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1. Úvod 

Velký technologický rozvoj posledních let způsobil zásadní změnu v běžném i pracovním 

životě. Automatizované procesy usnadňují a zlevňují vykonávání činností například 

v zemědělství, průmyslu a zdravotnictví. Některé dnes běžné úkony by bez počítačů ani 

možné nebyly. Dnešní společnost se těmito vlivy velmi rychle a razantně proměňuje. Oblast 

informačních a komunikačních technologií není výjimkou. Celodenní přístup k internetu 

zjednodušuje a zefektivňuje komunikaci a umožňuje snadné získávání informací pro 

studijní, pracovní i zábavní účely. Tyto výhody jsou uplatňovány i ve školství, studenti se 

díky počítačům, v poslední době také tabletům, mohou vzdělávat v globálním měřítku bez 

opuštění školní třídy. Projektory a interaktivní tabule zpřístupňují takové možnosti 

demonstrace a procvičování probírané látky, které pokud jsou využity kompetentně, mohou 

zvýšit kvalitu vzdělávání. Přítomnost ICT ve všech stránkách života přináší potřebu tyto 

technologie ovládat, v dnešní společnosti se schopnost využívat ICT považuje za obdobně 

důležitou jako čtení a psaní. Vzdělávací systémy proto usilují o integraci využívání ICT ve 

výuce, což je ne vždy úspěšně, protože vzdělávací systémy nemají šanci s rychlostí proměn 

v tomto oboru udržovat tempo.  

Rozvoj informačních a komunikačních technologií nepochybně přináší řadu výhod, 

negativní stránky působení ICT ale až na výjimky bývají ignorovány. Kromě známějších 

vlivů jako například excesivního používání, závislostí a zdravotního působení, má ICT 

zvláště u současných mladých lidí nepříznivé dopady na kognitivní funkce, na soustředění 

a na paměť. Přesun současných studentů od čtení knih k televizi a internetu zhoršil dle 

některých pramenů schopnost plně se soustředit na jednu činnost, což značně negativně 

ovlivňuje učení se novým vědomostem.1 Čtení knih vyžadovalo souvislou pozornost, 

představivost a paměť, mozek byl tedy navyklý na dlouhodobé soustředění. Internet však 

přinesl změnu tohoto prostředí, konstantní vyrušování od prováděných činností je běžná 

záležitost, což ovlivnilo délku kvalitního soustředění.2 Lidé si dnes často odmítají pamatovat 

údaje, protože není problém cokoliv najít na internetu, když k němu mají celodenní přístup. 

Možnost koncentrace na učení je zeslabena skutečností, že lidé očekávají vzruchy z okolí – 

                                                           
1 Mozek neumíme efektivně využít, neučíme se to, říká kouč. Aktuálně.TV [online]. 2015 [cit. 2015-08-21]. 

Dostupné z: http://video.aktualne.cz/dvtv/neumime-efektivne-vyuzit-mozek-neucime-se-to-rika-

kouc/r~2c0a4ede039e11e5bcb60025900fea04/ 
2 TAYLOR, Jim. How Technology is Changing the Way Children Think and Focus. Psychology 

Today [online]. 2012 [cit. 2015-08-21]. Dostupné z: https://www.psychologytoday.com/blog/the-power-

prime/201212/how-technology-is-changing-the-way-children-think-and-focus 
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textovou zprávu, e-mail atd. Kvůli této závislosti na ICT se ve světě začaly zavádět 

„technologické přestávky“ určené k ukojení závislosti a tudíž možnosti pokračovat v práci.3 

Velmi závažným negativem je také provozování multitaskingu při učení, bylo již dokázáno, 

že při snaze vykonávat více činností zároveň, dochází ke značnému snížení kvality 

a rychlosti v porovnání s jednotlivým vykonáváním činností.4 

Diplomová práce usiluje o zjištění a analýzu negativních efektů ICT s důrazem na vlastnosti 

informačních a komunikačních technologií a způsoby jejich používání, které mají dopady 

na procesy nezbytné k učení. 

Práce je rozčleněna do několika částí. Po vymezení výzkumného pole, cílů a metod jsou 

v teoretické části prezentována negativa jako vlivy na zdraví, excesivní používání vedoucí 

k závislostem a možnosti použití ICT ke kriminalitě. Následně je věnována pozornost 

aspektům a způsobům používání ICT, které ovlivňují schopnost koncentrace a učení. 

Teoretická část je zpracována pomocí analýzy odborné literatury a výzkumů, které souvisejí 

s touto tematikou. 

V empirické části práce je ověřována validita některých zjištění z teoretické části, které se 

týkají vlivu ICT na školní úspěch žáků a názoru vyučujících na  problematiku soustředění 

v souvislosti s používáním ICT ve škole. Řešení je uskutečněno výzkumným šetřením 

s využitím kvalitativních i kvantitativních metod. Z osmi tříd na osmiletém gymnáziu jsou 

náhodně vybráni tři studenti, se kterými jsou vedeny rozhovory o dané problematice. Názory 

učitelů jsou zjišťovány pomocí dotazníkového šetření. Výsledkem diplomové práce je 

ucelená deskripce negativních vlivů ICT s důrazem na kognitivní funkce, v závislosti na 

těchto zjištěních jsou v případech, kdy je to možné, doporučena řešení, která tyto vlivy 

mohou alespoň zmírnit. 

  

                                                           
3 ROSEN, Larry. The Amazing Power of "Tech Breaks". Psychology Today [online]. 2011 [cit. 2015-08-23]. 

Dostupné z: https://www.psychologytoday.com/blog/rewired-the-psychology-technology/201105/the-

amazing-power-tech-breaks 
4 WEIMER, Maryellen. Students Think They Can Multitask. Here’s Proof They Can’t. Faculty 

Focus [online]. 2012 [cit. 2015-08-21]. Dostupné z: http://www.facultyfocus.com/articles/teaching-

professor-blog/multitasking-confronting-students-with-the-facts/ 
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2. Vymezení výzkumného pole, problémů a cílů práce 

2.1. Výzkumné pole 

Informační a komunikační technologie mají nepochybně řadu kladných efektů. Práce se však 

soustředí na negativní vlivy jejich působení na výchovu a vzdělávání ve školním 

i mimoškolním prostředí. Problematika se dotýká negativ jako vliv na zdraví, excesivní 

používání vedoucí k závislostem a možnost použití ICT ke kriminalitě, hlavní částí obsahu 

výzkumného pole je ale vliv ICT na kognitivní funkce, na paměť a na soustředění. Na 

základě vědeckých prací a výzkumů je zjišťováno, jestli si studenti pamatují méně, 

respektive zdali jsou ICT přímo odpovědné za situace, kdy si v některých případech studenti 

odmítají pamatovat, a jaké aspekty těchto technologií mají možnost negativně ovlivňovat 

kvalitu soustředění. Se soustředěním úzce souvisí multitasking, tedy snaha studentů 

vykonávat více činností zároveň, podrobně je zkoumána efektivita multitaskingu a názory 

samotných studentů na jeho provozování. Práce rovněž zjišťuje, jaké aspekty ICT působí 

rušivě na proces učení a pokouší se pomocí odborných zdrojů prezentovat, co lze udělat pro 

omezení některých vlivů.  

V závislosti na obsahu lze z pohledu diplomové práce zkoumanou problematiku rozdělit na 

tři části. Zdravotní a sociální negativa jako syndrom karpálního tunelu, obezita, závislosti na 

počítači, internetu atp. Oblast soustředění, kde je velký důraz kladen na multitasking a na 

rušivé prvky způsobené např. mobilními telefony a tablety ve škole i mimo ni. Oblast paměti, 

kde je zkoumáno, jaké přímé i nepřímé vlivy na paměť mohou ICT mít a jestli si sami 

studenti jsou těchto dopadů vědomi. 

Formou otázek jsou v diplomové práci formulovány následující výzkumné problémy, na 

jejichž základě jsou stanoveny výzkumné cíle práce. 

2.2. Výzkumné problémy 

Jaké negativní důsledky má používání informačních a komunikačních technologií na 

kognitivní funkce studentů v oblasti výchovy a vzdělávání? Existují postupy, které by mohly 

tyto negativní efekty nějakým způsobem ovlivnit? Problém je podrobněji redefinován do 

následujících podotázek. 

P1)  Jaké negativní vlivy informačních a komunikačních technologií lze identifikovat 

v oblasti kognitivních funkcí studentů?  
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P2)  Jak informační a komunikační technologie negativně ovlivňují soustředění 

studentů při výuce? 

P3)  Jak lze eliminovat, případně zmírnit, negativní důsledky působení informačních 

a komunikačních technologií ve výchově a vzdělávání? 

 

2.3. Výzkumné cíle 

Cílem práce je identifikovat a analyzovat negativní dopady informačních a komunikačních 

technologií na kognitivní funkce studentů. Specifikovat postupy, které by mohly zmírnit 

negativní vlivy informačních a komunikačních technologií v oblasti výchovy a vzdělávání. 

C1) Analyzovat negativní vlivy informačních a komunikačních technologií v oblasti 

kognitivních funkcí. 

C2) Identifikovat, v jakých situacích a jakým způsobem informační a komunikační 

technologie negativně ovlivňují soustředění studentů při výuce. 

C3) Navrhnout možná řešení, která by mohla zmírnit, anebo eliminovat, negativní 

důsledky působení informačních a komunikačních technologií v oblasti výchovy 

a vzdělávání. 

 

2.4. Výzkumné metody 

Pro naplnění stanovených cílů práce jsou použity jak teoretické, tak empirické metody. 

V teoretické části práce je provedena analýza teoretických východisek práce založená na 

studiu primárních i sekundárních zdrojů a jejich interpretaci se zaměřením na negativní vlivy 

informačních a komunikačních technologií v oblasti kognitivních funkcí. Záměrem je 

pomocí analyticko-syntetické metody přispět primárně k naplnění cíle C1, částečně cílů C2 

a C3.  

V empirické části diplomové práce je provedena kvalitativní studie metodou 

strukturovaného rozhovoru na vybraném gymnáziu. Důvodem je analýza negativního vlivu 

informačních a komunikačních technologií na školní úspěch. Výzkum je realizován na 

zvoleném osmiletém gymnáziu. Metoda rozhovoru je aplikována na náhodně vybrané žáky. 

Je také proveden kvantitativní výzkum formou dotazníku mezi pedagogickými pracovníky 

základních a středních škol. Důvodem je zjistit názory učitelů na přínosy a negativa 

používání mobilních telefonů ve škole. Výstupy této části přispívají naplnění cílů C2 a C3. 
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3. Teoretická část 

Pozitivní dopady ICT na společnost nelze zpochybňovat, málokdy se však zmiňují negativní 

stránky, i přes to, že jejich působení může mít závažné trvalé následky. Nejsou tím myšleny 

pouze zdravotní a sociální problémy jako zhoršení zraku, syndrom karpálního tunelu, 

kyberšikana atp., ovlivněny jsou i kognitivní funkce. Teoretická část se soustředí zejména 

na analýzu negativních dopadů ICT na oblast soustředění a paměti v domácích i školních 

podmínkách. Studenti si pamatují méně, protože se kvůli vlivům ICT nezvládají efektivně 

soustředit. Existují studie, z nichž vyplývá, že internet přinesl změnu prostředí, ve kterém je 

konzistentní pozornost téměř nemožná.5 Je potřeba zmapovat, jaké aspekty těchto 

technologií mají zmíněné efekty a jestli je možné tyto vlivy nějak omezit. Je dobře známo, 

že soustředění je ovlivňováno vzruchy z okolí, informační a komunikační technologie 

přinesly nové zdroje těchto rušivých elementů, například snahu studentů provozovat 

multitasking při učení. Tablety a mobilní telefony jsou často zprostředkovateli této činnosti.6 

Tyto technologie mohou působit jako rušivý element i pokud s nimi studenti cíleně 

neinteragují.7 Lidé jsou dnes často stále připraveni reagovat na zprávy z okolí, takže 

kontrolují např. mobilní telefon i bez zazvonění. V některých případech může docházet až 

k tzv. „phantom pocket vibration syndrome“, což znamená, že člověk si myslí, že mu 

zazvonil nebo zavibroval mobilní telefon, i když se tak nestalo.8 Často dnes dochází 

k používání ICT i v případech, kdy to není nutné, což je jedním z důvodů, proč je potřeba na 

negativní vlivy ICT upozornit. 

Zdravotní problémy 

Oční únava je jedním z velmi častých, ale méně závažných, zdravotních problémů. Je 

způsobena intenzivním používáním očí, tedy například dlouhým sledováním obrazovky 

počítače. Příznaky většinou zmizí s odpočinkem od pro oči namáhavé činnosti. V některých 

případech však symptomy oční únavy mohou indikovat jiné oční onemocnění. Symptomy 

                                                           
5 TAYLOR, Jim. How Technology is Changing the Way Children Think and Focus. Psychology 

Today [online]. 2012 [cit. 2015-08-21]. Dostupné z: https://www.psychologytoday.com/blog/the-power-

prime/201212/how-technology-is-changing-the-way-children-think-and-focus 
6 WEIMER, Maryellen. Students Think They Can Multitask. Here’s Proof They Can’t. Faculty 

Focus [online]. 2012 [cit. 2015-08-21]. Dostupné z: http://www.facultyfocus.com/articles/teaching-

professor-blog/multitasking-confronting-students-with-the-facts/ 
7 Mobile Mindset Study. Lookout [online]. 2012 [cit. 2015-08-21]. Dostupné z: 

https://www.lookout.com/resources/reports/mobile-mindset 
8 ROSEN, Larry. Phantom Pocket Vibration Syndrome. Psychology Today [online]. 2013 [cit. 2015-08-21]. 

Dostupné z: https://www.psychologytoday.com/blog/rewired-the-psychology-technology/201305/phantom-

pocket-vibration-syndrome 
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oční únavy jsou: suché, unavené, pálící nebo svědící oči; suché oči; rozmazaná nebo dvojitá 

vize; bolest hlavy; bolest krku, ramen nebo zad; zvýšená citlivost na světlo; ztížené 

soustředění; pocit nemožnosti udržet otevřené oči.9 Suché oči se považují za hlavní příčinu 

oční únavy. Při práci s obrazovkou dochází ke snížení frekvence mrkání, což má za následek 

vysychání očí. Faktory ovlivňující vysychání povrchu očí jsou zejména: environmentální 

jako ventilace suchým vzduchem nebo prašné prostředí; zvýšené vystavování – při čtení 

bývá část oka zakryta víčkem, takže je snížené odpařování slz; věk – produkce slz se s věkem 

snižuje; systémové nemoci a léčiva; používání kontaktních čoček; jiné okulární patologie 

jako dysfunkce víčkové žlázy.10 Podle výzkumu The Vision Council zhruba 65% lidí 

narozených mezi rokem 1965 a 1996 trpí příznaky oční únavy, 35% dotázaných totiž stráví 

každý den před obrazovkou alespoň devět hodin.11 

Syndrom počítačového vidění je termín, kterým se hromadně označují všechny negativní 

příznaky způsobené používáním obrazovky. Patří sem například suché oči, přílišné 

prokrvení očí, dočasně rozmazané vidění, oční únava, zvýšená senzitivita na světlo, 

podráždění a svalové problémy. Obecně se tedy jedná o abnormality povrchu očí, křeče 

a extra-okulární příznaky způsobené špatným držením těla a také bolesti hlavy. Před 

nástupem počítačů v kancelářích probíhalo množství různých aktivit, které vždy vyžadovaly 

jinou polohu těla, což bylo přirozenou přestávkou od jednotlivých činností. Dnes však díky 

počítačům není potřeba pro práci měnit držení těla, což způsobuje všechny zmíněné 

problémy. Za hlavní příčinu syndromu počítačového vidění se považují suché oči, vizuální 

efekty obrazovek jako osvětlení, odrazy, kvalita displejů a obnovovací frekvence. 

Zaostřování lidského oka není uzpůsobeno elektronicky generovaným obrazům. Velmi 

dobře reaguje na přesně definované hrany s dobrým kontrastem pozadí, tedy například černé 

písmo na bílém podkladě. Oči nejsou schopny udržet pozornost na obrazovku, takže se po 

chvíli uvolní a zaostří na nějaké místo za obrazovkou. Toto místo se nazývá „resting point 

of accomodation – RPA“ (odpočinkový bod). RPA je pro každého člověka jiný, ale obecně 

je dále, než běžná vzdálenost od obrazovky. Oči tedy stále musí přeostřovat, což způsobuje 

jejich únavu a začnou se projevovat symptomy syndromu počítačového vidění. Osvětlení 

                                                           
9 Eyestrain. Mayo Clinic [online]. 2015 [cit. 2016-02-19]. Dostupné z: http://www.mayoclinic.org/diseases-

conditions/eyestrain/basics/definition/con-20032649 
10 WIMALASUNDERA, Saman. Computer vision syndrome [online]. 2006 [cit. 2016-10-12]. Dostupné z: 

http://gmj.sljol.info/articles/10.4038/gmj.v11i1.1115/galley/1023/download/ 
11 2015 digital eye strain report. The Vision Council [online]. 2015 [cit. 2016-02-19]. Dostupné z: 

https://www.thevisioncouncil.org/sites/default/files/VC_DigitalEyeStrain_Report2015.pdf 
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místnosti a tím způsobené odrazy mohou nepříznivě ovlivnit oči uživatele. Jasné osvětlení 

okolí jako stolní lampy a velká okna vytváří odraz na obrazovce, který působí jako zdroj 

vizuální únavy. Faktorem je také obnovovací frekvence obrazovky, která už dnes však není 

tak aktuální. K odstranění blikání na všech úrovních osvětlení stačí 75Hz. Prevence a léčba 

syndromu počítačového vidění potřebuje okulární terapii i přizpůsobení pracovního 

prostředí. Světlo v místnosti by nemělo být příliš silné a nesmí být namířeno na obrazovku 

ani do očí. Osvětlení z oken by mělo být zeslabené buď závěsy, nebo zabarvením skel. Anti 

reflexní filtry nemusí zeslabit symptomy zátěže očí, poskytnou však vizuální komfort. 

K zamezení bolesti krku a ramen je důležité umístit obrazovku do správné výšky 

a vzdálenosti. Obrazovka má být vzdálena 90–100cm a 10–20 stupňů pod úrovní očí, aby 

nemusela být víčka tolik rozevřena, což zredukuje odpařování slz. Pokud by byla výše, 

uživatel by musel zaklánět hlavu, čímž by namáhal krční svaly. Dále jsou doporučované 

krátké, ale časté, přestávky, i pouhý pohyb po místnosti uvolní vytížené svaly. Vysychání 

očí lze zredukovat pomocí zvlhčujících očních kapek dostupných v lékárnách i bez předpisu. 

Pokud člověk používá obrazovku více než několik hodin denně, je doporučeno používat 

počítačové brýle.12 

Zvláště nástup mobilních telefonů a tabletů je příčinou Text Neck syndromu. Zakřivené 

držení těla při používání těchto zařízení způsobuje zdravotní problémy jako bolesti hlavy 

a krčních a ramenních svalů. Další symptomy mohou být: ztuhlost v ramenou; bolesti zad, 

paží, loktů, zapěstí, rukou a prstů; brnění horních končetin. Název syndromu popisuje 

zdravotní stav, který vzniká převážně z častého psaní textových zpráv. Ke vzniku syndromu 

může také přispívat shrbení těla při používání počítače nebo spaní na vysokém polštáři. 

Držení hlavy v pozici mimo střed ramen způsobuje změnu středu gravitace, což má za 

následek zvýšení tlaku na krční a ramenní svaly. Čím více je hlava vytrčena dopředu, tím 

více jsou svaly namáhány. Pokud se tento stav ignoruje po delší dobu, může způsobit 

artritickou degeneraci krční páteře, dochází totiž k protažení vazů, které spojují obratle. 

Dlouhodobým protahováním se vazy zeslabí, což dovolí obratlům hýbat se více, než je 

správné. Výsledkem je vyšší nápor na meziobratlové ploténky, který může vést až k výhřezu. 

To lze sice chirurgicky vrátit zpět, ale jedná se pouze o dočasnou nápravu, protože 

syndromem zeslabené vazy ploténky ve správné pozici neudrží. Text neck syndrom 

akceleruje stárnutí a degeneraci meziobratlových kloubů vedoucí až k degeneračním 

                                                           
12 WIMALASUNDERA, Saman. Computer vision syndrome [online]. 2006 [cit. 2016-10-12]. Dostupné z: 

http://gmj.sljol.info/articles/10.4038/gmj.v11i1.1115/galley/1023/download/ 
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kloubovým onemocněním krční páteře. Oslabené vazy se dají léčit proloterapií. Jedná se 

o roztok dextrózy aplikovaný injekční stříkačkou do protažených vazů. Způsobí to lehkou 

zánětlivou reakci, která zapříčiní větší přítok krve do poškozené oblasti, což tělo potřebuje 

k zahájení procesu regenerace. Dostane se do té oblasti také kolagen, ze kterého jsou vazy 

složené. Dojde tedy k jejich posílení. Jakmile jsou vazy opět schopné držet meziobratlové 

ploténky na svém místě, nebudou muset za ně svaly odvádět práci, takže symptomy Text 

Neck syndromu zmizí.13 

Excesivní používání počítače často vyústí v nedostatek pohybu, což v kombinaci 

s nesprávnými stravovacími návyky může vést k obezitě. Tato komplexní zdravotní porucha 

není jen kosmetickým problémem, zvyšuje totiž riziko nemocí a zdravotních problémů, 

způsobuje například srdeční choroby, cukrovku a vysoký krevní tlak. V některých případech 

může obezita souviset s jinými nemocemi jako Praderův-Williho syndrom a Cushingův 

syndrom.14 Z výzkumu vydaného v International Journal of Obesity v roce 2013 vyplynulo, 

že sledování televize u dětí má vliv na obezitu, dle výzkumu však tento vztah k obezitě 

používání počítače nemělo.15 

S nástupem intenzivního používání počítače se v poslední době často objevuje syndrom 

karpálního tunelu. Projevuje se necitlivostí a brněním v oblasti ruky. Tento zdravotní stav je 

způsoben skřípnutím nervu v zápěstí. Ke vzniku syndromu karpálního tunelu přispívají 

různé faktory, například anatomie konkrétního zápěstí, jiné související zdravotní problémy 

a také styl používání zápěstí. Správná léčba zvládá u většiny lidí odstranit symptomy 

a obnovit funkci zápěstí. Je však nutné navštívit doktora včas, v takovém případě je možné 

vyhnout se operačnímu řešení. Pokud se karpální tunel nechá bez léčby, může dojít 

k permanentnímu poškození nervů a svalů.16 V případě, kdy je zápěstí často přetěžované 

například velmi častým používáním počítače, je k předcházení syndromu karpálního tunelu 

doporučeno šest druhů cvičení.17 

                                                           
13 Treatment of Text Neck. Caring Medical [online]. [cit. 2016-10-14]. Dostupné z: 

http://www.caringmedical.com/treatment/text-neck/ 
14 Obesity. Mayo Clinic [online]. 2015 [cit. 2016-02-19]. Dostupné z: http://www.mayoclinic.org/diseases-

conditions/obesity/basics/definition/con-20014834 
15 Association between TV viewing, computer use and overweight, determinants and competing activities of 

screen time in 4- to 13-year-old children. International Journal of Obesity [online]. 2011 [cit. 2016-02-19]. 

Dostupné z: http://www.nature.com/ijo/journal/v37/n1/full/ijo2011244a.html 
16 Carpal tunnel syndrome. Mayo Clinic [online]. 2014 [cit. 2016-03-16]. Dostupné z: 

http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/carpal-tunnel-syndrome/basics/definition/con-20030332 
17 Carpal tunnel syndrome exercises. Chartered Society of Physiotherapy [online]. [cit. 2016-10-02]. 

Dostupné z: http://www.csp.org.uk/publications/carpal-tunnel-syndrome-exercises 
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Sociální problémy 

Velmi závažným negativem, které informační a komunikační technologie přinesly, je 

kyberšikana. Jedná se o cílené a opakované ubližování jiné osobě použitím počítačů, 

mobilních telefonů a jiných elektronických zařízení. I přes to, že takovéto chování se může 

objevit u lidí jakéhokoliv věku, často se o kyberšikaně mluví hlavně ve spojitosti 

s adolescenty.18 Z výzkumů Cyberbullying Research Center prováděných v posledních 

deseti letech na téměř 15 000 žáků druhých stupňů základních škol a středních škol ve 

Spojených Státech Amerických vyplynulo, že 25% dotázaných žáků bylo v minulosti 

oběťmi kyberšikany a 9% zažilo kyberšikanu během 30 dní před výzkumem. Na základě 

výzkumů lze o kyberšikaně vyvodit tyto velmi obecné generalizace: adolescentní dívky se 

s kyberšikanou setkávají stejně nebo i více než chlapci (v pozici oběti i tyrana);  kyberšikana 

se váže k nízké sebeúctě, sebevražedným záměrům, vzteku, frustraci a dalším emočním 

a psychologickým problémům; kyberšikana se vztahuje k dalším záležitostem z reálného 

světa včetně problémů ve škole, antisociálnímu chování, užívání drog; tradiční šikana je stále 

více rozšířená, než kyberšikana; tradiční šikana a kyberšikana spolu úzce souvisí, žáci, kteří 

jsou šikanování ve škole, jsou oběťmi kyberšikany a žáci, kteří provozují šikanu, provozují 

i kyberšikanu. 

Podle výzkumů Youth Risk Behavior Surveillance (YRBS) a School Crime Supplement 

(SCS) se však mezi rokem 2011 a 2013 počty žáků setkávajících se s kyberšikanou snížily. 

V obou případech se však jednalo o relativně malý vzorek žáků, takže je nutné brát výsledky 

s rezervou. Nejnovější data Cyberbullying Research Center z roku 2015 ukazují, že ze 450 

studentů ve věku 11–14 let ze Středozápadu USA se stalo terčem kyberšikany ve 30 dnech 

před výzkumem 15% respondentů (11,8% chlapců, 18,5% dívek) a 6,3% v té samé době 

kyberšikanu praktikovalo (6,1% chlapců, 6,5% dívkek).19 

Kyberstalkingem se dle The National Center for Victims of Crime označuje výhružná 

komunikace nebo nechtěné (často sexuální) návrhy mířené na jiného uživatele 

prostřednictvím internetu nebo jiných forem vzdálené komunikace. V případě klasického 

stalkingu je obvykle nutné, aby pachatel a oběť bydleli blízko sebe, u kyberstalkingu na 

vzdálenosti nezáleží, ale i přesto může způsobit stejný druh traumatu jako klasický stalking. 

                                                           
18 What is Cyberbullying? Cyberbullying Research Center [online]. 2014 [cit. 2016-03-16]. Dostupné z: 

http://cyberbullying.org/what-is-cyberbullying/ 
19 Cyberbullying Facts. Cyberbullying Research Center [online]. [cit. 2016-03-16]. Dostupné z: 

http://cyberbullying.org/facts/ 
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Pachatele provádějící kyberstalking bývá složité odhalit, protože mění své přezdívky a účty 

s cílem zpomalit proces jejich identifikace. Anonymita internetu tedy pachatelům značně 

zjednodušuje provádět útoky na své oběti. Nejčastěji si pachatel vybere svoji oběť na základě 

předchozího vztahu (reálného nebo online). Dochází však i k případům, kdy si pachatel oběť 

vybere náhodně poté, co na internetu získá její osobní informace. Někteří lidé totiž například 

na sociálních sítích sdílejí informace jako věk, telefonní číslo atp. Kyberstalkeři poté použijí 

vyhledávače ke zjištění dalších informací, které by mohli použít k obtěžování. Sofistikovaní 

kyberstalkeři používají počítačové programy k odesílání zpráv v náhodných nebo 

pravidelných intervalech, aby nebyli u svého zařízení v době trestného činu. Někteří se také 

za své oběti vydávají a sdílejí osobní informace oběti, případně posílají kontroverzní zprávy 

v chatovacích místnostech. Pro oběti je důležité, aby věděli, že je nutné takovéto chování 

zdokumentovat, důkazy mohou značně urychlit ukončení obtěžování. Pokud se jedná 

o mladistvé, měli by co nejdříve informovat rodiče, případně jiného dospělého, kterému věří. 

V případě obavy o fyzické bezpečí kontaktovat policii. Prvním krokem by mělo být 

zablokování pachatele v e-mailové schránce, na sociální síti atp., pokud i tak obtěžování 

nepřestane, je možné poslat stížnost svému poskytovateli připojení, který by mohl zjednat 

nápravu s poskytovatelem připojení pachatele.20 

Dle výzkumů WHOA bývá nejčastěji obětí kyberstalkingu žena a pachatelem muž. Mezi 

roky 2000 a 2006 byly ve většině nahlášených případů obětí osoby mezi 18 a 30 lety, od 

roku 2007 měly všechny tři zkoumané kategorie (18–30, 31–40, 41+) zhruba stejné 

zastoupení. Obětí nejčastěji bývají svobodní lidé a v případě, kdy se s pachatelem znají, se 

jednalo v majoritní většině případů o jejich expartnera. Nejpoužívanějším nástrojem 

k obtěžování byl mezi roky 2000 a 2011 e-mail.21 

Z pohledu prostředí výuky je vážným negativem možnost využití informačních 

a komunikačních technologií k podvádění při testech. Učitelé, kteří nejsou dostatečně 

informačně gramotní, mohou mít problém rozeznat, co vše a jak se dá k podvádění použít. 

Je dnes běžné, že studenti se snaží využívat mobilní telefony k lepším výsledkům při 

písemce. Výzkum prováděný na třech univerzitách v Nigérii ukázal, že studenti vědních 

oborů, které více souvisí s ICT, mají větší tendenci používat tato zařízení k podvádění. Na 

                                                           
20 Cyber Stalking. Mass.Gov [online]. 2016 [cit. 2016-10-02]. Dostupné z: http://www.mass.gov/ago/public-

safety/cyber-crime-and-internet-safety/cyber-crimes/cyber-stalking.html 
21 Cyberstalking Statistics [online]. [cit. 2016-10-02]. Dostupné z: 

http://www.haltabuse.org/resources/stats/index.shtml 
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každé z univerzit bylo těchto studentů z přistižených více než 65%. Dále se zjistilo, že 

podvádění s použitím ICT se více dopouštějí muži. Dle výzkumu jsou nejčastěji užívanými 

zařízeními k tomuto činu mobilní telefony, počítače, kalkulačky, iPody a palmtopy. Výzkum 

mimo jiné doporučuje následující opatření: studentům by nemělo být dovoleno nosit tato 

zařízení do testovacích místností; kalkulačky by měly být náležitě zkontrolovány a, 

v případě jakéhokoliv nápisu na těle kalkulačky, zabaveny; v kurzech, které vyžadují 

počítače, by studenti měli být řádně kontrolováni, aby se zamezilo odesílání odpovědí mezi 

spolužáky; stolní počítače by měly mít odpojený internet v době konání testu.22 

Závažným problémem je rovněž možnost vytvoření různých závislostí na informačních 

a komunikačních technologiích, které vyúsťují v negativní sociální, finanční, psychické 

nebo emoční následky. Závislost není možné určit jen podle počtu hodin strávených 

používáním technologií, každý případ je nutné posuzovat individuálně. Mezi symptomy 

patří například posedlost počítačem; pocit silné touhy připojit se na internet nebo si zahrát 

hru; trávení času na počítači i v případě, že se odehrávají sociální události, kterých se 

konkrétní osoba v minulosti ráda účastnila; lhaní rodině o aktivitách prováděných na 

počítači; pocity nervozity v případě, kdy není na počítačovou aktivitu dostatek času; silné 

výkyvy nálady v nemožnosti použití počítače; jakékoliv použití počítače jako únik od emocí 

reálného světa. Mezi hlavní příčiny závislosti se považuje například stres způsobený prací, 

vztahy a financemi; deprese, která vyúsťuje k používání počítače jako úniku od reality; 

fyzický stav člověka, který mu zabraňuje vzdálit se z domova; nuda. Závislost je možné 

překonat pomocí behaviorální a kognitivní terapie, sociální podporou nebo nalezením 

nových zájmů.23  

V posledních deseti letech se rapidně zvýšil výzkum v oblasti závislosti na internetu. Tato 

závislost je definována jako excesivní nebo špatně kontrolované zaujetí, nutkání anebo 

chování související s používáním internetu, které vede ke strádání v různých aspektech 

reálného života. Podle konceptuálního rámce vytvořeného Youngem a kolektivem bylo 

identifikováno pět různých specifických druhů návykového online chování: kybersexuální 

závislost, závislost na kybernetických vztazích, internetové nutkání (např. chorobný online 

gambling, nakupování), informační přetížení a počítačová závislost (např. obsedantní hraní 

                                                           
22 OMONIJO, Dare Ojo. A Study of E-Cheating Habit of Students in Three Selected Universities in 

Nigeria. Wulfenia Journal. 2012, 19(9), 387-402. 
23 Computer Addiction. Addictions [online]. [cit. 2016-03-17]. Dostupné z: 

http://www.addictions.com/computer/ 
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počítačových her). Young a kolektiv nevylučují možnost, že internet je pouze prostředek 

nebo „místo“, kde se nejčastější návyková chování odehrávají, tedy internet by v tomto 

případě byl médiem, které pohání jiné závislosti.24 Výsledky nedávných studií prokázaly, že 

internetovou závislost nelze podceňovat a je nutné, aby ji psychologové, psychiatři 

a neurologové brali vážně.25,26 I přesto, že v diagnostice internetové závislosti jsou stále 

nejasnosti, je podle výzkumu Halley M. Pontes, Daria J. Kuss a Mark D. Griffithse velmi 

pravděpodobné, že tyto obtíže budou nakonec vyřešeny a internetová závislost získá 

pozornost zdravotnických organizací zabývajících se závislostmi (např. the American 

Psychiatric Association). Vědci však předtím budou muset přijmout jednotnou definici. 

V současné době se nadměrné používání internetu od závislosti hůře odlišuje, protože obě 

chování mají přesahující hranice. Obecně se výzkumníci shodují, že závislost implikuje 

nadměrné používání (opačně tento vztah neplatí) a kontext používání internetu je 

v rozlišování velmi důležitý. Podle výzkumu Leeho a kolektivu z roku 2014 (The difference 

in comorbidities and behavioral aspects between Internet abuse and Internet dependence in 

Korean male adolescents) se nadměrné používání a závislost liší v tom, že pouze závislí 

uživatelé vždy trpí klíčovými kritérii (změny nálady, snášenlivost, abstinenční příznaky, 

konflikty, recidiva) a mají tvrdší dopady v záležitostech reálného života, pokud pokračují 

v obsesivním používání internetu i přes tyto nepříznivé následky. Studie z časopisu 

Behavioral and Brain Functions s názvem „Reduced orbitofrontal cortical thickness in male 

adolescents with internet addiction“ prokázala, že existuje spojitost v biologických 

abnormalitách mozku mezi pacienty užívajícími návykové látky a pacienty se závislostí na 

internetu. Na 100% potvrzení podobnosti mezi internetovou závislostí a závislostí na 

návykové látky sice ještě nebylo provedeno dostatek výzkumů, ale z již zjištěných 

souvislostí Halley M. Pontes, Daria J. Kuss a Mark D. Griffiths předpokládají velkou 

pravděpodobnost možnosti použití farmakologických prostředků, které fungují na jiné 

závislosti, ke startu vývoje léčby určené pro internetové závislosti.27 

                                                           
24 Clinical psychology of Internet addiction: a review of its conceptualization, prevalence, neuronal processes, 

and implications for treatment. ResearchGate [online]. 2015 [cit. 2016-03-17]. Dostupné z: 

https://www.researchgate.net/profile/Mark_Griffiths2/publication/275026824_The_clinical_psychology_of
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25 YOUNG, KS. Psychology of computer use: XL. Addictive use of the Internet: a case that breaks the 
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19 
 

Možnost závislosti na hraní počítačových her se v posledních letech také rapidně zvyšuje. 

V roce 2012 hrála počítačové hry více než jedna miliarda lidí. První zpráva o možnosti 

vytvoření závislosti na hrách u studentů se objevila už v roce 1983. Jako jiné závislosti, i tato 

přináší množství negativních následků. Psychologické jsou např. obětování vztahů 

v reálném světě, spánku, práce, studia, zvyšuje agresivitu, stres a přináší problémy s verbální 

pamětí a osamělost. Dále hrozí psychosomatické následky jako problémy se spánkem 

a záchvaty. Oproti internetové závislosti jsou klíčová kritéria diagnózy obecně ustanovena. 

Byly také objeveny klíčové charakteristiky her, které zvyšují možnost vytvoření závislosti. 

Jedná se o prožitek specifických herních rysů jako obsah pro dospělé, nacházení vzácných 

předmětů a pocit, že virtuální postava je lepší než reálná. Po skoro dvou dekádách výzkumů 

the American Psychiatric Association oficiálně zařadila v roce 2013 závislost na hraní online 

počítačových her („Internet Gaming Disorder“) na seznam zdravotních stavů, které vyžadují 

uvážení klinických lékařů a výzkumníků, což ve výsledku významně pomůže všem 

závislým, protože díky tomu může být lépe stanovena správná léčba.28 

Výzkum profesora psychologie Douglase Gentila v roce 2009 zjistil ze vzorku 1178 

mladistvých ve věku 8–18, že 8,5% z nich se dá považovat za patologické hráče, kteří svým 

jednáním způsobují rodinné, školní nebo sociální problémy. Veřejnost pro takové chování 

používá termín závislost, kliničtí lékaři však mají tendenci chování označovat patologickým 

používáním. Závislé respondenty ze vzorku určil pomocí ustanovených symptomů v The 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders pro patologické hráče (Diagnostický 

a Statistický Manuál Psychických Poruch). Hráči byli označeni za patologické v případě, 

kdy se u nich projevovalo alespoň 6 z 11 symptomů. Patologičtí hráči z této studie 

počítačové hry hráli v průměru 24 hodin týdně, což byl dvojnásobek nepatologických hráčů. 

Mívali také častěji herní systémy ve svém pokoji, problémy se soustředěním ve škole, 

zhoršený prospěch a zdravotní problémy. Studie také zjistila, že patologickým hráčům bylo 

dvakrát častěji diagnostikováno ADHD.29 
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Konkrétním příkladem počítačové hry, u které se objevují závažné případy projevů 

závislosti, může být World of Warcraft. Jedná se o MMORPG (Massively multiplayer online 

role–playing game – online hra na hrdiny pro více hráčů). S cílem pomoci závislým hráčům 

byla vytvořena např. webová stránka30, kde autor zveřejňoval články, které mohou 

ovlivněným hráčům pomoci. Vznikl také podreddit31, kde si lidé vzájemně poskytují rady, 

jak je možné se vypořádat se závislostí, případně pomoci přestat hrát World of Warcraft 

úplně. Některé projevy závislosti na této hře byly tak vážné, že se dostaly i do médií. Ženě 

z Idaho bylo odebráno opatrovnictví třech dětí ve věku od čtyř do čtrnácti let, protože se 

mnohem více věnovala hraní hry, než svým dětem. Sousedé zavolali policii kvůli 

nadměrnému hluku. Bylo zjištěno, že v domě není dostatek jídla, na zemi ležel nůž vedle 

dětské hračky, nejmladší dítě mělo vši a nejstarší závažný případ zubního kazu. Její 

rodičovská práva byla nakonec úplně odebrána, protože hrála hru i nadále místo toho, aby 

využila opakované šance na nápravu, které dostala od příslušných autorit.32 V jiném případě 

došlo k uzamčení dvou dětí po dobu tří let v mobilním domě bez dostatečných zásob jídla, 

zatímco jejich rodiče hráli World of Warcraft. Vozidlo bylo navíc v nehygienickém stavu, 

vybavení bylo pokryto plísní, pavučinami, sutí a výkaly. Ani toalety nebyly funkční. Po 

celou dobu těchto tří let děti nebyly ve škole ani jednou. Policii nakonec zavolal soused, 

rodiče byli odsouzeni k několikaletému vězení.33 V Šanghajské internetové kavárně došlo 

k úmrtí zákazníka poté, co hrál World of Warcraft devatenáct hodin bez přestávky. Hráč 

začal kašlat krev, i přesto však pokračoval ve hraní místo toho, aby odpočíval. Zavolaná 

ambulance nedorazila včas, kašlání se zhoršovalo a hráč na židli před počítačem zemřel.34 

Obyvatelka Las Cruces byla odsouzena k 25 letům vězení poté, co její tříletá dcera zemřela 

na podvýživu. Byl ji zabaven počítač, ze kterého se zjistilo, že žena hrála World of Warcraft 

                                                           
30 http://www.howtoquitwow.com 
31 https://www.reddit.com/r/nowow/ 
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každý den od poledne do tří hodin ráno. Během té doby si ostatním hráčům stěžovala na své 

rodičovské povinnosti. Jednu hodinu po dceřině smrti byla již zpět ve hře.35 

Velice aktuální je závislost na mobilních telefonech, zvláště kvůli rostoucí popularitě 

smartphonů. Studie James A. Robertse, Luc Honore Petnji Yayae a Chris Manolise 

zveřejněná v roce 2014 zjišťovala, které aktivity prováděné na mobilních telefonech mohou 

indikovat závislost. Zjistili, že největší vliv mají aktivity typu Pinterest, Instagram a počty 

odchozích hovorů/textových zpráv. Celková délka provádění určité aktivity však ne vždy 

signalizuje návykovost.36 

Rozmach sociálních sítí, který snížil potřebu face-to-face komunikace, byl pro Sun-Mee 

Kang a Marthu Munoz důvodem k vypracování studie zkoumající, jestli jsou lidé preferující 

online komunikaci horší v reálné interakci. Rozdělili 68 lidí ve věku mezi 23 a 64 lety do 

dvou skupin podle jejich komunikační preference a následně je sledovali pomocí skryté 

kamery při interakci s lidmi. Z pozorování vyplynulo, že lidé preferující online komunikaci 

měli dle očekávání horší sociální dovednosti. Například si méně všímali neverbálních 

komunikačních prostředků jako výrazů obličeje. Zjistilo se však, že ke konci pozorované 

sociální interakce byl výkon této skupiny lepší, než na začátku rozhovoru. Podle autorek je 

možné, že lidé preferující online komunikaci mají ve zvyku začínat konverzaci až poté, co 

si ji předem promysleli a trvá jim delší dobu přizpůsobit se v rozhovoru s neznámou 

osobou.37 

Psychologická studie provedená UCLA zjišťovala, jestli se sociální schopnosti dětí zhoršují 

kvůli zvyšujícímu se používání online nástrojů na úkor face-to-face komunikace. Ukázalo 

se, že žáci šesté třídy, kteří po dobu pěti dní vůbec nepoužívali žádné digitální technologie, 

si vedli mnohem lépe při rozeznávání lidských emocí, než jejich spolužáci, kteří velkou část 

svých dní trávili před obrazovkou. „Většina lidí si všímá pouze pozitivních dopadů 

technologií na vzdělávání, málokdo však hledí na to, za jakou je to cenu. Snížená vnímavost 

vůči emočním signálům – ztráta schopnosti rozumět emocím jiných lidí – je jednou ze 

stinných stránek. Zdá se, že vytlačení reálné sociální interakce online interakcí snižuje 
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sociální schopnosti.“ Psychologové se zabývali dvěma skupinami žáků šestých tříd jedné 

státní školy v jižní Kalifornii. První skupina obsahovala 51 žáků, tito žáci spolu pět dní žili 

v Pali institutu, což je přírodovědný a vědecký kemp zhruba 112km východně od Los 

Angeles. Druhá skupina čítala 54 žáků ze stejné školy, kteří do institutu dorazili po 

provedení studie. Tento kemp nedovoloval používání elektronických zařízení – pro mnoho 

studentů bylo prvních pár dní složité toto pravidlo dodržovat, většina z nich se však rychle 

adaptovala. Na začátku a na konci experimentu byla u obou skupin ohodnocena schopnost 

rozeznat lidské emoce z fotografií a videí. Žákům bylo ukázáno 48 fotografií, jejich úkolem 

bylo rozeznat, jestli jsou vyobrazení lidé šťastní, smutní, rozzlobení nebo vystrašení. Také 

jim byla ukázána videa herců, kteří spolu interagovali. Cílem bylo popsat emoce postav. 

V jedné videoukázce například studenti odevzdávali učiteli vyplněné písemky, jeden ze 

studentů byl sebejistý a nadšený, druhý úzkostlivý. Skupina žáků, která bydlela v kempu, se 

za těch pět dní značně zlepšila ve schopnosti číst výrazy obličeje i ostatních neverbálních 

signálů emocí. Autoři výzkumu zaznamenali počet chyb, kterých se v identifikaci 

z fotografií a videí žáci dopustili. Na začátku experimentu byl u první skupiny průměr chyb 

14,02, na konci už jen 9,41. Nejvíce se tato skupina zlepšila v identifikaci emocí postav 

z videoukázek. U žáků, kteří v kempu nebyli, byl rozdíl mezi začátkem a koncem 

experimentu nepatrný. „Nemůžete se naučit neverbální signály emocí z obrazovky tak dobře, 

jako z face-to-face komunikace. Pokud nepraktikujete face-to-face komunikaci, můžete 

přicházet o důležité sociální dovednosti.“ Podle autorů studie ukazuje, že lidé potřebují více 

face-to-face interakcí. I pokud lidé používají ICT pro sociální interakce, nerozvíjí to 

dostatečně jejich sociální dovednosti, ani schopnost číst signály emocí. Emotikony jsou příliš 

slabá náhrada face-to-face komunikace. „Sociální interakce je potřeba k rozvíjení schopnosti 

rozumět lidským emocím. Jsme sociální stvoření. Potřebujeme trávit nějaký čas bez 

digitálních zařízení.“38 

Písemný projev studentů 

ICT podle studie působí na psaní jak negativně, tak i pozitivně. Studenti díky nim více 

vyjadřují své názory, více komunikují psanou formou. Nedělají to však správně. Mají více 

názorů, neumí je ale správně vyjádřit kompletními větami. Dle zkušenosti učitelů dnes také 

studentům trvá delší dobu napsat eseje, protože jsou zvyklí psát jen krátké úryvky informací. 
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Jeden z dotazovaných učitelů se vyjádřil, že dříve jeho studentům na 2–3 odstavce textu 

stačilo 15 minut, dnes na stejný text potřebují půl hodiny nebo i více.39 

Podle průzkumu PewResearchCenter, kde se dotazovali 2462 učitelů ohledně dopadů 

digitálních technologií na schopnost psaní studentů, jsou hlavními projevy negativního 

působení ICT na písemnou komunikaci: špatná znalost gramatických pravidel, malá slovní 

zásoba, časté používání neformálních výrazů ve formálním textu, používání zkratek. Podle 

dotazovaných učitelů klesá kvalita písemných prací studentů. Nejjasnějším důkazem je dle 

jejich názoru velmi časté používání neformálních výrazu v akademických pracích. Důvodem 

je zvyklost studentů tyto výrazy používat při psaní textových zpráv a na sociálních sítích. 

ICT sice zvedly množství textu, které studenti produkují, snížila se ale kvalita. Místo dopisů 

se píší textové zprávy, kde není příliš dodržována gramatika. Přílišné spoléhání se na 

kontrolu pravopisu má také za následek úpadek kvality psaného textu. Je běžné, že studenti 

v pracích používají špatnou gramatiku, hláskování nebo kapitalizaci, někteří dotazovaní 

učitelé se však v akademické práci setkali i s psaním celého textu malými písmeny 

a přílišným používání zkratek. Neschopnost studentů vyjadřovat své myšlenky a používat 

správně interpunkci učitelé dávají za vinu mimoškolní komunikaci. Malá slovní zásoba je 

způsobena převážně odmítáním číst knihy.40 

Andrea Lunsford ze Stanford University provedla komparativní studii, ve které zjišťovala, 

jakých chyb při psaní se studenti v roce 2008 nejvíce dopouštěli a porovnávala tato zjištění 

se studií provedenou o 20 let dříve. V obou těchto studiích byl vytvořen seznam 20 

nejčastějších chyb. Nejrelevantnější jsou pro tuto diplomovou práci dvě zjištění. Použití 

nevhodného výrazu se ze čtvrtého místa dostalo na první místo, což ukazuje, že studenti mají 

horší slovní zásobu, než před 20 lety. Hláskování, které v seznamu z roku 1988 vůbec 

nebylo, se v roce 2008 stalo pátou nejčastější chybou, což poukazuje na možnost, že 

automatická kontrola pravopisu má na studenty velmi silný negativní dopad.41 

Školy mají v současné době tendenci učit žáky psací písmo jen velmi málo, protože ho 

považují za přežitek. Například v USA psací písmo není součástí Common Core State 
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Standards, podle něhož se většina škol řídí. Argumentem proti učení psacího písma je 

technologický pokrok.42 Psací písmo však rozvíjí kognitivní funkce. Karin James a Laura 

Engelhardt provedly výzkum ukazující užitečnost psacího písma. Rozdělily pětileté děti do 

skupin. První skupina psala písmena na počítači, druhá rukou, třetí obkreslovala jejich tvary. 

Tyto obrázky jim poté byly ukázány během magnetické rezonance jejich mozku. Výsledky 

ukázaly, že psací písmo pomáhá aktivovat části mozku, které souvisí se čtením. Psaní rukou 

tedy může ulehčit dětem osvojit si schopnost číst.43  

3.1. Soustředění 

Prostředky ICT nepochybně urychlují velké množství jak volnočasových, tak výukových 

nebo pracovních činností. Metody, kterými zvláště Net Generation, iGeneration 

a Generation C44 jsou navyklé pracovat, však značně ovlivňují schopnost soustředění.45 

Znalost a uvědomění si negativních vlivů může jednotlivcům usnadnit eliminaci, případně 

zmírnění, těchto vlivů. 

Ve studii Microsoftu v roce 2015 bylo zjištěno, že lidé ovlivnění ICT mají značné problémy 

s dlouhodobým soustředěním, 19% procent uživatelů online prostředí neudrží pozornost 

déle než 10 sekund. Schopnost soustředit se na jednu činnost negativně ovlivňuje zejména 

množství konzumovaného multimediálního obsahu, používání sociálních sítí a multitasking. 

Schopnost kvalitně se soustředit je dle studie u mladších generací nepatrně horší. Pouze 31% 

účastníků výzkumu ve věku 18–34 let bylo schopno udržet dlouhodobou pozornost, pro 

kategorie 35–54 let a 55+ let byla schopnost dlouhodobé pozornosti u 34 a 35% účastníků. 

Ze studie také vyplynulo, že s vyšší mírou používání ICT se schopnost dlouhodobého 

soustředění zhoršuje.46 

3.1.1. Multitasking 

Možnost vykonávat více činností zároveň je jednou z vlastností ICT, která je velmi často 

považována za značně pozitivní. Provedené výzkumy však ukazují, že v mnoha případech 

jsou dopady takovéhoto používání ICT spíše negativní. Psychologové jako například Fisch 
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a Lang již v roce 2000 vydali práci, která naznačuje, že schopnost lidského mozku vykonávat 

více činností souběžně, je přinejmenším značně omezená. Podle Dr. Earla Millera, profesora 

neurologie na MIT, lidé věří, že jsou ve schopnosti provádět souběžně více činností lepší, 

než skutečně jsou. Mozek je tím tzv. zúženým hrdlem kvůli nemožnosti přemýšlet o více 

věcech zároveň. Lidé si často při pokusech o multitasking nevšimnou důležitých informací. 

Mozek má sice schopnost rychle přepínat mezi jednotlivými úkoly, ale v těchto situacích se 

vždy musejí překonfigurovat kognitivní procesy, což má za následek zpomalení např. 

vnímání, mozek se tedy vystavuje riziku, že nepřijme všechny potřebné informace. 

Multitasking je tudíž zažité, avšak nesprávné, označení, mozek nikdy nepracuje na více 

činnostech zároveň, pouze mezi nimi velmi rychle přepíná, což vytváří iluzi multitaskingu.47 

David Meyer, profesor psychologie z the University of Michigan, který studuje efekty 

rozdělování pozornosti na učení, má podobný názor: „Mozek jednoduše nemůže vykonávat 

dva komplexní úkoly ve stejnou dobu. Může se to stát jen v případě, že oba dva úkoly jsou 

velmi jednoduché a zároveň nevyžadují stejné psychické prostředky. Příkladem může být 

skládání oblečení a poslouchání předpovědi počasí v rádiu. To je v pořádku. Není však 

možné soustředit se současně na přednášku a na psaní textové zprávy, psaní domácího úkolu 

nebo prohlížení Facebooku, všechny tyto činnosti jsou náročné a používají stejnou část 

mozku, přední kůru mozkovou.“48 Helene Hembrooke a Geri Gay provedli studii se 

skupinou 44 vysokoškolských studentů, které rozdělili na dvě podskupiny. Jedna část při 

přednášce směla požívat laptopy, druhá část nikoliv. Obě skupiny byly ihned po přednášce 

otestovány předem neoznámeným testem s dvaceti otázkami (10 výběrových a 10 s krátkou 

tvořenou odpovědí) zaměřenými pouze na obsah přednášky. Za dva měsíce byl experiment 

se stejnou skupinou zopakován s tím, že podmínky používání laptopů se prohodily. Testy 

byly opraveny a ohodnoceny třemi různými počty bodů. Celkové skóre, skóre za výběrové 

otázky a skóre za otázky s krátkou odpovědí. V obou případech dosáhli studenti se zavřeným 

notebookem o více než 10% lepšího výsledku. Ani provádění aktivit souvisejících s tématem 

přednášky nijak dosažený počet bodů nezvýšilo. Výsledky studie považují autoři za 
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spolehlivý ukazatel, že snaha vykonávat více činností zároveň má značně negativní důsledky 

na soustředění. 49 

Průzkum provedený Kaiser Family Foundation v roce 2010 zjistil, že alespoň třetina 

dotázaných během práce na domácích úkolech sleduje televizi, píše textové zprávy, 

poslouchá hudbu nebo používá jiné ICT prostředky. Práce sice zkoumala všechny aspekty 

používání médií u dětí (ve věku 8–18 let), nejvíce však vedoucí autorku, Victorii Rideout, 

znepokojila zjištění týkající se multitaskingu během školní práce. V případě starších 

studentů se zvyk multitaskingu přenáší i do školních tříd.50 Ze studie St. John’s University 

of New York vyplynulo, že 58% studentů druhého a třetího ročníku, kteří měli na přednášce 

laptop, ho více než polovinu času využívali k činnostem nesouvisejícím s obsahem výuky. 

Studenti prvního ročníku ve většině případů používali notebooky k psaní poznámek.51 

Podobných výsledků bylo zjištěno i ve výzkumu Jamese Kraushaara a Davida Novaka, kde 

se souhlasem studentů na jejich zařízení nainstalovali spyware, který monitoroval jejich 

práci. Studenti hojně provozovali multitasking a 42% času využívali aplikace nesouvisející 

s předmětem.52 

Výzkum Eyal Ophir a kolektivu poukázal na možnost ještě vážnějších dopadů multitaskingu. 

Důvodem jejich studie v roce 2009 bylo rapidní rozšiřování multitaskingu i přesto, že 

zpracování více informačních proudů je pro lidské vnímání velmi složité. Cílem bylo zjistit, 

jestli existují systematické rozdíly ve stylech zpracovávání informací mezi občasnými 

a běžnými provozovateli multitaskingu. Výsledky ukázaly, že běžní provozovatelé 

multitaskingu jsou náchylnější na interference nesouvisejících stimulů prostředí, což 

vedlo dle autorů k překvapivému výsledku. Tito účastníci si vedli hůře i v testu zaměřeném 

na přecházení mezi více úkoly, pravděpodobně kvůli snížené schopnosti filtrovat rušivé 

elementy prostředí. V prvním experimentu skupinám ukázali dva obrázky, na jednom byly 

dva samotné červené obdélníky, na druhém byly tyto obdélníky obklopeny dvěma, čtyřmi 

nebo šesti modrými obdélníky. Každý z obrázku ukázali dvakrát na velmi krátkou dobu 

                                                           
49 HEMBROOKE, Helene a Geri GAY. The Laptop and the Lecture: The Effects of Multitasking in Learning 

Environments. Journal of Computing in Higher Education. 2003, (15). 
50 RIDEOUT, Victoria. GENERATION M2 Media in the Lives of 8- to 18-Year-Olds [online]. Kaiser Family 

Foundation [cit. 2016-10-06]. Dostupné z: 

https://kaiserfamilyfoundation.files.wordpress.com/2013/04/8010.pdf 
51 SOVERN, Jeff. Law Student Laptop Use During Class for Non-Class Purposes: Temptation v. 

Incentives [online]. 2012 [cit. 2016-10-06]. Dostupné z: 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1805107 
52 KRAUSHAAR, James a David NOVAK. Examining the Affects of Student Multitasking with Laptops 

during the Lecture. In: Journal of Information Systems Education (JISE). 2010, s. 241-251. 



27 
 

a cílem účastníků bylo rozhodnout, jestli jsou červené obdélníky na obou obrázcích na stejné 

pozici. Bylo jim řečeno, aby modré obdélníky ignorovali. Běžní provozovatelé 

multitaskingu s tím měli velký problém, jejich výkon byl znatelně horší. Druhý experiment 

testoval paměť. Byla ukazována jednotlivá písmena abecedy a cílem dotazovaných bylo říci, 

kdy se nějaké písmeno zobrazilo podruhé. Opět si vedli častí uživatelé multitaskingu 

mnohem hůře, jejich výkon se navíc během testu rapidně zhoršoval. Poslední experiment se 

zaměřoval na přecházení mezi vykonávanými úkoly. Hypotézou bylo, že v tomto 

experimentu budou lepší častí provozovatelé multitaskingu. Testovacím subjektům byly 

ukázány obrázky písmen a čísel a bylo jim řečeno, na co se mají soustředit. Pokud se měli 

zrovna soustředit na čísla, měli určit, jestli se jedná o sudá nebo lichá. V případě písmen 

určovali samohlásky a souhlásky. I v tomto experimentu si častí provozovatelé 

multitaskingu vedli hůře. Názorem autorů je, že se vždy snaží čerpat ze všech informací, 

které mají před sebou, proto si neumí informace v mysli roztřídit. Do budoucna chtějí zjistit, 

jestli se provozovatelé multitaskingu již narodili bez schopnosti koncentrace, nebo jestli si 

tuto situaci zapříčinili vlastním chováním. Jsou však přesvědčeni, že mozky těchto lidí 

nefungují tak, jak by mohly. „Když se dostanou do situací s více zdroji informací 

přicházejících z vnějšku nebo jejich paměti, nejsou schopni filtrovat, co pro ně zrovna není 

důležité. Toto selhání filtrace znamená, že jsou zpomalováni nesouvisejícími 

informacemi.“53 

Méně závažné negativní dopady zjistila studie Russella Poldracka. „Multitasking negativně 

ovlivňuje, jak se učíte. I pokud se během multitaskingu učíte, tyto vědomosti jsou méně 

flexibilní, takže nemůžete informace tak jednoduše z paměti vyvolat. Naše studie ukazuje, 

že do určité míry je možné se učit při provozování multitaskingu, používají se však jiné 

systémy mozku. Nejlepší způsobem, jak si zlepšit paměť, je soustředit se na věci, které si 

chcete zapamatovat. Naše data to potvrzují, pokud se méně koncentrujete na prováděnou 

činnost, neučíte se tak dobře, jako kdybyste se plně soustředili.“ Multitaskingem jsou zvláště 

ovlivněny úkoly, které vyžadují silnější koncentraci, jako infinitezimální počet (kalkulus) 

nebo čtení Shakespeara. Při výzkumu byla použita funkční magnetická rezonance (fMRI) 

k prozkoumání mozkové aktivity. Účastnící studie ve věku mezi 20 a 30 lety se měli naučit 

jednoduchý klasifikační úkol metodou pokusu a omylu. Měli udělat předpoklady po 

zhlédnutí kartiček zobrazujících různé tvary a jejich roztřízení. Nejdříve se učili bez rušivých 
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elementů, poté s jinými kartami měli nasazená sluchátka, která přehrávala vysokotónové 

a nízkotónové pípavé zvuky, účastníci si měli pamatovat, kolikrát byl přehrán vysokotónový 

pípavý zvuk. Přestože pípání nesnížilo přesnost předpokladů, snížilo to jejich schopnost 

pamatovat si detaily ohledně úkolu při pozdějším rozhovoru. Když se jich poté dotazovali 

ohledně kartiček, zjistili, že po učení s rušivými prvky nebyli schopni znalosti extrapolovat. 

Výsledky tedy ukázaly sníženou kapacitu vzpomenout si na obsah úkolu v jiném kontextu. 

Různé druhy paměti jsou zpracovávány v jiných systémech mozku. Deklarativní paměť 

(pacienti s Alzheimerovou chorobou mají poškození v těchto částech mozku) se používá pro 

vzpomínání si např. na jméno osoby nebo číslo vlastního řidičského průkazu. Pro naučené 

činnosti jako jízdu na kole a hraní tenisu se používá procedurální paměť. Pípavé zvuky 

během experimentu narušily deklarativní paměť, pro jejíž funkci je potřeba použití 

hipokampu (část mozku s tvarem jako mořský koník, která hraje kritickou roli ve 

zpracovávání, ukládání a vybavování si informaci). Tato část mozku však nebyla vůbec 

použita při úkolu s pípáním, místo toho se používalo striatum, které má důležitou funkci při 

učení se nových dovedností. Podle Poldracka jeho studie naznačuje, že multitasking mění 

způsob, jakým se lidé učí. Neznamená to, že by lidé neměli vůbec využívat multitasking, 

nemají ho jen používat v situacích, kdy si potřebují něco zapamatovat. „Při učení se 

soustřeďte.“ 54 

Kep Kee Loh a Ryota Kanai z University of Sussex použili magnetickou rezonanci 

k porovnání struktury mozku lidí různě využívajících multimediální technologie jako 

mobilní telefony, počítače a televizi. Zjistili, že lidé, kteří používají více zařízení zároveň, 

mají menší hustotu šedé kůry v části mozku, která se nazývá přední cingulární kůra, region 

odpovědný především za kontrolu kognitivních a emočních funkcí. Zdůrazňují však, že 

zjištění neimplikují příčinu mozkových změn, pouze spojitost. Není jasné, jestli souběžné 

používání více zařízení zmíněné změny způsobuje, nebo jestli pouze multitaskingu více 

využívají lidé s menší hustotou šedé kůry mozkové: „I když je myslitelné, že jednotlivci 

s menší hustotou šedé kůry v přední cingulární kůře jsou náchylnější k provozování 

multitaskingu kvůli slabší schopnosti kognitivní kontroly a sociálně-emoční regulace, stejně 

tak je možné, že časté vystavování se multitaskingovým situacím vede ke strukturálním 
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změnám v přední cingulární kůře. Dlouhodobý výzkum je nutný k jednoznačnému určení 

směru působení těchto jevů.“55 

3.1.2. ICT jako zdroj odvádění pozornosti 

Zvláště přenosná zařízení jako mobilní telefony a tablety poskytují studentům možnost 

pohodlně zkontrolovat zprávy, sociální sítě atp. vlastně kdykoliv, tedy například během 

učení, což může mít na výsledek studia negativní dopad, zvláště pokud k přesunu jejich 

pozornosti dochází příliš často. Larry Rosen se svým výzkumným týmem provedl studii 

v roce 2012 na téměř 300 studentů na základních, středních a vysokých školách. Studenti 

byli 15 minut pozorování během studia v domácích podmínkách. Cílem bylo zjistit, jestli 

jsou schopni udržet pozornost na studium, pokud ne, tak co je od soustředění vyrušuje. 

Zjištěné výsledky označil za alarmující. Účastníci výzkumu se byli schopni koncentrovat na 

prováděný úkol v průměru tři minuty a téměř všechna vyrušení od činnosti byla zapříčiněna 

technologií. Převážně se jednalo o chytré telefony a tablety. Rosen také zjišťoval, jestli by 

tyto výsledky nemohly naznačit, kteří studenti mají lepší školní prospěch, což se mu 

potvrdilo. Nejhoršími studenty byli ti, kteří konzumovali každý den více multimediálního 

obsahu a preferovali práci na více úkolech souběžně. Rosena nejvíce překvapilo zjištění, že 

každý student, který během sledovaných patnácti minut alespoň jednou zkontroloval 

Facebook, vždy patřil do skupiny prospěchově horších studentů.56 

Rosen a jeho tým zjišťovali názory několika tisíc studentů, aby zjistili, proč se takto časté 

odvádění pozornosti vyskytuje. Studenti odpověděli, že se cítí donuceni reagovat na 

vyrušení, když slyší zapípání, vibraci nebo si všimnou blikající obrazovky. Avšak i bez 

jakéhokoliv upozornění často přemítají, jestli jim už někdo nezareagoval na Facebookový 

status nebo neodpověděl na textovou zprávu, kterou posílali před pěti minutami, případně 

jestli někdo z jejich kamarádů „nelajknul“ nějaké zajímavé YouTube video.57 

Vlivem Facebooku na výsledky studia se zabýval Rey Junco. Na vzorku 1839 studentů 

zjišťoval, jaký vztah k GPA (měřítko prospěchu používané v USA pro přihlašování se na 

univerzity) má frekvence používání Facebooku, účastnění se Facebookových aktivit a čas 
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strávený přípravou na výuku. Ukázalo se, že frekvence používání Facebooku má na GPA 

značně negativní dopad, neovlivňuje však čas strávený na přípravě. I přes tento negativní 

vztah na známky se však nezdá, že by v praxi měl čas strávený na Facebooku příliš vážný 

dopad na akademický úspěch. Je tedy dle autorů možné, že existují jiné proměnné, které 

mají silnější vliv na GPA a na čas věnovaný studiu. Z času stráveného na Facebooku však 

byli schopni předpovědět GPA, proto je názorem autorů, že nějaké druhy používání 

Facebooku skutečně vliv na prospěch mají. Pozitivně působilo sdílení odkazů, negativně 

socializování – nastavování statusů a chatování.58 Juncova studie z roku 2015 podrobněji 

zkoumala vliv Facebooku (strávený čas a multitasking zahrnující Facebook) na jednotlivé 

ročníky vysoké školy. Výsledky ukázaly, že studenti čtvrtého ročníku strávili denně zhruba 

o 20% méně času na sociální síti než studenti nižších ročníků. Multitasking zahrnující 

Facebook měl negativní vliv na prospěch pouze u studentů prvního až třetího ročníku. 

Zjištění považují autoři za shodné s předchozími studiemi týkajícími se studentů prvních 

ročníků (např. Upcraft a kolektiv, 2005). Tito studenti se ještě nenaučili důležité akademické 

dovednosti, které by jim umožnili uspět.59 

Odvádění pozornosti tímto jednáním má ve školním prostředí ještě rozsáhlejší dopady. Podle 

výzkumu Farii Sana a kolektivu laptopy a jiná zařízení nemusí vyrušovat jen uživatele, 

mohou mít vliv i na jejich spolužáky. V prostředí školní třídy studenti často přecházejí mezi 

výukovými a s výukou nesouvisejícími činnostmi. Toto chování znamená překážku pro 

studium. Předpokládanými primárními úkoly při přednášce jsou poslouchání výkladu, dělání 

si poznámek, zodpovídání a pokládání otázek. Všechny tyto činnosti vyžadují úsilí. Pokud 

se přidá sekundární úkol, zvláště takový, který nesouvisí s obsahem výuky, je nutné přepínat 

soustředění mezi jednotlivými úkoly, což má za následek horší schopnost uložení primárního 

úkolu do dlouhodobé paměti. Autoři studie v experimentu dále pomocí testu ověřili, že 

studenti, kteří v hodinách pracovali na nesouvisejících činnostech, si z přednášky 

zapamatovali nejméně. Nejdůležitějším zjištěním bylo, že studenti mající přímý výhled na 

tyto uživatele laptopů, si v testu vedli hůře, než studenti, který tento výhled neměli. Výsledky 

výzkumu dle autorů jasně demonstrují, že provádění s předmětem nesouvisejících činností 
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na laptopech a jiných zařízeních působí jako silně rozptylující prvek ovlivňující nejen 

uživatele, ale také jejich spolužáky, a má neblahé dopady na pochopení obsahu přednášky. 

„Tato zjištění naznačují, že studenti s výhledem na spolužáky, kteří provádějí více činností 

na laptopu, jsou znevýhodněni volbou jejich vrstevníků.“60 

Síla negativního vlivu ICT na soustředění se dle výsledku Rosenova výzkumu dá částečně 

kontrolovat. Několika třídám psychologického kurzu pustili třicetiminutové video, které 

bylo následováno testem. Studentům bylo řečeno, že jim mohou přijít během videa textové 

zprávy, na které mají odpovědět. Jedna třetina účastníků nedostala žádnou zprávu, druhá 

čtyři zprávy, třetí osm. Zprávy byly načasované tak, aby byly doručeny při částech videa, ze 

kterého byly testové otázky. Skupina s osmi zprávami dle očekávání dopadla nejhůře, čtyři 

zprávy však žádný viditelný vliv neměly. Chyba, které se autoři výzkumu dopustili během 

instrukcí, poskytla nejzajímavější zjištění celého experimentu. Nespecifikovali totiž, jestli 

musejí studenti na zprávy reagovat ihned. Studenti, kteří odpověděli okamžitě, dosáhli 

horších výsledků než ti, co odpověděli až po několika minutách. Tito studenti využili svých 

metakognitivních dovedností pro identifikování vhodného momentu pro vyrušení od 

soustředění.61 

Toto Rosenem zjištěné chování studentů se dá přinejmenším částečně přirovnat 

k Marshmallow testu představenému již v roce 1972 psychologem Walterem Mischelem. 

Jednalo se o studii, kde dětem byla nabídnuta volba mezi jednou okamžitou odměnou, nebo 

dvěma v případě, že dítě na odměny počká 15 minut. Název test dostal podle jedné ze 

sladkostí, které se používaly jako odměna. Původní experiment byl proveden s dětmi ve věku 

4–6 let v Bing Nursery School, která byla součástí Stanford University. Dítě bylo vždy samo 

ponecháno v místnosti, kde byla pouze židle a stůl, na kterém ležela odměna dle volby dítěte 

(např. již zmíněný marshmallow nebo Oreo sušenka). Dětem bylo před odchodem dozoru 

z místnosti řečeno, že mohou odměnu buď rovnou sníst, nebo počkat na návrat dozoru 

a dostat odměny dvě. Strategie pro odolání pokušení byly zakrývání si očí, otočení se od 

sladkosti nebo kopání do stolu. Minorita snědla odměnu okamžitě, zbytek se pokusil počkat. 

Třetina vyčkávajících vydržela celých 15 minut a dostala tedy bonusovou odměnu. Věk byl 
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určen hlavním faktorem souvisejícím s úspěšným odložením uspokojení.62 Mischelova 

pozdější studie ukázala, že děti, které úspěšně prošly Marshmallow testem, dospěly 

v kognitivně a sociálně kompetentnější adolescenty. Dosahovali lepších akademických 

výsledků a lépe se byli schopni vypořádat s frustrací a stresem.63 

Rosen je rovněž zastáncem technologických přestávek jako prostředku k naučení studentů 

soustředit se po delší časový úsek. Technologická přestávka na jednu až dvě minuty by ze 

začátku měla být zhruba každých 15 minut, časový úsek mezi přestávkami by se měl 

postupně zvedat, s limitem 30 minut soustředění na školní práci.64 Soustředění studentů na 

výuku bývá ve velkém množství případů jen částečné, pokud však student navíc přemýšlí 

o tom, jestli mu nepřišla nějaká zpráva nebo někdo nenapsal komentář na Facebook, 

koncentrace na výuku se ještě více sníží. Podle Rosena je již příliš pozdě na pokoušení se 

o změnu tohoto rušivého chování. Učitelé, kteří na doporučení Rosena technologické 

přestávky zavedli, hlásí perfektní výsledky, studenti jsou dle jejich názoru mnohem 

pozornější během výuky. Podobné přestávky by mohly mít pozitivní účinek i na pracovišti 

a v domácím prostředí.65 

Pew Research Center pomocí dotazníkového šetření provedeného u 2254 Američanů 

starších 18 let mimo jiné zjišťoval, jak se dotázaní vystavují možnosti vyrušení svými 

mobilními telefony od vykonávané činnosti. 67%  uvedlo, že někdy kontrolují svá zařízení 

kvůli zprávám, nepřijatým hovorům atp. i v případech, kdy neslyšeli žádné upozornění, 18% 

z nich dodalo, že takto mobilní telefon kontrolují velmi často. 44% spí s telefonem vedle 

postele, protože si chtějí být jistí, že nepromeškají žádné hovory ani textové zprávy.66 

Podobných zjištění ve svém výzkumu dosáhl i Larry Rosen. Vzorek lidí rozdělil na 

generace – Baby Boomers, Generation X, Net Generation a iGeneration.67 Cílem bylo určit, 

jak často lidé z těchto generací kontrolují svá komunikační zařízení. Jak bylo předpokládáno, 

                                                           
62 MISCHEL, Walter. Cognitive and Attentional Mechanisms in Delay of Gratification. Journal of 

Personality and Social Psychology. 1972, 21(2), 204-218. 
63 MISCHEL, Walter. Delay of gratification in children. Science. 1989, (244), 933-938. 
64 ROSEN, Larry. Attention Alert: A Study on Distraction Reveals Some Surprises [online]. 2012 [cit. 2016-

10-04]. Dostupné z: https://www.psychologytoday.com/blog/rewired-the-psychology-

technology/201204/attention-alert-study-distraction-reveals-some 
65 ROSEN, Larry. The Amazing Power of "Tech Breaks" [online]. 2011 [cit. 2016-10-05]. Dostupné z: 

https://www.psychologytoday.com/blog/rewired-the-psychology-technology/201105/the-amazing-power-

tech-breaks 
66 SMITH, Aaron. The Best (and Worst) of Mobile Connectivity [online]. 2012 [cit. 2016-10-04]. Dostupné z: 

http://www.pewinternet.org/2012/11/30/the-best-and-worst-of-mobile-connectivity/ 
67 ROSEN, Larry. The Wiley Handbook of Psychology, Technology and Society. 1. John Wiley & Sons, 

2015, s. 34. ISBN 978-1-118-77202-7. 



33 
 

mladší generace jsou více zainteresovaní textovými zprávami než telefonními hovory 

a Facebookem (i tak ale Facebook kontrolovalo 40% alespoň jednou za 15 minut). 

Generation X a Baby Boomers jsou značně méně závislí na svých přístrojích. Přes 60% 

dotázaných z Net Generation a iGeneration kontrolují příchozí textové zprávy v méně než 

15 minutových intervalech. Stejná studie také zjišťovala, jestli nemožnost kontroly zařízení 

dotázaným způsobuje úzkostlivé pocity, což bylo v případě textových zpráv potvrzeno 

u poloviny dotázaných z Net a iGeneration, u Generation X a Baby Boomers se jednalo 

pouze o 25 a 15%.68 

Kromě vyrušování od činností cíleným kontrolováním komunikačních zařízení je 

předmětem výzkumů i tzv. phantom vibration syndrom. Tímto jevem se v roce 2010 zabýval 

doktor Michael Rothberg. Projevuje se u lidí, kteří svá zařízení nastavují na režim vibrace. 

Občas se jim zdá, že jejich zařízení zavibrovalo, i když se tak nestalo. Záměrem Rothbergovy 

studie bylo zjistit, jak rozšířený tento jev je a jaké faktory s ním souvisejí. Výzkum probíhal 

dotazníkovým šetřením mezi zaměstnanci Baystate Medical Center, nemocnice byla 

vhodným místem pro provedení výzkumu, protože zaměstnanci musejí používat pager. Aby 

zabránili předpojatosti dotázaných, pozvánka na výzkum nezmiňovala phantom vibration 

syndrom, v textu bylo specifikováno jen, že se jedná o výzkum týkající se elektronických 

zařízení jako mobilních telefonů a pagerů. Webový dotazník obsahoval 17 otázek kvůli 

zjištění faktorů, které by mohly s phantom vibration syndromem souviset, tedy např. věk 

(v desetiletých intervalech), pohlaví, pracovní pozice, typ používaného zařízení, jestli 

zařízení používají v režimu vibrací, kde ho nosí a jak často jim vyzvání. Ke konci byla otázka 

na phantom vibration syndrom. Pokud odpověděli kladně, byli dotazníkem vyzváni 

k zodpovězení, jak často se s tím setkali, jestli to pro ně bylo znepokojivé a pokud se 

nejednalo o jednorázovou záležitost, tak jestli zkoušeli nějaké postupy na eliminaci 

syndromu a jak efektivní zmíněné postupy byly. Ze 176 respondentů mělo s phantom 

vibration syndromem zkušenost 115. Zhruba 60% začalo mít problém se syndromem po 

používání zařízení po dobu jednoho měsíce až jednoho roku. Většina (85%) se setkává se 

syndromem jednou týdně nebo jednou měsíčně, 14% však každý den. Výsledky byly stejné 

jak pro uživatele mobilních telefonů, tak pagerů. 90% respondentů zažívajících syndrom 

nepovažují skutečnost za znepokojující. Třetina účastníků byla schopna projevy syndromu 
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zastavit, použité strategie byly dočasné přenastavení zařízení z vibrací na pípnutí, změna 

umístění zařízení a výměna zařízení za jiné. Faktorem, který nejvíce s phantom vibration 

syndromem souvisí, byla označena frekvence notifikací.69 

Larry Rosen doporučuje krátké přestávky obecně od technologií, například jít ven a sledovat 

přírodu, cvičit, poslouchat hudbu (ne však jako pozadí k jiné činnosti) nebo pozorovat nějaké 

umělecké dílo. Začít 10 minutovými přestávkami každé dvě hodiny. Tento odpočinek 

nasměruje mozek k eliminaci abstinenčních příznaků odtržení od ICT prostředků a umožní 

efektivnější práci v době používání ICT. Pokud je mozek naplněný obavami z toho, co 

člověku může unikat, když není online, je velmi složité soustředit se na prováděný úkol. 

Pomůže to také s udržením pozornosti na jednu činnost, protože se tím odstraní neustálé 

rozptylování zapříčiněné ICT. Je nutné takto postupovat pomalu. Pokud si člověk vyhradí 

ke koncentraci na práci jednu hodinu, je vhodné dávat si krátkou přestávku na kontrolu 

mobilního telefonu atp. každých 15 minut a postupně tento časový úsek prodlužovat. Dle 

Rosena lidé ztratili schopnost se soustředit a musejí přetrénovat mozek, aby nebyli ICT 

prostředky tak často rozptylováni.70 

3.2. Paměť 

Informační a komunikační technologie umožnily okamžitý přístup k ohromnému množství 

informací. Tento nesporně kladný vliv ICT se však pojí se závažným negativním dopadem 

na lidskou paměť. Například výzkum profesora Daniela Wegnera, Betsy Sparrow a Jenny 

Liu zveřejněný v časopise Science v roce 2011 pomocí čtyř různých experimentů zjistil, že 

i pouhé podvědomé spoléhání se na možnost kdykoliv použít internetové vyhledávače 

a digitální úložiště dat způsobuje zhoršení paměti.71 

3.2.1. Typy paměti 

Nové technologie, například magnetická rezonance, umožnily zjistit a monitorovat jak a proč 

se učíme. Mozek obsahuje 100 miliard neuronů, z nichž každý má 10 000 dalších spojů, 

tvoří se tedy ohromné množství impulsů každou sekundu, které mezi sebou cestují 

prostřednictvím spojů. Tyto spoje jsou organizovány po celý život, nejvíce však v dětském 
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období. Způsob, jakým se mozek v mládí učí, ovlivňuje jeho schopnost myšlení v dospělosti. 

Všechny zkušenosti a zážitky se registrují v konkrétní části mozku, pokud je mozek 

opakovaně používá, vytvoří se v té části tzv. stopa (označuje se jako proces dlouhodobé 

potenciace).72 

Neurologové a experimentální psychologové rozlišují několik typů paměti, každý z nich je 

obsluhován jinými částmi mozku. Popsány jsou dva obecné druhy paměti. Implicitní 

paměť – získává se a používá podvědomě, ovlivňuje lidské chování. Explicitní paměť – 

vědomé vybavování si vlastních konkrétních zážitků a zkušeností. Explicitní paměť se dále 

rozlišuje na dlouhodobou a krátkodobou. Vstup ze smyslů se zpracuje v řádu zlomků 

sekundy. Pokud je pro člověka dostatečně důležitý, vědomě či nevědomě, přesune se do 

krátkodobé paměti.73 

Krátkodobá paměť se definuje jako schopnost pamatovat si pět až devět položek, například 

telefonní číslo. Pokud si člověk informaci záměrně opakuje, ponechá se v pracovní paměti, 

která se považuje za typ krátkodobé paměti schopný uchovat informace po dobu minut až 

hodin. V závislosti na míře opakování nebo používání jsou informace buď zahozeny, nebo 

uloženy do dlouhodobé paměti. Krátkodobá paměť pouze udržuje malé množství informací 

po omezenou dobu, pokud je potřeba s informacemi nakládat, tedy používat je pro složitější 

kognitivní operace jako plánování a řešení problémů, tak se již používá pracovní paměť.74 

Pracovní paměť se používá například k zapamatování si částečných výsledků při řešení 

aritmetického problému bez papíru nebo při pečení dortu, kdy se paměť stará o to, aby se 

nepřidala dvakrát stejná ingredience. Názory vědců na přesnou definici pracovní paměti se 

nepatrně liší, obecně se na ni pohlíží jako na kombinaci několika spolupracujících 

komponent, např. Miller (1956) a Ericsson a Kintsch (1995) jako jednu z komponent 

považují i dlouhodobou paměť, která snižuje zátěž pracovní paměti organizováním 

a seskupování informací do menšího počtu jednotek. Příkladem může být slovo IRSCIAFBI, 

které se dá snáze zapamatovat jako série akronymů třech federálních agentur v USA (the 

Internal Revenue Service, the Central Intelligence Agency, the Federal Bureau of 
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Investigation). Engle (Working memory capacity as executive attention, 2002) pracovní 

pamětí označuje pouze aspekty krátkodobé paměti, které souvisejí s pozorností.75 

Dlouhodobá paměť je určena k zapamatování specifických událostí a faktů, rozpoznávání 

lidí a lokací a osvojení konkrétních dovedností. Podle výzkumu Jessicy D. Payne ve spánku 

dochází k reorganizaci vzpomínek, vybírají se emocionální detaily a rekonfigurují se 

vědomosti, což pomáhá produkovat nové a kreativní nápady. Jako příklad pro demonstraci 

výběru emocionální části zapamatované vzpomínky je uveden obrázek automobilové 

nehody. Lidé si spíše zapamatují právě to poškozené auto než například stromy v pozadí – 

zvláště po spánku. Ve výzkumu se dále zjišťovala mozková aktivita během spánku. Části 

mozku odpovědné za emoce a upevňování vzpomínek byly aktivní. „V dnešní uspěchané 

společnosti se často jako první zkrátí spánek, když je potřeba ušetřit čas. Myslím si, že je to 

založeno na nesprávném předpokladu lidí, že mozek ve spánku nic nedělá. Vždy spím osm 

hodin denně. Dříve jsem to nedělala, začala jsem, až když jsem uviděla data ze svého 

výzkumu. Je sice možné vystačit si s méně hodinami spánku, má to však silný negativní 

efekt na kognitivní schopnosti.“76 

3.2.2. Cliffhanger efekt 

S problematikou vlivu ICT na lidskou paměť úzce souvisí Cliffhanger efekt, označovaný 

také jako efekt Zeigarnikové, který byl popsán již v roce 1927. Zeigarniková tento efekt 

popsala na číšnících. Ti nemívali problém zapamatovat si komplexní objednávky a doručit 

je ke správnému stolu. Jakmile ale byl tento úkol dokončen, velmi rychle celou objednávku 

zapomněli. Cliffhanger efekt tedy označuje vlastnost paměti, kdy si lidé více pamatují 

rozdělané úkoly, než úkoly již hotové. Tuto hypotézu otestovala v experimentálních 

podmínkách a výsledky zveřejnila v práci s názvem On Finished and Unfinished Tasks. Ve 

svém experimentu požádala účastníky, aby zhotovili několik různých úkolů, např. vyřešit 

hádanku. Zhruba v polovině práce byla část účastníků vyrušena, ostatní úkoly dokončili bez 

vyrušení. Na konci experimentu vedla Zeigarniková rozhovor s každým z účastníků, kde se 

jich ptala na detaily jejich úkolů. Z výzkumu vyplynulo, že účastníci, kteří byli během úkolu 
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vyrušeni, si pamatovali mnohem více detailů.77 Podobným způsobem ICT může působit na 

lidskou paměť. Možnost pomocí internetu přistoupit kdykoli k jakékoliv informaci dává 

mozku příležitost označit si téměř vše za již splněný úkol. 

3.2.3. Předpoklad dostupnosti informací 

Výzkum profesora Wegnera ukázal, že pokusné osoby měly tendenci pamatovat si méně, 

pokud jim je předem oznámeno, že informace, se kterými pracují, budou uloženy, a tedy 

k nim bude umožněn přístup. Účastníkům experimentu bylo předloženo čtyřicet výroků, 

které měly být pokusnými osobami přečteny a přepsány do počítače. Jedné polovině bylo 

sděleno, že počítač výroky uloží, druhá polovina počítala s tím, že výroky budou po přepsání 

smazány. Polovině účastníků z každé ze zmíněných skupin bylo řečeno, aby si výroky snažili 

zapamatovat. Následoval desetiminutový test, kde měli všichni účastníci napsat na papír, co 

vše si z výroků zapamatovali. Ukázalo se, že skupina, která předpokládala, že počítač 

všechny uložené informace smaže, si zapamatovala mnohem více. 

V dalším experimentu účastníci přepisovali na klávesnici třicet výroků, které se vždy 

náhodně uložili do jedné ze šesti složek, o jménu vybrané složky byl účastník informován. 

Opět následoval desetiminutový test. Výsledek jasně ukázal, že vlivem ICT má člověk 

tendenci pamatovat si spíše místo uložení informace než informaci samotnou. Samotné 

výroky bez místa uložení si zapamatovalo pouze 11% účastníků, místo uložení bez výroku 

však 30%.78 

3.2.4. Přetížení informacemi 

Vystavování mozku klasickému prohlížení webu může jednoduše vyústit v jeho přílišné 

zatížení, což vede ke snížení schopnosti zařazovat vnímané informace. Tento problém se 

týká systému v mozku, který se označuje jako pracovní paměť, případně krátkodobá paměť. 

Tento systém se používá například při komunikaci, umožňuje filtrovat informace a tedy 

identifikovat, co je potřeba sdělit. Krátkodobá paměť je používána během online práce, je to 

však prostředek s limitem, v každou jednu chvíli je schopna pojmout malé množství údajů. 

Při pokusu uchovat více údajů začne selhávat kapacita pro zpracovávání informací. 

Permanentní zatížení pracovní paměti také neumožňuje mozku přenos informací do 

dlouhodobé paměti. Mozek je uzpůsoben jak pro aktivitu, tak pro relaxaci. Ve zdánlivě 
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nečinném stavu, do kterého přechází, když není vytížen, provádí důležité úkony.79 

Znemožnění mozku přejít do klidového stavu způsobuje deficit jak pro krátkodobou, tak 

dlouhodobou paměť, protože přetížením dojde k narušení v jejich vzájemné komunikaci. 

Přetížení informacemi kromě paměti ovlivňuje negativně soustředění, což vede ke zhoršení 

schopnosti produkovat včasné výsledky a dělat správná rozhodnutí.80 

Přetížením informacemi se již téměř před dvaceti lety zabývala teorie kognitivní zátěže. 

Pokud se studenti musí během řešení zadané úlohy příliš soustředit na formu prezentace 

úkolu, dochází k rozdělení koncentrace a tím se sníží efekt učení. Jedná se o situace, kdy se 

například zadání skládá z diagramu a doprovodných textových údajů, které sami o sobě nic 

neznamenají. Student tedy musí věnovat příliš mnoho kognitivních prostředků na pochopení 

zadání, což má za následek negativní vliv na učení.81 Kognitivní zátěž se dělí na vnitřní 

(intrinsic) a vnější (extraneous). Vnitřní je způsobena samotnými informacemi, které se žák 

musí naučit, tuto zátěž tedy nelze nijak snížit. Vnější zátěž však ovlivnitelná je. Jedná se 

o způsob, kterým jsou studijní náležitosti žákovi prezentovány. Všechny tyto informace 

musí žák pojmout do pracovní paměti, která je však velmi limitovaná, pojme pouze pět až 

devět elementů. Je tedy záhodno v případě, kdy by tento limit mohl být překročen, snížit 

vnější kognitivní zátěž, aby nedošlo k narušení učebního procesu.82 

3.2.5. Teorie dvojího kódu 

Teorie předpokládá, že poznávání využívá dvou subsystémů. Verbálního, který zachází 

přímo s jazykem, a neverbálního, jenž se zabývá nonverbálními objekty a událostmi. Tyto 

systémy se skládají z reprezentačních jednotek nazývaných logogeny (verbální) a imageny 

(neverbální), které se aktivují ve chvíli, kdy člověk poznává, manipuluje s předměty, nebo 

o něčem přemýšlí. Tyto jednotky jsou napojeny na smyslový vstup, reakční výstup a jsou 

propojeny mezi sebou, takže spolu mohou kooperovat, nebo i fungovat nezávisle. Spojení 

těchto dvou subsystémů zefektivňuje proces zapamatování, zvláště z důvodu, že obrázky se 

zapamatovávají lépe, což značí možnost využití implikací teorie dvojího kódu k edukačním 
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účelům. Obrázky se používali jako pamětní pomůcka již před více než dvěma tisíci lety. 

Příkladem z méně dávné minulosti může být kniha Orbis Sensualium Pictus od Jana Amose 

Komenského, která je považována za matku dětských obrázkových učebnic. Obrázky 

v knize, které jsou doprovázené jejich popisem, vysvětlují zhruba dva tisíce slov z různých 

oborů, například z astronomie, botaniky a zoologie. Učit se číst slova označující konkrétní 

předměty jde jednodušeji, pokud jsou ta slova doplněna obrázky. Tento efekt lze zesílit, 

pokud žáci sami vytvářejí obrázky naučených slov. Své využití mají implikace teorie 

například i v matematice. Žáci se rychleji naučí počítat, pokud jsou ze začátku čísla 

reprezentována například kuličkami na počítadle.83 

3.2.6. Čtení z papíru a z obrazovky 

Studie Norky Mangenové a kolektivu z roku 2013 poukázala na výhody čtení z papíru. 

Studenti desátého ročníku byli rozděleni na dvě skupiny, první četla dva texty v délce 1400 – 

2000 slov z papíru, druhá je četla z obrazovky počítače. V následném testu na porozumění 

si první skupina vedla mnohem lépe, bylo pro ně jednodušší zapamatovat si obsah. Názorem 

autorů je, že papír poskytuje prostorové ukazatele, dotýkání se fyzických stránek pomáhá 

paměti lépe si zapamatovat čtený text. Posouvání stránky na počítači tento efekt nemá. 

„Jednoduchost, se kterou v tištěném textu můžete najít začátek, konec a vše mezitím má za 

následek menší namáhání kognitivních funkcí, takže zbývá více prostředků pro porozumění 

textu.“84 

Podobných zjištění dosáhl i výzkum Ackermana a Lautermana. Osmdesáti studentům 

posledního ročníku strojírenského oboru dali přečíst pět textů buď na počítači, nebo z papíru. 

Po přečtení každého textu byl zadán test, před ním však měli účastníci odhadnout, jak si 

v něm povedou. Experimenty probíhaly za třech různých podmínek. První dva texty mohli 

studenti číst jen sedm minut. Další dva neomezeně dlouho. U posledního textu jim bylo 

řečeno, že mají také neomezeně dlouhý čas, ale byli po sedmi minutách přerušeni. Studenti, 

kteří četli z papíru, měli lepší výsledky ve všech případech kromě posledního, kde byly 

výsledky stejné pro obě skupiny, což bylo pro autory překvapivé. Pokud by horší výsledky 

byly zapříčiněny technologickými faktory, měly by všechny experimenty dopadnout stejně. 

Podle predikcí studentů se dále ukázalo, že skupina, která četla z obrazovky, měla tendenci 
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se přeceňovat. Autoři se však přiklánějí k názoru, že problém u čtení z obrazovky je spíše 

psychologického charakteru, než technologického. Záleží také na jednotlivci, studenti, kteří 

se učili z jimi preferovaného média, měli jak přesnější odhad jejich výkonu, tak lepší 

výsledky z testu.85 

Stejní autoři provedli v roce 2014 další studii, aby zjistili, jestli je možné překonat 

podřadnost čtení z obrazovky. Studenti se učili ze šesti textů vždy sedm minut, opět jedna 

část z obrazovky, druhá z papíru. V prvních dvou testech si studenti učící se z obrazovky 

vedli stejně špatně jako v předchozím výzkumu. Ve třetím si už však studenti preferující 

obrazovku vedli téměř stejně dobře jako skupina s papírem. Původní myšlenka se autorům 

potvrdila, studentům učícím se z obrazovky se výsledky zlepšily již po několika testech. 

Zdůrazňují však, že se to týká jen studentů, co preferují čtení z obrazovky.86 

Erik Wästlund ve svém výzkumu zjišťoval, jestli vyžaduje více fyzických a kognitivních 

zdrojů papír nebo obrazovka. Provedl experiment, kde 72 dobrovolníků vyplňovalo 30 

minutový test na čtení s porozuměním. Obsahoval pět textů po zhruba 1000 slovech, na které 

se vázaly otázky s výběrovou odpovědí. Účastníci, kteří test vyplňovali na počítači, dosáhli 

horších výsledků, pociťovali více stresu a byli unavenější. V dalším experimentu 82 

dobrovolníků vyplňovalo stejný test, tentokrát všichni používali počítač. Jedna skupina měla 

test rozdělený na jednotlivé stránky, druhá část musela text klasicky posouvat. Poté proběhla 

zkouška pozornosti a pracovní paměti účastníků. V testu si sice obě skupiny vedly stejně, 

ale skupina, co musela text posouvat, dosáhla velmi špatných výsledků v následné zkoušce 

pozornosti. Názorem autora je, že posouvání textu – které vyžaduje, aby se čtenář soustředil 

jak na obsah, tak způsob posouvání – využívá více psychických prostředků, než pouhé 

kliknutí pro přechod na další stránku.87 

Časté čtení z obrazovky také může způsobit změnu stylu vnímání informací. Při čtení knih 

se jedná o lineární přijímání informací, oči se tedy pohybují po řádcích. Na webové stránce 

je však pohyb očí úplně jiný. Z výzkumu Jakoba Nielsena, kde bylo sledováno 232 uživatelů 

                                                           
85 ACKERMAN, Rakefet a Tirza LAUTERMAN. Taking reading comprehension exams on screen or on 

paper? A metacognitive analysis of learning texts under time pressure. Computers in Human 

Behavior [online]. 2012, (28), 1816–1828 [cit. 2016-10-13]. Dostupné z: 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563212001276 
86 LAUTERMAN, Tirza a Rakefet ACKERMAN. Overcoming screen inferiority in learning and 

calibration. Computers in Human Behavior [online]. 2014, (35), 455–463 [cit. 2016-10-13]. Dostupné z: 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563214001149 
87 WÄSTLUND, Erik. Experimental Studies of Human-Computer Interaction: Working memory and mental 

workload in complex cognition [online]. 2007 [cit. 2016-10-13]. Dostupné z: 

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/4693/1/gupea_2077_4693_1.pdf 



41 
 

při používání několika tisíc webových stránek, vyplynulo, že pohyb očí na webové stránce 

vytváří vzor, který se podobá písmenu F.88 

Obrázek 1 Pohyb očí po webové stránce89 

 

3.2.7. Zapomínání 

Průzkum provedený firmou Leflein v roce 2013 ukázal, že generace vyrůstající s vlivem ICT 

má tendenci zapomínat více, než senioři starší 55 let. Z výzkumu vyplynulo, že lidé ve věku 

18–34 častěji zapomínají jaký je den, kam dali klíče a vykoupat se, případně vysprchovat. 

Jedinou věc, kterou senioři zapomínají výrazně více, jsou jména osob. Dle názoru profesní 

a rodinné terapeutky Patricie Gutentagové je hlavní příčinou zapomínání stres, který dále 

vede k depresi a špatným úsudkům. Hlavními stresory mladých lidí jsou přípravy na 

závěrečné zkoušky, pracovní pohovory a problémy ve vztazích. Vyrůstání na multitaskingu 

často doprovázeného nedostatkem spánku také přispívá k častějšímu zapomínání.90 
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4. Empirická část 

Cílem empirického výzkumu bylo ověřit platnost zvolených zjištění učiněných v teoretické 

části, které se týkají negativního vlivu informačních a komunikačních technologií zvláště na 

kognitivní funkce studentů. Empirická část práce byla rozdělena do dvou sekcí, ve kterých 

byly provedeny dva samostatné výzkumné projekty. 

Jako výzkumné metody pro ověření vybraných informací z teoretické části byly zvoleny 

dotazníkové šetření a strukturovaný rozhovor. Záměrem metody dotazníkového šetření bylo 

zjistit, jaká jsou ve školách převážně pravidla pro používání mobilních telefonů, jaká 

negativní působení mobilních telefonů jsou dle názoru učitelů nejzávažnější a jestli učitelé 

častěji tato zařízení vidí jako zdroj negativních působení nebo užitečný didaktický 

prostředek. Tato metoda přispěla k naplnění cíle C2. Metoda strukturovaného rozhovoru 

měla za cíl zjistit, jestli multitasking a rušivé elementy ICT mohou mít negativní vliv na 

školní prospěch, což přispělo k naplnění cílů C1 a C3. 

4.1. Dotazníkové šetření 

Kvantitativní dotazníkové šetření bylo zaměřeno primárně na získání názorů učitelů na vliv 

mobilních telefonů na výuku. Bylo osloveno celkem 710 učitelů základních škol, středních 

škol a gymnázií. Oslovení učitelé byli náhodně vybráni pomocí internetové databáze škol 

v České republice (http://www.seznamskol.eu). Dotazník byl vyplněn 126 pedagogy. 

4.1.1. Výzkumné předpoklady 

Před realizací empirického části diplomové práce byly stanoveny následující výzkumné 

předpoklady. 

P1: Mobilní telefony jsou na většině škol při výuce zakázány. 

P2: Učitelé většinou nedovolují mobilní telefony při výuce používat. 

P3: Učitelé mobilní telefon považují za silný rušivý element. 

4.1.2. Průběh výzkumu 

Dotazník byl vytvořen pomocí Google Forms (Formulářů) z důvodu ušetření času 

respondentů a věrohodnosti odkazu. Distribuce dotazníku proběhla využitím elektronické 

pošty. Bylo odesláno celkem 15 e-mailů obsahující vždy kolem 45 adresátů slepé kopie. Pro 

zajištění co nejvyšší návratnosti byl dotazník koncipován jako anonymní a v e-mailu byl 

obsažen průvodní text se žádostí o participaci na výzkumu. Průvodní text je přiložen jako 

Příloha 1. 
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Struktura dotazníku 

Dotazníkové šetření se skládá z 10 otázek, z nichž poslední je nepovinná – její relevance je 

závislá na předchozí výběrové otázce. Prvních pět otázek a poslední otázka jsou tvořené 

odpovědi, zbylé čtyři výběrové. Otázka č. 1 a č. 2 zjišťují politiku školy ohledně mobilních 

telefonů, zbylé otázky jsou zaměřeny na názory samotných učitelů. Celý dotazník je přiložen 

jako Příloha 2. 

4.1.3. Výsledky výzkumu 

Všechny tvořené odpovědi pedagogů jsou uvedeny v příloze 3. 

1. otázka: Jaká jsou na Vaší škole pravidla pro používání mobilních telefonů studenty? 

Cílem otázky je zmapovat, jaký přístup mají v současné době školy k mobilním telefonům, 

tedy jestli je zakazují jen během vyučovacích hodin, nebo obecně v prostorách školy. Ve 

většině případů dochází pouze k zákazu používání během výuky (uvedlo 81% dotázaných), 

některé školy však již přistupují k úplnému zákazu mobilních telefonů (15%). Ve zbylých 

4% případů učitel nevěděl, plošná pravidla na škole nebyla, nebo byla odpověď 

nejednoznačná. 

Vybrané odpovědi týkající se úplného zákazu: 

Žáci mají uzamykatelné skříňky, ponechávají veškeré tyto předměty v nich. V nutném případě 

po domluvě s dozorem si jdou vyřídit důležitou sms nebo hovor s rodiči o velké přestávce, 

případně kdykoli po domluvě s třídním učitelem. 

Žák při vstupu do školy telefon vypíná a zapne jej až při odchodu. Ve škole tel používat 

nesmí. Pokud nutně potřebuje kontaktovat rodiče (např. zapomenuté housle), řeší to přes 

vyučujícího. 

Nesmí užívat - mladší (do kvarty) vůbec ve škole, starší nesmí během výuky. 

Studenti mají zakázáno mobilní telefony používat - jak v hodině, tak o přestávkách. Pokud si 

student potřebuje zavolat, nebo napsat sms - musí se učitele zeptat a ten rozhodne, zda se 

jedná o vážný a důležitý důvod k hovoru, nebo ne. 

Školní řád je zcela v prostorách školy zakazuje. 

Ve škole se nesmí používat, jen na místech k tomu určených. 

Vypnutý v tašce, batohu. 
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Žáci mohou nosit mobilní telefony, ale bez vědomí učitele nemohou volat a používat. Ráno 

vypínají, odpoledne po vyučování mohou zapnout, telefon je jen pro kontrolu rodičům, zda 

děti dorazily do školy. 

2. otázka: Z jakých důvodů se tato pravidla zavedla? 

Otázka zjišťuje, jaké důvody primárně vedly k učinění rozhodnutí o zákazu/povolení 

mobilních telefonů. Dále otázka slouží k případnému zjištění dalších závažných důvodů, 

které nejsou v následujících otázkách uvedeny. V 62% případů bylo dle očekávání uvedeno 

rušení výuky. Opakujícím se (v dotazníku přímo nezmíněným) důvodem byla prevence 

(kyber)šikany. Tento důvod byl uveden v 5 odpovědích. 

Vybrané odpovědi s jiným důvodem pro zákaz: 

Šířící se závislost na mobilní komunikaci. 

Byli bychom rádi, kdyby spolu studenti více komunikovali osobně. 

Prevence zneužití přístrojů, ztrát, poškození atd. 

Rušení výuky a nesoustředěnost žáků. Focení a filmování bez souhlasů všech účastníků. 

Vzhledem k tomu, že měli mobil "přirostlý" k ruce. 

Z důvodu prevence sociálně patologických jevů. 

Používali telefon bez dovolení kdykoliv, byly problémy s nahráváním nejen učitelů... 

Bezpečnost žáků i učitelů. 

Z principu chování ve společnosti. 

Na telefonech by mohly být taháky, chaty se spolužáky apod. 

Hračky do vyučování od MŠ po VŠ jednoduše nepatří.  
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3. otázka: Dovolujete někdy studentům používat mobilní telefon při výuce? Pokud ano, 

z jakých důvodů? 

Záměrem otázky je zjistit, jestli (případně pro jaké účely) učitelé povolují studentům 

používat mobilní telefony při výuce, nebo se příliš obávají možného negativního působení. 

19 % vyučujících nepovoluje používání vůbec. Nejčastěji jsou mobilní telefony ve výuce 

povolovány z důvodu vyhledávání informací pro téma hodiny (30%) a použití jako slovníku 

(18%) nebo kalkulátoru (15%). 

Jiné důvody povolení mobilních telefonů: 

Ano, pokud se to výuky týká - např. výtvarná výchova - fotografování, zeměpis - geocaching 

příp. i jiné. 

Relaxace při hudbě, vyhledávání obrázků a informací. Focení na školních akcích, odeslání 

zpětné vazby ze školních akcí. 

Ano, stopování času při laboratorní práci. 

Někdy, hlavně GPS. 

Zatím ne, ale mám to v plánu ve výuce informatiky za účelem pořízení fotky a následného 

upravování v počítači. 

Ano, využívání aplikací např. čtečka QR kódů, navigace GPS, vyhledávání informací. 

Pokud mají nějaký vážný důvod k odchozímu hovoru nebo čekají hovor. 

Ano, vždy - aby se studenti naučili slušnému chování (nevyzvánět, příp. hovor vyřídit na 

chodbě apod.). 

Ano. Sám se bez mobilu neobejdu. Učím francouzštinu (slovíčka aj.). Nebo něco potřebují 

zjistit - prostě mi to nevadí (a tento "zákaz" porušuji). 

Výjimky používání mob. telefonů udělují pouze jednotliví vyučující - pokud se výuka týká 

něčeho, co by si žáci rádi zdokumentovali nebo si mohou pomocí mob. telefonu vyhledat 

nějakou informaci. 
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4. otázka: Jaký/é důvod/y považujete za nejdůležitější pro zákaz mobilních telefonů ve 

výuce? 

Otázka má určit, jestli se shodují názory učitelů a postoj školy k důvodům pro zákaz 

mobilních telefonů. Zjištění se zhruba shodují s otázkou číslo 2. Rušení výuky je uváděno 

nejčastěji (v 50% odpovědí).  

Jiné příklady: 

Nízká komunikace studenta s okolím ve třídě. 

Studenti jsou na jejich užívání závislí. Výuka jim mimo jiné poskytuje čas zkusit být bez 

mobilu. 

U mladších dětí je to závislost. Především závislost na hrách, kterými by byly děti ochotny 

trávit přestávky, místo aby komunikovaly v reálném sociálním prostředí. Starší děti už 

nemají tuto závislost tak silnou, naučí se s mobilem žít. Čím jsou děti vyspělejší, tím méně je 

mobil ohrožuje. 

Všechny tři zmíněné výše, ale nahrávání učitele je nejvíce zneužitelné a tedy zneklidňující. 

5. otázka: Jaký/é důvod/y považujete za nejdůležitější pro povolení mobilních telefonů 

ve výuce? 

Záměrem otázky je zjistit, jestli i učitelé, kteří obvykle ve výuce mobilní telefony nepovolují, 

vidí nějaké kladné důvody k jejich povolení. Předpoklad byl, že se budou odpovědi podobat 

otázce číslo 3, což se potvrdilo. 

Zvolené příklady: 

Žádné - dají se nahradit jinými prostředky (tablety, počítače...). 

Mobilní telefon spadá do oblasti výpočetních technologií. V hodinách, ve kterých se probírá 

toto téma, je mobilní telefon určitě vhodné využívat (poukázat na pozitivní i negativní 

dopad). 

Záleží na předmětu - v Informatice by mohlo být součástí. Jinak jsem obecně proti. 
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6. otázka: Považujete možnost studentů natáčet učitele bez jejich vědomí za důvod 

k zakázání mobilních telefonů ve škole? 

 

7. otázka: Jsou dle Vašeho názoru mobilní telefony silným rušivým elementem ve 

výuce? 

 

  

88

20

5

8
5

Ano Spíše ano Nevím Spíše ne Nevím

7139

4

9
3

Ano Spíše ano Nevím Spíše ne Ne
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8. otázka: Mohou povolené mobilní telefony vytvářet nepříznivé sociální pnutí ve třídě? 

(např. vytahování se, kdo má lepší telefon; diskriminace těch, kteří mobilní telefon 

nemají) 

 

9. otázka: Považujete mobilní telefon za užitečný didaktický prostředek? 
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Ano Spíše ano Nevím Spíše ne Ne
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10. otázka: Pokud mobilní telefon za užitečný didaktický prostředek považujete, jaké 

praktické přínosy mohou pro výuku mít? 

Cílem otázky bylo zjistit, jestli se neobjeví nějaká další zajímavá použití mobilního telefonu 

pro potřeby výuky. Většina odpovědí (dle očekávání) odpovídala otázkám 3 a 5. 

Vybrané odpovědi pedagogů: 

Návaznost na další činnosti, tvořivá práce, příp. naučit se využívat výhody tohoto prostředku 

tak, aby to vedlo k dalším pokrokům ve vzdělávání. 

Didaktický prostředek určitě ano, ale v tomto případě je potřeba jasně stanovit pravidla jeho 

užívání. Praktický příklad vidím v předmětech informatiky. Téměř každý žák vlastní mobilní 

telefon -> je tedy potřeba poukázat (kromě mnoha pozitiv - pořízení fotografií aj.) na možné 

ohrožení u uživatelů smartfonu, které souvisí s přístupem na internet. Krádež osobních 

informací a dat, viry, závislost... 

Individualizace práce pro slabší žáky, společná práce ve skupině atd... 

Je lepší než tužka-papír. Asi jako tablet ve výuce -- komunikace mezi studenty, přístup na 

internet, např. do Wikipedie, možnost vyfotit si tabuli. Kupodivu tablety zakázané nejsou... 

Učím jazyk a hledání kontextu překladu neznámých výrazů na internetu mi přijde důležité. 

Slovníky jsou na to krátké. 

Překonává tištěnou učebnici svou interaktivitou. 

Mají široké možnosti. Ale pouze v případě, že všichni žáci disponují adekvátním přístrojem. 

Ve výuce jazyka jej využívám na interaktivní hry, ale pouze výjimečně. 

Oživení, motivace, ukázky praktických využití. 

Pokud nejsou k dispozici školní iPady, je to nástroj pro rychlé získání informací, přístup 

k materiálům přes QR kódy, specifické aplikace, hlasování (pod. jako u tabletu).  
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4.2. Strukturovaný rozhovor 

Kvalitativní studie měla za cíl zjistit, jestli rušivé elementy ICT a multitasking při učení 

mohou mít negativní vliv na školní prospěch, nebo případně na celkový čas strávený učením. 

Rozhovor byl veden s celkem 24 studenty. Z každé třídy zvoleného osmiletého gymnázia ve 

Středočeském kraji byli náhodně vybráni tři studenti. 

4.2.1. Výzkumné předpoklady 

Byly stanoveny následující výzkumné předpoklady. 

P4: Studenti, kteří během učení nadměrně používají ICT a provozují multitasking, mají horší 

školní prospěch. 

P5: Studentům, kteří nadměrně používají během učení ICT a provozují multitasking, zabírá 

příprava na písemky více času. 

4.2.2. Průběh výzkumu 

Studenti byli 31. října 2016 informováni o výzkumu a byla jim rozdána povolení k účasti 

v rozhovoru pro podepsání zákonnými zástupci. Samotný rozhovor probíhal 3. a 4. 

listopadu. Z odevzdaných povolení byli v každé třídě vylosováni 3 studenti, se kterými byl 

proveden rozhovor. 
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4.2.3. Výsledky výzkumu 

Vypsané odpovědi jednotlivých studentů jsou uvedeny v příloze 4. 

1. otázka: Jak dlouho se v průměru učíte na písemky? 

 

Záměrem otázky je zjistit, jestli je přílišné využívání ICT během učení v koexistenci s delší 

dobou trvání této činnosti. Otázka dále slouží jako kontrola, jestli lepší průměr známek 

nemůže být související spíše s délkou studia, tedy pílí studentů.  

Kategorie ‚jiné‘ v grafu popisuje studenty, kteří nebyli schopni určit průměrnou dobu studia, 

protože se podle okolností příliš různí. Odpovědi těchto studentů: 

2 hodiny nebo jen několik minut, podle oblíbenosti předmětu. 

Fyziku a matematiku chápu, takže velmi krátce, zbytek velmi dlouho. 

Podle oblíbenosti předmětu, 3 hodiny/10 minut před hodinou. 
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2. otázka: Učíte se vždy jen jednu věc, nebo se dokážete učit více témat či předmětů 

najednou? 

 

Otázka zjišťuje, jestli by i na menším vzorku studentů již bylo možné pozorovat horší 

prospěch u studentů provozujících multitasking při učení. 

Odpovědi studentů, kteří se učí více předmětů zároveň: 

2 předměty zároveň. 

Někdy více předmětů. 

Zároveň, pokud je následující den více písemek. 

2 předměty souběžně. 

Střídání předmětů, nejdříve polovinu jednoho, poté bez delší přestávky polovinu druhého. 

Jeden z dotázaných studentů zodpověděl, že dříve se pokoušel učit na dva předměty zároveň. 

Přestal, protože si uvědomil, že je to neefektivní. 

  

19

5

Jednotlivě Více předmětů
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3. otázka: Jaký máte názor na učení se nazpaměť? 

 

Cílem otázky je replikovat zjištění z teoretické části, že se studenti neradi učí faktické údaje 

atp. nazpaměť, protože je dnes již možné takové informace velmi rychle dohledat. Toto 

zjištění nebylo možné ověřit, žádný z dotazovaných studentů tento názor nezastává. Nebylo 

možné k této odpovědi dojít ani při cílených pokusech studenty tímto směrem navést. 

Uváděné důvody byly pouze neefektivita takovéhoto učení a nezvládání se učit nazpaměť. 

  

5

19

Vadí Nevadí
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4. otázka: Máte při učení u sebe mobilní telefon, tablet, PC? 

 

Záměrem otázky je určit, jaký počet studentů je obklopen prostředky ICT, tedy kolik 

z dotázaných studentů má velmi dobrý přístup ke svým zařízením v případě přijetí zprávy. 

Pro výzkum byly velmi relevantní následující odpovědi: 

Počítač na stole, během učení není používán. 

Ano, ale telefon má vypnuté zvonění. 

Ano, jen kvůli času. 

Ne, vyrušují od učení. 

Vzhledem k tomu, že studentům nebylo nikdy zmíněno, že se rozhovor zabývá převážně 

negativním vlivem ICT, je jasné, že minimálně tito čtyři studenti si velmi dobře uvědomují, 

že tato zařízení by je během učení mohla silně vyrušovat. 

  

19

5

Ano Ne
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5. otázka: Jak často a jak dlouhé si dáváte během učení přestávky pro kontrolu e-mailu, 

FB apod.? 

 

Otázka primárně zjišťuje, kolik studentů si dává během učení přestávky na kontrolu zpráv, 

FB, messengeru atp. Důležité zjištění bylo, že někteří studenti si vypínají wifi/zvonění 

telefonu, aby zajistili, že nebudou vyrušeni. Opět se ukázalo, že jsou si někteří studenti dobře 

vědomi tohoto negativního vlivu. V některých případech však naopak ICT přímo studium 

přeruší. 

Zajímavé odpovědi: 

5 minut, jídlo atd., často zkontroluje FB atp. a přestávka se protáhne. 

Přestávky způsobené multitaskingem (přerušení pozornosti televizí, mobilním telefonem). 

Bez cílených přestávek, spíše delší odložení učiva kvůli jiným aktivitám; častá kontrola 

messengerů atd. 

5-10 minut po 30 minutách učení, vypnutá wifi, aby nebylo vyrušování messengery atd. 

1 přestávka v půlce, vypnutá wifi, aby se lépe soustředilo. 
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14

Kontrolují ICT Nekontrolují ICT
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6. otázka: Míváte problém soustředit se na učení? Pokud ano, co vás vyrušuje? 

 

Cílem otázky je zjistit, jak často je problém při soustředění způsoben vlivem ICT. V grafu 

je tedy znázorněno jen vyrušování samotným používáním zařízení případně myšlenkami na 

jejich použití. 

Vybrané odpovědi studentů mívajících problémy se soustředěním: 

Velmi často, kvůli telefonu a messengerům. 

Ano, telefon velmi hodně. 

Podle předmětu, neoblíbené předměty velmi často narušené mobilním telefonem. 

Ano, myšlenky na napsání zprávy. 

  

9
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Ano Ne
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7. otázka: Soustředíte se vždy plně na učení, nebo při učení vykonáváte i nějakou jinou 

činnost? O jakou činnost se případně jedná? 

 

Primárním záměrem otázky je určit, kolik studentů se vystavuje negativním vlivům 

multitaskingu. Souběžně s učením většina těchto studentů pouze poslouchá hudbu. Otázka 

opět demonstrovala, že někteří studenti si plně uvědomují negativní vliv. Sami doplnění 

odpovědi uvedli i bez toho, aby byli dotázáni ohledně důvodu. 

Vybrané odpovědi studentů: 

Jen učení, uvědomuje si, že televize atd. ruší; občas hudba u počítání příkladů. 

Jen učení, uvědomuje si rušení televizí, hudbou atd. 

Nikdy pořádné soustředění, často messenger, sms, úplně cokoliv, proto dle názoru 

respondenta dlouhý čas učení. 

Ne, všemožné činnosti, televize, loading screen u počítačové hry atd. 

Plné soustředění jen na matematiku; jinak často i jiné činnosti. 

Ne, messenger, sms, čtení knihy. 
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Jen učení I jiná činnost



58 
 

8. otázka: Reagujete během učení na textové zprávy, e-maily, chatovací služby atp.? 

 

Otázka určuje, jestli se studenti nechávají vyrušovat podněty ICT. Znovu bylo potvrzeno, že 

někteří studenti si rušení uvědomují, takže například vypínají zvuk mobilního telefonu. 

Otázka dále poukázala na Rosenovo zjištění uvedené v teoretické části – odklad reakce na 

podnět sníží dopad na koncentraci. Někteří studenti přímo uvedli, že s odpovědí počkají, než 

dočtou téma. 

Související odpovědi: 

Ano, ne okamžitě, dočte větu/myšlenku. 

Ne – telefon v jiné místnosti, uvědomuje si rušení zapípáním. 

Ano, ale ne okamžitě. 

Ano, ne hned, až po chvíli. 
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9. otázka: Jaký byl váš průměr známek na posledním vysvědčení? 

 

Otázka je určena ke zjištění, jestli je zvýšené využívání ICT a provozování multitaskingu 

během učení v koexistenci s horším školním prospěchem. 

Studenti s průměrem 1,3 a horším: 

Průměr 2,2: V tomto případě se nezdá, že by negativní vlivy ICT mohly studenta vážněji 

ovlivňovat. Sice se někdy učí na více předmětů zároveň, poslouchá u studia hudbu a učí se 

často z počítače (dle zjištění z teoretické části i tento faktor může mít za následek nižší 

efektivitu učení). Od studia však není vyrušen přímo ICT, nereaguje na zprávy a ani si 

nemusí dávat přestávky pro kontrolu zpráv a sociálních sítí. Horší průměr může mít 

souvislost také s tím, že se student učí v průměru pouze 20 minut, což je méně, než v případě 

většiny ostatních studentů. 

Průměr 2: U tohoto studenta jsou negativní vlivy ICT přítomny. Během učení střídá 

předměty po velmi krátké přestávce, často také během přestávek kontroluje mobilní telefon 

a messengery, což vyúsťuje ve značné prodloužení přestávky. Tato zařízení také u studenta 

způsobují časté problémy se soustředěním na učení. Učit se sice snaží s plným soustředěním, 

ale přiznává, že někdy poslouchá hudbu nebo sleduje televizi. Dále také během učení 

okamžitě reaguje na příchozí zprávy. 

Průměr 1,9: V tomto případě se ICT nejeví jako možný faktor školního prospěchu. Student 

neprovozuje multitasking, ani se nenechává od studia vyrušovat, vypíná wifi. 
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Průměr 1,5: 

Student 1: Žádné používání multitaskingu ani ICT při učení. 

Student 2: Také žádné negativní vlivy. 

Student 3: Nepoužívání ICT a vypnutá wifi většinou. Vyrušování od studia jen v případě, 

kdy zapomene vypnout internet. 

Průměr 1,4: Pouze hudba při učení, reakce (ne okamžitá) na zprávy a 10-ti minutové 

technologické přestávky po 30 minutách učení. 

Průměr 1,3: 

Student 1: Poslouchá hudbu při učení, od studia vyrušují messengery, textové zprávy 

a YouTube. Na zprávy během učení nereaguje, nevypíná však zvuky, takže menší vyrušení 

existuje. 

Student 2: 10-20 minutové přestávky po 30 minutách učení, převážně z důvodu FB 

a textových zpráv. Od studia vyrušují messengery, celkově má student problém soustředit 

se. Velmi dobrý průměr je zachován pravděpodobně z důvodu dlouhého času na učení 

(2 hodiny). Lze tedy předpokládat, že studijní čas v tomto případě kompenzuje možný vliv 

na průměr. 

Student 3: Student se učí na písemky velice krátkou dobu, v průměru 10 minut. Někdy se 

učí i na více písemek zároveň. Silně provozuje multitasking, což je zároveň příčinou 

přestávek od učení. Student se vyjádřil, že se velmi rychle učí. Je tedy možné, že bez 

vyrušování technologií by byl školní prospěch lepší. 

Student 4: Pouze krátké přestávky na kontrolu messengerů a opožděná reakce na zprávy. 

Vliv ICT tedy nemůže být nijak silný. 

Student 5: Poslech hudby, krátká přestávka od učení na kontrolu mobilního telefonu 

a vyrušení od učení způsobené reakcí na zprávy. Nelze s jistotou považovat vliv ICT za 

faktor související s horším průměrem. 

Student 6: Učení se na 2 předměty zároveň, často psaní zpráv nebo čtení knihy během studia 

a okamžitá reakce na příchozí zprávy. ICT může v tomto případě mít vliv, ne však nijak 

silný. 
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Závěr výsledků strukturovaného rozhovoru 

Rozhovory sice v mnoha případech naznačují, že negativní vlivy ICT koexistují s horším 

výkonem studentů, většinou se to však na výsledné známce příliš neprojeví. Důvodem je 

pravděpodobně zvolené prostředí. Studenti gymnázií často neignorují svůj prospěch, takže 

jsou ochotni zdržení způsobené ICT kompenzovat například prodloužením doby vyhrazené 

na studium. Po provedení rozhovorů sice nelze tvrdit, že negativní vlivy ICT jsou přítomny 

u studentů s horším průměrem, byla však učiněna zjištění potvrzující některé kapitoly 

teoretické části. Studenti si v mnoha případech velmi dobře uvědomují negativní vlivy ICT 

na soustředění, proto se je sami snaží eliminovat například vypnutím internetu nebo 

odložením telefonu do jiné místnosti. Pro docílení jasných výsledků by bylo vhodné 

podobnou studii provést ideálně na větším množství studentů a hlavně na druhém stupni 

základních škol. Tedy v prostředí, kde studenti budou méně ochotni kompenzovat, případně 

se snažit sami eliminovat, negativní vlivy informačních a komunikačních technologií. 

  



62 
 

5. Shrnutí výsledků empirické části 

5.1. Shrnutí dotazníkového šetření 

Cílem dotazníku bylo primárně zjistit postoj škol a pedagogů k mobilním telefonům ve 

výuce i v prostorách školy. Názory učitelů jsou převážně v souladu se zjištěními učiněnými 

v teoretické části práce, pedagogové souhlasí, že (nejen) mobilní telefony mohou mít silné 

negativní vlivy na soustředěnost studentů. Pro 19% učitelů je tedy toto negativum tak 

závažné, že mobilní telefony ve výuce vůbec nepoužívají i přesto, že nepochybně mají velké 

množství pro výuku užitečných využití. Učitelé tato zařízení povolují žákům ve výuce 

používat převážně jako slovník, kalkulačku a přístroj pro vyhledávání informací. Dotazník 

dále ověřil, že možnost studentů natáčet pedagogy bez jejich vědomí, rušení soustředění ve 

výuce a vytváření nepříznivého sociálního pnutí ve třídě jsou pedagogy považovány za 

nejdůležitější důvody k zákazu mobilních telefonů ve výuce, případně i obecně ve škole. 

K těmto důvodům byly doplněny šikana, kyberšikana a obecně prevence sociálně 

patologických jevů.  

5.2. Shrnutí strukturovaného rozhovoru 

Cílem strukturovaného rozhovoru bylo určit, jestli multitasking během učení a vyrušování 

způsobené prostředky ICT koexistují s horším školním prospěchem, případně s delší dobou 

studia. První z předpokladů se nepodařilo průkazně dokázat, druhý se však zdá být platný. 

Negativní efekt ICT byl v rozhovorech patrný, výrazné zhoršení známek se však 

u ovlivněných studentů neprojevilo. U některých studentů provozujících multitasking se 

objevovala delší doba učení. Účastníci výzkumu si v mnoha případech negativního působení 

informačních a komunikačních technologií byli vědomi, takže se aktivně snažili tyto vlivy 

potlačit, případně kompenzovat délkou studia. 
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6. Vyhodnocení výzkumných předpokladů 

Výzkumný předpoklad P1 se potvrdil, skutečně jsou na téměř všech školách (96%) mobilní 

telefony zakázány ve školním řádu. Konkrétní pravidla užívání se dle školy různí. Někde 

jsou mobilní telefony zakázány dokonce i plošně v celé budově školy, nebo je použití 

mobilního telefonu povoleno pouze na místech, která jsou k tomu speciálně určena. Případně 

je použití telefonu nutné nejdříve konzultovat s pedagogem. Na některých školách je také 

v řádu uvedeno, že nesmí studenti fotit ani natáčet bez povolení vyučujícího. Uváděným 

důvodem byla ochrana učitelů i žáků před kyberšikanou. Objevují se na školách i rozdílná 

pravidla podle věku studentů. Mladší žáci mobilní telefon vypínají při vstupu do školy, starší 

žáci je mohou používat, ale musí je mít při výuce v tichém režimu. 

Předpoklad P2 neodpovídá zjištěným informacím, pouze 19% pedagogů mobilní telefony 

nepovoluje při výuce vůbec. 30% povoluje studentům zařízení použít k vyhledání informací, 

18% jako slovník a 15% jako kalkulátor. 10% dotázaných učitelů povoluje použití mobilních 

telefonů jen velmi zřídka. Respondenti se obávají hlavně vyrušování od soustředění, natáčení 

učitelů a možnosti podvádět při písemkách. Pochopitelným povolením k použití byly 

uvedeny také krizové situace, kdy student nutně potřebuje kontaktovat zákonné zástupce. 

Výzkumný předpoklad P3 zjišťující, jestli pedagogové považují mobilní telefony za rušivý 

element, byl ověřen v několika otázkách. Učitelé tuto skutečnost uváděli ve tvořených 

odpovědích a 110 ze 126 respondentů v otázce číslo 7 zvolilo, že mobilní telefony považují 

nebo spíše považují za silný rušivý element ve výuce. 

Koexistenci negativního vlivu nadměrného používání ICT a multitaskingu při učení s horším 

školním prospěchem, což je předmětem výzkumného předpokladu P4, se dokázat 

nepodařilo. U některých studentů koexistence zjištěna byla. Negativní vliv byl tedy zřetelný, 

ale pro průkazné ověření této skutečnosti by byl potřeba několikanásobný vzorek studentů 

a jiný typ školy, než je gymnázium. 

Výzkumný předpoklad P5 se zdá být platný. Účastníci rozhovorů, kteří během studia značně 

používali ICT, měli tendenci učit se na testy po delší časovou jednotku. Pro jisté ověření 

tohoto předpokladu by však opět bylo vhodné mít větší vzorek studentů, v tomto případě by 

však nebylo zapotřebí měnit prostředí. Gymnázium je naopak vhodnější než jiné typy školy, 

protože studenti mají zájem dosáhnout dobrého prospěchu, je tedy rozumná šance, že by 

u jednotlivců provozujících multitasking bylo znatelné prodloužení času na studium. 



64 
 

7. Závěr 

Diplomová práce měla za cíl analyzovat problematiku negativních vlivů informačních 

a komunikačních technologií na výchovu a vzdělávání. Výzkumnými cíli bylo analyzovat 

negativní vlivy informačních a komunikačních technologií v oblasti zdravotní, sociální 

a kognitivních funkcí, identifikovat, jak informační a komunikační technologie negativně 

ovlivňují soustředění studentů a navrhnout řešení, která by mohla zmírnit nebo eliminovat 

tyto vlivy. K naplnění cílů práce byly použity jak teoretické, tak i empirické metody. 

Teoretická část zkoumala problematiku negativních vlivů informačních a komunikačních 

technologií z více úhlů pohledu. Přestože hlavní náplní práce byly negativní vlivy týkající 

se kognitivní oblasti, s důrazem na soustředění a paměť, z důvodu vážnosti dopadů bylo 

nutné analyzovat i oblast zdravotní a sociální, což přispělo k naplnění cíle C1 a částečně cílů 

C2 a C3. Některá zjištění byla následně potvrzena v empirické části práce. 

V empirické části diplomové práce došlo využitím kvantitativních i kvalitativních metod 

k částečnému naplnění cílů C2 a C3. Dotazníky pro pedagogické pracovníky pomohly 

ověřit, v jakých situacích a jakým způsobem informační a komunikační technologie mohou 

negativně ovlivnit soustředění studentů při výuce. Rozhovor se studenty poukázal na možná 

řešení, která se dají využít ke zmírnění, anebo eliminaci, některých negativních důsledků 

využívání ICT během samostatného studia žáků. 

K částečné eliminaci negativních vlivů informačních a komunikačních technologií na žáky 

je zapotřebí znalost charakteru v práci analyzovaných negativních působení. U zdravotních 

negativ jako syndromu počítačového vidění, text neck syndromu a syndromu karpálního 

tunelu byla uvedena doporučení, která mohou jejich dopadům předcházet, zmírnit je, 

případně je vyřešit. V případech kyberšikany a kyberstalkingu bylo prezentováno kromě 

možností řešení také kdo je rizikovou skupinou, aby bylo možné lépe stanovit prevenci. 

Různé druhy závislosti na ICT stále nejsou vnímány tak závažně, jako například závislosti 

na návykových látkách, práce tedy uvedla extrémnější příklady jejich projevů, protože tuto 

závislost není možné ignorovat. Snížení potřeby reálné komunikace má za následek zhoršení 

schopnosti vnímat neverbální komunikační prostředky. Prezentovaná studie ukazuje, že 

s těmito následky je možné se vypořádat, je však nutné žáky dostat do situací, kde mohou 

tyto schopnosti získat. Byly dále uvedeny možnosti jako zavádění technologických 

přestávek nebo pomalé snižování závislosti na ICT, což ve výsledku může zlepšit schopnost 

soustředění a tím i paměť. Z výzkumů vyplynulo, že je možné naučit se reagovat na příchozí 
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zprávy až po dokončení učeného tématu, což dopad na paměť značně omezí. Kapitola 

zabývající se pamětí upozorňuje na možnost přetížení informacemi, kterému je však možné 

alespoň částečně předejít jak ze strany žáka, tak učitele. Čtení z papíru se dle zmíněných 

výzkumů jeví pro většinu lidí jako lepší možnost pro studium než obrazovka. Žáci by tedy 

měli být na tuto skutečnost upozorněni, aby učení z papíru případně vyzkoušeli. Empirický 

výzkum poukázal na možnost vypínat wifi nebo odložit mobilní telefon do jiné místnosti. 

Bylo by přínosné, aby pedagogové i široká veřejnost o těchto účinných možnostech věděli 

a poučili studenty. ICT mají nepochybně velké množství pozitivních působení v oblasti 

výchovy a vzdělávání, jejich celkový dopad je ale často ovlivňován těmi negativními. 

Používání strategií pro jejich omezení umožní soustředit se plně na rozvíjení pozitivních 

účinků.  
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Vážená paní učitelko/Vážený pane učiteli,  

 

jmenuji se Martin Kučera a jsem studentem Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Rád 
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fnTxI3CrAI_qw/viewform 

 

Velice Vám děkuji za pomoc 

S pozdravem  

Martin Kučera 
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Příloha 2. 

1. Jaká jsou na Vaší škole pravidla pro používání mobilních telefonů studenty? 

2. Z jakých důvodů se tato pravidla zavedla? 

3. Dovolujete někdy studentům používat mobilní telefon při výuce? Pokud ano, z jakých 

důvodů? 

4. Jaký/é důvod/y považujete za nejdůležitější pro zákaz mobilních telefonů ve výuce? 

5. Jaký/é důvod/y považujete za nejdůležitější pro povolení mobilních telefonů ve výuce? 

6. Považujete možnost studentů natáčet učitele bez jejich vědomí za důvod k zakázání 

mobilních telefonů ve škole? 

a. Ano 

b. Spíše ano 

c. Nevím 

d. Spíše ne 

e. Ne 

7. Jsou dle Vašeho názoru mobilní telefony silným rušivým elementem ve výuce? 

a. Ano 

b. Spíše ano 

c. Nevím 

d. Spíše ne 

e. Ne 

8. Mohou povolené mobilní telefony vytvářet nepříznivé sociální pnutí ve třídě? (např. 

vytahování se, kdo má lepší telefon; diskriminace těch, kteří mobilní telefon nemají) 

a. Ano 

b. Spíše ano 

c. Nevím 

d. Spíše ne 

e. Ne 

9. Považujete mobilní telefon za užitečný didaktický prostředek? 

a. Ano 

b. Spíše ano 

c. Nevím 

d. Spíše ne 

e. Ne 

10. Pokud mobilní telefon za užitečný didaktický prostředek považujete, jaké praktické 

přínosy mohou pro výuku mít? 
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Příloha 3. 

Jaká jsou na Vaší škole pravidla pro používání mobilních telefonů studenty? 

1.  Telefon zakázány. 

2.  Studenti mají zcela zakázané mobilní telefony. 

3.  Během vyučování i přestávek se nesmí používat. 

4.  Použití pouze o přestávkách. 

5.  O přestávkách ano, o výuce ne, ručí si za ně žák, zákaz natáčení učitelů. 

6.  Školní řád je zcela v prostorách školy zakazuje. 

7.  

Žáci mají uzamykatelné skříňky, ponechávají veškeré tyto předměty v nich. V nutném případě po 

domluvě s dozorem si jdou vyřídit důležitou sms nebo hovor s rodiči o velké přestávce, případně 

Kdykoli po domluvě s třídním učitelem.  

8.  

Během vyučovací hodiny nepoužívat, pokud možno vypnuté, pokud vyučující potřebuje (slovník 

atd.), vydá pokyn a žáci mohou použít. 

9.  Po celou dobu ve škole platí zákaz mobilů. 

10.  Studenti smí používat mobily pouze o přestávce, v hodině je to zakázané. 

11.  V době výuky vypnuto. 

12.  Nesmí se používat při vyučování. Jen se svolením vyučujícího. 

13.  Zakázány ve vyučování. 

14.  Zatím mohou mít puštěné, ale nepoužívají je o hodinách. 

15.  

Žák při vstupu do školy telefon vypíná a zapne jej až při odchodu. Ve škole tel používat nesmí. 

Pokud nutně potřebuje kontaktovat rodiče (např. zapomenuté housle), řeší to přes vyučujícího. 

16.  V hodinách se používat nesmějí vůbec. O přestávkách ano. 

17.  V hodinách je nepoužívají. 

18.  Vypnuté po celou dobu pobytu ve škole. 

19.  Během vyučovacích hodin mají žáci telefon vypnutý. 

20.  Ve škole je zákaz používání mobilních telefonů - ve školním řádě. 

21.  Ve škole se nesmí používat, jen na místech k tomu určených.  

22.  Žáci nesmí bez povolení vyučujícího používat mobilní telefony v hodinách. 

23.  

Během hodiny mají mít studenti telefon vypnutý a v aktovce, používat jej smí pouze se svolením 

učitele. Během přestávek jej smí používat. 

24.  V hodině musejí být vypnuté, nejlépe v tašce, o přestávce je mohou používat. 

25.  

V první třídě zatím telefony nejsou předmětem k projednávání, pravidla nemáme, děti telefony 

nenosí. 

26.  

Ve vybraných hodinách lze používat. Nesmí natáčet a fotit bez vědomí vyučující. O přestávce 

nesmí užívat. 

27.  Během vyučování mají mobil ztišený nebo vypnutý.  

28.  Mobil je povolen pouze o přestávkách, v hodině ne. Nesmí se pořizovat nahrávky. 

29.  Zákaz používání mobilu v hodině. 

30.  Pouze o přestávce 

31.  Při vyučování uschované, ztlumené nebo vypnuté. 

32.  Při hodině musí mýt student telefon vypnutý a uložený v tašce. 

33.  

V hodinách je jejich používání zakázáno s výjimkou poslechu hudby při online testech 

v hodinách informatiky. 

34.  Při vyučování musí být vypnuté a nesmějí být na stole, o přestávkách se smějí používat. 

35.  Zůstávají v taškách studentů. 

36.  Během hodiny se používat nemohou. 
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37.  V hodině pouze s dovolením (např. slovník). 

38.  Vypnutý zvuk a v tašce (prostě mimo stůl) - během výuky. 

39.  Řídí se školním řádem. V hodinách se nesmí používat, pokud by vyučující neurčil jinak. 

40.  Kromě výjimečných případů jsou zcela zakázány . 

41.  Smí se používat, jen když to učitel dovolí. 

42.  

Studenti mají mít během hodiny mobilní telefony vypnuty (resp. v tichém režimu) v batohu 

(aktovce). 

43.  Nesmí užívat - mladší (do kvarty) vůbec ve škole, starší nesmí během výuky. 

44.  Mobily jsou zakázány (musí být vypnuté a v taškách). 

45.  V hodině je nesmí mít, někdy poprosím studenta, aby něco vyhledal. 

46.  Přísná. 

47.  

Rozdělení dle věku, mladší studenti vypínají mobil. telefony po vstupu do školy a ukládají je do 

batohu, starší studenti mohou mít telefon zapnutý, ale mají ho v době výuky v tichém módu v 

batohu. Použití telefonu je možné po dohodě s učitelem. 

48.  

Nesmějí se používat v hodinách, pokud to učitel výslovně nepovolí. Telefon by v hodině měl být 

vypnutý v tašce. 

49.  

Ve standardní výuce studenti nesmějí mít mobily ani zapnuty, ani na lavicích, ani pod lavicí...  

ovšem při práci, kde vyhledávají informace, jsou studenti vyzváni k používání mobilů... při 

interaktivních opakováních (např. kahoot.it) jsou dokonce žádáni k používání....  

Studenti si mohou vyfotit zápis na tabuli (po předchozím dotazu a povolení), studenti si mohou 

zapsat do mobilu DÚ 

Pokud vyučující nic nenamítá, mohou si studenti jeho výklad nahrávat (podmínkou je podepsaná 

odpovědnost za to, že při jakémkoli zneužití nahrávky pro "zesměšnění, ponížení či nežádoucímu 

zviditelnění" bude se studentem zacházeno dle školního řádu či platné legislativy ČR). 

50.  Při vyučování musí být telefony vypnuté a v batohu. 

51.  Nevím. V mých hodinách Aj je mohou používat jako slovník. 

52.  Zákaz používání ve výuce. 

53.  

Zákaz používání po celou dobu vyučování - tzn. po příchodu do zš děti mobily vypínají a po 

odchodu ze zš zapínají. 

54.  V mých hodinách mají studenti zakázáno používat mobilní telefony. 

55.  Pouze o přestávkách, výjimečně k výuce. 

56.  Při hodině zákaz, o přestávce povoleno. 

57.  V hodinách jsou zakázány (někdy jsou povolena při využití ve výuce). 

58.  Nesmí je mít aktivované v době vyučování, podle školního řádu. 

59.  Během výuky by telefon měl být neaktivní. 

60.  

Studenti mají zakázáno mobilní telefony používat - jak v hodině, tak o přestávkách. Pokud si 

student potřebuje zavolat, nebo napsat sms - musí se učitele zeptat a ten rozhodne, zda se jedná 

o vážný a důležitý důvod k hovoru, nebo ne. 

61.  Zákaz používání ve vyučování. 

62.  Během výuky mít žáci mob. telefony zapnuté nesmějí, o přestávkách ano.  

63.  Zakázané. 

64.  V hodinách je mají mít vypnuté, o přestávkách neomezeno. 

65.  Jen se svolením učitele. 

66.  

Používají při výuce pouze v některých hodinách (např. při laboratorních pracích běžně povoluji - 

stopky, fotoaparát, vyhledávání údajů na internetu apod.). Při výkladu nepoužívají (obecně mají 

žáci při výuce mobil vypnutý). 

67.  

Nijak striktní, v hodinách je mohou používat, pokud jim to konkrétní pedagog dovolí. 

O přestávkách a volných hodinách nejsou žádná omezení. Samozřejmě platí základní pravidla 
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slušnosti, která platí všude jinde (hlavně ohledně zvonění při přednášce apod.). Wifi mají zdarma 

po budově celé školy. 

68.  Při vyučování vypnuté. 

69.  Musí být vypnuty a schovány. 

70.  

Během výuky je žáci mají vypnuté v tašce, používají je jen na můj pokyn, když hledáme nějakou 

konkrétní informaci. 

71.  ...můžou... 

72.  Během výuky mají být vypnuté a uložené v aktovkách, o přestávkách je používat smí. 

73.  Nemohou je používat při výuce. 

74.  Zákaz - nelze užívat. 

75.  Při výuce je mobil v aktovce, vypnutý zvuk, žáci se navzájem nemají fotit ani natáčet. 

76.  

Žádná plošná pravidla neexistují, používání smartphonů se však v mých hodinách omezuje pouze 

na vyhledávání informací k aktuálnímu tématu. 

77.  Během hodiny má být telefon a) vypnutý b) v tašce (školní řád). 

78.  

Studenti by měli mít mobily během výuky vypnuté a uložené v tašce, což ovšem zhusta 

nedodržují. Je to nepřetržitý boj. 

79.  Zákaz při hodině, při jazycích možno slovník. 

80.  Telefony v hodinách jsou zakázané. 

81.  Mohou používat o přestávkách. 

82.  

Studenti mohou použít mobilní telefon, pokud na něm vyhledávají doplňující informace k výuce, 

například si rozšiřují představu k výtvarnému tématu, na kterém pracují. Jak totéž téma zpracoval 

někdo jiný, jak vypadá nějaké zobrazení (např. zvíře, mytologická postava, detail čehokoliv), 

využívají internetu v mobilu nebo Wifi. Navíc mají povoleno v hodinách výtvarné výchovy 

v průběhu práce z mobilu poslouchat do sluchátek sobě milou hudbu, ale pouze do sluchátek 

a bez prohlížení mobilu, aby je při práci nerozptyloval. Je to forma relaxace. Nemají ale toto 

povoleno v naukové hodině dějin umění, tam vyžaduji soustředěnou pozornost. 

83.  Zákaz používání během vyučovacích hodin. 

84.  O hodinách nesmí žáci mobily používat. 

85.  Zákaz během vyučovací hodiny. 

86.  

V době psaní testů musí být v tašce, jinak se používají k vyhledávání informací, např. v hodinách 

angličtiny slovník a další potřebné informace podle potřeby. Samozřejmě nelze v hodinách 

telefonovat a posílat sms, ani jinak se rozptylovat. 

87.  V hodině vypnutý a v tašce. 

88.  Vypnutý v tašce, batohu. 

89.  V hodinách žáci mobilní telefony nesmí používat, ani je mít na lavici 

90.  

Bez souhlasu vyučujícího je nesmějí v hodinách používat. O přestávkách mohou, ale nesmí 

natáčet videa. Ve škole je k dispozici wi-fi síť. 

91.  Ponecháno na rozhodnutí učitele, obecně zákaz používání během výuky. 

92.  Nepoužívat při výuce. 

93.  V hodinách jsou vypnuté nebo ztišený režim v tašce. 

94.  

O hodině musí být vypnutý a v tašce, o přestávce je mají děti k dispozici, však na vlastní 

odpovědnost. 

95.  Zákaz používání ve vyučovací hodině . 

96.  

Ve výuce se nepoužívat nesmí až na výjimečné případy - práce se slovníkem, kalkulačkou, focení 

při laboratorních pracích, natáčení laboratorního pokusu na video apod.  

97.  Zakázáno 

98.  Zákaz po dobu vyučování. 

99.  Vypnuty o hodinách a v tašce. O přestávce smí používat. 

100.  Při výuce jen se svolením učitele. 
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101.  Při hodině zakázané. 

102.  

Žáci mohou nosit mobilní telefony, ale bez vědomí učitele nemohou volat a používat. Ráno 

vypínají, odpoledne  po vyučování mohou zapnout, telefon je jen pro kontrolu rodičům, zda děti 

dorazily do školy. 

103.  Při hodinách zcela zakázány. 

104.  Mobilní telefony zakázány při VH. 

105.  Během výuky by měli mít studenti mobil vypnutý. 

106.  Studenti nemají dovoleno používat při výuce mobilní telefony. 

107.  Zákaz používání při vyučování. 

108.  

Po vstupu do školy si žáci uzamknou mobil do své šatní skříňky. Vyzvednou si ho při odchodu. 

Pokud si z nutných důvodů potřebují o velké přestávce zatelefonovat, dovolí si třídnímu učiteli či 

pedagogickému dohledu. 

109.  Mohou je používat pouze o přestávce. 

110.  Je zakázáno je používat v hodinách bez výslovného povolení od učitele. 

111.  

Nesmí je používat v hodinách, měl by být vypnutý a v tašce (je-li na lavici bez povšimnutí, 

tolerujeme). 

112.  

Žáci během hodiny nesmějí používat mobilní telefony. Mohou je použít pouze v případě, že je 

vyučující vyzve k vyhledání určité informace. 

113.  Zákaz používání školním řádem. 

114.  

Jen v případě, že se to studijně hodí (vyhledat aktuálně informaci), jinak je zákaz používat mobily 

při vyučování. 

115.  Zákaz. 

116.  Mohou je selektivně používat. 

117.  Dle školního řádu mají být mobily v hodinách vypnuté. 

118.  Nedovoluji. 

119.  Je zakázáno mít při vyučovacích hodinách aktivní (zapnuté) mobilní telefony. 

120.  Žádná. 

121.  Během vyučovací hodiny musí být telefon deaktivován a neležet na lavici. 

122.  Ve výuce je používání telefonů zakázáno, ve škole platí zákaz pořizování videí. 

123.  Na hodinu vypnuté. 

124.  

Při vyučování vypnuté, o přestávky mohou používat, ale nesmí být puštěna hlasitá hudba a nesmí 

nikoho natáčet. 

125.  Většinou jsou při vyučování zakázány. 

126.  Ve škole se nesmí používat, jen na místech k tomu určených.  

 

Z jakých důvodů se tato pravidla zavedla? 

1.  Rušení výuky, prevence kyberšikany. 

2.  Byla takto zavedena již při mém nástupu. 

3.  Nevhodná manipulace-pořizování fotografií atp. 

4.  Výchovných. 

5.  Vyšla z praxe. 

6.  Žádost rodičů a podpora komunikace. 

7.  

Žáci neruší mobilními telefony hodinu, nenarušují kvalitní trávení přestávky, nemají mezi sebou 

Nutnost porovnávat aplikace a vymoženosti. Přestávky tráví nabídnutou aktivitou a rozhovory.  

8.  Rušivé vyzvánění, snaha některých žáků natáčet. 

9.  Nepozornost při vyučování, vyrušování, nedodržování školního řádu, šikana. 

10.  

Vyrušování v hodině, kyberšikana žáků i učitelů, pořizování nevhodných fotografií a videí ze 

školy a jejich sdílení na sociálních sítích. 
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11.  Rušení výuky zvoněním. 

12.  Asi 10 důvodů. 

13.  Využívání pro činnosti nesouvisející s výukou. 

14.  Není zatím tlak na změnu. 

15.  Bezpečnost žáků i učitelů. 

16.  Z důvodů rušení výuky a nepracování v hodinách. 

17.  Z principu chování ve společnosti. 

18.  Prevence kyberšikany, nepozornost žáků. 

19.  Žáci se mají věnovat vyučování, ne zábavě. 

20.  Netuším, učím zde prvním rokem. 

21.  Jsou rušivým elementem v hodinách i mimo ně.  

22.  

Protože žáci používali telefony k přeposílání zadání písemných prací, hráli na nich hry, bez 

povolení natáčeli některé pedagogy a spolužáky. 

23.  Neboť by se žáci rozptylovali během výuky. 

24.  Fotky ze školy na internetu. 

25.  ... 

26.  Prevence kyberšikany. 

27.  Aby případné zvuky nerušily výuku. 

28.  Prevence. 

29.  Nepozornost. 

30.  Žáci používají mobil stále :)) 

31.  Aby nebylo narušeno vyučování případnými příchozími hovory, žáci nebyli rozptylováni. 

32.  To nevím. 

33.  Na telefonech by mohly být taháky, chaty se spolužáky apod. 

34.  Nevím, nebyl jsem u toho. 

35.  

používání FB a dalších messengerů ve výuce, hraní her ve výuce, málo vzájemné komunikace 

o přestávkách (všichni na mobilech). 

36.  Studenti se nesoustředili na výuku. 

37.  Studenti zpravidla surfovali po sociálních sítích apod. 

38.  Protože jinak ho mají studenti přilepený k ruce. 

39.  Hračky do vyučování od MŠ po VŠ jednoduše nepatří.  

40.  Odváděly pozornost studentů . 

41.  Někdy s mobilními telefony pracujeme ve výuce.  

42.  Mobilní telefony výuku často ruší. 

43.  Šířící se závislost na mobilní komunikaci 

44.  Nevím, jsem na škole teprve od září a pravidla již byla zaběhnutá. 

45.  

Aby par studentů nebylo porad na telefonu. Někteří z nich automaticky telefon odkládají, někteří 

ne. 

46.  Protože existují mobily. 

47.  Byli bychom rádi, kdyby spolu studenti více komunikovali osobně. 

48.  Aby se studenti soustředili na výuku. 

49.  

Ve standardní výuce studenti nedávají pozor, zneužívají prostor k brouzdání na internetu, FB...  

ostatní pravidla slouží k praktickému využití techniky. 

50.  Ruší výuku. 

51.  ?? 

52.  Nahrávání učitelů, využívání k opisování. 
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53.  Prevence zneužití přístrojů, ztrát, poškození atd. 

54.  Pro výuku dějepisu tak, jak je v mých hodinách nastavená, studenti mobilní telefony nepotřebují.  

55.  Telefony ruší výuku a soustředění učitelů i studentů. 

56.  Nedávali při hodině pozor. 

57.  Žáci nedávají pozor, hrají hry a využívají sociální sítě. 

58.  

Aby mobily nerozptylovaly pozornost a aby z nich nečerpali studenti odpovědi. Taky aby nefotili 

nebo nefilmovali ty, kdo to neví. 

59.  

Zvonění mobilů rušilo výuku, studenti používali mobily k činnostem nesouvisejících s výukou - 

nevěnovali pozornost výuce, podvádění při testech. 

60.  

Jsem na škole krátce, takže nevím, jaký byl podnět k těmto pravidlům. Podle mě to bylo zejména 

kvůli tomu, že studenti trávili hodně času na sítích a nedávali pozor při hodinách. Pokud si 

nevypli zvonění, tak mobilní telefon rušil pedagoga při výuce a rozptyloval ostatní žáky. Dalším 

důvodem mohou být krádeže a závist od ostatních dětí, které telefon nemají. Do naší školy 

docházejí i děti z dětského domova, které telefon nemají. Jedním z neposledních důvodů je 

i zakázání mobilního telefonu kvůli podvodům při písemných zkouškách, kopírování a focení 

testů apod. 

61.  Rušení výuky. 

62.  Rušení výuky a nesoustředěnost žáků. Focení a filmování bez souhlasů všech účastníků. 

63.  Používání mobilů v hodině. 

64.  Posílali si SMS při hodinách, možná i taháky. 

65.  Je to logické. 

66.  

Z důvodu nenarušování výuky platí pravidlo vypnutého telefonu. Vyučující může individuálně 

upravit pro konkrétní hodinu. Při výuce platí pravidlo zákazu zapnutého telefonu zejména 

z důvodu zamezení komunikace mezi žáky tam, kde  se předpokládá samostatnost při práci.   

67.  Nejsou problémy, gymnaziální studenti toho zatím nezneužívají. 

68.  Rušení výuky, podvody. 

69.  Vyrušování, hraní. 

70.  Nevím. 

71.  ...aby věděli, co je třeba... 

72.  Pravděpodobně, aby nenarušovala výuku. 

73.  Hledání informací, nevěnovali se učivu. 

74.  Rozptylování při výuce. 

75.  Krádeže mobilů, rušení v hodinách. 

76.  - 

77.  Během hodiny se mají studenti věnovat výuce, nikoli chatování apod. 

78.  Aby se v hodinách nerozptylovali a soustředili na práci. 

79.  Vyrušování a nesoustředění. 

80.  Nepozornost. 

81.  Rušení výuky. 

82.  Rozlišuji naukovou hodinu a tvůrčí hodinu, dva odlišné přístupy se mi osvědčují. 

83.  Narušování výuky neustálým sledováním mobilů. 

84.  Vzhledem k tomu, že měli mobil "přirostlý" k ruce. 

85.  Nepozornost, podvádění. 

86.  Asi není potřeba vysvětlovat, proč se z mobilů nemá opisovat, ztrácet soustředění při výuce. 

87.  Rušení. 

88.  Žáci se nevěnovali výuce. 

89.  

Zamezí se tím jejich vzájemné komunikaci během vyučování, mobily fungují také jako taháky 

a nápovědy. 
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90.  Pro ochranu samotných dětí, jejich spolužáků a vyučujících. 

91.  Soustředění na látku předmětu. 

92.  Psaní vzkazů pod lavicí a opisování při písemných testech. 

93.  Vyrušování, hraní při vyučování. 

94.  

Používání při hodině je nevhodné, zvonění mobilního telefonu ruší, o přestávkách je mohou 

použít, jelikož jsou přes ně v kontaktu s rodiči, domlouvají se ohledně odchodů domů atd.  

95.  Z důvodu udržení pozornosti, studenti si při výuce posílají zprávy, ti mladší si hrají. 

96.  

V jiných, než výše uvedených případech, není nutné telefon používat a narušuje soustředění na 

výuku. 

97.  Aby bylo možno povolit, muselo by se přitvrdit v kontrole datového toku. 

98.  Zneužívaní mob. telefonu žáky, rušení výuky. 

99.  Byla vždy taková. 

100.  Školní řád. 

101.  Rozptylování pozornosti (SMS, maily...), napovídání. 

102.  Výuka je pro vyučování, přestávky jsou na relaxaci, ne aby děti hrály hry a telefonovaly. 

103.  Nebyl jsem ještě na škole. 

104.  Vyrušují při VH, podvádí při testu. 

105.  Nevěnují se výuce, sledují maily, esemeskují. 

106.  Nevím, ale pravděpodobně proto, že studenti nedávali při výuce pozor. 

107.  Nepozornost, surfování po netu. 

108.  Nerušená výuka, odpočinek během přestávky - žáci se lépe soustředí apod. 

109.  Vyrušuje to výuku. 

110.  Narušování výuky. 

111.  Nepozornost, rušení při výuce (zvuky, vibrace), opisování při písemkách. 

112.  Aby studenti dávali při výuce pozor a nezabývali se svými telefony. 

113.  Obavy z natáčení učitelů, vyrušování od výuky. 

114.  Asi aby se žáci soustředili na výuku, nerušili a nepoužívali nahrávací techniku u mobilů. 

115.  Nesoustředěnost při vyučování. 

116.  Při testech - zakázány, při aktivní výuce - povoleny (důvody jsou zřejmé). 

117.  Zřejmě aby studenti dávali pozor, aby nepodváděli a nenatáčeli učitele. 

118.  Školní řád. 

119.  Studenti se ustavičně věnovali svým mobilům a nedávali pozor. 

120.  Nevím. 

121.  Aby žáky nerozptyloval (psaní smsek, internet atd.). 

122.  Z důvodu prevence sociálně patologických jevů. 

123.  Používání v hodinách v rozporu se šř. 

124.  Používali telefon bez dovolení kdykoliv, byly problémy s nahráváním nejen učitelů... 

125.  Žáci mobil používají pro ryze soukromé účely. 

126.  Jsou rušivým elementem v hodinách i mimo ně.  

 

Dovolujete někdy studentům používat mobilní telefon při výuce? Pokud ano, z jakých důvodů? 

1.  Ano, stopky, kalkulačka, vyhledávání informací. 

2.  Ne. 

3.  Ne. 

4.  Nedovoluji. 
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5.  Jako slovník nebo kalkulačku při procvičování, ne při písemkách. 

6.  Ano, k účelům výuky. 

7.  

Ano, pokud se to výuky týká - např. výtv. výchova - fotografování, zeměpis - geochacing příp. 

i jiné.  

8.  Ano - slovník, projektové práce. 

9.  Ne. 

10.  Slovníček cizích jazyků, spontánní vyhledávání různých pojmů. 

11.  Ne. 

12.  Ano. Internet, kalkulačka. 

13.  Ano - např. jako kalkulačku. 

14.  Někdy, hlavně GPS. 

15.  Ne. 

16.  Ne nedovoluji. 

17.  Ne. 

18.  

V M místo kalkulačky, ve VV na poslech hudby, v Aj v případě nedostatku slovníků pro použití 

v hodině. 

19.  Ne. 

20.  

Zatím ne, ale mám to v plánu ve výuce informatiky za účelem pořízení fotky a následného 

upravování v počítači. 

21.  Jen výjimečně jako kalkulátor. 

22.  Dovoluji pouze v případě vyhledání informací vztahujících  se k probírané látce. 

23.  Aby např. něco vyhledali na Googlu, či ve slovníku. 

24.  Výjimečně na použití kalkulačky. 

25.  ... 

26.  

Relaxace při hudbě, vyhledávání obrázků a informací. Focení na školních akcích, odeslání zpětné 

vazby ze školních akcí. 

27.  Lze ho použít po dohodě s vyučujícím během vyučovací hodiny např. na výpočty. 

28.  Ano, využívání aplikací např. čtečka QR kódů, navigace GPS, vyhledávání informací. 

29.  Někdy v hodině AJ pro vyhledání slovní zásoby. 

30.  Ne, není důvod - nepoužívám aplikace v mobilu. 

31.  Pokud mají nějaký vážný důvod k odchozímu hovoru nebo čekají hovor. 

32.  ANO, stopování času při laboratorní práci. 

33.  Ne, mimo viz ot. č. 1. 

34.  

Ano, vždy -- aby se studenti naučili slušnému chování (nevyzvánět, příp. hovor vyřídit na chodbě 

apod.). 

35.  Pouze u studentů střední školy, pokud si rychle potřebují vyhledat informaci. 

36.  Ano, při hledání ve slovníku při výuce cizího jazyka.  

37.  Slovník, vyhledání informací, vyfocení společně probíraného handoutu apod. 

38.  Ano, při rychlém zjišťování některých dat. 

39.  Ano, při výuce cizího jazyka. Vyhledávání slovíček či informací k reáliím. 

40.  Ano, k rešerši informací. 

41.  Ano, využíváme slovníky nebo internet či kohout. 

42.  Nedovolujeme. 

43.  Ano, aby vyhledávali na internetu. 

44.  

Ano; učím AJ - tedy při samostatné práci kvůli překladu, výjimečně kvůli ověření specifické 

informace. 

45.  Najít překlad nebo definici anglického slova. 
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46.  Ano, když něco nevím. 

47.  Ano, starší studenti jako kalkulačka. 

48.  Ano, především k vyhledávání informací na internetu. 

49.  viz 1. 

50.  Ne. 

51.  Ano, viz otázka 1  

52.  Ne. 

53.  Ne. 

54.  Ne. 

55.  

Ano, aplikaci slovník. 

Či vyhledání potřebné info, fotky pro potřeby výuky. 

56.  V případě potřeby k vyhledání "něčeho". 

57.  Vyhledávání informací potřebných pro práci. 

58.  

Jen když nás na začátku hodiny požádají o aktivaci, že např. čekají důležitý hovor nebo ze 

zdravotních důvodů - rychlý kontakt na rodiče, apod. 

59.  

Při výuce angličtiny mohou používat slovník v mobilu (po domluvě s vyučujícím), popř. pro 

vyhledávání informací týkajících se výuky - hlavně při samostatné práci, průzkumu (opět po 

domluvě s vyučujícím). 

60.  Učím pouze první stupeň a tam telefony nepovoluji v žádném předmětu. 

61.  Ne. 

62.  

Výjimky používání mob. telefonů udělují pouze jednotliví vyučující - pokud se výuka týká 

něčeho, co by si žáci rádi zdokumentovali nebo si mohou pomocí mob. telefonu vyhledat nějakou 

informaci. 

63.  Když si hledají informace na internetu potřebné k výuce. 

64.  

Pokud požádají např. ze závažných důvodů rodinných, že čekají telefonát, občas něco někdo 

dohledá např. v internetové jazykové příručce na mé vyžádání. 

65.  Ano, často. Jako slovník nebo na vyhledávání informací. 

66.  Laboratorní práce (fotoaparát, stopky, vyhledávání údajů na internetu apod.) 

67.  

Ano, jsem jazykář a připadá mi praktické, když si mohou najít například slovíčka, jinak 

v hodinách politologie a filozofie je mohou použít rovněž. Sama mám přístup k internetu na 

počítači v každé učebně a nejsem chodící encyklopedie. Ověřujeme informace, když nevíme. 

68.  Ne. 

69.  Zřídka při překladech textů. 

70.  Ano, když hledáme významy slov, nebo pravopis. 

71.  ...jistě, je-li to v souladu s interaktivními potřebami dané přednášky... 

72.  Dříve ano ve výjimečných případech, nyní už zásadně ne. 

73.  Ve výtvarné výchově- obrázky, poslech hudby. 

74.  

Ano. Sám se bez mobilu neobejdu. Učím francouzštinu (slovíčka aj.). Nebo něco potřebují zjistit 

- prostě mi to nevadí (a tento "zákaz" porušuji).  

75.  Ne - mám druhou třídu. 

76.  Ano, k vyhledání informací na nějaké téma, které je předmětem výuky. 

77.  

Výjimečně, v případě potřeby najít něco na Google, výpočet na kalkulačce apod. - pokud 

spěchám (nechci hledat sám). 

78.  

Ano. Jako jazykář např. k vyhledávání slovíček při práci s časopisem, při psaní slohových prací, 

ke kterým potřebují konkrétní fakta atd. 

79.  Jsem angličtinář - slovník, stopky při mluvních cvičeních. 

80.  V případě použití kalkulačky. 

81.  Pouze výjimečně, pokud telefonuje rodič a je předpoklad, že je o něco důležitého. 
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82.  

Popsáno výše. V hodinách dějin umění nepotřebujeme většinou mobil, výuka probíhá u počítačů 

a studenti si mohou dohledat potřebnou informaci i mimo rozsáhlou elektronickou databázi školní 

výuky přes internet přímo. Nemám ale ráda, když někomu zazvoní mobil ve výuce, vlídně, ale 

důrazně ho napomenu. Studenti si v mých hodinách dějin umění nedovolí brouzdat po mobilu 

a hledat např. v sociálních sítích. 

83.  

Ano, občas, pro rychlé vyhledání informací na internetu v běžné učebně. Týká se to zejména 

zeměpisu, kdy např. žáci hledají jména aktuálních panovníků, prezidentů... 

84.  Ano, při vyhledávání informací. 

85.  Ano, slovník. 

86.  Viz výše. 

87.  Jako kalkulačku, doplněk výuky. 

88.  Ano - zdroj vyhledávání informací při zpracování např. úkolů v prac. listě. 

89.  Ne (z důvodů uvedených v předchozím bodu). 

90.  

Ve fyzice pro vyhledávání libovolných informací. V drtivé většině informace skutečně souvisí 

s výukou ;-) 

91.  Povoluji (náhrada kalkulačky), plánuji používat jako hlasovací zařízení. 

92.  Při společné četbě knih, ne všichni mají knihu fyzicky, čtou stažený text z internetu. 

93.  Pokud to vyžaduje výuka, mohou si něco vyhledat na internetu. 

94.  Ne! 

95.  Občas - jako kalkulačku. 

96.  Viz bod 1. 

97.  Někdy (kalkulačka, interaktivní test). 

98.  Ano. V hodinách VV - poslech hudby 

99.  Při matematice místo kalkulačky. 

100.  Kalkulačka. 

101.  Jako kalkulačku, pokud to není při písemce. 

102.  Ano, dovoluji, používáme jako kalkulátor, měření času, simulace hovorů. 

103.  Ne. 

104.  ANO, při samostatné či skupinové práci, kdy si dohledávají informace či hledají zajímavosti. 

105.  Ano, dohledání informací související s výukou. 

106.  Výjimečně ano, většinou při nějaké skupinové práci, kdy si mohou dohledat potřebné informace. 

107.  Ano, místo slovníku při AJ. 

108.  Výjimečně - např. při terénní výuce jako foťák apod. 

109.  Pouze, pokud je jim nevolno. 

110.  Ano, vyhledávání materiálů na internetu; stopky. 

111.  

Ano -pokud si zapisují úkol či zadanou písemku, pokud je vhodné vyhledat nějakou informaci 

(např. při skupinové práci), při prezentacích (je-li kvalitně udělána a nečtou to jen z mobilu) - 

místo papíru s poznámkami. 

112.  Pokud mají vyhledat určitou informaci. 

113.  Ano, test, hlasování, hledání informací. 

114.  Viz odpověď u ot. 1 

115.  Ano, kontrola lexika. 

116.  Viz 1. - mají-li si na internetu něco vyhledat. 

117.  Ano, ke studijním účelům s výjimkou písemek. 

118.  Ne. 

119.  Ano, jako slovník, nebo např. při práci s obrázky ve výuce AJ. 

120.  Vyhledávání informací. 
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121.  Já ne. 

122.  Ne. 

123.  Ano, vyhledání informací, kalkulačka. 

124.  

Jelikož učím malé děti, proto nedovoluji. Jen, když jsme s rodiči předem domluveni, že budou 

volat, mohou použít. 

125.  Ano. Slovník CJ. 

126.  Jen výjimečně jako kalkulátor. 

 

Jaký/é důvod/y považujete za nejdůležitější pro zákaz mobilních telefonů ve výuce? 

1.  Narušení hodiny, neschopnost se soustředit na téma. 

2.  Opisování při písemných prací, kyberšikana. 

3.  Nevhodné používání, pořizování záznamů. 

4.  Odvádění pozornosti od výuky (pokud povolení nesouvisí s daným učivem). 

5.  Ruší to, lze opisovat. 

6.  Výuka je jimi rušena, žáci nerespektují pravidla apod. 

7.  Tráví přestávku v rozhovorech. 

8.  Aby nerušily průběh hodiny - vyzváněním, odváděním pozornosti. 

9.  Mobil na 1. stupni není při výuce nutný, nemá ho každé dítě, ruší soustředění celé třídy. 

10.  Viz celý bod 2. 

11.  Svádí je to k četování se spolužáky, hrám, ve škole se mají soustředit na výuku. 

12.  Natáčení. 

13.  Viz bod 2. 

14.  Dělají práci jinou. 

15.  Ochrana soukromí, rozptylování sebe a okolí. 

16.  Nesoustředění žáků na výuku, rušení, hraní her se zvuky nebo natáčení spolužáků nebo učitele. 

17.  Proč ano? 

18.  Kyberšikana. 

19.  Vyzvánění ruší výuku, děti jsou nesoustředěné, mohou opisovat z mobilu. 

20.  Natáčení/focení učitele, nepozornost a nevěnování se učivu na úkor mobilního telefonu. 

21.  Rušení, nahrávání, focení. 

22.  Důvody jsem vypsala v bodu 2. 

23.  

Jedná se o velice rušivý element.... přirovnal bych to k zákazu požívání mobilů za jízdy 

motorovým vozidlem. 

24.  Nelze zaručit použití na školní činnost. 

25.  Odvádí pozornost dětí, protože nelze kontrolovat, že děti jen tak nepaří. 

26.  Pokud by měli odvádět pozornost od vyučování. 

27.  Rušení zvuky, opisování z "mobilního taháku" při prověrkách. 

28.  Možnost zneužití. 

29.  

Nepozornost v hodině, fotografování či natáčení bez souhlasu druhého a nedovolené sdílení 

těchto materiálů, omezená komunikace s kamarády ve škole po celý den. 

30.  Zákaz proč? - nesoustředí se - nerozumím otázce. 

31.  Rušení práce žáků, případné zneužití - nahrávání, fotografování. 

32.  Rozptylování pozornosti. 

33.  Nepozornost při výuce, podvádění. 

34.  Nevím, já s telefony ve výuce potíže nemívám. 

35.  Hraní her. 
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36.  Když student kouká do mobilu, tak nesleduje výuku. 

37.  Odvádění pozornosti, neúčast na společném dění, společné práci. 

38.  

Nepozornost, nesoustředění, nevnímání výuky.... plus zveřejňování fotografií a videí vyučujícího 

atd. 

39.  Rozptylují, tzn. jsou tedy v jasném protikladu k vzdělávacím úkolům pedagoga.  

40.  Nízká komunikace studenta s okolím ve třídě. 

41.  

Mobilní telefony nejsou špatné pro výuku. Špatně je, když žák místo výuky takzvaně visí na 

sociálních sítích nebo brouzdá po internetu. 

42.  Rozptylování pozornosti. 

43.  Studenti jsou na jejich užívání závislí. Výuka jim mimo jiné poskytuje čas zkusit být bez mobilu. 

44.  Roztříštěnost pozornosti, nevěnování se výkladu, nesoustředěnost. 

45.  Pozornost v hodině. 

46.  Rozptýlenost obsluhy mobilu. 

47.  Natáčení učitelů a spolužáků při výuce - sdílení bez souhlasu, kyberšikana. 

48.  Narušují soustředění žáků. 

49.  Viz 1+2. 

50.  Nesoustředění na výuku. 

51.  Ztráta pozornosti. 

52.  Viz otázka 2 

53.  

Zneužití - natáčení ostatních účastníků hodiny - až žáků či učitelů a následné použití těchto 

nahrávek jako nástroje k vydírání či poškozování dotyčné osoby. 

54.  

Studenti nejsou dostatečně disciplinovaní, aby mobilní telefon používali pouze na vyhledávání 

relevantních informací, popřípadě využití nějakých aplikací,  používají ho spíš pro zábavu nebo 

přípravu na další hodinu nebo komunikaci mezi sebou, bez souhlasu si fotí materiály, které 

nemají. Ve 30-32 studentech v hodině je i případná kontrola téměř nemožná. 

55.  Nesoustředěnost žáků. 

56.  Nevěnování se výuce. 

57.  Nedávání pozor na výuku. 

58.  Viz bod č. 2. 

59.  Viz. bod 2. 

60.  Omezení pozornosti při výuce. 

61.  Rušení výuky, ztráta pozornosti. 

62.  Nesoustředěnost žáků. 

63.  Studenti nevěnují pozornost výuce, ale surfují na internetu, píši maily a pod. 

64.  Klid pro studenty i vyučující. 

65.  Podvádění, nepozornost. 

66.  

Narušování výuky (zejména výkladu), nekoncentrovanost na výuku, rozptylování pozornosti, 

opisování (zejména "taháky"). 

67.  Jedině v případě testování. 

68.  Nesoustředěnost na výuku. 

69.  Není potřeba mít MT ve výuce. 

70.  Vytrhují děti z koncentrace. A nejenom děti. 

71.  ...nepozornost, roztěkanost, otlaky prstů... 

72.  Mobilní telefon odvádí pozornost a soustředěnost studentů během vyuč. hod. 

73.  Nesoustředěnost na výuku. 

74.   -  

75.  Všichni žáci mobil nevlastní. 
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76.  Nesoustředěnost, nepřítomnost ve výuce. 

77.  

1) Mobilní telefon k výuce nepotřebují 2) pokud ho používají, netýká se to zpravidla výuky 3) 

během testu převažuje mobil nad papírovými taháky. 

78.  

Odvádějí od práce, studenti nejčastěji vyřizují SMS a v tu chvíli nevidí, neslyší, navíc to poměrně 

dlouho trvá, takže jsou dlouho "mimo". Natáčení studentů a vyučujících (už jsme ve škole řešili) 

a následné vyvěšování na netu považuji taktéž za nepřípustné.  

79.  Nesoustředěnost a roztěkanost. 

80.  Nepozornost, opisování u testů. 

81.  Rušení výuky. 

82.  

U mladších dětí je to závislost. Především závislost na hrách, kterými by byly děti ochotny trávit 

přestávky, místo aby komunikovaly v reálném sociálním prostředí. Starší děti už nemají tuto 

závislost tak silnou, naučí se s mobilem žít. Čím jsou děti vyspělejší, tím méně je mobil ohrožuje. 

83.  

Nesoustředěnost žáků na výuku - neustále sledují mobil a kontrolují ho. Nestíhají pak sledovat 

výklad. 

84.  Nesoustředí se na výuku, podvádí při písemkách. 

85.  Nepozornost. 

86.  Viz výše. 

87.  Nesoustředěnost na výuku. 

88.  Žáci nedávají pozor, nevnímají při výuce. 

89.  Nepozornost ve výuce, posílání zpráv během vyučování. 

90.  

Někdy je čas se vzdělávat (vyučovací hodina), někdy je čas na hraní her bez vzdělávacího 

charakteru (přestávky a volný čas po vyučování). 

91.  Rušení vlastníka i okolí. 

92.  Opisování, nedávání pozor, možnost nahrávání. 

93.  Rozptylují pozornost žáků, přeposílání výsledků při testech. 

94.  Rušení výuky. 

95.  Rozptylování pozornosti. 

96.  Žáci se mají soustředit na výuku, ne telefonovat nebo být na sociálních sítích.   

97.  :-) zkušenost... 

98.  Podvádění při testech a pís. pracích, nepozornost při výuce. 

99.  Nerozvíjí komunikaci. 

100.  Vyzvánění ruší, možná by v některých hodinách žáci nedávali pozor. 

101.  Viz bod 2. 

102.  Odvádění pozornosti, vytahování se před spolužáky, natáčení videí. 

103.  Vyrušování ostatních. Nesledování výkladu pro majitele. 

104.  Opisování při testu. 

105.  Odvádí pozornost, možnost natáčet nebo pořizovat jiné záznamy. 

106.  Rušení při hodině, nesoustředěnost. 

107.  1. nemožnost kontroly, zda ho student používá, jak má. 2. časté hraní her, 3. možnost podvádění. 

108.  Žáci se mohou soustředit, nic je neruší ani neláká apod. 

109.  Učitel nemá přehled, co žák na telefonu dělá. 

110.  Žáci nedávají pozor, hrají hry. 

111.  Udržení pozornosti žáků + nenarušování výuky. 

112.  Z důvodu, aby studenti dávali při výuce pozor. 

113.  Podle mě není důvod. 

114.  Ochrana učitele (aby nebyl nahráván). 

115.  Nesoustředěnost. 
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116.  Kvůli a) možnosti opisování; b) rozptylování sebe a okolí; c) rušení (zvuky). 

117.  Všechny tři zmíněné výše, ale nahrávání učitele je nejvíce zneužitelné a tedy zneklidňující. 

118.  Práce v hodině. 

119.  Ztráta pozornosti k vyučované látce. 

120.  Ochrana žáků před závislostí na internetu, alespoň částečné odpojení se. 

121.  Viz odpověď 2. 

122.  Pořizování videí, zneužívání při testech... 

123.  Závislost. 

124.  Odklon  pozornosti, prevence šikany. 

125.  Žák se soustředí na obsah mobilu a ne na to, co mu sděluje učitel. 

126.  Rušení, nahrávání, focení. 

 

Jaký/é důvod/y považujete za nejdůležitější pro povolení mobilních telefonů ve výuce? 

1.  Žádné. 

2.  Žádné - dají se nahradit jinými prostředky (tablety, počítače...). 

3.  Žádný. 

4.  Vzdělávacích. 

5.  Je to běžná věc, tak by se např. jako slovník taky měla běžně používat. 

6.  Pokud je to přínosné pro výuku a žáky - naučí se vyhledávat/třídit informace apod. 

7.  Má to návaznost a smysl pro další činnost. 

8.  Pomůcka. 

9.  Nějaká náhlá změna ve vztahu rodič - žák (např. odchod k lékaři). 

10.  Viz bod 3. 

11.  Pouze nemoc, mobil má u sebe dítě píchající si inzulin apod. 

12.  Vyhledávání. 

13.  Pokud se bez nich výuka neobejde. 

14.  Nezbytnost jít s dobou. 

15.  Žádné. 

16.  Pro např. přeložení anglického slovíčka v hodině AJ. 

17.  Žádné. 

18.  Nutné spojení s rodičem. 

19.  Žádný. 

20.  

Mobilní telefon spadá do oblasti výpočetních technologií. V hodinách, ve kterých se probírá toto 

téma, je mobilní telefon určitě vhodné využívat (poukázat na pozitivní i negativní dopad).  

21.  Žádné. 

22.  Využití mobilních telefonů v případě vyhledávání informací k probíranému tématu. 

23.  Sběr informací. 

24.  Asi žádné. 

25.  Můžou hledat informace na internetu do výuky. 

26.  Aktivizace studentů 

27.  

V případě pomůcky k výuce - výpočty, zdroje informací na internetu, možnost zavolání první 

pomoci, gps, geocaching. 

28.  

Znalost "svého" operačního systému, může pracovat více žáků (škola nemá vybavení pro 

každého) najednou, nedílná součást života žáků. 

29.  Žádné. 

30.  Využití ve výuce. 
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31.  Kontakt s rodiči. 

32.  ? 

33.  Vyhledávání informací potřebných pro výuku, zadanou práci apod. 

34.  Je to lepší nástroj než tužka-papír, podobně jako tablet. 

35.  Máme školní iPady, takže nemáme potřebu mít přístup k multimédiím přes telefony 

36.  

Využívají-li se pro výuku, popř. potřebuje-li dítě akutně komunikovat s rodiči - výjimečná 

situace. 

37.  Vyhledávání informací. 

38.  Žádné takové neznám, pokud někdo nemá pravidelně zástavu srdce. 

39.  Při vhodném zapojení jde o oživení a zlepšení výuky. 

40.  Aktuální dění . 

41.  

Dají se dobře a efektivně využít. Jsou mladým lidem blízké a jejich užívání je pro ně zcela běžné. 

Využití mobilních telefonů je pro žáky přirozeně. 

42.  Žádný. Internet, který ve výuce používáme, používáme na PC. 

43.  Důvody pro povolení nejsou vážné. Občas může být potřeba něco rychle vyhledat. 

44.  Při samostatné práci mohou být užitečné - právě z hlediska hledání si informací, překladů aj. 

45.  Samostatná práce. 

46.  Rekvizita v rámci výuky. 

47.  Vzdělávací aplikace... 

48.  Umožňují rychlý přístup na internet, hodí se i fotoaparát a kamera, ale pouze pro účely výuky. 

49.  Viz 1 + 2. 

50.  Přínos pro výuku. 

51.  Zdroj informací. 

52.  Žádný. 

53.  Využití vhodných mobilních aplikací. 

54.  

V současné době nevidím žádné, především proto, že v mých hodinách to nepotřebují, a pokud 

potřebují internet, pracujeme v počítačové učebně. 

55.  Nevidím důvod. 

56.  x  

57.  Využití pro výuku (vyhledávání informací). 

58.  Zdravotní důvod. 

59.  Viz. bod 3. 

60.  

Nemyslím si, že existují vážné důvodu pro povolení m. telefonů při výuce, speciálně u mladších 

žáků. U starších by to mohlo být během výchov - občanská výchova apod. - aby se naučili 

vyhledávat a třídit aktuální informace, naučili se pracovat s tím, co je pravda a co ne. 

61.  Vyhledávání informací souvisejících s výukou na internetu. 

62.  Práce s mobilními aplikacemi, které jsou využitelné i mimo školu. 

63.  Vyhledávání informací k výuce. 

64.  Rodinné. 

65.  Pomáhá, zrychluje práci. 

66.  Rychlý přístup k informacím. 

67.  Jako pomůcka v hodině (viz ot. č. 3). 

68.  Vyhledání neznámých pojmů na internetu. 

69.  Slovník, vyhledávání informací, stopky. 

70.  Povoluji je v momentě, kdy chci, aby děti s webem pracovaly, jako se zdrojem informací. 

71.  ...najdi to, co nemůže či nechce najít učitel.... 

72.  Žádné. 
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73.  Součást výuky. 

74.  

Mobil je mobil. To ví každý. Dnes už ani tablet nechceme do ruky. Mobil je geniální vynález - já 

na něj nedám dopustit. Mobil s internetem - a ve škole internet je - informace po ruce, nepřeberné 

množství aplikací... 

75.  Myslím, že k výuce mladších žáků mobil není nutný. 

76.  Velmi rychlý způsob jak zjistit základní údaje o příslušném tématu. 

77.  Záleží na předmětu - v Informatice by mohlo být součástí. Jinak jsem obecně proti. 

78.  Vyhledávání věcí relevantních pro výuku. 

79.  Chytrý telefon umožňuje urychlení výuky. 

80.  Interaktivita s internetem. 

81.  Pouze v případě, že žák čeká zprávu od rodičů. 

82.  

Je to svět 21. století a nelze se od něj odstřihnout. Je to zdroj informací, který se dá velmi 

rozumně využít. A je třeba to děti učit, to je na tom nejtěžší. Je třeba varovat před úskalími, jako 

by mohla být kyberšikana, zneužití informací na sociálních sítích, atd. Už jsem dovolila 

i nahrávání přednášky své výuky pro dlouhodobě nemocného studenta, ale pouze hlasový výstup. 

Za svojí kvalitou výuky si stojím, nemám problém ji poskytnout i v této verzi. K bodu níže: 

Nahrávání vyučujícího bez domluvy je neslušné a pro mnoho vyučujících je to velmi frustrující. 

Kdyby se se mnou student předem nedomluvil a slušně mne o to nepožádal, zakázala bych mu to 

také. 

83.  Žádné důvody pro povolení nevidím. Považuji to jenom za zpestření výuky. 

84.  Rychlé ověření informací, žáky to baví a umí to velmi rychle. 

85.  Možnost použití el. slovníku. 

86.  Zdroj informací. 

87.  Mohou volat rodiče ze závažných důvodů, doplněk výuky. 

88.  Výuková pomůcka, jiný zdroj informací. 

89.  Žádný takový důvod nevidím. 

90.  Je to legitimní způsob získávání a ověřování informací. 

91.  V určitých oblastech jako vhodná pomůcka zefektivnění a zatraktivnění výuky. 

92.  Využití práce s internetem, jestliže nemají k dispozici počítač ani tablet. 

93.  Využití k vyhledání informací na internetu. 

94.  Kontakt s rodiči.  

95.  Cílené vyhledávání určitých faktů a jejich následné zpracování v dané hodině. 

96.  

Povolení pouze pokud slouží k výuce, zaznamenání pokusu, vyhledání informace, slovník, 

kalkulačka apod.  

97.  

Když studenti získají kontrolu nad svým chováním s telefonem v ruce (pro většinu není možné 

nikdy zvládnout), může to být univerzálně užitečný nástroj. 

98.  Doplněk výuky. 

99.  Nevím. 

100.  Pomoc při řešení zadaných úkolů. 

101.  Nejsem pro povolení. 

102.  Pro žáky vyšších ročníků - vyhledávání informací na internetu, jen s povolením učitele. 

103.  

Pokud by nastala potřeba výuky funkce telefonu, nebo v případě nouze (matka v nemocnici 

apod.). 

104.  Zdroj informací při VH navíc. 

105.  Nemyslím si, že pro výuku jsou mobily nezbytné. 

106.  

Možnost vyhledání si informací na internetu, aniž by bylo nutné pořizovat mnoho školních 

počítačů 

107.  Možnost použití jako rychlý zdroj informací. 
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108.  Žádné, při výuce se bez nich obejdeme. 

109.  Žádný. 

110.  Možnost připojení se k internetu. 

111.  

Má-li to opodstatnění (mobil jako pracovní pomůcka- vyhledávání info, kalkulačka, ale asi ne 

v matematice :-)), nevadí mi to. 

112.  Vyhledávání informací, např. při zeměpisu. 

113.  Používání moderních technologií -- web, testy, e-learning, hlasování. 

114.  Možnost okamžitého vyhledání informace. 

115.  Hledání informací 

116.  

1. Napojení na internet; 2) Ofocení vybraných segmentů (např. postupy laboratorní práce, 

poznámky, obrázky...) 

117.  Při cíleném používání jsou velkým přínosem pro samostatné učení studenta. 

118.  Žádný. 

119.  Aktivní využití při výuce - slovník, práce s obrázky, s informacemi. 

120.  Osobně bych je nepovolovala. 

121.  Žádný, nemyslím si, že je třeba je používat. 

122.  Žádný důvod nevidím! 

123.  Internet. 

124.  Využití internetu k vyhledávání informací, kalkulačka, využití obrázků... 

125.  Použití mobilu urychlí (zpestří) výuku. 

126.  Žádné. 

 

Pokud mobilní telefon za užitečný didaktický prostředek považujete, jaké praktické přínosy 

mohou pro výuku mít? 

4.  Rychlé dohledání informací na internetu, pokud ve třídě není pc. 

5.  Slovník, kalkulačka, internet, mapy a další aplikace. 

6.  Rychlý přístup k informacím. 

7.  

Návaznost na další činnosti, tvořivá práce, příp. naučit se využívat výhody tohoto prostředku tak, 

aby to vedlo k dalším pokrokům ve vzdělávání.  

8.  Zdroj informací, úložiště. 

12.  Co telefon umí a dá se využít ve výuce. 

13.  Mají široké možnosti. Ale pouze v případě, že všichni žáci disponují adekvátním přístrojem. 

18.  Ve výuce jazyka jej využívám na interaktivní hry, ale pouze výjimečně.  

19.  - 

20.  

Didaktický prostředek určitě ano, ale v tomto případě je potřeba jasně stanovit pravidla jeho 

užívání. Praktický příklad vidím v předmětech informatiky. Téměř každý žák vlastní mobilní 

telefon -> je tedy potřeba poukázat (kromě mnoha pozitiv - pořízení fotografií aj.) na možné 

ohrožení u uživatelů smartfonu, které souvisí s přístupem na internet. Krádež osobních informací 

a dat, viry, závislost... 

25.  

Otázky bych spíš rozvinula. V nižších třídách může dojít k porovnávání a třeba vrstvení dětí na 

základě značky. Ve vyšších ročnících asi už děti jsou nad věcí. Z recese klidně mají telefon úplně 

starý...  

26.  

Relaxace při hudbě, vyhledávání obrázků a informací. Focení na školních akcích, odeslání zpětné 

vazby ze školních akcí. 

27.  Zdroj informací z internetu, gps, geocaching. 

28.  Oživení, motivace, ukázky praktických využití. 

30.  Individualizace práce pro slabší žáky, společná práce ve skupině atd.... 
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33.  Viz ot. č. 5. 

34.  

Je lepší než tužka-papír. Asi jako tablet ve výuce -- komunikace mezi studenty, přístup na 

internet, např. do Wikipedie, možnost vyfotit si tabuli. Kupodivu tablety zakázané nejsou... 

35.  

pokud nejsou k dispozici školní iPady, je to nástroj pro rychlé získání informací, přístup 

k materiálům přes qr kódy, specifické aplikace, hlasování,… (pod jako u tabletu). 

36.  

Učím jazyk a hledání kontextu překladu neznámých výrazů na internetu mi přijde důležité. 

Slovníky jsou na to krátké. 

37.  

Šetření papírem, dosažitelnost informací, nahrávka výstupu, fotka něčeho společně vytvořeného, 

spojení soukromého způsobu zacházení s informací se způsobem školním. 

39.  Viz bod 5.  

41.  Slovníky, informace z internetu, kahoot. 

48.  Umožňují rychlý přístup na internet, hodí se i fotoaparát a kamera. 

49.  Viz. 1. 

55.  Nevím. 

56.  x 

57.  

Žáci nemusí mít učebnice (využití materiálů na Moodle, RVP a jinde), vyhledávání informací při 

samostatné práci, jsou-li pracovní sešity, nebo pracovní listy v elektronické podobě. 

61.  vyhledávání informací. 

65.  Viz výše. 

66.  Rychlé vyhledávání informací, aplikace. 

67.  Viz ot. č. 3. 

70.  Viz odpovědi výše. 

71.  

...urychluje přenos informací, jejich zpracování, vyhodnocení s rizikem následného 

nepochopení... 

73.  Mobil nemůže být didaktická pomůcka, jen pomůcka. 

74.  Viz výše - běžně si vyhledávají slovíčka, slovesné tvary - etymologii slov aj. 

76.  Schopnost samostatně vyhledávat informace a rozlišovat mezi různě kvalitními zdroji. 

78.  Naučí se vyhledávat informace v cizím jazyce, zpracovat je, pracují více samostatně.  

79.   spíše nepovažuji, ne všichni mají chytrý telefon. 

82.  

Popsáno už výše. Záleží na vyučovaném předmětu a možnosti vhodně mobil využít. Já mám díky 

tomu, že vyučuji dva předměty podobné, ale jinak koncipované (jako teorii- to jsou dějiny umění, 

a jako tvořivou praxi- to je výtvarná výchova) s mobily dvě různé zkušenosti. 

84.  Viz 5. 

86.  Viz výše 

87.  Mohou si stahovat a používat aplikace, podporující výuku. 

88.  Např. na něco při výkladu narazíme (nevíme, nejsme si jisti) a můžeme hned najít odpověď. 

90.  Mobilní telefon samotný nemůže být užitečným didaktickým prostředkem. 

91.  Zefektivnění výuky (zpětná vazba), dostupnost inet-zdrojů. 

92.  Pouze v případě, že nemá žák k dispozici jiný prostředek pro práci s programy. 

93.  Rychlé vyhledání informací. 

94.  Jako pomůcka při rozhovorech v cizím jazyce.  

96.  

Telefon dnes neslouží pouze k telefonování, má řadu dalších funkcí, které se dají ve výuce využít. 

Rozhodně ale ne v každé hodině, spíše výjimečně za předem stanovených podmínek.  

97.  Překonává tištěnou učebnici svou interaktivitou. 

98.  Zjišťování doplňujících informací ve výuce, v hodinách výchovy jako inspirace. 

100.  Viz otázka 3 + vyhledávání informací. 

102.  Internet, zapisování úkolů, fotografování práce a následné využití při domácí přípravě atd. 

104.  Samostatná práce, odlišný výukový prostředek, hledání nových zdrojů informací apod. 
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107.  Rychlé vyhledávání informací. 

109.  Nepovažuji za vhodný didaktický prostředek. 

110.  Viz odpověď 3. 

111.  Pohotovost ve vyhledávání informací, pružnost a rychlost. 

112.  Práce se zdrojem informací při zeměpisu. 

113.  Využití moderních technologií, schopnost najít rychle informaci, řešení. 

114.  Viz odpověď u ot. č. 5. 

116.  Viz výše. 

117.  

Výuka jazyka - např. samostatnost při práci s textem, přínos při nácvikovém psaní, ankety a kvízy 

online. 

123.  Vyhledání informací – internet. 

125.  Vidím velký rozdíl mezi používáním soukromého  mobilu a školního počítače (tabletu). 
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Příloha 4. 

1. Podle předmětu/rozsáhlosti písemky, průměr 1 hodina 

2. Jednotlivě 

3. Nevadí 

4. Ne 

5. 10 minut přestávka, jenom na jídlo např., ne ICT 

6. Ne 

7. Jen učení 

8. Ne 

9. 1 

 

1. Podle složitosti, průměr 1 hodina 

2. Jednotlivě 

3. Vadí, učení nazpaměť příliš nezvládá 

4. Telefon v kapse 

5. Velmi krátká přestávka jen na jídlo např. 

6. Vyrušují jenom např. zvuky z okolí 

7. Jen učení 

8. Až po učení 

9. 1 

 

1. 2 hodiny 

2. 2 předměty souběžně 

3. Vadí, není to efektivní bez pochopení 

4. Ne 

5. 10 min přestávka, bez kontroly telefonu atp. 

6. Ne 

7. Jen učení 

8. Ne 

9. 1 

  

1. Podle oblíbenosti předmětu, 3 hodiny, 10 minut před hodinou 

2. Střídání předmětů, nejdřív se naučí polovinu jednoho předmětu, pak polovinu druhého (bez 

delší přestávky) 

3. Nevadí, nepraktikuje, protože učitelé poznají, když je to naučené doslova 

4. Ano 
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5. 5 minut, jídlo atd., často zkontroluje FB atp. a přestávka se značně protáhne 

6. Velmi často, kvůli telefonu a messengerům 

7. Snaží se nevykonávat, ale občas hudba/televize 

8. Okamžitá reakce 

9. 2 

 

1. 1,5 hodiny 

2. Jednotlivě 

3. Nevadí 

4. Počítač na stole, během učení není používán 

5. Krátká přestávka po 1 hodině, ne ICT 

6. Jen zřídka, když je špatná nálada 

7. Jen učení 

8. Ne 

9. 1,5 

 

1. Fyz/Mat chápe, takže velmi krátce, zbytek dlouho 

2. Jednotlivě 

3. Nevadí 

4. Většinou ano 

5. Různě, přestávka krátká na pití/jídlo 

6. Většinou ne, zřídka FB 

7. Poslouchá rádio 

8. Zkontroluje, kdo napsal, reakce podle důležitosti 

9. 1 

  

1. 1 hodina 

2. Jednotlivě 

3. Nevadí 

4. Ne 

5. 5 minut přestávka na jídlo 

6. Občas, obecná nesoustředěnost, nespojená s ICT 

7. Občas televize 

8. Až po učení 

9. 1 
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1. 30 minut 

2. Jednotlivě 

3. Nevadí 

4. Ano 

5. Bez přestávky 

6. Ano, messenger, sms, youtube 

7. Hudba 

8. Nereaguje, jen vyruší upozornění na zprávu atd. 

9. 1,3 

 

1. 1 hodina 

2. Jednotlivě, dříve pokusy - neefektivní 

3. Nevadí 

4. Ano, ale telefon má vypnuté zvonění 

5. Přestávka jen velmi krátká na jídlo atd. 

6. Ne 

7. Hudba 

8. Ne 

9. 1,5 

  

1. 1 hodina 

2. Jednotlivě 

3. Vadí z důvodu neužitečnosti učených informací 

4. Ano, jen kvůli času 

5. 5-10 minut po 20 minutách učení, ne ICT 

6. Ne 

7. Jen učení, uvědomuje si, že televize atd. ruší; občas hudba u počítání příkladů 

8. Ne 

9. 1 

 

1. 20 minut, učení ale velmi časté (např. týden na písemku po 20 minutách denně) 

2. Jednotlivě 

3. Nevadí, ale je považováno za zbytečné 

4. Počítač, použití jako učebnici 

5. Přestávka po 20 minutách, kontrola mobilu, FB atd. 

6. Ne 
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7. Jen učení, uvědomuje si rušení televizí, hudbou atd. 

8. Ano, ne okamžitě, dočte větu/myšlenku 

9. 1 

 

1. 1 hodina 

2. Jednotlivě 

3. Nevadí 

4. Ne, vyrušují od učení 

5. 10 minut přestávka po 30 minutách učení, kontroluje sms, FB atd. 

6. Ano, telefon velmi hodně 

7. Jen učení 

8. Ne – telefon v jiné místnosti, uvědomuje si rušení zapípáním 

9. 1,1 

  

1. 2 hodiny 

2. Jednotlivě 

3. Nevadí 

4. Ano 

5. 10-20 minut po 30 minutách, kontrola FB, sms atd. 

6. Ano, např. messenger 

7. Nikdy pořádné soustředění, často messenger, sms, úplně cokoliv, proto dle názoru 

respondenta dlouhý čas učení 

8. Ano, okamžitě 

9. 1,3 

 

1. 10 minut 

2. Zároveň, pokud je následující den více písemek 

3. Vadí, učení nazpaměť příliš nezvládá 

4. Ano 

5. Přestávky způsobené multitaskingem (přerušení pozornosti televizí, mobilním telefonem) 

6. Ne, velmi rychle se učí, takže přestávky z předchozí otázky jsou vždy po naučení se určité 

části 

7. Ne, všemožné činnosti, televize, loading screen u počítačové hry atd. 

8. Ne, málo podnětů, jinak by ale byla okamžitá reakce 

9. 1,3 
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1. 30 minut 

2. Jednotlivě 

3. Nevadí 

4. Ano 

5. Bez cílených přestávek, spíše delší odložení učiva kvůli jiným aktivitám; častá kontrola 

messengerů atd. 

6. Ano, myšlenky na jiné věci, nejen spojené s ICT 

7. Plné soustředění jen na matematiku; jinak často i jiné činnosti. 

8. Ano, většinou okamžitě 

9. 1,2 

  

1. 1,5 hodiny 

2. Jednotlivě 

3. Nevadí 

4. Ano 

5. 5-10 minut po 30 minutách učení, vypnutá wifi, aby nebylo vyrušování messengery atd. 

6. Občas, hluk okolí, telefon, když zapomene vypnout wifi 

7. Jen učení 

8. Ne 

9. 1,5 

 

1. 2 hodiny nebo jen několik minut, podle oblíbenosti předmětu 

2. Jednotlivě 

3. Nevadí 

4. Ano 

5. 10-30 minut po 30 minutách; nesouvisejí s ICT 

6. Podle předmětu, neoblíbené předměty velmi často narušené mobilním telefonem 

7. Jen učení 

8. Ne, vypnuté zvuky 

9. 1,2 

 

1. 20 minut 

2. Někdy více předmětů 

3. Vadí, jen kvůli neefektivitě 

4. Ano, spíše učení z počítače 

5. 10 minut po 30 minutách učení, když je nutné delší studium, ne ICT 
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6. Někdy, okolní zvuky, hudba 

7. Poslech hudby 

8. Ne 

9. 2,2 

  

1. 30 minut 

2. Jednotlivě 

3. Nevadí 

4. Ano 

5. Velmi krátké přestávky na kontrolu messengerů atd. 

6. Ne 

7. Jen učení 

8. Ano, ale ne okamžitě 

9. 1,3 

 

1. 20 minut 

2. Jednotlivě 

3. Nevadí 

4. Ano 

5. Někdy 5 minut přestávka, kontrola mobilního telefonu 

6. Ano, myšlenky na napsání zprávy 

7. Hudba 

8. Ano, většinou okamžitě 

9. 1,3 

 

1. 2 hodiny 

2. Jednotlivě 

3. Nevadí 

4. Ano, telefon 

5. 1 přestávka v půlce, vypnutá wifi, aby se lépe soustředilo 

6. Velmi občas, rušení z okolí 

7. Jen učení 

8. Ne 

9. 1,9 

 

1. 30 minut 
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2. Na 2 předměty zároveň 

3. Nevadí 

4. Ano 

5. Bez přestávky 

6. Ano, ruší jiné činnosti jako jídlo 

7. Ne, messenger, sms, čtení knihy 

8. Ano, okamžitě 

9. 1,3 

 

1. 1,5 hodiny 

2. Jednotlivě 

3. Nevadí 

4. Ne 

5. Podle oblíbenosti předmětu – bez přestávky/5 minut po 15 minutách učení, kontrola sms, 

messengerů 

6. Občas, myšlenky na sms, messengery 

7. Hudba, někdy messenger 

8. Ano, okamžitě 

9. 1 

 

1. 1,5 hodiny 

2. Jednotlivě 

3. Nevadí 

4. Ano, většinou, spíše kvůli studijním záležitostem 

5. 10 minut po 30 minutách, messenger 

6. Ne 

7. Hudba 

8. Ano, ne hned, až po chvíli 

9. 1,4 


