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ANOTACE 

Bakalářská práce analyzuje aktuální situaci výuky předmětů zaměřených na informační 

technologie a počítačové grafiky na ZŠ výzkumnou metodou pomocí dotazníku určeného 

pro učitele předmětů zaměřených na IT, a popisuje pokyny stanovené rámcovým 

vzdělávacím programem. Na základě odpovědí respondentů výzkumné části a v kombinaci 

s pokyny RVP uvádí návrhy výuky vhodné pro vyučování počítačové grafiky v rámci hodin 

zaměřených na informační technologie na ZŠ. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

počítačová grafika, výuka, základní škola 

ANNOTATION  

The Bachelor thesis analyses the current situation of teaching subjects focused on 

information technology and computer graphics in elementary schools through a survey 

which was designed for teachers of those subjects, and at the same time describes teaching 

guidelines given by the Framework Education Programme (FEP). Based on the collected 

answers in the research and in accordance with the FEP instructions, the thesis introduces 

conveniently designed ways of teaching computer graphics during information technology 

lessons in elementary schools. 
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1 Úvod 

Jedno z ústředních témat této práce, kterým jsou informační technologie, je úzce spjaté 

s pojmem informační společnost, což je pro svou podstatu věci jeden z důvodů, proč tato 

práce vznikla. Informační společnost, jak je současná společnost někdy označována, je 

charakterizována podstatným využíváním digitálního zpracovávání, uchovávání a přenosu 

informací1, které využívá ke svému ekonomickému, politickému, sociálnímu i kulturnímu 

rozvoji. Rozmach informačních technologií ovlivnil styl práce, získávání a zpracování 

informací, trávení volného času i studijní návyky, a proto lze osvojení těchto technologií 

uplatnit jak v profesním, tak v osobním životě. 

Počítačové grafice, jak je souhrnně označován digitální popis reálného prostředí, se v práci 

věnuji především proto, protože se domnívám, že v dnešní době kladou firmy či subjekty ve 

službách velký důraz na svou vizualizaci a reklamu, a právě proto jsou znalosti tohoto oboru 

z profesního hlediska výhodou. 

1.1 Cíle a metody 

Tato bakalářská práce si klade za cíl zmapovat prostřednictvím výzkumného šetření obsah a 

podíl výuky počítačové grafiky v rámci hodin informačních technologií na základních 

školách. Dle výsledků šetření poté navrhnout plán výuky, jež bude svou náplní a provedením 

korespondovat s většinovými názory pedagogů, možnostmi škol a s požadavky plynoucími 

z Rámcového vzdělávacího programu (dále RVP) 

První část práce se zaměřuje na popis průběhu dotazníkového šetření, analýzu získaného 

souboru dat a vyšetření relací mezi otázkami. Poznatky z výzkumného šetření jsou 

reflektovány v části, která se zabývá výstupem práce (tj. návrh hodin počítačové grafiky 

v rámci předmětů zaměřených na informační technologie).  

                                                 
1 ZLATUŠKA, J. Zpravodaj ÚVT MU: Informační společnost [online]. 1998, VIII(4) [cit. 2018-04-20]. 

ISSN 1212-0901. 

. 
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2 Dotazníkové šetření 

Jako základní empirická výzkumná metoda byla pro potřeby šetření na školách aplikována 

metoda dotazníková, založená na dotazníku s 11 sekcemi, které logicky rozčlenily 35 otázek, 

z toho se 1 sekce o 8 otázkách dotazovala na údaje o respondentovi a škole.2 

2.1 Koncepce dotazníku 

Dotazník byl určen pro učitele informatických předmětů a byl orientován do následujících 

hlavních tematických sekcí: 

• Možnosti výuky počítačové grafiky na ZŠ 

• Charakteristika výuky 

• Tematické oblasti ve výuce Informatiky 

• Tematické oblasti ve výuce Informatiky 

• Charakteristika výuky – grafika 

• Obsah výuky – grafika  

• Tematické oblasti – Grafika  

• Pojetí výuky, její význam a přesah 

• Kompetence učitelů 

• Technické vybavení 

• Údaje o škole a respondentovi 

Dotazník byl koncipován tak, aby na sebe otázky logicky navazovaly, sekce nebyly příliš 

dlouhé, a udržela se tak respondentova pozornost. Dokument lze pomyslně rozdělit na dvě 

hlavní části, první polovina dotazníku se zaměřuje na oblast informačních technologií jako 

celku, druhá část, přístupná pouze v případě, že respondent kladně zodpověděl otázku, zda 

se na škole grafika vyučuje, klade otázky konkrétně na výuku počítačové grafiky. Na začátku 

a na konci dotazníku se objevují otázky jednodušší, které zaberou méně času, obsahově i 

časově nejnáročnější otázky najdeme v prostřední části dotazníku (tj. v sekcích tematické 

oblasti ve výuce informatiky a tematické oblasti – Grafika), přičemž byly i tyto sekce 

                                                 
2 Náhled dotazníku: Možnosti výuky počítačové grafiky na ZŠ. Dostupné z: 

https://goo.gl/forms/MNANdvJ1Pu1EvgLX2   

https://goo.gl/forms/MNANdvJ1Pu1EvgLX2
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proloženy otázkami na soustředěnost méně náročnými. Celý dotazník uzavírá sekce 

zjišťující údaje o respondentovi a škole. 

Distribuce online dotazníku mezi učitele, předmětů zaměřených na informační technologie, 

proběhla v době od 31.1.2018 do 9.2.2018 pomocí elektronické pošty, kde stěžejní část 

každého emailu byl odkaz společně s průvodním dopisem s prosbou o spolupráci. 

2.2 Výsledky šetření 

V období distribuce dotazníku bylo rozesláno celkem 5473 emailů. Vzhledem k tomu, že je 

dotazník koncipován tak, že otázky pro 1. i 2. stupeň jsou povinné, snížil se počet 

vyplněných dotazníků o školy, které mě informovaly, nebo dotazník automaticky 

nevyplňovaly s ohledem na skutečnost, že jsou malotřídní škola, škola pouze s prvním 

stupněm, popřípadě škola pro žáky se speciálními potřebami. Celková návratnost byla 

snížena také školami, které se rozhodly nevyplňovat dotazník, protože grafiku nevyučují, 

z tohoto důvodu jsou data ohledně procentuálního podílu výuky grafiky v rámci 

informatických předmětů na základních školách zkreslená. 

Počet získaných odpovědí činí 697, přičemž 661 respondentů osobně vyučuje předmět 

zaměřený na informační technologie (dále jen IT), a tak mohlo dotazník vyplnit. Celková 

návratnost vychází na 12,1 %, stanoveným cílem před zahájením šetření bylo získat 

minimálně 500 relevantních odpovědí, čemuž byl přizpůsoben objem rozeslaných emailů.  

2.2.1 Údaje o respondentovi a škole 

Poslední sekci (údaje o respondentovi a škole) vyplnilo 640 učitelů, na základě těchto dat 

vychází, že jsou zastoupena obě pohlaví téměř rovnoměrně, přesněji 52,7 % mužů a 47,3 % 

žen.  
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Obrázek 2.2.1-1: Pohlaví respondentů 

Věk dotazovaných se pohybuje v rozmezí od 22 do 67 let.  

 

Obrázek 2.2.1-2: Věk respondentů 

Doba působení v oblasti vzdělávání byla v dotazníku zadána od 1 roku po 45 let, nejčetnější 

odpověď, 20 let, zadalo 55 respondentů, tedy 8,6 %.  
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Obrázek 2.2.1-3: Doba působení v oblasti vzdělávání. 

Při dotázání se na aprobace učitelů mělo IT nejvyšší zastoupení (302; 47,2 %), dále byli 

četně zastoupeny odborné specializace jako matematika (220; 34,4 %) 

a fyzika (121; 18,9 %), obory mimo přírodní vědy byly nejpočetněji zastoupeny 

aprobacemi: učitelství prvního stupně (62; 9,7 %) a tělesná výchova (48; 7,5 %). 

Poslední předmět, patřící mezi obecně označovanou skupinu předmětů jako přírodní vědy – 

chemie, vyšla v dotazníku jako 6. nejčastější odpověď (46; 7,2 %), následovala speciální 

pedagogika (34; 5,3 %), ostatní odborné specializace jako zeměpis, český jazyk, přírodopis, 

biologie aj. nepřesáhly hodnotu 5 %. 

 

Obrázek 2.2.1-4: Aprobace/odborná specializace respondentů. 
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Následující otázka se věnovala nejvyššímu dosaženému vzdělání, kde byly pro výběr 

zvoleny tři kategorie (SŠ, VŠ, postgraduální) včetně možnosti zadat vlastní odpověď. 95,0 % 

dotazovaných označilo vysokoškolské vzdělání, 2,3 % středoškolské a 1,6 % postgraduální. 

Žádná z možností zadaných ručně respondentem (např. VOŠ, DiS., DPS aj.) se neopakovala 

více než jedenkrát.  

 

Obrázek 2.2.1-5: Dosažené vzdělání respondentů. 

Další dotaz byl formou otevřené odpovědi, kde měl každý respondent zapsat, kolik let se 

věnuje výuce IT. Odpovědi nabyly hodnot od 1 roku do 36 let, nejvyšších četností nabyly 

odpovědi 10, 15 a 20 let, kde je třeba zohlednit subjektivní pohled k zaokrouhlování každého 

jednotlivce, což těmto hodnotám přidalo na početnosti. Při pohledu na graf níže a jeho 

sumarizaci se jeví uměle vytvořená skupina, doba výuky IT od 1–10 let, jako nejpočetněji 

zastoupená, v celkovém součtu se v rozmezí od jednoho roku do desíti let věnuje výuce IT 

více jak polovina dotazovaných. 
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Obrázek 2.2.1-6: Doba výuky IT. 

Geografické rozložení vzorku respondentů, resp. škol, ve kterých dotazovaní vyučují, velmi 

rovnoměrně pokrylo všechny kraje. Vzhledem k celkovému rozprostření základních škol 

v České republice3, jsou rozdíly pouze nepatrné. Situaci v tomto směru, tj. porovnání 

zastoupení jednotlivých krajů v datovém souboru a v celé ČR, popisuje následující tabulka. 

  

                                                 
3 © 2018 MŠMT, odbor školské statistiky, analýz a informační strategie 
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Kraj Odpovědí Počet škol 

Hlavní město Praha 52 8 % 271 7 % 

Jihočeský kraj 46 7 % 260 6 % 

Jihomoravský kraj 67 10 % 482 12 % 

Karlovarský kraj 14 2 % 106 3 % 

Kraj Vysočina 30 5 % 265 6 % 

Královéhradecký kraj 35 5 % 269 6 % 

Liberecký kraj 33 5 % 202 5 % 

Moravskoslezský kraj 76 12 % 441 11 % 

Olomoucký kraj 49 8 % 297 7 % 

Pardubický kraj 42 7 % 252 6 % 

Plzeňský kraj 44 7 % 222 5 % 

Středočeský kraj 75 12 % 553 13 % 

Ústecký kraj 41 6 % 278 7 % 

Zlínský kraj 35 5 % 257 6 % 

CELKEM 640 100 % 4155 100 % 

Tabulka 2.2.1-1: Porovnání procentuálního vyjádření struktury vzorku a rozložení škol v České republice 

Poslední otázka sekce se týkala počtu žáků na škole, v tomto případě lze i z grafu vyčíst 

(mimo dvě výjimky) nárůst četnosti škol s ubývajícím počtem žáků. Nejvyšší hodnota u této 

odpovědi byla 1100 žáků a druhý extrém byl zastoupen hodnotou 10, což je nejnižší možný 

počet žáků malotřídních základních škol.4 

 

Obrázek 2.2.1-7: Počet žáků na škole. 

                                                 
4 Počty žáků ve třídách málotřídní základní školy stanoví § 4 a 5 Vyhlášky číslo 48/2005 Sbírky, o základním 

vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů. 

. 
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2.2.2 Charakteristika výuky IT 

První sekce dotazníkového šetření, jíž vyplnilo všech 661 respondentů, zjišťuje, zda se 

v ročníku vyučuje informatika, a s jakou hodinovou dotací týdně se vyučuje na 1. stupni a 

separátně na 2. stupni ZŠ. Při sumarizaci výsledků vyplývá, že nepatrné množství škol (21) 

vyučuje IT již od 1. třídy, přičemž ve 2. ročníku je to 32 škol a ve třetím 68. Trend 

narůstajícího počtu škol se zvyšujícím se ročníkem výuky IT ukončuje nejčastější odpověď, 

která spadá na 5. ročník, kde pouze 61 škol (9,2 %) výuku nenabízí. Při pohledu na graf níže 

je zřejmé, že zlomovým bodem je již zmíněná 5. třída, že výuka informatiky probíhá spíše 

na druhém stupni ZŠ a počty škol vyučujících IT na 2. stupni nijak značně neklesají. 

 

Obrázek 2.2.2-1: Výuka IT v jednotlivých ročnících. 

V druhé části této sekce respondenti uváděli, kolik hodin týdně věnují informatickým 

předmětům. Na prvním stupni základní školy žáci nejčastěji tráví výukou IT 1 hodinu týdně 

(564; 85,3 %), na druhém stupni, jak vidíme v grafu napravo níže, nejsou výsledky tak 

jednoznačné, i když stále převažuje dotace jednou hodinou týdně (380; 57,5 %), počet škol 

s vyšším počtem hodin věnovaných výuce IT je zřejmý. Nejvíce hodin, a to 15, věnuje výuce 

IT škola, která i v jiných ohledech svými odpověďmi/výsledky převyšuje ostatní zařízení, 

účastnící se tohoto dotazníkového šetření. 



15 

 

 

Obrázek 2.2.2-2: Hodinová dotace výuky IT na 1. a 2. stupni. 

2.2.3 Tematické oblasti ve výuce Informatiky 

Druhá sekce dotazníku se věnuje tematickým celkům vyučovaným během hodin IT. 

Výsledky jsou zde popsány dle souhrnných výsledků odpovědí na dané otázky (tedy jak 

témata obstála mezi sebou), v příloze č. 1: Doplňující grafy je možné zhlédnout souhrnné 

výsledky každého tematického celku zvlášť. V této sekci, která byla z důvodu udržení 

koncentrace dotazovaných rozdělena na dvě části, odpovídali respondenti u každé tematické 

oblasti na čtyři stěžejní otázky. 

Jak intenzivně (kolik času) se věnujete následujícím tématům? 

Zde měli respondenti k dispozici, možnost nevyučujeme a dále třístupňovou škálu: 

i1) Tématu věnujeme méně hodin než ostatním. 

i2) Tématu věnujeme stejně času jako ostatním. 

i3) Tématu věnujeme více času než ostatním. 

Tuto podobu nabyla škála z důvodu snahy o porovnání intenzity výuky. V případě zadání 

časových údajů by byly výsledky, vzhledem k odlišným hodinovým dotacím výuky IT na 

jednotlivých školách, zkresleny. 

 Při shrnutí výsledků vychází, že nejčastěji se žáci ve škole setkávají s tématem Práce s 

kancelářskými aplikacemi (text, tabulky, prezentace), u kterého odpovědělo 358 (54,2 %) 

respondentů, že mu věnují více času než ostatním oblastem. Větší část výuky věnují některé 

školy ještě také tematickým celkům Vyhledávání a získávání informací na Internetu, sběr 

dat (191; 28,9 %) a Sociální sítě a bezpečnost na Internetu (131; 19,8 %). Vzhledem k vývoji 

a oblibě sociálních sítí a internetu v posledních letech, je výsledek, který odráží míru výuky 

zmíněné oblasti, dle autorčina názoru jistě žádoucí, a to nejen pro výuku bezpečného chování 

na Internetu, ale také k rozšíření povědomí o možnostech praktického využití. Následující 
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tabulka je seřazena dle posledního sloupce tabulky, vidíme tedy jako první téma to, kterému 

věnují vyučující zkoumaného vzorku nejvíce času. 

  nevyučujeme 

tématu 

věnujeme méně 

hodin než 

ostatním 

tématu 

věnujeme stejně 

času jako 

ostatním 

tématu 

věnujeme více 

času než 

ostatním 

Práce s kancelářskými aplikacemi (text, 

tabulky, prezentace) 
0 0,0 % 15 2,3 % 288 43,6 % 358 54,2 % 

Vyhledávání a získávání informací na 

Internetu, sběr dat 
3 0,5 % 61 9,2 % 406 61,4 % 191 28,9 % 

Sociální sítě a bezpečnost na Internetu 10 1,5 % 150 22,7 % 370 56,0 % 131 19,8 % 

Základní uživatelské dovednosti a znalosti, 

správa souborů 
9 1,4 % 132 20,0 % 415 62,8 % 105 15,9 % 

Práce s počítačovou grafikou – úprava a 

tvorba grafiky 
45 6,8 % 151 22,8 % 372 56,3 % 93 14,1 % 

Komunikace a spolupráce v digitálním 

prostředí (včetně cloudu) 
64 9,7 % 287 43,4 % 269 40,7 % 41 6,2 % 

Hardware a software počítačů – struktura a 

funkce počítače 
9 1,4 % 343 51,9 % 286 43,3 % 23 3,5 % 

Práce se zvukem a videem na počítači – 

využití a tvorba multimédií 
136 20,6 % 326 49,3 % 182 27,5 % 17 2,6 % 

Propedeutické programovací jazyky (Scratch, 

Baltík, Kodu atd.) 
417 63,1 % 150 22,7 % 78 11,8 % 16 2,4 % 

Vytváření a publikování webových stránek 

(HTML, CSS, PHP atd.) 
339 51,3 % 239 36,2 % 69 10,4 % 14 2,1 % 

Robotické stavebnice (LEGO 

WeDo/Mindstorms, Bee-Bot, Merkur atd.) 
521 78,8 % 101 15,3 % 31 4,7 % 8 1,2 % 

Tabulka 2.2.3-1: Jak intenzivně (kolik času) se věnujete následujícím tématům? 

Jaký máte postoj k vybraným tématům? 

U otázky, dotazující se na postoj učitele k vyučované tematické oblasti, vyplynul dotaz, zda 

zařadit do stupnice možnost neutrální postoj, nakonec byla účastníkům dotazníku tato 

možnost povolena a mezi odpověďmi četně zastoupena. 

Stejně tak, jak se umístila práce s kancelářskými aplikacemi (na první příčce) u dotazu na 

intenzitu její výuky, tak i u otázky oblíbenosti pedagogů, kteří se účastnili dotazníkového 

šetření, obdržela nejvíce kladných odpovědí. Autorka se domnívá, že tento jev může být 

způsobený tím, že učitelé práci s kancelářskými aplikacemi ovládají, využívají ji ve školní 

administrativě, pro přípravy na hodiny i v osobním životě, věří si při její výuce, a tak je pro 

ně výuka snazší a toto téma je jejich oblíbené. 

Při porovnání tabulky 2.2.3-1 s tabulkou 2.2.3-2 a při jejich seřazení podle intenzity výuky 

a oblíbenosti, můžeme vidět, že je seznam témat do značné míry podobný. Nejméně oblíbená 

témata jsou Propedeutické programovací jazyky (Scratch, Baltík, Kodu atd.) (203; 30,7 %) 

a Robotické stavebnice (LEGO WeDo/Mindstorms, Bee-Bot, Merkur atd.) (186; 28,1 %). 
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 moje neoblíbené neutrální postoj moje oblíbené 

Práce s kancelářskými aplikacemi (text, tabulky, prezentace) 10 1,5 % 234 35,4 % 417 63,1 % 

Práce s počítačovou grafikou – úprava a tvorba grafiky 38 5,7 % 285 43,1 % 338 51,1 % 

Vyhledávání a získávání informací na Internetu, sběr dat 10 1,5 % 358 54,2 % 293 44,3 % 

Práce se zvukem a videem na počítači – využití a tvorba multimédií 58 8,8 % 387 58,5 % 216 32,7 % 

Sociální sítě a bezpečnost na Internetu 26 3,9 % 441 66,7 % 194 29,3 % 

Základní uživatelské dovednosti a znalosti, správa souborů 31 4,7 % 447 67,6 % 183 27,7 % 

Komunikace a spolupráce v digitálním prostředí (včetně cloudu) 40 6,1 % 457 69,1 % 164 24,8 % 

Hardware a software počítačů – struktura a funkce počítače 54 8,2 % 445 67,3 % 162 24,5 % 

Vytváření a publikování webových stránek (HTML, CSS, PHP atd.) 152 23,0 % 380 57,5 % 129 19,5 % 

Propedeutické programovací jazyky (Scratch, Baltík, Kodu atd.) 203 30,7 % 338 51,1 % 120 18,2 % 

Robotické stavebnice (LEGO WeDo/Mindstorms, Bee-Bot, Merkur) 186 28,1 % 376 56,9 % 99 15,0 % 

Tabulka 2.2.3-2: Jaký máte postoj k vybraným tématům? 

Jaká témata považujete za důležitá pro komplexní rozvoj osobnosti žáka? 

Umístění tematické oblasti Vyhledávání a získávání informací na Internetu, sběr dat 

vypovídá o tom, že respondenti považují zmíněné téma jako zásadní pro komplexní rozvoj 

osobnosti žáka. (651; 98,5 % považuje téma za důležité). Pokud se podíváme na tabulku 

2.2.3-3 níže, můžeme vidět, že při porovnání výsledných čísel všech tematických celků je 

osm z nich považováno spíše za důležité, prvních šest témat považuje za důležité vždy více 

než 80 % účastníků dotazníkového šetření. Oblasti výuky, které volili respondenti jako 

nadbytečné, jsou: Propedeutické programovací jazyky (Scratch, Baltík, Kodu atd.), 

Vytváření a publikování webových stránek (HTML, CSS, PHP atd.) a Robotické stavebnice 

(LEGO WeDo/Mindstorms, Bee-Bot, Merkur atd.). 

 považuji za nadbytečné považuji za důležité 

Vyhledávání a získávání informací na Internetu, sběr dat 10 1,5 % 651 98,5 % 

Práce s kancelářskými aplikacemi (text, tabulky, prezentace) 12 1,8 % 649 98,2 % 

Sociální sítě a bezpečnost na Internetu 24 3,6 % 637 96,4 % 

Základní uživatelské dovednosti a znalosti, správa souborů 32 4,8 % 629 95,2 % 

Komunikace a spolupráce v digitálním prostředí (včetně cloudu) 73 11,0 % 588 89,0 % 

Práce s počítačovou grafikou – úprava a tvorba grafiky 113 17,1 % 548 82,9 % 

Hardware a software počítačů – struktura a funkce počítače 160 24,2 % 501 75,8 % 

Práce se zvukem a videem na počítači – využití a tvorba multimédií 252 38,1 % 409 61,9 % 

Propedeutické programovací jazyky (Scratch, Baltík, Kodu atd.) 427 64,6 % 234 35,4 % 

Vytváření a publikování webových stránek (HTML, CSS, PHP atd.) 448 67,8 % 213 32,2 % 

Robotické stavebnice (LEGO WeDo/Mindstorms, Bee-Bot, Merkur atd.) 455 68,8 % 206 31,2 % 

Tabulka 2.2.3-3: Jaká témata považujete za důležitá pro komplexní rozvoj osobnosti žáka? 
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Jak jsou probíraná témata pro žáky náročná? 

Při zhodnocení výsledků poslední otázky řešené sekce a zvážení spojitostí mezi otázkami, 

můžeme na základě odpovědí respondentů tvrdit, že témata, která byla označena jako 

nadbytečná, hodnotí účastníci dotazníku jako náročná, nadto se všechna první tři témata 

shodují s tematickými celky, které respondenti označili jako jejich nejméně oblíbené.  

 nevyučujem

e 
velmi snadné spíše snadné  spíše náročné velmi náročné 

Vyhledávání a získávání informací na 

Internetu, sběr dat 
252 38,1 % 20 3,0 % 55 8,3 % 165 25,0 % 169 25,6 % 

Sociální sítě a bezpečnost na Internetu 302 45,7 % 19 2,9 % 75 11,3 % 143 21,6 % 122 18,5 % 

Základní uživatelské dovednosti a 

znalosti, správa souborů 
382 57,8 % 21 3,2 % 84 12,7 % 98 14,8 % 76 11,5 % 

Komunikace a spolupráce v digitálním 

prostředí (včetně cloudu) 
148 22,4 % 29 4,4 % 226 34,2 % 204 30,9 % 54 8,2 % 

Hardware a software počítačů – struktura 

a funkce počítače 
50 7,6 % 35 5,3 % 293 44,3 % 244 36,9 % 39 5,9 % 

Práce s počítačovou grafikou – úprava a 

tvorba grafiky 
13 2,0 % 41 6,2 % 288 43,6 % 282 42,7 % 37 5,6 % 

Práce se zvukem a videem na počítači – 

využití a tvorba multimédií 
0 0,0 % 28 4,2 % 307 46,4 % 296 44,8 % 30 4,5 % 

Práce s kancelářskými aplikacemi (text, 

tabulky, prezentace) 
4 0,6 % 108 16,3 % 363 54,9 % 165 25,0 % 21 3,2 % 

Robotické stavebnice (LEGO 

WeDo/Mindstorms, Bee-Bot, Merkur atd.) 
14 2,1 % 93 14,1 % 391 59,2 % 145 21,9 % 18 2,7 % 

Vytváření a publikování webových 

stránek (HTML, CSS, PHP atd.) 
78 11,8 % 58 8,8 % 342 51,7 % 165 25,0 % 18 2,7 % 

Propedeutické programovací jazyky 

(Scratch, Baltík, Kodu atd.) 
7 1,1 % 74 11,2 % 385 58,2 % 178 26,9 % 17 2,6 % 

Tabulka 2.2.3-4: Jak jsou probíraná témata pro žáky náročná? 

Zde se nám nabízí otázka, zda sympatie pedagogů k vyučovaným oblastem ovlivňují jejich 

výuku. Při komplexní sumarizaci odpovědí na všechny čtyři otázky a zohlednění souvislostí 

nám v této sekci dotazníku mimo jiné vyšlo, že tématům, která respondenti nemají oblíbená 

a řadí je spíše do skupiny nadbytečných znalostí pro komplexní rozvoj osobnosti žáka, věnují 

nejméně času a pro žáky jsou velmi náročná. Výsledky tematických celků jednotlivě a jejich 

grafické znázornění viz příloha č. 1: Doplňující grafy. 

Celou sekci Tematické oblasti ve výuce Informatiky uzavírá dotaz, zda se na škole vyučuje 

v rámci předmětu zaměřeného na IT grafika, jehož pomocí byli respondenti systematicky 

rozděleni na ty, kteří grafiku vyučují (461; 69,7 %), a tak plynule pokračovali v dotazníku, 

a ty, kteří ne (200; 30,3 %), tudíž byli automaticky odkázáni až za otázky týkající se výuky 

grafiky. Nemůžeme zde ovšem tvrdit, že právě 69,7 % škol (461 z celkových 661) v ČR 

grafiku vyučuje, jak je zmíněno výše v kapitole 2.2 Výsledky šetření, několik škol dotazník 

nevyplnilo vůbec právě proto, že grafiku neučí. V následující části tedy počítejme s celkem 

(100 %) činícím 461 respondentů. 
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2.2.4 Charakteristika výuky – grafika 

Navazující část zjišťuje, kdy se žáci poprvé setkají s výukou grafiky a jakou dotaci má 

zmíněné téma v rámci předmětu zaměřeného na IT. Z grafů níže lze vyčíst, že první 

informace ohledně grafiky žáci získávají v rámci výuky převážně v 5. ročníku (233; 50,5 %). 

Vidíme zde výuku počítačové grafiky již od 1. ročníku, což odpovídá několika elektronicky 

dostupným zdrojům5, které uvádějí, že v České republice jsou školy, kde se IT, v našem 

případě i grafika, vyučuje již od mladšího školního věku dítěte. 

 

Obrázek 2.2.4-1: První ročník výuky grafiky. 

Nejčastější odpovědí na druhou otázku aktuální sekce, Jakou dotaci má v rámci předmětu 

téma grafika?, byla odpověď: 5–10hod/ školní docházka. Právě na základě těchto odpovědí 

autorka vytvořila návrhy výuky (výstupy této práce) pro 5–10 hodin výuky tématu grafika 

v rámci předmětu zaměřeného na IT. 

                                                 
5Mimo jiné https://www.zive.cz/clanky/informatika-na-zakladnich-skolach-co-se-deti-nauci/sc-3-a-

173019/default.aspx,  

 

https://www.zive.cz/clanky/informatika-na-zakladnich-skolach-co-se-deti-nauci/sc-3-a-173019/default.aspx
https://www.zive.cz/clanky/informatika-na-zakladnich-skolach-co-se-deti-nauci/sc-3-a-173019/default.aspx
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Obrázek 2.2.4-2: Dotace výuky grafiky. 

2.2.5 Obsah výuky – grafika  

Po přezkoumání individuálních odpovědí u otázky, která se dotazuje respondentů na obsah 

výuky, lze tvrdit, že pokud škola vyučuje grafiku, tak každá ze vzorku vyučuje minimálně 

jedno z nabízených témat. Účastníci dotazníkového šetření, kteří vyučují právě jedno téma 

(3; 0,7 %), vybrali v dotazníku z nabídky odpověď seznámení s grafickými formáty. Oproti 

tomu necelá pětina respondentů (81; 17,6 %) v dotazníku deklarovala, že vyučuje všechny 

zmíněné tematické celky. Jak si stála jednotlivá témata přibližuje tabulka a obrázek níže. 

 nevyučuje se vyučuje se 

seznámení s grafickými formáty 11 450 

úpravy velikosti, rozlišení a práce s výřezy 21 440 

úpravy rozlišení, sytosti, jasu, kontrastu a barevné hloubky 68 393 

tvorba objektů, jejich úpravy, transformace a tvarování 87 374 

změny barevné hloubky a vyvážení barev 157 304 

tvorba animací 193 268 

multimediální tvorba (video, zvuk) 200 261 

využití masky a práce ve vrstvách 241 220 

Tabulka 2.2.5-1: Jaká témata jsou během školní docházky v rámci hodin grafiky probírána? 
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Obrázek 2.2.5-1: Jaká témata jsou během školní docházky v rámci hodin grafiky probírána? 

Jaký máte postoj k vybraným tématům 

Jak plyne již ze samotné koncepce, resp. záměru otázky, hlavním cílem je získat informace 

o postoji učitelů informatických předmětů k jednotlivým tématům. Podobně jako v části 

explorace zaměřené na informatiku i zde respondenti převážně využili možnosti neutrální 

postoj, což je třeba zohlednit ve výsledcích a počítat s volbou respondenta, který právě touto 

formou vyjádřil svůj postoj, jako opodstatněnou. Z výsledků je zřejmé, že nejvíce krát bylo 

označeno jako moje oblíbené téma multimediální tvorba, toto téma bylo rovněž v porovnání 

s ostatními celky častokrát označené jako moje neoblíbené (tj. 3. nejčastěji označené téma 

jako moje neoblíbené). 

 

Obrázek 2.2.5-2: Postoj respondentů k výbraným tematickým celkům. 
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Jaký software respondenti nejčastěji využívají při hodinách grafiky bylo zjišťováno formou 

otevřené otázky. Účastníci dotazníkového šetření v součtu zadali 1274 reakcí (celek využitý 

pro grafické znázornění rozložení četností). Nejčastěji deklarované odpovědi popisuje 

následující obrázek 

 

Obrázek 2.2.5-3: Najčastěji používaný SW při výuce grafiky. 

Skupina jiné zahrnuje odpovědi jako: Movie Maker, Photoshop, Blender, Inkscape, 

CorelDRAW, Picasa, aj 

Poslední otázka sekce zněla Jaká témata považujete za důležitá pro komplexní rozvoj 

osobnosti žáka?, u níž respondenti vybírali pro každé téma považuji za důležité/považuji za 

nadbytečné. Zde autorku zaujaly spojitosti s oblíbeností témat. Právě seznámení s grafickými 

formáty učitelé hodnotili jako nejdůležitější pro komplexní rozvoj osobnosti žáka (420; 

16,4 %), ale zároveň ho označili jako nejméně oblíbené. Stejný, ale obrácený jev, nastává u 

tématu tvorba animací, jenž účastníci dotazníkového šetření vnímají jako druhé nejméně 

důležité pro komplexní rozvoj osobnosti žáka, zároveň je ale druhé nejvíce oblíbené. 
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Obrázek 2.2.5-4: Témata důležitá pro komplexní rozvoj osobnosti žáka. 

2.2.6 Tematické oblasti – grafika  

Aktuální sekci následně probereme z pohledu otázek a zhodnotíme, jak obstály jednotlivé 

tematické oblasti mezi sebou. V několika případech jsou zmíněné také souvislosti napříč 

otázkami mezi jednotlivými sekcemi. Podobně jako v části zaměřené na IT, byly v této sekci 

učitelům položeny tři, z pohledu autorky, zásadní otázky. Díky nim byl získán soubor dat 

vypovídající o tom, jak jsou jednotlivé tematické oblasti vnímány žáky.  

Nutno dodat, že v celé podkapitole hovoříme o názoru/pohledu respondenta (pedagoga) na 

řešenou problematiku, a to i v případech, kdy se zabýváme postojem nebo preferencemi žáků 

(jde tedy o vnímání žákovských postojů, preferencí apod. jejich učitelem). 

Jak témata podle Vás vnímá samotný žák? 

Podle názoru učitelů žáky nejvíce baví tematické okruhy tvorba animací, multimediální 

tvorba (video, zvuk) a tvorba objektů, jejich úpravy, transformace a tvarování, což jsou také 

nejoblíbenější témata pedagogů.  

Nejméně populární okruh u studentů, seznámení s grafickými formáty (vůbec nebaví + spíše 

nebaví: 228; 49,5 %), považují dotazovaní jako nejzásadnější pro komplexní rozvoj 

osobnosti žáka. Tematická oblast využití masky a práce ve vrstvách, u níž odpověď vůbec 

nebaví volilo 42 účastníků dotazníku (2. nejvyšší počet), považují respondenti z větší části 

jako nadbytečný. V obou případech tedy hovoříme o tématech, která žáky spíše nebaví, ale 
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učitelé první zmíněný vnímají jako nejdůležitější pro komplexní rozvoj osobnosti žáka a 

druhý hodnotí většina respondentů jako nadbytečný.  

U všech témat, vyjímaje seznámení s grafickými formáty, autorka vnímá pozitivně fakt, že 

negativní postoj k tématu nepřesáhl v žádném případě hranici 25 %.  

 vůbec 

nebaví 

spíše 

nebaví 

neutrální 

postoj 
spíše baví 

velmi 

baví 

tvorba animací 18 9 125 158 151 

multimediální tvorba (video, zvuk) 21 14 130 161 135 

tvorba objektů, jejich úpravy, transformace a tvarování 16 31 131 210 73 

úpravy velikosti, rozlišení a práce s výřezy 5 41 160 214 41 

využití masky a práce ve vrstvách 42 75 201 109 34 

změny barevné hloubky a vyvážení barev 19 76 215 138 13 

úpravy rozlišení, sytosti, jasu, kontrastu a barevné hloubky 14 68 211 156 12 

seznámení s grafickými formáty 45 183 165 60 8 

Tabulka 2.2.6-1: Jak témata podle Vás vnímá samotný žák? 

 

Obrázek 2.2.6-1: Jak témata podle Vás vnímá samotný žák? (s odpovědí neutrální postoj) 

Pokud bychom však uměle vytvořili novou sadu dat, a to bez hodnoty neutrální postoj, jež 

není tak vypovídající, vidíme na obrázku 2.2.6-2, že kladný postoj u všech témat kromě 

seznámení s grafickými tématy převažuje, přičemž u prvních čtyř témat odpověď spíše baví 

a velmi baví volilo více než 75 % respondentů. Tematický celek seznámení s grafickými 

formáty u tohoto přístupu zpracování dat (nezahrnující odpověď neutrální postoj) vykazuje 

opravdu velmi nízké počty respondentů, kteří považují celek pro žáky jako zábavný (68; 

23 %) 



25 

 

 

Obrázek 2.2.6-2: Jak témata podle Vás vnímá samotný žák? (bez odpovědi neutrální postoj) 

Následující dvě otázky nezapočítávají do výsledků šetření odpověď nevyučujeme, která 

vzhledem k povaze otázky a cíli získat informaci o pohledu žáka na daný okruh, není 

relevantní. 

Jak náročná jsou pro žáky vybraná témata? 

Témata multimediální tvorba (video, zvuk) a tvorba animací jsou vnímána jako ta náročnější, 

to však neodrazuje žáky od jejich obliby, právě tato dvě témata spadají do skupiny 

tematických celků, která žáky baví nejvíce. Autorku zaujal výsledek tematického okruhu 

tvorba objektů, jejich úpravy, transformace a tvarování, kde jsou počty respondentů 

protichůdných názorů téměř totožné (při rozdělení pouze na dva extrémy vyšlo: 200 pro 

snadné vs. 223 náročné).  

Odpověď velmi náročné u žádné oblasti nepřesáhla hodnotu 15 % z celku (tj. 461 odpovědí), 

pokud přičteme ještě reakci spíše náročné, dosahují čísla maximální hodnoty 54,9 %, a to u 

tématu využití masky a práce ve vrstvách, u ostatních hodnoty nepřesahují hranici poloviny, 

většina respondentů, kteří tyto tematické celky vyučují, je tedy považují spíše za snadné. 
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Obrázek 2.2.6-3: Jak náročná jsou pro žáky vybraná témata? 

Jakých výsledků žáci dosahují ve vybraných tématech? 

Velmi početně byla respondenty vybírána možnost dosahují průměrných výsledků, 

nejpočetnější zastoupení této odpovědi bylo u již výše probírané tematické oblasti seznámení 

s grafickými formáty (349; 75,7 %). V případě porovnávání pouze extrémů (dobré/špatné 

výsledky) vychází, že v rámci každého jednoho tematického celku nabývá vyšších hodnot 

vždy odpověď dosahují dobrých výsledků. 

Po seřazení výsledků dle počtu respondentů, kteří deklarovali odpověď dosahují špatných 

výsledků, se nám téma (využití masky a práce ve vrstvách, u kterého převažovala odpověď 

na otázku Jak témata podle Vás vnímá samotný žák? - spíše nebaví) posunulo na nejnižší 

pozici v tabulce. Tato tematická oblast, na kterou je pohlíženo tak, že žáky nebaví, a dokonce 

je pedagogy vnímána jako nadbytečná pro komplexní rozvoj osobnosti žáka, je tou, u které 

respondenti nejvíce krát vybrali odpověď dosahují špatných výsledků. 
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Obrázek 2.2.6-4: Dosahované výsledky žáků ve vybraných tématech. 

2.2.7 Pojetí výuky, její význam a přesah 

Nyní se dostáváme do části dotazníku, kterou vyplňovali všichni účastníci šetření, bez 

ohledu, zda se na jejich škole grafika vyučuje nebo ne. Momentálně se tedy v této kapitole 

počítá s celkem 661 respondentů. V této sekci dotazníku byly získány informace o pohledu 

pedagoga na význam nabytí IT dovedností na ZŠ a o postoji školy k výuce informatických 

předmětů a kroužků zaměřených na rozšíření znalostí z oblasti informačních technologií. 

Jaký význam přisuzujete nabytí IT dovedností na ZŠ z hlediska využitelnosti těchto 

zkušeností v budoucím osobním nebo kariérním životě? 

První otázka osmé sekce zjišťuje, jaký postoj mají učitelé k nabytí IT dovedností studenta 

již na ZŠ. Sloupcový graf vynesený na obrázku 2.2.7-1 vyjadřuje četnosti odpovědí, kde 

minimální hodnota 1 reprezentuje volbu zcela bezvýznamný a ubírá se k maximální hodnotě 

6, představující volbu velice významný. Zcela jasně je vidět, že většina respondentů považuje 

nabytí IT dovednosti na ZŠ spíše za významné. V případě seskupení hodnot 1, 2, 3 a zvlášť 

4, 5, 6 do uměle vytvořených souborů dat – bezvýznamný/ významný, byl by výsledek ještě 

znatelnější, přesněji 46 vs. 615, což je rozdíl o 86 %.  
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Obrázek 2.2.7-1: Jaký význam přisuzujete nabytí IT dovedností na ZŠ z hlediska využitelnosti těchto zkušeností v 

budoucím osobním nebo kariérním životě? 

Zhodnoťte přístup školy k výuce Informatiky 

Respondentům byla předložena třístupňová škála vyjadřující jednotlivé přístupy školy 

k výuce IT se zřetelnou gradací:  

• Škola plní požadované minimum. (303; 45,8 %) 

• Svými aktivitami a dotací hodin škola převyšuje požadované minimum. (253; 38,3 %) 

• Škola využívá maximum disponibilních hodin pro výuku informatiky. (105; 15,9 %) 

Téměř polovina škol, jejíž učitelé se účastnili dotazníku, plní „pouze“ požadované 

minimum. Hodnoty v grafu do jisté míry potvrzují dosavadní výpovědi respondentů. 

 

Obrázek 2.2.7-2: Přístup školy k výuce IT. 
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Po důkladné analýze získaných dat můžeme hovořit také o spojitosti mezi první a druhou 

otázkou této sekce. U respondentů, kteří hodnotí nabytí IT dovedností na ZŠ jako velmi 

významné, využívá škola maximum disponibilních hodin pro výuku informatiky ve 22 % 

případů, u těch, kteří ho považují za zcela nadbytečné, využívá škola maximum 

disponibilních hodin pouze ve 12,5 % případů. 

Jakým tématům se v rámci kroužků zaměřených na informační technologie věnujete? 

Cílem otázky bylo zjistit, jakým a kolika tématům v rámci oblasti IT, se školy věnují během 

volnočasových aktivit. Vzhledem k tomu, že otázka nebyla povinná, je počítáno, výhradně 

u této otázky, s celkem 395 relevantních odpovědí. Doplněk (266) do celkového počtu 

respondentů (661), vyplnivších tuto sekci, sumarizuje ty, kteří otázku přeskočili, nebo žádné 

kroužky zaměřené na IT nevedou. 

U této otázky bylo dopodrobna analyzováno maximum celé škály odpovědí - individuální 

odpověď respondenta, jenž uvedl 10 témat zaměřených na informační technologie, kterým 

se v rámci kroužků věnují. Jedná se o školu vyučující IT v 5., 6., 8. a 9. ročníku, přičemž 

vyučují i grafiku, a to hned od 5. ročníku, s hodinovou dotací více než 20 hod/školní 

docházka. Co se týče aktuálně řešené sekce, nabití IT dovedností na ZŠ z hlediska 

využitelnosti těchto zkušeností v budoucím osobním nebo kariérním životě, hodnotí škola 2. 

nejvyšší možnou hodnotou a řadí se mezi školy, jejíž respondenti uvedli, že svými aktivitami 

a dotací hodin škola převyšuje požadované minimum. Souhrnné výsledky všech témat, 

opakujících se alespoň 2 krát, popisuje následující tabulka a obrázek níže. 

Digitální fotografie (práce s digitálním fotoaparátem a úprava fotografií) 202 

Office programy 175 

Tvorba grafiky 156 

Propedeutické programovací jazyky (Scratch; Baltík; Kodu aj.) 142 

Zpracování videa (práce s kamerou; střih; titulky; atd.) 126 

Tvorba animací 120 

Práce se zvukem (záznam; střih; efekty atd.) 102 

Robotické stavebnice (LEGO WeDo/Mindstorms; Bee-Bot; PicoCricket; Merkur atd.) 99 

Tvorba webových stránek 83 

Psaní všemi deseti 6 

Základy IT 3 

Tabulka 2.2.7-1: Jakým tématům se v rámci kroužků zaměřených na informační technologie věnujete? 
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Obrázek 2.2.7-3: Jakým tématům se v rámci kroužků zaměřených na informační technologie věnujete? 

2.2.8 Kompetence učitelů 

Další sekce v rámci oblasti výzkumu byla zaměřena na zjištění současných a minimálních 

informačně technologických kompetencí pedagogů. Cílem dotazování bylo na základě 

autoevaluace respondentů vyvodit, jaká je úroveň rozvoje IT kompetencí respondentů, a 

prostřednictvím evaluace poznat názory pedagogů na potřebnou úroveň kvalifikovaných 

učitelů informatických předmětů. Globálním cílem sekce bylo získat potřebná data pro 

komparaci hodnocení vlastních dovedností osoby respondenta s kompetencemi, které si 

sami zvolili jako dovednosti odpovídající úrovni učitele informačně technologických 

předmětů. Pro přehlednější porovnání výsledných dat této sekce s daty, získanými 

výzkumem v roce 2013, byla jako východisko pro posuzování dané úrovně k příslušné 

otázce využita stejná škála šesti stupňů, vyjadřující úrovně rozvoje informačně 

technologických kompetencí učitele prostřednictvím způsobů využívání technologií ve 

výuce, jako v dokumentu VIV13.6 

k1) Učitel IT dostatečně neovládá a nevyužívá je ve své výuce, ani při přípravě na výuku 

k2) Učitel s asistencí technologické podpory občas využívá prezentace, výukové 

programy, aplikace nebo hry 

                                                 
6 ČERNOCHOVÁ, Miroslava. Rozvoj informačně technologických kompetencí na základních školách: 

výzkum stavu a struktury informačně technologické gramotnosti. V Praze: České vysoké učení technické, 

2013. ISBN 978-80-01-05407-9. 
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k3) Učitel ovládá běžné funkce kancelářského software a internetu. Při vlastní výuce tyto 

kompetence využívá jen málo 

k4) Učitel používá širší soubor software a on-line služeb a je schopen např. vytvářet 

prezentace, tabulky nebo jednoduché www stránky. Tyto aktivity začleňuje též do své 

výuky 

k5) Učitel je schopen využívat IT tvořivým způsobem k podpoře výuky, získávat, 

upravovat či vytvářet výukové materiály a aplikace a přizpůsobovat je potřebám žáků 

k6) Učitel je schopen IT využívat, spravovat i rozvíjet a je schopen se adaptovat na nové 

technologie. Žáky vede k používání pokročilých programů a aplikací i tvorbě 

vlastních materiálů 

Úkolem respondenta bylo přiřadit právě jeden ze stupňů IT kompetencí učitelů ze zmíněné 

škály ke každé ze dvou otázek: 

d1) Jakého stupně technologických kompetencí by měl nejméně dosahovat učitel 

informatických předmětů? 

d2) Jaký stupeň technologických kompetencí přisuzujete sobě? 

První otázka byla orientována na nejnižší akceptovatelný stupeň rozvoje IT dovedností 

učitele informatických předmětů (d1). Míry centrální tendence (modus, medián) 

korespondují s pátým stupněm škály, interpretovaným jako schopnost využívat IT tvořivým 

způsobem k podpoře výuky, získávat, upravovat či vytvářet výukové materiály a aplikace a 

přizpůsobovat je potřebám žáků. Nejvyšší stupeň IT kompetencí, jenž předpokládá 

schopnost učitele IT využívat, spravovat i rozvíjet, adaptovat se na nové technologie, a 

především vést žáky k používání pokročilých programů a aplikací k tvorbě vlastních 

materiálů, deklarovalo 38,7 % učitelů, v porovnání s výzkumem v roce 20137 zde lze 

pozorovat nárůst o necelých deset procent za pět let. 

Druhý dotaz spočíval ve výše zmíněné autoevaluaci a zjišťoval stupeň IT kompetencí 

samotných respondentů. Nejvíce pedagogů zvolilo jako svůj aktuální stupeň 

                                                 
7ČERNOCHOVÁ, Miroslava. Rozvoj informačně technologických kompetencí na základních školách: 

výzkum stavu a struktury informačně technologické gramotnosti. V Praze: České vysoké učení technické, 

2013. ISBN 978-80-01-05407-9. 



32 

 

technologických dovedností stupeň č. 5 (265; 40,1 %). Šestý stupeň škály, tedy ten nejvyšší, 

je druhou nejčetněji zastoupenou odpovědí (248; 37,5 %). 

 k1 k2 k3 k4 k5 k6 

d1 0 0,0 % 2 0,3 % 15 2,3 % 127 19,2 % 261 39,5 % 256 38,7 % 

d2 1 0,2 % 4 0,6 % 14 2,1 % 129 19,5 % 265 40,1 % 248 37,5 % 

Tabulka 2.2.8-1: Kompetence učitelů (četnosti) 

 Průměr Medián 
Modus 

modus četnost 

d1 5,14 5 5 39,50 % 

d2 5,11 5 5 40,10 % 

Tabulka 2.2.8-2: Kompetence učitelů (základní statistiky) 

Jak můžeme vidět na obrázku 2.2.8-1, rozdíly mezi požadovanou a aktuální úrovní 

kompetencí učitelů informatických předmětů jsou téměř nulové (0,2–1,2 %). Při srovnání 

individuálních odpovědí na obě otázky sekce získáváme tyto hodnoty: 500 respondentů 

deklarovalo vyšší nebo stejnou úroveň IT kompetencí než vlastní volbou určené minimum, 

naopak 161 účastníků dotazníku sebe sama hodnotí nižším stupněm, než který považují za 

minimálně přijatelný. Z toho jednoznačně vyplývá, že téměř čtvrtina (24,4 %) respondentů 

nepovažuje svoje informačně technologické kompetence za dostatečné pro výuku předmětů 

zaměřených na IT. 

Při shlédnutí následujícího obrázku 2.2.8-1 je vidět, že při sumarizaci výsledných dat nejsou 

rozdíly současné a minimální úrovně tak znatelné. Zároveň můžeme tvrdit, že odpovědi 

respondentů u obou otázek inklinují spíše k vyšším úrovním škály. Stupně kompetencí k1 a 

k2, které doplňují škálu tak, aby působila uceleně (od nejnižších, ač z pohledu autorky 

nežádoucích kompetencí, po nejvyšší), deklarovalo pouze nanejvýš 0,8 % pedagogů. Úroveň 

3 a 4, kterou dle názoru autorky a výsledků šetření stále není možné považovat jako úroveň 

dostatečnou pro výuku IT, zvolilo u obou otázek 21 % respondentů, přičemž stupeň 5. a 6. 

označilo 78,2 % (d1) a 77,6 % (d2). 
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Obrázek 2.2.8-1: Porovnání minimální akceptovatelné úrovně informačně technologických dovedností učitele 

informatických předmětů (d1) a aktuální úrovně IT kompetencí respondentů (d2) 

2.2.9 Technické vybavení 

V závěru dotazníkového šetření byly respondentům kladeny otázky ohledně technického 

vybavení školy, na které působí. Celá sekce, která obsahuje čtyři otázky, se skládá ze dvou 

uzavřených otázek, jež zkoumají počet učeben na škole a výkonové parametry HW 

vybavení, jedné polouzavřené, zjišťující HW vybavení učeben a jedné otevřené otázky, 

dotazující se na stáří vybavení. 

Kolika PC učebnami disponuje Vaše škola? 

První otázka konstruovaná v rámci oblasti explorace se orientovala na počet počítačových 

učeben, jimiž škola disponuje. Respondenti měli na výběr z několika rozmezí (1, 2, 3–4, 

5 a více PC učeben). Většina škol, které se účastnili dotazníkového šetření, má k dispozici 1 

učebnu určenou k výuce informatiky (308; 46,6 %) anebo dvě PC učebny (243; 36,8 %). 
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Obrázek 2.2.9-1: Kolika PC učebnami disponuje Vaše škola? 

Jaké je HW vybavení PC učebny? 

U otázky na vybavení škol respondentů se vyskytuje poměrně široké spektrum odpovědí. 

Celkem je evidováno 661 reakcí, které popisují 3204 konkrétních odpovědí, v grafu je 

zahrnuto pouze vybavení, které se mezi odpověďmi objevilo více než 50x, tudíž ho vlastní 

více než 15 % škol, jejichž respondenti se účastnili dotazníkového šetření. 

 

Obrázek 2.2.9-2: HW vybavení PC učeben. 
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Téměř všichni respondenti (96,7 %) uvedli, že má jejich škola k dispozici stolní PC, 85,8 % 

škol účastnících se dotazníkového šetření disponuje projektorem a více než polovina škol 

vlastní také sluchátka (72,8 %) a reproduktory (53,6 %). 

Jak starý je využívaný HW v počítačových učebnách? 

Formou otevřené odpovědi zde respondenti uváděli stáří HW vybavení na jejich škole. 

Vzhledem k tomu, že nebyli limitováni žádným rozmezím, byly právě tyto odpovědi 

respondentů nejnáročnější na zpracování. V konečném výsledku, po přepisu textových 

odpovědí a po zaokrouhlení hodnot na celá čísla, čítá soubor dat, snížený o počet odpovědí 

nevím, 629 relevantních hodnot. Cílem otázky bylo získat přibližné údaje o stáří vybavení 

za účelem dalších komparací a seskupování vzorku. Modus i medián u této odpovědi 

zastupuje hodnota 5 let, což můžeme přisuzovat do značné míry subjektivnímu 

zaokrouhlování účastníků dotazníku. 

Jak odpovídají výkonové parametry HW vybavení učeben soudobým standardům? 

Poslední otázka sekce přímo navazuje na otázku předchozí. Cílem otázky bylo zjistit, jakých 

výkonových parametrů dosahuje HW vybavení na školách. Respondentům byla nabídnuta 

pětistupňová škála odpověď: 

v1) spíše slabý výkon 

v2) velmi slabý výkon 

v3) průměrný výkon 

v4) výkonově silnější 

v5) velmi výkonné 

Rovnou tedy přejděme ke spojitostem těchto dvou posledních otázek sekce, kterými jsme se 

zabývali z důvodu ověření důvěryhodnosti výpovědí respondenta. Jak můžeme logicky 

předpokládat spojitost mezi těmito otázkami, tak tomu je i v dotazníku. Tabulka níže 

popisuje závislost výkonu HW vybavení na jeho stáří. Většina hodnot v tabulce nasvědčuje 

tomu, že čím starší HW škola vlastní, tím horší výkonové parametry jejich vybavení má, 

nutné podoktnout, že z tabulky byla odebrána hodnota průměrný výkon, jež není pro naše 

účely vypovídající. Nejvyšší hodnota 69 % zastupuje procento respondentů, kteří mají HW 

vybavení starší než 10 let a hodnotí jeho výkon jako velmi slabý. Respondenti, kteří zadali, 
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že je jejich HW v učebnách mladší než 5let, tuto volbu nezvolili ani jednou. Tam, kde se 

objevily nesrovnalosti v souvislosti stáří HW a výkonu, byly odpovědi vyřazeny (7). 

výkon HW/stáří HW 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >10 

v1 0 % 0 % 0 % 0 % 2 % 5 % 4 % 16 % 20 % 33 % 69 % 

v2 0 % 4 % 14 % 14 % 23 % 29 % 56 % 37 % 40 % 38 % 23 % 

v3 45 % 33 % 10 % 8 % 4 % 1 % 2 % 2 % 0 % 0 % 0 % 

v4 10 % 7 % 0 % 1 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 4 % 0 % 

Tabulka 2.2.9-1: Závislost výkonu HW vybavení na jeho stáří 

2.3 Shrnutí 

Tato část práce zhodnocuje a porovnává několik vybraných otázek, u kterých se, během 

zpracovávání souboru dat výzkumu, dospělo k závěru, že by mohly být vzájemně provázány. 

K vyšetření, zda jsou tato tvrzení pravdivá bylo využito Pearsonova Chí–kvadrát testu (χ2), 

což je statistická neparametrická metoda, aplikovaná na sady kategorických dat k 

vyhodnocení, zda mezi dvěma znaky existuje prokazatelný výrazný vztah anebo jakýkoli 

pozorovaný rozdíl mezi souborem vznikl náhodou.8 

Vztah: počet vyučovaných hodin vs. počet žáků na škole 

První zkoumaný vztah porovnává otázky ze dvou odlišných sekcí dotazníku, ze sekce 

č.2: Charakteristika výuky IT a sekce č.11: Údaje o škole a respondentovi. Při statistickém 

zpracování dat kontingenční tabulky, která popisuje vztah mezi otázkou: Kolik hodin týdně 

se IT vyučuje na 1. stupni a dotazem: Jaký je počet žáků na škole, byla v prvním kroku ještě 

před vlastní analýzou upravena datové matice, vyřazením kombinací, které nabyly hodnot 

nižších než 59, a odpovědí respondentů, kteří deklarovali, že IT na jejich škole na daném 

stupni nevyučují. Při ověřování závislostí byl vědomě vynechán průměrný počet žáků a 

posuzovaly se extrémy seskupené takto: 50 – 300 žáků a 600 – 1000 žáků na škole. 

Vzhledem k tomu, že učitelé na otázku: Kolik hodin IT za týden vyučujete na 1. stupni? 

nejčastěji odpovídali 1 a 2 hodiny týdně, jsme zvolili pro porovnávání právě tyto dvě skupiny 

respondentů. 

                                                 
8 Přispěvatelé Wikipedie, Pearson's chi-squared test [online]. Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2017, 

Datum poslední revize 12. 04. 2018, 13:44 UTC, [cit. 26. 06. 2018] Dostupné z: https://goo.gl/8e74Bo 

„(překlad autorky)“ 
9 Test dobré shody testuje shodu očekávaných a skutečných četností v částech oboru možných hodnot. Jeho 

síla tedy závisí na vhodném rozdělení tohoto oboru na části. Čím víc částí, tím je test přesnější, ale na druhou 

stranu je nutné zachovat pro všechny části aspoň minimální požadovanou očekávanou četnost 5 

. 
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hodin IT/počet žáků 50–300 600-1000 sum 

1 238 101 339 

2 23 15 38 

sum 261 116 377 

Tabulka 2.2.9-1: Pozorované četnosti vztahu počet hodin IT na 1.stupni ZŠ vs. počet žáků na škole 

Pozorované četnosti byly podrobeny testování nezávislosti s využitím Pearsonova chí–

kvadrát testu. Výsledná hodnota chí–testu = 0,2 vypovídá o tom, že statisticky významný 

rozdíl na hladině významnosti alfa = 0,05 neexistuje. Pravděpodobnost, že rozdíly jsou 

pouze náhodným jevem, je 20,4 %, což je hodnota vyšší než mezních 5 %. 

Závěr testování zní: Neprokázal se statisticky významný rozdíl mezi počtem hodin výuky 

IT na 1. stupni a počtem žáků na škole. 

Stejný test byl realizován též pro 2. stupeň, počty žáků na škole byly seskupeny stejně jako 

při testování vztahu počtu žáků na škole a počtu hodin výuky na 1. stupni. Naproti tomu byla 

u testování vztahu 2. stupně s počty žáků na škole zvolena obsáhlejší škála, co se počtu hodin 

výuky týče, byla rozšířena o odpověď 3hodiny/týden. Následující tabulka popisuje vztah 

mezi otázkami Kolik hodin týdně se IT vyučuje na 2.stupni? a Jaký je počet žáků na škole? 

s pozorovanými (reálnými) hodnotami. 

hodin IT/počet žáků 50–300 600–1000 sum 

1 141 83 224 

2 52 20 72 

3 52 17 69 

sum 245 120 365 

Tabulka 2.2.9-2: Pozorované četnosti vztahu počet hodin IT na 2.stupni ZŠ vs. počet žáků na škole 

V rámci chí–kvadrát testu byl posuzován rozdíl mezi skutečnými (empirickými) hodnotami 

popisující výše zmíněný vztah a očekávanými (teoretickými) hodnotami. Výsledkem 

Pearsonova chí–kvadrát testu byla hodnota 0,9. Zde tedy vyplývá, že neexistuje statisticky 

významný rozdíl na hladině významnosti 0,05.  

Závěr testování zní: Podíl hodin výuky IT na 2.stupni nezávisí na počtu žáků na škole. 

Identický test byl aplikován také na vztah: hodiny výuky grafiky vs. počet žáků na škole. 

Výsledné hodnoty šetření závislosti těchto dvou otázek byli velmi vysoké, tudíž bylo 

ověřeno, zda mohlo mít vliv na výsledek seskupení počtu žáků na škole. Test byl proveden 

pro skupinu 50–300 i 100–300 žáku na škole ku 600–1000.  
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hodin grafiky/počet žáků 50–300 600–1000 sum 

1–2 hod/školní docházka 53 29 82 

2–5 hod/školní docházka 19 7 26 

5–10 hod/školní docházka 26 16 42 

10–20 hod/školní docházka 61 33 94 

20 a více 17 13 30 

sum 176 98 274 

Tabulka 2.2.9-3: pozorované četnosti vztahu hodiny výuky grafiky vs. počet žáků na škole (pro skupinu: 50–300 žáků) 

Chí–test: 0,78–78,1 % pravděpodobnosti, že vztah četností je pouze náhoda. 

hodin grafiky/počet žáků 100–300 600–1000 sum 

1–2 hod/školní docházka 50 29 79 

2–5 hod/školní docházka 13 7 20 

5–10 hod/školní docházka 24 16 40 

10–20 hod/školní docházka 57 33 90 

20 a více 15 13 28 

sum 159 98 257 

Tabulka 2.2.9-4: pozorované četnosti vztahu hodiny výuky grafiky vs. počet žáků na škole (pro skupinu: 100–300 žáků) 

Chí–test: 0,89–89,3 %, hodnoty jsou v obou případech vysoko nad hladinou významnosti 

(0,05 = 5 %). Můžeme tedy téměř s jistotou tvrdit, že se zde nejedná o závislý vztah mezi 

počtem žáků na škole a dotací výuky grafiky 

Závěr testování zní: Hodinová dotace výuky grafiky nezávisí na počtu žáků na škole 

Vztah: intenzita výuky tématu vs. postoj k tématu 

Aktuální část se zabývá vztahem mezi otázkami z části dotazníkového šetření věnované IT 

v rámci sekce č.3: Tematické oblasti ve výuce Informatiky, zkoumané otázky jsou: Jak 

intenzivně (kolik času) se věnujete následujícím tématům? a Jaký máte postoj k vybraným 

tématům? Pro test bylo vybráno téma Vyhledávání a získávání informací na Internetu, sběr 

dat, jenž respondenti považují za nejdůležitější pro komplexní rozvoj osobnosti žáka a 

zároveň spadá do obsahu učiva dle pokynů RVP10. 

                                                 
10 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky [online]. 2018 [cit. 2018-06-07]. Dostupné z: 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/skolskareforma/ramcove-vzdelavaci-programy  

http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/skolskareforma/ramcove-vzdelavaci-programy
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Vzhledem k povaze dat byl pro zjištění vztahu vybrán již zmiňovaný Pearsonův chí–kvadrát 

test. Tabulka č.2.3.3-1 zobrazuje data, která jsou relevantní a jsou očištěna od hodnot s 

četností kombinací nižší, než je minimální hodnota pro provedení chí–testu (5). 

postoj/intenzita 
tématu věnujeme méně 

hodin než ostatním 

tématu věnujeme stejně 

času jako ostatním 

tématu věnujeme více 

času než ostatním 
sum 

neutrální postoj 41 252 62 355 

moje oblíbené 16 150 127 293 

sum 57 402 189 648 

Tabulka 2.2.9-5: pozorované četnosti vztahu intenzita výuky tématu vs. postoj k tématu 

Po vypočítání očekávaných hodnot a srovnání výsledných četností pomocí Pearsonova testu 

se dospělo k výsledné hodnotě 2,06E-12, v tomto případě můžeme tvrdit, že se jedná o 

statisticky významný rozdíl na hladině významnosti α = 0,05, tj. tento rozdíl není způsoben 

jen náhodnými činiteli, vztah mezi otázkami není založený na náhodě.  

Závěr testování zní: Intenzita výuky tématu Vyhledávání a získávání informací na 

Internetu, sběr dat souvisí s postoji respondenta k danému tematickému celku.  

Konkrétně tedy, čím více je téma Vyhledávání a získávání informací na Internetu, sběr dat 

oblíbené, tím intenzivněji ho respondenti vyučují. Pro větší názornost grafu níže je uvedena 

i hodnota moje neoblíbené, jež byla pro potřeby provedení chí–testu z tabulky původně 

odebrána. 

 

Obrázek 2.2.9-1: Vztah intenzity výuky a postoje k tématu: Vyhledávání informací na internetu, sběr dat. 
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Vztah: přisuzování významu nabytí IT dovedností na ZŠ vs. pohlaví 

Poslední Pearsonův test zjišťuje relaci mezi otázkami: Jaký význam přisuzujete nabytí IT 

dovedností na ZŠ z hlediska využitelnosti těchto zkušeností v budoucím osobním nebo 

kariérním životě? a Pohlaví.  

pohlaví/přisuzovaný význam 1–2 3 4 5 6 sum 

Muž 5 26 80 123 103 337 

Žena 5 10 67 113 108 303 

sum 10 36 147 236 211 640 

Tabulka 2.2.9-6: pozorované četnosti vztahu přisuzování významu nabytí IT dovedností na ZŠ vs. pohlaví 

Chí–test - 0,14 (13,5 %) v posledním případě dosáhl nízké hodnoty, ale opět neprokázal 

statisticky významný rozdíl, při hladině významnosti α = 0,05.  

Všechny závěry a tvrzení na základě získaných dat se vztahují na školy a respondenty, jež 

se účastnili výzkumného šetření, nemůžeme zde mluvit o obecně platných závěrech. 

Výsledky dotazníkového šetření zásadně ovlivňují výběr témat pro návrh hodin, jemuž se 

věnuje následující kapitola. Seznam níže shrnuje výstupy dotazníku, jenž reflektují názory 

respondentů, škol účastnících se výzkumu. 

a) Ročníky, ve kterých probíhá výuka IT: 5. ročník a 2. stupeň téměř rovnoměrně. 

b) Hodinová dotace výuky IT: 1hod/týden (pro 1. i 2. stupeň). 

c) První seznámení s grafikou: 5.ročník. 

d) Dotace grafiky v rámci výuky IT: 5 ̶10 hod/školní docházka. 

e) Využívaný SW v hodinách věnovaných grafice: Malování, Zoner Callisto, GIMP. 

f) Oblíbená témata z oblasti grafiky: 

a. multimediální tvorba (video, zvuk); 

b. tvorba animací; 

c. tvorba objektů, jejich úpravy, transformace a tvarování; 

d. využití masky a práce ve vrstvách. 

g) Důležitá témata z oblasti grafiky pro komplexní rozvoj osobnosti žáka: 

a. seznámení s grafickými formáty; 

b. úpravy velikosti, rozlišení a práce s výřezy; 

c. tvorba objektů, jejich úpravy, transformace a tvarování; 

d. úpravy rozlišení, sytosti, jasu, kontrastu a barevné hloubky. 
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3 Návrh výuky 

Výstupy této práce, návrhy hodin pro předměty zaměřené na informační technologie, jsou 

postaveny na informacích a souvislostech, vyplývajících z dotazníkového šetření, a zároveň 

zohledňují požadavky kladené rámcovým vzdělávacím programem. 

3.1 Rámcový vzdělávací program (RVP) 

Rámcové vzdělávací programy představují hlavní kurikulární dokumenty, které schvaluje a 

vydává Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. RVP stanovují obecně závazné 

požadavky na vzdělávání pro jednotlivé stupně a obory vzdělání platné pro všechny školy, 

které je musejí respektovat při zpracování svých školních vzdělávacích programů (ŠVP).11 

RVP vymezují závazné rámce vzdělávání pro jeho jednotlivé etapy - předškolní, základní a 

střední vzdělávání, charakterizuje dané obory spolu s jejich cíli a dále jejich obsah člení do 

očekávaných výstupů a učiva pro dané stupně vzdělávání. 

Pro účely této práce, která se zaměřuje na výuku počítačové grafiky na základních školách, 

je čerpáno z dokumentu: Aktualizovaný text RVP ZV - s účinností od 1. 9. 201712 

RVP ZV charakterizuje (již od roku 2005 beze změn13) vzdělávací disciplínu informační a 

komunikační technologie jako oblast, která umožňuje všem žákům dosáhnout základní 

úrovně informační gramotnosti – získat elementární dovednosti v ovládání výpočetní 

techniky a moderních informačních technologií, orientovat se ve světě informací, tvořivě 

pracovat s informacemi a využívat je při dalším vzdělávání i v praktickém životě. Vzhledem 

k narůstající potřebě osvojení si základních dovedností práce s výpočetní technikou, byla 

vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie zařazena jako povinná součást 

základního vzdělávání na 1. a 2. stupni. Získané dovednosti jsou v informační společnosti 

nezbytným předpokladem uplatnění na trhu práce i podmínkou k efektivnímu rozvíjení 

profesní i zájmové činnosti.1212 

                                                 
11 O RVP a ŠVP. Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce [online]. [cit. 2018-05-16]. 

Dostupné z: http://www.infoabsolvent.cz/Rady/Clanek/7-0-13 
12 RVP ZV_2017_červen [online]. Praha, 2017, s. 165 [cit. 2018-06-23]. Dostupné z: 

http://www.msmt.cz/file/43792_1_1/ 
13 Přehled úprav rvp zv od roku 2004 do současnosti. Národní ústav pro vzdělávání [online]. Praha, 2017 [cit. 

2018-05-28]. Dostupné z: http://www.nuv.cz/t/prehled-uprav-rvp-zv-1 
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Přibližme zde požadavky RVP (očekávané výstupy a učivo) pro základní vzdělávání 

v oblasti informačních a komunikačních technologií, které souvisí s výukou grafiky. 

1.stupeň 

Očekávané výstupy14: 

• ICT-5-3-0115 žák pracuje s textem a obrázkem v textovém a grafickém editoru. 

Učivo16: 

• seznámení s formáty souborů (doc, gif), 

• multimediální využití počítače, 

• základní funkce textového a grafického editoru. 

2. stupeň 

Očekávané výstupy: 

• ICT-9-2-01 žák ovládá práci s textovými a grafickými editory i tabulkovými editory 

a využívá vhodných aplikací; 

• ICT-9-2-02 žák uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci 

s textem a obrazem; 

• ICT-9-2-05 žák zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v textové, 

grafické a multimediální formě. 

Učivo: 

• počítačová grafika, rastrové a vektorové programy; 

• prezentace informací (webové stránky, prezentační programy, multimédia). 

                                                 
14 Očekávané výstupy mají činnostní povahu, jsou prakticky zaměřené, využitelné v běžném životě a 

ověřitelné. Vymezují předpokládanou způsobilost žáků využívat osvojené učivo v praktických situacích a v 

běžném životě na konci 5. a 9. ročníku 

. 
15 Pro usnadnění identifikace jsou očekávané výstupy označeny kódy, které obsahují zkratku vzdělávacího 

oboru, označení ročníku, číselné označení tematického okruhu a číslo určující pořadí očekávaného výstupu v 

daném tematickém okruhu nebo v rámci vzdělávacího oboru 

. 
16 Učivo je v RVP ZV strukturováno do jednotlivých tematických okruhů (témat, činností) a je chápáno jako 

prostředek k dosažení očekávaných výstupů 
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RVP počítá s výukou grafiky jak na 1., tak i na 2. stupni ZŠ, s minimální hodinovou dotací 

1hod/týden, což koresponduje s výsledky dotazníkového šetření. Na prvním stupni by měli 

žáci poznat formát souboru (gif), multimediální využití počítače a základní funkce 

grafického editoru. Na druhém stupni by měli být seznámeni s počítačovou grafikou, 

rastrovými a vektorovými programy a prezentací informací (webové stránky, prezentační 

programy, multimédia). 

Mimo grafiku obsahuje RVP ve výstupech často práci s informací, její ověřování a 

vyhledávání, což je téma, které bylo výše v práci několikrát zmíněno, v dotazníku ho 

respondenti hodnotili jako třetí nejoblíbenější, 2. nejčastější, kterému věnují více času než 

ostatní, nejdůležitějším pro komplexní rozvoj osobnosti žáka, ale zároveň ho posoudili jako 

nejnáročnější ze všech. Výsledky dotazníkového šetření nejen v tomto případě reflektují vliv 

pokynů RVP na výuku na základních školách. 

3.2 Výběr témat 

Podstatné pro výběr témat bylo spojit dohromady logické parametry, které bylo cílem 

dodržet, viz Zásady pro výběr témat níže, s pokyny RVP, které popisuje kapitola 3.1 a 

reflektovat výsledky dotazníkového šetření, přičemž jsou ty nejzásadnější shrnuty výše 

v práci v kapitole 2.3.  

Zásady pro výběr témat 

• Volně dostupný SW rozšířený na ZŠ 

• Nenáročnost na HW i SW 

• Finanční nenáročnost 

Na základě výše zmíněných informací byly vytvořeny návrhy hodin, které jsou pro 

1. i 2. stupeň. Vznikly tři návrhové hodiny pro 5.ročník a čtyři návrhové hodiny pro 

2. stupeň, což koresponduje s výsledky výzkumu (nejvíce škol 33,4 % věnuje grafice 5–10 

hodin). Tematické celky na sebe navazují, reflektují pokyny RVP a jsou ucelené pro výuku 

na základních školách (jedna výuková hodina 45min). 
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Témata návrhových hodin pro 5. ročník: 

• práce s obrázkem v textovém editoru (45min); 

• základy práce s grafickým editorem - Malování (45min); 

• úprava digitální fotografie – GIMP (90min). 

Témata návrhových hodin pro 2. stupeň: 

• Rastrová grafika - GIMP: 

o úpravy velikosti, rozlišení a práce s výřezy (45min); 

o využití masky a práce ve vrstvách (45min). 

• Vektorová grafika - Zoner Callisto: 

o práce s objekty (90min). 

• Tvorba animace (45min). 

Následující návrhy hodin byly ověřovány v rámci mimoškolní organizované aktivity, 

zaměřené na multimediální tvorbu pro děti ve věku 9–15 let. Metodické poznámky mimo 

jiné obsahují postřehy z ověřování a subjektivní názory autorky, které by měli být vnímány 

jako doporučení.  

Před výukou těchto návrhových hodin, je nutné, aby žáci ovládali základní úkony při práci 

s počítačem, znaly jeho SW a HW části a uměli je ovládat. Předpokládá se základní znalost 

teorie počítačové grafiky, kterou tyto návrhy neobsahují.  

Všechna témata obsahují dvě pracovní části, první část: práce s učitelem (instruktáž), při 

které žáci získají potřebné dovednosti a znalosti a druhá část: samostatná práce žáka, při níž 

si nabyté dovednosti ověří a procvičí. Každý návrh obsahuje bonusovou úlohu, která je 

přikládána pro případ kdy mají žáci hotovo dříve. 

Veškeré materiály, které jsou v návrzích zmiňovány (Zadání, Výstupy, …) jsou dostupné 

online na adrese: https://1drv.ms/f/s!ApAzKRXJJAHIg6ZK1XlQaVqdYwLn6g 

  

https://1drv.ms/f/s!ApAzKRXJJAHIg6ZK1XlQaVqdYwLn6g
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3.3 Návrhové hodiny 

3.3.1 Práce s obrázkem v textovém editoru 

Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie. 

Ročník: 5. 

Tematický okruh: 3. Zpracování a využití informací. 

Očekávaný výstup: RVP ZV: ICT-5-3-01, Žák pracuje s textem a obrázkem v textovém a 

grafickém editoru. 

Indikátory: 

• žák otevře dokument v textovém editoru; 

• žák pomocí formátování upraví nadpisy v textu; 

• žák vloží do textového dokumentu obrázek a upraví ho dle zadání; 

• žák dokument uloží. 

Ilustrativní úloha: Můj oblíbený smajlík 

Představ si, že probíhá soutěž o nejoblíbenějšího smajlíka. Tvým úkolem je vytvořit 

v textovém editoru hlasovací list (A4) se svým oblíbeným smajlíkem. Aby byl tvůj hlas 

platný, musí vše, kromě obličeje smajlíka, vypadat přesně jako na předloze. 

Práce s pedagogem (instruktáž) 

• Otevři soubor Zadani_EmotikonWord v textovém editoru. 

• Text formátuj následovně: 

o emotikon - Název; 

o můj oblíbený smajlík je: - Nadpis 1; 

o popis - Nadpis 2; 

o ostatní text - Normální. 

• Vlož obrázek smajlik ze složky Emotikon mezi text podle předlohy: 

o ořízni smajlíka, který se ti líbí nejvíc; 

o nastav mu velikost (výška: 10cm); 

o oblékání textu zvol nahoře a dole; 
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o zarovnej obrázek podle okraje úplně doprostřed, a poté ho posuň pomocí 

šipek co nejblíže k textu Můj oblíbený smajlík je: tak, abys nezměnil/a pořadí 

(Co se stane, když u toho držíš Shift?); 

o styl obrázku nastav na: Otočený, bílý. 

Samostatná práce žáka: 

• Hotový obrázek duplikuj. 

o Duplikovaný obrázek obnov (zahoď všechny provedené změny). 

o Nastav mu velikost (šířka: 5cm). 

o Otoč obrázek o 30°. 

o Oblékání textu zvol Před textem. 

o Zarovnej obrázek ručně tak, aby vypadal podle vzoru. 

o Pomocí ikony barva nastav obrázku Sytost: 0 %. 

o U efektů obrázku vyber Měkké okraje – 50b (poslední možnost). 

• Do dokumentu vlož ikonu ze sady Tváře (vyber si podle sebe). 

o Nastav jí velikost (5cm). 

o Zarovnej ji vlevo, dolů podle okraje. 

o Nastav jí obtékání textu: Těsné. 

 BONUS: U prvního písmenka odstavce přidej iniciálu v textu. (jiná záložka). 

Metodické poznámky k ilustrativní úloze 

Žáky je třeba nejdříve seznámit se záložkou Nástroje obrázků – Formát. Použité nástroje 

vidíme na obrázku 3.3.1-1. Je třeba dbát opatrnosti při volbě obtékání textu: Za textem, žáci 

dochází k problému „mně to zmizelo“ – problematiku třeba vysvětlit/ ukázat. 

 
Obrázek 3.3.1-1:Použité prvky v úloze 
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Pro úlohu je potřeba si předem připravit obrázek (EmotikonWord), textový dokument 

(Zadani_EmotikonWord) a ukázku výstupu (Vystup_EmotikonWord). 
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3.3.2 Základy práce s grafickým editorem - Malování 

Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie. 

Ročník: 5. 

Tematický okruh: 3. Zpracování a využití informací. 

Očekávaný výstup: RVP ZV: ICT-5-3-01, Žák pracuje s textem a obrázkem v textovém a 

grafickém editoru. 

Indikátory: 

• žák otevře grafický soubor; 

• žák využívá nástroje programu Malování: 

o obrázek nebo jeho části dokáže upravit a transformovat je; 

o vytváří vlastní tvary a křivky a dokáže je upravit a transformovat je; 

o využívá možností druhů a barev obrysu, výplně a textu; 

o žák soubor uloží ve správném formátu. 

Ilustrativní úloha: Můj vlastní smajlík 

Minule jsi pro svého oblíbeného smajlíka hlasoval, dnes nejdříve vytvoříš nového 

z připravených částí obličeje, a potom si nakreslíš vlastního úplně podle sebe. 

Práce s pedagogem (instruktáž) 

• Otevři v malování soubor Zadani_EmotikonMalovani. 

• Pomocí výběru (můžeš využít i průhledný výběr) přesuň části obličeje do kruhu, 

nezapomeň přitom na to, že některé části budeš chtít použít víckrát – kopíruj. 

• Nos vytvoř transformací (překlopení/otočení) tvarů, které vidíš okolo. 

• Nyní si vytvoř místo pro druhý obličej: všechny části, co ti zbyly označ a smaž nebo 

vygumuj. 

• Do volného prostoru nakresli smajlíka pomocí tvarů - křivka, ovál, obdélník, aj. 

Samostatná práce žáka 

• Do volného prostoru nakresli smajlíka pomocí tvarů - křivka, ovál, obdélník, aj. 

• Obličej nakresli pravidelný (kulatý, ne oválný). 
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• Dokresli vlasy a můžeš i něco podle sebe, vhodné části vybarvi. 

• Nakonec smajlíka pojmenuj: 

o pod všechny smajlíky vlož text: „Můj oblíbený smajlík:“; 

o hned vedle napiš pomocí nástroje štětec jméno, které jsi vybral. 

• Soubor ulož jako obrázek ve formátu JPG. 

 BONUS: Doplň za smajlíka pozadí, nebo zkus vytvořit vlastní Meme.17 

Metodické poznámky k ilustrativní úloze 

Žáky je třeba seznámit s nástroji programu Malování. Před začátkem práce je třeba mít 

připravený soubor Zadani_EmotikonMalovani. Při práci s výběrem je nutné zmínit položku 

průhledný výběr (vysvětlit, jak přesně funguje). Je vhodné upozornit žáky na možnost 

kopírování, než využijí/ „poničí“ všechny objekty. Pro výše zmíněnou úlohu je třeba znát 

funkci klávesy Shift. 

 

  

  

                                                 
17 Meme. In: IT slovník [online]. [cit. 2018-06-21]. Dostupné z: https://it-slovnik.cz/pojem/meme 
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3.3.3 Úprava digitální fotografie - GIMP 

Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie. 

Ročník: 5. 

Tematický okruh: 3. Zpracování a využití informací. 

Očekávaný výstup: RVP ZV: ICT-5-3-01, Žák pracuje s textem a obrázkem v textovém a 

grafickém editoru. 

Indikátory: 

• žák otevře grafický soubor; 

• žák využívá nástroje programu: 

o ovládá změnu velikosti obrázku, otočení, překlopení; 

o dokáže změnit barvu, sytost, jas a kontrast; 

o umí využít základní filtry; 

o pracuje s více obrázky najednou a umí je kompletovat; 

• žák soubor uloží ve správném formátu. 

Ilustrativní úloha: Koláž 

Určitě už se ti někdy stalo, že tvůj mobil byl plný fotek, například snímků z dovolené, proč 

jich posílat několik, když si můžeš udělat koláž. Nebo když si chceš dát na tapetu svého 

oblíbence, ale nemůžeš se rozhodnout, která fotka je ta pravá…vyzkoušej koláž. 

Spolupráce s učitelem (Instruktáž) 

• Otevři GIMP a zvol možnost Soubor – Nový, velikost nastav: 1080 x 1080 px. 

• Vlož soubor Zadani1_Kolaz. 

• Jako první otoč obrázek o 90° doprava, ořízni ho tak, aby tam byl jen jeden motýl. 

• Obrázek překlop, aby motýl letěl na druhou stranu. 

• Nastav obrázku sytost 0 % a dodej filtr: třpyt. 

• Obrázek přesuň do levého spodního rohu. 

• Nahraj druhý obrázek a nauč se mezi nimi přepínat. 

• Vyexportuj obrázek do souboru ve formátu jpg. 
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Samostatná práce žáka 

• Vlož další obrázky (Zadani2 - 5_Kolaz), přepínej mezi nimi a uprav je tak, aby se 

vešli do čtverce (plátna) podle předlohy. 

• Sluč všechny vrstvy do jedné a uprav výběry: 

o myška ať jde na druhou stranu; 

o u fotografie psa v záložce barvy zvol vyvážení barev a nastav řádek 

„Žlutá – Modrá“ na 50. 

• Soubor ulož, a poté vyexportuj do souboru ve formátu jpg. 

 BONUS: Vytvoř na obrázky rámečky…a jestli se ti to mimino nelíbí, tak ho dej pryč, 

ale budeš si muset uspořádání vymyslet sám. 

Metodické poznámky k ilustrativní úloze 

Žáky je třeba seznámit s nástroji programu GIMP. Před začátkem práce je třeba mít 

připravený soubor Zadani_Kolaz (1 - 5). Žáci často zapomínají potvrdit změnu, je třeba 

zdůraznit tento krok. Přepínání mezi obrázky (vrstvami) je popisováno jako přepínání mezi 

obrázky (žáky nezatěžujeme problematikou vrstev) – sloučení vrstev, provádějte společně.  
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3.3.4 Rastrová grafika – GIMP (úpravy velikosti, rozlišení a práce s výřezy) 

Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie. 

Ročník: 2.stupeň. 

Tematický okruh: 2. Zpracování a využití informací. 

Očekávaný výstup: RVP ZV: ICT-9-2-01 Žák ovládá práci s textovými a grafickými 

editory i tabulkovými editory a využívá vhodných aplikací. 

Indikátory: 

• žák otevře grafický program a v něm umí otevřít nový/existující soubor; 

• žák využívá nástroje programu: 

o dokáže změnit velikost a chápe problematiku velikost/ rozlišení; 

o ovládá práci s výřezy, kombinuje různé nástroje pro výběr; 

o umí výběr sčítat, odčítat, invertovat a využít průnik; 

o rozumí nastavení nástrojů výběru (především u automatických výběrů); 

o dokáže měnit barvu, sytost, jas a kontrast označené oblasti; 

o umí využít základní filtry a aplikovat je pouze na část plochy; 

• žák práci uloží a výstup dokáže exportovat (chápe rozdíly). 

Ilustrativní úloha: Černobílé nebo barevné 

Černobílá fotografie a barevným objektem je jedním z aktuálních trendů, dělá to skoro 

každý, zkus to taky. 

Spolupráce s učitelem (Instruktáž) 

• Otevři GIMP a zvol možnost Soubor – Otevřít (Zadani1_Foto). 

• Nastav šířku obrázku na 1280px. 

• Pomocí nástrojů výběru označ oblast žárovky dle předlohy. 

• Nastav odstín výběru na modrou. 

• Invertuj výběr a uprav jeho teplotu barev (studený odstín). 
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Samostatná práce žáka 

• Pokud je potřeba, otevři GIMP a zvol možnost Soubor – Otevřít (Zadani2_Foto). 

• Nastav šířku obrázku na 1280 x 854px. 

• Pomocí ručních nástrojů výběru detailně označ oblast mobilního telefonu a ruky 

fotografa, použij sčítání, odčítání a průnik výřezů. Pracuj s přiblíženou fotografií. 

• Invertuj výběr a nastav sytost barev na nulu. 

• Vyber pomocí automatických nástrojů ruku fotografa. 

• Uprav výběru teplotu barev tak, aby ruka nebyla tolik „žlutá“. 

• Soubor (ulož) vyexportuj do jpg. 

 BONUS: Zkus na obrazovku mobilu přidat (nastavit jako tapetu) žárovku jiné barvy. 

Metodické poznámky k ilustrativní úloze 

Žáky je třeba seznámit s nástroji programu GIMP. Před začátkem práce je třeba mít 

připravený soubor Zadani1_Foto a Zadani2_Foto. Žákům je třeba u změny velikosti ukázat 

jak lze (ne)zachovat poměr stran. Důraz by měl být kladen na přesnější výběr při přiblížení 

fotografie. 
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3.3.5 Rastrová grafika – GIMP (využití masky a práce ve vrstvách) 

Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie. 

Ročník: 2.stupeň. 

Tematický okruh: 2. Zpracování a využití informací. 

Očekávaný výstup: RVP ZV: ICT-9-2-01 Žák ovládá práci s textovými a grafickými 

editory i tabulkovými editory a využívá vhodných aplikací. 

Indikátory: 

• žák otevře grafický program a v něm umí otevřít nový/existující soubor; 

• žák využívá nástroje programu: 

o využívá práce s výřezy a ve vrstvách; 

o pracuje s možnostmi masky; 

• žák práci uloží a výstup dokáže exportovat. 

Ilustrativní úloha: Fotografie do „bulváru“ / Počítačové efekty 

Stačí jedna tvoje fotka a můžeš být kdekoliv. / Jak v počítači vytvořit scénu podle vlastní 

fantazie 

Spolupráce s učitelem (Instruktáž) 

• Otevři GIMP a zvol možnost Soubor – Otevřít (Zadani1_Vrstvy). 

• Vlož další soubor Zadani2_Vrstvy jako novou vrstvu. 

• Této vrstvě souboru přidej alfa kanál. 

• Pomocí nástrojů výběru označ oblast člověka a země dle předlohy. 

• Vše, co je kolem, vymaž (použij: invertovat výběr). 

• Opět invertuj výběr (aby byla označená postava se zemí) a odečti z výběru postavu. 

• Nyní vrstvě přidej masku (bílá – úplné krytí). 

• Použij nástroj přechod (z černého popředí do bílého pozadí) shora dolů tak, aby byl 

přechod mezi obrázky plynulý. 

• Použij masku vrstvy. 

• Obě vrstvy sluč a exportuj obrázek do souboru jpg. 
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Samostatná práce žáka 

• Pokud je potřeba, otevři GIMP a zvol možnost Soubor – Otevřít (Zadani1_Vrstvy). 

• Vlož další soubor Zadani3_Vrstvy jako novou vrstvu. 

• Této vrstvě souboru přidej alfa kanál. 

• Pomocí nástrojů výběru označ oblast cyklistky a země dle předlohy. 

• Vše, co je kolem, vymaž (použij: invertovat výběr). 

• Opět invertuj výběr (aby byla označená cyklistka a zem) a odečti z výběru cyklistku. 

o Nyní vrstvě přidej masku (bílá – úplné krytí). 

o Použij nástroj přechod (z černého popředí do bílého pozadí) shora dolů, tak 

aby byl přechod mezi obrázky plynulý). 

o Použij masku vrstvy. 

• Opakuj proces 3x (shoda–dolů, zleva shora–dolů vpravo, zprava shora–dolů vlevo). 

• Obě vrstvy sluč a exportuj obrázek do souboru jpg. 

 BONUS: Najdi na internetu obrázek dle vlastního výběru a přidej ho do lesa. 

Metodické poznámky k ilustrativní úloze 

Žáky je třeba seznámit s nástroji programu GIMP. Před začátkem práce je třeba mít 

připravený soubor Zadani1_Vrstvy, Zadani2_Vrstvy a Zadani3_Vrstvy. Žákům je třeba 

vysvětlit potřebu opakování celého procesu práce s maskou (1 maska = 1 přechod, nelze 

kombinovat, máme ale možnost využít jiný přechod). Doporučuje se žáky upozornit na 

možnost využití kroku zpět, aby nemuseli při chybě označovat celý výběr od začátku. Žáci 

často narazí na problém, že nevidí, co přesně mají označeného, při společné práci je vhodné 

zmínit způsoby, jak je možné si výběr ověřit. 
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3.3.6 Vektorová grafika – Zoner Callisto (práce s objekty) 

Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie. 

Ročník: 2.stupeň. 

Tematický okruh: 2. Zpracování a využití informací. 

Očekávaný výstup: RVP ZV: ICT-9-2-01 Žák ovládá práci s textovými a grafickými 

editory i tabulkovými editory a využívá vhodných aplikací. 

Indikátory: 

• žák otevře grafický program a v něm umí otevřít nový/existující soubor; 

• umí nastavit dokument; 

• žák využívá nástroje programu: 

o ovládá práci se základními tvary (křivka, elipsa, obdélník); 

o tvary dokáže transformovat, tvarovat, kopírovat a upravovat; 

o objekty umí převést na křivky, seskupovat a provádět logické operace; 

o plně využívá možností výplně, obrysu, průhlednosti a stínu; 

• žák práci uloží a výstup dokáže exportovat. 

Ilustrativní úloha:  

Spolupráce s učitelem (Instruktáž) 

• Otevři Zoner Callisto a zvol možnost nový dokument. 

• Přejdi do nastavení dokumentu a nastav orientaci: Na šířku. 

• Vytvoř všechny tvary podle předlohy: nakresli jeden tvar ručně (Originál), vytvoř 

jeho kopii a tu transformuj podle předlohy (Upravená kopie). 

o Jako první zkus úsečku, zkopíruj ji a uprav na křivku. 

o Nastav čarám vlastnosti dle předlohy. 

o Vyzkoušej si, jak přetransformovat trojúhelník na sedmiúhelník. 

o Vyplň objekty pomocí fraktálu a vícestupňového lineárního přechodu. 

o Nakresli kruh, jeho kopii převeď na křivky, které ohýbej a posouvej uzly tak, 

abys vytvořil srdce. 

o Vyplň objekty pomocí kruhového přechodu a bitmapy (Zadaní1_Objekty). 
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o Doplň nad tvary texty dle předlohy (jeden jako umělecký text a druhý jako 

odstavcový text). 

o Zarovnej všechny originální tvary podle okraje stránky: Horizontálně, vlevo. 

o Kopie zarovnej podle textu „Upravená kopie“: Horizontálně, na střed. 

o Objekty ve třetím sloupci vytvoř pomocí kombinací a logických operací 

z objektů ve stejném řádku. 

o Vyplň a zarovnej objekty dle předlohy. 

o Práci ulož a dokument exportuj ve formátu jpg. 

Samostatná práce žáka 

• Nakresli klíč podobný předloze nebo realitě pomocí logických operací se základními 

tvary. 

o Nakresli kruh, zkopíruj ho a zmenši, pomocí malého kruhu vyřízni do většího 

otvor. 

o Zbytek klíče nakresli ručně, vzniklé objekty spoj dohromady. 

o Na klíč dopiš text a doplň čáru podle předlohy. 

o Označ všechny části, ze kterých se vytvořený klíč skládá, a vytvoř skupinu. 

o Pomocí duplikačního režimu vytvoř další klíče. 

o Klíče srovnej tak, aby klíč vpravo byl vizuálně nejdál. Všechny otvory klíčů 

musí být na sobě. 

o Aplikuj na celý svazek klíčů stín. 

 BONUS: Otevři si svazek klíčů v novém dokumentu, Spoj všechny klíče kroužkem, 

vyzkoušej udělat klíče prostorově (3D efekt), případně můžeš vyzkoušet doplnit 

svazek klíčů o nějakou klíčenku. 

Metodické poznámky k ilustrativní úloze 

Žáky je třeba seznámit s nástroji programu Zoner Callisto. Před začátkem práce je třeba mít 

připravený soubor Zadani1_Objekty, který se využije pro výplň obrazce pomocí bitmapy. Je 

vhodné žáky seznámit s využitím funkčních kláves. Apelujte na žáky, aby si práci 

ulehčovali, kopírovali objekty, kreslili půlku a zrcadlili atp. Jako složitý úkon se projevilo 

oříznutí pomocí objektu, tuto problematiku detailně vysvětlete a nechte děti několikrát 

vyzkoušet „co se stane, když…“. 
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3.3.7 Tvorba animace 

Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie. 

Ročník: 2.stupeň. 

Tematický okruh: 2. Zpracování a využití informací. 

Očekávaný výstup: RVP ZV: ICT-9-2-05 Žák zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni 

informace v textové, grafické a multimediální formě. 

Indikátory: 

• žák si připraví stručný scénář; 

• vstupní data zpracuje v grafickém editoru; 

• využívá práce ve vrstvách (hladinách); 

• chápe rozdíly statických a dynamických objektů; 

• vyexportované snímky zpracuje v dostupném editoru (zde Movie Maker); 

• žák práci uloží a výstup dokáže exportovat; 

Ilustrativní úloha: Klasická animace 

Vyzkoušej rozpohybovat objekty grafiky, tvoje výtvory a další. 

Spolupráce s učitelem (Instruktáž) 

• Otevři v programu Zoner Callisto soubor Zadani1_Animace a připrav 30 snímků. 

o Pohybuj objekty z vrstvy pohybující se objekty dle předlohy. 

o Dávej pozor na stejnou velikost kroku mezi jednotlivými snímky. 

o Každý jednotlivý snímek vyexportuj. 

• Otevři program Movie Maker a přidej snímky do projektu. 

o Označ všechny snímky a nastav dobu trvání na 0,1s. 

o Animaci doplň o úvodní titulky a hudbu. 

o Ulož si projekt a ulož film (doporučeno pro tento projekt/dle zadaní učitele) 

do souboru. 
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Samostatná práce žáka  

Navrhovaná témata: Moje oblíbená hra, Rozhovor dvou kamarádů, Představení v ZOO, 

Výukový materiál, …  

• Spusť si textový editor a sepiš si stručný scénář toho, o čem bude tvá animace. 

o Popis prostředí, jaké objekty budou na snímcích, kolik snímků bude, aj. 

• Otevři v programu Zoner Callisto a připrav si jednotlivé snímky tvé animace. 

o Dávej pozor na stejnou velikost kroku mezi jednotlivými snímky. 

o Každý jednotlivý snímek vyexportuj. 

• Otevři program Movie Maker a přidej snímky do projektu. 

o Označ všechny snímky a nastav dobu trvání na 0,1s. 

o Animaci doplň o úvodní titulky a hudbu, zvuky a ruchy. 

o Ulož si projekt a ulož film (doporučeno pro tento projekt/dle zadaní učitele) 

do souboru. 

Metodické poznámky k ilustrativní úloze 

Žáky je třeba seznámit s nástroji programu pro přípravu vstupních dat (Zoner Callisto atd.) 

a programem Movie Maker. Je vhodné žáky seznámit s pojmem snímková frekvence a 

upozornit je na stejně velké kroky mezi jednotlivými snímky. Můžete využít stránek 

vytvořených pro podporu výuky animace v rámci organizované mimoškolní aktivity, 

primárně zpracované pro nižší věkovou hranici (9– 11 let)18. V tomto případě se osvědčila 

práce ve dvojicích, což povýšilo nápaditost a kreativitu projektů. 

     

 

                                                 
18 ONDRÁČKOVÁ, Simona. Animace [online]. Sokolov, 2017 [cit. 2018-06-13]. Dostupné z: 

https://kraken.pedf.cuni.cz/~ondracks/index.html 
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4 Závěr 

Hlavním cílem práce bylo zmapovat prostřednictvím výzkumného šetření obsah a podíl 

výuky počítačové grafiky v rámci hodin informačních technologií na základních školách. 

Dle výsledků šetření poté vytvořit návrhové hodiny pro výuku počítačové grafiky v rámci 

předmětů zaměřených na informační technologie. První část práce se zabývá výsledky 

dotazníkového šetření a druhá část návrhům hodin, kde je pojednáno také o pokynech 

plynoucích z RVP, které je třeba zohlednit.  

Prvním úkolem bylo vytvořit a distribuovat dotazník pro učitele informatiky na základních 

školách. Následně proběhlo „očištění“ a přepis deklarovaných odpovědí do relevantního 

souboru dat, jeho analýza a statistické zpracování. Výsledky výzkumného šetření reflektují 

využívání RVP učiteli předmětů zaměřených na IT. Deklarované odpovědi respondentů, 

zastupujících školy účastnící se výzkumného šetření, často korespondovali s očekávanými 

výstupy a učivem, jenž vyplývá z pokynů rámcového vzdělávacího programu. Několik 

otázek, které bylo možné porovnat s výzkumem VIV1319, vypovídá o posunu a obohacení 

výuky a vyučujících informačních technologií. Mezi zásadní zjištění získaná výzkumem 

spadají informace o postoji k vybraným tematickým celkům informatiky a počítačové 

grafiky jak pedagogů, tak zprostředkovaně také žáků. Témata, která byla v dotazníku často 

kladně hodnocena, jsou Vyhledávání a získávání informací na Internetu, sběr dat a Práce s 

kancelářskými aplikacemi (text, tabulky, prezentace). Právě tato dvě témata jsou v rámci 

RVP těmi nejčastěji zmiňovanými a popisovanými ve standardech pro vzdělávání.20 

V závěru kapitoly je uvedeno shrnutí, kde jsou rozebrány vztahy mezi otázkami a vypsány 

zásadní výsledky dotazníkového šetření, které jsou využity v další části práce, jež se věnuje 

návrhům výuky. 

Třetí kapitola obsahuje výstupy bakalářské práce, tedy návrhy výuky, které vznikly na 

základě dotazníkového šetření. Návrhy respektují pokyny vyplývající z RVP i názory 

respondentů, díky nimž byly získány základní informace o tom, jaké jsou možnosti výuky 

                                                 
19 ČERNOCHOVÁ, Miroslava. Rozvoj informačně technologických kompetencí na základních školách: 

výzkum stavu a struktury informačně technologické gramotnosti. V Praze: České vysoké učení technické, 

2013. ISBN 978-80-01-05407-9. 
20 STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ: Informační a komunikační technologie. Metodický 

portál RVP.cz [online]. 1.9.2013 [cit. 2018-06-10]. Dostupné z: 

https://digifolio.rvp.cz/artefact/file/download.php?file=67493&view=9832 
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grafiky na ZŠ. Mimo jiné byl vyšetřen prostor pro výuku grafiky, tedy počet hodin, který 

věnují školy grafice, a rovněž byl přiblížen reálný stav aktuálního dění na školách. Dále byla 

naznačena aktuální situace ohledně HW a SW vybavení škol, na jejímž základě byl pro 

každý tematický celek vybrán pro výuku ten nejčetněji zastoupený software, přičemž 

výstupy práce (návrhy hodin) je možné využít i s použitím jiného SW vybavení. Jednotlivé 

úkoly v rámci návrhových hodin byly diskutovány po zpracování výsledků dotazníku a 

seznámení s pokyny RVP mnohokrát, přičemž jsou z části ovlivněné subjektivním názorem 

autorky na vnímání úkolů žáky. Hlavním cílem bylo při práci v programu navrhnout takové 

úkoly, které udrží žákovu pozornost, a zároveň bude student chtít úkoly z vlastní iniciativy 

dokončit. Při ověřování se ve většině případů zmíněného cíle dosáhlo. 

Podklady pro výuku jsou strukturovány do tří částí, první popisuje základní informace o 

vyučovaném tématu, ročníku a učivu, jež bude prezentováno, druhá část se věnuje práci 

v programu s učitelem a následně procvičení práce žákem samotným. Poslední, třetí část, 

doplňuje plány výuky o metodické poznámky, které obsahují poznámky autorky z 

ověřování, informace o potřebných podkladech a další doporučení. Všechny grafické 

materiály, které návrhy obsahují, jsou formou ilustrace umístěny přímo pod metodickými 

poznámkami jako součást plánů, v příloze práce jsou pak k dispozici ve větším rozlišení. 

Originální soubory jsou umístěny online, jak je popsáno v práci výše.  
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Přílohy 

Příloha č. 1: Doplňující grafy 

Hardware a software počítačů – struktura a funkce počítače 

 

Komunikace a spolupráce v digitálním prostředí (včetně cloudu)  
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Práce s počítačovou grafikou – úprava a tvorba grafiky 

 

Práce s kancelářskými aplikacemi (text, tabulky, prezentace)  
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Práce se zvukem a videem na počítači – využití a tvorba multimédií 

 

Vyhledávání a získávání informací na Internetu, sběr dat 
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Vytváření a publikování webových stránek (HTML, CSS, PHP atd.)  

 

Základní uživatelské dovednosti a znalosti, správa souborů 

 

  



69 

 

Robotické stavebnice (LEGO WeDo/Mindstorms, Bee-Bot, Merkur atd.)  

 

Propedeutické programovací jazyky (Scratch, Baltík, Kodu atd.)  
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Sociální sítě a bezpečnost na Internetu 
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Příloha č.2: Práce s obrázkem v textovém editoru 
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Emotikon 

Můj oblíbený smajlík je: 

Popis 

Emotikon (používá se i varianta emotikona a český ekvivalent smajlík) je grafický symbol 

složený obvykle z interpunkčních a speciálních znaků, který vyjadřuje pisatelovu náladu, 

postoj či emoce. Jde o speciální formu ASCII art, jejíž význam se musí interpretovat při 

otočení o 90° doprava 

Používá se především v médiích jako jsou internetové chaty, IRC a SMS, ačkoliv se někdy 

objeví i jinde (začínají se pozvolna objevovat i v pravidelných periodikách, převážně pro 

mládež). V oficiální komunikaci se nevyskytuje. Ale například Pavel Herout je používá ve 

svých knihách o programování již od poloviny 90. let. 



73 

 



74 

 

Příloha č. 3: Základy práce s grafickým editorem – Malování 
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Příloha č. 4: Úprava digitální fotografie – GIMP 
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Příloha č. 5: Rastrová grafika – GIMP (úpravy velikostí, rozlišení a práce s výřezy) 
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Příloha č. 6: Rastrová grafika – GIMP (využití masky a práce ve vrstvách) 
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Příloha č. 7: Vektorová grafika – Zoner Callisto (práce s objekty) 
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Příloha č. 8: Tvorba animace 

 

 


