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Úvod 
Moderné technológie intenzívne prenikajú do nášho bežného života. Počítače, komunikačné 
zariadenia, internet, smartfóny či tablety sa stali bežnou výbavou domácností a dnešné deti vyrastajú 
obklopené ich prítomnosťou. Prirodzená vlastnosť detí – hlavne v ranom veku – je učiť sa 
napodobňovaním rodičov, dospelých a starších súrodencov. Nie je to inak ani s novými technológiami, 
deti chcú chytať do ruky mobil, majú záujem o počítače a o všetky ostatné digitálne „hračky“. 

Digitálne technológie ponúkajú bohatý potenciál pre učenie sa, ale je dôležité, aby sme ich správne 
integrovali do bežného života a do poznávacieho procesu. Taktiež je podstatná otázka, čo sa má a 
môže využívať už v predškolskom veku. Súčasní rodičia často nie sú dostatočne kompetentní (v tejto 
oblasti), aby správne pripravili svoje deti na život v digitálnom svete. Preto zostáva táto úloha 
predovšetkým na pedagógoch materských a základných škôl. 

V ostatných rokoch sa na našej katedre realizovali tri dizertačné projekty skúmajúce integráciu 
digitálnych technológií do materských škôl: 

 J. Pekarová (2012) skúmala, ako integrovať digitálne technológie do predprimárnej výchovy 
a vzdelávania, aké technológie a aké scenáre využiť v každodennej praxi učiteľov v triede detí 
v predškolskej príprave, 

 M. Moravčík (2011) sa vo svojom výskume zaoberal problematikou vývoja edukačného sof-
tvéru pre deti predškolského veku, 

 môj vlastný doktorandský výskum sa zameral na otázku, akými zmenami prechádzajú 
materské školy a ich pedagógovia počas a po absolvovaní vzdelávania v oblasti rozvoja svojej 
digitálnej gramotnosti. Záverečnou správou o mojom výskume je práve táto dizertačná práca. 

Aby dokázal pedagóg vhodne (teda produktívne, primerane a bezpečne) využívať digitálne 
technológie, musí byť digitálne gramotný. Pred niekoľkými rokmi bola úroveň digitálnej gramotnosti 
pedagógov materských škôl na Slovensku značne neuspokojivá1. Väčšina pedagógov bola v strednom 
(alebo až dôchodkovom) veku a ich znalosti práce s digitálnymi technológiami boli zvyčajne minimálne. 
Iniciovaním národného projektu zameraného na ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov 
materských škôl v roku 2009 sa situácia na Slovensku významne zmenila. Vďaka vzdelávaniu 
pedagogických zamestnancov materských škôl dostali pedagógovia možnosť rozvinúť svoju digitálnu 
gramotnosť. Prostredníctvom projektu boli všetky materské školy vybavené základnými digitálnymi 
technológiami, čo znamenalo veľkú zmenu v skúmanej oblasti. 

Keďže sme ako katedra boli do projektu od začiatku zapojení (tvorbou koncepcie, obsahu a procesu 
implementácie jednej jeho aktivity, zameranej na rozvoj digitálnej gramotnosti), rozhodli sme sa využiť 
túto príležitosť na dlhodobý edukačný výskum postupnej transformácie, ktorou aj prostredníctvom 
projektu a jeho vzdelávania prechádzajú učitelia, ich inštitúcie a ich každodenná prax s deťmi v triede. 
Svoj dizertačný projekt som preto zamerala na skúmanie rozvoja digitálnej gramotnosti pedagógov 
materských škôl.  

1 Vymedzenie výskumu, výskumný projekt 
V tejto kapitole detailne popíšem štruktúru môjho dizertačného výskumu. 

1.1 Východiská 

Digitálne technológie (DT) sa v mnohých krajinách stali neodmysliteľnou súčasťou vzdelávacieho 
procesu a vzdelávacích inštitúcií na každom stupni, v súčasnosti si nachádzajú uplatnenie už aj v 
materských školách. Svedčia o tom rôzne zahraničné pedagogické dokumenty, o ktorých sa môžeme 

                                                      
1
 aj keď to v tom čase bol pochopiteľný stav, zhodný s mnohými inými krajinami 
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dočítať napr. v nedávnej analytickej štúdii inštitútu IITE UNESCO, pozri (Kalaš, 2010b). Tento trend 
a rôzne formy integrácie DT do predprimárneho vzdelávania v rôznych krajinách dokumentuje aj 
dizertačná práca J. Pekárovej (2012). 

V roku 2009 sa začal na Slovensku realizovať vzdelávací program zameraný na použitie DT 
v pedagogickej činnosti materskej školy (Kalaš et al., 2009), a to ako súčasť národného projektu ESF 
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl ako súčasť reformy vzdelávania. Do 
prípravy a realizácie tohto programu som sa osobne zapojila a zohral (a naďalej zohrávam) významnú 
úlohu aj v mojej výskumnej práci (podrobnejšie ho predstavím v kapitole 3 Digitálna gramotnosť 
pedagógov materských škôl). 

Práve v čase, kedy sa začal pripravovať vzdelávací program Digitálne technológie v pedagogickej 
činnosti materskej školy, som zahájila svoje doktorandské štúdium. Stala som sa súčasťou tímu, ktorý 
vytváral koncepciu tohto vzdelávania a jeho študijné materiály. Pre moju výskumnú prácu však bolo 
kľúčové aj to, že som sa stala lektorkou jeho pilotnej etapy. Osobne som sledovala viacero 
zaujímavých príbehov, ako si pedagogičky materských škôl rozvíjali svoju digitálnu gramotnosť, ako 
viac či menej úspešne začínali integrovať digitálne technológie do vzdelávacieho procesu, ale hlavne 
som vnímala ich radosť a nadšenie, s akým sa snažili získané vedomosti prenášať do výchovno-
vzdelávacieho procesu. Tieto podnety, skúsenosti, zážitky a nové otázky, ktoré sa pritom vynorili, sa 
stali ďalším dôležitým východiskom môjho dizertačného výskumu. 

1.2 Výskumný problém 

Digitálne technológie sa stali prirodzenou súčasťou nášho života. Deti v predškolskom veku sa s nimi 
stretávajú nielen v domácom prostredí, ale všade okolo seba. Skúsení predprimárni pedagógovia 
využívajú DT ako podporný, doplňujúci a efektívny prostriedok na kvalitnejšie napĺňanie svojich 
rozvojových a vzdelávacích cieľov. Teda nie ako vzdelávací cieľ, nie ako ďalšiu z moderných hračiek 
v materskej škole, ale ako dôležitý prostriedok. 

Aby mohli predprimárni pedagógovia využiť edukačný potenciál týchto technológií a vhodne ich 
integrovať do svojej každodennej práce s deťmi, musia najprv rozvinúť svoju digitálnu gramotnosť 
(Digitálnu gramotnosť pedagóga definujem bližšie v kapitole 3). Potvrdili to aj výsledky nedávnej 
analytickej štúdie UNESCO, pozri (Kalaš, 2010b). Skutočnosť je však taká, že aj skúsení predprimárni 
pedagógovia majú často len obmedzené alebo žiadne skúsenosti s digitálnymi technológiami. Podľa 
ústneho vyjadrenia viacerých pedagógov, s ktorými som počas môjho výskumu spolupracovala, ani 
ich mladé nastupujúce kolegyne neprinášajú z pedagogických fakúlt a škôl v tejto oblasti prakticky 
žiadne poznatky a vyjadrujú sa tak, že o práci s DT a jej didaktike pre predprimárne vzdelávanie neab-
solvovali žiaden seminár či prednášku. 

Výskumný problém pre moju dizertačnú prácu sme s mojim školiteľom zvolili aj s ohľadom na túto 
situáciu: chceli sme týmto výskumom reagovať na skutočnosť, že plošný rozvoj digitálnej gramotnosti 
pedagógov MŠ sa práve v týchto rokoch stáva u nás skutočnosťou. Mojou výskumnou prácou sme 
chceli prispieť k hlbšiemu porozumeniu tohto procesu. 

Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagógov MŠ a efektívnu, bezpečnú a didakticky vhodnú integráciu DT 
do predprimárneho vzdelávania považujem za významnú výskumnú oblasť z viacerých dôvodov: 

- materské školy vychovávajú generáciu detí, ktoré sa už narodili v digitálnom svete, 
- ako využívať DT v živote detí zaujíma nielen pedagógov a vedcov, ale aj rodičov, pretože vedia 

a vidia, že tieto technológie čoskoro vstúpia alebo už vstúpili aj do života ich detí.  
- Tieto zmeny sa týkajú každého z nás: rodičov, učiteľov, vedcov, zamestnancov, občanov 

i politikov. A formálne vzdelávanie na ne jednoducho musí reagovať. Práve preto som sa 
vo svojom výskume primárne zamerala na skúmanie procesu rozvoja digitálnej gramotnosti 
pedagógov MŠ. 
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1.3 Ciele výskumu 

Môj výskum mal spočiatku dva hlavné ciele: skúmať vzťah pedagógov MŠ k digitálnym technológiám, 
a zároveň detailne skúmať, ako vplýva rozvoj digitálnej gramotnosti na týchto pedagógov a ich 
každodennú výchovno-vzdelávaciu činnosť. Počas výskumu sa mi však objavil ďalší dôležitý cieľ, a to 
porozumieť aspektom a rizikám procesu rozvoja digitálnej gramotnosti pedagógov MŠ. 

1.4 Výskumné otázky 

Cieľom môjho výskumu bolo nájsť odpovede na nasledujúce štyri výskumné otázky: 
O1: Ako sa vyvíja vzťah pedagógov materských škôl k digitálnym technológiám v procese 

integrácie týchto technológií do materských škôl? 
O2: Ako sa využívajú digitálne technológie v materských školách pred, počas a po iniciálnom 

vzdelávaní zameranom na rozvoj ich digitálnej gramotnosti? 
O3: Ako vplýva dosiahnutá úroveň digitálnej gramotnosti predškolského pedagóga na 

každodennú prax v materských školách? 
O4: Aké faktory vplývajú na rozvoj digitálnej gramotnosti pedagógov materských škôl počas 

vzdelávania? 
Pri hľadaní odpovedí na tieto otázky som použila rôzne metódy kvalitatívneho výskumu, ktoré 
charakterizujem v nasledujúcej časti. 

1.5 Výskumná metodológia 

Na dosiahnutie stanovených cieľov som používala metódy kvalitatívneho pedagogického výskumu.  

Pri voľbe hlavnej výskumnej stratégie som sa inšpirovala výskumným dizajnom prípadovej štúdie, 
angl. case study. Prípadová štúdia je podrobná analýza určitej situácie alebo udalosti, ktorú sme si 
zvolili, pretože je typická, alebo práve naopak neobvyklá, alebo preto, že charakterizuje nejaký 
problém, alebo ak niečo funguje výnimočne dobre (Newby, 2010).  V prípadovej štúdii ide o empirický 
dizajn, ktorého zmyslom je podrobné skúmanie a porozumenie jedného alebo niekoľkých malých 
prípadov. Predpokladá sa, že dôkladným preskúmaním jedného prípadu lepšie porozumieme iným 
podobným prípadom (Hendl, 2005, p. 104). Ak sa usilujeme o poznanie, ako nejaký program v praxi 
funguje alebo ako a prečo pôsobí na školských aktérov, je vhodné využiť prípadovú štúdiu (Švaříček, 
2007, p. 101). 

Ak sa pýtame otázkami ako alebo prečo sa dejú určité súčasné javy, najvýhodnejšia metodológia 
výskumu je práve prípadová štúdia. Pritom je dôležitá aj podmienka, že máme obmedzenú kontrolu 
na priebeh udalostí a príbeh skúmame v jeho reálnom kontexte. V rámci metodológie prípadovej 
štúdie môže výskumník pracovať aj s viacerými prípadmi súčasne. Keďže aj v mojom prípade išlo 
o paralelný výskum niekoľkých príbehov, zvolila som si výskumnú metodológiu, ktorá sa označuje ako 
násobná prípadová štúdia alebo o mnohoprípadová štúdia. Každý prípad som analyzovala 
samostatne a dodržiavala som pre ne všetky požiadavky, ako pre jednu prípadovú štúdiu. Výsledky 
rozhovorov alebo pozorovaní som však navzájom porovnávala a nakoniec som vytvorila záverečnú 
výskumnú správu zhrňujúcu závery zo všetkých skúmaných prípadov. Závery tohto typu skúmania 
bývajú pre vedeckú komunitu presvedčivejšie, keďže sú vyvodené z viacerých prípadov. 

1.6 Zabezpečenie kvality výskumu 

V kvalitatívnom výskume nie sú kritériá na zabezpečenie kvality tak jasne sformulované, ako 
v kvantitatívnom výskume, v ktorom existujú tradičné, dobre známe a overené systémy takýchto 
kritérií. V prípade kvalitatívnej stratégie sa odborná literatúra odvoláva na rôzne autority a ich názory 
na to, ako zabezpečiť validitu kvalitatívnych zistení. Jednotlivé postupy nie sú protirečivé, ale 
alternatívne používajú rôzne prístupy a všímajú si rôzne atribúty. Napr. Maxwell (1992) odporúča 
rozlišovať validitu deskriptívnu, interpretatívnu, teoretickú, validitu zovšeobecnenia, a napokon 



Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagógov materských škôl 6 

 

hodnotovú validitu. Lincoln (1985)2 zastáva názor, že každý kvalitatívny výskum musí zabezpečiť 
takéto štyri atribúty: pravdivosť, prenositeľnosť, konzistenciu a neutralitu. V Hendl (2005) sa 
môžeme zoznámiť aj s podrobne vypracovaným systémom tzv. realistického prístupu ku kritériám 
kvality vytvoreným autormi Spencer et al. (2003). Je to komplexný systém pre posúdenie kvality 
kvalitatívneho výskumu a kvalitatívnych zistení. Ja som si v mojom dizertačnom výskume zvolila 
prístup na zaistenie kvality mojich zistení podľa už spomínanej práce (Lincoln, 1985). 

1.7 Metódy zberu, analýzy a interpretácie dát 

V jednotlivých etapách môjho výskumu som použila nasledujúce metódy zberu kvalitatívnych dát: 

 Na získanie prehľadu odbornej literatúry, čiže toho, aké podobné problémy sa už v danej oblasti 
skúmali a k akým výsledkom dospeli predchádzajúce výskumy, som využívala štandardnú 
metódu prehľad literatúry. 

 Prostredníctvom pološtruktúrovaného interview som dlhodobo a opakovane skúmala vzťah 
účastníkov vzdelávania k digitálnym technológiám (a to ich vzťah k DT pred vzdelávaním, po 
ukončení vzdelávania, a tiež po uplynutí určitého obdobia). Táto metóda mi pomohla 
informovane zistiť, ako sami participanti hodnotili a prežívali rozvoj svojej digitálnej gramotnosti. 

 Metóda zúčastneného pozorovania mi umožnila sledovať, ako participanti integrovali DT do 
poznávacieho procesu predškolákov. Takto sa mi podarilo získať evidenciu o tom, ako 
participanti reálne využívali svoju rozvíjajúcu sa digitálnu gramotnosť v každodennej edukácii. 

 Pri skúmaní produktov, metodík, aktivít a pod., ktoré vytvorili participanti, som použila 
obsahovú analýzu produktov. 

 Terénne zápisky zo vzdelávacích dní mi umožnili pochopiť vzťah učiteliek MŠ k DT. 

 Vytváranie video a audiozáznamov mi umožnilo zachovávať a neskôr analyzovať komplexnosť 
skúmanej reality. 

Na analýzu dát som použila bežné interpretačné techniky používané v rámci prípadovej štúdie. 
Najprv som analyzované dáta rozdelila na jednotky (väčšinou jednotka predstavovala vetu, alebo 
odsek), potom som jednotkám pridelila kódy. Tieto som následne rozdelila do kategórií a pokračovala 
analytickou metódou nazývanou konštantná komparácia. Takto som postupne identifikovala 
podmienky, ktoré vedú k vzniku odlišných typov prípadov. 
Interpretácia dát znamená opätovné vyhodnotenie už analyzovaného materiálu s ohľadom na to, 
o čom naše dáta vlastne vypovedajú, čo všetky nami vytvorené schémy a tabuľky znamenajú, 
a predovšetkým, prečo k popísaným javom dochádza (Švaříček, 2007, p. 244). Záverečná etapa 
analýzy dát pre mňa znamenala písanie tejto výskumnej správy. 

1.8 Etické aspekty môjho výskumu 

Ak chceme v pedagogickom výskume získať korektné výsledky, jednou zo zásadných podmienok je 
dodržiavanie určitých etických štandardov. V tejto časti sa zamyslím nad rôznymi aspektmi svojej 
výskumnej práce, v ktorých by som mohla porušiť tieto štandardy, a ozrejmím, že som tak neurobila. 

Keďže v slovenskej a českej odbornej literatúre nie je zatiaľ rozpracovaný náš vlastný etický kódex 
pedagogického výskumníka, využila som takýto kódex zo zahraničnej literatúry. Konkrétne, Britská 
asociácia pedagogického výskumu definuje hlavné etické zásady, ktoré by sme mali dodržiavať pri 
realizácii pedagogického výskumu. V (BERA, 2011) identifikujú tri hlavné okruhy zásad, ja som sa 
opierala práve o ne. Ide konkrétne o: 

 Zodpovednosť voči výskumného povolaniu 

 Zodpovednosť voči účastníkom 

 Zodpovednosť voči odbornej verejnosti 

                                                      
2
 Zdroj (Lincoln, 1985) v tejto časti používam ako sekundárny zdroj prostredníctvom (Hendl, 2005), ku ktorému 
som inak nedokázala získať priamy prístup. 
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1.9 Priebeh a etapy výskumu 

Svoj výskum som realizovala v niekoľkých etapách. 
Predvýskum: 

 Zúčastnila som sa prípravy a vývoja vzdelávacieho programu Digitálne technológie v MŠ. 

 Lektorovala som pilotný beh vzdelávania. 

Tieto skúsenosti som využila v nasledujúcich etapách výskumu. 
Vlastný výskum: 

 Úvodná návšteva jedenástich materských škôl. V úvodnom rozhovore s pedagogičkami 
výskumnej skupiny som zisťovala:  
o charakteristiku vybranej MŠ,  
o aký je vzťah vedenia a pedagógov MŠ k digitálnym technológiám,  
o ako deti pracujú s digitálnymi technológiami v svojej MŠ,  
o aký je vzťah medzi rodičmi, deťmi a MŠ v kontexte DT,  
o ako sa mení poznávací proces, aké plány majú učiteľky do budúcnosti,  
o čo znamená pre budúce účastníčky možnosť vzdelávať sa.  

 Osobná realizácia vzdelávania Digitálne technológie v materskej škole. Účasť na realizácii 
vzdelávania bola pre mňa bohatým zdrojom informácií o tom, aký majú učiteľky MŠ vzťah k DT.  

 Krátkodobý pobyt v zahraničí, v Maďarsku, konkrétne na Eötvös Loránd University, na Fakulte 
informatiky v Budapešti. Pobyt prispel k poznaniu tamojších výsledkov výskumov s uvedenou 
tematikou. Výsledky a skúsenosti z tohto pobytu som publikovala v (Krommerová, 2011) a 
(Škodáčková, 2012). 

 Opakované návštevy výskumných MŠ. Zisťovala som zmeny, skúmala som fakty, 
ako sa využívali DT po absolvovaní vzdelávania. 

 Analýza získaných dát, ich interpretácia a formulovanie odpovedí na výskumné otázky. 
Písanie záverečnej práce.  

2 Akú úlohu hrajú DT v predprimárnom vzdelávaní 
Neodmysliteľnou súčasťou nášho každodenného života sú DT: zmenili spôsob našej práce prakticky 
v každom zamestnaní a každom odvetví, ale tiež spôsob, ako komunikujeme, ako sa zabávame, ako 
žijeme a ako sa vzdelávame, a to od predškolského veku až po dospelosť. Podľa doposiaľ známych 
výskumov o používaní DT vo vzdelávaní sa môžeme domnievať, že digitálne technológie majú 
mimoriadny potenciál na podporu rozvoja detí už v predškolskom veku. Otázkou, ako produktívne a 
primerane integrovať tieto technológie do predškolskej výchovy, sa výskumníci zaoberajú skutočne 
len niekoľko rokov. Podnecujú ich k tomu napr. aj  zaujímavé postupy viacerých inovatívnych 
materských škôl, ktoré využívajú DT ako prostriedok na rozvoj detí v rôznych vývinových oblastiach3.  

Je známe, že využitím hry a vhodne zvolených didaktických pomôcok môžeme rozvíjať jedinečnosť 
dieťaťa, že... hra otvára priestor na prejavenie iniciatívy dieťaťa a jeho tvorivosti (Hajdúková et al., 
2008, p. 55). Ako prostriedok na podporu hry a rozvoja detí môžeme použiť aj počítač a ďalšie 
digitálne technológie - v prípade, že pripravíme pre deti primerané aktivity zohľadňujúce ich vek, 
schopnosti a zručnosti. Práve takéto využívanie DT obhajuje mnoho pedagógov z inovatívnych 
materských škôl na celom svete, pozri tzv. Momentky z praxe v (Kalaš, 2010b). 

V tejto kapitole predstavím výsledky viacerých doposiaľ zverejnených výskumov a štúdií súvisiacich 
s otázkami integrácie DT do predprimárneho vzdelávania. Na základe týchto zdrojov zhrniem, akú 
úlohu môžu dnes hrať digitálne technológie v materských školách. 

                                                      
3
 O niekoľkých takýchto materských školách referovala J. Pekárová vo svojej dizertačnej práci (Pekárová, 2012), 
o ďalších sa dočítame napr. v analytickej štúdii UNESCO (Kalaš, 2010b). 
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3 Digitálna gramotnosť pedagógov materských škôl 
V tejto kapitole najprv prezentujem, ako chápeme v našej výskumnej skupine pojem digitálna 
gramotnosť učiteľa, a stručne tiež preskúmam pojem kľúčové kompetencie a ako ich špecifikuje 
Štátny vzdelávací program pre MŠ (ISCED 0). Potom sa zameriam na rôzne stratégie rozvoja digitálnej 
gramotnosti pedagógov MŠ a predstavím štruktúru vzdelávacieho programu zameraného na jej 
rozvoj v rámci národného projektu Vzdelávanie pedagogických zamestnancov MŠ ako súčasť reformy 
vzdelávania. V tomto projekte som ako lektorka pilotnej vzdelávacej skupiny realizovala svoj 
predvýskum a pozorovaním získala svoje prvé výsledky, ktoré prezentujem v záverečnej časti 
kapitoly. 

Digitálna gramotnosť v odbornej literatúre a v našom výskumnom kolektíve, viď napr. (Kalaš, 2010d). 

Digitálna gramotnosť  

je súbor znalostí, zručností a porozumenia potrebného pre primerané, bezpečné 
a produktívne používanie digitálnych technológií na učenie sa a poznávanie – 
v zamestnaní a v každodennom živote. Je to súbor schopností: 

 zmysluplne využívať rôzne digitálne nástroje pre svoje potreby, pre svoje poznávanie, 
pre vyjadrenie seba a svoj komplexný osobný rozvoj, 

 efektívne riešiť úlohy a problémy v digitálnom prostredí, 

 kvalifikovane si zvoliť a vedieť použiť vhodnú digitálnu technológiu na nájdenie infor-
mácií, ich spracovanie, použitie, šírenie alebo vytvorenie, 

 kriticky vyhodnocovať a analyzovať znalosti získané z digitálnych zdrojov, 

 rozumieť spoločenským dôsledkom (včítane bezpečnosti, ochrany súkromia a etiky), 
ktoré vznikajú v digitálnom svete. 

Digitálna gramotnosť učiteľa 

okrem vlastnej digitálnej gramotnosti obsahuje aj ďalšie dva okruhy: 

 schopnosť, potrebu a didaktické majstrovstvo vo využívaní digitálnych technológií na 
dosahovanie edukačných cieľov vo výučbe svojich predmetov, 

 znalosti, zručnosti a porozumenie toho, ako u svojich žiakov rozvíjať a posudzovať ich 
rodiacu sa digitálnu gramotnosť. 

3.1 Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagógov materskej školy 

Základným predpokladom pre zodpovedajúci rozvoj kompetencií detí je adekvátna úroveň 
kompetencií ich učiteľov. Rozvíjanie digitálnych kompetencií preto vyžaduje okrem vybavenia MŠ 
digitálnymi technológiami aj čosi dôležitejšie, a to zodpovedajúcu úroveň digitálnej gramotnosti 
pedagógov. Existuje viacero možností, ako rozvíjať svoju vlastnú digitálnu gramotnosť: 

 Učiteľky materských škôl sa profesijne rozvíjajú vzájomným vzdelávaním sa v rámci MŠ. „Je to 
stratégia profesijného rastu4 učiteľov, pri ktorej sa medzi sebou radia, diskutujú a vymieňajú si 
odborné skúsenosti, navštevujú sa na hodinách v triede, podporujú sa navzájom a pomáhajú si 
pri zvyšovaní kvalitného vzdelávania detí a žiakov“, pozri (Kalaš, 2010a). 

 Vzájomným vzdelávaním sa – v rámci svojho mesta či okresu – sa pani riaditeľky často medzi 
sebou radia. Dve riaditeľky v Bratislave dokonca pravidelne pripravujú pre svoje kolegyne 
z iných zariadení metodické dni, kde im predstavujú možnosti integrácie digitálnych technológií 
do výchovno-vzdelávacích činností. 

                                                      
4
 Pod profesijným rastom mám v tomto kontexte na mysli rozvoj digitálnej gramotnosti a úrovne integrácie DT 
do poznávacieho procesu. 
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 V neposlednom rade pani učiteľky aj vedúci zamestnanci môžu rozvíjať svoju digitálnu 
gramotnosť aj na odborných konferenciách a vzdelávaniach. 

3.2 Štruktúra vzdelávacieho programu 

Celé vzdelávanie, ktoré realizujeme pre pedagógov MŠ v rámci národného projektu, je rozdelené 
do 12 študijných blokov, pričom každý blok pozostáva zo štyroch hodín výučby5. Študijné bloky sú 
rozdelené do troch vzdelávacích línií.  

Tabuľka 3 ukazuje, aké konkrétne bloky tvoria náplň programu a akým líniám vzdelávania prislúchajú. 

Tabuľka 1 Štruktúra línií podľa vzdelávacích blokov 

Spoznávam digitálne technológie 

Práca s obrázkami, Práca s textom, Multimédiá, Prezentácie 

Učím sa v digitálnom svete 

Práca s internetom, Spoločne na internete 

Pracujem s deťmi 

Digitálny fotoaparát, Digitálne hračky, Softvérové prostredia pre deti, Didaktika 
práce s digitálnymi technológiami, Integrácia digitálnych technológií do prostredia 
MŠ, Zdravo a bezpečne s digitálnymi technológiami 

Počínajúc pilotným behom vzdelávania, celý vzdelávací program realizujeme počas šiestich 
vzdelávacích dní. Každý z nich pozostával z dvoch študijných blokov. 

3.3 Pilotná vzdelávacia skupina: iniciálne pozorovania 

Toto sú závery, ktoré sme získali na základe pozorovania počas vzdelávania pilotnej skupiny: 

 Pedagogičky ukončili vzdelávanie sebavedomo a s radosťou. 

 Strach z digitálnych technológií ustúpil, namiesto toho vzniklo nadšenie z výsledkov vlastnej 
práce. 

 Postupom času sa zlepšila orientácia učiteliek na pracovnej ploche počítača. 

 Začínajú využívať digitálne technológie vo svojich materských školách. 

 Uvažujú a diskutujú o tom, ako budú využívať digitálne technológie na efektívnejší rozvoj 
kompetencií detí vo svojich materských školách. 

 Pedagogičky komunikujú elektronicky podstatne viac, ako doposiaľ. 

Na základe dosiahnutých úspechov pilotnej skupiny a získaných skúseností po ukončení vzdelávania 
prvej skupiny sme sa rozhodli uskutočniť pedagogický výskum. 

4 Rozvoj DG u participantov výskumnej skupiny 

Vo svojej výskumnej práci som sa snažila porozumieť tomu, ako sa rozvíja digitálna gramotnosť 
v materských školách počas a po absolvovaní vzdelávania v rámci spomínaného národného projektu. 
Rozhodla som sa preto skúmať, či proces, ktorý vzdelávanie v niektorých prípadoch iniciovalo, v iných 
skôr už iba podporilo či usmernilo, má správne a nezvratné smerovanie a dopad, či expertný tím 
v projekte zvolil vhodné technológie a vhodné prístupy, ktoré dávajú predpoklad produktívnych 
a trvalých zmien v MŠ, a tiež to, akými ďalšími krokmi udržať, podporiť alebo zosilniť intenzívnu 
transformáciu pedagógov MŠ v tejto oblasti. Zaujímalo ma tiež, aké problémy a riziká sa dajú 
identifikovať, ktoré môžu proces rozvoja digitálnej gramotnosti spomaliť, ohroziť alebo celkom 

                                                      
5
 Niektoré bloky sú rozdelené na tri hodiny prezenčného a jednu hodinu dištančného vzdelávania. 
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zastaviť. Mojim východiskom bol totiž predpoklad, že správne naštartovaný proces transformácie 
spustí určité mechanizmy spontánneho ďalšieho rozvoja na individuálnej a miestnej úrovni, že vyvolá 
alebo podporí následné vzájomné vzdelávanie a spoluprácu medzi pedagógmi v rámci jednej 
materskej školy či v rámci regiónov. Zostavila som preto výskumnú skupinu a skúmala, ako sa 
formoval a ďalej vyvíja ich vzťah k digitálnym technológiám. 

Aby som našla odpovede na svoje výskumné otázky, rozhodla som sa monitorovať a analyzovať celý 
proces v troch rôznych etapách: 

 analyzovať etapu prípravy vzdelávania, jeho ciele, štruktúru a realizáciu, a kvôli zhodnoteniu 
nárastu úrovne digitálnej gramotnosti pedagógov tiež charakterizovať východiskové postoje 
a iniciálnu úroveň účastníkov vzdelávacieho programu v tejto oblasti, 

 analyzovať obdobie vlastného vzdelávania, konkrétne to, ako sa vyvíjali postoje účastníkov 
a ako sa menila ich digitálna gramotnosť v období, kedy sme sa spolu pravidelne stretávali na 
vzdelávacích dňoch, 

 analyzovať zmeny, ktoré nastali v materských školách po vzdelávaní, aké procesy 
sa v materských školách následne odohrali a odohrávajú, napr. ako sa ďalej vyvíja postoj týchto 
pedagógov k digitálnym technológiám, ako prebieha ich integrácia do hrových a výchovno-
vzdelávacích aktivít a ako pokračuje rozvoj digitálnej gramotnosti na mieste. 

Čo môžem konštatovať po úvodných stretnutiach s riaditeľkami MŠ: 

 pri prvej návšteve MŠ ma privítali s veľkou ochotou, 

 vidia vo vzdelávaní zlepšenie digitálnych kompetencií svojich učiteliek, 

 očakávajú od učiteľky, ktorá sa zúčastní vzdelávania, že bude využívať digitálne technológie vo 
výchovno-vzdelávacom procese, 

 očakávajú, že učiteľky budú medzi kolegyňami šíriť možnosti využívania DT, 

 niektoré riaditeľky sú obzvlášť iniciatívne a samy vyhľadávajú alebo kupujú DT, 

 spoznala som riaditeľky, ktoré aj samy vzdelávajú svoje pedagogičky a 

 niektoré pani riaditeľky usporadúvajú otvorené dni pre okolité materské školy, aby mohli 
prezentovať spôsob využívania technológií v ich MŠ, a zároveň si vymenili medzi sebou 
skúsenosti. 

Čo môžem konštatovať po úvodných stretnutiach s učiteľkami: 

 učiteľky, ktoré som navštívila, sa chcú vzdelávať, 

 s veľkou nádejou očakávajú ďalší rozvoj svojej digitálnej gramotnosti, 

 po absolvovaní vzdelávania majú všetky záujem využívať nové poznatky, 

 každá z opýtaných má v pláne pomôcť a radiť kolegyniam, čo a ako majú robiť. 

Čo môžem konštatovať po úvodných stretnutiach o digitálnej gramotnosti učiteliek MŠ: 

 niektoré učiteľky využívali DT vo svojej výchovno-vzdelávacej práci už pred vzdelávaním, ale 
našli sa aj počítačovo viac-menej negramotné učiteľky, 

 stretla som učiteľky, ktoré ma na úvod rozhovoru upozornili, že nič nevedia robiť s digitálnymi 
technológiami, neskôr sa však priznali, že aktívne mailujú, vyhľadávajú na internete rôzne 
informácie, alebo dokonca aj nakupujú produkty, 

 pre učiteľky je jednoduchšie, ak miesto nich niekto skúsenejší zapojí a používa DT, 

 málo si veria a sú presvedčené, že počítač sa ľahko pokazí. 

4.1 Priebeh vzdelávacích dní 

V tejto časti štvrtej kapitoly podrobne predstavím priebeh jednotlivých vzdelávacích dní a moje 
pozorovania, ktoré som počas nich vykonala. Výskumná skupina sa vzdelávala v období od novembra 
2010 do mája 2011. 
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5 Integrácia DT do výchovno-vzdelávacieho procesu 

Vzdelávanie zamerané na rozvoj digitálnej gramotnosti pedagógov materských škôl prinieslo do 
života účastníčok veľa zmien. Spoznali nielen využiteľnosť technológií, ale na základe didaktických 
blokov pochopili aj to, čo všetko môžu u detí rozvíjať pomocou dostupných digitálnych technológií. 

Keď som sa po úspešnom ukončení vzdelávania rozlúčila s účastníčkami mojej výskumnej skupiny, 
verila som, že sa do svojich materských škôl vracajú plné výnimočnej motivácie a nápadov. Úsmevy 
na tvárach učiteliek vo vyššom veku neznamenali len radosť z úspešnej záverečnej práce, ale hlavne 
hrdosť na seba, koľko nových poznatkov získali vďaka stretnutiam. Môžem konštatovať, že náš cieľ 
pozitívne motivovať každú zúčastnenú učiteľku na integráciu DT do práce s deťmi sme splnili. 

Aby som sa dozvedela, aké skutočné zmeny nastali po absolvovaní vzdelávania v praxi týchto 
učiteliek, znova som ich navštívila v ich materských školách po letných prázdninách (vzdelávanie sme 
ukončili v máji, preto som nechala učiteľkám čas voľne sa realizovať počas posledných týždňov pred 
prázdninami). V septembri som si pripravila niekoľko otázok a formou pološtruktúrovaného interview 
som zisťovala, ako sa zmenil alebo vyvinul ich postoj k digitálnym technológiám. 

6 Metodické dni v materských školách 
Ako som naznačila v kapitole 3, pre pedagógov materských škôl existujú rôzne možnosti, ako rozvíjať 
svoju digitálnu gramotnosť. Profesijný rozvoj pracovníkov materských škôl môže prebiehať napr. aj 
prostredníctvom vzájomného vzdelávania sa spolu s ďalšími kolegami z rovnakej materskej školy, 
alebo zo spolupracujúcich materských škôl. 

Počas vzdelávania v našom projekte som často počula názor, že „vzdelávacie dni sú pre nás 
prínosom, ale nie vždy si vieme predstaviť využiteľnosť digitálnej pomôcky v triede medzi deťmi.“ 
Hovorili to hlavne o pomôckach, ktoré sme v rámci vzdelávania predstavili len informatívne (napr. 
digitálny mikroskop). Vyskytli sa aj prípady, kedy sa pedagogička snažila presvedčiť svoju pani 
riaditeľku o kúpe digitálnej pomôcky, ale nevedela presne opísať, ako funguje, alebo aké 
kompetencie daná pomôcka u detí rozvíja, a tak nové digitálne technológie nekúpili. 

Táto skutočnosť je jedným z viacerých dôvodov, prečo vznikla myšlienka organizovať metodické dni 
o implementácii digitálnych technológií do edukácie v materských školách. V Bratislave som 
sa zúčastnila niekoľkých takýchto metodických dní, organizovaných hlavne pre riaditeľov materských 
škôl z konkrétnych mestských častí. Domnievam sa, že ich prezentácia a analýza je dôležitou 
súčasťou môjho výskumného projektu a mojej násobnej prípadovej štúdie. Každý metodický deň bol 
pripravený na vysokej úrovni a aktivity boli pútavé nielen pre deti, ale aj pre hostí. Niekoľko 
riaditeliek vďaka ukážkovým dňom začalo investovať do digitálnych technológií, alebo majú v blízkej 
budúcnosti v pláne dokúpiť rôzne digitálne pomôcky. Vďaka takýmto stretnutiam majú lepšiu 
predstavu, ako sa môžu DT využívať. Dozvedeli sa tiež, ako môžu produktívne integrovať digitálne 
technológie do čo najširšej palety aktivít. 

7 Príbehy vybraných materských škôl ovplyvnených 
digitálne gramotnými učiteľkami 

Po analýze rozhovorov, v ktorých som zisťovala, ako sa po iniciálnom vzdelávaní na rozvoj digitálnej 
gramotnosti zmenil alebo vyvinul postoj participantov k digitálnym technológiám, môžem 
konštatovať, že tieto technológie sa aktívne využívajú v každej zo skúmaných materských škôl. Môj 
projekt sa však týmto zistením neskončil, pretože som v skúmanej problematike chcela preniknúť 
ešte hlbšie a hľadať odpoveď na otázku: 

Čo a ako sa mení v skúmaných inštitúciách v súvislosti s digitálnymi technológiami po absolvovaní 
nášho úvodného vzdelávania? 
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Na hľadanie odpovede som si zvolila metódu zúčastneného pozorovania a rozhodla sa pre 
maximálny variant odlišných prípadov. Z celej vzorky som si vybrala štyroch pedagógov, štyroch 
typických reprezentantov rôznych úrovní digitálnej gramotnosti pred vzdelávaním. Osobne som 
navštívila a vždy celý týždeň sledovala prácu pedagogičiek z tejto zúženej vzorky, ktorú tvorili: 

1. Pedagogička z MŠ D – ktorá na začiatku pôsobila ako nepravý začiatočník6, a v priebehu mojej 
štúdie sa stala pokročilým používateľom, 

2. Pedagogička z MŠ E – z úrovne začiatočník prostredníctvom vzdelávania spravila určitý (nie 
veľký) posun, ale prakticky zostala na úrovni začiatočník. 

3. Pedagogička z MŠ B – ktorá sa z bežného používateľa stala pokročilým používateľom, 
4. Pedagogička z MŠ A – z úrovne začiatočník nielen že prestúpila na úroveň bežný používateľ, ale 

predovšetkým sa stala skutočnou iniciátorkou a aktivistkou v oblasti integrácie DT do MŠ. 

8 Rôzne aspekty integrácie digitálnych technológií7 

Významnou etapou transformácie digitálnej gramotnosti pedagógov MŠ je ich osobná účasť na 
iniciálnom vzdelávacom programe. V mojom výskumnom projekte som preto okrem iného skúmala 
aj rôzne aspekty, ktoré vplývajú na rozvoj DG účastníkov práve počas tohto vzdelávania. Konkrétne 
išlo o tieto aspekty, pozri nasledujúci obrázok: 

 

Obr. 1 Aspekty, ktoré vplývajú na rozvoj DG účastníkov 

Rozdelenie účastníkov do študijných skupín 
Účastníkmi vzdelávania boli prevažne ženy stredného veku. Ich digitálna gramotnosť v rámci jednej 
skupiny bola vždy na významne nerovnakej úrovni. 

Na vytváranie skupín (ktoré mali z dôvodov technických i z dôvodov efektívnosti práce lektora 
zvyčajne 10 až 12 účastníkov) som nemala výraznejší vplyv. Osvedčilo sa mi však, ak sa v jednej 
skupine nevyskytovali dvaja pedagógovia z tej istej MŠ. Vďaka tomuto pravidlu sú totiž účastníci 
z pochopiteľných dôvodov v diskusiách otvorenejší a uvoľnenejší. Vypočula som si napr. aj to, že: 
„Čím viac materských škôl je tu zastúpených, tým viac sa dozvieme o rôznych možnostiach projektov, 

                                                      
6
 Pojem som zaviedla v kapitole 4.2 Vzťah participantov k digitálnym technológiám pred vzdelávaním 

7
 Časť tejto kapitoly vznikla pôvodne ako článok s mojim školiteľom, ktorý sme publikovali v rámci konferencie 

zameranej na predprimárne vzdelávanie (Kalaš a Škodáčková, 2013). 
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tým viac názorov a nápadov počujeme... Dozvieme sa, ako získať financie na zakupovanie digitálnych 
pomôcok a hier a pod.“ 

Organizácia vzdelávania do vzdelávacích blokov a dní, ich dĺžka, obsah a frekvencia 
Rozhodnutie realizovať dvanásť vzdelávacích blokoch po dvoch, teda v šiestich vzdelávacích dňoch, 
sa ukázalo ako primerané. Väčší počet vzdelávacích dní by komplikoval organizáciu vzdelávania, 
cestovanie účastníčok, zastupovanie v práci a pod. Nižší počet vzdelávacích dní by bol pre účastníčky 
nezvládnuteľný. Siedme, poldňové stretnutie sa venovalo záverečným prezentáciám a záverečnej 
diskusii, ktorá je pre úspešné absolvovanie vzdelávania mimoriadne dôležitá a motivujúca (nielen 
z administratívnych dôvodov). 

Vzdelávacie bloky sme spolu s expertnou skupinou zoskupili a zoradili tak, aby ich poradie (a) malo 
svoju vnútornú logiku, (b) malo správne zoradenú rastúcu náročnosť – napr. aj v zmysle novosti 
tém, (c) umožnilo v nasledujúcich blokoch využívať znalosti a skúsenosti z predchádzajúcich 
vzdelávacích dní, (d) vhodne striedalo prakticky a teoreticky orientované bloky. Na základe mojej 
lektorskej práce s pilotnou skupinou sme poradie blokov ešte mierne poopravili a výsledok považuje 
expertná skupina za vhodný a produktívny. Ako správne sa potvrdilo zaradenie bloku Práca 
s obrázkami línie Spoznávam digitálne technológie na úplný začiatok vzdelávania, pretože (a) 
pedagógovia materských škôl radi kreslia a poznajú význam tejto činnosti pre deti, a teda pristupujú 
k tejto téme správne motivovaní, (b) začiatočníci si vďaka spomínanej motivácii radi a rýchlo zvykajú 
na prácu s myšou, (c) pokročilejším účastníkom táto téma okamžite poskytuje príležitosti na 
realizáciu nových myšlienok na aktivity, a teda pozitívne rozvíja ich tvorivosť a kladný prístup 
k vzdelávaniu. Bloky línie Pracujem s deťmi sme správne zaradili až do druhej polovice vzdelávania. 

Potvrdilo sa mi tiež, že vzdelávacie dni nemôžu nasledovať za sebou príliš často – po absolvovaní 
každého vzdelávacieho dňa potrebujú účastníci čas „na jeho strávenie“, na vypracovanie dištančnej 
úlohy, na vlastné malé experimenty a aktivity, na komunikáciu medzi sebou a s lektorom a pod. 
Musíme tiež rešpektovať ich každodenné pracovné zaťaženie. Podobne by však neboli vhodné ani 
väčšie časové odstupy. Ako vhodná sa mi z týchto dôvodov javí frekvencia jeden vzdelávací deň za 3 
až 4 týždne. 

Práca účastníkov počas dňa – individuálna, skupinová 
Prezenčná práca účastníkov vzdelávania bola zväčša individuálna. Takáto forma sa mi javila vhodná 
hlavne z osobnostných dôvodov. Ak pedagóg niečo sám vytvoril, posilňoval si svoje sebavedomie a 
nebál sa získané skúsenosti neskôr využiť aj v ďalších aktivitách. Nevýhodou tejto formy však bola 
časová náročnosť riešenia aktivít. Účastníkom záležalo na tom, aby už aj priamo na vzdelávaní vy-
tvorili niečo originálne a užitočné, preto úlohy niekedy riešili pomaly a veľmi zodpovedne. 

Okrem tejto formy vzdelávania niekedy na aktivitách pracovali aj vo dvojiciach. Pri didakticky 
zameraných moduloch sme uprednostňovali dokonca aj skupinovú prácu. Keďže sme si pri aktivitách 
rozdelili pozície a úlohy, často sme dospeli k hodnotným výstupom. Na druhej strane, ako nevhodná 
sa ukázala práca vo dvojici alebo v skupine vtedy, keď som predstavovala nové didaktické hračky 
alebo pre účastníkov doposiaľ neznáme softvérové prostredie. 

Tempo práce a pracovná atmosféra v skupine 
Tempo vzdelávania musí byť primerané – moje skúsenosti potvrdili, že nie je až také dôležité prebrať 
obsah celého bloku priamo na stretnutí. Podstatné je, aby všetci účastníci uspeli s úvodnými 
a základnými aktivitami, pričom skúsenejší účastníci bežne pomáhajú tým ostatným, prípadne 
vlastným tempom napredujú podľa študijného materiálu, alebo začnú z vlastnej iniciatívy ďalej 
rozvíjať niektorú z aktivít. Nestretla som sa so situáciu, že by bol pokročilejší používateľ DT 
nespokojný s náplňou alebo nízkym tempom vzdelávania. Niekedy sme síce preberali témy, ktoré už 
poznali a v praxi aj využívali, ale v takýchto situáciách sa rýchlo preorientovali na hľadanie 
alternatívnych riešení, jednoduchších postupov, pomáhaniu druhým a pod. 
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Kľúčové je, aby účastník na vzdelávaní získal pozitívny postoj k danej téme a aj určitý úvodný pocit 
úspechu a dôvery. V takom prípade si potom rád a bez problémov v nasledujúcich dňoch obsah 
doštuduje aj sám. 

Je mimoriadne dôležité, aby lektor na vzdelávaní navodil primerane náročnú, zároveň však 
uvoľnenú, priateľskú a konštruktivistickú atmosféru. Tá, samozrejme, závisí na viacerých faktoroch: 
na téme vzdelávacieho bloku, chuti naučiť sa niečo nové, na obavách z nezvládnutia danej témy a 
pod. Na vzdelávaní sa zvyčajne stretávajú účastníci rôznej úrovne digitálnej gramotnosti a rôznych 
pováh. Túto zdanlivú prekážku však musí lektor zvrtnúť na prednosť, aby si čo najrýchlejšie získal 
dôveru všetkých účastníkov – a ich uznanie svojich odborných i moderných lektorských a ľudských 
kvalít. Prvý vzdelávací deň má preto vždy aj význam zoznamovací – pre lektora i účastníkov navzájom. 

Metóda Prines si technológie zo svojej MŠ 
Z technických dôvodov som musela účastníkov požiadať, aby si na vzdelávacie dni nosili zo svojej MŠ 
vlastné technológie: programovateľnú včelu, fotoaparát a pod. Táto malá komplikácia sa však 
v skutočnosti ukázala ako výhoda (až na to, že vždy sa vyskytli takí, ktorí si pozvánku pozorne 
neprečítali, prípadne zabudli niektorú časť technológie8 alebo ju v MŠ jednoducho nenašli. Takéto 
drobné problémy môžu narušiť vzdelávanie, ak na ne nie je lektor primerane pripravený). Výhodou, 
o ktorej hovorím, bola skutočnosť, že pedagóg na vzdelávaní pracoval... „s tou svojou vlastnou 
hračkou alebo foťákom... presne s tým, ktorý potom používať aj s deťmi.“ Platí tiež, že ak si... 
„nevyskúšam vlastnoručne, ako niečo funguje, neuverím, že to aj sama zvládnem, alebo že je táto 
aktivita pre mňa a moje deti naozaj dobrá“. Ak takúto príležitosť účastník nemá, nevznikne auten-
tický zážitok a z neho vyplývajúca trvalá pedagogická transformácia. 

Riešenie dištančných úloh 
Dištančné úlohy majú byť zamerané nielen na rozvoj digitálnej gramotnosti, ale aj na upevňovanie 
znalostí a zručností a posilnenie sebavedomia účastníkov vzdelávania. Úlohy som starostlivo prispô-
sobovala ich potrebám a ďalším vonkajším okolnostiam. Ak napr. študijná skupina začínala so 
vzdelávaním pred vianočnými sviatkami, v bloku Práca s textom dostala ako dištančnú úlohu vytvoriť 
pozvánku na vianočnú besiedku. Iná skupina zasa v jarných mesiacoch vytvárala veľkonočnú 
pohľadnicu. Podstatu úlohy (v tomto prípade formátovanie textu) takáto modifikácia nezmení, iba 
zvýši jej aktuálnosť, a tým aj jej atraktívnosť. 

Aj keď zadanie každej dištančnej úlohy som urobila osobne počas vzdelávania, dodatočne som ho tiež 
účastníkom zaslala aj elektronicky – a iba v takejto forme som prijímala ich riešenia. Tým som vlastne 
pedagógov pri každom vzdelávacom bloku viedla k efektívnej forme komunikácie. 

Komunikácia počas dňa a medzi vzdelávacími dňami, s lektorom a navzájom 
V modernej pedagogike sa na rozvoj komunikácie kladie mimoriadny dôraz (samozrejme, nie len 
v zmysle elektronickej výmeny, ale aj komunikácie a spolupráce na mieste, počas vzdelávania). Preto 
som sa snažila podnecovať a rozvíjať aj túto zručnosť, a to aj medzi účastníkmi navzájom, aj medzi 
účastníkmi a lektorom. Lektor musí zvoliť také tempo práce a vytvárať také situácie, ktoré 
komunikáciu a spoluprácu umožnia, ba až ju vyvolajú. Určitý čas som preto vždy venovala aj voľným 
diskusiám. Neraz sme o vážnych témach diskutovali aj počas prestávok. 

V období medzi vzdelávacími dňami prebiehala medzi nami najmä elektronická komunikácia. 
Účastníci mi posielali svoje riešenia dištančných úloh a niekedy so mnou aj konzultovali aj o ďalších 
súvisiacich problémoch. Moje zisťovanie tiež ukázalo, že v tomto období účastníci spolu vo vyššej 
miere aj telefonovali, aby sa radili o riešených úlohách. 

Jedným z mojich cieľov a odhadov bolo, že vďaka účasti na vzdelávaní vznikne medzi pedagógmi 
materských škôl profesijná virtuálna komunita, ale ako som už spomínala v časti 5.1 DT v triedach 
participantiek, toto očakávanie sa naplnilo len do malej miery. 

                                                      
8
 napr. kábel na pripojenie fotoaparátu k počítaču a pod. 
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Ako sa počas vzdelávania menia postoje účastníkov k DT a ich sebavedomie 
Správne som očakávala, a potom skutočne i registrovala, významný nárast pozitívneho prístupu 
účastníkov a ich sebavedomia v oblasti využívania DT v hrových a učebných aktivitách svojich detí. 
Zaregistrovala som tiež pozitívny „efekt snehovej gule“, teda viditeľný nárast počtu a inovatívnosti 
vlastných nápadov, úprav, rozšírení a reťazových inšpirácií účastníkov počas vzdelávania. Opäť sa 
potvrdilo, že obsah, forma, a aj osobnosť lektora úvodného vzdelávania má kľúčový význam: Aj keď je 
vzdelávanie časovo veľmi obmedzené, najdôležitejšie sú prvé skúsenosti, voľba úvodných aktivít, 
zadaní a prezentovanie jednoduchých úspešných praktík, ktoré oslovia začínajúcich účastníkov 
a spustia ich vlastné úvahy o ďalších možných rozšíreniach a využitiach. 

Pri každej príležitosti sme tiež opäť a opäť prezentovali náš konštruktivistický pohľad na úlohu DT 
v predprimárnom vzdelávaní, pretože zúžené alebo skreslené vnímanie tejto úlohy je i v odbornej 
verejnosti hlboko zakorenené a vytrvalo prezentované médiami i politikmi. 

Akú úlohu zohrávajú záverečné práce, ich vypracovanie a finálna prezentácia 
Vzdelávanie sa končí obhajobou samostatne vypracovanej záverečnej práce. Ide spravidla o krátku 
prezentáciu obsahujúcu napr. popis a analýzu aktivity či miniprojektu, v ktorom pedagóg inovatívnym 
spôsobom využíval (alebo plánuje využiť) digitálne technológie vo svojej triede, prípadne úvaha 
o niektorom aspekte integrácie digitálnych technológií do práce s deťmi, správa o priebehu niektorej 
zaujímavej aktivity tohto druhu, úvaha o ďalšom vzdelávaní v tejto oblasti, o zaujímavej 
a produktívnej spolupráci s kolegyňami a pod. Ide o prezentáciu, prostredníctvom ktorej účastníci 
vzdelávania predstavia svoju aktivitu a pripravia k nej aj krátku analýzu a sprievodný text. 

Zadanie svojej záverečnej práce účastníci dostávajú zvyčajne na treťom vzdelávacom dni. Reakcie 
na skutočnosť, že budú musieť niečo vytvoriť a svoj miniprojekt odprezentovať pred publikom, boli 
rozdielne. Najčastejšie to brali ako výzvu a so zápalom (a určitými obavami) sa pustili do práce. 
Vo svojich záverečných prácach prichádzali s originálnymi nápadmi. Pri veľkom počte prác, ktoré 
som mala možnosť spoznať, sa ani raz nestalo, že by sa niektorá téma opakovala, že by nebola 
originálna a jedinečná. Ojedinele sa prihodilo, že pedagóg predstavil len mierne rozpracovanú 
dištančnú úlohu ako svoju záverečnú prácu. (Niektorí pedagógovia počas prezentovania bojovali 
s trémou, ale keď zistili, že vlastne prezentujú vlastnú aktivitu s vlastnou triedou a ostatní poslucháči 
ich so záujmom počúvajú, prekonali obavy a s hrdosťou predstavovali svoj miniprojekt.) 

V záverečných prácach sa najčastejšie objavovali aktivity s programovateľnou hračkou Bee-Bot. 
Niektorí účastníci popísali jednoduché aktivity, iní zasa navrhli komplexnejšie zamestnanie pre celú 
triedu a popísali niekoľko čiastkových aktivít, ktoré deti v malých skupinkách vykonávali alebo budú 
vykonávať (ak svoj návrh ešte účastník nerealizoval). 

Záverečné práce, ich prezentácia a záverečná diskusia bola skutočne úspešným vyvrcholením celého 
vzdelávacieho programu. V očiach pedagógov sme videli spokojnosť s vlastným výkonom a hrdosť 
na posun v znalostiach a zručnostiach, ktorý na sebe registrovali. Ich záverečné hodnotenie celého 
vzdelávania bolo aj preto – v tejto euforickej nálade – mimoriadne pozitívne. Hovorili o náraste 
svojej digitálnej gramotnosti, pocitov istoty pri práci s novými technológiami. Pozitívne hodnotili 
obsah vzdelávania, študijné materiály i svojho lektora. Kladne hodnotili aj to, že spoznali nových 
kolegov v podobnej situácii a že si mohli vymeniť medzi sebou skúsenosti a spoznať názory, problémy 
a ich riešenia v iných materských školách. Sľubovali si ďalšiu spoluprácu, výmenu materiálov 
a spoločné ďalšie vzájomné vzdelávanie. Uvedomovali si, že aj keď urobili veľký krok, bol to pre 
mnohých z nich iba prvý krok na dlhej ceste celoživotného vzdelávania v tejto oblasti. 

9 Výsledky výskumu 

Vo svojom pedagogickom výskume som sa rozhodla venovať procesu rozvoja digitálnej gramotnosti 
pedagógov materských škôl. Pre lepšie porozumenie problému som si stanovila niekoľko výskumných 
otázok. Každú z nich som podrobne analyzovala a zodpovedala v predchádzajúcich kapitolách tejto 



Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagógov materských škôl 16 

 

dizertácie. V tejto sumárnej časti práce všetky otázky ešte raz zhrniem a v krátkosti pripomeniem 
moje závery. 

O1: Ako sa vyvíja vzťah pedagógov MŠ k digitálnym technológiám v procese integrácie týchto 
technológií do materských škôl? 

Na otázku O1 odpovedám vo viacerých kapitolách podľa rôznych etáp rozvoja digitálnej gramotnosti 
pedagógov mojej výskumnej skupiny. Najprv som v časti 4.2 Vzťah participantov k digitálnym 
technológiám pred vzdelávaním predstavila ich iniciálny vzťah k DT. Pomocou interview som 
zisťovala, ktoré digitálne technológie využívajú v súkromnom živote a v edukačnom procese. V časti 
5.1 DT v triedach participantiek som popísala ich vzťah k DT po vzdelávaní. 

Záver: Pred vzdelávaním mali pedagogičky rôzne úrovne digitálnej gramotnosti a ich vzťah k týmto 
technológiám bol rozdielny. Niektoré učiteľky využívali DT vo svojej výchovno-vzdelávacej práci už 
pred vzdelávaním, ale našli sa aj počítačovo viac-menej negramotné učiteľky, ktoré nemali prakticky 
žiadny vzťah k DT. Po vzdelávaní sa vzťah všetkých participantiek výrazne zmenil k lepšiemu, viac si 
verili a vedeli, že využívanie DT v edukácii je silne podporované a odôvodniteľné aj z hľadiska 
modernej didaktiky. 

O2: Ako sa využívajú digitálne technológie v materských školách pred, počas a po iniciálnom 
vzdelávaní zameranom na rozvoj ich digitálnej gramotnosti? 

Tejto otázke som venovala pozornosť v časti 4.2 Vzťah participantov k digitálnym technológiám pred 
vzdelávaním, a tiež v kapitole 5 Integrácia digitálnych technológií do výchovno-vzdelávacieho 
procesu. Tak, ako som zisťovala v uskutočnených rozhovoroch vzťah pedagogičiek k DT, zamerala som 
sa aj na spôsob využívania DT v materských školách. Jednotlivé príbehy participantiek jednoznačne 
potvrdili, že vzdelávanie zamerané na rozvoj digitálnej gramotnosti pedagógov MŠ ovplyvnilo aj 
integráciu rôznych DT do edukácie. Učiteľky výskumnej skupiny prejavili veľký záujem o DT a podľa 
ich schopností a možností využívajú technológie aj v triedach, a to najmä s deťmi v predškolskej 
príprave. Niektoré MŠ dokonca aj nakúpili z vlastnej iniciatívy ďalšie digitálne pomôcky. 

Po iniciálnom vzdelávaní – ale aj vďaka inovatívnym riaditeľkám – začali niektoré materské školy 
organizovať otvorené metodické dni o implementácii digitálnych technológií do edukácie v 
materských školách. Jeden takýto metodický deň som predstavila v kapitole 6 Metodické dni 
v materských školách. Túto kapitolu považujem za súčasť odpovede na otázku O2, keďže spomínané 
metodické dni sú dobrou ilustráciou toho, ako sa využívajú digitálne technológie v MŠ. 

O3: Ako vplýva dosiahnutá úroveň digitálnej gramotnosti predškolského pedagóga 
na každodennú prax v materských školách? 

Na túto otázku odpovedám kapitolou 7 Príbehy vybraných materských škôl ovplyvnených digitálne 
gramotnými učiteľkami, kde formou násobnej prípadovej štúdie predstavujem štyri konkrétne 
spôsoby využívania DT v edukácii. Vybrala som charakteristické príbehy pedagogičiek, ktoré dosiahli 
rôzne úrovne digitálnej gramotnosti a popisujem ich celotýždenné aktivity s deťmi. Prirodzene, 
zamerala som sa hlavne na využívanie digitálnych technológií. Z jednotlivých týždenných popisov 
môžem usúdiť, že DT sa reálne integrujú do predškolskej výchovy – síce na rôznej úrovni, ale 
s rastúcou a progresívnou tendenciou. 

O4: Aké faktory vplývajú na rozvoj digitálnej gramotnosti pedagógov materských škôl počas 
vzdelávania? 

Na otázku O4 odpovedám kapitolou 8 Faktory vplývajúce na integráciu digitálnych technológií, 
v ktorej som zhrnula aspekty, ktoré vplývajú na rozvoj digitálnej gramotnosti počas vzdelávania. 
Komentujem všetky aspekty, a to konkrétne: 

 Rozdelenie do študijných skupín. 

 Práca účastníkov počas dňa – individuálna, skupinová. 

 Organizácia vzdelávania do vzdelávacích blokov a dní, ich dĺžka, obsah, frekvencia. 
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 Tempo práce a pracovná atmosféra v skupine. 

 Metóda Prines si technológie zo svojej MŠ. 

 Riešenie dištančných úloh. 

 Komunikácia počas dňa a medzi vzdelávacími dňami, s lektorom a medzi sebou navzájom. 

 Ako sa menia počas vzdelávania postoje účastníkov k DT a ich sebavedomie. 

 Akú úlohu zohrávajú záverečné práce, ich vypracovanie a záverečná prezentácia. 

Ak sa dodržia všetky vymenované aspekty, pedagóg materskej školy získa vedomosti o tom, ako môže 
zmysluplne, atraktívne a zároveň bezpečne integrovať digitálne technológie do triedy detí 
v predprimárnom vzdelávaní. 

Nasledujúce pozorovania považujem za zaujímavé zistenia, ktoré vyplynuli z mojej násobnej prípa-
dovej štúdie: 

 V materských školách pokračujú samostatné nákupy nových technológií. Ide najmä 
o programovateľné hračky Bee-Bot, digitálne mikroskopy a interaktívne tabule. Za pozitívny 
dôsledok vzdelávania považujem nákup tabúľ, pretože spravidla práve absolventi vzdelávania 
dokázali pred svojimi riaditeľkami odôvodniť zmysel takéhoto finančne náročného nákupu. 

 Po ukončení vzdelávania vytvárajú pedagógovia viac priestoru pre deti na prácu s DT. Napr. 
využívanie počítača, tabule alebo programovateľnej hračky Bee-Bot sa stalo bežnou súčasťou 
každodenných aktivít. 

 Vďaka vzdelávaniu pedagogičky získali znalosti a zručnosti, ako vyhľadávať na internete ďalšie 
zaujímavé informácie a aktivity. Takto mohli spestriť obsah hry a edukácie – vedeli získať nové 
hry, viac obrázkov a ďalších pomocných materiálov. Deti si zrejme túto zmenu vôbec nevšimli, 
ale pre pedagóga, ktorý už roky realizuje svoje vzdelávacie ciele rovnakým spôsobom, to bolo 
oživenie a rozvinutie edukácie. 

 Vďaka vzdelávaniu a hlbšiemu porozumeniu potenciálu DT pre rozvoj detí teraz pedagógovia 
dokážu pred rodičmi obhájiť, prečo využívajú digitálne technológie už aj v MŠ. Pred 
vzdelávaním napr. jedna z učiteliek nemohla s deťmi pracovať na počítači, lebo rodičia si to 
vyslovene neželali. Po vzdelávaní im však (najmä vďaka absolvovaniu blokov Didaktika práce 
s DT a Integrácia DT do prostredia MŠ) dokázala vysvetliť, prečo je takýto prístup bezpečný, 
primeraný a produktívny. 

 V niektorých zariadeniach sa pedagógovia navzájom ďalej vzdelávajú v rámci svojho interného 
metodického združenia. Pripravujú pre svojich kolegov aktivity a témy, ktoré sú zamerané 
na vhodné používanie DT. Takto aj učiteľ, ktorý neabsolvoval vzdelávanie, získa námety na 
aktivity, ktoré sú primerané jeho znalostiam a zručnostiam. 

 Niektoré MŠ organizujú z vlastnej vôle otvorené hodiny a metodické dni pre riaditeľov 
a pedagógov iných MŠ z regiónu alebo kraja, a to buď na pôde svojho vlastného zariadenia, 
alebo na mieste, ktoré je na to špeciálne pripravené (ako napr. v centre moderných 
vzdelávacích technológií Edulab). 

Niektoré pozorovania vnímam ako negatívne: 

 Nedostatočná technická podpora. Ak sa niektoré digitálne zariadenie pokazí, jeho opravu 
treba (zvyčajne zdĺhavo) riešiť cez zriaďovateľa MŠ. Jednej z učiteliek, ktorej sa pokazil počítač, 
sa (aspoň nateraz) skončila „éra digitálnych technológií. Keďže pani riaditeľka je už skoro 
v dôchodkovom veku, nemá záujem za nás riešiť takýto problém...“ A tak pedagogičky 
momentálne nemajú žiadnu možnosť, ako integrovať počítač do edukačného procesu. Ak 
nemajú osobný počítač doma, tak sa nemôžu inšpirovať zaujímavými aktivitami ani z internetu. 

 Slabá komunikácia medzi pedagógmi po skončení vzdelávania. Ak som v niektorých 
zariadeniach pozorovala pravý opak, v ostatných k takejto komunikácii – podľa vyjadrenia 
pedagógov – z rôznych dôvodov nedochádza. 
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 Nedostatočná podpora zo strany zriaďovateľa, niekedy spôsobená napr. aj tým, že peda-
gógovia z MŠ prerástli v úrovni digitálnej gramotnosti svojich zriaďovateľov. Niektorým 
riaditeľkám nie sú umožnené žiadne ďalšie inovácie, a to ani také, ktoré si nevyžadujú ďalšie 
finančné náklady. Inokedy sa riaditeľky sťažujú, že ich zriaďovateľ núti tvoriť svoju webovskú 
stránku iba v predpísanom formáte a prostredí. To ich však obmedzuje alebo sťažuje ich prácu. 

 Nedostatočná podpora vedenia MŠ. Naše pozorovania i zahraničné výskumy poukazujú na 
kľúčový význam riaditeľa ako lídra transformácie vzdelávania. Bez aktívnej podpory (ba viac: 
bez aktívneho vzoru) riaditeľa alebo riaditeľky je rozvoj „digitálnej gramotnosti inštitúcie“ 
prakticky nemožný. 

 Nedostatočná podpora zo strany rodičov. Podobne ako v predchádzajúcom bode, aj tu 
môžeme konštatovať: ak si pedagógovia materskej školy nezískajú trpezlivou a systematickou 
prácou s rodičmi ich súhlas a podporu, využívaniu potenciálu DT na rozvoj ich detí je prakticky 
nemožné. 

Napokon, nasledujúce pozorovania vnímam ako pozitívne: 

 rastie sebavedomie pedagógov, rastie ich autorita pred rodičmi a kolegami, 

 rastie porozumenie „pridanej hodnoty“ digitálnych technológií pre vzdelávanie, hru 
a všestranný rozvoj detí, 

 materské školy robia aj vlastné nákupy ďalších technológií, 

 pedagógovia si tvoria (alebo vyhľadávajú na internete – a zdieľajú) vlastné aktivity, 

 pedagógovia sa navzájom vzdelávajú (metódou peer coaching, čiže vzájomného vzdelávania), 
a to v rámci jednej MŠ alebo medzi niekoľkými zariadeniami. 

10 Záver 
Moja dizertačná práca vznikla ako príspevok k problematike rozvoja digitálnej gramotnosti 
pedagógov materských škôl. Do mojej výskumnej skupiny sa zaradili s rôznou iniciálnou digitálnou 
gramotnosťou. Už pred vzdelávaním zameraným na rozvoj ich digitálnej gramotnosti ma zaujímalo, 
aký majú vzťah k digitálnym technológiám, a tiež, či a ako ich využívajú v edukácii detí vo svojich 
materských školách. Počas vzdelávania som registrovala výrazný nárast ich záujmu o DT, pričom ich 
nadšenie sa odzrkadlilo azda najviac pri prezentovaní svojich záverečných prác. 

Po vzdelávaní som znova zmapovala aktuálny vzťah participantiek môjho výskumu k digitálnym 
technológiám. Aby som zvýšila dôveryhodnosť svojho výskumu, použila som viacero metód zberu 
dát. Preto som okrem nahrávania rozhovorov s každým z nich aj bližšie pozorovala aktivity štyroch 
pedagogičiek priamo v ich pracovnom čase. Ak sme iniciálnu digitálnu gramotnosť učiteľov v našom 
expertnom tíme rozdelili do úrovní (1) začiatočník, (2) nepravý začiatočník, (3) bežný používateľ 
a (4) pokročilý používateľ, tak po vzdelávaní môžem na základe mojich rozhovorov a hĺbkových 
pozorovaní konštatovať, že ani jedna z participantiek nezostala (v jedinom prípade musím použiť 
slabšie tvrdenie: skoro určite nezostane) na úrovni začiatočník. 

Počas realizácie vzdelávania a po jeho analýze sa mi podarilo identifikovať niekoľko dôležitých 
faktorov, ktoré majú významný vplyv na efektívnosť procesu rozvoja digitálnej gramotnosti 
pedagógov MŠ. Tieto faktory som uviedla a podrobne popísala v kapitole 8 Faktory vplývajúce na 
integráciu digitálnych technológií. 

Prirodzene, množstvo aspektov v tejto problematike si vyžaduje ďalší výskum. Celkom určite medzi 
ne patria otázky typu Akou formou môžu pedagógovia ďalej rozvíjať svoju digitálnu gramotnosť? 
alebo Aké ďalšie digitálne technológie sú vhodné pre edukáciu v materských školách? Verím, že 
svojim výskumom som prispela k rozvoju poznania v tejto oblasti a že sa mi prípadne aj podarí 
inšpirovať ďalšie výskumy, ktoré budú hľadať odpovede na tieto a iné súvisiace otázky. 
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SUMMARY 

The goal of my research was to examine the attitude of the ECCE teachers to the digital 
technologies, to examine how the development of their digital literacy affects these 
teachers, their institutions, and their daily educational activities with children. I also wanted 
to understand various aspects and risks of the development of the digital literacy of these 
teachers. I applied the qualitative educational research strategy to examine the attitude of 
the participants of my research to the digital technologies before, during and after the 
professional development program, which we had developed. In my long-term and deep 
multiple case study I observed and analyzed cases of the transformation of four carefully 
selected teachers and their regular in-class activities. Based on the findings of my research, I 
highlighted several aspects that are critical for the successful development of the digital 
literacy of ECCE teachers. 


