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Anotácia: Sociálna inklúzia pomocou digitálnych technológií v škole. Príspevok 

sa zaoberá využívaním digitálnych technológií v škole a ich možnostiach pri 

zvyšovaní sociálnej inklúzie žiakov zo sociálne vylúčeného prostredia. Cieľom je 

identifikovať možnosti a potenciál využívania digitálnych technológií pri vzdelá-

vaní sociálne znevýhodnených žiakov, ktorí dosahujú horšie výsledky v škole ako 

ich rovesníci z majority. Taktiež sme sa pokúsili na príklade jednej slovenskej 

základnej školy empiricky zistiť, ako k týmto technológiám pristupujú a využívajú 

ich učitelia na škole s veľkým počtom sociálne vylúčených detí, ďalej aké sú ich 

digitálne zručnosti a prístup k technológiám v škole. 
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Social Inclusion through Digital Technologies in the School. This paper deals 

with using of digital technologies in schools and their opportunities in enhancing 

social inclusion of pupils from socially excluded communities. The aim is to 

identify opportunities and potential by using the digital technologies in education 

of social disadvantaged students, who are performing less well in school than 

their peers from the majority. Furthermore based on one Slovak elementary 

school we tried empirically determine how are these technologies perceived 

among the teachers in school with high number of socially excluded children and 

what are their digital skills and access to technologies in their school. 
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Úvod 
 

Príspevok sa venuje problematike vzdelávania sociálne vylúčených detí v kon-

texte využívania digitálnych technológií ako didaktického nástroja. Cieľom 

bolo identifikovať možnosti využívania digitálnych technológií pri znižovaní 

slabých výsledkov týchto detí v škole z dôvodu ich sociálne a ekonomicky 

slabých podmienok, z ktorých pochádzajú. V príspevku vychádzame z pojmu 

digitálnej e-inklúzie, zavedeného a používaného v európskych politických 

stratégiách, ktorého úlohou je znižovať digitálnu priepasť medzi majoritnými 

skupinami a digitálne marginalizovanými skupinami, kam patria aj sociálne 

vylúčené skupiny. V slovenských podmienkach sa podľa aktuálnych údajov 
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digitálne rozdiely v podobe prístupu a zručností medzi ľuďmi a regiónmi po-

stupne zmazávajú, no napriek tomu mnohí v skutočnosti ostávajú na okraji 

digitálnej inklúzie. Práve školy a pedagógovia predstavujú dôležitého aktéra v 

procese digitálneho začleňovania v ranom vývoji detí z rôznych sociálnych 

skupín, do veľkej miery takým spôsobom, ktorý reflektuje aktuálny vývoj 

v spoločnosti. Z tohto dôvodu sa ponúka doposiaľ na Slovensku slabo preskú-

maná otázka ohľadom spôsobu využívania digitálnych technológií pri vzdelá-

vaní na školách a postojov učiteľov k digitálnym technológiám, ktorí vzdelá-

vajú deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, na ktorú by sme sa 

v príspevku radi zamerali. 
 

Teoretické východiská 
 

Sociálna exklúzia/inklúzia 

Podľa viacerých autorov (Walker, 1997; Hirt, Jakoubek, 2006) sa nedá presne 

určiť iba jeden faktor, ktorý spôsobuje sociálnu exklúziu. Ide o súhru viacerých 

faktorov, ktoré sú dôvodom vzniku a trvania sociálnej exklúzie, tzv. sociálneho 

vylúčenia. Walker (1997) definuje sociálnu exklúziu ako dynamický proces 

čiastočného alebo úplného vylúčenia zo sociálneho, ekonomického, politického 

a kultúrneho systému, ktoré predstavujú pre človeka sociálnu integráciu do 

spoločnosti.  

 Frk (2010) objasňuje sociálnu exklúziu/inklúziu predovšetkým z pohľadu 

Európskej únie, ktorá vníma sociálnu exklúziu ako nebezpečný proces, ktorý 

môže viesť až k nerešpektovaniu sociálnych noriem a postojov, čo znamená 

nesúlad so spoločenským záujmom. Podľa Gerberyho, Porubänovej a Repkovej 

(2005, s. 2) „pojmový pár sociálna exklúzia/sociálna inklúzia v politickej 

rovine môže implikovať holistickú predstavu spoločnosti, v ktorej je sociálna 

súdržnosť podkopávaná polarizáciou nerovností. Táto durkheimovská reinter-

pretácia problematiky chudoby a sociálneho vylúčenia je v súčasnosti 

charakteristická pre sociálnu agendu EÚ.” 

 V prípade faktorov sociálneho vylúčenia ľudí môžeme podľa správy Európ-

skej únie (Cullen, et al. 2011) rozlišovať štrukturálne faktory, ktoré súvisia 

najmä so slabým prístupom k pracovnému trhu, s nízkym vzdelaním, 

diskrimináciou, rodinným zázemím, slabou infraštruktúrou, priestorovým 

vylúčením, zlým bývaním a pod. Ďalej sú to psychologické a behaviorálne 

podmienky ovplyvnené slabým sebavedomím, slabou podporou rodiny, pasivi-

tou, negatívnymi postojmi voči škole, ako aj vzťahmi s rovesníkmi. Treťou 

skupinou sú inštitucionálne faktory, pod ktoré spadá predovšetkým štátna 

politika vo forme inštitúcií a ich systémová podpora sociálne ohrozených ľudí.  

 Na Slovensku sa najčastejšie spomínajú zástupcovia rómskej menšiny v po-

zícii skupiny obyvateľstva, ktorá je najviac ohrozená sociálnym vylúčením 

(Hirt, Jakoubek, 2006; Kozubík, 2013). Podľa Atlasu rómskych komunít z roku 



PEDAGOGIKA.SK, roč. 7, 2016, č. 2                                                          129 

2013 (s. 8) sa pri slovenských Rómoch, ktorí žijú sociálne vylúčení, kombinujú 

nasledovné znevýhodnenia: „vyskytuje sa u nich chudoba vytváraná neza-

mestnanosťou, chudoba zapríčinená nedostatkom vzdelania či previazaná s de-

mografickými podmienkami a diskrimináciou. Za najhoršiu sa označuje situá-

cia tej časti rómskej populácie, ktorá žije v segregovaných osadách.“  

 Napriek tomu treba podľa Sinclaira a spol. (2007) vnímať sociálnu exklúziu 

predovšetkým ako dynamický proces, ktorého pôvod nie je statický, ale mení 

sa spoločne s vývojom spoločnosti. Je závislá od meniacej sa individuálnej 

súhry odlišných podmienok jednotlivca, rodiny, komunity, ako aj od aktuálne 

dominujúceho diskurzu vytvárajúceho okolité sociálne podmienky, ktoré sú vo 

svojej dobe a kultúre považované za „normálne“.  

 Ako uvádzajú Kaščák s Pupalom (2011), európska politika vo všeobecnosti, 

a teda aj sociálna politika vo forme vzdelávania, je aktuálne determinovaná 

neoliberálnym diskurzom, v ktorom orientácia na ekonomiku, ideu celoživot-

ného vzdelávania so svojou flexibilitou, mobilitou a individualizmom konštru-

uje podmienky „normálneho“ začlenenia sa do spoločnosti pomocou konkrét-

nych vzdelávacích zručností. „Celoživotné učenie sa, zdôrazňujúce individua-

litu, jej potreby a slobodnú voľbu, posúva zodpovednosť zo systému na 

nezávislé indivíduá, ktoré nesú plnú zodpovednosť za „updating“ vlastných 

zručností, aby dosiahli svoje miesto v spoločnosti. Vo foucaultovskom slova 

zmysle „celoživotné učenie“ sa konštituuje novú formu moci a časť mecha-

nizmu kontroly, ktorá operuje v našej spoločnosti“ (Kaščák, Pupala 2011, 

s. 12). Digitálne zručnosti sa preto javia v momentálnych podmienkach 

primárne ako dôležité celoživotné kompetencie, ktoré sú nevyhnutné pre 

úspešné sociálne začlenenie individualít v spoločnosti, taktiež vzhľadom na 

proces vzdelávania. Umožňujú v neoliberálnom kontexte spomínanú silno 

presadzujúcu slobodnú voľbu, sebaprezentáciu, flexibilitu a mobilitu. Viacerí 

autori sa v súvislosti s digitálnymi technológiami prikláňajú k ich ďalším 

„integračným“ vlastnostiam, ktoré však už nie sú tak jednoznačne spájané 

s hodnotami neoliberálneho konceptu. K tým sa dostaneme v ďalšej časti 

príspevku. 
 

Digitálna e-inklúzia 

Digitálne technológie predstavujú široký pojem, pod ktorý spadajú na jednej 

strane „tvrdé“ „hardware“ zariadenia, ako napr. mobilné telefóny, počítače, 

hracie konzoly a pod. a na druhej strane mäkké „software“ programy, ktoré 

umožňujú virtuálnu sociálnu interakciu medzi ich užívateľmi (Abbott 2007). 

V práci vychádzame z pojmu e-inklúzie, resp. digitálnej inklúzie, ktorú používa 

Európska únia a pod ktorou rozumie „súbor politík a aktivít, ktorých cieľom je 

eliminovať existujúcu „digitálnu priepasť“ (digital gap) v spoločnosti, t. j. roz-

diel medzi tými, ktorí majú prístup k moderným informačným a komunikač-
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ným technológiám, ako aj schopnosti a zručnosti ich využívať a tými, ktorí 

tento prístup a potrebné zručnosti nemajú“ (info.egov.sk). Svoje vízie a ciele 

súvisiace s (digitálnou) e-inklúziou definuje Európska únia v súlade s aktuálne 

dominujúcim neoliberálnym diskurzom vo vzdelávaní (Kaščák, Pupala, 2011) 

nasledovne: cieľom je vytvorenie „európskej informačnej spoločnosti pre 

všetkých“ („European information society for all“) tak, ako to je definované 

v strategických dokumentoch týkajúcich sa informačnej spoločnosti 

(europa.eu). Takýmto dokumentom je predovšetkým Deklarácia ministerskej 

konferencie o e-inklúzii v Rige z júna 2006
1
, v rámci ktorej bolo identifikova-

ných niekoľko kľúčových tém na podporu rozvoja e-inklúzie (info.egov.sk): 

 e-Prístupnosť (e-Accessibility) – urobiť aplikácie IKT (informačných a ko-

munikačných technológií) dostupné všetkým, vrátane ľudí so „špeciálnymi 

potrebami“ (t. j. pre zdravotne znevýhodnených občanov); 

 starší ľudia (the elderly) – vybudovať informačnú spoločnosť, v ktorej by sa 

aj starší ľudia mohli naplno zapojiť do ekonomického a spoločenského 

života, a v ktorej by čo najdlhšie mohli žiť nezávislým spôsobom života, pri 

zachovaní vysokej kvality svojho života; 

 e-Kompetencie (e-Competences) – v rámci systému celoživotného vzde-

lávania poskytnúť občanom znalosti, schopnosti a zručnosti potrebné na 

zvyšovanie sociálnej inklúzie, zamestnanosti a kvality života; 

 sociálno-kultúrna inklúzia (Socio-Cultural e-Inclusion) – umožniť menši-

nám, prisťahovalcom a mladým ľuďom žijúcim na okraji spoločnosti plnú 

integráciu do spoločnosti a možnosť participovať na informačnej spoloč-

nosti; 

 geografická e-inklúzia (Geographical e-Inclusion) – s využitím informač-

ných a komunikačných technológií (ďalej IKT) zvýšiť sociálnu a ekono-

mickú situáciu ľudí žijúcich na vidieku, v geograficky a ekonomicky znevý-

hodnených oblastiach; 

 inkluzívna elektronická verejná správa (Inclusive eGovernment) – poskyt-

núť kvalitnejšie, prístupnejšie (s využitím viacerých prístupových kanálov – 

multiple-channel access) a rozmanitejšie služby verejnej správy pre všet-

kých (so zameraním na špecifické znevýhodnené skupiny obyvateľstva) 

s cieľom zvýšiť využitím IKT aj participáciu občanov v demokratických 

procesoch spoločnosti (problematika elektronickej participácie – e-Parti-

cipation). 

 Na Slovensku je špeciálne k problematike digitálnej integrácie spracovaný 

vládny návrh z novembra 2008, ktorý reflektuje vízie v tejto oblasti
2
. 

                                                           
1
 Nadväzujúc na rozhodnutia Rady EÚ v roku 2000 v Lisabone, na ktorom sa zhodla 

systematicky bojovať v odstraňovaní chudoby a sociálneho vylúčenia do roku 2010. 
2
 Národná stratégia SR pre digitálnu integráciu, 2008. 
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Digitálna e-inklúzia v škole 
Ak sa bližšie pozrieme na vedecké štúdie, ktoré sa zaoberajú digitálnymi tech-

nológiami, najviac sú v súvislosti s úspešnou e-inklúziou vyzdvihované nasle-

dovné faktory: emancipácia, jednoduchá interakcia, šetrenie finančných 

a časových zdrojov, zdroj informácií a kontaktov a ľahšia občianska participá-

cia (Mori 2005; Read and Blackburn, 2005) Ďalšími výhodami digitálnych 

technológií pre znevýhodnené deti, t. j. ich sociálno-kultúrnu inklúziu, sú 

znížená stigmatizácia a marginalizácia, zvýšené sebavedomie a motivácia učiť 

sa, jednoduchý prístup k informáciám a zlepšená spolupráca s ostatnými (Mori 

2005)  

 M. Prensky (2001) vo svojom článku pod názvom „Digital Natives, Digital 

Immigrants“ [Digitálni domorodci, digitálni imigranti], upozorňoval na 

skutočnosť, že súčasná generácia detí sa učí inak a dôležitým zdrojom poznania 

sú práve technológie. V slovenských podmienkach výskum z roku 2013 

realizovaný Inštitútom pre verejné otázky (ďalej IVO) potvrdil, že počet 

digitálne gramotných ľudí na Slovensku stúpa. Taktiež sa u nich zlepšuje 

všeobecná úroveň digitálnych zručností. Za významný výsledok považuje IVO 

predovšetkým zlepšenie „digitálne slabších“ zo sociálne slabšieho prostredia 

(stredná a staršia generácia, nízko vzdelaní, dôchodcovia, manuálne pracujúci, 

ekonomicky slabé domácnosti). Tieto skupiny ľudí dlhodobo stagnovali a boli 

doteraz tou časťou populácie, ktorá stála na okraji „digitálnej priepasti“. 

„Digitálne rozdelenie sa teda po prvýkrát od sledovania problematiky začína 

mierne zmenšovať. Mierne preto, lebo ešte stále existujú pomerne výrazné 

rozdiely vo vnútri jednotlivých sociálno-demografických skupín. K istému 

vyrovnávaniu došlo aj v regionálnom pohľade. Rozdiely medzi vidiekom a 

mestom sa zmenšili a pomaly končí aj tradičné delenie na Bratislavu verzus 

zvyšok Slovenska“ (Velšič, 2013, s. 15).  

 V medzinárodnom svetle skúma úroveň digitálnej gramotnosti v jednotli-

vých európskych krajinách Eurostat. Podľa výsledkov je u nás približne 

rovnaká úroveň digitálnych zručností ako je priemer EÚ. „To, v čom sa 

odlišujeme, je nadpriemerný podiel tých, ktorí disponujú strednou úrovňou 

digitálnych zručností“ (ibid) Tým sa podľa správy IVO Slováci radia medzi 

tých občanov Európy, ktorí vedia reagovať na globálne výzvy, a teda postupne 

zlepšujú svoje digitálne zručnosti. 

 Podľa Kanisovej a Sokolovej (2013) školy a učitelia nemôžu tento stav 

ignorovať a musia tiež reflektovať realitu života žiakov. Učitelia a učiteľky by 

mali podľa nich vedieť ovládať digitálne technológie a prinášať ich v primera-

nom rozsahu do vzdelávacieho procesu. Škola by mala učiť deti novým 

                                                                                                                                             
file:///C:/Users/Matej/Downloads/N%C3%A1rodn%C3%A1%20strat%C3%A9gia%20

SR%20pre%20digit%C3%A1lnu%20integr%C3%A1ciu%20(1).pdf. 

file:///C:/Users/Matej/Downloads/NÃ¡rodnÃ¡%20stratÃ©gia%20SR%20pre%20digitÃ¡lnu%20integrÃ¡ciu%20(1).pdf
file:///C:/Users/Matej/Downloads/NÃ¡rodnÃ¡%20stratÃ©gia%20SR%20pre%20digitÃ¡lnu%20integrÃ¡ciu%20(1).pdf
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zručnostiam, „aby pomáhali prekonávať tzv. digitálnu priepasť, ktorá už nie je 

len generačná, ale často aj kultúrna a psychologická“ (Prensky 2001; Masaryk, 

Sokolová, 2009). 

 Výhodou digitálnych technológií vo vzdelávaní sú už spomínané vlastnosti, 

ako zaraďovanie každého do výučby, udržiavanie pozornosti, budovanie preno-

siteľných zručností, okamžitá spätná väzba, vlastné tempo, široké spektrum 

informácií a pod. Na druhej strane za základnú nevýhodu výučby s podporou 

digitálnych technológií považujú viacerí autori tzv. „multitasking“ (Škoda, 

Doulík, 2011). To znamená, že žiak počas hodiny používa čo najviac druhov 

technológií, ktoré sú pre žiakov zaujímavé a atraktívne, avšak v skutočnosti 

môže dochádzať k tomu, že žiak neustále „skáče“ medzi jednotlivými úlohami 

a ani jednej sa nedokáže venovať intenzívne. Žiak si síce na hodine vyskúša 

veľa, avšak veľmi povrchne. Moderné výskumy podľa Škodu a Doulíka doká-

zali, že „rozdeľovanie pozornosti zhoršuje schopnosť zapamätať si informácie, 

pochopiť hlbšie súvislosti, a tým aj znižuje celkovú efektivitu učenia. Taktiež 

postupne dochádza aj k zhoršovaniu sústredenosti na jednu vec, keďže človek si 

zvykol vnímať viac vecí naraz“ (2011). 

 Učiteľ je pri vzdelávaní chápaný ako „celoživotný učiaci sa“, a nie ako 

hotová profesia, keďže digitálne technológie sa od klasických odlišujú tým, že 

nie sú stabilné, podliehajú rýchlym zmenám v čase a je možné ich využiť 

variabilným spôsobom (Strong-Wilson et al., 2012). To spôsobuje, že učiteľ 

potrebuje dlhšiu prípravu na hodiny a tiež osvojenie si kompetencií začlenenia 

technológii do výučby.  

 Úspešnosť používania technológií v škole tiež závisí od samotných postojov 

učiteľov k zavádzaniu inovácií. Dalo by sa predpokladať, že mladí učitelia a 

učiteľky – tzv. digitálni domorodci, by mali túto úlohu zvládnuť. Štúdia 

N. Leia (2009) naznačuje, že mladí študenti a študentky pedagogiky majú 

k zavádzaniu technológií pozitívne postoje, avšak chýbajú im dostatočné zna-

losti na ich aktívne používanie vo výučbe. Potrebujú, aby v rámci prípravy na 

škole boli pre nich vytvorené zmysluplné prepojenia medzi technológiami 

a vyučovaním (Kanisová, Sokolová, 2013). 

 Z tohto dôvodu sa ponúka doposiaľ v slovenských podmienkach neskúmaná 

otázka, a to, akým spôsobom začleňujú a aké postoje majú voči digitálnym 

technológiám vo vyučovaní učitelia a učiteľky na školách, ktoré vzdelávajú 

predovšetkým deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. Vychádzame pre-

dovšetkým z toho, že existuje vyššie spomínaná politika sociálno-kultúrnej e-

inklúzie aj v rámci vzdelávacieho procesu, ktorá by mala byť presadzovaná 

najmä na základných školách so sociálne slabšími žiakmi z málo podnetného 

prostredia. Ďalej tieto školy musia častejšie vynaložiť väčšie úsilie, aby získali 

koncentráciu a motiváciu detí učiť sa, pričom práve z toho dôvodu by mohli 

inklinovať k novým metódam výučby.  
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 Preto sme sa rozhodli na príklade jednej základnej školy, do ktorej chodí 

takáto skupina detí, skúmať, do akej miery sa na tejto škole v pedagogickom 

procese používajú digitálne nástroje a ďalej aké sú k nim postoje zo strany 

slovenských učiteľov. 
 

Metódy a zistenia  
 

Pre získanie prvotného obrazu o tejto téme na Slovensku sme sa preto rozhodli 

zrealizovať niekoľko rozhovorov s pedagógmi na spomínanej vybranej základ-

nej škole, ktorá sa nachádza v blízkosti sociálne vylúčenej rómskej lokality a 

prevažná väčšina žiakov školy pochádza práve z tejto lokality.  

 Rozhovory sa uskutočnili v apríli a máji 2015 s pedagógmi na 1. a 2. stupni 

rôznych vekových kategórií. Veľká väčšina žiakov v škole pochádza z miestnej 

rómskej sociálne vylúčenej lokality. Rómska lokalita sa nachádza na okraji 

obce, pričom najväčším problémom pre približne 700 obyvateľov osídlenia je 

chýbajúci prístup k vode a tiež slabá až konfliktná interakcia s majoritou (Atlas 

rómskych komunít, 2014) 

 Rozhovory boli zrealizované s troma učiteľkami, jednou pedagogickou 

asistentkou a jednou vychovávateľkou. Výsledky spomenuté v tejto práci nie sú 

preto reprezentatívne, a to z dôvodu malých časových a finančných zdrojov. 

Predstavujú však prvú dôležitú sondu do využívania digitálnych technológií na 

školách so sociálne vylúčenými žiakmi a pochopenie možnosti ich vplyvu na 

lepšie vzdelávanie takýchto detí. Rozhovory boli pološtruktúrované a res-

pondentom sme kládli predovšetkým otázky ohľadom ich spôsobu využívania 

digitálnych technológií v rámci školy na svoju vlastnú prípravu, ako aj ich 

využívania v rámci vyučovania žiakov, ďalej sme sa pýtali na ich úroveň 

digitálnych kompetencií, ako aj názoru na potenciál využívania týchto tech-

nológií pri vzdelávaní detí zo sociálne znevýhodneného prostredia.  

 Učitelia v rozhovoroch jednoznačne zdôrazňovali slabé vybavenie školy 

vzhľadom na počet fungujúcich počítačov a taktiež slabé pripojenie na internet. 

Keďže podľa ich slov nemajú vyhovujúce podmienky v škole na prípravu a ko-

munikáciu, využívajú počítače najčastejšie doma. V škole si občas skontrolujú 

maily na počítači, o ktorý sa delia so všetkými ostatnými učiteľmi. „Je tu 

problém s internetom. Stále vypadáva. Niekedy aj dva týždne nefunguje. Že 

vraj deti nám vyťahujú kábliky“ (učiteľka 1. stupňa, 29. 4. 2015). Učiteľky 

nevedia presne určiť, prečo internet vypadáva, obviňujú z toho aj deti.  

 Napriek tomu sa väčšina z nich pomocou domácich počítačov snaží inšpiro-

vať a využívať internetové stránky a sociálne siete na prípravu vyučovania. 

Z domu pracujú s virtuálnou knižnicou pre učiteľov ako aj s FB stránkami, 

ktoré ponúkajú rôzne metódy, aktivity a tipy. Z odpovedí vyplýva, že učitelia 

využívajú internet z domáceho počítača prevažne na získavanie doplnkových 
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vyučovacích informácií, avšak menej aplikujú programy a aktivity priamo vo 

vyučovaní.  

 Väčšina respondentov sa vyjadrila, že je pre nich náročné učiť pomocou 

technológií. Vedia, že niektorí učitelia využívajú špeciálne programy a pochva-

ľujú si ich, ale oni sami sa necítia byť tak zruční. Občas deťom pustia video, 

avšak nerobia to pravidelne. Zdôvodňujú to tým, že buď premeškali jednotlivé 

školenia, ktorých je a bolo v minulosti podľa nich dosť (taktiež uvádzali, že ich 

nadriadení im umožňujú návštevu vzdelávacích kurzov), alebo jednoducho 

nemali čas a záujem, a teraz ich neovládajú a nemajú potrebné zručnosti. 

Pripúšťajú, že podobné zručnosti by mohli študenti získavať na pedagogických 

školách, ktoré však oni v minulosti na škole nezískali. „Ja pociťujem, že by 

som to chcela vedieť kvalitnejšie, ale, žiaľ, nemám dosť času. Kolegyňa mi 

sľúbila, že mi pomôže sa v tom zorientovať. Dlhšie som bola mimo školstva, 

trochu som to prešvihla“ (učiteľka, 1. stupeň).  

 Napriek tomu sa vyjadrujú veľmi pozitívne o používaní technológií vo 

výučbe, priam úplne nekriticky. Pri odpovediach nevedeli vymenovať žiadne 

nevýhody, ktoré by digitálne médiá mohli priniesť, čo tiež môže naznačovať 

slabé povedomie učiteliek o digitálnych technológiách ako didaktického 

nástroja.  

 Predovšetkým zdôrazňujú výhody týchto nástrojov z pohľadu kognitívnej 

výbavy svojich žiakov, ktorých vnímajú ako špecifickú cieľovú skupinu, a 

ktorí majú podľa nich problémy so základnými zručnosťami a koncentráciou. 

„Deti veľmi málo čítajú, keď niečo vysvetľujem ústne, nepočúvajú. Vizuálne je 

to ale iné. Ich to zaujme oveľa viac. Je to pre nich niečo viac zážitkové. Oni 

zážitky nemajú, preto ich potrebujú. Nám sa táto forma osvedčila. Ak dostanú 

názornú ukážku doplnenú zvukom a obrazom, to funguje“ (učiteľka, 2. stupeň).  

 V súvislosti s rómskymi deťmi z vylúčených lokalít si väčšina z opýtaných 

myslí, že je to vhodná pomôcka, pričom ju však vnímajú len ako doplnkový 

nástroj na získanie pozornosti a lepšie chápanie učiva. Úlohu učiteľa v tomto 

procese posudzujú stále ako dôležitú.  

 Taktiež sme zisťovali, ako vnímajú učitelia digitálne zručnosti ich žiakov 

a spôsoby využívania digitálnych technológií. Žiaci sú podľa nich zruční, čo sa 

týka technológií, keďže skoro každý z nich má „smartfón“, dokonca „tablet“, 

ktorý im rodičia kupujú. „Majú veľmi dobré telefóny, tiež tablety majú (...) 

v tomto idú s dobou“ (vychovávateľka). Mnohé deti si však telefóny do školy 

ani nenosia, keďže sa boja, že by im ich niekto ukradol. Tiež sa nevedia 

pripojiť na školský internet. Podľa slov učiteliek, počítače majú doma zriedka, 

využívajú najmä telefóny. V prípade zadávania úloh pomocou počítača na 

doma je to však problematické, keďže podľa učiteliek v rómskej osade žijú 

rodiny na lepšej a veľmi zlej ekonomickej úrovni, to znamená, že prevládajú 

veľké rozdiely medzi jednotlivými deťmi. 
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 Dôležitým priestorom, ktorý umožňuje deťom pravidelný prístup k počí-

tačovým a internetovým programom na škole, je počítačová miestnosť. Môžu 

ju navštevovať každý deň po vyučovaní až do 16.00, čo veľa detí využíva. 

Zvyčajne tam má dozor jeden z pedagógov, ktorý podľa našich zistení len 

pasívne dozerá na deti. „V škole nevládzu už po štvrtej hodine. Na obed odídu 

domov, ale potom sa vrátia späť do školy, aby mohli ísť na počítače. To už 

zase nie sú unavení“ (učiteľka 1. stupňa). Doma majú zriedka prístup na 

internet, v kaviarňach treba platiť, takže počítačová miestnosť v škole je pre 

nich najvhodnejšia možnosť. Podľa slov učiteliek je to samotná iniciatíva 

školy, keďže chceli umožniť deťom čo najčastejší prístup k počítačom.  
 

Záver 
 

Z rozhovorov zo skúmanej základnej školy je zrejmé, že učitelia a učiteľky 

napriek ich pozitívnemu, priam nekritickému postoju k využívaniu digitálnych 

technológií pri vyučovaní žiakov zo sociálne vylúčeného prostredia, ich oni 

samotní v skutočnosti pri výučbe využívajú len zriedka. Dôvodov je viacero. 

Väčšina z nich uvádza slabé vlastné digitálne zručnosti, ktoré si nedokázali 

doplniť dostatočnou ponukou vzdelávacích kurzov, či už z nezáujmu alebo 

nedostatku času. Takisto si tieto zručnosti neosvojili počas vysokej školy, 

keďže podľa ich slov takéto kurzy neboli súčasťou osnov, a to zdôrazňovali aj 

pedagógovia mladšej generácie. Ďalej uvádzajú slabé vybavenie školy 

digitálnymi pomôckami, ktorých je málo a nefungujú ako by mali, napriek 

viacerým národným digitálnym projektom z minulosti a s podporou Európskej 

únie. Učiteľky potvrdili nedostačujúce osvojenie si digitálnych zručností a ich 

používanie v rámci vyučovania, napriek ich pozitívnemu hodnoteniu 

technológií a ich vplyvu na deti zo sociálne vylúčeného prostredia. Stále sa 

častým problémom javí základný prístup k týmto technológiám, nedostatočné 

technické vybavenie škôl a tiež nedostatok financií na ich zabezpečenie. Tieto 

problémy sa môžu týkať predovšetkým škôl, ktorých žiaci pochádzajú z hor-

ších sociálnych a ekonomických podmienok oproti školám s prevažnou väčši-

nou skupinou žiakov z majority. Takéto porovnanie by bolo hodné ďalšieho 

kvantitatívneho výskumu.  

 Výsledky poukazujú na to, že napriek dominantnej politike Európskej únie 

smerom k rozširovaniu si digitálnych zručností na strane mladých ľudí, 

zdôrazňujúc tiež ich dôležitosť z pohľadu sociálnej inklúzie pre deti a mladých 

ľudí zo sociálne znevýhodneného prostredia, nedochádza v školách k výraz-

nému zlepšeniu digitálneho prostredia. Problémom ostáva slabá vybavenosť 

škôl technológiami, nedostatočná pripravenosť učiteľov a chýbajúce digitálne 

vzdelávanie na formálnej úrovni. 
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