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Úvod

Požadavky moderní společnosti se stále víc soustředí na posilování ekonomické úrovně
lidstva, což je předpoklad pro kvalitní život na zemi. Aby se lidstvo ubíralo kupředu a
mohlo se neustále vyvíjet, potřebujeme mít mezi sebou špičkové odborníky nejrůznějších
oborů. Kvalitní systém vzdělávání studentům (a tedy naší budoucnosti) zajistí základ
rychlého a úspěšného rozvoje společnosti. Lidé se budou chtít realizovat a rozvíjet
neustále, proto také roste zájem o vzdělávání. Stále jsou tedy vymýšleny a diskutovány
nejrůznější způsoby, jak edukační systém zlepšit, modernizovat a zefektivnit. Do budoucna
tedy již nebude dostačující centrální, jednotvárný a zkostnatělý vzdělávací systém, ale
naopak nová doba bude tvrdě vyžadovat inovativní metody výuky a nové didaktické
prostředky. Je tedy nezbytné, aby se učitelé s novými metodami seznámili a začali je sami
vymýšlet nebo alespoň aplikovat. Není žádoucí zcela vynechat tradiční formy přednesu
učiva, ovšem je nezbytné jít s dobou a formy vhodně kombinovat. K takovým tendencím
jistě může přispět také fenomén prostorového zobrazování, který je s rozvojem technologií,
které takové zobrazení umožňují, stále více aktuální. V první kapitole je vymezen pojem
didaktický prostředek, popsány jeho funkce ve vzdělávacím procesu, didaktické prostředky
jsou tříděny dle různých autorů a rozděleny na materiální a nemateriální, přičemž
pozornost je věnována prostředkům materiálním (učebním pomůckám), které pro tuto práci
hrají vetší roli.
Pokud hovoříme o prostorovém zobrazování, pak tento pojem často splývá s pojmem
trojrozměrný či 3D. Ovšem ne vše, co je označováno jako 3D, musí být nutně prostorovým
zobrazením. Také se budeme věnovat vymezení pojmu prostorového zobrazování jako
takového. Úvodní teoretická část práce se soustředí na analýzu fenoménu prostorového
zobrazení z hlediska terminologického, technologického a didaktického. Tato část mé
diplomové práce se týká především teoretického rámce didaktických prostředků, proto
bylo nezbytné nejdříve nastudovat obecně didaktické prameny. Předmětem této bakalářské
práce je specifikace, zkoumání a popisu trendu prostorového zobrazování ve výuce. Práce
se zabývá problematikou vymezení prostorového zobrazování jako didaktického
prostředku, popisem didaktických a technických vlastností. Při práci budeme vycházet z
předpokladu, že prostorové zobrazení různě obohacuje systém didaktických prostředků a je
schopno přispět v řadě případů ke zvýšení kvality a efektivity výukových aktivit. Na
tendence zařazení těchto tendencí do výuky je možno nahlížet jako na pozitivní krok ve
7

využití prostorového zobrazování pro rozvoj prostorové představivosti. Tato práce se bude
především úzce zaměřovat na nové zobrazovací techniky – interaktivní média, nové
technologie a trendy ve výuce, které přináší moderní doba a požadavky moderní
společnosti.
Práce se snaží poukázat na specifickou pozici prostředků prostorového zobrazování v
edukačním procesu. Práce je členěna do několika základních, úzce spolu souvisejících
částí. Pozornost je potřeba věnovat především otázkám obecného vnímání prostoru.
Prostorové zobrazování jako takové se zdá z hlediska vnímání jako velice specifické a
problémové a proto by mělo být zkoumáno jak v oblasti fyziologie vnímání, tak pomocí
psychologie, která bude zkoumat procesy chápání. V době rozvoje nových technologií, a to
zejména technologií interaktivních, máme nové možnosti, jak nahlížet na předkládané
učivo. S postupem času bude zajisté tato tendence ještě vzrůstat a jednou dokonce může
přijít doba, kdy vzdělávání bude pouze individuální akce v uživatelském rozhraní člověkstroj. Tyto tendence můžeme pozorovat všude kolem nás, v mnoha odvětvích lidského
života a didaktika se nachází bezpochyby na jednom z předních míst. Díky novým
technologiím lze studentům zobrazovat věci, které předchozí generace nikdy vidět
nemohly. Přichází nové trendy ve výukových metodách a tak i různé druhy prostorového
zobrazování, které nám nová technologie umožňuje, může být velice aktuálním tématem.
Prostorové zobrazování je tedy oblastí, jejíž rozvoj v poslední době rychle akceleruje.
Vedle klasických zobrazovacích technologií se objevují technologie nové, v poslední době
se mluví zejména o technologiích pracujících na principu přímého zobrazení v prostoru a
virtuální realitě. Je tedy logické, že v závislosti na použité technologii a konkrétních
implementacích může mít prostorové zobrazování nejrůznější podoby. Podobně jako u
běžných nebo chceme-li „starších“ didaktických prostředků, které se začaly využívat ve
školské praxi v souvislosti s rozšířením internetu a počítačové techniky, lze i u
prostorového zobrazování předpokládat nové inovativní možnosti v komparaci s
klasickými didaktickými prostředky. Výše uvedené teze a předpoklady se však doposud
nestaly předmětem širokého vědeckého bádání a je nutno říci, že zkoumání tohoto
fenoménu je na samém počátku. Jak již bylo řečeno, velký zájem o témata související s
prostorovým zobrazováním lze vysledovat především v oblasti virtuální reality, která s
fenoménem prostorového zobrazování blízce souvisí.
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Základním cílem této bakalářské práce je utvořit analýzu prostorového zobrazování jako
inovativního didaktického prostředku, popsat jeho didaktická specifika a zakotvit
prostorové zobrazování do struktury současně využívaných didaktických prostředků,
přičemž práce se bude snažit primárně o analýzu velice širokého spektra technologií, které
jsou označovány obecným názvem prostorové zobrazování, což je oblast značně
neprobádaná a neexistuje široké spektrum odborných pramenů a zdrojů nebo studií na toto
téma. Cílem práce je taktéž ověřování kvality výukové metody při použití prostorového
zobrazování v procesu výuky a potencionální vliv na studijní výsledky žáků. Ve své práci
rozdělím didaktické prostředky na klasické (tradiční) a nové (moderní), nastíním jejich
stručnou historii. Tradiční prostředky budou popsány jen okrajově, pro téma mé práce
budou mnohem důležitější prostředky nové, které nabízí řadu možností, jak je propojit
s prostorovým zobrazováním pomocí nových trendů. V neposlední řadě je úkolem této
práce zařadit obecně prostorové zobrazování do určitých kategorií dle příslušné literatury a
zmapovat jeho případné výhody i nevýhody, které s tímto rámcem souvisí.

9

2

Didaktický prostředek

V této kapitole shrnu základní informace, které se týkají didaktických prostředků, jelikož
celá práce je úzce spjata s tímto tématem. Popíšu jejich klasifikaci dle různých autorů v
rovině obecné didaktiky, bude nastíněna jejich funkce, charakteristika. Didaktické
prostředky, didaktické techniky i různé učební pomůcky mají vliv na celkový proces
vyučování. Jak uvádí Maňák,1 definice didaktického prostředku zní jako „vše co vede k
plnění výchovně vzdělávacích cílů“ – za takový prostředek můžeme označit jednak
prostředky nemateriální (metody, formy, cíle, obsahy, postupy atd.) a poté prostředky
materiální (učební pomůcky). „Didaktické prostředky vždy výuku v nějaké míře
doprovázely a zajišťovaly, protože jsou její materiální podmínkou i základnou. Vyvíjely se
v závislosti na dosaženém stupni civilizace, kultury a techniky. Vy vývoji byly důležitým
modernizačním faktorem, také dnes se s oblibou hovoří o moderních didaktických
prostředcích, náročnou soudobou výuku bez nich nelze ani realizovat.“2 Didaktické
prostředky mají velký podíl vzdělávacím procesu a značně ovlivňují výuku, dělají jí
efektivnější. V odborné literatuře nalezneme mnoho publikací, které se věnují obecným
didaktickým prostředkům, definicím i didaktické technice (prameny, které by se zaměřily
na konkrétní oborovou didaktiku, existují také, avšak ne v tak velké míře), kde jejich autoři
uvádějí povětšinou se shodující pojetí a definice.
Jak píše Maňák,3 východně-vzdělávací proces se vyznačuje vzájemným působením čtyř
komponentů, což jsou:
•

obsah výuky, učivo a jeho struktura

•

učitel, vyučování (zprostředkování učiva žákům, řízení jejich učební činnosti)

•

žák, učení (proces osvojování učiva žáky)

•

didaktické prostředky (učební pomůcky a technické vybavení) umožňující

zefektivnit výchovně-vzdělávací proces.

1

MAŇÁK, Josef. Alternativní metody a postupy. Brno: Masarykova univerzita, 1997. ISBN 80-210-1549-7,
str. 52.
2
MAŇÁK, Josef. Nárys didaktiky. 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2003. ISBN 80-210-3123-9, str. 50.
3
MAŇÁK, Josef. Nárys didaktiky. 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2003. ISBN 80-210-3123-9, str. 71.
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„V didaktice rozumíme prostředkem vše, čeho učitel a žáci mohou využívat k dosažení
výukových cílů. Mezi didaktické prostředky tedy lze zařadit veškerá média, jako jsou
metody výuky, vyučovací formy, didaktické zásady, dosažení dílčího cíle, ale i vizuální či
auditivní techniku, učební prostory, učební pomůcky aj.“4 Didaktické prostředky podléhají
vždy určité didaktické technice. Dle Průchy je „didaktická technika technická zařízení,
která jsou používána za účelem zefektivnění výuky. Do didaktické techniky můžeme zařadit
přístroje i programy přístrojů.“5
Jak dále podotýká Maňák,6 zařazení didaktických prostředků do prvků učebního procesu je
vyvoláno rostoucím významem tzv. moderních vzdělávacích pomůcek ve výuce, které
mohou dokonce zastoupit některé funkce učitele. Takové učební pomůcky byly dříve
používány jako doplňující element ve výuce, nikoli jako její inherentní součást (pomůcka
plnila roli facilitační a nemohla plně zastoupit pedagoga při řízení vzdělávacího procesu).
Je ale důležité říci, že student si nemůže trvale osvojit poznatek jednorázovým aktem, ale
jde vždy o proces, který probíhá ve fázích, které se modifikují dle jednotlivých cílů výuky.
Didaktické prostředky se zpravidla rozdělují podle jejich povahy a funkce na materiální a
nemateriální.7 Je třeba říci, že v současnosti se spíše setkáme s užitím pojmu didaktický
prostředek pro skupinu didaktických prostředků materiálních. Analytický přístup k
pedagogickým kategoriím vyžaduje, aby se pojem didaktické prostředky vztahoval ve větší
míře na předměty a jevy materiální povahy. „Didaktické prostředky zahrnují všechny
materiální předměty, které zajišťují, podmiňují a zefektivňují průběh vyučovacího
procesu.“8 Při zkoumání aspektů, z nichž se odvíjejí didaktická specifika rozšířené reality,
je zapotřebí vycházet ze skutečnosti, že se nejedná pouze o technický prostředek, ale o
celkový technologicko-percepční koncept.

4

KALHOUS, Z., OBST, O. Školní didaktika. Praha: Portál, 2002. 447 s. ISBN 80-7178-253-X, str. 337.
PRŮCHA, Jan, Eliška WALTEROVÁ a Jiří MAREŠ. Pedagogický slovník. 6.,aktualiz. a rozš. vyd. Praha:
Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-647-6.
5

6

MAŇÁK, Josef. Nárys didaktiky. 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2003. ISBN 80-210-3123-9, str. 71.
MAŇÁK, Josef. Nárys didaktiky. 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2003. ISBN 80-210-3123-9, str. 50.
8
MAŇÁK, Josef. Nárys didaktiky. 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2003. ISBN 80-210-3123-9, str. 50.
7
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2.1 Funkce a rozdělení didaktických prostředků
Funkce didaktického prostředku mohou být následující9:


Funkce základní

-

funkce formativní;

-

informační;

-

instrumentální



Funkce didaktické

-

funkce stimulační a motivační;

-

racionalizační funkce, ve vztahu k učiteli i k žákům;

-

funkce zpevňovací nově získaných informací jejich opakováním;

-

funkce kontrolní;

-

funkce řídící

-

funkce systemizační



Funkce ergonomické a řídící

-

objektivizuje zpětné vazby, řídí vlastní tempo učení, snižují podíl reproduktivního
času učitele i žáka.

2.2 Materiální prostředky – technika, vizuální učební pomůcky
„Výhody vizuálního komunikačního kanálu jsou nesmírné, ale byli byste asi překvapeni,
kolik učitelů ho nepoužívá.“10
Učební pomůcka jako materiální prostředek je přímým nositelem didaktické informace o
předmětech a jevech v přírodě a technice, jež tvoří obsah výuky.11 Jak píše Sitná,12
mnemotechnické nebo názorné učební pomůcky jsou pro žáky velice zábavné a učitelé by

9

KALHOUS, Z., OBST, O. Školní didaktika. Praha: Portál, 2002. 447 s. ISBN 80-7178-253-X.
PETTY, Geoffrey. Moderní vyučování. Vyd. 4. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-172-7, str. 272.

10
11

VANĚČEK, David. Didaktika technických odborných předmětů. Praha: České vysoké učení technické v
Praze, 2016. ISBN 978-80-01-05991-3, str. 281.
12

SITNÁ, Dagmar. Metody aktivního vyučování: spolupráce žáků ve skupinách. Praha: Portál, 2009. ISBN
978-80-7367-246-1, str. 35.

12

je tudíž měli používat. Prostorové zobrazování by pravděpodobně mohlo v určitých věcech
přispět k větší efektivitě vzdělávání, mohlo by nahradit nebo překonat některé stávající
fyzické učební pomůcky.
Dle Maňáka jsou učební pomůcky „předměty, které napomáhají v úzké souvislosti s
organizační formou a vyučovací metodou dosáhnout výchovně vzdělávacích cílů.“13
Maňák dále ve své publikaci uvádí jejich základní přehled:
a)

Skutečné předměty (přírodniny, preparáty, výrobky)

b)

Modely (statické nebo dynamické)

c)

Zobrazení - obrazy, symbolická zobrazení, statická projekce (diaprojekce, zpětná
projekce, epiprojekce), dynamická projekce (film, video, televize)

d)

Dotykové pomůcky (slepecké písmo, reliéfové obrazy)

e)

Zvukové pomůcky (magnetofonové pásky, hudební nástroje)

f)

Literární pomůcky (učebnice, příručky, atlasy, texty)

g)

Programy pro vyučování

Zde bychom mohli prostorové zobrazení zařadit do kategorie C. Důležité je podotknout, že
velkou většinu z výše zmíněných učebních pomůcek již v dnešní době lze (nebo v blízké
budoucnosti bude možno) převést k interaktivitě, prostorovému zobrazování nebo je
jakýmkoli způsobem zahrnout do moderních technologií. S příchodem digitalizace, která je
již nyní schopna téměř vše převést do numerického kódu – do elektronické podoby, je jen
otázka velmi blízké budoucnosti, kdy vznikne úplně nový typ výuky, ke kterému už nyní
velice rychle směřujeme. Tak vznikají například 3D modely nebo různé vizualizace ve
virtuální realitě, které mohou být také použity ve vyučování.
Výše zmíněné učební pomůcky taktéž velice úzce souvisí s prostorovým zobrazováním. V
širším záběru můžeme za prostředek prostorového zobrazování považovat širší spektrum
materiálních didaktických prostředků, mezi které se dají zahrnout jak fyzické prostorové
modely, tak prostorová zobrazení (učební pomůcky), některé typy projekční techniky a
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taktéž různé speciální předměty pro realizaci daných prostorových zobrazení (oblast
prostředků didaktické techniky a zařízení).14 Vizuální pomůckou mohou být skutečné
předměty z reálného světa a patří sem jak běžné obrazové materiály, tak elektronické
technické simulace (které jsou téměř vždy pouze vizuální a nejsou doprovázeny mluveným
komentářem, nýbrž textovými popisky).15
Na rozdíl od výukových metod a organizačních forem představuje žákům přímý materiál či
prostorové zobrazení zprostředkování poznání skutečnosti.16 Poté se s metodami mohou
vytvářet různé modifikace postupů. Maňák také dále rozděluje kategorie takových
učebních pomůcek17:
a) Reálné jevy a předměty
b) Věrné zobrazení skutečnosti
c) Pozměněné zobrazení skutečnosti
d) Znakové zobrazení skutečnosti

2.3 Výukové cíle, metody výuky
Výuková metoda je systém vyučovacích činností kantora a učebních aktivit žáků směřující
k dosažení daných vzdělávacích cílů.18 Je důležité definovat požadavky na práci učitele,
který hraje významnou roli v předávání vědomostí a ve vedení celého procesu vzdělávání.
Takový pedagog musí nutně znát celou šálu vyučovacích metod, sledovat nové trendy a
sám je aktivně představovat a aplikovat. Bohužel toto bývá značně problematické, zejména
u pedagogů pokročilejšího věku, kteří nejsou schopni obsáhnout znalosti nových
technologií nebo se jim záměrně vyhýbají. Žáci dnešního světa jsou ale poněkud jiní, než
v předchozích generacích. Na výukové metody a udržení jejich pozornosti je kladen stále

14

PROKÝŠEK, Miloš. Didaktické aspekty využití prostorového zobrazování. Praha, 2012. Disertační práce.
Vedoucí práce Doc. PhDr. Vladimír Rambousek, CSc., str. 33.
15

VANĚČEK, David. Didaktika technických odborných předmětů. Praha: České vysoké učení technické v
Praze, 2016. ISBN 978-80-01-05991-3, str. 281.
16
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Tamtéž.
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větší důraz – a to nejen okolnostmi a všeobecným tlakem společnosti, ale také samotnými
žáky, ať už přímo nebo nepřímo.
Jak píše Sitná,19 kvalitní pedagog musí pravidelně používat různorodé druhy vyučovacích
metod a naučit se správně zvolit vyučovací metody vzhledem k vzdělávacím cílům a k
požadovaným kompetencím. Dalším nezbytným bodem ve formování výuky je znalost
silných a slabých stránek každé vyučovací metody (viz kapitola 5.2). V této chvíli je velice
důležitá role kantora a jeho správně uchopení učebních pomůcek a vedení výuky. Maňák
podotýká, že „učitel se v dnešní době snaží používat všechny možné dostupné pomůcky,
tyto pomůcky nazývá moderní a audiovizuální. Pokud chce učitel tyto moderní pomůcky
používat, musí během své přípravy na vyučování dbát na několik významných kritérií či
determinant, a to na sledovaný cíl, obsah a charakter předváděných jevů; úroveň žáků
(rozvoj a znalosti žáků); ovládání pomůcky učitelem a podmínky realizace.“20

2.4 Klasifikace tradičních a moderních didaktických prostředků
Mnoho odborníků totiž stále více poukazuje na potenciál, který mohou nová média a
technologie (které jsou v tomto případě didaktickými prostředky) ve školství nabídnout.
Jedním z úkolů v mé bakalářské práci je zjistit, jestli se uplatňují se ve výuce ve větší míře
didaktické prostředky tradiční nebo moderní – a jakou takové používání hraje roli. Tuto
otázku je důležité zkoumat také proto, že jsou v současnosti moderní didaktické prostředky
ožehavým tématem ve školní výuce – na přechod k moderním didaktickým prostředkům ve
vyučování se klade čím dál větší důraz, proto bych navrhoval pro příští bádání vyzkoumat,
jaká je běžná realita ve školách.

19

SITNÁ, Dagmar. Metody aktivního vyučování: spolupráce žáků ve skupinách. Praha: Portál, 2009. ISBN
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20
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3

Prostorové zobrazování

Vývoj nebo zlepšení trojrozměrných prostorových vizualizačních dovedností je často
uváděn jako jeden z hlavních cílů inženýrské grafické výuky. Prvotní otázkou, kterou si
musíme položit, bude, jak tedy rozpoznat technologie, které můžeme označit jako
technologie prostorového zobrazování? Mohli bychom se spokojit s tvrzením, že to jsou
technologie, které nesou informaci o hloubce zobrazovaného obsahu, tedy podávají
trojrozměrný obraz. V tomto případě je důležité si připomenout, že obecným
předpokladem vnímání prostoru je u člověka přijímání různých obrazů do obou očí.
levého i pravého oka. Takto funguje například princip 3D. Často je k takovému zobrazení
zapotřebí aplikace speciálních brýlí, které rozdělují obraz. Tyto technologie jsou tedy
typickým zástupcem prostorového zobrazování, jehož cílem je zprostředkovat dojem
prostoru. Co tedy je prostorové zobrazování, jaká existuje definice? Pro prostorové
zobrazování jako takové neexistuje odborný termín nebo ucelená verze vysvětlení. Pro
technologie prostorového zobrazování lze nalézt v několika zdrojích různá vysvětlení, ale
žádné z nich není jednoznačné.
Tato práce se pokouší vymezit pojem prostorové zobrazování co nejvýstižněji a
srozumitelně formulovat společný teoretický rámec této oblasti. Jak píše Prokýšek,21
samotný pojem „zobrazení“ (někdy také pojem projekce či promítání, v anglických
pramenech projection či visualization) se jako odborný termín objevuje v řadě vědeckých
oborů – jen s rozdílným významem. V případě, že budeme zobrazování chápat jako
vizualizaci, tento pojem v sobě zahrne i ostatní pojmy jako promítání nebo projekce, které
mají užší význam v závislosti na kontextu, ve kterém jsou využity. Zobrazení (projekce) se
objevuje v matematice a geometrii, kde je podle jedné z možných definic definováno takto:
„geometrickým zobrazením v rovině se rozumí předpis, který libovolnému bodu X roviny
přiřazuje jako jeho obraz právě jeden bod X' téže roviny“ a budeme-li mluvit v obecném
měřítku, projekci můžeme chápat jako obraz geometrického útvaru promítnutý na přímku,
plochu nebo povrch. „Všechny tyto definice hovoří o zobrazení jako o funkci (předpisu),

21
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která transformuje vzor (resp. všechny jeho prvky) na obraz“22 Jestliže budeme vnímat
zobrazení reality za účelem jejího využití ve výuce bez ohledu na formu jejího
didaktického zpracování, lze obraz chápat jako „specificky organizovaný informační
systém, který slouží jako pramen žákova poznání.“23 Toto vše přispívá k výchově vizuální
kultury, přičemž jde o „kultivovaný vztah k předmětnému světu kolem nás, o schopnost jej
plně esteticky vnímat a utvářet.“24 Vizuální předvedení je druhem komunikace a má
značný vliv, snadno se pamatuje a lze s jeho pomocí zobrazovat i abstraktní myšlenky.25
Prostorové zobrazování je velice široký pojem. Musíme se ptát, zda na něj nelze nahlížet
více způsoby – například, zda lze považovat za prostorové zobrazení také 2D technologie.
Tato úvaha může být do značné míry filosofická, budeme se však soustředit na co
nejpřesnější výklad dle dostupných pramenů. V 3D rozhraní jsou obrazy tvořeny
v prostoru o těch dimenzích. Vezmeme-li obraz, který je tvořen ve 3D grafice a
přetransformujeme ho do 2D (předmět bude pouze zobrazen na monitoru). Myslím si, že
z filosofického hlediska se na tento akt můžeme dívat jako na jakési setrvání diváka
v optickém klamu, protože divák si je vědom skutečnosti, že předmět, který je zobrazen na
monitoru, disponuje 3D rozměrem, ale transformace ho změnila do rozměrů 2D. Bez této
vědomosti bychom ale nebyli schopni určit, zda předmět měl původní 3D rozměry, či
nikoli, takže bychom toto zobrazení nikdy nemohli vnímat a označit jako prostorové.
Odpověď na otázku, zda za prostorové zobrazení lze považovat i 2D technologii v moderní
technice, by tedy odpověď pravděpodobně zněla negativně. Ovšem protože neexistuje
zakotvená ustálená definice pojmu prostorové zobrazování, lze si hranice a podmínky do
značné míry subjektivně upravovat. Často může být také velice matoucí samotný náhled na
předmět v 2D rozměru. Předmět, ačkoli se nachází pouze v rozhraní dvou dimenzí, může
být koncipován velice věrně a to zejména díky vyspělým programům, které předmět
mohou otáčet, naklánět, rozříznout – zkrátka zobrazovat z mnoha úhlů. Získání takových
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informací o prostorovém uspořádání tělesa můžeme považovat za velice matoucí a
způsobující další rozpory v obecné definici a vymezení prostorového zobrazení.
Existují dva úhly pohledu, kterými lze nahlížet na vnímání prostoru (nebo chceme-li
vnímání hloubky). Zaprvé jde o odhad vzájemné vzdálenosti dvou předmětů (relativní
vzdálenost), zadruhé o odhad vzdálenosti stěžejního předmětu od diváka (takzvaný odhad
absolutní vzdálenosti), přičemž schopnost odhadovat relativní vzdálenost je často přesnější
než odhad vzdálenosti absolutní.26 Pro správné pochopení prostorového zobrazování je
třeba vzít v úvahu i prostorové vidění každého člověka. Jde o výsledek pohledu oběma
očima zároveň a vymezuje se hlavně binokulární zorné pole (fixujeme-li oběma očima
určitý bod, zobrazí se v očích na stejných místech).27 Pro dokonalé prostorové vidění je
tedy nezbytná bezchybná spolupráce obou očí.

3.1 Specifika prostorového zobrazování
Lze se domnívat, že prostorové zobrazování má určitá percepční specifika v komparaci
s plošným zobrazením, ať mluvíme o statickém nebo dynamickém, které se jako
didaktický prostředek užívá běžně. Je tedy důležité si ujasnit, jaká specifika prostorové
zobrazování má a jaké výhody/nevýhody má oproti zobrazování plošnému (nemusí se dále
jednat jen o pozitiva a negativa, ale o obecné rozdíly), přičemž do takové hodnocení bude
vstupovat řada vnějších faktorů. Jeden z takových faktorů může být individualita žáka a
jeho predispozice k vnímání obecně (nebo jeho prostorová inteligence). „Nahrazení
plošného zobrazení prostorovým má v případě žáků s nižší úrovní prostorové inteligence
pozitivní vliv na snížení kognitivní zátěže a tedy i pozitivní vliv na proces zpracování
předkládaných informací učícím se.“28
„Názornost (znázorňování) může mít rozmanité formy a podoby. Podle způsobu realizace
lze například hovořit o názornosti přirozené (demonstrace reálných objektů),
experimentální, prostorové, zvukové apod. Významnější je však pohled na názor z hlediska

26

SEKULER, Robert; BLAKE, Randolph. Perception. 2nd edition. [s.l.] : McGraw Hill Inc., 1990. 519 s.,
str. 209.
27
Absolventi Gymnázium Cheb: Zrak [online]. [cit. 2017-07-04]. Dostupné z:
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28
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Vedoucí práce Doc. PhDr. Vladimír Rambousek, CSc., str. 132.
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jeho odstupu od reality. (…) S nutným zjednodušením lze toto spektrum rozdělit do tří
skupin, do tří základních druhů názornosti“:29
1. názornost přímá – daná bezprostřední zkušeností
2. názornost zprostředkovaná – ikonická
3. názornost symbolická – abstrahovaná
Pro současné pojetí principu názornosti je důležité spojit aktivní činnost, smyslové vnímání
a abstraktní myšlení – procesy osvojování předpokládají jednotu konkrétního a
abstraktního, empirického a teoretického.30 Princip názornosti se ve výuce objevoval
odedávna. Kašpar31 podotýká, že v porovnání s ostatními didaktickými prostředky
využívanými ve výuce mají demonstrační prostředky výjimečné postavení, protože svojí
funkcí jsou nejblíže k úkolu, který má experiment ve fyzice nebo vědě, tedy je zdrojem
objevovaných poznatků studentů. Didaktická zásada názornosti se řadí k nejstarším
didaktickým zásadám, protože je důležité, aby student získával poznatky o světě přímým
stykem s věcmi a všemi smysly, jelikož taková smyslová zkušenost je nenahraditelná. 32 87
% informací, které vstupují do našeho mozku, získáváme zrakem, 9 % sluchem a pouhé 4
% jinými smysly.33
Nyní ale princip názornosti dostává nový rozměr a to díky příchodu nových technologií.
Společně s tímto tématem zmiňuje Maňák jistou hypertrofii názornosti (viz. Kapitola č.
5.2).

3.2 Prostředky didaktické techniky prostorového zobrazování
Prostředky didaktické techniky můžeme definovat jako vhodně vybrané, upravené nebo
speciálně vyvinuté přístroje či zařízení využívané k didaktickým účelům, obzvláště k
prezentaci (umocnění prezentace, realizaci) didaktických pomůcek a optimalizaci
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RAMBOUSEK, Vladimír. Materiální didaktické prostředky. V Praze: Univerzita Karlova, Pedagogická
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formy vyučování. Praha: Grada, 2007. Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-247-1821-7, str. 250.
31
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navozování, řízení a kontroly učebních činností studentů.34 „Prostředky prostorového
zobrazování produkují zobrazení, jehož cílem je komunikovat informaci o prostorovém
uspořádání zobrazovaného modelu, tedy jeho výšku, šířku a hloubku a vyvolávají u diváka
pocit vnímání hloubky.“35
Jak píše Rambousek,36 na rozdíl od učebních pomůcek není didaktická technika obsahem
výuky primárně ovlivňována – nevztahuje se k obsahu napřímo, ale pomocí „didaktických
náplní“ (kterými se rozumí pomůcky), a ty umožňuje prezentovat (vytvářet, vybavovat,
reprodukovat) nebo získávat, zpracovávat a vhodně výukově užívat. Dle Rambouska se pro
vyčlenění základních skupin prostředků didaktické techniky jeví jako nejlepší aplikovat
hledisko funkčně technických celků, kde jako jeden z takových celků zmiňuje projekční
techniku, která umožňuje “optické zobrazení předloh a dat na promítací plochu. Skupinu
lze dále dělit na zařízení statické projekce (zvl. zpětné projektory), na zařízení dynamické
projekce (klasická projekce kinematografických filmů) a na zařízení data a video projekce,
popř. zařízení prostorového zobrazování“37
3.2.1 Současnost a nové trendy
„Pro budoucnost se připravují ještě sofistikovanější výukové pomůcky. Například americká
organizace Shoah Foundation už dokončuje projekt iWitness. Díky němu budou moci žáci
budoucích generací pomocí iluze hovořit i se zesnulými pamětníky různých genocid.“38
Dnešní žák se liší od žáka v minulosti. Dnešní žák vyžaduje individuální přístup, má
obecně větší rozhled, nebo si je alespoň schopný si potřebné informace dohledat během pár
minut (má snadnější přístup ke všem informacím). Díky internetu a jeho hypertextovým
odkazům, které nabízí nekonečné množství čtecích cest a nabízejí tak téměř stoprocentní
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dostupnost všech informací, je stále náročnější žáky zaujmout, udržet jejich pozornost a
trendy dnešního světa.

Současný žák je tedy vyspělejší a informovanější, ale také

rozptýlenější a zahlcen. Jak píše Maňák,39 audiovizuální prostředky a nová média
znamenají kvalitativně vyšší úroveň ve výuce. Zásluhou moderních učebních pomůcek se
ve výuce stále častěji objevují prvky automatizace a mechanizace, a také různé projekce.
Tyto nové trendy přinášejí odklon od stereotypu, jsou komplexní, umožňuji diferenciaci,
individualizaci výuky a prohlubují osvojovací proces u žáků.
„V současné době se v měřítku světových trendů uplatňuje tendence, která s perspektivami
do budoucnosti prosazuje využívání hypermediálních prostředků v oblasti vzdělávání a
vyučování.“40
Posun od dvojrozměrného zobrazení k prostorovému zobrazování učebních pomůcek,
datových struktur či virtuálních vzdělávacích prostorů je potřeba přijmout jako přirozenou
evoluci. Toto je obtížné zejména pro pedagogy starší generace, kteří se často potýkají
s neporozuměním a nové technologie zavrhují. Je ale potřeba se těmto učitelům věnovat a
řádně je edukovat. Existují výjimky, ale nemůžeme očekávat, že tento vývoj přijmou
všichni a budou pracovat s otevřenou myslí. Leckdy může být pro pedagogy složitější
vůbec proniknout do dané problematiky a pochopit ji, než tímto vysvětlovat látku
studentům. Je potřeba si uvědomit, že předchozí generace nepodléhala výuce informačních
technologií již od raného věku a je důležité zaujmout jité pochopení a shovívavost. Stejně
tak by ale tito zmínění pedagogové měli zaujmout tolerantní a otevřený postoj k novým
technologiím. V případě prostorového zobrazování navíc hraje roli individuální přístup
žáka. Můžeme zmínit několik fyziologických specifik, které mohou znevýhodnit jedince
kvůli jejich snížené schopnosti vidění. Dále je jasné, že vnímání a dopad na žáka při této
výukové technice je ovlivněn například jeho prostorovou inteligencí.
Tuto evoluci v didaktice tedy umožňuje rozvoj moderních výpočetních technologií.
Zejména v poslední době lze vysledovat velký zájem především v oblasti 3D technologií a
virtuální reality, která s fenoménem prostorového zobrazování úzce souvisí a mohla by být
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velice prospěšná pro výuku a memorizaci probírané látky zejména díky své interaktivitě. Je
však důležité zmínit, že kromě vizuální percepce u virtuální reality se vývoj systémů
zaměřuje i na stimulování dalších smyslů jako jsou hmat, čich a sluch, nejde tedy pouze o
vizuální vjemy, ale o vjemy vícečetné. V současnosti bude rozsah vyučovacího programu
omezen pouze pamětí počítače a grafikou a kvalitou počítače.
ICT je zkratkou pro nové komunikační a informační technologie, které využívají počítač,
internet a další elektronické a interaktivní technologie. V současnosti je častým užívaným
didaktickým prostředkem počítač i internet a to ne pouze pro učitele, ale i pro žáky.
Využití počítače a internetu se postupně infiltrovalo do různých výukových programů a
přizpůsobuje se individuálním potřebám žáků. Kalhous a Obst rozdělují funkce výukových
programů následovně:41
a) Práce s programy pro procvičování látky
b) Simulační programy umožňující modelování procesů
c) Didaktické hry
d) Elektronické encyklopedie, učebnice a jiné
„Zůstává otázkou, zda jsou média v našich školách využívána takovým způsobem, který by
zaručil naplnění výše zmíněného očekávání. V souvislosti s rozvojem informačních a
komunikačních technologií (nejen) ve vzdělávání se považuje za samozřejmé uplatnění
moderních médií ve výuce. Přesto výzkum používání rozličných didaktických prostředků a
médií, zejména však těch moderních (např. audio-video, ICT), stále zůstává spíše
okrajovou záležitostí empirického výzkumu.“42
ICT má jistě velký přínos pro mnoho odvětví vzdělávání, kde je důležité prostorové
zobrazování – například v oblasti fyziky, lékařství, archeologie, geografie, kartografie a tak
dále. Zde je důležité používat animace, 3D vizualizace, interaktivní modely a jiné. Je však
důležité podotknout, že použití techniky však nikdy nesmí zastínit obsah sdělení.
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„Z tematického zaměření studií lze vyvodit, že zřejmě k největšímu rozšíření prostorového
zobrazování došlo ve výuce biologie, medicíny, chemie a fyziky, a to především na úrovni
vysokých škol. Expanzi prostorového zobrazování lze pozorovat i v technických
disciplínách, pravděpodobně jako důsledek rozšíření CAD systémů.“43
„Simulace jevů, dějů a procesů se vyznačuje svým primárním důrazem na zvýraznění
virtuální složky představující ucelený jev či proces, který by se mohl v mnoha případech
použít i samostatně, bez zasazení do kontextu reálného prostředí. Jeho použitím v rámci
rozšířené reality je žákovi umožněno lépe vnímat či posoudit problematiku prezentovaného
učiva a zároveň poznat nové souvislosti daného jevu v kontextu skutečného prostředí.“44
Virtuální realita

Obrázek 1 – virtuální realita

Virtuální neboli rozšířená realita využívá nejmodernější technologie k simulaci určitého
prostředí, přičemž uživateli je vizuální zážitek zpřístupněn pomocí nějaké pomůcky (brýle,
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rukavice, helma atd.). Každá pomůcka stimuluje nějaký ze základních smyslů, u virtuální
reality se jedná primárně o zrak, sluch, hmat (tlak, bolest, teplo, zima).45 Ve virtuální
realitě vzniká virtuální model, který může umožnit nejen náhled na předměty ve virtuální
realitě, ale také simulaci různých procesů – takový model simuluje skutečnost a je tvořen
pomocí počítačového programu.46
„Skupina systémů, které zprostředkovávají rozšířenou realitu uživateli přímo bez nutnosti
dalších zařízení pro její percepci, je založena na principu vytvoření virtuálního objektu
přímo v reálném prostředí, kdy se virtuální objekt shoduje s virtuálním obrazem. Virtuální
obraz je registrován na požadovaných souřadnicích v rámci primárního prostředí
nezávisle na pozici uživatele vůči rozšířené realitě, což umožňuje plnohodnotné
zprostředkování AR pro více uživatelů najednou.“47 Takové systémy s projekcí reálného
objektu mohou využívat klasický datový projektor (pracují s prostorovým vykreslováním).
Dle Maňáka ve vzdělávacím procesu naleznou své využití formy virtuální reality zejména
ve fázi tzv. expozice a fixace (ve výukovém procesu studenta).48 Chris Byrne dokonce
označuje virtuální realitu za „neuvěřitelný potenciál ve vzdělávání“.
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Důvodem tohoto

jeho tvrzení je fakt, že vzdělávání je oblast, která vyžaduje, aby studenti pochopili složité
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S nástupem virtuální reality se objevil pojem imerze. Imerze znamená míra „pohlcení“
diváka bytím ve virtuálním prostoru. Samozřejmě čím více smyslů je stimulováno
virtuálním prostředím, tím bude tato vjem kvalitnější (větší imerze), což je zapotřebí také
ve výuce. Z pohledu prostředků prostorového zobrazování jde přirozeně zejména o vjemy
zrakové. Při prostorovém zobrazování nemusí být vizuální percepce diváka zcela zastíněna
prostorovým zobrazením, ale může být pouze smíšena s reálnými podněty. Pro imerzivní
zobrazení je určujícím parametrem vyvolání pocitu přítomnosti v zobrazení a tento pocit
přítomnosti je možné dále dělit na dílčí prožitky: prostorovou, sociální a osobní
přítomnost.50 „Dle míry a způsobu obohacení vnímaného reálného prostředí digitálními
informacemi existuje široká oblast smíšené reality (někdy též augmented reality). Míra
obohacení percepce digitálními informacemi může být v případě smíšené reality velmi
variabilní. Od úrovně, kdy tyto digitální informace vnímající nemusí téměř zaznamenat, až
po pojetí hraničící s virtuálním prostředím, kde se vlastní reálné prostředí prakticky
vytrácí.“51
Virtuální realita je ve vzdělávání zřejmě nejrozšířenější technologie a dle mého názoru se jí
také věnuje nejvíce studií. Jednou takovou je článek od Christophera D. Wickense,52 který
rozděluje funkce virtuální reality ve vzdělávání do několika oblastí. Říká, že virtuální
realita ve skutečnosti není sjednocená věc, ale může se rozdělit na soubor pěti prvků, které
mohou být buď přítomné či nikoli, avšak tak či tak tvoří nějaký „větší smysl reality“. Tyto
funkce/prvky jsou poté následující:
1) Trojrozměrnost (perspektivní nebo stereoskopická). Prohlížení vs. dvourozměrné
planární sledování, v praxi například student geografie, který vidí 3D reprezentace
životního prostředí, která je realističtější než mapa ve 2D.
2) Dynamické vs. statické rozložení (video nebo film jsou reálnější než série statických
snímků).
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3) Uzavřená smyčka (interaktivní nebo zaměřená). Reálnější režim s uzavřenou
smyčkou je takový režim, ve kterém má žák kontrolu nad tím, jaký aspekt
studijního "světa" je zobrazen nebo který navštívil. Žák je aktivní navigátor i
pozorovatel. Tato funkce samozřejmě úzce souvisí s adaptivními vlastnostmi učení
na počítači
4) Inside-out (ego-referenced) versus out-in (world referenced). Zde autor hovoří o
dynamice, která je velice důležitá a říká, že „v dynamickém režimu je vždy
realističtější schéma odhalení“ a také o úhlu pohledu, ze kterého je realita
pozorována. Realističtější je vždy ten přístup, ve kterém je obraz světa na displeji
viděn z osobnosti žáka. Takto například pozorovatel virtuálního podmořského světa
bude tento svět vidět z perspektivy, kdy je kamera umístěná na jeho hlavě, což je
lepší, než kamera, která míří úplně jiným směrem.
5) Vylepšená smyslový zážitek. Nedílnou součástí mnoha systémů virtuální reality je
zdokonalená zpětná vazba od recipienta (například zpětná vazba z datové rukavice,
když se ruka dotýká virtuálního objektu).
Projekce 3D
Při 3D projekci vzniká nová dimenze vnímání v podobě prostorového obrazu, přičemž
prostorové vnímání je zajištěno na základě stereoskopického vnímání oběma očima. Je to
technika velice vhodná ve výuce a to konkrétně u různých konstrukčních cvičení,
v architektuře nebo v designu, promítaný objekt má žák zobrazen přímo před sebou.53
S objektem je možné libovolně otáčet, měnit jeho barvu nebo konstrukci, nahlížet na něj ze
všech stran.
Technikou použitelnou ve výuce pomocí 3D zobrazování by mohl být i hologram.
Hologram je určitá forma záznamu obrazu, která umožní zachytit trojrozměrnou strukturu
objektu. „Jedná se o proces, při kterém je možno zaznamenat trojrozměrný svět kolem nás
na dvourozměrné médium a rekonstruovat takto zachycený trojrozměrný obraz zpět našim
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očím.“54 V souvislosti s novými
technologiemi

můžeme

také

zmínit trojrozměrné zobrazování
ve 3D technologii.
Avšak

kategorizace

fenoménu

je

tohoto
poněkud

problematická, protože zkratku
3D nemůžeme obecně považovat
za

synonymum

pojmu

prostorový, zkratka 3D vyjadřuje
schopnost technologie pracovat se
třemi dimenzemi, ale tyto tři
dimenze

nemusí

vždy

Obrázek 2 - Hologram

představovat polohu v prostoru –
třídimenzionální nemusí nutně znamenat prostorový.55
3D technologii ve školách bychom mohli využívat například pomocí vizualizéru, který
umožňuje prezentovat trojrozměrný předmět pomocí projekce (kamera je umístěna na
stojanu, přičemž je schopna zvětšit záběr a snímá předmět, jehož obraz je promítán na
projekční plochu pomocí dataprojektoru.56 Ačkoli se tato technika zdá ideální a poměrně
jednoduchá, i v dnešní době bude velká řada škol bojovat s nedostatkem finančních
prostředků na realizaci takové výuky. Je však velice pravděpodobné, že takové technologie
budou běžné používány v blízké budoucnosti.
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HMD
Optické HMD systémy jsou díky svému principu typickými představiteli technologií
umožňující pravou virtuální realitu. K zobrazení virtuálních objektů využívají
polopropustný displej (v některých případech pro každé oko jeden samostatný displej) a
reálné zobrazení je uživatelem propouštěno skrze průhledný displej. „HMD (Headmounted display) je zobrazovací zařízení, které je umístěno na hlavě uživatele tak, že při
jeho pohybu (včetně pohybu hlavy) zůstává zobrazovaný obsah stále na stejném místě vůči
jeho očím. Tento princip zvýhodňuje tato zařízení oproti ostatním prezentačním
technologiím pro specifická využití96, kde je potřeba pohybu uživatele za zajištění stálého
sledování zobrazovaného obrazu.“57 Interakce uživatele s HMD technologií je většinou
zajištěna integrovanými ovládacími prvky přímo na konstrukci produktu (např. Google
glass), nebo je zajištěna přes ovládací modul, který bývá připojen k zařízení pomocí kabelu
nebo bezdrátovým připojením. Díky ovládacímu modulu má uživatel větší komfort,
protože může mít modul nepřetržitě v ruce.

3.3

Kognitivní funkce žáka – mentální reprezentace, prostorová
představivost

„Pro výklad vyučovacího procesu a učení žáků jsou významná ta zjištění pedagogické i
kognitivní psychologie, která dokumentují, že kognitivní procesy jsou těsně vázány na
předmětné struktury, na věcný charakter látky.“58 Prokýšek59 dokonce po svých
experimentech dochází k závěru, že „nižší úroveň prostorové inteligence vede k zvýšené
kognitivní zátěží učícího se.“
Při prostorovém zobrazení, které probíhá díky novým technologiím, může často dojít
k určitému zkreslení informace. Je podstatné, aby si především kantoři uvědomili, že
k takové dezinformaci může dojít, což může mít velmi negativní vliv na finální poznatky,
které si student z výuky odnese. Lze dokonce vyslovit předpoklad, že každá taková úprava,
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která se vymyká normálu (byť je dobře komunikována a student ví, že je postavena mimo
realitu), zvyšuje kognitivní zátěž žáka a tato zátěž je velmi individuální, především v
závislosti na úrovni prostorové inteligence studenta.60 Ovšem „didaktický přínos
prostorového zobrazování nespočívá pouze v prezentaci reálných objektů, ale i v
symbolickém a konceptuálním zobrazení”61
Při prostorovém zobrazování ve výuce je velice důležité přihlédnout k prostorové
představivosti žáka. Tento předpoklad může velice ovlivnit jeho učební procesy, vnímání a
efekt z takto orientované výuky. Prostorová schopnost je již dlouho identifikována jako
individuální schopnost, částečně nezávislá na obecné inteligenci. 62 Sorby63 rozděluje
psychologické pojmy jako prostorová schopnost a prostorová dovednost. Prostorová
schopnost je definována jako vrozená schopnost vizualizovat. Prostorové dovednosti jsou
získávány postupným výcvikem. Mezi studenty na univerzitní úrovni je prakticky nemožné
rozlišit u nich mezi jejich prostorovými schopnostmi a prostorovými dovednostmi, protože
nevíme, zda byli v minulosti tímto způsobem školeni, proto se tyto dva pojmy zobecňují a
bývají používány zaměnitelně.
Jak uvádí Hoffler,64 obecně platí, že prostorová schopnost souvisí se schopnostmi
"jednotlivců" utvářet si jakési vizuální pole, vizuálně vnímat formy, tvary a umístění
objektů – vytvářet si mentální reprezentaci těchto tvarů a pozic a manipulovat s nimi.
Jinými slovy, interní reprezentace vnímaných scén musí být vytvořena takovým způsobem,
aby byla možná manipulaci s nimi. Mentální reprezentace může být popsána jako
schopnost psychicky manipulovat s předměty a všemožně je otáčet. Jak uvádí Sorby,65
prostorové dovednosti byly významnou oblastí pro výzkum v psychologii vzdělávání od
20. století. Nicméně, na rozdíl od jiných druhů dovedností, neexistuje skutečný konsensus
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o tom, co přesně se rozumí pojmem prostorové vizualizační schopnosti. Některé definice
tvrdí, že prostorová vizualizace je schopnost manipulovat objektem v naší fantazii, jiné
říkají, že tato vizualizace zahrnuje složité, vícestupňové manipulace s prostorově
prezentovanými informacemi.

Prostorová vizualizace může být mentální manipulací

prostorových informací, která vede k určení, jak budou informace (objekty) vypadat,
pokud se změní, přemístí nebo jinak transformují.
Dalším odborníkem na vizuální představivost je Robert McKim, který ve své knize
popisuje, jak je „vizuální myšlení“ prováděno třemi druhy způsobů: 66

1) To, co vidíme: „Lidé vidí obrázky, nikoli věci“.
2) To, co si představujeme v naší mysli: „Jako naše oko, když sníme“.
3) To, co kreslíme nebo zaznamenáváme: Kreslení stimuluje a vyjadřuje představivost,
poskytuje jakýsi materiál pro kreslení: „Kde představovat a kde vidět překrývání",

McKim se domnívá, že expertní vizuální myslitelé využívají všechny tři typy flexibilním a
interaktivním způsobem.
Někteří odborníci se pokoušeli kategorizovat prostorové dovednosti s ohledem na
skutečnost, že neexistuje žádná ucelená definice – jako například Maier,67 který uvádí, že
existuje pět složek, které tvoří prostorové dovednosti (které se navzájem překrývají –
existuje řada procesů, které by bylo možné zařadit do více těchto kategorií):
• Prostorové vnímání
• Prostorová vizualizace
• Mentální rotace
• Prostorové vztahy a

66
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• Prostorová orientace

Obrázek 3 – Složky/klasifikace prostorového zobrazování

Je samozřejmé, že ne každý žák je schopen takové všestranné a vynikající prostorové
představivosti. V dnešním světě, kdy se může zdát, že celé lidstvo pomalu spěje k jakémusi
kolektivnímu vědění a vzdělávání se stále prohlubuje a je v této oblasti vyvíjen stále větší
tlak, je obecně uznávaná tendence pomoci znevýhodněným jedincům a poskytnou všem
stejné možnosti (nehledě na jejich vrozené dispozice). Ať už s tímto trendem souhlasíme,
či nikoli, tato novodobá tendence by byla předmětem zcela jiného zkoumání. Budeme-li se
zabývat znevýhodněním žáků ve spojení s jejich nízkou prostorovou představivostí,
musíme se ptát, zda tendence nasazovat nové technologie nemůže být z části
kontraproduktivní nebo dokonce stresová. Sorby68 dokonce píše, že s příchodem nových
trendů ve výuce je ve školách vyvíjen tlak na zahrnutí grafiky do většiny úvodních
studijních kurzů (obdobně jako další témata, jako například povinnou práci s programem
CAD, která vyžaduje takové prostorové představivosti, tlak na specifický design a
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kreativitu při výuce). Grafické vzdělání se podle autorky v posledních letech velice
změnilo. Zaznamenává stále větší důraz na vývoj 3D prostorových dovedností ve
vzdělávacích kurzech a poukazuje na skutečnost, že řada pedagogů. Kteří se specializují na
grafiku, má obvykle již vysoce rozvinuté prostorové vnímání, ale tito kantoři neměli
formální výcvik v pochopení takových dovedností nebo je neumí efektivně rozvíjet.
Přestože tato studie autorky je z roku 1999, zajímavé je, jak je stále aktuální. Víme, že
v době, kdy její text vznikal, byly nové technologie teprve na vzestupu a k jejich
masovému rozšíření došlo až mnohem později. O to více alarmují je skutečnost, že autorka
na tyto nedostatky upozorňuje již v této době a i přes pozdější velký rozvoj těchto
technologií a větší obeznámenost s tímto tématem obecně, se situace výrazně nezměnila.

Jak již bylo řečeno, některé nové technologie v prostorovém zobrazování by tedy mohly
pomoci žákům, kteří nemají dostatečnou prostorovou inteligenci k dosažení výsledků ve
svém oboru, a doplnit jejich chybějící predispozice. Takoví žáci by se poté mohli ve výuce
vyrovnat těm, kteří mají výbornou představivost. Obraz by tedy nebyl tvořen pouze
v jejich hlavě, ale místo jejich vlastních myšlenek a procesů v mozku, by pracoval počítač
a poskytl tak žákům jakési prodloužené smyslové poznání. Jak píše Byrne, 69 je nutno vždy
nabídnout takové vzdělávací prostředí, které bude povzbuzovat děti, aby rozvíjely
zpracování obou hemisfér. Měli by dostat příležitost k uplatnění své preferované
hemisféry, ale měly by také být vystaveny činnostem, které budou podporovat používání
obou hemisfér, i když to může být pro daného studenta více problematické. Samozřejmostí
je absence jakékoli penalizace při selhání. Schopnosti prostorové představivosti žáka a její
vliv na výuku bude více popsán v kapitole č. 5.1.
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3.4

Prostorové zobrazování jako výuková metoda

Zlaté

pravidlo

pro

učitele,

formulované Komenským, požaduje
podle možností předkládat předměty
co největšímu poštu smyslů, neboť
jen tak je možno jevy poznat po
všech stránkách.“70
Většina uvedených tezí na téma
prostorového

zobrazování

v didaktice však doposud nestala
předmětem

širokého

vědeckého

bádání a je nutno říci, že zkoumání
tohoto fenoménu je na samém
počátku.
„Pedagogické výzkumy i praktické
zkušenosti potvrzují, že základem
Obrázek 4 – zobrazení v prostoru

úspěšného osvojování poznatků je
přesné

vnímání

a

soustavné

pozorování, na jejichž výsledcích – vjemech a představách – je teprve možno budovat
pojmový odraz reality a hlouběji rozvíjet myšlení žáků.“71 Vzájemnému vztahu vjempředstava- pojem nelze rozumět jako jednosměrný a ireverzibilní postup (tak bývá často
interpretována zásada názornosti), ale jako dialekticky vzájemně podmíněný proces
smyslového i racionálního momentu v odrazu reality.72
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Dle Maňáka73, který rozděluje různé typy výuky, bychom prostorové zobrazování mohli
zařadit mezi výuku regulativní, mluvíme-li o prostorovém zobrazování v moderní výuce
podporované novými technologiemi. V tomto typu výuky se odrážejí výsledky
psychologie, pedagogiky a kybernetiky a je typická pro poslední desetiletí. Důležitým
prvkem v této výuce je řízení psychických procesů při učení studenta prostřednictvím
nějaké technologie (média). Funkce kantora při této výuce je spíše podpůrná a doplňující,
hlavní roli má technologie. Maňák74 dle své komplexní klasifikace základních metod
výuky dále rozděluje edukaci do několika zásadních metod, přičemž ze zmíněných bychom
mohli prostorové zobrazování zařadit pod metodu názorně-demonstrační. V takové metodě
se jedná o pozorování předmětů a jevů, předvádění (předmětů, modelů, pokusů, činností),
demonstraci statických obrazů a projekci statickou i dynamickou. Metoda názornědemonstrační se opírá o přímý názor, nazíravé pozorování jevů bez aktivního působení na
ně. Je to metoda velice kvalitní a její význam je dán tím, že veškeré poznání začíná
vjemem a počitkem. Pozice této metody je v dnešní době značně posílena moderními
technickými prostředky, které její působení umocňují a jednotlivé dílčí demonstrační
metody se od sebe liší pouze technikou demonstrace nebo materiálem. Jejich společný rys
je předvádění názorného zobrazení a to buď učitelem, nebo technickými prostředky, a také
pozorování předváděných jevů studenty. O názorně-demonstrační metodě mluví i
Skalková,75 která ji popisuje jako metodu, kdy jsou žáci uváděni do přímého styku
s poznávanou skutečností, přičemž jsou obohacovány jejich představy, konkretizovány
abstraktní pojmy a poznávány skutečnosti v reálné životní praxi.
Neexistuje mnoho studií jak správně aplikovat metodu prostorového zobrazování do
výukového procesu tak, aby bylo nejefektivnější a nemělo vedlejší efekty. Hoffler píše, že
teoretický rámec předpokládá, že existují dva způsoby zpracování informací a tedy dva
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druhy mentální reprezentace v kognitivním systému žáka.76 V slovním systému je to
informace o sekvenční struktuře, jako jsou písemné texty nebo mluvené slovo. V
neverbálním systému jsou to prostorové informace, obrazy. Propojení těchto dvou
kognitivních reprezentací by mělo být účinné ve zlepšení výukového procesu a ve
výsledcích studentů. Existují empirické důkazy o tom, že nejefektivnější je zařazení
kombinace souvislých obrazových a textových informací do učebních materiálů.

3.5 Projekty prostorového zobrazování ve školách
Že je použití nových technologií opravdu na vzestupu, přičemž vzniká spousta nových
aplikací, svědčí i řada přednášek, které se zabývají přínosem těchto novinek do školní
výuky. Jako příklad lze uvést přednášku z roku 2017 s názvem Virtuální realita ve výuce
není fikce, která láká potencionální zájemce úvodem: „Vtáhněte žáky do výuky pomocí
virtuální reality. Přímo ve třídě se můžete potopit ke korálovým útesům, projít si Machu
Picchu, podívat se do Antarktidy nebo navštívit mezinárodní vesmírnou stanici ISS. Díky
aplikaci Google Expeditions můžete tyto možnosti využít ve výuce i vy.“ 77 V září roku 2016
se na pražské základní škole Dědina uskutečnila konference o aplikaci nových technologií
do výuky, která byla popsána jako „Informace, doporučení a zkušenosti ze souvisejících
oblastí financování a rozvoje kompetencí pedagogů, materiálního vybavení škol v podobě
učeben fyziky, chemie, robotiky, 3D, průmyslové automatizace a virtuální reality.“78Z
těchto tendencí tedy lze odvodit, že zájem o tuto oblast narůstá. Stejně tak lze dedukovat
problémy s finančním

pokrytím

těchto

projektů a také potencionální

rozpory

v kompetencích pedagogů (jak je patrné z popisu přednášky). Vysoká škola ekonomická
v Praze taktéž láká na svoji přednášku o zařazení virtuální reality do výuky slovy „Využijte
tuto možnost, setkat se s nejnovějšími technologiemi současnosti!“79

76

HÖFFLER, N. Tim. Spatial Ability: Its Influence on Learning with Visualizations—a Meta-Analytic
Review. Springer Science+Business Media, 2010. DOI 10.1007/s10648-010-9126-7, str. 248.
77

Virtuální realita ve výuce není fikce. Facebook [online]. 2017 [cit. 2017-07-10]. Dostupné z:
https://www.facebook.com/events/1889787717931187
78

Virtuální realita ve výuce. Školy Praha 3 [online]. Praha, 2016 [cit. 2017-07-08]. Dostupné z:
http://skolypraha3.cz/virtualni-realita-ve-vyuce/
79

Přednáška „Využití virtuální reality ve výuce“. Vysoká škola ekonomická [online]. [cit. 2017-07-10].
Dostupné z: http://fis.vse.cz/prednaska-vyuziti-virtualni-reality-ve-vyuce/

35

Existuje taktéž řada aplikací nebo webových stránek, které umožňují nebo vysvětlují, jak
zapojit virtuální stránku výuky. Jeden takový web se specializuje na prostorové zobrazení
předmětů a nese název learnAR. Využití ve výuce je zejména v biologii, matematice,
chemii a fyzice. Jako příklad můžeme uvést přesné zobrazení vnitřních orgánů v lidském
těle. V praxi se žák postaví před kameru se speciálně vytvořenou značkou (můžeme si
představit jako QR kód), kterou lze vygenerovat (a vytisknout), kód se poté ukáže na
kameru, ve které se naskytne obraz. Webem, který funguje na podobném principu je
ARSights80 – s použitím prohlížení aplikace Google Earth si lze vybrat významnou stavbu
kdekoli po světě, opět vytisknout pro speciálně vytvořenou značku dle navigace na webu.
Na displeji kamery se místo této značky objeví trojrozměrný model známých památek
(např. Eiffelova věž v Paříži nebo Socha svobody v USA).
Další přínosnou novinku přináší známý server iTunes, který pomocí bezplatné aplikace
Anatomy 4D students, nabízí pro učitele, lékařské profesionály a každého, kdo se chce
dozvědět více o lidském těle, možnost si ho interaktivně prohlédnout ve 4D. Samotní
tvůrci na iTunes píší, že aplikace je „vizuálně ohromující a naprosto interaktivní, přičemž
využívá rozšířenou realitu a další špičkové technologie, aby vytvořila perfektní prostředek
pro 21. století.“81 Vizuální obraz v prostoru nás přenese dovnitř do lidského těla a odhalí
nám prostorové vztahy jednotlivých orgánů, kostry, svalů a všech tělesných systémů. Sami
tvůrci jej označují za ideální didaktický prostředek. Vizuální animace mají pomáhat
studentům představit si procesy správně, aby byli schopni budovat své adekvátní mentální
reprezentace.82
V České republice také vzniká řada projektů, kdy školy postupně objevují trend
prostorového zobrazování v praktické výuce. Jedním takovým je projekt Autodesk
Academia v VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou (škola působí v oblasti nadnárodních aktivit
popularizujících techniku a nové technologie využívané v průmyslové praxi).83 Jedná se o
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nasazení nejnovějších ICT technologií s využitím ve výuce projektování a konstruování s
interaktivní virtuální realitou. Ve speciálně vybavených prostorách učeben vzniklo
pracoviště vybavené virtuální realitou, která umožňuje projektování pomocí odborného
softwaru. Využití virtuální reality je spojeno s 3D vizualizacemi a animacemi.

Ve

strojírenství, stavebnictví, architektuře, designu a celé řadě dalších kreativních oblastí tak
lze prezentovat v nadstandartní produkční kvalitě prostorového zobrazení. „Návrhy a
konstrukční řešení je si možné doslova osahat ve virtuálním 3D světě. Můžete se tak
například interaktivně projít budoucím rodinným domem, u kterého nebyl položen zatím
základní kámen a konzultovat problematická místa s architektem, nebo se podíváte na svůj
nevyrobený automobil a doladíte vše potřebné.“84 Škola díky mezinárodní spolupráci v
rámci projektu Autodesk Academia vybudovala pracoviště, které prakticky nemá v oblasti
technické vizualizace v České republice obdoby. Díky spojení s celosvětovou komunitou
projektu žáci proniknou k technologii, která je schopna zajistit interaktivní řešení
technických problémů a to nejen v technické praxi. „Pak přichází na řadu obrovský
výpočetní výkon nadnárodního cloudu společnosti Autodesk. Výkon desítek tisíc procesorů
za pár sekund spočítá vizualizaci, která by na Vašem PC trvala několik dní a vrátí Vám
finální soubor. A nyní přichází na řadu 3D virtuální realita a zákazník se prochází svou
budoucí investicí.“85
Dalším střediskem, kde zapojují nové technologie do výuky je střední Průmyslová škola
v Bruntále, kde budují virtuální laboratoř.86 Laboratoř bude vytvářet interaktivní
fotorealistickou trojrozměrnou prohlídku v oblasti strojírenství, dopravních prostředků,
chemie, fyziky, biologie a počítačových sítí. V laboratoři probíhá úprava vizualizace
modelu tak, aby umožnila pedagogovi postupně skrývat komponenty digitálního modelu a
zkvalitnila tak výukový proces. Jako příklad si můžeme uvést model spalovacího motoru.
Bude-li chtít kantor hovořit například o pístech nebo klikové hřídeli, ostatní komponenty
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v motoru ve virtuálním modelu změní na transparentní, nebo je skryje úplně – a tak dojde
k velice efektivní vizualizaci ve výuce.
Také vysoké školy integrují do své výuky nové trendy. Například Tým Laboratoře
nádorové léčby a regenerace tkáně Biomedicínského centra LFP Univerzity Karlovy
pracuje na výzkumu pokročilé výpočetní asistence v onkologické chirurgii a stal se tak
součástí nedávno spuštěného evropského projektu MedTRain3DModsim.87 Cílem tohoto
projektu je zlepšit metodiku výuky pomocí 3D modelů i aplikací, a vytvořit tak nové
osnovy výuky s využitím technologií v celosvětovém měřítku. Jedním z cílů tohoto
projektu je vytvořit nové 3D lékařské modely, které jsou vhodné pro začátečníky a
dokonce i pro pokročilé studenty medicíny. Tyto modely budou implementovány jak
fyzickou formou ve 3D, tak v podobě virtuální reality.
Je ale zřejmé, že počet škol, které se účastní takových rozvojových programů, není mnoho.
Jak již bylo zmíněno, důvodem bude zřejmě především nedostatek finančních prostředků.
Jestliže institut realizuje projekt, většinou je financován z fondů Evropské unie nebo
z fondů daného mezinárodního projektu. Abychom si dokázali představit přibližnou cenu
takového projektu, lze zmínit projekt Učíme v prostoru,88 který byl realizován na střední
škole v Uherském Brodě roku 2012-2014. Hlavním cílem projektu bylo provést inovací a
modernizací výuky maturitních i učebních oborů strojírenského a stavebního či
elektrotechnického zaměření, což mělo přispět ke zvýšení kvality vzdělávání na středních
odborných školách v daném kraji. Inovace ve výuce spočívala v konstrukci unikátního
multimediálního a interaktivního 3D programu. Rozpočet tohoto projektu byl více než
9.922.000 korun českých.
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4

Vymezení zkoumané oblasti, cílů a úkolů práce

V této části shrnu, o co bádání této práce usiluje – tedy mimo snahy o zařazení
prostorového zobrazování do systému didaktických prostředků, bude žádoucí podat stručný
přehled o těchto prostředcích, jejich kategorizaci, definovat charakteristiky prostorového
zobrazování a jeho vnímání, zmínit vliv prostorové inteligence studenta na percepci
prostorového zobrazení a hledat různá didaktická specifika ve výuce. Bádání bude probíhat
formou rešerše již proběhlých výzkumů. Tato práce vychází z obecného předpokladu, že
didaktické prostředky v prostorovém zobrazování mají značný výukový potenciál a jejich
zařazení do školství by mohlo v určitých případech zvýšit efektivitu edukačního procesu.
Tento odhad je odvozen z případových studií použití různých prostředků prostorového
zobrazování, které byly popsány v odborných publikacích. Tyto odborné prameny se však
povětšinou věnují jen určitému druhu prostorového zobrazování – jedná se o tradiční
zobrazovací metody, prostorovou představivost, případně zřídka i virtuální realitu.
Výzkumy tedy nejsou kompletní, obsáhlé a obvykle nepřináší téměř žádné ceněné závěry.
Po analýze aktuálních výzkumů a publikací o tématu prostorového zobrazování jsem
dospěl k závěru, že se jedná o oblast, které je obecně věnováno velmi málo pozornosti.
Jedná se o téma značně neprozkoumané. Tato skutečnost byla impulsem pro realizaci mé
diplomové práce. Myslím si, že postupné výzkumy by mohly být impulsem nebo jakousi
pomocnou rukou pedagogům k realizaci komplexní analýzy výuky pomocí prostorového
zobrazování. Představitele prostorového zobrazování práce zkoumá z hlediska jejich
možného didaktického potenciálu a daných didaktických specifik.

4.1 Metody, otázky, hypotézy
Tato práce je tedy koncipovaná jako rešerše k již proběhlým výzkumům na téma
prostorového zobrazování ve výuce. V první fázi práce se jde o terminologickou analýzu
pojmu prostorové zobrazování, založenou na studiu primárních i sekundárních pramenů a
jejich interpretace. Ve své práci jsem použil různé metody tak, aby bylo dosaženo cíle
práce:
Metoda deskripční: Takovou metodou popisuji především celkové dění kolem fenoménu
prostorového zobrazování ve výuce vzhledem k didaktickým prostředkům. Metoda
deskripce je podstatná z hlediska porozumění sledovaného oboru.
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Metoda interpretační: Dále bude aplikována metoda interpretace, jež slouží k vysvětlení
problematických částí práce a k objasnění výsledků, které tato práce předkládá. Použití
metody interpretační je nutné k porozumění řešené problematiky a případných výsledků.
Tento přístup slouží k objasnění jevů nebo pojmů, které by nemusely být laikovi ze
začátku zcela jasné. Dojde k vysvětlení a přiblížení pojmů jako didaktické prostředky i
jejich funkce, bude vymezen pojem prostorové zobrazování a vše s tím související.
Metoda studia literárních pramenů: Pomocí této metody bude čtenář důkladně seznámen
s problematikou (a s případnými možnostmi řešení problémů) a to díky důkladnému
prostudování odpovídajících pramenů na toto téma. Zkoumány budou publikace, které se
týkají obecné didaktiky, aby byl předložen přehled o didaktických prostředcích
používaných ve vyučovacím procesu. Poté se zaměřím na studium jiné příslušné literatury
– na různé možnosti výuky, metodologie, stručnou historii prostorového zobrazování a
nové trendy dnešní doby, které přináší stěžejní informace v této práci – možnost inovace.
Hlavními úkoly této bakalářské práce je pokusit se:
1. Zařadit prostorové zobrazování do teoretického rámce, vysvětlit pojmy a
analyzovat didaktické prostředky jako takové.
2. Popsat stávající prostředky prostorového zobrazování z hlediska jejich vlastností a
možností a popsat jeho specifika.
3. Specifikovat obecné vlastnosti didaktických situací vhodných pro využití
prostorového zobrazování.
4. Nastínit rozdíly v percepci plošného a prostorového zobrazení, porovnat jejich
efektivitu.
Pomocí rešerše a zpracování stávajících relevantních zdrojů se prostřednictvím této práce
pokoušíme odpovědět na následující otázky:
1. Jak lze definovat prostorové zobrazování a jakými technologickými a funkčními
vlastnostmi je charakteristické?
2. Pro jaké obory je výuka prostřednictvím prostorového zobrazení nejvhodnější?
3. Jaké jsou percepční vlastnosti, výukové funkce a didaktická specifika prostorového
zobrazování v roli technického výukového prostředku?
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4. Lze považovat prostorové zobrazování za inovativní techniku, která je ve výuce
obecně efektivnější než techniky předchozí?

Budu zkoumat prostorové zobrazování z hlediska jeho využití ve výuce (v jakých typech
didaktických situací, výukových obsahů či úkolů je prostorové zobrazování vhodné).
Hlavní výzkumný problém práce lze formulovat do otázky, zda má prostorové zobrazování
charakter inovativního didaktického prostředku, který lze efektivně využívat ve školské
praxi, případně jím nahradit stávající procesy výuky.
Obecně tedy budeme ověřovat následující teze:
1. Didaktická technika prostorového zobrazovaní je zcela inovativní.
2. Prostorové zobrazování je ve výuce efektivnější, než zobrazování plošné.

3. Prostorové zobrazování je technikou, která by se měla používat i s přihlédnutím
k jejím negativům (má více pozitivních dopadů než negativních).
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5

Deskriptivně-analytická část

Za hlavní výukovou funkci funkce společné pro všechny didaktické situace s využitím
virtuální reality (prostorového zobrazování) můžeme považovat uzpůsobení míry
emočního vlivu výsledného prostředí rozšířené reality a korekci kognitivní zátěže a takové
funkce předurčují využití rozšířené reality ve školství ve spoustě forem a různými
způsoby.89 Díky tomu můžeme zmínit několik hlavních edukačních záměrů dle Jeřábka:90

1. navýšení informační hodnoty
2. expozice časově a prostorově nesourodých jevů
3. simulace jevů, dějů a procesů
4. osvojování a vytváření kompetencí v modelových situacích
5. řízení činnosti

Maňák dokonce označuje počítačovou techniku za nejúčinnější v komunikaci ve
výchovně-vzdělávacím procesu, protože komplexně mohou samostatně řídit vzdělávací
proces v jeho různých fázích.91 Obecně lze říci, že v oblasti vzdělávací technologie
pedagogické výzkumy zdůrazňují význam interaktivity a hypermediální prezentace
poznatků.92 Je ale důležité zmínit, že prostorové zobrazování (ačkoli je spojováno s novými
technologiemi), může, ale nemusí být nutně interaktivní (viz. Kapitola č. 5.2). „Hlavní
specifika rozšířené reality lze rovněž spatřovat ve způsobu zprostředkování počitku
percipované rozšířené reality, kterého by bylo velmi obtížné dosáhnout za pomoci jiných
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technických prostředků, přičemž tento počitek, resp. percipovaná virtuální složka je
umocněna svou úzkou koexistencí s okolním reálným prostředím.“93

5.1 Výzkumná šetření
Na základě výzkumného šetření dotazníkovou formou PhDr. Tomáše Jeřábka, Ph.D.94
v jeho odborné práci, můžeme zmínit názory odborníků na dané téma. Dotazníkové šetření
probíhalo v roce 2012 a tázáni byli experti, kteří se výhradně nebo ve velké míře zabývají
jednotlivými technologickými oblastmi, které souvisejí s virtuální realitou (např.
rozpoznávání obrazu, zobrazovací zařízení, vývoj aplikací atd.). Na otázku „Jaké
spatřujete způsoby, možnosti nebo příklady využití rozšířené reality v oblasti vzdělávání?”
odpovědělo 52,4 % respondentů odpovědí přesun rozšířené reality do mobilních systémů,
poté necelých 30%% tázaných označuje jako odpověď miniaturizaci zařízení, dále 14,3 %
respondentů uvádí jako takový příklad integraci výpočetních operací do mobilních
zařízení. Odborníci také zmiňovali lepší umožnění prostorové virtuální reality díky mikro
projektorům a nárůst rozšířené reality s využitím pozice a polohy uživatele.
Ve studii Chrise Byrneho,95 jsou autoři přesvědčeni, že výsledky jejich výzkumu v práci
dokazují, že virtuální realita bude užitečná jako vzdělávací nástroj budoucnosti. Za
významné benefity virtuální reality ve vzdělávání považují respondenti zejména vtažení
(imerzi), možnost zapojení více percepčních kanálů a prostorovost (imerze žáka do učiva
33,3%, zahrnutí více percepčních kanálů při procesu učení 23,8%, využití prostorovosti
19,0%.)96
Budeme-li se snažit odpovědět si na otázku č. 2, musíme se zamyslet nad tím, zda je tedy
opravdu prostorové zobrazování v současnosti vnímáno jako inovativní technika. Víme, že
názorně-demonstrační výuková metoda byla zařazena do edukačních procesů již velice
dávno a autoři knih na tuto problematiku ji řadí mezi klasické výukové metody. Prostorové
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zobrazování jako takové tu s námi tedy bylo vždycky. Není tedy prostorové zobrazování
aplikované v dnešní moderní výuce jen jakýmsi pokračováním a vývojem starší verze,
jakýmsi „upgradem“, který téměř nestojí za zmínku a zkoumání? Z toho vyplývá, že
prostorové zobrazení jako takové tedy můžeme zřejmě zařadit jednak mezi techniky
klasické (starší), tak mezi techniky nové a inovativní, záleží pouze na použití konkrétní
technologie. To je velice důležité, protože bude velmi podstatné, jak bychom bádání pojali.
Chtěli-bychom se soustředit opravdu výhradně na nové a dříve nevídané procesy ve výuce,
museli bychom dopodrobna zkoumat technologie jako například virtuální realitu. Tato
technologie se dle mého názoru zcela vymyká standardům, na které jsou nebo doposud byli
recipienti informací zvyklí. Virtuální realita nám nabízí zcela nové pojetí všech informací a
to zejména proto, že nemá schopnost pouze zobrazit skutečnost, ale může vytvořit
skutečnost novou. Virtuální realita je schopna simulovat neexistující světy a prostředí.
Jestliže by tedy nějaký odborník uvažoval o podrobnější zkoumání tohoto tématu, navrhl
bych mu soustředit se právě na virtuální prostřední a virtuální zobrazování jako takové.
Jak píše Prokýšek,97 z pohledu didaktických specifik promítaného záznamu je v první řadě
podstatná skutečnost, že promítané záznamy se jasově vyčleňují ze svého okolí (liší se
oproti nepromítaným záznamům) a takové vyčlenění upoutá pozornost recipientů více než
obrazy, které se nepromítají. Promítané obrazy jsou bohatší o barevnou stupnici odstínů
(což ale v případě prostorového zobrazování nemusí být s ohledem na použité technologie
vždy pravda). Dalším pozitivem může být manipulace s promítaným obrazem do optimální
velikosti vzhledem k obsahu sdělen, druhu záznamu, rozmístění diváků a fyzickým
podmínkám promítání (zvětšení obrazu přispívá ke kvalitním zrakovým vjemům studentů,
zahrnuje však i nebezpečí vytvoření zkreslených představ. Působení promítaných obrazů
lze dále rozšířit dynamikou zobrazované skutečnosti nebo díky funkčnímu spojení vizuální
složky se složkou zvukovou.
Dle výzkumů Tomáše Jeřábka,98 kdy bylo řadě odborníků předloženo téma prostorového
zobrazování ve výuce, označila největší část z nich chemii a virtuální chemické
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experimenty s fyzickým vybavením jako nejvhodnější obor pro použití tohoto výukového
fenoménu (33,3 % odpovědí). Dále pak biologie (28,6 %), manuální činnosti – údržba
nebo oprava (19 %), matematika s podporou interaktivního grafického rozhraní (19 %),
architektura a vizualizace konstrukcí budov (14,3 %) a poměrně výrazně zaostává nácvik
složitých operací a fyzika, což je velice překvapivé. Budeme-li se ptát na poněkud kreativní
názory odborníků, jak konkrétně by se mohlo prostorové zobrazení ve virtuální realitě
využít v běžné praxi, můžeme si zde uvést nejzajímavější příklady jako např. opravu
automobilu, zobrazení trojrozměrných orgánů v lidském těle, zobrazení historických
staveb při hodině dějepisu, projekce malby ve výtvarné výchově, zrychlená přeměna květu
na plod v biologii, vyobrazení modelů v architektuře, zobrazení řezu tělesa, struktura
chemických látek, zobrazení vesmíru a podobně.99
Další stěžejní experiment provedl Miloš Prokýšek ve své disertační práci.100 Autor se
snažil o didaktický experiment, který byl organizován formou skupin na vybrané základní
škole roku 2011. Do sledované třídy chodilo 32 žáků 8. třídy ve věku 14-15 let, v době
konání pokusu studenti navštěvovali jednu třídu a byli rozděleni do dvou oddělených
skupin. Hodnotícím kritériem pro rozdělení žáků do skupin byla úroveň jejich schopnosti
mentálních rotací. Obě skupiny absolvovaly výuku stejného tematického celku
(Stereometrie - Válec), přičemž v jedné skupině byly použity pouze pomůcky s využitím
plošných zobrazení (obrazy, nákresy, plošná projekce pomocí DVP), v druhé skupině měli
žáci možnost vidět trojrozměrná zobrazení (digitální projekce anaglyfu pomocí DVP). Tato
forma experimentu je velice důležitá, neboť demonstruje přímý rozdíl mezi výukou s nebo
bez prostorového zobrazení v praxi. Pro vyhodnocení výsledků experimentu byly
vypracovány tři výkonové srovnávací testy, žáci byli rozděleni také dle svých predispozic
– prostorové inteligence. Jak píše sám autor, „z naměřených výsledků lze usuzovat na
pozitivní vliv aplikace prostorového zobrazování ve výuce u žáků s nižší úrovní prostorové
inteligence, resp. s nižší úrovní schopnosti mentálních rotací“, avšak experiment je nutno
chápat jako pilotní projekt, a k dosažení optimálních výsledků je zapotřebí testovat tento
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fenomén na větším počtu uživatelů
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Zormanová102 uvádí ve své knize několik výhod

inovativních technik ve výuce. Mezi taková pozitiva patří možnost naplňování výchovněvzdělávacích cílů všech úrovní, spojení teorie s praxí, možnost zvýšit zájem žáků o danou
problematiku, rozvoj představivosti a tvořivosti, optimální rozvoj žáků všech úrovní
(podprůměrných i nadaných) a jiné.
O schopnosti prostorové inteligence u žáků hovoří i analýza Tima N. Höfflera, která se
zaměřuje na roli prostorových schopností při učení obrazovými vizualizacemi.103
Prostřednictvím selektivní teoretické analýzy a metaanalýzy (pomocí 27 různých
experimentů a 19 studií) se autor pokouší zpracovat náročné téma prostorového
zobrazování ve výuce. Autor ve studii rozděluje prostorové schopnosti a vizualizace na
dynamické a nedynamické, interaktivní a neinteraktivní. Říká, že studenti, kteří mají velmi
dobře rozvinutou prostorovou představivost, mají velkou výhodu při studiu, které pracuje s
vizualizací. Autor si pokládá si otázku, zda všichni studenti profitují z vizualizace stejně (a
pokud ne – jak mohou být znevýhodnění studenti podporováni?). Studenti s nízkou
prostorovou schopností ale mohou být výrazně podpořeni použitím dynamickým
didaktických prostředků (místo ne-dynamických prostředků ve výuce) a také vizualizací
(pomocí 3D technologie místo prostředků ve 2D). Höffler říká, že ve školské praxi jsou
dynamické vizualizace výborným společným nástrojem pro podporu procesu učení.
Podotýká také, že pozitivní vliv vizualizace jako takové se jeví jako zcela nesporný, ale
mluvíme-li o vizualizaci dynamické, stále se objevuje určitá skepse. Cílem Höfflerova
výzkumu je zjistit, zda a jakým způsobem ovlivňuje prostorová schopnost učení
s vizualizací a srovnání žáku s velkou/s nízkou prostorovou představivostí – v návaznosti
na jejich studijní výsledky při použití metod vizualizace.
Dle výzkumu Tima N. Höfflera,104 při porovnávání studentů s vysokou prostorovou
schopností (představivostí) a naopak jedinců s nízkou prostorovou schopností, je zřejmý
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významný rozdíl mezi použitými dynamickými a nedynamickými vizualizacemi, což
znamená, že prostorová schopnost žáka má velký vliv na kvalitu výuky při aplikaci pouze
statických obrazů namísto animací. Studenti s vysokou prostorovou představivostí jsou
tedy výrazně lepší než studenti s představivostí nízkou (i při výuce se statickými obrázky
namísto animací). V této studii nebyly identifikovány žádné rozdíly mezi mladšími žáky a
dospělými, tuto teorii tedy lze aplikovat plošně. Z celé studie vyplývá, že prostorová
vizualizační schopnost může tedy být nezbytným předpokladem pro učení pomocí
některých animací a prostorového zobrazování.

5.2 Negativa prostorového zobrazování ve výuce
Je možné se také domnívat, že relativně malé rozšíření prostorového zobrazování v dnešní
době (zejména na základních školách) je způsobeno vysokou cenou některých zařízení
(což je zajisté velice negativní pro jeho rozvoj), malou informovaností učitelů a také
nedostatkem kvalitního didaktického obsahu.105
Jak už bylo řečeno, prostorové zobrazování ve spolupráci s novými technologiemi bychom
mohli řadit do regulativní výuky dle Maňáka.106 Maňák ale také dodává, že tento typ výuky
nemůže být aplikován bezmezně. Naopak je nasazení takového přístupu velice limitováno.
Je třeba důkladně uvážit typ učiva, které bude předkládáno, některé tematické celky totiž
sledují takové cíle, které dokonce možnosti regulativní výuky přesahují. Vhodné je tedy
pouze učivo, které má výraznou logickou strukturu.107 Toto je ale v praxi značně
problematické. Musíme si položit otázku, zda prostorové zobrazování můžeme zařadit i do
jiného typu výuky, či je řazení jednoznačné. Prostorové zobrazování je ale termín
neprobádaný, natolik obecný a bez přesně určené definice, že jej dle mého názoru nelze
s přesností kategorizovat. Určitě existuje řada oborů, ve které prostorové zobrazování nelze
aplikovat. Může se zdát, že se jedná například o obory filozofického a abstraktního druhu.
Není to však právě naopak tak, že v těchto oborech by bylo prostorové zobrazení žádoucí?
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Nyní se nelze představit, jak by se takové zobrazení mohlo použít, ovšem není vyloučeno,
že jednoho dne dospěje moderní společnost do chvíle, kdy se tyto tendence změní.
Prostorové zobrazování se může jevit jako velmi interaktivní metoda (ve spojení s novými
technologiemi). „Jako interaktivní systémy se označují ty, které umožňují podíl uživatele
na řízení průběhu jednotlivých procesů – např. umožňují žákovi výběr variant,
přizpůsobují se jeho požadavkům. (…) V pohledu na využití počítačů ve vyučování se
prosazuje vytváření otevřeného prostředí, které reaguje na složité chování žáků.“108
Důvodem, proč se nám může jevit prostorové zobrazování jako interaktivní, jsou vlastnosti
nových médií, která nesou velkou míru interaktivity. Nemusí tomu tak ale v žádném
případě být. Prostorové zobrazování může být v tomto smyslu velice pasivní věc, kdy
student přijímá danou informaci tak, jak je, bez možnosti s ní manipulovat. Toto tvrzení
dokládá Maňák,109 který v popisu názorně-demonstrační metody výuky (do které jsme
prostorové zobrazování zařadili), zmiňuje, že veškeré poznání začíná vjemem, avšak
současně nelze jednoznačně vyzvednout pouze tuto fázi poznávacího procesu. Tato fáze je
u studenta spojena často s abstraktním myšlením, se slovní formulací pojmů a s praktickou
činností. Součástí této metody jsou také zásady předvádění a zásady názornosti. Maňák110
v této souvislosti mluví o určité hypertrofii názornosti, se kterou souvisí nepochopení její
funkce. Dle Maňáka totiž dochází k zneužívání názornosti a zobrazení (zejména na
základních školách), podíl názorného osvojování učiva v příliš velké míře zvětšuje
moderní didaktická technika svými vizuálními a audiovizuálními médii, specifickým
způsobem se podíl názoru ve výuce zvětšuje zásluhou výukového média, které je chápáno
jako zástupce principu názornosti, často jde pouze o názornost vnější, povrchní, což
nevede žáky k pochopení osvojovaných jevů. Maňák podotýká, že je obzvlášť důležité je
při tom sledovat fungování konkrétního systému a podporovat rozvoj takového systému
k náročnějším úrovním a vyšším cílům, zejména k úplné autonomii systému.
V budoucnosti bychom tak mohli být součástí trendu, kdy výukové systémy prostorového
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zobrazování budou pracovat naprosto samostatně, přičemž s velkou pravděpodobností
vymizí staré didaktické prostředky zobrazování.
Jak upozorňuje Skalková,111 s příchodem nových médií vyvstávají i zcela nové problémy
názornosti. Medializované poznávání je v tomto případě pouze názorné, avšak často musí
být také podrobně vysvětlováno. „Co představuje ikonický způsob osvojování? Jak utváří
jeho vztah k analyticko-verbálnímu? Již v současnosti se hovoří o konzumní názornosti,
která se liší od tradiční školní názornosti. Bude náležet k úkolům didaktiky, aby
poskytovala klíč k medializované skutečnosti a aby si sama nově propracovávala problém
názornosti jako didaktický princip.“112
V jednostranném abstraktním obrazu skutečnosti se může ztratit bohatství významu
konkrétního světa, což může vést až k tomu, že student špatně pochopí jeho smysl,
nepřesně interpretuje a v důsledku poté chybně jedná.113 Byrne114 píše, že počítače
přispívají k široké škále stylů učení, ale neexistuje žádná záruka toho, jakým způsobem
jsou počítače skutečně naprogramované a zda jsou skutečně prospěšné pro mnoho
odlišných lidí. Byrne uvádí velice zajímavý příklad – zatímco počítače mohou být
naprogramovány tak, aby měly úchvatnou grafiku a zajímavou interaktivitu, při jejich
použití v praxi mohou mít jakousi tendenci specifickým způsobem ovlivňovat myšlení
uživatele.
Jak píše Jeřábek,115 další nevýhodou využití virtuální reality ve výuce může být snížená
mobilita. Některé systémy mobilitu zcela postrádají (uživatel je odkázán na konkrétní
místo). Jiné systémy umožňují pouze částečnou mobilitu uživatele – dochází k různému
obcházení prvků rozšířené reality a nahlížení na ně z různých míst a pozic, nicméně
výchozí systém je pevně upevněn na jednom konkrétním místě (například systémy s
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projekcí do reálného prostředí, ale i systémy HMD). Dále může ovlivnit kvalitu sdílení a
přenosu informací také jistá preciznost systému (schopnost eliminovat chyby související s
procesem kombinace reálných prvků s virtuálními do prostorově a časově jednotného
celku). Dalším z případných problémů je nepřesné vykreslení virtuální složky z hlediska
reálného prostředí), zpoždění (opožděná prezentace jedné či obou složek virtuální reality
uvnitř zařízení) a problematika kolize virtuálních objektů s reálným prostředím.
Budeme-li považovat prostorové zobrazování za zcela novou a inovativní techniku,
musíme si připustit, že souhrnně lze říci, že použití inovativních technik ve srovnání
s tradičními nese jisté nevýhody jako například: časová náročnost přípravy při použití
inovativních metod, zvýšené nároky na pedagogické vzdělání a dovednosti, zvýšené
nároky na myšlenkovou činnost žáků, pomalejší postup ve výuce (oproti tradičním
metodám), častý nedostatek finančních prostředků ze strany školy na pokrytí nákupu nebo
realizace nových technologií.116 V těchto tvrzeních si dovolím s autorkou souhlasit i
nesouhlasit. Bereme nyní v potaz tezi, kdy prostorové zobrazování je zcela inovativní
technikou ve vyučování. Jistě je na místě obava o finanční prostředky nebo dostatečné
pedagogické nasazení učitelů. Co se týče pomalejšího tempa a postupu, je takové tvrzení
neopodstatněné. Jistě existuje řada velice náročných technik, které prostorové zobrazení
zahrne a budou velice náročné na čas při jejich realizaci. Naopak si ale myslím, že převáží
situace, kdy bude použití prostorového zobrazení efektivnější i co se týče času. Záleží na
úhlu pohledu – díváme-li se na proces v celkovém měřítku (od počátku realizace inovativní
techniky až po finální edukaci studentů) nebo pouze na proces, kdy se budeme snažit
techniku zprovoznit. I kdyby tato technika byla časově náročnější na její prvotní realizaci,
uspíší proces výuky žáků – usnadní jejich memorizaci, pochopení dané látky, urychlí celý
vyučovací proces. V důsledku je tak mnohem časově efektivnější na tom nejvíce správném
místě – při samotné výuce v praxi (samozřejmě se zde počítá s tím, že máme k dispozici
dostatek financí – zde se opět setkáváme se střetem v jednom z možných negativ
inovativní výuky).
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6

Závěr

Tato bakalářská práce se snažila uchopit fenomén prostorového zobrazování z hlediska
didaktiky. Usilovala o popis technických didaktických prostředků a jejich potencionální
využití ve výuce za předpokladu velkého edukačního potenciálu prostorového zobrazování.
Jak vyplývá z teoretické analýzy, prostorová inteligence se zdá jako klíčový faktor pro
studijní úspěšnost žáků při studiu především technicky orientovaných oborů. Jak víme
z dostupných pramenů (jak potvrdily sociologické průzkumy), mládež bude stále více
splývat s medializovaným světem. Jednou z hlavních (a základních) schopností, které by
měl mít každý učitel, je umět zaujmout žáka. Použije-li pedagog neobvyklou metodu,
student si na ni většinou rychle přivykne a při další výuce je již potřeba vymyslet něco
nového. Jednou z možných cest, jak vtáhnout žáka do výukových aktivit a zaujmout ho, je
zapojení nových technologií. Nová média se již v rostoucí míře infiltrovala mezi nás a patří
k našemu každodennímu životu. Není tedy pochyb o tom, že tyto technologie ovlivní nebo
zcela přemění výukové procesy a učební prostředí ve školách. V této souvislosti vyvstává
řada otázek, na které zatím neumíme odpovědět, ale jistě by byly předmětem k mnoha
dalším zkoumáním. Prostorové zobrazování jako takové k tomuto novému výukovému
procesu zajisté patří. Můžeme očekávat, že se bude stále víc a víc používat ve výuce
nehledě na jeho případné negativní aspekty. Bude stále větší tlak především ze strany
studentů na využívání nových technologií, alternativní metody výuky a na nový přístup
kantorů.
Ignorovat nový obraz, který se před žákem vyskytne, nelze – když žák hledí na vizuální
pomůcku, není jeho pozornost odvedena jinam k jiným vjemům, vizuální pomůcky
využívající prostorové zobrazování tedy zcela jistě vzbuzují zájem, což je výborným
předpokladem pro kvalitní edukační proces. Důležité je ale připomenout, že se smyslovou
stránkou poznání nelze vystačit, jelikož poznávání je proces, který probíhá komplexně a
složitěji. Prostorové zobrazování však může pomoci urychlit nebo zkvalitnit tento proces.
Určitě také existuje řada oborů, ve které prostorové zobrazování zatím nelze aplikovat. Za
takové obory můžeme například označit ty, které vyžadují abstraktní myšlení na
filozofické úrovni. Otázka zní, zda právě pro tyto obory, které jsou mnoha analyticky
smýšlejícím lidem tak vzdálené a neuchopitelné, by nebylo prostorové vyjádření určitou
pomocnou rukou k jejich pochopení. V dnešní době si ještě asi neumíme zcela představit,
jak by se takové zobrazení mohlo použít, ovšem není vyloučeno, že jednoho dne dospěje
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moderní společnost do chvíle, kdy se tyto tendence změní. Společnost si v historii
nedokázala představit řadu technologických pokroků. Jestliže ale vnímáme například
digitalizaci jako určité odhmotnění čehokoli (cokoli je možné převést do binární soustavy),
nebude těžké totéž udělat s prostorovým zobrazením. Jestliže lze digitalizovat předměty,
myšlenky, obrazy – jednou přijde doba, kdy bude možné převést i filozofickou myšlenku
do prostorového zobrazení.
Nyní se tedy pomalu přestáváme ptát, jakou roli sehrají nové technologie v učitelské praxi.
Musíme se ptát naopak. Aktuální otázkou nyní je, jak se projeví sociální a rozvojové
funkce informačního a mediálního vzdělávání a jakou roli při něm sehraje školní
vyučování.
Ačkoli neexistuje uspokojivý experiment, který by dokázal nebo vyvrátil tezi, že
prostorové zobrazování je technikou, která je ve školní praxi velice účinná, informace
můžeme čerpat i v dílčích výzkumech a pilotních projektech, které se snaží takové bádání
nastolit. Z takových zkoumání jsme se dozvěděli, že ačkoli výsledky analýz nejsou
jednoznačné, zdá se, že prostorové zobrazování jako technika je velice účinná (respektive
minimálně natolik účinná jako zobrazení plošné). Tato bakalářská práce pojímá za hlavní
výukové specifikum prostorového zobrazování fakt, že proti plošnému zobrazování
umožňuje zobrazovat určitý typ informace přímo a nejednou, aniž by zde byla potřeba
úprav. Přestože výsledky většiny analýz nejsou průkazné, již nyní si můžeme dovolit
tvrdit, že v nastolení věrnější simulace a v obecné realizaci názornosti se prostorové
zobrazování stává efektivnější než zobrazení plošné. Budeme-li hovořit o kognitivní
stránce v této oblasti, již víme, že z výzkumů Tima Hofflera vyplývá, že role prostorových
schopností u jednotlivých žáků je velice důležitá (při práci s vizualizací ve výuce). Z celé
autorovy studie plyne, že prostorová vizualizační schopnost žáka může tedy být nezbytným
předpokladem pro úspěšné učení pomocí některých animací a prostorového zobrazování.
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