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11. Manažérske zhrnutie: 

       krátka anotácia, kľúčové slová 
  

Počítačová gramotnosť učiteľov a žiakov 

Členovia PK IKT PPK (počítačová podpora konštruovania) na stretnutí: 

- diskutovali, vymieňali si skúsenosti a zostavovali dotazník pre učiteľov odborných 

predmetov a žiakov na zistenie úrovne ich počítačovej gramotnosti so zameraním na 3D 

technológie.  

 

Kľúčové slová: 

dotazník, počítačová gramotnosť, 3D technológie  

 

Dotazník je často využívaný nástroj na zisťovanie faktov, názorov, postojov... Adresný 

dotazník je určený konkrétnej skupine osôb, v našom prípade učiteľom vyučujúcim odborné 

predmety a žiakom, ktorí sa ich učia. V úvode dotazníka je vhodné stručne uviesť zmysel 

zisťovania informácií a ich ďalšie spracovanie a využitie. 

Otázky by mali byť krátke, formulované jednoducho, zrozumiteľne s využitím obecne 

známych termínov a pojmov.  

V otázkach je možné použiť odpovede uzavreté, otvorené ... Môžu to byť výroky, s ktorými 

respondent súhlasí resp. nesúhlasí (áno/nie), bodové škály ... Otázky je vhodné uvádzať 

tematicky usporiadané, v úvode jednoduché, potom zložitejšie.  

Dotazník je možné vytvoriť v papierovej alebo elektronickej forme. Tlač aj distribúcia 

papierových dotazníkov je drahšia, návratnosť nízka a spracovanie náročné. 

Trendom v súčasnosti sú online dotazníky využívajúce internet, ktoré je možné často vytvárať 

aj bezplatne. Ich výhodou je, že sa jednoducho a rýchlo šíria e-mailom, sociálnymi sieťami. 

Menej náročné je aj ich spracovanie a vyhodnocovanie. 

 

 

 

http://priemyslovka.sk/pedagogicke-kluby/


 
   

Počítačová gramotnosť je súhrn schopností a zručností používať počítač a jeho 

softvérové vybavenie ako pracovný nástroj - ovládnutie počítača a ďalšieho vybavenia na 

užívateľskej úrovni, spravovanie dát, programov a používanie príslušného softvéru - textové 

a tabuľkové editory, databázy a grafické programy a pod. 

3D technológie sú dnes súčasťou výrobného procesu mnohých odvetví. Využívajú sa v 

školách, firmách a dostupné sú i pre bežných užívateľov. V škole sa môžu stať významným 

pomocníkom napr. pri tvorbe alebo inovácii učebných pomôcok.  
 

 

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
 

 Hlavné body: 

 Počítačová gramotnosť a 3D technológie: 

 charakteristika, druhy a identifikácia aplikačného softvéru využívaného na odborných 

strojárskych predmetoch, 

 analýza a zhodnotenie možností 3D technológií pri výučbe odborných predmetov, 

 návrh otázok a spracovanie dotazníka s cieľom zistiť úroveň znalostí a zručností 

využívania 3D technológií na odborných predmetoch. 
 

Aplikačný softvér: 

- umožňuje užívateľovi vykonávať nejakú užitočnú činnosť  

- kancelárske balíky - textový editor, tabuľkový procesor, prezentačný program ...  

- grafické programy - vektorový grafický editor, bitmapový grafický editor ...  

- vývojové nástroje - vývojové prostredie, prekladač ...  

- zábavný softvér - počítačové hry, prehrávače digitálneho zvuku a videa a pod. 
 

Počítačová podpora konštruovania:  

- tvorba technickej dokumentácie a konštruovanie s počítačovou podporou, vykonávanie 

počítačových analýz, simulácie výrobných procesov, vytváranie programov pre CNC riadené 

výrobné stroje, simulovanie činnosti a projektovanie výrobných pracovísk s počítačovou 

podporou. 

3D tlač je druh aditívnej výroby - súčiastka vzniká postupným pridávaním (vrstvením) 

materiálu. 3D tlačiareň je zariadenie, ktoré umožňuje podľa digitálneho modelu vytvoreného 

v CAD systéme vytlačiť trojrozmerný objekt. Filament (tlačové struny) sa vyrábajú z rôznych 

materiálov. Výber materiálu pre 3D tlač ovplyvňuje vlastnosti vyrobenej súčiastky.  

3D skener umožňuje naskenovanie povrchu súčiastky a zo získaných údajov vytvorenie 

digitálneho modelu, ktorý je možné následne vytlačiť pomocou 3D tlačiarne. Využíva sa aj v 

reverznom inžinierstve. 

CAD (Computer Aided Design) – počítačom podporované navrhovanie (projektovanie), 

konštruovanie (modelovanie, dimenzovanie, animácia, vizualizácia, rendrovanie).  

CAM (Computer Aided Manufacturing) – počítačom podporovaná výroba – príprava dát a 

programov pre riadenie číslicovo riadených strojov pre automatickú výrobu mechanických 

súčiastok, zostáv, elektronických obvodov a pod.  

CAD/CAM – programovanie CNC strojov na výrobu súčiastok zložitých tvarov s 

maximálnou možnou presnosťou, bez straty detailov a s podstatným vplyvom na celkovú 

kvalitu a efektivitu výroby. 

Autodesk Inventor 3D CAD – softvér pre 3D modelovanie a navrhovanie.  

Autodesk Inventor CAM – softvér pre strojárenské obrábanie. 



 
 

Nevyhnutnou súčasťou technických zručností učiteľov a žiakov je znalosť a využívanie 

aplikačného softvéru zameraného na 3D technológie. 

Súčasťou výučby odborných strojárskych predmetov – technického kreslenia, mechaniky, 

strojárskej technológie, strojárskej konštrukcie, automatizácie – je tvorba technickej 

dokumentácie a konštruovanie s počítačovou podporou, vykonávanie počítačových analýz, 

simulácie výrobných procesov, vytváranie programov pre CNC riadené výrobné stroje, 

simulovanie činnosti a projektovanie výrobných pracovísk s počítačovou podporou. 

Znalosť a využívanie 3D skenovania a 3D tlače umožňuje renováciu, inováciu a vytváranie 

učebných pomôcok.  

Súčasťou vyučovacieho procesu sa postupne stáva aj využívanie virtuálnej reality. Virtuálna 

realita je simulácia vytvorená pomocou počítača. Umožňuje objavovanie rôznych objektov 

tým, že sa stávame súčasťou virtuálneho sveta. Podporuje predstavivosť, interakciu a imerziu.  
https://medium.com/edtech-kisk/vyu%C5%BEitie-roz%C5%A1%C3%ADrenej-reality-vo-vzdel%C3%A1van%C3%AD-mo%C5%BEnosti-prek%C3%A1%C5%BEky-

a-uk%C3%A1%C5%BEky-6bda3cd89309 

 

Dotazník bol vypracovaný v papierovej forme. Obsahuje 10 otázok, 7 zatvorených a 3 

otvorené. Svoje názory vyjadrili členovia PK IKT PPK a časť študentov 4. ročníka študijných 

odborov zameraných na strojárstvo. 

         

 

13. Závery a odporúčania: 
 

     Zisťovanie faktov, názorov a postojov, ale aj úrovne zručností učiteľov a žiakov 

z jednotlivých oblastí vzdelávania je nevyhnutnosťou ďalšieho napredovania. Jednou 

z možností je dotazník v papierovej alebo elektronickej forme.  

     Trendom sú online dotazníky využívajúce internet, ktoré sa šíria jednoducho a rýchlo napr. 

e-mailom, sociálnymi sieťami. Menej náročné je aj ich spracovanie a vyhodnocovanie. 
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