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1. Executive Summary 

Developed by AGEMSOFT, Planéta vedomostí is a Slovak solution for digital curriculum currently 
supporting Biology, Life Science, Mathematics, Chemistry, Physics and English as a Foreign Language. 
The present research project is a part of the testing initiative instigated by the Slovak Ministry of 
Education. The objective of the present study was to analyze opinions of teachers and pupils, and 
record sample lessons to identify ways how the product was used by teachers. 

The study included visits to 15 geographically diverse primary and secondary schools around Slovakia 
which was a sample of more than 300 schools included into the testing initiative. The following data 
were collected: 

 Semi-structured interviews conducted with teachers in visited schools (N=18) 

 Questionnaires completed by pupils in visited schools (N=234) 

 Semi-structured interviews conducted with selected pupils in visited schools (N=130) 

 Recordings of sample lessons (N=16) 
 
Additionally, questionnaires were sent to all teachers participating in the testing initiative. 

 Questionnaires completed by teachers participating in the testing project (N=294) 
 
In interviews teachers demonstrated noticeable enthusiasm related to the use of Planéta vedomostí.  
They appreciate the wide coverage of the system, the possibility to flexibly adapt individual modules 
and to integrate their own material. The greatest benefits of Planéta vedomostí for them are the 
ability to visualize abstract notions and topics, the degree of interactivity it enables, and connection 
to real world problems. 
 
Pupils also appreciate visualization and also the fun factor – this type of instruction “speaks their 
language” and is considered much more attractive than reading textbooks and taking notes. As many 
as 94 % of pupils enjoy instruction through Planéta vedomostí, 91 % believe they learn more in this 
way and 91 % would like to use the system in other classes as they currently do. 

Analysis of sample lessons showed a wide range of techniques and approaches used by teachers 
when working with the digital curriculum system. Pupils reacted to it very well; they were engaged 
and participated eagerly. However, the lack of equipment often thwarted what could otherwise be 
the greatest benefit of this system: individual work or work in small groups where students could 
learn in their own pace and from each other. Planéta vedomostí seemed to deliver the greatest 
results in those classes where the aforementioned approach was used in combination with 
traditional frontal instruction. 

Based on this it is recommended to promote further dissemination of the Planéta vedomostí system 
into more schools, ideally all schools that express their interest to participate. However, this should 
be accompanied with teacher training focused on how to gain as much from this system as possible. 
The authors believe the system has the potential to be a step towards pupil-centered, narrative, 
group-based and constructionist education. 

The report also discusses limits of the methodological design used – mainly challenges related to 
designing a case-control experiment, and the problem of choosing the criteria of assessing the 
impact of such educational approaches. 
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2. Úvod1 

Planéta vedomostí je komplexný elektronický vzdelávací systém pokrývajúci hlavné predmety, ktoré 
sa podľa osnov vyučujú v základných a stredných školách. Digitálny obsah tvoria multimediálne 
spracované poznatky z predmetov: 

 matematika, 

 fyzika, 

 chémia, 

 biológia/prírodoveda, 

 anglický jazyk (pridané v priebehu zberu dát). 
 
Každý z predmetov sa vzťahuje na príslušnú úroveň slovenského vzdelávacieho systému (základné 
školy, stredné školy a gymnáziá). Obsah ponúkaný v rámci jednotlivých úrovní a predmetov, sa skladá 
z približne sto interaktívnych lekcií pre každý predmet a úroveň. Každá lekcia obsahuje množstvo 
multimediálnych prezentácií, názorných videí, animácií, atraktívnych simulácií, 
ilustrácií, interaktívnych cvičení a aktivít. 
 
Planéta vedomostí pozostáva z dvoch samostatných vzdelávacích prostredí s rovnakým digitálnym 
obsahom. Vzdelávacie prostredie pre žiakov je navrhnuté tak, aby žiaci nadobudli požadované 
vedomosti intuitívnou, efektívnou a motivujúcou formou. Učitelia majú v rámci vlastného prostredia 
k dispozícii ďalšie nástroje, vďaka ktorým si môžu prispôsobiť digitálny obsah vlastným potrebám a 
potrebám svojich žiakov. 
 
S Planétou vedomostí je možné pracovať v akomkoľvek operačnom systéme a sprístupniť ho 
prostredníctvom ktoréhokoľvek internetového prehliadača.  
 
7. februára 2011 spustilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR testovaciu prevádzku 
projektu digitálnych učebníc Planéta vedomostí. Projekt testovania pokrýval najmenej 300 
základných a stredných škôl vo všetkých krajoch Slovenska. Školy budú mať do konca tohto školského 
roka k dispozícii digitálne učebnice matematiky, fyziky, chémie, biológie a prírodovedy v prostredí 
vzdelávacieho portálu naucteviac.sk. K týmto predmetom pribudol v priebehu zberu dát anglický 
jazyk. Ide o prioritné predmety podľa štátneho vzdelávacieho programu spracované do podoby 
digitálnych učebníc, ktoré získali odporúčaciu doložku ministerstva školstva a sú odporúčanou 
učebnou pomôckou pre školy. 

MŠVVaŠ SR chce prostredníctvom vybraných škôl otestovať digitálne učebnice vo vyučovacom 
procese a získať názory učiteľov na možnosti využitia vzdelávacieho portálu pre organizáciu výučby 
(na prípravu učiteľov, prezenčnú výučbu v škole, prípravu úloh pre žiakov). 

V prípade úspešnosti projektu ministerstvo školstva uvažuje o sprístupnení digitálnych učebníc od 
1. septembra 2011 celoplošne všetkým základným a stredným školám na Slovensku, ako aj o rozšírení 
digitalizovaného učiva o ďalšie predmety štátneho vzdelávacieho programu. 

Ďalšie informácie sú na stránke www.planetavedomosti.sk. 
 

                                                             
1 Informácie prevzaté z webovej stránky www.planetavedomosti.sk. 

http://www.planetavedomosti.sk/
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3. Metodológia a ciele výskumu 

 

3.1. CIELE VÝSKUMU 

 Zmapovať výsledky implementácie Planéty vedomostí. 

 Sledovať prínos a zmenu postojov k digitálnym formám vzdelávania. 

 Zistiť názor na kvalitu materiálov, vplyv a možné dosahy vzdelávacieho systému Planéta 
vedomostí. 

Cieľové skupiny: 

 Učiteľky a učitelia2, ktorí aktívne pracujú so vzdelávacím systémom Planéta vedomostí. 

 Žiaci a žiačky, ktorí absolvujú predmety s využitím vzdelávacieho systému Planéta vedomostí. 

 

3.2. PREHĽAD METÓD 

 Učiteľky a učitelia, ktorí aktívne pracujú so vzdelávacím systémom Planéta vedomostí. 
o  Individuálne osobné pološtruktúrované rozhovory zaznamenávané na video, 

 vzorka vybraných škôl. 
o  Uzatvorené štruktúrované dotazníky zasielané cez e-mail. 

 Všetky učiteľky a všetci učitelia zapojení do projektu testovania. 

 Žiaci a žiačky, ktorí absolvujú predmety s využitím vzdelávacieho systému Planéta vedomostí. 
o  Individuálne osobné pološtruktúrované rozhovory zaznamenávané na audio,  

 vzorka vybraných škôl. 
o  Uzatvorené štruktúrované dotazníky administrované pri osobnej návšteve škôl, 

 vzorka vybraných škôl. 

 Analýzy modelových hodín, 
 vzorka vybraných škôl. 

 
Stručný bodový scenár rozhovorov s učiteľkami a učiteľmi: 
1. Postoj k informačným a komunikačným technológiám vo vyučovaní. 
2. Skúsenosti s Planétou vedomostí. 
3. Hodnotenie Planéty vedomostí. 
4. Reakcia žiakov. 
5. Dostupnosť podpory. 
6. Postoj iných zúčastnených strán (vedenie, rodičia, zriaďovateľ). 
7. Vplyv projektu. 
 
Stručný bodový scenár rozhovorov so žiakmi a žiačkami: 
1. Postoje k počítačom všeobecne. 
2. Skúsenosti s Planétou vedomostí. 
3. Hodnotenie Planéty vedomostí. 
4. Vplyv projektu. 

                                                             
2 V snahe o rodovo korektný jazyk používame v správe zámerne mužský aj ženský tvar, hlavne ak referujeme 

o konkrétnych osobách. 
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5. Postoj k škole všeobecne. 
 
 

3.3. ZBER DÁT 

Časť dát (rozhovory a žiacke dotazníky) sme zbierali vo vybranej vzorke škôl, druhú časť (učiteľské 
dotazníky) sme získavali z celého súboru učiteľov a učiteliek zapojených do projektu testovania. Dáta 
v teréne zbieral vedúci výskumného tímu Radomír Masaryk spolu s  členkami a  členom výskumného 
tímu (Veronika Lazíková, Zita Bajúszová, Ivan Masaryk). Do vzorky sme vybrali tieto školy: 

Mesto Škola 

Šamorín Základná škola M. Bela 

Nové Zámky Základná škola 

Martin Stredná odborná škola dopravná 

Valaská Základná škola 

Banská Bystrica Základná škola pri zdravotníckom zariadení 

Púchov Základná škola 

Trstená Základná škola 

Prešov Gymnázium a základná škola sv. Mikuláša 

Spišská Nová Ves Spojená škola 

Prešov Evanjelické kolegiálne gymnázium 

Bratislava Gymnázium 

Brezová pod Bradlom Základná škola 

Myjava Gymnázium 

Bratislava Spojená škola internátna 

Bratislava Základná škola 
Tabuľka 1: Zoznam škôl vo vzorke. 

Geografický rozptyl škôl 
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3.4. VZORKA 

Do vzorky bolo začlenených 15 škôl. Vzorku sme zostavili na základe kritérií, ktoré zadefinoval vedúci 
výskumného tímu. Prvým kritériom bola miera skúseností s Planétou vedomostí: približne polovica 
škôl pracovala s Planétou vedomostí dlhšie ako jeden rok, druhá časť začala s digitálnym obsahom 
pracovať v rámci projektu testovania (presnejšie 6 starších škôl, 6 novších škôl, 3 špeciálne školy). 
Ďalšie kritériá: 

 zastúpenie rôznych typov škôl (základné, stredné, špeciálne);  

 geografický rozptyl vo viacerých regiónoch Slovenska (zastúpenie Bratislavy, západného, 
severného, južného aj východného Slovenska); a  

 školy v rôznych typoch sídiel (väčšie mestá, menšie mestá, rurálne oblasti).  
Zásadným kritériom bola potreba aktívne pracovať s obsahom. Preto sme výber škôl konzultovali so 
spoločnosťou AGEMSOFT, aby sme zapojili predovšetkým aktívne školy. 
 
Vzorka žiakov a žiačok: dotazníky (N=234) 

V každej škole sme kontaktného učiteľa alebo kontaktnú učiteľku požiadali, aby vybrali triedu, 
v ktorej najviac pracuje s Planétou vedomostí. V danej triede sme všetkým prítomným žiakom 
a žiačkam administrovali dotazník. 

 N 
Vek 

priemer 
Vek 

medián 
Vek  
min. 

Vek  
max. 

Vek  
SD 

Dievčatá 
% 

Chlapci 
%  

Žiačky 
a žiaci 

234 15,16 14,40 11,71 20,14 2,11 48% 52% 

Tabuľka 2: Vzorka žiačok a žiakov. 

Vzorka žiakov a žiačok: rozhovory (N=130) 

V každej navštívenej triede sme vybrali 10 žiakov a žiačok, s ktorými sme uskutočnili aj osobný 
rozhovor. Vyberala ich učiteľka/učiteľ s tým, že kritériom bolo vybrať žiakov/žiačky ochotných 
komunikovať, s požiadavkou rovnomerného zastúpenia oboch rodov, a zastúpenia lepšie aj slabšie 
prospievajúcich žiakov/žiačok.  

Žiaci a žiačky absolvovali rozhovory vo dvojiciach s cieľom minimalizovať stres z neštandardnej 
sociálnej situácie. So žiakmi/žiačkami v zdravotníckom zariadení a so sluchovým hendikepom sme 
nerealizovali osobné rozhovory, takže celková veľkosť vzorky bola N=130. 

 

Vzorka učiteliek a učiteľov: rozhovory (N=18) 

V 13 školách sme urobili rozhovor s kontaktným učiteľom alebo učiteľkou. V Základnej škole pri 
zdravotníckom zariadení sme uskutočnili rozhovor s tromi učiteľkami súčasne. V Základnej škole 
v Trstenej sme realizovali dva výskumné rozhovory − s učiteľkou, ktorá viedla modelovú hodinu, aj so 
zástupkyňou riaditeľky, ktorá takisto aktívne pracuje s Planétou vedomostí. Veľkosť vzorky teda bola 
N=18, z toho dvaja muži. 

Vo väčšine škôl sme sa stretli aj s riaditeľom alebo riaditeľkou, ktorí nám často poskytli ďalšie 
informácie. Tieto rozhovory sme nezaznamenávali, avšak poslúžili na dokreslenie predstavy o situácii. 
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Vzorka učiteľov a učiteliek: dotazníky (N=294) 

Dotazníky sme v elektronickej podobe zasielali všetkým učiteľom a učiteľkám zapojených do projektu 
testovania. Pozvánka sme odoslali na 321 adries a v stanovenom čase odpovedalo 294 respondentov, 
takže miera návratnosti dosiahla 91,59 %. 

 

Modelové hodiny (16) 

V 14 školách sme zaznamenali kompletnú 45-minútovú modelovú hodinu. V 15. škole, základnej škole 
pri zdravotníckom zariadení, pracujú so žiakmi individuálne − tam sme zaznamenali dve individuálne 
hodiny. 

Učiteľov a učiteľky sme požiadali, aby viedli hodinu tak, ako to zvyknú robiť typicky. Hodiny sme 
zaznamenávali na video. Výskumný tím do priebehu vyučovania žiadnym spôsobom nezasahoval. 

 

3.5. ETICKÉ OTÁZKY 

Rozhovory so žiakmi a žiačkami sme zaznamenávali len na audiozáznam (nie video) a sú prístupné len 
členom výskumného tímu. Učiteľov a učiteľky sme dopredu požiadali, aby zabezpečili súhlas rodičov 
s realizáciou výskumu v súlade s lokálnymi postupmi. Rozhovory s učiteľkami a učiteľmi sme 
zaznamenávali na videozáznam. Všetky záznamy rozhovorov sú prístupné len členom výskumného 
tímu. Žiacke dotazníky boli anonymné. Ukážky zo záznamov hodín zverejňujeme len so súhlasom 
príslušných učiteľov/učiteliek. Učiteľské dotazníky boli neanonymné, boli vypracované ako súčasť 
správy z testovania, učiteľky/učitelia dostali za vyplnenie odmenu. 

Pri všetkých návštevách škôl sme zdôrazňovali, že cieľom výskumu nie je hodnotenie výkonu, ale 
spoznávanie rôznych spôsobov práce v rôznych školách. Reakcia žiakov a žiačok na výskum bola 
pozitívna. Niektorí učitelia a učiteľky prejavovali obavy zo zaznamenávania hodín, avšak na zber dát 
reagovali pozitívne a viacerí sa živo zaujímali o priebeh a výsledky výskumu. 

Žiaci a žiačky absolvovali rozhovory vo dvojiciach s cieľom minimalizovať stres z neštandardnej 
sociálnej situácie. Pri práci v špeciálnych školách (základná škola pri zdravotníckom zariadení, spojená 
škola so žiakmi so špeciálnymi potrebami a internátna škola pre deti so sluchovým hendikepom) sme 
zber dát prispôsobili špecifickým potrebám žiakov a žiačok v snahe zabezpečiť, aby zber dát nebol 
stresujúci. So žiakmi/žiačkami v zdravotníckom zariadení a so žiakmi/žiačkami so sluchovým 
hendikepom sme uskutočnili osobné rozhovory. 

 

3.6. LIMITY VÝSKUMU 

 

 Školy zapojené do projektu boli školami, ktoré Planétu vedomostí aktívne využívajú − to 
znamená, že sú s projektom stotožnené a majú záujem o jeho pokračovanie. Pozitívny názor 
učiteliek/učiteľov v našej vzorke vďaka tomu nemôže reprezentovať spektrum názorov v  
celkovom súbore slovenských škôl. Tento limit však vyplýva zo základnej logiky realizácie 
takéhoto typu výskumu − keďže školy, ktoré systém nevyužívajú, by nedokázali poskytnúť 
žiadne alebo len minimálne relevantné dáta. Istou možnosťou by mohol byť výskum zisťujúci 
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dôvody škôl, ktoré z testovania vypadli alebo odstúpili. Avšak vzhľadom na dynamiku vývoja 
systému Planéta vedomostí a neustálym zmenám by ich výhrady mohli byť už po krátkom 
čase od odstúpenia od projektu irelevantné (len v priebehu zberu dát do systému pribudol 
nový predmet; za ostatný rok pribudli portály naucteviac.sk a naucsaviac.sk, ktoré zásadne 
zmenili spôsob interakcie s obsahom; atď.). 

 Modelové hodiny môžu vďaka prítomnosti výskumného tímu prinášať skreslený pohľad 
a nereprezentovať každodenný vyučovací proces. Túto možnosť sme overovali tak, že sme sa 
učiteliek a učiteľov aj žiačok a žiakov pýtali, nakoľko bola daná hodina typická. Väčšina 
odpovedala, že hodina bola pomerne typická − ako jediné rezonovalo, že v niektorých 
prípadoch sa žiaci/žiačky zapájali o niečo menej aktívne ako zvyčajne, menej vyrušovali, a na 
testy či opakovanie boli pripravení o niečo lepšie ako zvyčajne. V niektorých prípadoch žiačky 
a žiaci uviedli, že vnímali na učiteľke známky stresu vzhľadom na prítomnosť záznamovej 
techniky. Celkovo však hodiny prebiehali normálne, aj podľa reakcií žiakov a žiačok bolo 
zjavné, že nejde o netypickú situáciu. 

 Prospech sme sa pre výrazné rozdiely v kritériách hodnotenia v jednotlivých školách rozhodli 
nesledovať. 

 Ideálnym formátom by bola realizácia experimentu v dlhodobom meradle. Pri sledovaní 
dosahu technológií na vyučovací proces však takýto prístup naráža na viacero prekážok. 
Možnosť náhodného rozdelenia žiakov do dvoch tried je vo väčšine škôl ťažko 
uskutočniteľná. Ďalej, úplne izolovanie kontrolnej triedy od technológií by bolo eticky sporné. 
Napokon, používanie digitálnych technológií neznamená úplné nahradenie tradičnej výučby 
niečím novým − aj mnohí naši respondenti a respondentky ho často vnímali ako doplnkovú 
metódu. A v neposlednom rade, vzhľadom na neustály vývoj technológií, by už po krátkom 
čase mohli byť pôvodne použité technológie zastarané, čo a priori diskvalifikuje dlhodobý 
(longitudinálny) výskumný projekt. 

 Výskum dosahu technológií v edukačnom procese navyše naráža na epistemologický problém 
voľby kritérií hodnotenia – keďže rozvíjajú skôr novo sa vynárajúce spôsobilosti (medzi 
autormi ani zďaleka nepanuje zhoda pri ich presnom vymedzení), ich meranie klasickými 
nástrojmi by nedávalo zmysel. 

 Na záver, celkový dosah technológií je sprostredkovaný cez obrovské množstvo ďalších 
premenných (štýly učenia, osobnosť učiteliek a učiteľov, celková atmosféra školy, vzťah 
žiačok a žiakov k jednotlivým predmetom...), že akékoľvek generalizácie je potrebné brať 
s obrovskou rezervou. Predovšetkým prístup učiteľov a učiteliek je zásadná premenná, ktorá 
môže do veľkej miery facilitovať celkový dosah akejkoľvek vyučovacej technológie. Na 
základe nášho empirického pozorovania sa stotožňujeme s viacerými autormi, ktorí tvrdia, že 
„zlému“ učiteľovi či učiteľke technológie pomôžu len minimálne − zatiaľ čo prácu dobrej 
učiteľky či učiteľa dokážu výrazne intenzifikovať. 
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4. Učiteľky a učitelia: rozhovory 

Rozhovory prebiehali v príjemnej atmosfére s výnimkou príležitostných obáv zo zaznamenávania 
modelovej hodiny (ak sa rozhovor konal pred modelovou hodinou).  

Vzťah učiteliek a učiteľov k informačným a komunikačným technológiám aj k Planéte vedomostí bol 
veľmi pozitívny – mnohí z nich napokon sami iniciovali zapojenie do projektu testovania digitálneho 
obsahu, informačné a komunikačné technológie využívali vo svojej práci aj predtým. Zhruba polovica 
z nich pracovala s Planétou vedomostí dlhšie ako rok (najdlhší údaj bol tri roky) a ďalšia polovica sa 
zapojila do testovania v priebehu roka 2011. 

 

4.1. PRÁCA S PLANÉTOU VEDOMOSTÍ 

Učiteľky a učitelia používajú Planétu vedomostí vo väčšine svojich hodín. Najnižšia uvedená 
frekvencia použitia bola „raz – dvakrát do týždňa“, často však zaznievalo, že systém používajú v 
každej svojej hodine. Najčastejšie Planétu vedomostí v našej vzorke používali na biológii, matematike 
a fyzike (čo pravdepodobne súvisí s mierou dotácie daných predmetov v školách); neštandardnými 
odpoveďami boli telesná výchova („keď spracovávali práce”) a vlastiveda: 

 biológia (7), 

 matematika (7), 

 fyzika (6), 

 chémia (2). 
. 
K práci s Planétou vedomostí sa väčšina z učiteliek a učiteľov dostala dvomi spôsobmi – buď sa 
o tomto systéme dozvedeli na niektorej z konferencií, alebo reagovali na ponuku zapojiť sa do 
testovania.  
 
Väčšinou systém digitálneho kurikula využívajú vo všetkých triedach, v ktorých učia. 
 
S Planétou vedomostí pracujú aktívne, čo bolo zjavné aj pri otázke o ich ostatnej hodine, v ktorej 
použili tento systém: väčšina uviedla hodinu z aktuálneho alebo predchádzajúceho týždňa a popísala, 
čo preberali, pričom tento popis približne zodpovedal údajom od žiakov a žiačok v rozhovoroch.  
 
Učiteľky/učitelia len zriedka používajú kompletné lekcie (len 2 učiteľky spomenuli, že niekedy využili 
kompletnú lekciu), väčšinou si z materiálov vyberú niekoľko relevantných videí a cvičení, prípadne do 
materiálov vkladajú vlastné materiály, dokumenty či snímky.  
 
Ako sme spomenuli, časť učiteliek a učiteľov uvádza, že pracuje s Planétou vedomostí na každej 
hodine alebo na väčšine hodín. Tie/tí, ktorí do tejto skupiny nepatria sa o ne/použití digitálneho 
obsahu rozhodujú napríklad podľa typu hodiny (niektorí Planétu vedomostí využívajú pri výklade 
nového učiva, iní pri predvádzaní príkladov či pokusov), podľa témy (či im vyhovuje spôsob 
spracovania danej témy), podľa miery zhody so štátnym vzdelávacím programom, či podľa 
technických možností (či majú k dispozícii triedu s interaktívnou tabuľou; kapacita počítačovej 
učebne). Opakovane však pri otázke kritérií rozhodovania sa zaznelo, že Planétu vedomostí vnímajú 
ako motivačný prvok a zaraďujú prácu s týmto systémom na zvýšenie pozornosti žiakov a žiačok. 
Nikto z učiteliek a učiteľov v našom súbore však nepovažuje digitálne kurikukum za „samonosný“ 
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systém. Väčšinou ho vnímajú buď ako základný rámec, alebo ako doplnkový prvok, vždy sa ho však 
snažia kombinovať s inými formami učenia a s prácou v nevirtuálnom prostredí. 
 

4.2. DOMÁCE ÚLOHY  

Učiteľky a učitelia, ktorí zadávajú svojim žiakom a žiačkam domáce úlohy cez portál naucsaviac.sk sa 
jednoznačne zhodujú, že žiaci a žiačky tento systém vítajú. Uvádzajú to aj učiteľky, ktoré spracovanie 
úloh známkujú (napríklad pri 90 % úspešnosti, menej ako 5 chybách a nepoužití pomôcok získajú žiaci 
a žiačky jednotku) aj tí, ktorí ponechávajú spracovanie úloh na báze dobrovoľnosti. Ako uviedol jeden 
z učiteľov, v piatok zadal vo všetkých svojich triedach kód a v nedeľu videl, že sa prihlásilo 180 žiakov 
a žiačok. V špeciálnej škole s prevahou detí z ekonomicky znevýhodneného prostredia úlohy deťom 
domov nedávajú, keďže mimo školy majú k počítačom prístup len deti žijúce v detskom domove. 
Podobné obavy vyjadrili aj v menších mestách, kde zas môže byť problém s prístupom k internetu v 
domácnostiach. Mimoriadne pozitívnu odozvu na domáce úlohy sme zaznamenali v škole pre deti so 
sluchovým postihnutím:  
 

„Využívam ich, sú tam veľmi dobré úlohy, deti si vyslovene pýtali kódy, viac začali 
spolupracovať s rodičmi − 'tatino mi pomáhal, s mamkou som to robil'. Keď odošlú tú 
úlohu, mám úžasnú spätnú väzbu − vidím, kedy to vypracoval, koľko času nad tým strávil, 
kde sú rezervy, čomu sa treba ešte venovať.“  

 

4.3. POROVNANIE S INÝMI NÁSTROJMI 

V porovnaní s iným digitálnym obsahom oceňuje väčšina učiteľov a učiteliek komplexnosť Planéty 
vedomostí − v zmysle rozsahu pokrytia, či možnosti vkladať vlastné materiály. Mali skúsenosti 
predovšetkým s edukačnými CD a DVD (štyrikrát − hodnotenia, napríklad „to ani zďaleka neposkytuje 
to, čo poskytuje Planéta vedomostí“), portálmi pre učiteľov (štyrikrát spomenutá Zborovňa) či 
dedikovaným softvérom pre výučbu konkrétnych predmetov (vždy spomenul len jeden človek − napr. 
English Town či Project na angličtinu, Cabri na geometriu, Didakta či Speedmat na matematiku). Tieto 
softvéry sú síce len na jeden účel, podľa jednej učiteľky však majú výhodu v zmysle jednoduchšieho 
používania − nie je potrebné sa na hodiny až tak pripravovať ako pri Planéte vedomostí. Ďalší učiteľ 
však vyjadril opačný názor, že ovládanie Planéty vedomostí je omnoho intuitívnejšie ako ovládanie 
napríklad Cabri geometrie. Okrem tejto poznámky sa všetci ostatní zhodli, že Planéta vedomostí 
všetky doteraz používané systémy predstihuje − ako povedal jeden z učiteľov, „neexistuje rovnaký 
portál, ktorý by bol taký komplexný a jednoduchý ako Planéta vedomostí“. 

 

4.4. HODNOTENIE PLANÉTY VEDOMOSTÍ 

Keď mali zhodnotiť, ako sa im pracuje s Planétou vedomostí, väčšinou zaznievali vysoko pozitívne 
hodnotenia. Jedna učiteľka sa vyjadrila, že už si ani nevie predstaviť, ako by učila bez Planéty 
vedomostí. Aj keď podľa štyroch učiteliek je nevyhnutná určitá časová investícia na začiatku, keď si 
učiteľ/ka pripravuje materiály a učí sa v systéme orientovať, neskôr sa investícia vráti. Na druhej 
strane, jedna učiteľka a jeden učiteľ sa zhodli v tom, že síce príprava na hodinu „s tabuľou a kriedou“ 
je jednoduchšia, avšak doba sa zmenila a zmena prístupu k vyučovaniu je nevyhnutná; vyjadrili to 
takto: 
 

„Deti sa zmenili a vizualizácia pri týchto predmetoch je absolútne nevyhnutná.“ 
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„Dnešné deti majú problém s výchovou, máme veľa detí s poruchou učenia, správania 
a podobne − a s Planétou vedomostí môžem lepšie sledovať, ako sa deťom darí. Môžu 
pracovať aj individuálne. Nemusím toľko hodín tráviť nad prípravou učiva, ale môžem sa 
zaoberať tým, ako dieťaťu pomôcť, aby napredovalo.“ 

 
Viacerí oceňujú možnosť vizualizovať javy či koncepty, ktoré by inak nemali možnosť žiakom a 
žiačkam ukázať. Mimoriadne pozitívne hodnotili prácu s Planétou vedomostí z tohto pohľadu učiteľky 
špeciálnych škôl, kde im digitálny obsah pomáha pri individuálnej práci so žiakmi a žiačkami so 
špeciálnymi potrebami. Za najväčšie výhody Planéty vedomostí považujú okrem opakovane 
zdôrazňovanej názornosti a vizuálnosti aj interaktívnosť a prepojenie s reálnym životom v zmysle 
určitej praktickosti. Názornosť rezonovala najvýraznejšie. Postoj väčšiny ilustruje citát učiteľky 
biológie: „Ja sa môžem rozliať na kolomaž, ale nikdy im neukážem, ako prebieha mitóza.“ 
 
Nasledujúci zoznam predstavuje kvalitatívne spracovanie odpovedí na otvorenú otázku, bez 
možností. Názvy kategórií stanovili výskumníci na základe vyjadrení; príklady výrokov sú v zátvorkách. 

 Názornosť a vizuálnosť − 12 („Toto je najsilnejšia stránka celého.”, „Je to stokrát lepšie, ako 
keby som im to mala vysvetľovať podľa obrázka v učebnici. Vnímajú to všetkými zmyslami.“, 
„Je to určitá forma zážitku.“) 

 Interaktívnosť − 5 („Mne sa veľmi páči, že viem s nimi robiť pokusy, na ktoré nemám 
pomôcky. Na chémii s nimi vedia robiť virtuálne pokusy, ktoré by inak boli nebezpečné.”, 
„Môžu to sami ovplyvňovať, vpisovať si do toho, dostanú hodnotenie.”) 

 Prepojenie so životom, praktickosť − 4 („Sú tam aj cvičenia zo života, z praxe.“) 

 Individuálnosť − 3 („Si to môžu žiaci doma prehrať, a nájsť si tam veci, ktoré na hodine 
nepochopili“) 

 Okamžitá spätná väzba − 3 

 Zábavnosť a zaujímavosť − 1 („Deti to baví, ozývajú sa aj tí slabší, ktorí mali predtým problém 
s pochopením učiva.”) 

 Vyššia retencia poznatkov - 1 („Myslím, že sa im to vďaka tomu utvrdí lepšie v pamäti.”) 

 Hravosť − 1 

 Medzipredmetové vzťahy − 1 
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Graf 1: Vnímanie benefitov digitálneho obsahu oproti tradičnému vyučovaniu z pohľadu učiteliek a učiteľov
3
. 

Keď majú porovnať tú istú hodinu tradičnými metódami a s Planétou vedomostí, opäť vyzdvihujú 
názornosť − ale približne polovica učiteliek pripomenula aj dovtedy nespomínaný prvok jednoduchšej 
prípravy na hodiny („Napríklad obsah kruhu, to kým som nakreslila na tabuľu, potom porozdeľovala, 
v Planéte vedomostí je to hotové za pár sekúnd, mne to trvalo aj 15 minút.“). Jedna učiteľka uviedla, 
že aj keď interaktívne prvky používala aj predtým, ako začala pracovať s Planétou vedomostí, bolo to 
prácnejšie a nedosiahla až taký efekt. 
 

4.5. VPLYV PLANÉTY VEDOMOSTÍ 

Faktor, ktorý práca s digitálnym obsahom podľa učiteliek a učiteľov rozvíja u žiakov a žiačok, je 
predovšetkým schopnosť riešiť praktické problémy: 

 Schopnosť riešiť praktické problémy − 5 („Deti často nechápu, čo je v tej slovnej úlohe, 
nevedia si to predstaviť, nechápu to. Je to zaujímavé, že keď diskutujete s deťmi o príklade, 
tak sú to schopní vyrátať, ale keď im to dáte len na papieri, mozog sa im zavrie a nevypočíta 
to. A keď sa im mozog bude vďaka vizualizácii často otvárať, som presvedčená, že budú 
schopné lepšie analyticky myslieť.“) 

 Tímová práca − 2 

 Samostatnosť − 2 

 Tvorivosť − 1 

 Zdokonaľovanie schopnosti pracovať s informáciami − 1 
 
Zaznel aj názor, že Planéta vedomostí vedie deti k tomu, aby sa snažili vyriešiť problém intuitívne, bez 
analytického postupu − čo je podľa danej učiteľky špeciálnej školy dôležitá spôsobilosť pre praktický 
život. 
 
Žiačky a žiaci podľa učiteliek a učiteľov reagujú na Planétu vedomostí pozitívne − aj keď sú počítačové 
technológie pre nich samozrejmosť, reagujú živo a sú na hodinách aktívnejší ako pri tradičnej výučbe. 
Podľa učiteľky na bratislavskej strednej škole vzrástol po spustení práce s Planétou vedomostí počet 
maturujúcich z biológie v ich škole z dovtedajších 20 − 30 na tohtoročných 604. Podľa ďalšej učiteľky 
zo severného Slovenska na digitálne kurikulum reagujú pozitívne nielen lepší žiaci a žiačky, ale aj tí 
s horším prospechom: „Chytajú sa aj horší žiaci. Všetky deti môžu zažiť pocit úspechu.“ Výhrady 
zaznievali ojedinele („Jedenkrát sa mi stalo po prvom týždni, že jedna šiestačka mi povedala, že sa 
rodičia sťažovali, že sedí veľa pri počítači. Tak sme všetky učiteľky začali dávať kódy na striedačku. Ale 
skončilo to tak, že ma deti prenasledovali, aby som im dávala viac kódov. Už som im ani nemala čo 
dávať v rámci prebratého učiva, tak vznikla myšlienka, že sme im začali dávať opakovacie heslá.“). 
 

4.6. NÁVRHY NA ZMENU 

                                                             
3 Číslo znamená počet výskytov daného faktora v odpovediach. Niektorí uviedli viac dôvodov, preto celkový 

súčet nemusí zodpovedať počtu respondentov. Analýza otvorených odpovedí bez poskytnutia možností. 
 

4 Tento fakt, samozrejme, nie je možné jednoznačne hodnotiť ako kauzálny dôsledok práce s Planétou 

vedomostí, ale názorne ilustruje možnosti zvýšenia záujmu o predmet u žiakov a žiačok za predpokladu 

vhodného využitia digitálnych nástrojov. 
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Pri otázke, čo by navrhovali zmeniť, zaznievala predovšetkým potreba pokračovať v zosúlaďovaní 
obsahu so slovenskými štátnymi vzdelávacími plánmi a pridanie nových predmetov: 

 Zosúladenie so slovenskými štátnymi vzdelávacími plánmi a s ISCED (11) („V rámci učiva, 
ktoré je určené pre základné školy, aby sa nevyskytovalo učivo, ktoré je určené pre stredné 
školy.“; „Chýba mi učivo piateho ročníka.“; „V biológii sa v piatom a šiestom ročníku prešlo na 
biotopy a to mi chýba; tiež tam nie je Slovensko.“; „V siedmackom učive sú niektoré videá pre 
nás náročné, sú veľmi podrobné, najmä teraz, ako sa zmenila koncepcia.“; chýbajú 
ekosystémové témy v biológii; používanie inej symboliky v matematike; odlišná 
terminológia); 

 Pridanie nových predmetov (6) − napríklad slovenský jazyk, dejepis; 

 Chyby v zadaniach (3); 

 Login pre žiakov (2) („Teraz je to tak, že keď sa tam niekto prihlási ako Kačica, tak ju tam 
vidím ako Kačica.”); 

 Prispôsobenie pre podmienky špeciálnych škôl − zjednodušenie textov a zadaní; 

 Vyššia prehľadnosť, napríklad vo forme záložiek; 

 Vyšší dôraz na kritické myslenie („Planéta vedomostí nevedie žiakov, aby rozmýšľali; doplniť 
úlohy, ktoré by ich nútili rozmýšľať.“); 

 Eliminovanie potreby neustáleho pripojenia („Ma to odpojí, keď sa cez to určitý čas 
nepreklikávam a kým sa pripojím, zas nejaký čas ubehne; musíte byť stále pripojený online a 
občas sieť padne a potom sa stane, že sa nestihne prebrať plánované učivo.“); 

 Sprístupnenie celého obsahu Planéty vedomostí; 

 Zriadenie blogu pre učiteľov; 

 Vytvorenie obsahu pre materské a špeciálne školy; 

 Vytvorenie tlačených pracovných listov (realizované po ukončení zberu dát − pozn. autora); 

 Začlenenie elektronickej žiackej knižky (prístup pre rodičov s možnosťou sledovania výkonu 
žiakov/žiačok). 

 
Na druhej strane, viacerí učitelia a učiteľky uviedli, že problémy či výhrady komunikujú spoločnosti 
AGEMSOFT a spolupracujú s nimi na skvalitňovaní digitálneho obsahu. 
 
 

4.7. INFRAŠTRUKTÚRA 

Čo sa týka infraštruktúry, v ktorej väčšinou učiteľky a učitelia pracujú, najčastejším modelom bolo 
premietanie obsahu z učiteľského počítača na interaktívnu tabuľu alebo obyčajné plátno. 
Individuálnu či skupinovú prácu na počítačoch bolo možné vidieť len zriedka. 
 
Nasledujúca časť sumarizuje hodnotenie technickej infraštruktúry podľa vyjadrení učiteliek a učiteľov, 
bez našich pozorovaní − tie sú uvedené v časti venovanej analýze modelových hodín. 

 Učebňa, v ktorej je eBeam, v strede lavice a po bokoch počítače pre individuálnu prácu. 
Problémom virtuálnej tabule je nepraktická inštalácia: „Mne sa s tým zle pracuje. Stále to 
treba kalibrovať, ja som strašne nízka, celé mi to postavili veľmi vysoko, tak nerobím s 
interaktívnou tabuľou. Keď ja nedočiahnem, ako tam dočiahne dieťa?“. Učiteľka sa snaží 
získať dotykovú tabuľu. Wifi je na každom poschodí, avšak majú problém s nedostatočným 
výkonom. 

 V počítačovej učebni. Wifi je len v administratívnej časti školy. Žiačka mala počas modelovej 
hodiny problém prečítať zadanie, musela prísť až tesne k tabuli. 

 V triede (interaktívna tabuľa je len v jazykovej učebni, kde nemajú prístup; do počítačovej 
učebne sa nezmestí celá trieda). S prístupom do internetu nie je problém. 
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 V triede, interaktívna tabuľka je v každej triede, k dispozícii je aj počítačová učebňa 
s počítačmi pre každého. V škole je 21 interaktívnych tabúľ, 70 počítačov, 2 vizualizéry 
a nedávno dostali bezdrôtové hlasovacie zariadenie. 

 Škola pri zdravotníckom zariadení: Učebne sa rekonštruujú, učiteľky pracujú so žiakmi 
v náhradných priestoroch alebo na notebookoch pri lôžku. Internet je zavedený v každej izbe. 

 V učebni je k dispozícii interaktívna tabuľa. V škole 3 interaktívne tabule a 2 učebne; je 
problém sa do nich dostať. Wifi je síce v takmer celej škole a pevný internet v každej triede, 
avšak problém je s rýchlosťou pripojenia, niekedy sa pomalšie načítavajú videá (to sme videli 
aj v 14. minúte modelovej hodiny). 

 V triede, kde je projektor a v strede počítače. Najradšej pracuje na interaktívnej tabuli 
v učebni, kde sa treba dopredu nahlásiť. Wifi v každej triede. 

 Učebňa s interaktívnou tabuľou a projektorom. Internet cez wifi, tam kde sú počítače cez 
kábel. 

 V triede, po stranách 10 počítačov, v strede plátno, kde sa premieta. Internet len v niektorých 
triedach. 

 Učebňa s interaktívnou tabuľou. V PC miestnosti nie je interaktívna tabuľa, pri snahe 
o skupinovú prácu narazili na problém chýbajúcich slúchadiel. Internet v každej učebni, ale 
rôzna rýchlosť. Wifi v celej škole, samostatná učiteľská a žiacka sieť. Počas hodiny bol 
problém s viditeľnosťou obsahu v zadných laviciach aj s kalibráciou interaktívnej tabule. 

 Učebňa s interaktívnou tabuľou a projektorom, ale podľa učiteľky to nie je nevyhnutné, stačí 
projektor a internetové pripojenie. Internet káblom aj cez wifi, nie je problém sa pripojiť 
kdekoľvek. 

 Trieda (učebňa prírodopisu) s interaktívnou tabuľou; niekoľkokrát do mesiaca počítačová 
miestnosť. Internet nie je všade; v danej triede sa využíva mobilné pripojenie, „pracuje viac-
menej bez problémov, ale stane sa, že niekedy vypadne“. Problém s viditeľnosťou obsahu. 

 Multimediálna učebňa má učiteľka rezervovanú na celý rok. Zatiaľ slabé pokrytie wifi, ale rieši 
sa to. Káblom sú pripojené počítačové učebne. 

 Učebňa, v ktorej sú 4 počítače (pre každého žiaka a žiačku, keďže ide o triedu so špeciálnymi 
potrebami) a dataprojektor. Majú aj možnosť pracovať v počítačovej učebni. Internet len 
v štyroch učebniach: „To je veľký problém, určite by viacero učiteľov pracovalo s Planétou 
vedomostí, ale nemáme potrebnú techniku.“ 

 Trieda, projektor bez interaktívnej tabule. V škole je interaktívna učebňa, ale je náročné sa 
tam presúvať (škola pozostáva z viacerých budov). Daný pavilón je pokrytý signálom wifi. 

 
S technickou podporou nemali v žiadnej škole problém. Najčastejšie mali k dispozícii človeka v škole 
(často učiteľ/ka s čiastočným pedagogickým úväzkom a zodpovednosťou za správu IT), v jednej škole 
rieši problémy priamo riaditeľka, ktorá je informatička. Druhou možnosťou je externá podpora, buď 
využívajú služby externého zamestnanca, pracovníka miestneho úradu, či dodávateľa, ktorý im 
poskytuje internet a okrem toho rieši aj technické problémy.  
 
Väčšina učiteliek a učiteľov absolvovala školenia v EDULABe, pochvaľovali si ich kvalitu aj 
profesionálny prístup prednášajúcich. Hlavne učiteľky z východného Slovenska by privítali zriadenie 
pobočky školiaceho centra vo východnej časti krajiny – cestovanie do Bratislavy zo Spišskej Novej Vsi, 
či Prešova je mimoriadne vyčerpávajúce. 
 
Pri otázke na potrebu prípadnej podpory spomínali skvalitnenie vybavenia (hlavne interaktívne 
tabule). Na dvoch školách by privítali notebooky pre každého žiaka. Dve učiteľky vyjadrili túžbu 
prepracovať obsah biológie tak, aby ho nemuseli manuálne zosúlaďovať s úrovňou vhodnou pre 
základné školy. Raz zaznel návrh na školenia v podobe ukážok, ako s Planétou vedomostí pracovať na 
hodine, niečo ako didaktické školenia. 
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4.8. VZŤAH OSTATNÝCH AKTÉROV 

Všetky učiteľky a učitelia uviedli, že vedenie ich školy má k Planéte vedomostí pozitívny vzťah, 
nemajú problém s podporou či s uvoľňovaním na účasť na školeniach. Reakcie rodičov tiež boli 
pozitívne, aj keď len v málo školách by si trúfali požiadať o finančný príspevok na zakúpenie licencií 
na digitálny obsah. Viaceré učiteľky priamo uviedli, že ak licenciu na digitálny obsah Planéta 
vedomostí nedostanú bezplatne, nebudú mať žiadnu možnosť si ju zakúpiť zo školských prostriedkov, 
ani z prostriedkov rodičov. 
 
Na záver, učiteľky a učitelia v našom výbere pracujú aktívne s digitálnym obsahom, ale uvedomujú 
si nástrahy, ktoré takýto systém vyučovania skrýva. Vystihli to dve učiteľky: „Netreba to brať tak, že 
pustím Planétu vedomostí a tým pádom budú mať deti lepšie výsledky.“ a „Nemyslím si, že Planéta 
vedomostí je to, že teraz im ju pustím a že vy si budete robiť a ja si tu niekde vyložím nohy.“ Naopak, 
vnímajú digitálny obsah ako niečo, čo má potenciál viesť deti k poznávaniu konštrukcionistickým 
spôsobom. Ako to vyjadril jeden ich kolega: 
 

„Navádza k tomu, aby na to prišiel tak, ako na to prišiel Pytagoras alebo Einstein. Táto 
Planéta vedomostí je v intencii toho, že deti prichádzajú na tie vedomosti, nie, že ich 
dostanú hotové.“  

 
Tento moment považujeme za zásadný pre prípravu učiteliek a učiteľov na prácu s Planétou 
vedomostí. 
 

4.9. NIEKOĽKO ILUSTRATÍVNYCH VÝROKOV 

„Dosť na to dávam pozor, aby šikovní žiaci nesedeli len tak na hodine. (...) Ja mám rada 
veľa príkladov práve kvôli tým dobrým žiakom, lebo keď mám materiál, ktorý mi vyhodí 
iba päť príkladov a nie je schopný dynamicky ponúknuť viac − alebo keď áno, tak na tej 
istej úrovni − to už potom to dieťa nebaví. V tomto mám rada túto Planétu, že môžete 
tam dať aj viac príkladov, nemusíte vyrobiť ten pocit pri tom pomalšom žiakovi, že ty si 
neschopný, lebo si to nestihol. To nie je pravda, on je schopný (...), ale ten šikovnejší 
môže robiť ešte navyše a môže ďalej sa rozvíjať.“  
Učiteľka 
 
„Chemička nám *vďaka možnosti pracovať s Planétou vedomostí+ úplne kvitne.“ 
Učiteľka 
 
„Mimoriadna pomoc by bola, keby sme mali digitálny obsah sprístupnený zdarma v 
plnom rozsahu. Pre školu je to veľká suma a nemôžeme každú chvíľu oslovovať rodičov.“ 
Učiteľ 
 
„Učiteľ si vie vytvoriť, presne si ušiť na mieru vyučovaciu hodinu.“ 
Učiteľ 
 
„Je to učenie sa hrou, čo je sen pedagóga.” 
Učiteľ 
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„Keď som uvidel, ako to vyzerá, tak som povedal, že po tom som celý život túžil − odkedy 
som začal učiť.“ 
Učiteľ 
 
„Pre mňa je najväčším prínosom to, že to dvíha deti zo stoličky, lebo sa chcú aktívne 
zapojiť to tejto hry, ktorá dopadne tak, že počas toho, ako sa hrajú, sa vlastne učia.“ 
Učiteľ 
 
„Toto je dobré, že to hovorí ich rečou.“ 
Učiteľka 
 
„Možno keby oni *žiaci+ mali tiež prístup, nielen k tým úlohám, ktoré im ja ponúknem, ale 
že by mohli tiež do toho vytvárať, napr. nejaké prezentácie, (...) možno by ich to potiahlo 
viacej.“ 
Učiteľka 
 
„Berú to so záujmom, pozornosť je omnoho väčšia ako bola predtým.“ 
Učiteľka 
 
„Žiaci sú tak technicky zdatní, že okamžite, ak je nejaký *technický+ problém, vám niekto 
našepká (...) My učitelia sa učíme s týmto pracovať (...), ale pomocníkov máme v deťoch. 
Oni sú technicky podstatne vpredu pred nami a myslím si, že táto technika, že to je 
budúcnosť a tie deti ju vedia využiť a možno že ich to kúsok aj viac vtiahne do učenia.“ 
Učiteľka 
 
„Išla som na hodinu len s knihou a mne sa zdalo, že idem do triedy ako holá. Tá učebnica 
iba, a pracovný zošit − mne sa zdalo, že nemám ruky, nemám nohy a že je to také bez 
ničoho.“ 
Učiteľka 
 
„Planéta vedomostí je najlepší digitálny obsah dostupný pre školy.“ 
Riaditeľka školy 
 
„Veľmi pozitívnym prvkom je, že teraz sa stále hovorí o vzdelávaní učiteľov, ale toto je 
úplne ukážkový príklad, ako sa učiteľ môže vzdelávať bez nejakého navýšenia finančných 
prostriedkov. Pretože je nútený s tým pracovať, učiť sa to. Máte síce školenie, ale čo to 
školenie dá človeku je, aby sa v tom trošku zorientoval. Každý sám si musí k tomu sadnúť, 
musí sa tým prelúskať, musí zistiť, čo všetko to dokáže, na čo to môže použiť. A je tam 
úžasné aj to, že máme prístup k stredoškolskému učivu.“ 
Učiteľka 
 
„Pre nás je to z praktického hľadiska dobré, pretože chémia, biológia... máme obrovskú 
výhodu, že môžeme na bežný život orientovať všetko. A v tomto nám Planéta nesmierne 
pomáha. Tam je veľa príkladov z bežného života a deti ten zmysel učenia potom 
nachádzajú." 
Učiteľka 
 
„Myslím, že nebude nikdy také, že pustíme študentom nejaké vzdelávacie programy a 
nebude tam treba učiteľa. Vždy treba spätnú väzbu.“ 
Zástupkyňa riaditeľky 
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„Učitelia sú veľmi konzervatívna skupina. Ak už ja raz niečo mám, veľmi ťažko sa 
preorientovávam na niečo iné, a toto *portál naucteviac.sk] umožňuje spojiť to, čo už 
mám vytvorené, s niečím novým.“ 
Učiteľka 
 
„Oni by si mali uvedomiť na ministerstve, že akonáhle chcú zavádzať digitálne 
vzdelávanie, tak musia upraviť osnovy tak, aby sme to my stihli. Pretože ja, keby som 
učila tú hodinu, ktorú ste videli, klasickým spôsobom, tzn. tabuľa a krieda, tak stíham bez 
problémov. Ale tým, že im tam človek púšťa tie prvky, tak to, čo aj poviem za 15 sekúnd, 
tak mi trvá jeden a pol minúty. (...) My sme ako učitelia na tento spôsob neboli 
pripravení. Stále sa od nás očakáva, že my sme polyhistori. Digitalizácia vzdelávania: my 
dostaneme techniku, prasknú tam do počítača 300-stranový manuál, že naštudujte si, 
ako sa to zapína, ako sa to púšťa, ako sa to používa. Lenže my máme učiť, a tie 
kompetencie učiteľa v súčasnosť sú tak strašné široké. Aj toto nám chýba. Všetko musíme 
získavať formou samoštúdia, samovzdelávania. Je to náročné a možno práve by to mohlo 
byť pre niekoho odradzujúce. A druhá vec, u nás na Slovensku zatiaľ nemáme výskumy, 
ktoré by hovorili o tom, či je alebo nie je to efektívnejšie ako klasický spôsob vyučovania.“ 
Učiteľka 
 
„Ja už teraz viem, že budem mať prístup do konca decembra − a čo potom? Toto je vec, 
čo učiteľov demotivuje v používaní Planéty vedomostí. Chce to čas, vytvoriť si hodiny a 
keď nebudeme mať prístup aj ďalej, tak všetko, čo si pripravím, stratím.“ 
Učiteľka 
 
„Netreba to brať tak, že pustím Planétu vedomostí a tak budú mať deti lepšie výsledky. 
Tak isto tam treba to, že musia sa pozrieť doma do tej učebnice, musia si urobiť úlohy, 
musia si opakovať, musia sa učiť možno aj s tou knihou, aby si to lepšie zapamätali. Ale 
Planéta vedomostí dáva priestor na to, aby pochopili tie súvislosti.“ 
Učiteľka 
 
„Nemyslím si, že Planéta vedomostí je to, že teraz im ju pustím a vy si budete robiť a ja si 
tu niekde vyložím nohy. Ono to musí byť doplnené, na doplnenie je to fantastické.“ 
Učiteľka 
  
„Vidím už teraz, že bude to spĺňať to, čo chce ministerstvo školstva od nás. Chce od nás 
tvorivosť, kreativitu, chce od nás aby sme predostreli deťom vedomosti v spätosti so 
životom, aby vedeli porovnávať, aby vedeli myslieť a Planéta vedomostí nedá hotovú 
informáciu. Ona častokrát nedopovie a teraz dieťa dopĺňa. (...) A nie ja mu poviem, čo je 
princíp, ako to bežne na hodinách je, že učiteľ napíše poznámky a deti sa to naučia 
mechanicky, ale je to o tom, že ho navádza k tomu, aby na to prišiel tak, ako na to prišiel 
Pytagoras alebo Einstein. Táto Planéta vedomostí je v intencii toho, že deti prichádzajú 
na tie vedomosti, nie, že ich dostanú hotové.“ 
Učiteľ 

 

4.10. ZHRNUTIE 

Postoj učiteliek a učiteľov k Planéte vedomostí je jednoznačne pozitívny. V ich odpovediach bolo 
často cítiť nadšenie. Pre mnohých je to nástroj, ktorý im výrazne pomáha v ich práci a pomocou 
ktorého dokážu urobiť učenie atraktívnejším. Učiteľky a učitelia používajú Planétu vedomostí na 



 

20 

 

väčšine svojich hodín. V porovnaní s iným digitálnym obsahom oceňuje väčšina učiteľov a učiteliek 
komplexnosť – v zmysle rozsahu pokrytia či možnosti vkladať vlastné materiály. Na tomto systéme 
oceňujú predovšetkým názornosť a možnosť okrem opakovane zdôrazňovanej názornosti 
a vizuálnosti, aj interaktívnosť a prepojenie s reálnym životom v zmysle určitej praktickosti. Takisto 
je podľa ich slov pozitívne vnímaná u žiakov a žiačok: Planéta vedomostí „hovorí ich jazykom“, je to 
spôsob práce, ktorý im je výrazne bližší ako práca s učebnicami či zapisovanie do zošitov, a rozvíja 
schopnosť riešiť praktické problémy. Napriek tomu však upozorňujú, že nejde o samonosný systém 
ale len o pomôcku, s ktorou by sa malo aktívne pracovať tak, aby stimulovala tvorivosť a napĺňala 
pedagogické ciele. Navrhovali by pokračovať v zosúlaďovaní obsahu so slovenskými štátnymi 
vzdelávacími plánmi, a pridanie nových predmetov. Najčastejšie obsah premietajú z učiteľského 
počítača na interaktívnu tabuľu alebo obyčajné plátno. Všetky učiteľky a učitelia uviedli, že vedenie 
školy má k Planéte vedomostí pozitívny vzťah, reakcie rodičov tiež boli podľa ich slov pozitívne. 
 
Učiteľky a učitelia v našom výbere pracujú s digitálnym obsahom aktívne, ale uvedomujú si 

nástrahy, ktoré takýto systém vyučovania skrýva. Naopak, vnímajú digitálny obsah ako niečo, čo 

má potenciál viesť deti k poznávaniu zážitkovým učením, pri ktorom samé vytvárajú rôzne 

materiálne či abstraktné produkty − a prichádzajú na vzťahy medzi rôznymi konceptmi. Tento 

moment považujeme za zásadný pre prípravu učiteliek a učiteľov na prácu s Planétou vedomostí. 
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5. Učiteľky a učitelia: dotazníky 

 

Dotazníky sme v elektronickej podobe zasielali všetkým učiteľom a učiteľkám zapojeným do projektu 
testovania. Pozvánka bola odoslaná na 321 adries a v stanovenom čase odpovedalo 
294 respondentov5, takže miera návratnosti bola 91,59 %. Dotazníky boli k dispozícii na webovej 
stránke od 20. mája 2011 do 1. júna 2011. 

 

5.1. INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE VŠEOBECNE 

Úvodný blok otázok sa týkal vzťahu k informačným a komunikačným technológiám všeobecne. 
S výrokom „mám pozitívny vzťah k informačným a komunikačným technológiám“ súhlasilo 99 % 
účastníkov (69 % − 29 % − 1 %6), podľa 99 % sú IKT významnou súčasťou vzdelávania (63 % − 31 % − 
5 %) a podľa 100 % respondentov majú IKT celkovo pozitívny vplyv na žiakov (32 % − 56 % − 12 %).  

 

5.2. PRÁCA S PLANÉTOU VEDOMOSTÍ 

Planéta vedomostí sa v školách respondentov najviac používa v danom poradí na matematike 
(183), fyzike (155), chémii (148) a biológii (138). Ďalšie spomínané predmety boli prírodoveda (37), 
anglický jazyk (33), mimoškolská činnosť (21). Respondenti mohli uviesť viac odpovedí. 
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Graf 2: V ktorých predmetoch vo vašej škole používate Planétu vedomostí? 

 
Planétu vedomostí respondenti najviac využívajú v expozičnej fáze hodiny (na šesťstupňovej škále 
kde 1 je najmenej a 6 je najviac odpovedalo najvyššími stupňami 5 až 6 dohromady 58 % 
respondentov) a fixačnej fáze (57 %), nasleduje motivačná fáza (38 %) a diagnostická fáza (32 %). 

                                                             
5 V dotazníku sme s dátami pracovali v generalizovanej, nepersonalizovanej podobe, preto slovo respondent 

používame len v mužskom rode. 

6 V tomto formáte percentá označujú prvé tri pozitívne položky: „jednoznačne súhlasím – prevažne súhlasím – 

skôr súhlasím ako nesúhlasím“. 
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Fáza Stupeň 6 (max) Stupeň 5 Spolu 6 a 5 

Motivačná 13 % 25 % 38 % 

Expozičná 23 % 35 % 58 % 

Fixačná 19 % 38 % 57 % 

Diagnostická 11 % 21 % 32 % 
Tabuľka 3: Využívanie Planéty vedomostí v jednotlivých fázach vyučovacej hodiny. 

 
Respondenti najčastejšie využívajú prezentáciu učiva v celej triede s projektorom (194) 
a s interaktívnou tabuľkou (185), prácu žiakov doma (domáce úlohy – 186) a prácu žiakov na 
počítačoch (145). Kombinácia Planéty vedomostí s realizáciou pokusov či s prácou s pomôckami 
bola už menej častá (75) a skupinovú prácu uviedlo 49 respondentov. 
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Graf 3: Akú formu práce s Planétou vedomostí využívate? 

 
Zhruba polovica (48 %) respondentov do Planéty vedomostí vkladá aj vlastné materiály a ďalšia 
približne polovica (46 %) uviedla, že plánuje takýto postup využiť v budúcnosti. Najčastejšie 
vkladajú snímky (33 %), text (25 %) a webové odkazy (24 %).  
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Graf 4: Ktoré typy materiálov vkladáte do Planéty vedomostí NAJČASTEJŠIE? 

 
98 % respondentov by s Planétou vedomostí chcelo pracovať aj po skončení projektu testovania. 
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Graf 5: Chceli by ste s Planétou vedomostí pracovať aj po skončení projektu „Testovanie digitálnych učebníc Planéty 
vedomostí“? 

 

5.3. VÝHODY PLANÉTY VEDOMOSTÍ 

 
Respondentom sme v dotazníku na základe predchádzajúceho spracovania rozhovorov 
s učiteľmi/učiteľkami predložili zoznam výhod, ktoré väčšinou uvádzali ako benefity Planéty 
vedomostí. Prvými tromi stupňami (jednoznačne súhlasím – prevažne súhlasím – skôr súhlasím ako 
nesúhlasím) ohodnotilo každý výrok od 93 % do 100 % respondentov, preto uvádzame poradie podľa 
súčtu odpovedí prvými dvomi stupňami (jednoznačne súhlasím – prevažne súhlasím). Za najväčšie 
výhody považovali názornosť pri vysvetľovaní, vyššiu mieru integrácie IKT do vyučovacieho 
procesu, interaktívnosť a zábavnosť pre žiakov, okamžitú spätnú väzbu prostredníctvom 
interaktívnych úloh a cvičení a dynamickosť (v zmysle možnosti neustálej zmeny a aktualizácie). 
 

Výhoda Jednoznačne 
súhlasím 

Prevažne 
súhlasím 

Súhlas 
spolu 

Názornosť pri vysvetľovaní 66 % 28 % 94 % 

Väčšia miera integrácie IKT (počítač, dataprojektor, 
interaktívna tabuľa) do vyučovacieho procesu 

67 % 27 % 
94 % 

Interaktívnosť a zábavnosť pre žiakov 54 % 36 % 90 % 

Okamžitá spätná väzba prostredníctvom interaktívnych úloh a 
cvičení 

64 % 26 % 
90 % 

Dynamickosť (v zmysle možnosti neustálej zmeny a 
aktualizácie) 

50 % 39 % 
89 % 

Široká databáza vzdelávacích materiálov s možnosťou výberu 50 % 37 % 87 % 

Zvyšovanie motivácie žiakov vo vyučovacom procese 44 % 40 % 84 % 

Možnosť úpravy obsahu a integrovať vlastný obsah (snímky, 
text, linky a pod.) 

53 % 30 % 
83 % 

Skvalitnenie prípravy učiteľov na vyučovanie 48 % 33 % 81 % 

Podpora rozvoja prírodovedného myslenia 42 % 39 % 81 % 

Motivácia k väčšej aktivite žiakov pri učení sa 31 % 45 % 76 % 

Podpora rozvoja kreatívneho myslenia žiakov 27 % 46 % 73 % 

Možnosť zadávať domáce úlohy 43 % 27 % 70 % 

Možnosť personalizácie vzdelávania, t.j. riadiť proces 
vzdelávania podľa individuálnych potrieb žiakov 

25 % 45 % 
70 % 

Podpora rozvoja projektových spôsobilostí žiakov 26 % 42 % 68 % 
Tabuľka 4: Výhody Planéty vedomostí. 
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Graf 6: Výhody Planéty vedomostí. 

 

5.4. VPLYV PLANÉTY VEDOMOSTÍ 

Z pohľadu účinku či vplyvu dokáže Planéta vedomostí podľa respondentov najviac pozitívne 
ovplyvniť motiváciu žiakov, rôzne štýly učenia, individuálne rozširovanie vedomostí žiakov v 
oblastiach ich záujmu, samostatnosť žiakov a motiváciu učiteliek/učiteľov. Najmenší vplyv má na 
prospech žiakov. 
 

Vplyv Planéty vedomostí Stupeň 
6 (max) 

Stupeň 
5 

Spolu 
6 & 5 

Motivácia žiakov 20 % 46 % 66 % 

Rôzne štýly učenia 1 % 43 % 62 % 

Vplyv na individuálne rozširovanie vedomostí žiakov v oblastiach ich 
záujmu 

2 % 36 % 58 % 

Vplyv na samostatnosť žiakov 1 % 38 % 56 % 

Motivácia učiteľov 2 % 35 % 56 % 

Vzťah žiakov k danému predmetu/tom 1 % 41 % 54 % 

Entuziazmus žiakov 1 % 38 % 54 % 

Schopnosť žiakov riešiť problémy 1 % 33 % 52 % 

Ochota žiakov robiť si domáce úlohy 1 % 30 % 49 % 

Tvorivosť žiakov 13 % 30 % 43 % 

Schopnosť skupinovej práce 9 % 30 % 39 % 

Spolupráca učiteľov navzájom 11 % 28 % 39 % 

Prospech žiakov 5 % 18 % 23 % 
Tabuľka 5: Vplyv Planéty vedomostí. 

 

 
Graf 7: Vplyv Planéty vedomostí. 
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5.5. REAKCIA NA PLANÉTU VEDOMOSTÍ 

Pri otázkach na pozorovanú reakciu na Planétu vedomostí respondenti najviac súhlasili s výrokmi 
o prepájaní teórie a praxe, vhodnosti pre prácu s mimoriadne talentovanými a nadanými deťmi, 
uplatnení medzipredmetových vzťahov a pozitívnej reakcii žiakov. Najmenej súhlasili s výrokom 
o pozitívnej reakcii rodičov. 
 

Reakcia Jednoznačne 
súhlasím 

Prevažne 
súhlasím 

Súhlas 
spolu 

Planéta vedomostí prepája teoretické poznatky s praxou 54 % 36 % 90 % 

Planéta vedomostí je vhodná na prácu s mimoriadne 
talentovanými a nadanými deťmi 

65 % 25 % 90 % 

Planéta vedomostí podporuje uplatnenie medzipredmetových 
vzťahov 

51 % 36 % 87 % 

Žiaci na Planétu vedomostí reagujú pozitívne 46 % 40 % 86 % 

Učenie s Planétou vedomostí je efektívnejšie ako učenie 
klasickou formou 

31 % 38 % 69 % 

Planéta vedomostí je vhodná na prácu s deťmi so špeciálnymi 
potrebami (s rôznym druhom postihnutia) 

25 % 37 % 62 % 

Rodičia na Planétu vedomostí reagujú pozitívne 12 % 46 % 58 % 
Tabuľka 6: Reakcia na Planétu vedomostí. 

 
Graf 8: Reakcia na Planétu vedomostí. 
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5.6. INFRAŠTRUKTÚRA 

Najviac respondentov má k dispozícii dátový projektor (255), vyše polovica aj interaktívnu tabuľu 
(186).  
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Graf 9: Aké vybavenie máte na typickej hodine k dispozícii? 

 
Technické parametre počítačov postačujú 80 % respondentom, ale z toho len 19 % odpovedalo 
jednoznačne (19 % − 36 % − 25 %).  
 

5.7. TLAČENÉ UČEBNÉ MATERIÁLY 

 
Väčšina (97 %) respondentov by mala záujem využívať vo výučbe aj tlačené učebné materiály 
prepojené s Planétou vedomostí. Najviac majú záujem o pracovné zošity pre žiakov (260), metodické 
prípravy pre učiteľov (240), testy (234), ale aj učebnice (192). Pri tejto otázke bolo možné uviesť viac 
ako jednu odpoveď.  
 
Reakcia na tlačené vzorové metodiky k Planéte vedomostí bola pozitívna – 36 % hodnotilo 
najvyšším stupňom. 
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Graf 10: Ako hodnotíte tlačené vzorové metodiky k Planéte vedomostí? 
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5.8. VYHODNOTENIE OTVORENÝCH OTÁZOK 

 

5.8.1. Otvorená otázka: vzdelávací moment či dosah, ktorý by nebolo možné 
dosiahnuť bez použitia Planéty vedomostí 
 
Pri otvorenej otázke na vzdelávací moment či dosah, ktorý by nebolo možné dosiahnuť bez 
použitia Planéty vedomostí boli odpovede podobné ako pri rozhovoroch so vzorkou učiteliek 
a učiteľov pri osobných návštevách. Oceňovali hlavne názornosť Planéty vedomostí, jej motivačný 
potenciál, tvorivosť, komplexnosť, okamžitú spätnú väzbu pri úlohách, zadávanie domácich úloh, či 
možnosť vkladať vlastné materiály. Hlavne učiteľky a učitelia fyziky a chémie oceňovali možnosť 
ukázať experimenty, ktoré by z bezpečnostných dôvodov či pre nedostatok pomôcok nemohli 
realizovať v triede. Celkovo boli odpovede pozitívne (97,62 % celkového počtu odpovedí) – 
uvádzame príklady: 
 

„Všeobecne nevidím momenty, ktoré by Planéta vedomostí nevedela pokryť.“ 
 
„Práca s Planétou vedomostí robí z učiteľa žiaka, ktorý sa vzdeláva. Je to veľmi tvorivé 
prostredie.“ 
 
„Osobne ďakujem všetkým, ktorí nám takýmto spôsobom pomohli pri zefektívnení 
vzdelávania našich budúcich generácií.“ 
 
„Kým som nevyužívala Planétu vedomostí, mala som pocit, že veľa času trávim tvorbou 
prezentácie, prípadne digitalizáciou textu. V tomto je pre mňa pozitívum Planéty 
vedomostí, nemusím venovať toľko času príprave materiálu, ale úvahám, akým 
spôsobom, metódou a formou ho žiakom podať.“ 
 
„Tiež si myslím, že Planéta vedomostí môže pomôcť vybudovať deťom pozitívny vzťah k 
danému predmetu, podporuje ich tvorivosť, motivuje ich a dáva deťom priestor tráviť čas 
pri počítači zmysluplne.“ 
 
„Plne si uvedomujem, že v laviciach sedia úplne iní žiaci, s úplne inými kompetenciami, 
než tí, ktorí v nich sedávali len pred niekoľkými rokmi.  Počítač je ich najobľúbenejšou 
hračkou. Planéta vedomostí nám ponúka šancu, ako premeniť túto hračku na vzdelávací 
nástroj bez toho, aby si to uvedomovali.“ 
 
„Planéta vedomostí je jeden úžasný projekt, a sme veľmi radi, že sme sa do toho mohli 
zapojiť.“ 

 
Jeden respondent na otázku neodpovedal. Negatívnych odpovedí bolo 6 (2,04 %), uvádzame všetky: 

 
„Digitalizácia predmetu nerieši zásadné nedostatky vo vyučovaní prírodovedných 
predmetov. Experiment a jeho spracovanie nerieši sledovanie informácie spracovanej 
dig. formou. Rýchlosť spracovania informácie je nedostatočne spojená s vytvorením 
pamäťovej stopy trvalého rázu a jeho obrovský problém v práci integrovaných žiakov. 
Dostatočne dlho ich zaujme, ale bez osvojenia si vedomosti.“ 
 
„Aj bez použitia Planéty vedomostí dosiahnem akýkoľvek vzdelávací moment či dosah – 
lebo to, čo potrebujem sa dá nájsť aj inde na internete a zdarma.“ 
 
„Nič, čo by nebolo možné dosiahnuť, aj inak, ako len pomocou Planéty vedomostí.“ 
 
„V našej škole je väčšina žiakov s mentálnym postihnutím a telesným postihnutím 
rôzneho stupňa, máme variant A, B, C. Po obsahovej stránke sú materiály nevyhovujúce, 
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pretože ich obsah nezodpovedá učebným osnovám pre špeciálne školy. Materiály sú 
dosť náročné.“ 
 
„Kvalitný vzdelávací proces sa dá dosiahnuť aj bez Planéty vedomostí.“ 
 
„Keďže som Planétu vedomostí pri vyučovaní aktívne nevyužila, nemôžem sa vyjadriť k 
tejto otázke. Ako dôvod, že som nevyužila PV na vyučovaní je ten, že podľa môjho, ale aj 
názoru mojich kolegov obsah PV nezodpovedá obsahu nového školského vzdelávacieho 
programu (ISCED). Tiež je podľa môjho názoru vyhľadávanie, príprava hoci len jednej 

vyučovacej hodiny časovo neadekvátne náročná − teda to nepovažujem za skvalitnenie 

prípravy učiteľa na vyučovanie.“ 

 

5.8.2. Otvorená otázka: zaradenie ďalších predmetov 
 
Pri otvorenej otázke, či by privítali digitalizovanie aj iných predmetov, zaznievali najčastejšie 
návrhy na doplnenie: 

 Geografie/zemepisu (118-krát – príklad: „Pohyby zemskej kôry, činnosť sopiek, vznik pohorí 
sa dajú oveľa lepšie pochopiť pomocou digitálnych animácií.”).  

 Dejepisu (99 – príklad: „Dejepisári by ocenili mapy, obrázky z dejepisu, simulácie pohybu 
jednotlivých vojsk, vývoj vojenskej situácie, vývojové trendy z architektúry v jednotlivých 
obdobiach”). 

 Slovenského jazyka/literatúry (89)7 – príklad: „Nepríjemná devalvácia gramatiky a čitateľskej 
gramotnosti je produktom internetu a bolo by úžasné, ak by sa internet stal opäť nástrojom 
objavenia kníh, čítania a správnej gramatiky.“ 

 Cudzích jazykov (72 – najčastejšie nemecký) – príklad: „Jednoznačne potrebujú digitalizáciu 
jazyky, kde je stále viac ťažkostí u detí s poruchami učenia, ktorých je veľmi veľa.“ 

 
K ďalším predmetom, ktoré navrhli vyše piati respondenti patrili informatika (24), odborné predmety 
(základy techniky, hotelový manažment, tovaroznalectvo, atď.) – 24, hudobná výchova (17), 
občianska náuka/náuka o spoločnosti (14), vlastiveda (13), predmety prvého stupňa (12), 
environmentálna výchova/ekológia (8), ekonomika/účtovníctvo (8). Viacerí súhlasili s ďalším 
rozširovaním záberu Planéty vedomostí bez navrhovania konkrétnych predmetov. 35 respondentov 
navrhovalo, že Planéta vedomostí by mala byť k dispozícii pre všetky predmety. Počet ľudí, ktorí 
odpovedali záporne (nenavrhovali digitalizovanie ďalších predmetov) bol 4. 
 

5.8.3. Otvorená otázka: ďalšie tipy či poznámky 
 
Pri poslednej (nepovinnej) otvorenej otázke na prípadné ďalšie tipy na zlepšenie práce s Planétou 
vedomostí či ďalšie poznámky k tejto téme najviac rezonovala potreba väčšieho zosúladenia so 
štátnymi vzdelávacími programami, či s novou školskou reformou (až 101 zmienok) – niektorí však 
hneď dodali, že sa na tom už pracuje. 42 respondentov uviedlo konkrétnu obsahovú pripomienku, 
najčastejšie išlo o príliš náročnú terminológiu či odlišnú terminológiu ako sa používa v našich 
školách; dvaja respondenti okamžite dodali, že pri výskyte takýchto problémov kontaktovali 
spoločnosť AGEMSOFT a problém sa rýchlo vyriešil. Počet pripomienok technického charakteru bol 
35 (napríklad zväčšenie textu či lepšie vyhľadávanie/zoradenie materiálu) a rovnaký počet 
35 respondentov navrhol rozšírenie obsahu, doplnenie cvičení či predmetov (najčastejšie viac 
príkladov z matematiky). 40 respondentov asociovalo nedostatočné technické vybavenie na strane 

                                                             
7 Jeden respondent však varoval, že „ťažšie by to bolo možno s cudzími jazykmi, pretože každý učiteľ preferuje 

inú formu výučby (niekto v cudzom jazyku, niekto prekladá do slovenčiny), ako aj inú formu testovania”. 
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škôl či žiakov (chýbajúce elektronické tabule či málo počítačov), a 11 vyslovene uviedlo, že by privítali 
možnosť pracovať v offline režime. 
 
Niektoré ďalšie opakujúce sa návrhy či pripomienky: zaradenie štandardizovaných testov (6), 
možnosť vytvárať si vlastné testy (5), portál pre žiakov s obsahom bez hesiel a kódov (3), časová 
náročnosť prípravy (3), komunikácia medzi učiteľmi a žiakmi (2), vytvorenie diskusného fóra či 
portálu (2), vypracovanie vzorových metodík (2), vytvorenie tutoriálov či manuálov (2), dopisovanie 
textu do domácich úloh, online školenia, rozšírenie priestoru pre objem dát, vytvorenie tlačenej 
podoby Planéty vedomostí, možnosť zablokovať použitie pomôcok v úlohách, vytvorenie 
dvojjazyčných lekcií (Content Language Integrated Learning), vydanie obsahu vo forme digitálnej 
učebnice, možnosť hodnotenia prezentácií iných učiteľov. 
 
Učitelia v reakciách často chválili Planétu vedomostí, priali veľa šťastia či ďakovali za uľahčenie práce 
– príklady: „Planéta vedomostí je super! Želala by som len jedno − aby mal k tejto digitálnej učebnici 
prístup každý učiteľ a žiak. Nech sa vám to podarí!“, „Ďakujem, že som mala možnosť prácu vyskúšať. 
Sama som sa veľa naučila.“, „Urobila som test s triedou, ktorá látku hustota prebrala klasickou 
formou a s triedou, ktorá tú istú tému prebrala za pomoci Planéty vedomostí. Percentuálna úspešnosť 
druhej triedy bola o 32 % vyššia.“ Viacerí spontánne navrhovali, aby bola k dispozícii všetkým školám. 
Opakovane chválili pracovné listy.  

 
Čo sa kritických hlasov týka, dvakrát zaznela kritika vysokej ceny („...sú to podľa mňa zbytočne 
vyhodené peniaze. Na internete je veľa podobných materiálov, ktoré sa môžu pri vyučovaní používať 
zdarma!“). Navrhovanie zosúladenia zo štátnymi vzdelávacími plánmi bolo väčšinou podávané skôr 
ako návrh na vylepšenie, raz však nesúlad so slovenským vzdelávacím systémom zaznel ako kritika 
celého konceptu Planéty vedomostí: 
 

„Veľkým mínusom je fakt, že celý systém „lekcií" bol prebraný z iného štátu, ktorý má inú 
koncepciu a väčšina materiálov v danej podobe je nevhodná. Takmer každé učivo sa musí 
prerábať, prispôsobovať. Pri niektorých materiáloch sa to ani nedá urobiť a sú 
nepoužiteľné. Nemôžeme žiaka učiť pomocou vedomostí, ktoré nemá. Práca na jednej 
desaťminútovke (príprava) sa takto predĺžila na niekoľko hodín. A to človeka iba odrádza 
od používania.“ 

 
Jedna kritická reakcia tvrdila, že systém žiakom podáva len hotové poznatky: 
 

„Keďže v súčasnosti prevláda v školstve trend, aby si žiaci sami pomocou objavovania 
osvojovali nové poznatky, spôsob vyučovania pomocou Planéty vedomostí tomu nie 
celkom zodpovedá − podávajú sa žiakom hotové poznatky len s minimom samostatného 
hľadania, bádania a spoznávania.“ 

 

5.9. ZHRNUTIE 

 
Planéta vedomostí sa v školách podľa respondentov najviac používa v danom poradí na 
matematike, fyzike, chémii a biológii. Respondenti najčastejšie využívajú prezentáciu učiva celej 
triede s projektorom a s interaktívnou tabuľkou, prácu žiakov doma (domáce úlohy) a prácu žiakov 
na počítačoch. Kombinácia Planéty vedomostí s realizáciou pokusov či s prácou s pomôckami, 
a skupinová práca boli už menej časté. Približne polovica respondentov do Planéty vedomostí 
vkladá aj vlastné materiály a ďalšia približne polovica uviedla, že plánuje takýto postup využiť 
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v budúcnosti. Až 98 % respondentov by s Planétou vedomostí chcelo pracovať aj po skončení 
projektu testovania. 

Za najväčšie výhody považovali názornosť pri vysvetľovaní, vyššiu mieru integrácie IKT do 
vyučovacieho procesu, interaktívnosť a zábavnosť pre žiakov, okamžitú spätnú väzbu 
prostredníctvom interaktívnych úloh a cvičení a dynamickosť. Z pohľadu pozitívneho vplyvu dokáže 
Planéta vedomostí podľa respondentov najviac ovplyvniť motiváciu žiakov, rôzne štýly učenia, 
individuálne rozširovanie vedomostí žiakov v oblastiach ich záujmu, samostatnosť žiakov 
a motiváciu učiteliek/učiteľov. Najmenší vplyv má na prospech žiakov.  
 
Pri otvorenej otázke na vzdelávací moment či dosah, ktorý by nebolo možné dosiahnuť bez použitia 
Planéty vedomostí respondenti oceňovali hlavne názornosť Planéty vedomostí, jej motivačný 
potenciál, tvorivosť, komplexnosť, okamžitú spätná väzba pri úlohách, zadávanie domácich úloh, či 
možnosť vkladať vlastné materiály. Celkovo boli odpovede pozitívne (97,62 %). Pri otvorenej 
otázke, či by privítali digitalizovanie aj iných predmetov zaznievali najčastejšie návrhy na doplnenie 
geografie/zemepisu, dejepisu, slovenského jazyka/literatúry a cudzích jazykov. Pri otvorenej 
otázke na prípadné ďalšie tipy na zlepšenie práce s Planétou vedomostí či ďalšie poznámky k tejto 
téme najviac rezonovalo zosúladenie so štátnymi vzdelávacími programami, či s novou školskou 
reformou. 42 respondentov uviedlo konkrétnu obsahovú pripomienku, najčastejšie išlo o príliš 
náročnú terminológiu. 
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6. Žiaci a žiačky: rozhovory 

 

Žiaci a žiačky prejavovali v rozhovoroch relatívnu uvoľnenosť, komunikovali a odpovedali na otázky. 
V mnohých školách sa snažili dostať do skupiny tých, s ktorými sme robili rozhovor. Rozhovory sme 
realizovali po dvojiciach s cieľom minimalizovať prípadný stres z rozhovorov. Viedol ich buď jeden, 
alebo dvaja členovia výskumného tímu. Hodiny cez Planétu vedomostí si pamätali, pri otázkach 
reagovali živo a pozitívne. 

 

6.1. VZŤAH K POČÍTAČOM 

V úvodnej otázke sme sa pýtali na vzťah k počítačom. Takmer všetci s počítačmi pracujú, najčastejšie 
uvádzali komunikačné služby ako Facebook či Skype, potom Pokec.sk a Wikipédiu; chlapci omnoho 
častejšie ako dievčatá spomínali počítačové hry. Žiaci a žiačky spomínali aj používanie počítačov pre 
školské účely (príprava úloh, prezentácií a projektov). Väčšinou však išlo o reakciu na jasne 
štruktúrované zadanie zo školy, len zriedkavo niekto uviedol, že vyhľadáva informácie zo záujmu 
alebo potom, ako ho/ju inšpirovala vyučovacia hodina. V tomto sa od zvyšku súboru zásadne odlíšila 
skupina maturantov a maturantiek z gymnázia v Prešove, kde bolo niekoľko víťaziek a víťazov 
medzinárodných akademických súťaží: tieto žiačky a žiaci uviedli výrazne rozsiahlejší zoznam zdrojov 
vrátane stránok Google Scholar; zdá sa, že systém vyučovania v ich škole ich vedie k aktívnemu 
samoštúdiu. V šamorínskej základnej škole zas dvaja žiaci uviedli, že doma pracujú so vzdelávacím 
softvérom English Town, ku ktorému majú ako trieda prístup. Planétu vedomostí pri tejto otázke 
spontánne spomenuli v troch školách. 

 

6.2. SKÚSENOSTI S PLANÉTOU VEDOMOSTÍ 

Pri otázke na ostatnú hodinu s využitím Planéty vedomostí si väčšina žiakov a žiačok dokázala 
spomenúť, kedy prebehla a aká bola jej náplň. Podobne sme sa pýtali na tri prvky digitálneho 
kurikula, ktoré im najviac utkveli v pamäti – väčšinou asociovali aktuálne preberanú tému alebo 
zaujímavé videá, ktoré dobre vysvetľovali určitý jav. Ako uviedol jeden žiak: „úplne som tomu 
nerozumel, ale keď nám pani riaditeľka ukázala video, tak som tomu hneď porozumel“. Jeho 
spolužiačka oceňuje videá predovšetkým pre to, že „stačí sa pozerať a nič nerobiť“.  

Pri otázke, či si z obsahu pamätajú niečo, čo ich, naopak, nebavilo väčšina žiakov odpovedala 
záporne. Niekoľkí sa pri tejto otázke vyjadrovali skôr k obsahovej náročnosti samotného predmetu 
(najčastejšie chémia) či prístupu učiteľa, ale dvaja žiaci/žiačky naopak uviedli, že niektoré úlohy 
považujú za príliš triviálne. Šesť žiakov a žiačok uviedlo, že ich nebavili niektoré videá či úlohy, ktoré 
boli príliš dlhé, takže ich už ku koncu nevnímali. Za najväčšie benefity digitálneho obsahu Planéta 
vedomostí považujú názornosť/vizuálnosť, zábavnosť/zaujímavosť, vyššiu mieru retencie 
poznatkov, možnosť individuálneho samoštúdia a možnosť vyhnúť sa písaniu. Nasledujúci zoznam 
predstavuje kvalitatívne spracovanie odpovedí na otvorenú otázku, t.j. respondenti nemali 
k dispozícii žiadne možnosti. Názvy kategórií stanovili výskumníci na základe vyjadrení respondentov; 
príklady vyjadrení sú v zátvorkách: 

 Názornosť a vizuálnosť – 53-krát („Nám učiteľka vie lepšie ukázať tie veci.”, „ V tých videách 
je to dobre vysvetlené.“, „Cez videá si to viac zapamätám ako z učebnice.“, „Viem si to viac 
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predstaviť.“, „Všetko je to pekne ukázané, hýbe sa to, hovorí to.“, „Lepšie je raz vidieť, ako 
viackrát počuť.”); 

 Zábavnosť a zaujímavosť – 31 („Je to sranda a ešte sa to aj lepšie naučím.“, „Mňa fyzika 
vôbec nebavila, teraz odkedy pracujeme s Planétou vedomostí ma začala baviť.”, „Vtiahne to 
aj žiakov, ktorých ten predmet až tak nebaví.”, „Hodiny bez toho sú oveľa nudnejšie.“, „Ľahšie 
sa cez to učí, je to také chytľavé, tešíme sa viacej do školy.”, „Viacej ľudí dáva pozor.”);  

 Vyššia retencia poznatkov – 21 („Viac sa naučím, viac porozumiem.“); 

 Nepísanie – 18 („Nebolí ma z toho toľko ruka.“, „Je to lepšie ako suché písanie poznámok.“); 

 Individuálnosť, možnosť opäť/viackrát si prejsť materiál s cieľom lepšie porozumieť látke – 
17 („Keď si to píšem sám, tak sa mi to lepšie vryje do pamäti.”, „Keď chýbam, tak si to môžem 
dobrať sám.”); 

 Rýchlosť pri vysvetľovaní aj pochopení – 10 („Čas to určite šetrí.”, „Je to rýchlejšie – kým si 
nalistujeme učebnicu, tak to trvá.”); 

 Interaktívnosť – 10 („To video hlavne je lepšie, že to aj počujeme, že spolupracujeme 
s učiteľkou.”, „Môžeme si vyskúšať, čo k čomu patrí, nesedím len na stoličke, ale môžem si to 
ísť vyskúšať k tabuli.”, „Urobím si cvičenia a lepšie to pochopím.”, „Viac sa zapájame.“); 

 Vyhnutie sa knihám – 6 („S učebnicou je nuda.“); 

 Okamžitá spätná väzba – 6 („Sú tam cvičenia, kde si overím, či to viem a keď nie, hneď zistím, 
čo neviem.”); 

 Hravosť – 2 („Je to robené formou hry.”). 
 
 

 

Graf 11: Vnímanie benefitov digitálneho obsahu oproti tradičnému vyučovaniu z pohľadu žiakov a žiačok
8
. 

 
V Špeciálnej škole v Spišskej Novej Vsi až 6 z 10 detí odpovedalo, že preferujú prácu s učebnicami a 
zošitmi pred prácou na počítačoch. Išlo o deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, väčšina z nich 
nemá prístup k počítačom – k nim majú mimo školy prístup len deti žijúce v zariadeniach sociálnej 
starostlivosti. Nemajú tak možnosť pracovať s počítačmi samostatne a ovládanie počítačových 
technológií môže byť pre ne ťažšie zvládnuteľné a zrozumiteľné. 

                                                             
8 Číslo znamená počet výskytov daného faktora v odpovediach. Niektorí uviedli viac dôvodov, preto celkový 

súčet nemusí zodpovedať počtu respondentov. Analýza otvorených odpovedí bez poskytnutia možností. 
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Okrem tejto skupiny sa v celom súbore 130 detí vyskytlo len 6 hlasov, ktoré netvrdili, že preferujú 
počítače pred tradičnými metódami („učiteľ vysvetľuje lepšie ako nejaký počítač”, „je lepšie príklady 
na matematike robiť do zošita“). Jedna z týchto žiačok uviedla ako dôvod preferencie učebníc pred 
digitálnym obsahom to, že učebnice sú štruktúrované tak, že viac vyhovujú tradičným kritériám 
skúšania („v Planéte vedomostí nie sú poučky“). Ďalší dvaja uviedli, že im vyhovuje kombinácia práce 
s tradičnými metódami a s digitálnym obsahom pred vyučovaním iba prostredníctvom digitálnych 
technológií. 
 
Na zadávanie domácich úloh cez portál naucsaviac.sk reagovali jednoznačne pozitívne. Odpovede 
sa však líšili podľa prístupu daného učiteľa či učiteľky. Celkovo bolo jasné, že tento spôsob 
spracovávania domácich úloh má značný motivačný potenciál. Takéto úlohy si často žiaci a žiačky 
vypracúvajú dobrovoľne, aj keď za ne nie sú hodnotení. Oceňujú predovšetkým možnosť okamžitej 
spätnej väzby (bezprostredná informácia o ne/správnosti odpovedí), možnosť pustiť si inštruktážne 
video a vrátiť sa tak k výkladu, a pohodlie pri práci (viacero žiakov a žiačok oceňuje, že sa vyhnú 
písaniu – „nemusíme toľko písať do zošita, bolia z toho ruky“ – a súčasne môžu spojiť vypracovávanie 
domácej úlohy s inými aktivitami ako napríklad komunikácia cez sociálne siete). Jediné výhrady 
zazneli k prísnosti systému so štruktúrovanými odpoveďami (učiteľ by napríklad uznal odpoveď so 
zlým zaokrúhlením), náročnosti rysovania cez počítač oproti manuálnemu rysovaniu, prílišnej 
jednoduchosti úloh, či padaniu systému (viacerí študenti a študentky v jednom z gymnázií).  

Pri otázke, či by niečo zmenili, navrhovali žiačky a žiaci pridanie ďalších predmetov či úloh (19), či 
zvýšenie náročnosti úloh (3). Dvaja sa sťažovali na monotónny hlas a jeden na strašidelný zvuk pri 
nesprávnej odpovedi, po jednom na zlý preklad z angličtiny, príliš malé písmená, príliš detské 
animácie, neakceptovanie iných pravidiel zaokrúhľovania, nepraktické rysovanie. Navrhovali pridať 
(vždy len jeden človek) farebné témy, možnosť zapisovať zlomky v matematických aplikáciách, četovú 
aplikáciu, presnejšie a podrobnejšie zadania úloh, 3D animácie, viac obrázkov. 

Pri záverečnej otázke, či by niečo zmenili v svojej škole, sa vyskytli skôr výhrady k nepopulárnym či 
prísnym učiteľkám a učiteľom, a návrhy na zlepšenie technického vybavenia školy (viac počítačov, 
počítače do každej lavice, často aj viac interaktívnych tabúľ). Niekoľko žiakov a žiačok opäť 
spomenulo začlenenie viacerých predmetov do Planéty vedomostí a viac práce na počítačoch. 

 

6.3. NIEKOĽKO ILUSTRATÍVNYCH VÝROKOV 

„Tie videá sú dobre vymyslené, lebo kebyže náhodou niečomu nepochopím, tak si to 
potom môžem natočiť naspäť a vypočuť si to znova a znova a znova, až kým tomu 
nepochopím.“ 
Siedmačka základnej školy 
 
„Je to veľmi dobré, lebo nemusíme si písať zadania a sú tam aj videá, kde je to veľmi 
dobre vysvetlené, a napríklad na matematike, keď niekto urobí chybu, tak mu tam vyjde 
taká informácia, že kde urobil chybu. Človek sa to vlastne naučí podľa toho a dokáže si to 
aj opraviť.“ 
Siedmak základnej školy 
 
„Je to kolektívna práca vlastne. Keď máte knihu, tak len sami z toho robíte. A takto všetci 
robíme, celá trieda. Keď nevieme, popýtame sa.“ 
Tretiak strednej odbornej školy 
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„Jednoznačne sa to rýchlejšie vryje do hlavy, keď to človek vidí priamo na hodine a 
počúva to, ako keď sa napríklad preberá niečo na hodine a napíše si poznámky a tie 
poznámky si musí doma prečítať. Šetrí to čas.“ 
Tretiak strednej odbornej školy 
 
„Keď sa nepoužívala interaktívna tabuľa a tieto veci, tak akonáhle sme dostali učebnicu 
tak väčšina triedy bola znudená a vôbec ich tá vec nezaujala. Akonáhle to vidíme na tom, 
tak človek si to vie predstaviť živšie a vie sa vžiť do toho, čo sa učí.“ 
Maturantka gymnázia 
 
„Myslím, že by bolo dobré, aby to bolo prístupné aj iným. (...) Myslím, že aj tým mladším 
(...). Pri tých deťoch sa práve rozvíja náklonnosť k určitému predmetu a už v detstve by to 
podľa mňa bolo treba podchytiť. A toto je veľmi dobrý prostriedok na to, aby si tie deti 
uvedomili, že tie predmety sú potrebné a vôbec nie také strašné, ako si myslia.“ 
Maturantka gymnázia 

 

6.4. ZHRNUTIE  

Väčšina žiakov a žiačok hodnotí učenie sa so systémom Planéta vedomostí pozitívne. Hodiny cez 
Planétu vedomostí si pamätali, pri otázkach reagovali živo a pozitívne. Rozhodne uprednostňujú 
učenie sa s digitálnym obsahom Planéta vedomostí pred tradičnými metódami. Za najväčšie 
benefity digitálneho obsahu Planéta vedomostí považujú názornosť/vizuálnu stránku, 
zábavnosť/zaujímavosť, vyššiu mieru retencie poznatkov, možnosť individuálneho samoštúdia 
a možnosť vyhnúť sa písaniu. Pozitívne oceňujú aj zadávanie domácich úloh cez portál 
naucsaviac.sk  - predovšetkým pre možnosť okamžitej spätnej väzby, možnosť pustiť si inštruktážne 
video a vrátiť sa tak k výkladu, a pohodlie pri práci. Pri otázke, či by niečo na tomto systéme 
zmenili, navrhovali žiačky a žiaci pridanie ďalších predmetov či úloh. 
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7. Žiaci a žiačky: dotazníky 

 

7.1. VZŤAH K ŠKOLE A K POČÍTAČOM 

Väčšina žiakov a žiačok uviedla, že do školy chodia radi (8 % − 36 % − 35 %9), dve najnegatívnejšie 
voľby uviedol zanedbateľný počet žiakov. Väčšina žiakov je spokojná s učebnými pomôckami (19 % − 
37 % − 29 %), aj s množstvom počítačov (29 % − 41 % − 11 %). Naopak, to, že sa na vyučovacích 
hodinách nudí uviedla menšina (6 % − 14 % − 18 %), väčšina s výrokom nesúhlasila. Väčšina žiakov 
uvádza, že nemá problém pochopiť preberané učivo (súhlas s výrokom len 3 % − 11 % − 6 %). 
Jednoznačne považujú učiteľov za ochotných pomáhať (37 % − 36 % − 18 %), a učiteľom podľa žiakov 
záleží na dobrých výsledkoch žiakov (36 % − 36 % − 18 %). 

Počítač používajú najčastejšie na hranie počítačových hier (35 % žiakov každý deň, 26 % aspoň raz 
do týždňa), na četovanie alebo mailovanie (72 % každý deň, 20 % aspoň raz do týždňa), na prípravu 
domácich úloh (25 % každý deň, 57 % aspoň raz do týždňa), na prezeranie webových stránok (60 % 
každý deň, 27 % aspoň raz do týždňa). Menej často na programovanie (6 % každý deň, 18 % aspoň raz 
do týždňa), a minimálne na vytváranie obsahu vrátane blogov (2 % každý deň, 5 % aspoň raz do 
týždňa).  

V obľúbenosti predmetov jednoznačne vedie prírodoveda alebo biológia (33 % − 30 % − 19 %), ale 
aj ďalšie tri prírodovedné predmety hodnotí pozitívne nadpolovičná väčšina (matematika 19 % − 
23 % − 14 %, fyzika 12 % − 21 % − 22 %, chémia 18 % − 24 % − 17 %).  

 

7.2. INTENZITA POUŽÍVANIA A MIERA OBĽUBY PLANÉTY VEDOMOSTÍ 

Planétu vedomostí najviac žiakov využíva na matematike: 
 

Intenzita využívania 
Planéty vedomostí 

2-3x 
týždenne 

aspoň 1x 
týždenne 

2-3x 
mesačne 

1x 
mesačne 

menej 
ako 1x 
mesačne 

nikdy neplatné 
odpovede 

Matematika 38 % 19 % 4 % 2 % 3 % 26 % 8 % 

Fyzika 20 % 25 % 7 % 4 % 4 % 36 % 4 % 

Chémia 14 % 25 % 9 % 4 % 5 % 34 % 9 % 

Prírodoveda/biológia 40 % 26 % 9 % 4 % 3 % 12 % 6 % 
Tabuľka 7: Intenzita využívania Planéty vedomostí žiakmi/žiačkami. 

 
Celkovo až 94 % žiakov a žiačok uviedlo, že ich učenie cez Planétu vedomostí baví. Pri nasledujúcej 
otázke na obľubu Planéty vedomostí na jednotlivých predmetoch uvádzame percentá len z platných 
odpovedí, t.j. len z tých, ktorí Planétu vedomostí v danom predmete reálne využívajú (v prílohe sú 
všetky grafy).  

 

                                                             
9 V tomto formáte percentá označujú prvé tri pozitívne položky: „jednoznačne súhlasím – prevažne súhlasím – 

skôr súhlasím ako nesúhlasím“. 
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Miera obľuby 
Planéty vedomostí 

Jednoznač
ne baví 

Prevažne 
baví 

Skôr baví 
ako nebaví 

Skôr 
nebaví ako 
baví 

Prevažne 
nebaví 

Jednoznač
ne nebaví 

Matematika 35 % 34 % 16 % 9 % 2 % 4 % 

Fyzika 40 % 22 % 27 % 7 % 0 % 4 % 

Chémia 41 % 32 % 20 % 3 % 3 % 1 % 

Prírodoveda/biológia 50 % 31 % 13 % 4 % 1 % 1 % 

Celkovo Planéta 
vedomostí ako taká 

46 % 31 % 17 % 4 % 2 % 0 

Tabuľka 8: Miera obľuby Planéty vedomostí u žiakov/žiačok. 

 

Graf 12: Obľuba Planéty vedomostí na hodinách matematiky. 

 

Graf 13: Obľuba Planéty vedomostí na hodinách fyziky. 

 

Graf 14: Obľuba Planéty vedomostí na hodinách chémie.
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Graf 15: Obľuba Planéty vedomostí na hodinách prírodovedy/biológie. 

 

Graf 16: Obľuba Planéty vedomostí. 

63 % žiakov nebaví učenie bez počítača. 91 % sa domnieva, že sa s Planétou vedomostí naučí viac 
ako inými metódami (48 % − 27 % − 16 %). 72 % žiakov uvádza, že aspoň jedenkrát týždenne 
dostávajú domáce úlohy cez Planétu vedomostí (portál naucsaviac.sk), pričom 80% žiakov (32 % − 
30 % − 18 %) domáce úlohy cez digitálny systém bavia.  

Až 91% žiakov (52 % − 25 % − 14 %) by chcelo s Planétou pracovať aj na iných hodinách – pričom 
možnosť „jednoznačne súhlasím” uviedla pri tejto otázke nadpolovičná väčšina (52 %). 

 

 

Graf 17: Záujem žiakov pracovať s Planétou vedomostí aj v iných predmetoch. 
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7.3. ZHRNUTIE 

Väčšina žiakov a žiačok uviedla, že do školy chodia radi, je spokojná s učebnými pomôckami aj 
s množstvom počítačov. Počítač používajú najčastejšie na hranie počítačových hier, na četovanie 
alebo mailovanie, na prípravu domácich úloh, na prezeranie webových stránok. V obľúbenosti 
predmetov jednoznačne vedie prírodoveda alebo biológia, ale aj ďalšie tri prírodovedné predmety 
hodnotí pozitívne nadpolovičná väčšina. Planétu vedomostí najviac žiakov využíva na matematike. 

Celkovo až 94 % žiakov a žiačok uviedlo, že ich učenie cez Planétu vedomostí baví. 63 % žiakov 
nebaví učenie bez počítača a 91 % sa domnieva, že sa s Planétou vedomostí naučí viac ako inými 
metódami. 72 % žiakov uvádza, že aspoň jedenkrát týždenne dostávajú domáce úlohy cez Planétu 
vedomostí (portál naucsaviac.sk), pričom 80 % žiakov domáce úlohy cez digitálny systém bavia. Až 
91 % žiakov by chcelo s Planétou pracovať aj na iných hodinách – pričom možnosť „jednoznačne 
súhlasím” uviedla pri tejto otázke nadpolovičná väčšina (52 %). 
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8. Modelové hodiny 

 

8.1. BEŽNÉ ŠKOLY (OKREM ŠPECIÁLNYCH) 

Priemerný počet žiakov v triede v školách bol 19,5; maximum bol 26 a minimálny počet 13. 
Z celkového počtu 12 škôl bolo 7 základných (jeden šiesty ročník, tri siedme ročníky, dva ôsme 
a jeden deviaty) a 5 stredných (dvakrát prvý ročník, dvakrát druhý ročník a jedenkrát trieda 
maturantov). 

S Planétou vedomostí v priemere pracovali zhruba dve tretiny celkového času vyučovacej hodiny, v 
týchto predmetoch: 

 Matematika – 3 (povrch kvádra; hranoly; pravdepodobnosť); 

 Fyzika – 4 (Ohmov zákon; vlastnosti atómu; lom svetla; vlastnosti kvapalín); 

 Biológia – 4 (nervová sústava; ryby; stavba bunky; prvoky); 

 Prírodopis – 1 (oko). 

Vybavenie učební a priestorov bolo v rozsahu od najelementárnejšieho (len učiteľský počítač, 
obraz prenášaný cez projektor na plátno) až po učebňu, kde bolo v prednej časti polkruhové 
sedenie pred rozmernou interaktívnou tabuľou, v zadnej časti počítače pre individuálnu prácu, 
a navyše boli k dispozícii hlasovacie zariadenia („klikery“) pre rýchlu spätnú väzbu pri úvodnom 
opakovaní. Celkovo bola interaktívna tabuľa k dispozícii v 9 z 12 škôl, avšak veľmi sa líšili možnosti 
jej využitia. V škole, kde bola tabuľa zle kalibrovaná, príliš malá alebo fyzicky nedostupná nižším 
žiakom prinášalo jej použitie skôr zdržiavanie ako edukačný benefit. Na druhej strane, na 
bratislavskej základnej škole dokázal učiteľ kreatívne využiť klasický model počítača s obrazom 
premietaným na plátno veľmi interaktívnym spôsobom: jeden žiak obsluhoval počítač, druhá žiačka 
obsluhovala myš a učiteľ mal voľné ruky; pričom podľa vyjadrenia učiteľa žiaci a žiačky pri 
obsluhovaní periférií rotovali. Keďže žiaci a žiačky popri sledovaní digitálneho obsahu zároveň 
realizovali pokusy k danej téme, bola hodina vysoko interaktívna, žiaci sa zapájali so značným 
záujmom a pri práci v skupinách medzi sebou aktívne komunikovali k preberaným témam. Podobne, 
v ďalšej škole využila učiteľka systém hlasovania aj bez „klikerov“, pomocou dopredu pripravených 
kartičiek. 

V niektorých triedach sme pozorovali pomerne zlú viditeľnosť, predovšetkým textového obsahu; 
v jednej triede musela vyvolaná žiačka prísť až k tabuli, aby na text videla.  

Pri vyučovaní prevládala frontálna výučba (10 škôl) s interaktívnymi prvkami (napríklad práca 
v skupinkách, žiaci vypracovávajú cvičenia pri tabuli, práca s fyzickými 3D modelmi telies, učiteľ 
prečítal príbeh s knihy). Zaujímavú formu mala modelová hodina v Trstenej, kde v úvode žiaci 
absolvovali stručný test s klikermi, následne vypracovávali cvičenia individuálne pri počítačoch so 
slúchadlami, a v druhej časti hodiny sedeli v polkruhu okolo interaktívnej tabule a pracovali spoločne. 
Podobne pracovali aj v šamorínskej škole. Práve kombinácia individuálnej práce (alebo práce 
vo dvojiciach) s frontálnou výučbou je silná stránka digitálneho obsahu, ktorú mnohé učiteľky 
a učitelia nevyužívajú. 

S obsahom pracovali učiteľky a učitelia rôzne – od jednoduchého prehrávania videí a preklikávania 
cvičení cez zastavenie videa a dovysvetlenie až po skutočné vedenie k samostatnému učeniu. Na 
hodine v Trstenej sa učiteľke podarilo doviesť žiakov k tomu, aby preberané koncepty dokázali sami 
formulovať pred tým, ako expressis verbis zazneli v preberaných materiáloch; práve takéto učenie 
s prvkami konštrukcionistického prístupu môže byť silnou stránkou digitálneho obsahu. 
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Učiteľky a učitelia často kombinovali digitálny obsah s vlastnými materiálmi (8 − najčastejšie snímky 
so zhrnutím či textové dokumenty s poznámkami). Niekedy však vlastné materiály slúžili na 
„zhmotnenie“ učiva do podoby niekoľkých definícií a hesiel, čo môže byť v  protiklade ku 
konštrukcionistickým možnostiam digitálnych technológií (aj keď samozrejme nevyhnutné vzhľadom 
na aktuálne nastavené kritériá hodnotenia). 

Žiačky a žiaci na väčšine hodín reagovali veľmi aktívne a živo, boli zaujatí, cvičenia ich bavili a veľmi 
entuziasticky reagovali na rôzne grafické prvky. Niekoľkokrát sme pozorovali, že aj tí, ktorí sa počas 
vysvetľovania očividne nudili sa počas práce s vizuálnymi podnetmi dokázali skoncentrovať a dávali 
pozor. 

Nezastupiteľnú úlohu hral digitálny obsah pri demonštrovaní vysoko abstraktných konceptov, 
napríklad stavba atómu či funkcie bunky. Niekedy je možné so zobrazenými modelmi interaktívne 
pracovať (napríklad posúvať šošovku oka s cieľom pochopiť funkcie zmyslového orgánu; opravovať 
„pokazené“ funkcie bunky; nastavovať zrkadlá s cieľom pochopiť lom svetla či simulovať správanie 
predmetov rôznej hustoty ponorených do rôznych látok), čo môže pochopenie komplexných javov 
výrazne zjednodušiť. 

Rozsah použitých materiálov Planéty vedomostí v jednotlivých modelových hodinách: 

 2 videá, cca 10 úloh, 

 3 videá, cca 10 úloh, 

 2 videá, 3 úlohy, 

 4 obrázky, 1 video,  

 4 úlohy, 

 2 videá, 3 úlohy, 

 4 úlohy, 4 videá, 

 3 videá, 7 úloh,  

 3 videá, žiadne úlohy, 

 3 videá, 3 úlohy plus domáca úloha, 

 5 videí, 9 úloh, 

 3 videá, 3 úlohy. 

 

8.2. ŠPECIÁLNE ŠKOLY 

V základnej škole pri zdravotníckom zariadení sme sa zúčastnili dvoch modelových hodín, ktoré 
učiteľky viedli s detskými pacientmi na lôžku. Prvá hodina bola chémia (téma uhľovodíky), druhá 
prírodopis (téma geologické procesy). V oboch prípadoch umožnil digitálny obsah prispôsobiť sa 
tempu žiaka a pracovať s notebookom tak, že žiak mohol ležať/sedieť na lôžku a učiteľka viedla 
hodinu vedľa lôžka. Učiteľky pracovali nielen s Planétou vedomostí, ale aj s učebnicou, encyklopédiou 
a pracovným zošitom. Aj keď pre oboch žiakov bolo vyučovanie namáhavé (boli pacientmi 
onkologického oddelenia a práve absolvovali chemoterapiu; jeden z nich okamžite po vyučovacej 
hodine zaspal), prejavovali značný záujem, hodiny boli interaktívne a žiakov očividne bavili. 

V špeciálnej škole s prevahou detí zo sociálne znevýhodneného prostredia bolo prítomných 7 detí 
a 2 učiteľky (učiteľka a asistentka). Začali frontálnou výučbou, nasledovala individuálna práca 
s počítačom a napokon práca s pracovnými listami. Žiaci prebrali 6 videí a 6 úloh, pričom tému 
(stavba kostry a funkcia kostí) ilustrovala učiteľka paralelne aj na fyzickom 3D modeli ľudskej kostry 
a na vlastnom tele. Učiteľka sa snažila prispôsobiť zníženej kognitívnej kapacite žiakov neustálym 
opakovaním preberaných výrazov. S Planétou vedomostí pracovali približne 60 % času. Žiaci pôsobili 
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zaujato, avšak niektoré preberané pojmy boli očividne mimo rámca ich kapacít práce s abstraktným 
materiálom. 

V špeciálnej škole pre deti so sluchovým postihnutím žiaci a žiačky preberali hodinu matematiky; 
obsah premietali cez projektor na plátno, ale mali k dispozícii aj počítače pre prácu vo dvojiciach. 
V triede boli dvaja žiaci a dve žiačky s poruchami sluchu. Prebrali spoločne 2 úlohy a 2 videá 
z digitálneho obsahu a následne pracovali samostatne. Učiteľka využívala zaujímavý prístup 
k slovným úlohám (ktoré sú pre tieto deti mimoriadne náročné) – deti najprv výsledok tipovali 
a potom úlohu vyriešili. S Planétou vedomostí pracovali približne 40 % času hodiny, boli sústredení, 
zapájali sa a odpovedali na otázky. Digitálny obsah im umožnil pracovať na časti hodiny samostatne, 
čo vhodne podporuje dosahovanie vzdelávacích cieľov pri skupine detí s rôznou mierou 
špeciálnych potrieb. 

 

8.3. ZHRNUTIE 

S Planétou vedomostí v priemere pracovali približne dve tretiny celkového času vyučovacej hodiny. 
Vybavenie učební a priestorov bolo v rozsahu od najelementárnejšieho (len učiteľský počítač, obraz 
prenášaný cez projektor na plátno) až po učebňu, kde bolo v prednej časti polkruhové sedenie pred 
rozmernou interaktívnou tabuľou, v zadnej časti počítače pre individuálnu prácu a navyše boli 
k dispozícii hlasovacie zariadenia pre rýchlu spätnú väzbu pri úvodnom opakovaní. Celkovo bola 
interaktívna tabuľa k dispozícii v 9 z 12 škôl, avšak veľmi sa líšili možnosti jej využitia. V niektorých 
triedach sme pozorovali pomerne zlú viditeľnosť hlavne textového obsahu. 

Z pohľadu štýlov vyučovania prevládala frontálna výučba s interaktívnymi prvkami. Kombinácia 
individuálnej práce (alebo práce vo dvojiciach) s frontálnou výučbou je silná stránka digitálneho 
obsahu, ktorú mnohé učiteľky a učitelia nevyužívajú. 

S obsahom pracovali učiteľky a učitelia rôzne – od jednoduchého prehrávania videí a preklikávania 
cvičení cez zastavenie videa a dovysvetlenie až po skutočné vedenie k samostatnému učeniu. 
Učiteľky a učitelia často kombinovali digitálny obsah s vlastnými materiálmi. Žiaci a žiačky na 
väčšine hodín reagovali veľmi aktívne a živo, boli zaujatí, cvičenia ich bavili a veľmi entuziasticky 
reagovali na rôzne grafické prvky. Niekoľkokrát sme pozorovali, že aj žiaci, ktorí sa počas 
vysvetľovania očividne nudili sa počas práce s vizuálnymi podnetmi dokázali skoncentrovať a dávali 
pozor. Nezastupiteľnú úlohu mal digitálny obsah pri demonštrovaní vysoko abstraktných 
konceptov, napríklad stavba atómu či funkcie bunky.  

V špeciálnych školách dokáže Planéta vedomostí veľmi výrazne pomôcť pri individuálnom 
prispôsobení sa potrebám, či tempu dieťaťa.  
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9. Zhrnutie, závery a odporúčania 

 

9.1. UČITEĽKY A UČITELIA: ROZHOVORY  

Postoj učiteliek a učiteľov k Planéte vedomostí je jednoznačne pozitívny. V ich odpovediach bolo 
často cítiť nadšenie. Pre mnohých je to nástroj, ktorý im výrazne pomáha v práci a pomocou ktorého 
dokážu urobiť učenie atraktívnejším. Učiteľky a učitelia používajú Planétu vedomostí vo väčšine 
svojich hodín. V porovnaní s iným digitálnym obsahom oceňuje väčšina učiteľov a učiteliek 
komplexnosť – v zmysle rozsahu pokrytia či možnosti vkladať vlastné materiály. Na tomto systéme 
oceňujú predovšetkým názornosť a možnosť okrem opakovane zdôrazňovanej názornosti 
a vizuálnosti, aj interaktívnosť a prepojenie s reálnym životom v zmysle určitej praktickosti. Takisto je 
podľa ich slov pozitívne vnímaná u žiakov a žiačok: Planéta vedomostí „hovorí ich jazykom“, je to 
spôsob práce, ktorý im je výrazne bližší ako práca s učebnicami či zapisovanie do zošitov a rozvíja 
schopnosť riešiť praktické problémy. Napriek tomu však upozorňujú, že nejde o samonosný systém 
ale len o pomôcku, s ktorou by sa malo aktívne pracovať tak, aby stimulovala tvorivosť a napĺňala 
pedagogické ciele. Navrhovali by pokračovať v zosúlaďovaní obsahu so slovenskými štátnymi 
vzdelávacími plánmi a pridanie nových predmetov. Najčastejšie obsah premietajú z učiteľského 
počítača na interaktívnu tabuľu alebo obyčajné plátno. Všetky učiteľky a učitelia uviedli, že vedenie 
ich školy má k Planéte vedomostí pozitívny vzťah, reakcie rodičov tiež boli podľa ich slov pozitívne. 
 
Učiteľky a učitelia v našom výbere pracujú s digitálnym obsahom aktívne, ale uvedomujú si nástrahy, 
ktoré takýto systém vyučovania skrýva. Naopak, vnímajú digitálny obsah ako niečo, čo má potenciál 
viesť deti k poznávaniu zážitkovým učením, pri ktorom samé vytvárajú rôzne materiálne či abstraktné 
produkty a prichádzajú na vzťahy medzi rôznymi konceptmi. Tento moment považujeme za zásadný 
pre prípravu učiteliek a učiteľov na prácu s Planétou vedomostí. 
 

9.2. UČITEĽKY A UČITELIA: DOTAZNÍKY 

Planéta vedomostí sa v školách podľa respondentov najviac používa v danom poradí na matematike, 
fyzike, chémii a biológii. Respondenti najčastejšie využívajú prezentáciu učiva celej triede 
s projektorom a s interaktívnou tabuľkou, prácu žiakov doma (domáce úlohy) a prácu žiakov na 
počítačoch. Kombinácia Planéty vedomostí s realizáciou pokusov či s prácou s pomôckami, 
a skupinová práca boli  už menej časté. Približne polovica respondentov do Planéty vedomostí vkladá 
aj vlastné materiály, a ďalšia približne polovica uviedla, že plánuje takýto postup využiť v budúcnosti. 
Až 98 % respondentov by s Planétou vedomostí chcelo pracovať aj po skončení projektu testovania. 

Za najväčšie výhody považovali názornosť pri vysvetľovaní, vyššiu mieru integrácie IKT do 
vyučovacieho procesu, interaktívnosť a zábavnosť pre žiakov, okamžitú spätnú väzbu 
prostredníctvom interaktívnych úloh a cvičení a dynamickosť. Z pohľadu pozitívneho vplyvu dokáže 
Planéta vedomostí podľa respondentov najviac ovplyvniť motiváciu žiakov, rôzne štýly učenia, 
individuálne rozširovanie vedomostí žiakov v oblastiach ich záujmu, samostatnosť žiakov a motiváciu 
učiteliek/učiteľov. Najmenší vplyv má na prospech žiakov.  
 
Pri otvorenej otázke na vzdelávací moment či dosah, ktorý by nebolo možné dosiahnuť bez použitia 
Planéty vedomostí respondenti oceňovali hlavne jej názornosť, motivačný potenciál, tvorivosť, 
komplexnosť, okamžitú spätnú väzbu pri úlohách, zadávanie domácich úloh, či možnosť vkladať 
vlastné materiály. Celkovo boli odpovede pozitívne (97,62 %). Pri otvorenej otázke, či by privítali 
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digitalizovanie aj iných predmetov zaznievali najčastejšie návrhy na doplnenie geografie/zemepisu, 
dejepisu, slovenského jazyka/literatúry a cudzích jazykov. Pri otvorenej otázke na prípadné ďalšie tipy 
na zlepšenie práce s Planétou vedomostí či ďalšie poznámky k tejto téme najviac rezonovalo 
zosúladenie so štátnymi vzdelávacími programami či s novou školskou reformou. 42 respondentov 
uviedlo konkrétnu obsahovú pripomienku, najčastejšie príliš náročnú terminológiu. 
 

9.3. ŽIACI A ŽIAČKY: ROZHOVORY 

Väčšina žiakov a žiačok hodnotí učenie sa so systémom Planéta vedomostí pozitívne. Hodiny 
prostredníctvom Planéty vedomostí si pamätali, pri otázkach reagovali živo a pozitívne. Rozhodne 
uprednostňujú učenie sa s digitálnym obsahom Planéta vedomostí pred tradičnými metódami. Za 
najväčšie benefity digitálneho obsahu Planéta vedomostí považujú názornosť/vizuálnu stránku, 
zábavnosť/zaujímavosť, vyššiu mieru retencie poznatkov, možnosť individuálneho samoštúdia 
a možnosť vyhnúť sa písaniu. Pozitívne oceňujú aj zadávanie domácich úloh prostredníctvom portálu 
naucsaviac.sk − predovšetkým pre okamžitú spätnú väzbu, možnosť pustiť si inštruktážne video 
a vrátiť sa tak k výkladu a pohodliu pri práci. Pri otázke, či by niečo na tomto systéme zmenili, 
navrhovali žiačky a žiaci pridanie ďalších predmetov či úloh. 
 

9.4. ŽIACI A ŽIAČKY: DOTAZNÍKY 

Väčšina žiakov a žiačok uviedla, že do školy chodia radi, je spokojná s učebnými pomôckami, aj 
s množstvom počítačov. Počítač používajú najčastejšie na hranie počítačových hier, na četovanie 
alebo mailovanie, na prípravu domácich úloh, na prezeranie webových stránok. V obľúbenosti 
predmetov jednoznačne vedie prírodoveda alebo biológia, ale aj ďalšie tri prírodovedné predmety 
hodnotí pozitívne nadpolovičná väčšina. Planétu vedomostí najviac žiakov využíva na matematike. 
 
Celkovo až 94 % žiakov a žiačok uviedlo, že ich učenie cez Planétu vedomostí baví. 63 % žiakov nebaví 
učenie bez počítača a 91 % sa domnieva, že sa s Planétou vedomostí naučí viac ako inými metódami. 
72 % žiakov uvádza, že aspoň jedenkrát týždenne dostávajú domáce úlohy prostredníctvom Planéty 
vedomostí (portál naucsaviac.sk), pričom 80 % žiakov domáce úlohy cez digitálny systém bavia. Až 
91 % žiakov by chcelo s Planétou pracovať aj na iných hodinách – pričom možnosť „jednoznačne 
súhlasím” uviedla pri tejto otázke nadpolovičná väčšina (52 %). 
 

9.5. MODELOVÉ HODINY 

S Planétou vedomostí v priemere pracovali približne dve tretiny celkového času vyučovacej hodiny. 
Vybavenie učební a priestorov bolo v rozsahu od najelementárnejšieho (len učiteľský počítač, obraz 
prenášaný cez projektor na plátno) až po učebňu, kde bolo v prednej časti polkruhové sedenie pred 
rozmernou interaktívnou tabuľou, v zadnej časti počítače pre individuálnu prácu a navyše boli 
k dispozícii hlasovacie zariadenia pre rýchlu spätnú väzbu pri úvodnom opakovaní. Celkovo bola 
interaktívna tabuľa k dispozícii v 9 z 12 škôl, avšak veľmi sa líšili možnosti jej využitia. V niektorých 
triedach sme pozorovali pomerne zlú viditeľnosť hlavne textového obsahu. 
 
Čo sa týka štýlu vyučovania, prevládala frontálna výučba s interaktívnymi prvkami. Kombinácia 
individuálnej práce (alebo práce vo dvojiciach) s frontálnou výučbou je silná stránka digitálneho 
obsahu, ktorú mnohé učiteľky a učitelia nevyužívajú. 
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S obsahom pracovali učiteľky a učitelia rôzne – od jednoduchého prehrávania videí a preklikávania 
cvičení cez zastavenie videa a dovysvetlenie až po skutočné vedenie k samostatnému učeniu. Učiteľky 
a učitelia často kombinovali digitálny obsah s vlastnými materiálmi. Žiaci vo väčšine hodín reagovali 
veľmi aktívne a živo, boli zaujatí, cvičenia ich bavili a veľmi entuziasticky reagovali na rôzne grafické 
prvky. Niekoľkokrát sme pozorovali, že aj žiaci, ktorí sa počas vysvetľovania očividne nudili, sa počas 
práce s vizuálnymi podnetmi dokázali skoncentrovať a dávali pozor. Nezastupiteľnú úlohu hral 
digitálny obsah pri demonštrovaní vysoko abstraktných konceptov, napríklad stavba atómu či funkcie 
bunky.  
 
V špeciálnych školách dokáže Planéta vedomostí veľmi výrazne pomôcť pri individuálnom 
prispôsobení sa potrebám či tempu dieťaťa.  
 

9.6. ZÁVER A ODPORÚČANIA 

Na základe vyjadrenia všetkých aktérov a pozorovania modelových hodín môžeme uzavrieť, že 
digitálny obsah Planéta vedomostí bol v školách prijatý pozitívne a učiteľky a učitelia prejavili 
potenciál využívať ho k lepšiemu napĺňaniu pedagogických cieľov. Aj keď exaktné hodnotenie dosahu 
práce s týmto systémom naráža na mnohé metodologické prekážky, na základe skúsenosti 
z terénneho zberu dát predpokladáme, že za predpokladu ďalšej práce na skvalitňovaní obsahu môže 
nasadenie tohto systému v širšom meradle výrazne skvalitniť vzdelávací proces. Odporúčame však 
toto nasadenie spojiť so sériou školení, na ktorom by boli učiteľky a učitelia vedení k tomu, aby so 
systémom aktívne pracovali v duchu konštrukcionistického prístupu k vzdelávaniu a využili jeho 
potenciál na maximum.  
 
Učiteľky a učitelia prejavili záujem zdieľať postupy praxe a didaktické „tipy a triky“; tento záujem by 
bolo dobré využiť s cieľom vytvoriť čo najviac možností pre vzájomnú komunikáciu a zdieľanie – 
samozrejme s ohľadom na limitované časové možnosti a geografickú vzdialenosť škôl na východnom 
Slovensku. Pre učiteľky týchto škôl je dochádzanie do Bratislavy mimoriadne nepraktické. Takisto 
odporúčame presadzovať vybavenie čo najväčšieho počtu učební a tried počítačmi (v ideálnom 
prípade notebookmi), aby mohli žiaci pracovať aj individuálne alebo v skupinkách. 
 
Systém ako Planéta vedomostí môžu byť cestou ku kreatívnemu využívaniu nových médií, napríklad 
formou digital storytelling, učenia sa novým gramotnostiam, využitia obrovského potenciálu 
sociálnych sietí, či počítačových hier (edukačných hier, ale aj komerčne dostupných hier pre 
vzdelávacie účely). 
 
Odpoveď na otázky dosahu či významu informačných a komunikačných technológií závisia od 
odpovede na otázku, čo je vôbec cieľom vzdelávania a aká má byť úloha školy a učiteľov v dnešnom 
svete. Ak by odpoveďou na druhú otázku bolo to, že škola by mala učiť spôsobilostiam potrebným 
v dnešnom svete, tak je úloha informačných a komunikačných technológií nezastupiteľná. Ak je 
ideálom súčasného vzdelávania prejsť od autoritatívneho, na faktoch a drile založeného učenia sa od 
učiteľa, ktorý je vlastníkom poznatkov, a smerovať skôr k vzdelávaniu centrovanému na žiakov, ktoré 
je naratívne, exploračné a založené na kooperatívnej práci v skupinách, má Planéta vedomostí 
potenciál byť zásadným krokom k tomuto cieľu. 
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