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Abstrakt 

Diplomová práce si klade za cíl zachytit vývoj a rozsah mediální didaktiky v České 

republice. Výchozími autory jsou PhDr. Jan Mašek, Ph.D. a Mgr. Zdeněk Sloboda, kteří se 

zabývají mediální pedagogikou v českém prostředí. Předmětem práce je objasnění pojmu 

mediální didaktika. To slouží jako syžet pro utvoření systematizovaného přehledu 

historického vývoje užívání médií ve výuce a upozornění na důležitost médií ve výuce a 

výuky za pomocí médií. V neposlední řadě se práce snaží zjistit vliv a rozsah jednoho 

konkrétního média v prostředí českého školství, a to tabletu. Metodou výzkumu je 

dotazníkové šetření, v rámci kterého bylo zkoumáno 200 učitelů základních, středních 

(odborných) škol a gymnázií. Na základě získaných dat pak bylo možné odpovědět na předem 

stanovené výzkumné otázky, které zněly: Jak je rozšířené využití tabletů ve vyučování? Jaký 

postoj zaujímají učitelé základních, středních (odborných) škol a gymnázií k využití tabletů ve 

vyučování? Má podle učitelů základních, středních (odborných) škol a gymnázií využití 

tabletů ve vyučování vliv na jeho efektivitu? 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

The main goal of the thesis is to describe the development and the extent of media 

didactics in the Czech republic. The authors who examine media pedagogy are PhDr. Jan 

Mašek, Ph.D. a Mgr. Zdeněk Sloboda. The subject of the thesis is to clarify the concept of 

media didactics. This is important for the formation of historical development of the use of 

media during the teaching and for highlight the importance of media during the teaching and 

teaching with the use of media. Finally, the thesis try to find out the effects and the extent of 

tablets in the czech education system. By using quantitative questionnaire research was 

examined 200 teachers of primary schools, secondary schools and grammar schools. Based on 

the acquired data is possible to answer predetermined research questions: How widespread is 

the use of tablets during the teaching? What is the opinion of teachers to use tablets during the 

teaching? Does the use of tablets during the teaching influence the effectiveness of the 

teaching? 
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ÚVOD 

Mediální didaktiku můžeme definovat jako učení za pomocí médií. Spolu s mediální 

výchovou a mediálně-pedagogickým výzkumem je základní oblastí mediální pedagogiky. 

Předmětem práce je objasnění pojmu mediální didaktika, jelikož v českém prostředí není 

příliš zažitý. Přínosem práce je pak utvoření systematizovaného přehledu historického vývoje 

užívání médií ve výuce a upozornění na důležitost médií ve výuce a výuky za pomocí médií. 

Na základě teoretických poznatků je pak cílem práce zjištění vlivu a rozsahu jednoho 

konkrétního média v prostředí českém školství, a to tabletu. 

Pedagogicko-didaktické úvahy o používání médií se objevují od té doby, co se médií 

začalo cíleně užívat jako vyučovacího nástroje. Nejstaršími jsou názory Jana Amose 

Komenského, který se snažil o zavedení čtení novin ve výuce. Významným mezníkem se stal 

počátek 20. století, kdy se začalo užívat filmového média a televizního vysílání. V 90. letech 

20. století pak byla mediální didaktika ovlivněna tzv. novými médii. Dochází k tomu, že 

tradiční autoritativní postavení vyučujícího je narušováno tím, že dětský jedinec má přístup 

k informacím. Vliv médií se stává pro vyučující nepřehledný a vyvolává potřebu nových 

přístupů. V praxi českého školství se počáteční hybnou silou mediálně-didaktických procesů 

stávají počítačové technologie. V současné době se mediální didaktika rozvíjí v kontextu 

konstruktivistických koncepcí vyučování. Základní otázkou mediální didaktiky není, zda 

médium do výuky zařadit, ale proč a jak médium používat. 

Jedním z nových médií, které se ve školství využívají, je tablet. Tablet je velmi 

vhodným výukovým prostředkem, jelikož byl s tímto záměrem již navrhován. Byl vytvořen 

pro osobní využití, a proto si tak rychle získal oblibu a stále více je využíván ve vzdělávání. 

Od okamžiku, kdy se tablety do vyučování nasadí, projevují žáci o výuku mnohem větší 

zájem. Není to jen tím, že jsou téměř všechny děti zvyklé přijímat informace v digitální a 

multimediální podobě, ale také tím, že nejčastěji používanou technologií u dětí je mobilní 

telefon, který je svým operačním systémem tabletům velmi blízký. 

 

V první kapitole dojde k vymezení důležitých pojmů, které jsou nutné pro pochopení 

textu či s textem souvisí. Autorka uvede, v jakém smyslu je v této práci chápán pojem 

médium a s jakým rozdělením médií bude pracovat. Jelikož je mediální didaktika jednou z 

oblastí mediální pedagogiky, bude nadále objasněn tento pojem. V neposlední řadě se autorka 

věnuje i dalším oblastem mediální pedagogiky, kterými jsou mediální výchova a mediálně-

pedagogický výzkum.  
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Druhá kapitola je věnována samotné mediální didaktice. Autorka definuje mediální 

didaktiku z pohledu několika autorů věnujících se této problematice. Uvede, jak je mediální 

didaktika ukotvena v rámci pedagogických věd a jak se měnilo její pojetí souběžně s vývojem 

technologií. Dále budou následovat úvahy nad tím, proč je důležité zavádět informační a 

komunikační technologie do škol, zda může technologický rozvoj změnit podobu školství a 

co je nutné, aby mediální didaktika řešila. V závěru kapitoly se pak bude věnovat tomu, kam 

by měla mediální didaktika do budoucna směřovat a zda vůbec můžeme v českém prostředí 

mluvit o mediální didaktice jako o pedagogickém oboru. 

Následující, třetí kapitola, popisuje historický vývoj mediální didaktiky, tedy dobu, od 

které se začalo cíleně užívat médií jakožto vyučovacího nástroje, až po současnost. Prvním 

impulsem k zapojení médií do výuky byly pedagogické snahy Jana Amose Komenského. 

Další úvahy byly ovlivněny objevem rozhlasu a zanedlouho poté i filmu a televize. V 

současné době mají na tyto diskuze vliv tzv. nová média, kterých je v dnešní době nepřeberné 

množství. V důsledku rychlého technologického vývoje začíná docházet ke ztrátě učitelovi 

kontroly nad vyučovacím procesem. 

Čtvrtá kapitola se pak stává přechodnou kapitolou k výzkumné části práce. Autorka 

uvede, proč si zvolila za předmět výzkumu právě tablet a v čem vidí jeho přínos v rámci 

vyučování. Představeny budou také některé projekty zasazující se o zavedení tabletů do 

českých škol. 

Pátá kapitola je věnována metodologii. Autorka určí cíl výzkumu a definuje výzkumný 

problém. Následně si položí výzkumné otázky a hypotézy, které bude v rámci výzkumu 

testovat. V této části práce bude také představena výzkumná metoda, kterou je dotazníkové 

šetření, a charakterizován výzkumný vzorek. 

V poslední, šesté kapitole, budou prezentovány získané výsledky výzkumu, jehož 

hlavním cílem bylo zjistit, jaký vliv mají tablety ve vyučování na efektivitu vyučování. 

Sekundárním cílem bylo zjistit, jak je rozšířené využití tabletů ve vyučování. Autorka bude 

postupovat podle položených výzkumných otázek a na základě získaných dat bude testovat 

hypotézy, které si předem stanovila. 

 

Při zpracování diplomové práce se autorka snažila postupovat podle předem navržených 

tezí. I tak však byly provedeny určité změny. V teoretické části práce došlo pouze 

k nepatrným úpravám týkajících se názvů kapitol či jejich řazení. Důvodem bylo zachování 

logické návaznosti textu.  



5 

K významnějším změnám došlo v praktické části práce. Původním předpokladem bylo 

zjištění vlivu a rozsahu médií a komunikačních technologií ve vyučování. Po zvážení všech 

okolností se autorka rozhodla zaměřit výzkum pouze na jedno médium, a to na tablet. 

Výzkum zaměřený na všechna média a komunikačním technologie ve vyučování není v rámci 

možností diplomové práce proveditelný. Aby takový výzkum přinesl validní výsledky, musela 

by mu být věnována větší pozornost. 

Ke změně došlo i ve výzkumné metodě. Původně autorka předpokládala, že provede 

nezúčastněné pozorování v průběhu vyučovacích hodin. Od metody nezúčastněného 

pozorování však bylo opuštěno. Pokud se totiž výzkum zaměřuje na vliv a rozsah jednoho 

konkrétního média, je potřeba co největšího počtu respondentů z různých škol a z různých 

částí České republiky. Metoda nezúčastněného pozorování by autorku omezovala na 

zkoumání omezeného počtu učitelů, a to by vzhledem k cílům výzkumu nepřineslo očekávané 

výsledky. Metodou výzkumu se tedy stalo pouze strukturované dotazování. Výzkumný 

vzorek byl pak rozšířen na učitele základních, středních (odborných) škol a gymnázií. 
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1 VYMEZENÍ DŮLEŽITÝCH POJMŮ 

Dříve než se dostaneme k objasnění pojmu mediální didaktika a s ní souvisejícímu 

historickému vývoji užívání médií ve výuce, je nutné vymezit si důležité pojmy, se kterými 

tato práce souvisí. Nejprve uvedeme, co znamená pojem médium, v jakém smyslu je zde 

chápán a s jakým rozdělením médií budeme pracovat. Jelikož je mediální didaktika jednou 

z oblastí mediální pedagogiky, bude nadále objasněn tento pojem. V neposlední řadě se 

autorka věnuje i dalším oblastem mediální pedagogiky, kterými jsou mediální výchova a 

mediálně-pedagogický výzkum. Ačkoliv mediální didaktika spadá pod mediální pedagogiku, 

bude jí z důvodu zaměření práce věnována samostatná kapitola.  

 

1.1 Médium 

Vzhledem k tomu, že média jsou středem zájmu této práce, je nezbytné vyložit, co tento 

pojem znamená a hlavně to, v jakém smyslu je chápán v následujícím textu.  

Pojem médium je odvozen z latinského slova „medium“, které v překladu do češtiny 

znamená „prostředek, prostředník, zprostředkující činitel“ – tedy to, co něco 

zprostředkovává, zajišťuje (Jirák, Köpplová, 2003, s. 15).  

Reifová (2004, s. 139) uvádí, že pojmu médium můžeme rozumět ve třech následujících 

podobách:  

1. V širokém pojetí jsou médii prostředky, které nejsou primárně určeny ke 

komunikaci. Jsou to prostředky ovlivňující sociální rovnováhu, sociální rytmus a 

uspořádání každodenních aktivit. V tomto smyslu jsou médii např. peníze nebo 

doprava. 

2. V užším pojetí jsou médii prostředky, které slouží ke komunikaci, s výjimkou 

komunikace masové. V tomto smyslu jsou médii např. řeč, neverbální komunikace 

či umění. 

3. V nejužším pojetí jsou médii prostředky masové komunikace, tedy hromadně 

sdělovací prostředky – tištěná, elektronická a nová média.  

 

V následujícím textu chápeme média tak, jak jsou vymezena v nejužším pojetí. Je 

nutné poznamenat, že média nejsou pouze prostředky sloužící k přenosu informací, ale také 

k jejich uchovávání. Médii, jakožto prostředky masové komunikace, jsou veškeré informační 

a komunikační technologie. To znamená, že pojem médium je v tomto případě 
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ekvivalentní k pojmu informační a komunikační technologie, který se v následujícím 

textu hojně vyskytuje. V této práce se tudíž média a informační a komunikační 

technologie překrývají. 

 

Nyní si přiblížíme, co jsou to média tištěná, elektronická a nová, jelikož s takovýmto 

rozdělením pracujeme i v této práci. Takovouto klasifikaci uvádí Niklesová (2007, s. 23-24):  

1. Tištěná média jsou média, jejichž obsah je vázaný na papír. K masovému rozšíření 

tištěných médií dochází v 15. století s vynálezem knihtisku. Prvním masovým 

médiem je tedy kniha. Dalšími tištěnými médii jsou noviny, časopisy a letáky. Podle 

Niklesové dochází v současné době k vytlačování tištěných médií médii 

elektronickými.  

2. Elektronická média se začínají objevovat v 19. století, kdy došlo k vynálezu 

telegrafu a telefonu. Významným elektronickým médiem, jež se počátkem 20. 

století stává masovým médiem, je rozhlas, a zanedlouho poté i televize. Dalšími 

elektronickými médii jsou film a video. 

3. Nová média, nebo také hypermédia, jsou podle Reifové (2007, s. 134) média, která 

k přenosu sdělení nebo k uchování informací využívají počítačové technologie. Jsou 

to média založená na digitalizaci, počítačích a telekomunikacích (Mašek, 2010, s. 

77). Jejich charakteristickými rysy jsou (1) obousměrnost komunikace, (2) 

informace obsahující nejen klasickou písemnou informaci, ale také obraz a zvuk a 

(3) víceúrovňová informace umožňující postupovat v textu různými směry (Průcha, 

1997, s. 307). Takových médií je v dnešní době nepřeberné množství. Je jím 

například internet, mobilní telefon či elektronická pošta. 

 

1.2 Mediální pedagogika 

V českém prostředí představuje mediální pedagogika mladou odbornou disciplínu, která 

navazuje na tradici německé mediální pedagogiky. Samostatný obor mediální pedagogika 

vznikl roku 1976 v Německu. Vyskytuje se i v jiných zemích, nejčastěji v Norsku, Švédsku, 

Finsku, Francii a Kanadě, často ale pod názvem mediální výchova. Německý model je však 

nejpropracovanější jak z hlediska teorie, tak i praxe. Hlavním cílem mediální pedagogiky je 
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popis, teoretická konceptualizace a praktická podpora osvojování si médií subjektem. Úkolem 

mediální pedagogiky je tedy vytváření mediální gramotnosti
1
 (Schorb, Sloboda, 2010, s. 7-8). 

Podle Slobody (2006, s. 29-30) je přeložení názvu mediální pedagogika poněkud 

složité. Sloboda vychází z německého oboru „Medienpädagogik“, což v doslovném překladu 

znamená „media-pedagogika“. Jedno ze slov proto bylo nutné použít jako adjektivum, jelikož 

pedagogika médií by odkazovala spíše k výchovnému charakteru samotných médií a 

neumožňovala by označit osobu zabývající se tímto oborem. Termín mediální pedagogika 

použila již v roce 2004 doktorandka Klára Šeďová a používá ho také doktor Jan Mašek 

z Katedry výtvarné kultury Západočeské univerzity v Plzni. Tomuto termínu rozumí tak, jak 

jej chápou v Německu. 

Mediální pedagogika je provázána s několika disciplínami, především s mediálními 

studii, společenskými vědami, vědou o vzdělávání, ale také třeba s informačními 

technologiemi. Například mediální studia si kladou otázku, co dělají subjekty s médii a 

pedagogická dimenze se pak zaměřuje na to, jak mohou být subjekty vedeny k uvědomělému 

zacházení s médii. Mediální pedagogika je disciplínou zahrnující jak výzkum, tak vědu, ale i 

praxi. Tyto úrovně se vzájemně doplňují, ovlivňují a navazují na sebe (Schorb, Sloboda, 

2010, s. 8). Bernd Schorb (1995, s. 23), německý mediální pedagog, říká, že „mediální 

pedagogika reprezentuje všechny druhy pedagogických činností vztahujících se k médiím jak 

na poli teorie, tak na poli praxe.“ 

Významné oblasti, na které se mediální pedagogika zaměřuje, a které se vzájemně 

ovlivňují a tvoří spolu celek, jsou následující:  

1. Mediální každodennost, čímž rozumíme výskyt médií v naší každodennosti. Média 

vstupují do interakcí, a to jednak jako předměty, s nimiž se interaguje (např. 

komunikace pomocí chatu), ale také jako téma, obsah nebo kontext interakcí (např. 

komunikace o novém mobilním telefonu). Vzhledem k tomu, že jsou média součástí 

naší každodennosti, tak s nimi i samostatně zacházíme, např. je používáme 

k informování se.  

2. Proto je další oblastí, na kterou se mediální pedagogika zaměřuje, zacházení 

s médii. Zacházet s médii znamená subjektivně média vybírat. Obsahuje jednání 

ovlivněné médii, umožňuje ovlivňování společnosti prostřednictvím médií a použití 

                                                 
1
 „Pojem mediální gramotnost by měl sdružovat základní schopnosti – vyhledávání informací, vyhledávání 

obsahů, porozumění všech jejich významů, schopnosti sdělení analyzovat a porovnávat s dosavadními 

zkušenostmi, schopnost kriticky hodnotit“ (Šebesta, Jirák, 1995, s. 12). 
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médií jako prostřed(ní)ků ve společenském kontextu. Emancipovaný jedinec se 

sebevědomým, reflexivně-kritickým pohledem na média je pak cílem této oblasti 

mediální pedagogiky.  

3. K tomu, abychom mohli s médii zacházet, musíme mít určité kompetence a 

zkušenosti, které se získávají v procesu osvojování (si) médií, kdy osvojením 

rozumíme celoživotní a neustálý sociální proces. Osvojení (si) médií subjektem 

tvoří třetí oblast, na kterou se mediální pedagogika zaměřuje (tamtéž, s. 8-9). 

 

Mediální pedagogika obsahuje z pohledu Zdeňka Slobody a Jana Maška tři oblasti, 

kterými jsou: 

1. mediální výchova (snažící se o dosažení mediální kompetence a zaměřující se na 

kriticko-reflexivní uchopení masových médií, v Česku se dá přirovnat 

k používanému termínu mediální socializace) 

2. mediálně pedagogický výzkum (kde se metodami sociologie, psychologie, 

pedagogiky či mediálních studií bádá v oblastech mediální produkce, mediálních 

obsazích a mediálních účincích)  

3. mediální didaktika (u nás neustálené oblasti zahrnují různé přístupy používání 

médií a komunikačních technologií ve výuce za účelem zefektivnění procesu učení, 

ale také seznámení se s médii samotnými).
2
 

 

1.3 Mediální výchova 

Mediální výchova je jednou z oblastí mediální pedagogiky. Zjednodušeně řečeno 

můžeme říci, že se mediální výchova zaměřuje na to, jak učit o médiích. „Mediální výchova 

vychází z poznatku, že masová a síťová média (periodický tisk, rozhlas, televize, internetová 

média a internetové sociální sítě) představují v současné době významný faktor primární i 

sekundární socializace“ (Pastorová, Jirák, Pavličíková, 2011, s. 4). Z toho lze vyvodit, že 

mediální výchova je důležitá zejména v základním vzdělání, ve kterém si děti osvojují 

základní poznatky a dovednosti týkající se mediální komunikace a práce s médii. „Média a 

komunikace představují velmi významný zdroj zkušeností, prožitků a poznatků pro stále větší 

                                                 
2
 Asociace pro mediální pedagogiku, o.s. [online]. [cit. 2016-08-20]. Dostupné z: 

http://www.medialnipedagogika.cz/co-je-medialni-pedagogika 
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okruh příjemců. Pro uplatnění jednotlivce ve společnosti je důležité umět zpracovat, 

vyhodnotit a využít podněty přicházející z médií“ (tamtéž, s. 4).  

Mediální výchova klade velký důraz nejen na schopnost aktivního využívání médií 

k sociálnímu jednání, ale také na schopnost umět média podrobit kritické reflexi a 

racionálnímu odstupu. Kromě získání základních dovedností je proto potřeba získat znalosti 

z oblasti mediální produkce, dějin médií, role médií ve společnosti a postupů a prostředků 

mediální komunikace. Cílem mediální výchovy je tedy kritická reflexe médií a příprava 

jednotlivce na samostatné využívání médií (tamtéž, s. 4). 

K rozvoji mediální výchovy ve škole vedl v roce 2006 požadavek mediální komunikace, 

vyznání se v médiích a využívání médií pro své potřeby. V dnešní moderní době plné 

mediálních obsahů a komunikačních technologií je totiž jednou ze základních dovedností a 

schopností člověka mediální gramotnost (Mičienka, Jirák a kol., 2007, s. 7-12). Šebesta a 

Jirák (1995, s. 12) již dávno před tím poukázali na to, proč je mediální výchova nutná. 

Důvodem je důležitost médií v současné společnosti, jelikož (mas)mediální komunikace je 

specifická, a jelikož lze média zvládnout jen tehdy, má-li člověk specifické znalosti. 

Kořeny mediální výchovy v České republice však sahají až k samotnému Janu Amosi 

Komenskému, který zavedl čtení novin ve školách jakožto důležitý zdroj poučení. Důvodem 

bylo procvičení mateřského jazyka, znalosti moderních dějin a znalost geografie. Na 

Komenského pak bylo navázáno až ve 20. letech 20. století, kdy účelem čtení novin bylo 

porozumění novinářství jako praxe. V této době se také začaly vytvářet vlastní noviny na 

školách a byly zavedeny školní tiskárny. Mezi světovými válkami se v Německu začaly 

objevovat názory, že by se noviny měly stát součástí výuky, a že by se do vzdělání mělo 

zařadit poučení o mediální produkci. Po 2. světové válce se začala formovat mediální výchova 

do dnešní podoby. Podnětem byla snaha vyrovnat se se špatnou zkušeností s médii ve 

válečném období, ale také komercionalizace médií v 50. a 60. letech 20. století v USA. 

K posílení komercionalizace pak došlo po roce 1989, kdy začala éra digitalizace médií. 

Požadavek na mediální výchovu tak rostl z důvodu zvyšování obav z negativních vlivů médií 

na společnost. Počátky školní mediální výchovy bychom mohli datovat k počátku 90. let 20. 

století (tamtéž, s. 10-11). 

Jak je již zmíněno výše, mediální výchova je zařazena do Rámcových vzdělávacích 

programů a Školních vzdělávacích programů jako průřezové téma od roku 2000 a od školního 

roku 2006/2007 je součástí realizované kurikulární reformy. Jejím cílem je přiblížit, jak 

fungují mediální texty, vysvětlit, jak se podílejí na vytváření významů, vyložit, jak fungují 

mediální organizace a popsat, jak se publikum zmocňuje mediálních produktů, technologií a 
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institucí a dodává jim význam. Dnes se mediální výchova realizuje jako samostatný předmět, 

jako součást jiných předmětů nebo jako kombinace obou přístupů (Mičienka, Jirák a kol., 

2007, s. 11). 

 

1.4 Mediálně-pedagogický výzkum 

Mediální pedagogika pro své výzkumy využívá poznatků a dat z příbuzných oborů, ale i 

jejich výzkumné metody, které si upravuje pro své potřeby. Kombinuje psychologický a 

sociologický pohled na skupinu dětí různých věkových, socio-ekonomických nebo 

genderových skupin se zaměřením na média a výchovu (Sloboda, 2006, s. 43-44). 

Mediálně pedagogický výzkum, kombinující kvantitativní a kvalitativní metody, se 

zaměřuje především: 

1. na kvantitativní výzkum konzumace mediálních obsahů či na konkrétní 

média/mediální technologie. Takové výzkumy se provádějí i u nás, ale chybí zde 

zaměření se na skupinu dětí. Oproti tomu v Německu se již několik let provádějí 

výzkumy zacílené na užívání médií dětmi. 

2. na mediální obsahy, na kterých se zkoumá, zda jsou vhodné a přiměřené 

kognitivnímu vývoji a rozvoji mediálních kompetencí dětí. Při takovýchto 

výzkumech se nejčastěji používá obsahová analýza (kvalitativní i kvantitativní). 

3. na kvalitativní šetření, kterými jsou pozorování, focus groups nebo rozhovory. 

Díky zaměření na děti mají specifické postupy při konstruování nástrojů. Těmto 

výzkumům často předcházejí či následují výzkumy konzumace nebo analýzy obsahů 

(tamtéž, s. 44). 

 

Při výzkumech s dětmi je velmi důležité dbát na specifické potřeby při volbě 

prostředků. Výzkumníci musejí zohlednit např. verbalizační schopnosti čí chápání u dětí 

různého věku, proto je nutná jejich pedagogická zkušenost nebo alespoň obeznámení se se 

základy vývojové psychologie (tamtéž, s. 44). Theunert a Schorb (1996, s. 222) stanovili pět 

důležitých bodů, které je nutno brát v potaz, děláme-li výzkumy s dětmi. „(1) Metody nesmí 

kognitivní vývoj dětí ani přeceňovat ani podceňovat. (2) Metody musí aktualizovat dětské 

vědění o výzkumném předmětu. (Zpravidla, jde-li o výzkumu televize, vědí děti více jak 

výzkumník, znají nabídku a mají na ni již utvořené názory.) (3) Metody musí dbát na 

emocionální vztah dětí k určitým věcem. (Dospělí často nesdílejí pozitivní emocionální vztah 
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k určitým obsahům a formám, které se naopak dětem líbí. Není proto vhodné, aby dospělý o 

takovýchto věcech vynášel negativní soudy či jinak narušoval emocionální vazbu dětí.) (4) 

Metody musí zohledňovat dětské formy vyjadřování a zpracovávání problémů. (5) Poslední 

bod hovoří o zapojování různých herních elementů do výzkumu. Je nutné, aby výzkumné 

metody uměly využívat aktivit pracujících s fantazií a tvořivostí, a to vždy s přihlédnutím 

k psychickému vývoji dítěte.“ 

U výzkumů s dětmi je obzvláště důležitá připravenost výzkumníka, který musí mít 

znalosti o předmětu zkoumání. Je nutné, aby byl výzkumník rovnocenným partnerem dítěte a 

zároveň jeho kamarádem, se kterým si může dítě rovnocenně povídat. Zkoumáme-li dětské 

televizní seriály, je důležitá znalost nabídky, čímž si výzkumník u dítěte vytvoří důvěru. 

Důležitá je především znalost postav, skrze které můžeme poznat, nakolik dítě mediovanou 

postavu přejímá a jaké jí dává vlastnosti, které ve skutečnosti nemá (Sloboda, 2006, s. 45). 
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2 MEDIÁLNÍ DIDAKTIKA 

V této kapitole se budeme věnovat samotné mediální didaktice. Nejprve si řekneme, co 

znamená pojem didaktika, a až poté si definujeme mediální didaktiku z pohledu několika 

autorů věnujících se této problematice. Podíváme se na to, jak je mediální didaktika ukotvena 

v rámci pedagogických věd a jak se měnilo její pojetí souběžně s vývojem technologií. Dále 

budou následovat úvahy nad tím, proč je důležité zavádět informační a komunikační 

technologie do škol, zda může technologický rozvoj změnit podobu školství a co je nutné, aby 

mediální didaktika řešila. V neposlední řadě si řekneme, kam by měla mediální didaktika do 

budoucna směřovat do a zda vůbec můžeme v českém prostředí mluvit o mediální didaktice 

jako o pedagogickém oboru. 

 

2.1 Co je to vlastně didaktika? 

Před samotnou definicí a vysvětlením pojmu mediální didaktika je na místě zaobírat se 

samotným pojmem didaktika. Didaktika je součástí pedagogiky a jako jeden z prvních 

vysvětluje tento pojem Jan Amos Komenský ve svém díle Didaktika. „Didaktika, slowo nám 

nowé, řecké jest, znamenající docenti artificium, to jest: uměni o učení aneb o umělém 

wyučowání a cvičení mládeže w uměních, jazyku a moudrosti wšelijaké; jakby totiž snadně, 

libě, jako ze hry, a na jisto učenými, ctnostnými a pobožnými lidmi učiněni býti mohli" 

(Komenský, 1849, s. 1). Následně pak v díle Didaktika veliká takto: „Veliká didaktika, 

vyličující všeobecné umění, jak naučiti všecky všemu… Naši didaktiky začátkem koncem 

budiž: vypátrati a naítii způsob, podle něhož by ti, kdo učí, učili méně, ti však, kdo se učí, 

naučili se více…“ (Komenský, 1905, s. 1-2).  

Novodobější definici didaktiky můžeme najít v knize Obecná didaktika od Jarmily 

Skalkové (2007, s. 15). „Didaktiku vymezujeme jako teorii vzdělávání a vyučování. Zabývá se 

problematikou obsahů, které se jakožto výsledky společensko-historické zkušenosti lidstva 

stávají v procesu vyučování individuálním majetkem žáků. Zabývá se zároveň procesem, který 

charakterizuje činnosti učitele a žáků a v němž si žáci tento obsah osvojují, tedy vyučováním a 

učením." Stručně řečeno můžeme říci, že didaktika je teorie vzdělávání zabývající se 

formami, postupy a cíli vyučování. 
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2.2 Co je to mediální didaktika? 

Z výše zmíněného můžeme vyvodit, co je to vlastně mediální didaktika. Mediální 

didaktiku definuje Šeďová (2009, s. 790) jako učení za pomocí médií a považuje ji za 

součást mediální pedagogiky.  

Podobné pojetí mediální didaktiky diskutuje Mašek (1997, 2006, 2007) již několik let a 

považuje toto paradigma za nezbytné pro další vývoj mediálně-pedagogické vědy. Mediální 

didaktika je podle Maška (2009, s. 74) „vědecký obor o vyučovacích a učebních procesech 

realizovaných s pomocí nebo prostřednictvím médií.“  

Skalková (2007, s. 253) pak nahlíží na mediální didaktiku jako na otázku toho, jak 

rozumně a pedagogicky odpovědně zařazovat média a technologie do vyučování a jak 

jich využívat v procesu učení žáků, aby se skutečně účinně uplatňovaly. 

Niklesová (2007, s. 76) poukazuje na to, že mediální didaktika se zabývá účinky médií 

v edukačním procesu a stejně jako Skalková poukazuje na to, že v současnosti se pozornost 

mediální didaktiky zaměřuje především na hledání možností pro smysluplné využití 

informačních a komunikačních technologií v procesu vzdělávání. 

Všichni zmínění autoři uvádějí mediální didaktiku ve svých textech o zastřešující 

mediální pedagogice a s odkazem na německý kontext. 

 

2.3 Ukotvení mediální didaktiky v rámci systému pedagogických věd 

V českém prostředí není termín mediální didaktika příliš zažitý a setkáváme se s ním 

velmi málo. Důvodem je to, že vliv médií na vzdělání byl dlouhou dobu řešen v paradigmatu 

aplikace informačních a komunikačních technologií na edukační procesy (Mašek, 2010, s. 

74). Podle Maška (2009, s. 74) nemá mediální didaktika uvnitř systému pedagogických věd 

svou pevnou pozici. Říká, že „je to politováníhodná skutečnost, jestliže v zemi J. A. 

Komenského není mediální problematika dosud plně akceptována a řešena systémovým 

přístupem především v rámci pedagogických věd.“ 

Šeďová (2009, s. 787) upozorňuje na to, že „mediální pedagogika je pedagogická 

disciplína, která se zabývá působením médií v procesech edukace a socializace. Usiluje 

postihnout různé způsoby, jimiž média vyvolávají nebo ovlivňují proces učení.“ Podle Maška 

(2007, s. 24) by pak mediální didaktika, jakožto „didaktika využívání médií a informačních 

technologií v procesech učení a vyučování“, měla být součástí mediální pedagogiky (studia 
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médií v pedagogice). Podle Skalkové (2007, s. 253) spolu mediální pedagogika a mediální 

didaktika velmi těsně souvisí a často se i vzájemně prolínají. 

 

2.4 Pojetí mediální didaktiky v průběhu času 

To, že se s termínem mediální didaktika setkáváme až v několika posledních letech, 

neznamená, že zde předtím žádná mediální didaktika nebyla. Jde o obor, který má u nás 

poměrně značnou tradici, jelikož média se v procesu učení žáků využívala již v dobách Jana 

Amose Komenského. V 60. a 70. letech 20. století se v rámci mediální didaktiky diskutovalo 

o tom, jak může televize proměnit podobu školní výuky. Tato debata byla vedena v duchu 

technologického optimismu a předpokládalo se, že televize přispěje ke zkvalitnění vyučování 

(Šeďová, 2009, s. 790). 

Pojetí mediální didaktiky v 60. – 80. letech 20. století bylo založeno na behaviorálních 

přístupech k učení žáků. Výzkumy se v tomto směru věnovaly především srovnávacím 

analýzám jednotlivých problémů, to znamená, že srovnávaly tradiční vyučování a vyučování, 

které zařazovalo moderní didaktické prostředky (rádio, film, televize aj.). Výsledky 

takovýchto výzkumů většinou nepřinášely jednoznačné závěry o účincích jednotlivých 

didaktických prostředků na vyučování. Mediální didaktika chtěla vytvářet optimální 

podmínky pro přenos a přijímání informací, ale problematické bylo přehlížení aktivní role 

žáků (Skalková, 2002, s. 459). 

V současnosti je toto původní pojetí překonáno a mediální didaktika, zvláště od 

poloviny 90. let 20. století, se rozvíjí v kontextu kognitivistických (či konstruktivistických) 

koncepcí vyučování. Výzkumy si od této doby kladou za otázku, jakým způsobem prezentace 

různých médií (rádio, televize, počítač aj.) ovlivňuje průběh mentálních operací, jaké 

implikace mají různé způsoby záznamů symbolických systémů (kresba, slovo aj.) nebo jak 

vlastnosti médií spojovat s charakteristikami žáků v různých podmínkách konkrétních úkolů a 

při různých požadavcích na výkon. Postupně se začalo ukazovat, že média nepůsobí sama o 

sobě, ale že určité kvality médií působí na kognitivní procesy, které jsou důležité pro určité 

úlohy z hlediska specifických schopností jednotlivých žáků. Působení médií závisí na řadě 

faktorů, včetně úsilí a zájmu, které žák do učení vkládá (tamtéž, s. 460). 
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2.5 Proč je důležité zavádět informační a komunikační technologie do 

škol? 

Stejně jako se velké naděje vkládaly do televize, tak i dnes se podobně velká očekávání 

spojují s novými informačními a komunikačními technologiemi. Důvodem zavádění těchto 

technologií do škol je změna společenské situace, kterou je informatizace společnosti. 

Ekonomika funguje na základě práce s informace, přičemž informace rychle zastarávají a je 

potřeba je neustále obnovovat. Média jsou pak kanálem, kterým informace protékají a 

místem, kde lze informace efektivně vyhledávat. Informatizace vzdělávací zkušenosti dětí, 

které dnes procházejí školním vzděláním, je proto nezbytná pro jejich budoucí uplatnění se na 

trhu práce (Šeďová, 2009, s. 790). 

Existuje ale i druhý důvod zavádění nových informačních a komunikačních technologií 

do škol. Předpokládá se, že nové technologie mohou proměnit podobu vyučování a učení a 

posunout ho od transmisivního ke konstruktivistickému přístupu.
3
 Zastánci 

konstruktivistického přístupu si myslí, že využití informačních a komunikačních technologií 

ve výuce přispěje k posílení samostatnosti žáků, kteří budou sami aktivně konstruovat své 

znalosti. Učitel přestane být výhradním informačním zdrojem a začne fungovat spíše jako 

rádce a pomocník ve vyhledávání a zpracování informací (tamtéž, s. 790). 

Brdička (2005, s. 92-93) však ve svém textu poukazuje na to, že využití informačních a 

komunikačních technologií nemusí vést k takovéto změně přímočaře. Na základě 

mezinárodních výzkumů rozlišuje instruktivní a konstruktivní přístup. V praxi se používají 

oba, avšak instruktivní přístup značně převládá. Současným trendem, který je ovlivněný 

rozvojem technologií a rostoucím množstvím a vyšší dostupností informací, je posun od 

instruktivního ke konstruktivnímu výukovému postupu. Zvyšuje se totiž potřeba umět 

informace zpracovávat na úkor faktických encyklopedických znalostí. Ne jinak tomu je i 

v prostředí České republiky. Podle Brdičky je důležité si uvědomit, že technologie jsou 

schopné uplatňovat oba přístupy. Například využití počítačů instruktivním způsobem probíhá 

tehdy, kdy je žák počítačem pevně veden a přesně instruován, co má dělat. 

                                                 
3
 Podle transmisivního přístupu dochází ve výuce k přenosu hotových poznatků od těch, kteří vědí (učitel či jiné 

zdroje včetně elektronických) k těm, kteří vědí méně. V průběhu učení tak dochází k pasivnímu přijímaní 

informací. Konstruktivistický přístup poukazuje na to, že ve výuce dochází ke konstruování poznatků na základě 

porovnání nových informací získaných z různých zdrojů s původními představami žáka. V průběhu učení tak 

dochází k aktivnímu zmocňování se informací. Základní škola Mendelova [online]. [cit. 2016-11-04]. Dostupné 

z: http://www.mendelova.cz/files/content/150/files/Konstruktivníatransmisivnípřístup.pdf 
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Podle konstruktivistického přístupu je počítač používán jako nástroj usnadňující a urychlující 

výukový proces, což však nezaručuje lepší studijní výsledky. Konstruktivistický přístup 

naopak zvyšuje rizika nekvalifikovaných postupů, které mohou vést k nežádoucím jevům. 

Proto dochází k zavádění nových informačních a komunikačních technologií do výuky velmi 

pomalu a obtížně. České školství tak stojí před řešením závažného problému. 

 

2.6 Může technologický rozvoj změnit podobu školství? 

V souvislosti se stávajícím inovačním procesem se hovoří o reformě školství, jejíž 

úspěch je podmíněn celou řadou kroků. Mezi ně patří nasměrování státní politiky k nalezení 

finančních zdrojů a k přijetí vhodných zákonů týkajících se osnov, cílů výuky aj. Dále je to 

vybavenost škol informačními a komunikačními technologiemi, která již byla zahájena, ale 

ani zdaleka zatím nebyla dokončena. Poslední a nejobtížnější podmínkou je schopnost učitelů 

tuto reformu naplnit, to znamená změnit své dlouholeté postupy a nahradit je jinými (Brdička, 

2005, s. 94). 

V první polovině 90. let 20. století popsal projekt „Apple Classrooms of Tomorrow“ 

čtyři fáze inovačního procesu. (1) První fáze, přežití, souvisí se zaváděním nových 

kvalifikačních předpokladů u učitelů, které stanovují potřebu informační gramotnosti. Učitelé, 

kteří informační gramotností nedisponují, mají pocit ohrožení a snaží se si ji sami doplnit. (2) 

Druhá fáze, mistrovství, znamená technické zvládnutí práce s počítačem. S touto úrovní 

opouští v současné době většina našich absolventů pedagogické fakulty a značná část učitelů 

z praxe se k ní snaží s velkými obtížemi přiblížit. V této fázi učitelé využívají technologie 

především instruktivním způsobem, jelikož je pro ně snazší použít hotovou výukovou aplikaci 

a nechat na autorovi, aby jejím prostřednictvím řídil práci studentů. (3) Třetí fáze, vcítění, je 

již plně ovlivněn pedagogikou a znamená pochopení toho, jak nejefektivněji nasadit 

technologie při využití různých výukových postupů. U instruktivních postupů je to snazší, a 

proto je důraz kladen na postupy konstruktivní. Pokud učitel projde fází vcítění, může dospět 

ke zdárnému konci procesu, k (4) inovaci samotné. V této fázi je úkolem pedagoga 

přizpůsobit si osnovy a skutečně změnit svoje pracovní metody. Pro prosazení skutečné 

inovace je potřeba ještě hodně práce a hlavně podpory ze strany státu, ale i široké veřejnosti, 

zejména rodičů (tamtéž, s. 95-96). 

Aktuální otázkou proto není, zda média a technologie do škol zavádět, jelikož k tomu už 

došlo a stále dochází, ale „jak zařazovat jednotlivá média do procesu vyučování a jak jich 
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využívat v procesu učení žáků, aby se dosáhlo jejich optimalizace“ (Skalková, 2004, s. 253). 

Na problematiku o využívání médií jako didaktických prostředků musíme nahlížet ze dvou 

perspektiv. (1) Jakým způsobem ovlivňuje vyučování skutečnost, že televize a počítač je již 

v dnešní době součástí každodenního života dětí a mládeže a (2) jakým způsobem začleňovat 

média jako didaktické prostředky do vyučování. Nestačí pouze vybavit školy novými 

technologiemi a naučit s nimi učitele a žáky zacházet, ale je důležité, aby je učitelé uměli 

pedagogicky a didakticky využívat – tzn. vědět, k čemu a jak je zařazovat do vyučování, jaké 

způsoby učení žáků budou podněcovat, jaké možnosti budou žákům otevírat aj. Důležité tedy 

je, zamyslet se nad důsledky začleňování informačních a komunikačních technologií do 

vyučování, tedy na to, co z obsahu vzdělávání může být s pomocí nových technologií lépe 

zprostředkováno a v čem konkrétně přispěje použití nových technologií k plnění cílů 

vzdělávání (Skalková, 2002, s. 456-457). 

Mediální didaktika tedy upozorňuje na následující problém: technologizace školního 

vzdělávání je dosud směřována k vybavování škol a ke školení učitelů, aby dokázali 

informační a komunikační technologie ovládat, ale menší pozornost je věnována 

metodickému školení učitelů zaměřenému na to, jak tyto technologie ve vyučování efektivně 

používat. Před mediální didaktikou se tak otevírá prostor pro zkoumání otázky, jaké funkce 

plní média a technologie v procesu učení a co se se žáky a učiteli děje v okamžiku, kdy jsou 

do výuky nasazeny (Šeďová, 2009, s. 791). 

 

2.7 Co musí mediální didaktika řešit? 

Skalková (2002, s. 458-459) upozorňuje na prosazování tendence, která s perspektivami 

do budoucnosti spojuje využívání hypermediálních prostředků v oblasti vzdělávání a 

vyučování. Začaly se zkoumat možnosti interaktivity technologických prostředků a vytváření 

systémů, které vedou k aktivnímu zapojování žáků. Interaktivní systémy jsou takové systémy, 

které umožňují aktivní podíl uživatele na řízení průběhu jednotlivých procesů – např. 

umožňují žákovi výběr variant, kladou a zodpovídají otázky aj. Mohli bychom tedy říci, že 

v oblasti vzdělávací technologie se klade důraz na význam interaktivity a hypermediální 

prezentace poznatků. V tomto ohledu však dochází k významnému problému, a to ke ztrátě 

kontroly učitele nad vzdělávacím procesem. S používáním složitých technologií dochází 

k přesunu rozhodnutí o vzdělávacím procesu na specialisty, média, teoretiky informatiky, 

autory didaktických testů, pedagogické poradce aj. Učitel se tak nachází v procesu, který 
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nemůže kontrolovat, jelikož je řízen jinými specialisty. Zároveň dochází i k tomu, že 

hypermédia přenášejí řízení průběhu vzdělávacího procesu na žáky, jelikož předpokládají, že 

nad danou technologií má kontrolu sám žák. 

Na tuto problematiku upozorňuje i Mašek (2010, s. 75), který říká, že v nynější době 

nelze přehlížet dosah různých forem masové komunikace do mediálně didaktického prostoru. 

Stále více se snižuje role původních subjektů edukace, nejen učitele ale i rodiče. V tomto 

ohledu je naprosto zásadní role internetu jako masově i individuálně komunikujícího 

hypermédia. Mohli bychom říci, že „médium ve svých určitých „modifikacích“ dosáhlo 

úrovně „trvale autonomního subjektu“ edukace s plnou mírou nezávislosti na ostatních 

subjektech výchovy a vzdělání, např. na učiteli či rodičích apod., a které tak v celém kontextu 

edukace získalo postavení, kdy v podstatě není šance pedagogicky/didakticky vstoupit do 

četných a zejména uzavřených komunikačních procesů, které žijí svým vlastním nezávislým 

životem“ (tamtéž, s. 75). 

On-line prostředí, které žije nezávislým a nekontrolovatelným životem, s sebou nese 

jistá rizika. Didaktické snahy učitele mohou být narušeny např. třídním uskupením (např. 

skupina na facebooku), ve kterém mohou žáci snadno získat hotová řešení zadaných úkolů. 

Tato virtuální seskupení mají oproti těm institucionálním (pravidly řízeným) masově 

komunikační charakter, který spočívá (1) ve velkém komunikačním prostoru bez pravidel, (2) 

v dostupnosti každému, (3) v omezených možnostech, jelikož komunikující nejsou v přímém 

kontaktu, a (4) v možnosti ovlivnit interpretaci druhého přítomností jiných lidí. Musíme však 

brát v potaz nejen rizika, ale také pozitiva otevřenosti on-line prostředí. V současné době 

můžeme hovořit např. o kvalitně propracovaných on-line systémech výuky (e-learningu). 

Mediální didaktika by měla řešit výše zmíněná rizika, která nejsou v tradičním školním 

didaktickém kontextu ještě příliš známa, ale v praxi jsou více než patrná a je nutné vzít je na 

vědomí (tamtéž, s. 75-76). 

 

2.8 Směřování mediální didaktiky do budoucna 

V 60. letech 20. století byl technologický rozvoj považován za spasitele vzdělávání. 

Tyto pozici byly již dávno překonány a zásadní otázkou není, zda médium používat, ale proč 

a jak ho používat. V současné době se hovoří o vzdělávání a vyučování podporované médií. 

Tyto diskuze se stále rozšiřují a prohlubují a není žádných pochyb o tom, že média ovlivňují a 

stále více budou ovlivňovat vyučování a celý vzdělávací systém. Pokud má být začleňování 
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médií do vzdělávání smysluplné a účinné, je třeba brát tento problém jako pedagogický. Je 

tedy nemístné říci, že dobrá základní škola je ta, která disponuje velkým počtem počítačů či 

jiných informačních a komunikačních technologií. A je na míru znepokojující, že v diskuzích 

o vybavování škol informačními a komunikačními technologiemi nezaznívají výraznější hlasy 

o tom, kolik finančních prostředků je věnováno na psychologický, pedagogický a didaktický 

výzkum v oblasti dané problematiky (Skalková, 2002, s. 460). 

Na základě současných výzkumů se ukazuje, že je důležité sledovat působení systému 

médií v souvislosti s obsahem vzdělávání, učebními úlohami, charakteristikami žáků, tedy se 

začleněním konkrétního procesu vyučování. Při tom se také prověřilo, že k účinnému 

působení médií ve vyučování je důležité jejich trvalé, důsledné a pravidelné zařazení do 

vyučování. Přínos moderních didaktických prostředků spočívá také v tom, že podporují 

vnitřní reformy školy ve smyslu změny tradičních postupů z hlediska obsahu, metod i 

organizačních forem vyučování. Hlavním činitelem při těchto změnách jsou samotní učitelé, 

kteří musejí uvažovat o tom, co zmůžou média v pojetí vyučování, které klade důraz na 

samostatnost a tvořivost žáků nebo jak je využít při problémovém vyučování. Nejde tedy jen 

o dosažení mediální gramotnosti učitelů, ale o zvládání nových didaktických situací, aby 

média opravdu působila účinně. Zatím málo zaznívají otázky typu: Jaké požadavky klade 

zavádění médií do vyučování na zpracování obsahu, aby opravdu pomáhaly splnit vzdělávací 

a výchovné cíle? Jak se školy novému médiu přizpůsobí? Jak se bude měnit role učitele při 

systematickém využívání médií, v čem se jeho role usnadní, a v čem se naopak stane 

náročnější? Důležité je, aby se vývoj mediální didaktiky v České republice opíral o poznatky 

mediální didaktiky v zahraničí a sledoval, v čem se lze poučit, aby zavádění médií do 

vyučování bylo skutečně produktivní (Skalková, 2002, s. 460-461). 

 

Ačkoliv se pro výuku za pomocí médií užívá pojmu mediální didaktika, není to 

vzhledem k nejasné pozici této disciplíny v rámci pedagogických věd zcela přesné. 

Z předchozích řádků můžeme vyvodit, že problematická je také roztříštěnost 

jednotlivců a škol ve 2. polovině 20. století a opomíjení masmédií, respektive zaměření 

na výuková média (pro výuku připravená). Všechny tyto překážky brání vytvoření 

zastřešující mediální didaktiky. 
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3 VÝVOJ UŽÍVÁNÍ MÉDIÍ JAKO VYUČOVACÍHO NÁSTROJE 

Z PERSPEKTIVY VÝVOJE TECHNOLOGIÍ 

V první kapitole jsme si rozdělili média podle historického vývoje na tištěná, 

elektronická a nová. S takovýmto rozdělením budeme pracovat v této kapitole, která se věnuje 

tomu, jaká a jakým způsobem byla využívána média ve vyučování z hlediska vývoje 

technologií. 

Od té doby, kdy se začalo užívat médií jako vyučovacího nástroje, existují také 

pedagogicko-didaktické úvahy o používání médií. Nejstaršími jsou názory Jana Amose 

Komenského. Další úvahy byly ovlivněny objevem rozhlasu a zanedlouho poté i filmu a 

televize. V současné době mají na tyto diskuze vliv tzv. nová média, kterých je v dnešní době 

nepřeberné množství. V důsledku rychlého technologického vývoje začíná docházet ke ztrátě 

učitelovi kontroly nad vyučovacím procesem. 

 

3.1 Tištěná média 

3.1.1 Jan Amos Komenský a prvotní impulsy k zařazení médií do výuky 

Jan Amos Komenský, „Učitel národů“, je považován za zakladatele moderní 

pedagogiky. Jeho přínos je v tomto oboru rozličný. Například se snažil ustanovit systém 

vzdělávání nebo prosazovat vzdělání pro všechny bez rozdílu. Můžeme u něho vypozorovat i 

mediálně-didaktické snahy, které jsou pro nás v tomto kontextu nejdůležitější. Komenského 

pedagogické snahy byly jakýmsi prvotním impulsem k zapojení médií do výuky. Navrhoval 

použít noviny jako nástroje při výuce, a to nejen jako zdroje aktuálních informací, ale také 

k procvičení mateřského jazyka a rozšíření geografických znalostí a moderních dějin. V díle 

Labyrint světa a ráj srdce se pak jako první pokusil o vysvětlení role médií ve společnosti na 

příkladu novináře (někomu znějí noviny trpce, někomu sladce). Komenský si byl již ve své 

době vědom toho, že publikum rozdílně vnímá mediální sdělení (Jirák, Šťastná, 2012, s. 68). 

Média se začalo cíleně užívat jako vyučovacího nástroje v době, kdy byl uveden 

slabikář Jana Amose Komenského Orbis sensualium pictus do latinských škol, tedy od roku 

1658 (Mašek, 2010, s. 77). Toto dílo je v pedagogické vědě chápáno jako přelomové z toho 

důvodu, že Komenský při jeho tvorbě uplatil zásadu „škola hrou“. V rozporu s tehdejšími 

vyučovacími praktikami se domníval, že není důležité, aby žáci uměli naučenou látku 
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mechanicky odříkat, ale především tomu, čemu se učí, rozumět. Proto knihu opatřil 

množstvím ilustrací tak, aby byla pro děti poutavá (Komenský, Kvítková, 2012). 

Z jeho pedagogických spisů je nutné vyzdvihnout i Velkou didaktiku, ve které shrnul 

své pedagogické názory a stanovil metody vyučování. Mezi ně patří například to, aby vše 

bylo převáděno do praxe, aby bylo vyučování zábavné, nebo aby se výuka opírala o 

dosavadní představy a zkušenosti vychovávaného jedince. Komenský také usiloval o 

ukazování látky všem smyslům (zrak, sluch, hmat, čich, chuť), o to, aby výuka vycházela ze 

smyslového nazírání předmětů a jevů a z jejich obrazů.  Mimo jiné v tomto díle rozdělil 

výchovu do čtyř stupňů po šesti letech (do 6 let mateřská škola, do 12 let povinná školní 

docházka, do 18 let gymnázia, poté univerzita). Tyto myšlenky, které v jeho době byly 

průlomové až revoluční, byly doceněny a uplatněny až po jeho smrti a mnoho z jeho učebních 

zásad je platných dodnes (Novák, Hendrich, 1932, s. 16). Schorb (1995, s. 22) ve svém textu 

poukazuje na jeho didaktické návody a názorné ukazování učební látky určitými médii ve 

významu zprostředkovatelů vědění. V tomto smyslu byly médii různé pomůcky či obrázky.  

 

3.1.2 Počátek 20. století a navázání na snahy Komenského 

Mediálně výchovné snahy Jana Amose Komenského v českém prostředí po jeho smrti 

upadly a začínají znovu rozkvétat až v meziválečném období, ve kterém začíná vycházet 

časopis Duch novin. Tento časopis vycházel v letech 1928-1932 a „usiloval o rozvoj studia 

médií, o ustavení samostatného oboru („novinovědy“), ale také o zařazení čtení novin do 

školní výuky v duchu myšlenek Komenského“ (Krouželová, 2010, s. 14). 

„Časopis poukazoval na praktické důsledky rozvoje novinovědy, např. na potřebu 

integrace novinovědné problematiky do všeobecného vzdělání“ (Jirák, Köpplová, 2014, s. 

65). Média se tedy znovu stávají objektem výuky, který přináší informace o dějinách a 

geografii. Autoři článků tohoto periodika vnímali mediální výchovu jako nutnou kompetenci 

člena moderní společnosti. Mediální výchova podle nich zvyšovala kvalitu života a orientaci 

ve světě a společnosti. Začíná se tedy vytvářet představa o nutnosti vzdělávací oblasti 

zaměřené na média. A právě tato problematika byla v periodiku Duch novin probírána (Jirák, 

Šťastná, 2012, s. 69). Časopis vycházel do roku 1932 a poté na něj navázal titul Tisk a politika 

(Jirák, Köpplová, 2014, s. 66). 
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3.2 Elektronická média 

3.2.1 Školský rozhlas 

Od začátku 20. let 20. století se začalo prosazovat nové médium, kterým byl rozhlas. 

Ten zanedlouho převzal některé funkce novin, především informativní a vzdělávací (Jirák, 

Köpplová, 2014, s. 68). 

Jedním z významných počinů Československého rozhlasu v oblasti vzdělání je 

bezesporu školský rozhlas, který se připravoval v budově Radiojournalu. Školská správa se o 

zavedení školského rozhlasu pokoušela již v roce 1928, o rok později se uskutečnilo pokusné 

vysílání, a v srpnu roku 1930 byl vydán výnos o zřízení pravidelného školského rozhlasu, 

které mělo být součástí vyučování na národních školách. Školská správa a Radiojournal vedly 

přípravná jednání a v listopadu 1930 vznikl „Sbor pro školský rozhlas“, jehož předsedou se 

stal Dr. Zdeněk Wirth. 19. prosince 1930 se uskutečnilo slavností zahájení školského 

rozhlasu, kdy mimo jiné k dětem promluvil ministr školství a národní osvěty Ivan Dérer a 

zazněla i národní hymna (Patzaková-Jandová, 1935, s. 470). 

Pravidelné relace pak začaly 6. února 1931. Vysílalo se vždy v pátek od 11 do 11:30 pro 

první stupeň a od 12:30 do 13:15 pro druhý stupeň. Zanedlouho se ale ukázalo, že zvolený čas 

není příliš vhodný, a proto se v dubnu 1931 se začalo vysílat o půl hodiny dříve, přičemž 

vysílání pro druhý stupeň následovalo ihned po skončení vysílání pro první stupeň. Vysílání 

bylo šířeno po celé republice, bylo rozděleno na část literární a hudební a dbalo se na to, aby 

děti ve vysílání slyšely jak češtinu, tak slovenštinu (tamtéž, s. 471). 

Školský rozhlas ukončil pravidelné relace 29. května 1931. V prvním roce své existence 

se jeho tvůrci mohli seznámit s rozhlasovou prací a program vysílání pro školy získával 

pevnou formu. V Praze, Brně a Bratislavě se začaly otevírat kurzy pro učitele, které sloužily 

k tomu, aby rozhlas získal informované spolupracovníky, ale také k tomu, aby se rozhlas 

mohl po školách více rozšířit. Stejně jako v dnešní době není stále snadné zapojovat do výuky 

výpočetní techniku a je nutné, aby byl ve škole někdo, kdo rozumí počítačům více než jen 

běžný uživatel, ani v této době nebylo pro učitele snadné školský rozhlas hladce přijmout a 

bylo zapotřebí učitele technicky poučit. Školský rozhlas byl pak řízen samostatným sborem 

pedagogických znalců a podléhal dozoru ministerstva školství (tamtéž, s. 591-592). 

Druhý rok školského rozhlasu byl tedy připraven mnohem důkladněji. Vysílání se 

přizpůsobovalo osnovám a látka byla rozvrstvena na celý rok a přísně se třídila. V průběhu 

třicátých let se školský rozhlas neustále rozvíjel, vysílal celý týden a rozšířil se o reportáže, 

scénky, dramatizace, koncerty apod. V roce 1932 bylo pak rozhlasové vysílání pro školy 
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uznáno jako učební pomůcka (tamtéž, s. 593). 15. května 1935 se stal referentem školského 

rozhlasu Miloslav Disman, který připravoval přednášky s pedagogickými tématy, vytvořil 

drobné scénky, režíroval recitační sbor mládeže a založil „Dismanův rozhlasový dětský 

soubor“, který recitoval Máchův Máj nebo Bezručovu Ostravu. V roce 1938 se pak stal 

režisérem školského rozhlasu (Ješutová, 2008, s. 28-29). 

Jiří Hraše (2003, s. 128-129) ve své stati poukazuje na fakt, že v souvislosti s vysíláním 

školského rozhlasu došlo k radiofikaci škol. To znamená, že v průběhu 30. let 20. století bylo 

vybaveno rozhlasovým zařízením 46% národních škol v Čechách a 40% na Moravě.  

Československo však nebylo první zemí, ve které byl zaveden školský rozhlas. Pro děti 

a mládež se vysílalo v Německu, v severských zemích a v Anglii, odkud tvůrci 

československého školského rozhlasu čerpali inspiraci. Avšak ten československý měl být 

výjimečný. Německý byl příliš strohý, v severských zemích byl určen pro střední školy a 

v Anglii, ačkoliv byl jejich školský rozhlas velmi organizovaný, se vysílalo pro děti až od 

devíti let. Důležité je však to, že „školský rozhlas neměl nahrazovat učitele ani konat nic 

z toho, co může vlastními prostředky udělat škola, nýbrž přinášet všechno, co škola dávat 

nemůže, a hlavně přispívat k pěstění pospolitého zájmu“ (Patzaková-Jandová, 1935, 468-

469). 

 

3.2.2 Film jako výukový prostředek 

K šíření filmové osvěty začalo docházet současně se vznikem kinematografie, avšak 

postrádalo systematičnost. Ve velké většině případů se jednalo o snahy jednotlivců či menších 

skupin a projektům, které jistou systematičnost vykazovaly, předcházela diskuze o nebezpečí 

kinematografie pro mládež a určitý předpoklad o rychlém využití filmu jako výukové 

pomůcky. Z počátku byly do použití filmu ve výuce vkládány obrovské naděje, které byly až 

utopistické, jelikož existoval předpoklad, že postupem času technologie plně nahradí 

vyučujícího (Klimeš, 2004, s. 331-332). 

Od roku 1912 se začaly v kinech jednou měsíčně uvádět filmy pro mládež. Začala se 

také rozvíjet docházka školáků na filmová představení v době vyučování, ale zatím spíše 

ojediněle (Česálková, 2010, s. 24-25). Tato představení však pořádali laici, a proto také tak 

vypadaly. Filmy byly dlouhé a tematicky různorodé. Uváděny byly filmy cestopisné, 

vlastivědné nebo přírodovědné, ale i komediální či groteskní. Vysílány byly především 

pořady přejaté z Německa, české tvořily přibližně 10-20% (Vogelová, 2013, s. 33-35). 



26 

V průběhu 20. let 20. století došlo k několika pokusům o využití filmu ve vyučování. 

Filmová osvěta však nebyla hluboce zakotvena a neměla státní podporu. Proto se žádnému 

z těchto pokusů nepodařilo uspět. Nejvýznamnější roli ve filmové výuce sehrál ve druhé 

polovině 20. let a počátkem 30. let 20. století „Masarykův lidovýchovný ústav“, který už byl 

podporovaný státem. Na českém území řídil několik filmově osvětových aktivit a založil 

půjčovnu filmových snímků pro školy (Česálková, 2010, s. 98-110). 

V polovině 30. let 20. století se v tisku začala rozvíjet diskuze o potřebě filmové 

výchovy. K významnému kroku došlo roku 1936, kdy se film stal oficiální vzdělávací 

pomůckou. Došlo k tomu na základě ankety o vyučovacím filmu pořádané Ministerstvem 

školství a národní osvěty a následných jednáních. Byla ustanovena komise pro schvalování 

vhodných filmů a film přešel do kompetence Ministerstva školství a národní osvěty. V centru 

pozornosti nebyl samotný film, ale jeho potenciál ke všeobecné osvětě a film jako 

audiovizuální pomůcka jiných vyučovaných předmětů (tamtéž, s. 44-56). 

Od roku 1939 do roku 1945, tedy v období německé okupace, došlo ke stagnaci školní 

kinematografie. Důvodem byl negativní vztah okupantů k rozvoji českého školství, ale také 

omezení filmové výroby a její distribuce. Objevovaly se však i projekty, které šly proti 

politickým ustanovením. Například „Úřad pro kulturní filmová představení pro mládež“ od 

roku 1940 realizoval několik představení pro školní a středoškolskou mládež. V této době se 

film využíval k propagandistickým účelům, ale také k pobavení a rozptýlení obyvatelstva 

z výrobního procesu (Dvořáková, 2011, s. 231). 

Po roce 1945 byla obnovena diskuze o školním filmu a vyvstaly snahy navázat na 

metodiky před rokem 1939. Došlo k zestátnění kinematografie a o filmové výchově se začalo 

uvažovat ve třech rovinách. První rovinou byly snahy o uplatnění filmu ve školní výuce (jako 

výukové pomůcky, ale také jako obsahy samotné výuky), druhou bylo uspořádání filmového 

vzdělání ve volném čase dětí a mládeže a třetí bylo úsilí o začlenění dětí a mládež do 

amatérského filmového hnutí. Žáci a studenti začali pravidelně docházet na filmové projekce 

v době vyučování. Často byly promítány pro režim významné československé filmy nebo 

filmy ze států východního bloku, tudíž měly propagandistický charakter (tamtéž, s. 48-52). 

Na přelomu 50. a 60. let 20. století došlo k přelomové události. V roce 1960 vyšly nové 

osnovy pro český jazyk a literaturu pro základní školy, které poprvé obsahovaly zmínku o 

tom, že výuka musí mít filmově výchovný obsah. Osnovy však byly formulovány příliš 

obecně a později se ukázalo, že překážkou k prosazení filmové výchovy do školy je 

nepřipravenost, nejasná náplň učiva filmové výchovy a absence určité kvalifikace učitelů 

(Jachnin, 1968, s. 42-43). Praxe se tedy lišila od teorie, jelikož filmová výchova většinou 
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praktikována nebyla. Nepodařilo se vytvořit systém vzdělávání pedagogů a nikdy nebyl 

vyřešen obsahový ani pedagogicky princip filmové výuky. Od 60. let 20. století byla vedena 

diskuze o filmu a televizi zároveň. Film tedy přechází v podobě televizního formátu nebo 

žánru do oblasti televize (Dvořáková, 2011, s. 240-248). 

 

3.2.3 Televizní technika 

Televizní technika má již od svého vzniku velký vliv na informovanost lidstva a pokrok 

v pedagogickém procesu. Z hlediska technického vývoje jednotlivých zařízení můžeme 

rozlišit etapy působení televize v procesu vyučování (Mašek, 1993, s. 7):  

A) První etapou je aplikace jednoduché přijímací televizní techniky, kterou lze 

definovat užitím televizního přijímače, díky kterému mohou žáci sledovat pořady 

programové centrální televize. Tato etapa začíná společně se zahájením Televizního 

vysílání pro školy v roce 1963.  

B) Druhou etapou je etapa záznamové a reprodukční techniky, která nastává 

v polovině 80. let 20. století se vstupem videotechniky do škol. Velkým pokrokem 

je možnost záznamu pořadů centrálního vysílání a jejich následná reprodukce 

nezávislá na pravidelném televizním vysílání.  

C) Třetí etapa je revolučním zlomem v užití televizní techniky. Je nazývána jako etapa 

snímací a zpracovatelské techniky, nastává od počátku 90. let 20. století a trvá až 

do současnosti. Zlomová je z toho důvodu, že televizní technika přestává být závislá 

na centrální programové nabídce a sama se může ujmout celého procesu výroby a 

distribuce v návaznosti na vlastní učivo a potřeby školy (Mašek, 2002a, s. 19-20). 

 

A) Aplikace jednoduché přijímací televizní techniky 

Stejně jako do filmu, tak i do televize byly zpočátku vkládány velké (pedagogické) 

naděje. Jedním z důvodů byl fakt, že televize může skloubit jak školní, tak mimoškolní 

výchovné aktivity, jelikož je oblíbená a má atraktivní a široké výrazové prostředky. Televize 

představuje kvalitu danou schopností zpřístupňovat učivo vizuálně a akusticky, tedy 

audiovizuálně. Může zlepšit průběh a výsledky vyučovacího procesu, aktualizovat učivo a 

spojením teorie s praxí zkvalitňovat prezentaci informací či zvyšovat názornost výuky 

(Rambousek a kol., 1989, s. 203-204). 
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Již koncem 50. let 20. století začala Československá televize vysílat vzdělávací pořady 

pro školy. V roce 1953 vznikl samostatný program pro děti a mládež, jehož tvorbou byla 

pověřena Hlavní redakce vysílání pro děti a mládež. Nejprve se začaly vysílat půlhodinové 

relace pro mateřské školky, v roce 1960 přibyly relace pro školní kluby a v roce 1961 pro 

školní družiny. Později se vysílalo i pro základní a střední školy, přičemž vysílání bylo 

přizpůsobeno školním osnovám jednotlivých ročníků (Česálková, 2005, 41-43). 

V roce 1963 se uskutečnilo experimentální vysílání pro třetí, čtvrté a páté ročníky 

základních škol. Cílem tohoto projektu bylo prověření možností spolupráce mezi televizí a 

školami a na základě zpětných vazeb pedagogů přizpůsobit pořady jejich požadavkům. 

Projekt probíhal tak, že v časopise Učitelské listy vycházely metodické listy k jednotlivým 

pořadům a u složitějších témat uváděla televize večerní předpremiéry, které učitelům dávaly 

možnost lépe se na hodinu připravit (tamtéž, s. 44). 

Experimentální vysílání v roce 1967 vyústilo v pravidelné vysílání bloku nazvaného 

Televizní vysílání pro školy (TVŠ). Toto vysílání se každým rokem vyvíjelo, vycházelo ze 

školních osnov a zaměřovalo se na témata, která žákům nemůže zprostředkovat učitel. 

Všechny pořady byly opatřeny označením konkrétního předmětu i cílové skupiny. Vysílat se 

začalo obvykle po velké přestávce, od 10. hodiny ranní, a trvalo až do odpoledních hodin. 

Problém však byl v tom, že vysílaný pořad, zaměřený na konkrétní předmět, nebyl vhodný 

pro všechny třídy najednou, jelikož rozvrh hodin se na každé škole a v každé třídě lišil. 

Z tohoto důvodu se děti s televizním vysíláním pro školy setkávaly zřídka a většinou jen 

z domova, například když byly nemocné. Promítání ve škole probíhalo většinou až 

v posledních dnech školního roku, kdy bylo již všechno učivo probráno. Teoretické vize tedy 

nebyly naplňovány v praxi. Naplňovala je jen omezená skupina škol a nadšených pedagogů. 

Existovaly však i další komplikace, díky kterým nebylo cílů Televizního vysílání pro školy 

dosaženo. Například to, že vyučující nebyli technicky kompetentní, jelikož byl nedostatek 

metodických materiálů, dále nedostupnost techniky (televizemi disponovala jen třetina škola), 

ale také špatná viditelnost obrazovky či neatraktivita formátu. V této podobě pokračovalo 

Televizní vysílání pro školy až do roku 1989. Do roku 1969 však mělo pedagogický záměr, 

poté se hlavním záměrem stala ideologická osvěta (tamtéž, s. 47-53). 

 

B) Záznamová a reprodukční technika 

V polovině 80. let 20. století dochází ke vstupu videomagnetofonu a videotechniky do 

škol. Jejich velkou výhodou je možnost záznamu pořadů centrálního vysílání a jejich následná 
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reprodukce nezávislá na pravidelném televizním vysílání, čímž je usnadněno začlenění pořadu 

do výuky. Učitel má možnost vybírat jen potřebné části pořadu nebo pořad stopnout či 

zpomalit. Důležitou funkcí videomagnetofonu je automatický záznam, který nevyžaduje 

fyzickou přítomnost u přístroje, a také nezávislost nahrávky na jiném pořadu než na tom, 

který sledujeme. Standardem každého přístroje je infračervené dálkové ovládání, které 

učitelům dovoluje volný pohyb po učebně a poskytuje ovládat téměř všechny funkce přístroje. 

Videopřehrávač je pak zařízení, které umí videokazetu pouze přehrát bez možnosti televizní 

signál zaznamenat (Mašek, 1993, s. 8-25). 

Videotechnika podporuje učební procesy a zvyšuje efektivitu vyučovacího procesu. Ve 

škole ji lze využít mnoha způsoby. Učitel může využít pořad jako celek, u kterého je důležitá 

jednak zpětná vazba učitele zahrnující analýzu a zhodnocení pořadu, ale také příprava 

studentů na sledování pořadu. Jsou však i jiné možnosti, jak videopořad ve výuce aplikovat. 

Vhodná je opakovaná projekce, která je časově náročná, ale nese dobré výsledky. Dále je 

možná reprodukce bez zvuku s komentářem učitele či žáků, včetně možnosti jejich 

přezkoušení. Videotechnika je také vhodná při nácviku senzomotorických dovedností, 

zejména pak při tělovýchovných aktivitách (tamtéž, s. 94-102). 

Při zavádění videotechniky do vyučování však vyvstává i celá řada problémů. Je to 

například snaha a jeho nasazení do výuky „za každou cenu“. Je důležité, aby si učitel 

uvědomil vhodnost jeho využití a přirozenou návaznost na ostatní didaktické prostředky 

(tamtéž, s. 95). 

 

C) Snímací a zpracovatelská technika 

Snímací a záznamové videokamery a zpracovatelská zařízení se začínají objevovat ve 

školství na konci 80. let 20. století, nejprve převážně na vysokých školách. Televizní technika 

ve školství přestává být úplně závislá na centrální programové nabídce a mimoškolní 

institucionální tvorbě. S ohledem na své potřeby na sebe může převzít celý proces výroby a 

distribuce. S pomocí videa lze žákům přiblížit experimentální činnost. Praktická ukázka 

jakékoliv činnosti je nejnázornější metodou, kterou videotechnika umocňuje. Navíc šetří čas a 

laboratorní techniku. Důležité je také zmínit kontrolní funkci videotechniky. Ve škole lze 

tímto způsobem video využívat ke sledování kázně ve třídách a na chodbách, sledovat pohyb 

všech osob ve škole nebo kontrolovat rizikové prostory školy. Problém však nastává 

v omezené profesionalizaci pracovníků, v kvalitě amatérské techniky a především v její ceně 

(Mašek, 1993, s. 8-9, 110-113). 
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3.3 Nová média 

Na přelomu 80. a 90. let 20. století dochází v českém prostředí vlivem tzv. nových 

médií k socio-kulturním a politickým změnám, ale také k otevření trhu s vyučovacími 

pomůckami (Mašek, 2010, s. 77). Tyto změny ještě více podpořil rok 1989, kdy vlivem 

demokratizačních změn došlo k pronikání globalizačních vlivů ve sféře médií a k posílení 

vlivu médií zejména na děti a mládež (Krouželová, 2010, s. 15). 90. léta 20. století jsou 

charakteristická digitalizací a internetizací komunikace a komunikačních/sociálních sítí, a 

proto se rozšiřuje zájem o tato média (Jirák, Šťastná, 2002, s. 71).  

V důsledku masového rozšíření osobních počítačů, informačních sítí atd., je tato doba 

nazývána „informační revolucí“. Nová média podněcují k analytickému stylu myšlení a 

podporují proměny v hodnotové sféře. Těchto změn si již v 70. letech 20. století všiml 

sociolog Daniel Bell a nazval je jako posun od výroby zboží k produkci informací. Zvyšují se 

nároky na schopnost jednotlivce získávat informace a umět s nimi zacházet (Slavík, Novák, 

1997, s. 14). „Informační společnost je charakterizována komunikací zprostředkovanou 

počítačem, propojením s virtuální realitou a multiplikovanou transformací a dislokací 

mediálních systémů. Digitalizace televizního a rozhlasového vysílání, rozvoj mobilní a 

internetové telefonie a zejména vstup internetu a síťových médií do edukační reality posiluje 

pozici některých médií jako plně autonomních subjektů edukace“ (Mašek, 2010, s. 77). 

Dochází k tomu, že tradiční autoritativní postavení vyučujícího je narušováno tím, že 

dětský jedinec má přístup k informacím a životním způsobům, které překonávají možnosti 

nejen učitelů, ale i rodičů. Vliv médií se stává pro vyučující nepřehledný a vyvolává potřebu 

nových přístupů. V praxi českého školství se počáteční hybnou silou mediálních didaktických 

procesů stávají počítačové technologie, a to bez ohledu na didaktické potřeby vyučování a 

učitele (tamtéž, s. 77-78). 

Rozvoj informačních a komunikačních technologií se dnes dotýká všech oblastí 

lidského života. Co se týče školního prostředí, je již po roce 2000 běžným standardem 

vybavení škol počítačovými učebnami, ale i běžných tříd s osobními počítači s připojením 

k internetu. Kromě počítačů se ve školách můžeme setkat s dataprojektory, interaktivními 

tabulemi, tablety a další moderní technikou. Rozvoj nových technologií podporuje vývoj 

v oblasti vzdělávání, ale v praxi je tento proces brzděn nízkou informovaností a nezkušeností 

pedagogů (Hlaďo, 2007, s. 1). 
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3.3.1 Počítače ve výuce 

Na konci 70. let 20. století došlo k nástupu mikropočítačů do škol. V této době ale 

hovoříme o omezené skupině učitelů ze základních a středních škol v souvislosti s výukou 

předmětů výpočetní technika, programování aj. Začaly se organizovat různé zájmové kroužky 

výpočetní techniky a diskutovat o pojmu mediální gramotnost. V té době se předpokládalo, že 

všechny děti budou muset ovládat základy programování. Diskuze však utichly s nástupem 

osobních počítačů na počátku 80. let 20. století, které disponovaly programovým vybavením, 

a tudíž nebylo nutné, aby uživatel uměl počítač programovat. Tím se otevírá prostor široké 

veřejnosti, která se může stát běžným uživatelem počítače. Lidé se mohou vzdělávat i mimo 

školu, z různých míst světa se mohou napojit na počítačovou síť a posílat učiteli vypracované 

úkoly. Počítač je možné použít jako didaktický prostředek pro výuku cizích jazyků nebo ke 

zpracování dat v zeměpise a dějepise (Černochová, Komrska, Novák, 1998, s. 9). 

Na počátku 90. let 20. století se při práci s informacemi uplatňují počítače v mnohých 

oborech lidské činnosti. Ne jinak tomu je i ve školách, ve kterých učitelům přestávají 

vyhovovat dosavadní tradiční prostředky usnadňující práci (knihy, poznámkové sešity aj.). 

Papírové nosiče informací mají své výhody. Jsou levné a nezávislé na elektrické energii. Mají 

však omezené možnosti při ukládání, vyhledávání a dalším zpracování informací. Počítač se 

tak stává účinným pomocníkem učitele ve všech etapách práce s informacemi. Usnadňuje 

získávání informací, jejich efektivní zaznamenávání, třídění, uchovávání a následné využívání 

(Slavík, Novák, 1997, s. 15, 37). Na didaktické funkce počítače poukazuje i Rambousek a kol. 

(1989, s. 227). Počítač může: „uchovávat a předávat učební informace, navozovat, regulovat, 

řídit a kontrolovat učební činnosti žáků, přijímat a zaznamenávat učební výkony a 

vyhodnocovat jejich výsledky, substituovat neproduktivní, stereotypní, mechanickou a 

repetiční práci učitelů nebo žáků apod.“ 

Černochová, Komrska a Novák (1998, s. 10-12) poukazují na přínos a vliv počítačů pro 

výuku a učení. Za prvé uvádějí, že počítače vytvářejí spolehlivé a přitažlivé prostředí pro 

učení. Důvodem je to, že počítačové systémy respektují individuální požadavky žáka a jeho 

tempo učení, a že se děti mohou díky počítačům pro učení nadchnout, jelikož sledování 

informací na počítači zpříjemní zážitky z vyučování. Dalším přínosem počítače je příležitost 

být úspěšný tam, kde žák předtím neuspěl. Příkladem může být dítě, které má neúhledný 

pravopis, a které stejně jako ostatní dokáže s pomocí počítače vytvořit úhledný text. Třetím 

pozitivem je rychlé zpřístupnění bohatých zdrojů informací, proto je důležité, aby děti uměly 
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pracovat s informacemi. V neposlední řadě je důležitým přínosem také to, že počítače nabízejí 

prostředí pro rozvoj myšlení žáků.  

K přínosu počítačů pro výuku můžeme doplnit i poznatky Maška, Michalíka a Vrbíka 

(2004, s. 53), kteří upozorňují na to, že pomocí počítačových prostředí lze modelovat určité 

děje a jevy. Skrze napodobování reality si žáci vyzkouší své mentální dovednosti, které jsou 

iniciovány potřebou zjišťovat různé informace a údaje. Taková simulace má pak velký 

význam pro žákovu motivaci a jeho intenzivní učební aktivity. V této souvislosti Rambousek 

a kol. (1989, s. 258) zdůrazňují to, že pomocí počítačů lze zprostředkovat přímou zkušenost, 

zejména tehdy, pokud je získání této zkušenosti omezené či nemožné. Počítač doplněný o 

dataprojektor či interaktivní tabuli pak vytváří pohodlný prezentační nástroj. 

 

3.3.2 Multimédia, hypertext a multimediální hypertext 

Multimédia jsou technické prostředky vázané na počítač, díky kterým můžeme pracovat 

s více typy údajů najednou – s textem, obrazem, pohyblivým obrazem a zvukem. 

V didaktickém využití multimediálních obsahů je výhodou to, že si žáci mohou nejen přečíst 

údaje např. o hudebním skladateli, ale i si poslechnout jeho dílo nebo třeba shlédnout film o 

jeho životě. Multimediální obsahy mohou být uloženy na CD disku, ale v dnešní době jsou 

díky internetu snadno dostupné na discích internetových serverů. Příkladem využití 

multimediálních obsahů může být multimediální prezentace (Slavík, Novák, 1997, s. 59-60). 

Pojem hypertext zavedl v 60. letech 20. století Theodor H. Nelson, který ho chápal jako 

nové médium rozšiřující možnosti kreativní práce s textem. Hypertext popsal jako 

„nesekvenční, nelineární text s rozvětvenou strukturou, která se skládá z textových bloků 

propojených (prolinkovaných) různými spojeními a nabízí čtenáři různé čtecí trasy“ 

(Kobíková, 2003, s. 36). Hypertext je oproti tištěnému textu uchováván v elektronických, 

nehmotných kódech, které jsou uloženy v paměti počítače nebo síťových systémech. Je 

elektronickou kopií primárního textu a umožňuje tak zobrazení geograficky i časově 

rozptýleným uživatelům. V hypertextu neexistuje centrální text, kterému jsou ostatní texty 

podřízeny, jak je tomu v textu tištěném. Sám čtenář si organizuje a nakládá s odkazy tak, jak 

potřebuje. Určuje finální organizaci i hierarchii textu, může se k němu vyjadřovat a vytvořit 

další odkazy (tamtéž, s. 36-37). 

Slavík a Novák (1997, s. 61) upozorňují na to, že hypertextem však mohou být i 

klasické encyklopedie, ve kterých je text uspořádán do hesel, která na sebe navazují (např. 

v popisu slova „počítač“ mohou být odkazy na „procesor“, „program“ aj.). Pokud nalistujeme 
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na odkazovaný pojem, můžeme i u něho najít odkazy na pojmy další. Díky počítači je pak 

hledání informací ještě jednodušší, jelikož kliknutím na určité slovo lze přímo vstoupit do 

příslušného hesla. V počítači může hypertext obsahovat obrázky, zvuky či videosnímky. 

Takový hypertext pak nazýváme multimediálním hypertextem. 

Mašek, Michalík a Vrbík (2004, s. 34-35) odkazují na O. Parka, který ve svém textu 

Hypermedia: Functional features and research issues z roku 1991 popisuje multimediální 

hypertext a jeho využití ve výuce. Pro označení multimediálního hypertextu používá termín 

hypermédium, které je kombinací multimédií a hypertextů. To znamená, že obsahuje kromě 

odkazů na jiné texty i jiné formy informace (obrázky, zvuky, videa). Ve vyučování může být 

hypermédium: (1) zdrojem učební tematiky – hypermédia nahradí klasické informační zdroje 

(např. učebnice), nabízí kromě textu i obrázky, videa a zvuky, jsou cenově výhodné a oceňuje 

i možnost přístupu k dílčím informacím; (2) nástroj podporující myšlení – do hypermédia lze 

vkládat myšlenky a informace, které můžeme propojovat a měnit; (3) nástroj, který může 

ukládat a uspořádávat velké množství dat; (4) systém podporující výuku pomocí počítače. 

Park dále uvádí, že tradiční řízení žáka v prostředí hypermédií může být problematické a 

kontraproduktivní. Procházení žáka hypermédii musí být řízeno učitelem, musí být značně 

selektivní a přizpůsobeno potřebám výuky s hypermédii (tamtéž, s. 28). 

 

3.3.3 Počítačová síť a internet 

Počítačová síť je efektivní prostředek pro komunikaci a předávání dat mezi učitelem a 

žákem, ale i mezi učiteli a žáky navzájem. Data se přenášejí i na velké vzdálenosti pomocí 

telefonních linek aj. Síť si tedy můžeme představit jako navzájem propojené počítače (Slavík, 

Novák, 1997, s. 40). 

Internet je pak celosvětová síť počítačů. Je ohromným informačním zdrojem, který 

svým uživatelům zpřístupňuje nepřeberné množství informací. Internet přináší zásadní změny 

v možnostech výuky a způsobu práce se zdroji dat. Slavík a Novák (1997, s. 41) uvádějí, že 

v době napsání knihy mělo přístup k internetu asi 100 milionů lidí světa. V dnešní době má 

přístup k internetu téměř polovina světové populace, přibližně 3,7 miliard lidí.
4
 Pro srovnání 

                                                 
4
 Internet World Stats: Usage and Population Statistics [online]. [cit. 2016-12-06]. Dostupné z: 

http://www.internetworldstats.com/stats.htm 
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můžeme říci, že dnes má přístup k internetu téměř každý druhý člověk na světě, v roce 1997 

to byl přibližně každý padesátý osmý.
5
 

Zpočátku bylo připojení na internet přístupné pouze bohatým školám. Problém byl 

v realizaci připojení, které probíhalo po telefonních linkách. V polovině 90. let 20. století, kdy 

internetovým připojením disponovalo stále více škol, přestaly být problémy technického rázu 

zásadní. Důležité začalo být pochopení vlastností komunikace po sítích. Učitelé neznali 

možnosti internetu a neměli představu o jeho didaktickém využití. Nejprve začali používat 

internet k posílání elektronických zpráv, postupně se stal z internetu zdroj podkladů pro 

výuku. Jeho využití se tedy pomalu přesunulo od komunikace k využití informačních zdrojů. 

Nejen učitelům je vhodnou pomůckou pro vyhledávání informací, ale i žákům pod 

metodickým vedením učitele (Slavík, Novák, 1997, s. 42-44). 

V roce 2002 vláda spustila projekt Internet do škol, jehož cílem bylo připojit na internet 

všechny školy v České republice a vybavit je počítačovou technikou. Skalková (2002, s. 455-

456) k tomuto projektu říká, že „uvedením projektu Internet do škol se naše školství zařadilo 

mezi ty země, které si uvědomují, jakou významnou roli mají a zvláště budou mít informační a 

komunikační technologie v rozvoji vzdělávání a celoživotního učení v globalizující se 

informační společnosti.“ Podle ní však nestačí pouze to, že je škola vybavena novými 

technologiemi, ale důležité je, aby se s nimi učitelé naučili zacházet a uměli je pedagogicky a 

didakticky využívat. Projekt probíhal až do roku 2006 a ačkoliv do něho vláda investovala 

několik miliard korun, nebyly jeho cíle naplněny.
6
 Podle statistik však už v roce 2006 bylo 

připojeno k internetu 99,2% škol a dnes je již zcela běžnou záležitostí.
7
 

 

3.3.4 Nové technologie ve výuce 

V dnešní době existují informační a komunikační technologie, které nahrazují funkce 

počítače, disponují funkcemi novými či počítače ke svému provozu využívají. Takové 

technologie usnadňují komunikaci a práci s informacemi. Mluvíme zde o notebooku, tabletu, 

dataprojektoru či interaktivní tabuli.  

 

                                                 
5
 U.S. Census Bureau [online]. [cit. 2016-12-06]. Dostupné z: 

https://www.census.gov/population/international/data/idb/worldpopgraph.php 

6
 BENEŠ, Štěpán. Internet ve školách: jak skončil byznys za 884 milionů korun [online]. 30.11.2007, [cit. 2016-

12-06]. Dostupné z: http://www.itbiz.cz/internet-ve-skolach 

7
 Český statistický úřad [online]. [cit. 2016-12-06]. Dostupné z: https://www.czso.cz/ 
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Nové technologie lze podle Hrbáčka (2010, s. 364-367) využít ve výuce několika 

způsoby: 

1. Využití nových technologií pro podporu výuky. Učitel může využít interaktivní 

tabule, multimediální prezentace, video či audio nahrávky prezentující například 

pomocí dataprojektoru aj. Při výuce pak může využít již hotové aplikace, které 

vytvářejí odborníci na informační technologie. Je pak na samotném učiteli, zda 

dokáže vhodné opory vyhledat, získat a využít. 

2. Samostudium. Dnešní generaci bychom mohli nazvat generací kybernetickou. 

Pracovat s technickými přístroji a ovládat audiovizuální techniku se naučí mnohem 

dříve než číst, psát a počítat. Stále více času tráví u počítačů a komunikují přes 

různé sociální sítě, čímž se snižuje jejich schopnost komunikace face-to-face. Nové 

technologie mohou sehrát pozitivní roli například v tom, že se již dětem ve školce 

ukáže, co vše lze na počítači dělat. 

3. Vlastní tvorba studijních a výukových opor. Mezi pedagogy jsou i tací, kteří 

vytvářejí multimediální studijní a výukové opory. Taková tvorba je však zatím 

pouze v rukou nadšenců. 

4. Výuka nových technologií. Věda a technika se vyvíjejí stále rychleji, než tomu 

doposud v historii kdy bylo. Je potřeba vzdělávat odborníky, kteří ji posunou zase o 

krok dále, vynaleznou nové technologie. 

 

Dataprojektor je technika, která snímá pracovní plochu počítače do prostoru třídy. Ve 

vyučování může být uplatněna pro výklad látky pomocí prezentace v digitální podobě, ale 

třeba také při zadávání úkolů či testech. Samotný dataprojektor je potřeba propojit 

s počítačem či jinými periferními zařízeními jako jsou reproduktory pro ozvučení třídy nebo 

tabletem k ovládání z libovolného místa ve třídě. Přístroj může sloužit i k filmové projekci 

jako náhrada televizoru (Hlaďo, 2007, s. 2). 

Další technikou využitelnou při vyučování může být interaktivní tabule. Interaktivní 

tabuli je nutné propojit s počítačem a dataprojektorem, aby se na ní zobrazila pracovní plocha 

počítače. Z interaktivní tabule se pak stává velká dotyková obrazovka. Jednou z typů 

interaktivních tabulí je Activ Board, který byl vyvinut přímo pro potřeby školství. Jeho 

povrch je proto tvrdý a málo náchylný k poškození. K psaní na Activ Board je potřeba 

speciální pero, které se nedá ničím jiným nahradit. Jelikož je psaní s tímto perem obtížnější, 

musejí se žáci i učitelé nejprve naučit, jak ho správně používat. Tato interaktivní tabule může 
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sloužit i jako klasická školní tabule, na kterou se píše běžnými stíratelnými popisovači 

(tamtéž, s. 2). 

Tablet je technika, pomocí které můžeme ovládat připojený počítač a komunikovat 

s interaktivní tabulí podobně jako s myší. Učitel tak nemusí stát přímo u tabule, aby ji mohl 

ovládat (tamtéž, s. 3). Tablet lze však ve vyučování využívat i jinými způsoby, které si 

představíme v následující kapitole. 
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4 TABLET JAKO VYUČOVACÍ NÁSTROJ 

Tablet je mobilní zařízení s integrovaným dotykovým displejem, skrze který ho 

ovládáme. Lze využít k podobným činnostem, ke kterým využíváme počítač či notebook, 

například k přehrání videa, hraní vzdělávacích her či využití výukových aplikací. Oproti 

počítači a notebooku má několik výhod, mezi které patří jeho velikost a snadná mobilita nebo 

delší výdrž bez potřeby nabití.
8
 

Tablet je velmi vhodným výukovým prostředkem, jelikož byl s tímto záměrem 

navrhován. V případě dřívějších technologií tomu bylo naopak. Technologie byly vyráběny 

pro business sféru a z té se postupně některé prostředky dostávaly do sféry běžného užívání. 

U tabletu je tomu naopak. Byl vytvořen pro osobní využití, a proto si tak rychle získal oblibu 

a stále více je využíván ve vzdělávání. Mohli bychom proto předpokládat, že i jiná mobilní 

zařízení, například elektronické čtečky, budou stále více ovlivňovat individuální, ale později i 

státní a soukromé vzdělávání.
9
 

Úspěch tabletů jako technologií s výukovým potenciálem je obrovský. Od okamžiku, 

kdy se tablety do vyučování nasadí, projevují žáci o výuku mnohem větší zájem. Není to jen 

tím, že jsou téměř všechny děti zvyklé přijímat informace v digitální a multimediální podobě, 

ale také tím, že nejčastěji používanou technologií u dětí je mobilní telefon, který je svým 

operačním systémem tabletům tak blízký. Co do logiky fungování má tablet k mobilům velmi 

blízko. Existuje velké množství programů vhodných pro výuku a jejich počet se rychle 

zvyšuje. V první řadě se tablety ve školách používají jako čtecí zařízení a prohlížečka 

multimediálního obsahu. Elektronické knihy a učebnice jsou kromě samotného textu 

vybaveny množstvím funkcí, animací, mlutimédií a odkazů. Během výuky je snadné 

pořizovat si poznámky a ty pak sdílet se svými spolužáky.
10

 

Pokud máme shrnout to, co tablety vzdělávání přinášejí, můžeme říci, že nutí učitele 

modifikovat výukové metody tak, aby byly jejich možnosti využity. Výuka je díky tabletům 

                                                 
8
 IT slovník.cz [online]. [cit. 2016-12-07]. Dostupné z: http://it-slovnik.cz/pojem/tablet 

9
 NEUMAJER, Ondřej. Již brzy v našich školách: tablety a elektronické knihy [online]. 

Metodický portál: Články, 27.11.2011 [cit. 2016-12-07]. Dostupné z: 

http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/14553/JIZ-BRZY-V-NASICH-SKOLACH-TABLETY-A-

ELEKTRONICKE-KNIHY.html/ 

10
 BRDIČKA, Bořivoj. Nástup tabletů je definitivním vítězstvím 1:1 [online]. Metodický portál: 

Články, 14.3.2011 [cit. 2016-12-07]. Dostupné z: http://spomocnik.rvp.cz/clanek/11297/NASTUP-

TABLETU-JE-DEFINITIVNIM-VITEZSTVIM-11.html 
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mnohem více individualizovaná. Rozdíly lze dokonce zaznamenat i oproti nasazení netbooků 

či notebooků. Tablet nemá odklápěcí displej, který v otevřeném stavu působí ve třídě jako 

bariéra, která žáky odděluje od dění kolem nich. Z tohoto důvodu vypadá třída vybavená 

tablety podobně jako dříve. Místo sešitů a knih je tu jen jedno elektronické zařízení o velikosti 

běžného bloku, a jelikož se ovládá snadno prsty, není třeba ani žádné psací náčiní. Tablety 

mají obrovský potenciál změnit učení z pasivního otráveného přijímání informací na aktivní 

soustavnou činnost vedoucí k poznání. Zda bude tento potenciál využit je v rukou nejen 

učitelů, ale i rodičů (tamtéž). 

Tablet jako didaktický prostředek ve výuce byl do škol zaváděn až v několika 

posledních letech. Je jedním z nových médií, které se ve školství využívají, a vzhledem k jeho 

obrovskému výukovému potenciálu se autorka práce rozhodla zaměřit svou pozornost na jeho 

rozsah a využití pedagogy v procesu učení žáků. Než se však budeme věnovat výzkumné části 

práce, je nutné si představit některé projekty, které se zasazovaly o zavedení tabletů do 

českých škol. 

 

Flexibook 1:1 – Pilotní projekt profesionální podpory pedagoga digitální výuky 1:1 

Ve školním roce 2012/2013 spustilo nakladatelství Fraus Flexibook 1:1: Pilotní projekt 

profesionální podpory pedagoga digitální výuky 1:1. Cílem tohoto projektu bylo ověřit 

efektivnost výuky vedené pomocí interaktivních učebnic v tabletu v režimu 1:1 (jeden žák má 

jeden tablet) ve čtyřech předmětech na druhém stupni vybraných základních škol. Dále se 

projekt snažil zjistit názory učitelů a žáku na rozdíly výuky s papírovou a elektronickou 

učebnicí.
11

 

Projektu se zúčastnilo 528 žáků a 65 učitelů z celkem 16 škol. Obě sledované skupiny si 

s přechodem z tištěné učebnice na učebnici elektronickou mohou poradit bez větších obtíží. 

Třetina učitelů by svým kolegům doporučila nahradit tištěné učebnice učebnicemi 

elektronickými. Je však nutné zdůraznit, že do projektu se zapojili převážně ti učitelé, kteří 

mají k těmto technologiím kladný vztah. Jejich motivací bylo především zvýšení motivace 

žáků a větší názornost při výuce, kterou interaktivní učebnice obohacené o videa, animace či 

odkazy na další internetově stránky umožňují. Podle výsledků výzkumu není přechod na 

elektronické učebnice zárukou zlepšení vztahu k určitému předmětu, i když žáci uvedli, že 

tablet využívali pro domácí přípravu více než tištěnou učebnici či notebook. Důležitý přínos 

                                                 
11

 Fraus vzdělávací systém – Projekt Flexibook 1:1 [online]. [cit. 2016-12-08]. Dostupné z: 

https://www.fraus.cz/cs/projekty/flexibook-11 
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projektu je v tom, že ačkoliv žáci používali tablet k přípravě na vyučování, stále tyto moderní 

technologie vnímají spíše jako prostředky ke komunikaci a zábavě.
12

 

 

Škola dotykem 

Výzkumný projekt Škola dotykem byl realizován neziskovou organizací EDUkační 

LABoratoř (EDULAB) za podpory společnosti Samsung Electronics Czech and Slovak. 

Projekt probíhal ve dvou fázích ve školních rocích 2014/2015 a 2015/2016. Cílem tohoto 

projektu bylo zjištění přínosu dotykových technologií ve výuce a v praxi testoval vyučování 

pomocí tabletů a dotykových obrazovek.  

Zúčastnilo se ho 12 základních škol a gymnázií z různých krajů České republiky. 

Během prvního roku projektu vzniklo více než 300 digitálních materiálů a učitelé vyzkoušeli 

velké množství výukových aplikací. Ve druhém roce pak byla dotyková zařízení zařazena do 

většího počtu předmětů napříč celou školou. V první fázi projektu probíhal empirický 

výzkum, který sledoval vliv a přínos tabletů na výuku. Z jeho výsledků vyplynulo, že 97% 

žáků prvního stupně hodiny s využitím tabletů baví a celkově 85% žáků chce ve výuce 

s tablety pokračovat. První fáze projektu byla zakončena závěrečnou odbornou konferencí, na 

které byly prezentovány výsledky a učitelé, kteří projekt podstoupili, seznamovali účastníky 

s možností využití tabletů ve výuce. Po druhé fázi projektu se konala prakticky orientovaná 

konference, na které si sami účastníci mohli vyzkoušet výuku s využitím tabletů.
13

 

Závěrečného výzkumného šetření se zúčastnilo 950 žáků a 95 učitelů z 12 škol v celé 

České republice. 93% žáků uvedlo, že je pro ně učení s tablety zajímavější, 85%, že je 

jednodušší a 87% se shodlo na tom, že znalost práce s digitálními technologiemi budou 

potřebovat v každém zaměstnání. Učitelé potvrdili, že žáci neměli s využíváním tabletů ve 

výuce problémy, a že vhodně zvolené postupy vedly ke srovnatelným výsledkům jako při 

výuce v klasické učebně. 94% učitelů uvedlo, že výuka s tablety měla na žáky pozitivní dopad 

                                                 
12

 Fraus vzdělávací systém – Mohou se i české základní školy vydat na digitální dálnici? [online]. [cit. 

2016-12-08]. Dostupné z: https://www.fraus.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/mohou-se-i-ceske-

zakladni-skoly-vydat-na-digitalni-dalnici-13462 

13
 EDULAB – Škola dotykem [online]. [cit. 2016-12-08]. Dostupné z: 

http://www.edulabcr.cz/projekty/skola-dotykem 
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v oblastech kritického a analytického myšlení a při řešení problémů. 89% učitelů dále uvedlo, 

že jim výuka s tablety pomohla přizpůsobit výuku individuálním potřebám dětí.
14
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 EDULAB – Druhý rok projektu Škola dotykem zbořil mýty o digitálním vzdělávání [online]. [cit. 

2016-12-08]. Dostupné z: http://www.edulabcr.cz/novinky/druhy-rok-projektu-skola-dotykem-zboril-

myty-o-digitalnim-vzdelavani-zapojilo-se-do-nej-vice-nez-1000-zaku-a-100-ucitelu 
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5 METODOLOGIE 

 

V této kapitole objasní autorka práce výzkumný problém, cíl výzkumu a metodu 

zvolenou pro jeho dosažení. Ráda by zdůraznila, že v této části práce jí byla velmi nápomocná 

diplomová práce Kláry Lepkové (2015), jejímž metodologickým i analytickým postupem se 

autorka v následujících řádcích inspirovala. Přínosné jí také byly poznámky z přednášek 

kurzů zaměřených na kvantitativní výzkum, které absolvovala v rámci bakalářského studia na 

Západočeské univerzitě v Plzni. 

 

5.1 Výzkumný problém 

Ve čtvrté kapitole, která se stala přechodnou kapitolou k výzkumné části práce, nastínila 

autorka výzkumný problém, kterému se bude ve svém výzkumu věnovat. Vliv médií a 

komunikačních technologií na vzdělání je v současné době obrovský a postupem času bude 

ještě více narůstat. Původní výzkumný problém, kterému se chtěla autorka věnovat, tedy to, 

jaký je vliv a rozsah médií a komunikačních technologií na vyučování a jak se odráží na jeho 

kvalitě a efektivitě, je nutné konkretizovat. Nebylo by na místě, aby se výzkum věnoval všem 

médiím a komunikačním technologiím, které se ve vyučování využívají, jelikož vliv 

jednotlivých médií na vyučování je poněkud odlišný a každý jiným způsobem efektivní. 

Takový výzkum by byl nejen časově velmi náročný, ale pro nároky na vytvoření diplomové 

práce i příliš vysoký. Bylo by možné zkoumat obecný vliv médií a komunikačních technologií 

na vyučování, ale výsledky takovéhoto výzkumu by byly příliš obecné a z tohoto důvodu ne 

příliš validní a přínosné. Výzkum tedy bude zaměřen pouze na jedno zvolené médium, kterým 

je tablet. 

Důvod, proč autorka zaměřila svou pozornost právě na tablet, byl již nastíněn 

v předchozí kapitole. V první řadě proto, že je tablet novým médiem objevujícím se ve 

školství a k jeho zavádění do vyučování jednotlivých škol teprve dochází. Jelikož však byl 

tablet navržen pro osobní využití, rychle si ve sféře vzdělávání získal své postavení. Proto je 

tablet vhodným výukovým prostředkem, který si rychle získává oblibu nejen u žáků, ale 

především i u učitelů. Dalším důvodem je tedy jeho obrovský výukový potenciál. Důležité je 

také to, že tablety nutí učitele měnit výukové metody tak, aby byly možnosti tabletu co 

nejvíce využity. Jak je již zmíněno v teoretické části práce, využití informačních a 

komunikačních technologií ve vyučování přispívá k posílení samostatnosti žáků, kteří mohou 
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sami aktivně konstruovat své znalosti. V případě tabletů je tento konstruktivistický přístup 

ještě více podpořen, jelikož tablety žákům nabízejí prostředí, které umožňuje rychlý přístup 

k vyhledávání informací a obecně ke vzdělávání se, a co je důležité, mohou ho mít neustále 

při sobě. Tento fakt také podporuje oblíbenost tabletů u žáků, jelikož nejčastěji používanou 

technologií u dětí je mobilní telefon, který je svým operačním systémem tabletům velmi 

blízký. Z těchto důvodů vidí autorka v tabletu velmi zajímavý a účinný didaktický prostředek, 

a právě proto ho začlenila do svého výzkumného šetření. 

Výzkumná část práce se nezabývá konkrétními vlivy tabletů na vyučování, ale spíše 

vztahem učitelů k tabletům a jejich postojem k využití tabletů ve vyučování. Z takto 

definované výzkumného problému se dá pak usuzovat, jaký vliv má podle učitelů využití 

tabletů ve vyučování na efektivnost vyučování. 

 

5.2 Cíl výzkumu, výzkumné otázky a hypotézy 

V rámci výzkumné části práce si autorka stanovila dva základní cíle. Primárním cílem je 

zjistit, jaký vliv mají tablety ve vyučování na efektivitu vyučování. Na tuto problematiku 

bude nahlíženo z perspektivy vyučujících. Sekundárním cílem výzkumu je potom zjistit, jak 

je rozšířené využití tabletů ve vyučování. Tyto dva cíle výzkumu jsou vystavěny na třech 

výzkumných otázkách. Nejprve si představíme sekundární cíl práce, který bude mít vliv na cíl 

primární. 

 

Sekundární cíl bude prověřen následující výzkumnou otázkou: 

VO1: Jak je rozšířené využití tabletů ve vyučování? 

 

Primární cíl bude prověřen následujícími výzkumnými otázkami: 

VO2: Jaký postoj zaujímají učitelé základních, středních (odborných) škol a gymnázií 

k využití tabletů ve vyučování? 

VO3: Má podle učitelů základních, středních (odborných) škol a gymnázií využití 

tabletů ve vyučování vliv na jeho efektivitu? 

 

Na základě výše položených výzkumných otázek si autorka stanovila výchozí hypotézy, 

jejichž platnost bude testována v rámci analýzy výsledků dotazníkového šetření. K tomu, aby 

mohlo dojít k testování hypotéz, je nutné si ke každé hypotéze stanovit hypotézu opoziční, 
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tedy ke každé nulové hypotéze stanovit hypotézu alternativní. Nulovou hypotézu můžeme 

popsat jako tvrzení, které je bráno jako předpoklad při testování. Alternativní hypotéza pak 

představuje její opozici. Nulová hypotéza je označena písmenem „H0“ a k ní je přiřazeno 

odpovídající číslo výzkumné otázky, ze které vychází. Čili k výzkumné otázce VO1 bude 

patřit nulová hypotéza H01 a hypotéza HA1 představující hypotézu alternativní. 

Následně uvedeme i konkrétní otázky, kterými byly hypotézy v rámci dotazníkového 

šetření testovány. Kompletní znění dotazníku je uvedeno v příloze P1, P2 a P3. Je důležité 

upozornit na to, že ne všechny otázky obsažené v dotazníku jsou směřované k testování 

hypotéz. Některé z otázek zjišťují doplňující informace, které rozvíjejí stanovené hypotézy a 

činí tak výzkum zajímavějším a obsáhlejším. 

 

5.2.1 Výzkumná otázka č. 1 

VO1: Jak je rozšířené využití tabletů ve vyučování? 

H01: Tablety využívá ve vyučování více než polovina učitelů základních, středních 

(odborných) škol a gymnázií. 

HA1: Tablety využívá ve vyučování méně než polovina učitelů základních, středních 

(odborných) škol a gymnázií. 

 

První výzkumná otázka se pokusí zjistit, jak je rozšířené využití tabletů ve vyučování u 

učitelů základních, středních (odborných) škol a gymnázií. Autorka při tom předpokládá, že 

tablety využívá ve vyučování více než polovina učitelů základních, středních (odborných) 

škol a gymnázií. Rozšířením je v tomto kontextu myšleno, kolik z učitelů základních, 

středních (odborných) škol a gymnázií, kteří se výzkumu zúčastnili, využívá tablety ve 

vyučování.  

K testování hypotézy H01 budou stačit dvě otázky. Učitelé, kteří tablety ve vyučování 

využívají, nám dále poskytnou odpověď na otázky, jakým způsobem taková výuka probíhá, 

jak často a k čemu tablety ve výuce využívají. Tyto otázky však nebudou přímo testovat 

hypotézu H01. 

Nyní si ukážeme, jaké otázky byly v dotazníku použity k tomu, aby bylo možné 

otestovat hypotézu H01. Další otázky, které se k této hypotéze vztahují, ale netestují její 

platnost, budou uvedeny až v rámci uvedení výsledků výzkumu. 
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Otázky testující hypotézu H01: 

Je Vaše škola vybavena tablety? 

a) ano 

b) ne 

 

Tato otázka je koncipována jako uzavřená a nabízí výběr ze dvou možností. Stává se 

otázkou rozdělující, jelikož respondenti, kteří na ni odpovědí b) ne, jsou vyřazeni z dalšího 

testování hypotézy H03. Takoví respondenti totiž nemohou vědět, jaký vliv má využití tabletů 

na vyučování. Respondenti, kteří na tuto otázku odpovědí b) ne, vyvracejí hypotézu H01. 

Respondentům, kteří na tuto otázku odpovědí a) ano, je položena následující otázka. 

 

Používáte nebo jste někdy použili tablety v průběhu vyučování? 

a) ano 

b) ne 

 

Tato otázka je rovněž koncipována jako uzavřená a rovněž nabízí výběr ze dvou 

možností. Opět se stává otázkou rozdělující, jelikož respondenti, kteří na ni odpoví b) ne, jsou 

vyřazeni z dalšího testování hypotézy H03. Stejně jako u předchozí otázky, nemohou takoví 

respondenti vědět, jaký vliv má využití tabletů na vyučování. Respondenti, kteří na tuto 

otázku odpovědí b) ne, vyvracejí hypotézu H01. Naopak respondenti, kteří na tuto otázku 

odpovědí a) ano, hypotézu H01 potvrzují. 

Pokud je tedy počet respondentů, kteří odpovědí u druhé otázky a) ano vyšší než počet 

respondentů, kteří u první a druhé otázky odpovědí b) ne, bude hypotéza H01 potvrzena. 

 

5.2.2 Výzkumná otázka č. 2 

VO2: Jaký postoj zaujímají učitelé základních, středních (odborných) škol a gymnázií 

k využití tabletů ve vyučování? 

H02: Učitelé základních, středních (odborných) škol a gymnázií mají kladný názor na využití 

tabletů ve vyučování. 

HA2: Učitelé základních, středních (odborných) škol a gymnázií nemají kladný názor 

na využití tabletů ve vyučování. 
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Druhá výzkumná otázka se pokusí specifikovat postoj učitelů základních, středních 

(odborných) škol a gymnázií k využití tabletů ve vyučování. Autorka při tom předpokládá, že 

postoj učitelů základních, středních (odborných) škol a gymnázií k využití tabletů ve 

vyučování je kladný. Postojem je v tomto kontextu myšlen názor, tedy specifické osobní 

hledisko jedince na využití tabletů ve vyučování. 

Hypotéza H02 bude testována třemi otázkami. Dále se autorka pokusí zjistit, co vede 

skupinu učitelů, kteří mají tablety k dispozici, ale nepoužívají je, k takovému rozhodnutí. 

Uvedeny budou i otázky pro skupinu učitelů, kteří tablety využívají, zjišťující jejich 

technickou zdatnost v používání tabletů. Tyto otázky však nebudou přímo testovat hypotézu 

H02, ale mohou být odpovědí na otázku, proč jednotliví učitelé mají kladný či záporný názor 

na využití tabletů ve vyučování. 

Nyní si ukážeme, jaké otázky byly v dotazníku použity k tomu, aby bylo možné 

otestovat hypotézu H02. Další otázky, které se k této hypotéze vztahují, ale netestují její 

platnost, budou uvedeny až v rámci uvedení výsledků výzkumu. 

 

Otázky testující hypotézu H02: 

Byli byste rádi, kdybyste mohli tablety ve výuce používat? 

a) ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) ne 

 

Nejdříve je nutné uvést, že tato otázka je určena pouze pro skupinu učitelů, kteří nemají 

tablety k dispozici, tudíž je ani nevyužívají. To znamená, že u otázky „Je Vaše škola 

vybavena tablety?“ odpověděli b) ne.  

Otázka je koncipována jako uzavřená a nabízí výběr ze čtyř možností. Učitelé, kteří na 

ni odpovědí a) ano nebo b) spíše ano hypotézu H02 potvrzují, učitelé, kteří na ni odpovědí c) 

spíše ne nebo d) ne hypotézu H02 vyvracejí. 

 

Jaký je Váš celkový názor na využití tabletů ve vyučování? 

a) kladný 

b) záporný 

c) neutrální 
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Tato otázka byla položena dvěma skupinám učitelů. První skupinou jsou učitelé, kteří 

mají tablety k dispozici, ale ve vyučování je nevyužívají. To znamená, že u otázek „Používáte 

nebo jste někdy použili tablety v průběhu vyučování?“ a „Je Vaše škola vybavena tablety?“ 

odpověděli b) ne. Další skupinou jsou učitelé, kteří mají tablety k dispozici a ve vyučování je 

využívají. To znamená, že na tyto otázky odpověděli a) ano. 

Otázka je koncipována jako uzavřená a nabízí výběr ze tří možností. Respondenti, kteří 

na tuto otázku odpovědí a) kladný, potvrzují hypotézu H02. Naopak respondenti, kteří na ni 

odpovědí b) záporný, tuto hypotézu vyvracejí. Ti, kteří odpovědí c) neutrální, jsou vyřazeni 

z  testování hypotézy H02. 

 

5.2.3 Výzkumná otázka č. 3 

VO3: Má podle učitelů základních, středních (odborných) škol a gymnázií využití tabletů ve 

vyučování vliv na jeho efektivitu? 

H03: Tablety jsou efektivním vyučovacím nástrojem. 

HA3: Tablety nejsou efektivním vyučovacím nástrojem. 

 

Poslední výzkumná otázka zjišťuje, zda podle učitelů základních, středních (odborných) 

škol a gymnázií má využití tabletů ve vyučování vliv na jeho efektivitu. Autorka při tom 

předpokládá, že jsou tablety efektivním vyučovacím nástrojem. Efektivitou je v tomto 

kontextu myšlena žádoucí účinnost, tedy že využití tabletů ve vyučování zvyšuje kvalitu 

vyučování, usnadňuje jeho průběh a má pozitivní vliv na žáky. 

Hypotéza H03 bude testována čtyřmi otázkami. Tyto otázky budou položeny pouze 

skupině učitelů, kteří tablety využívají, jelikož učitelé, kteří je nevyužívají, nemohou tento 

předpoklad potvrdit ani vyvrátit. 

Nyní si ukážeme, jaké otázky byly v dotazníku použity k tomu, aby bylo možné 

otestovat hypotézu H03.  
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Otázky testující hypotézu H03: 

Výuka s využitím tabletů je: 

a) zajímavější 

b) zábavnější 

c) snadněji řízená 

d) náročnější na přípravu 

e) obtížnější 

f) nevšiml(a) jsem si žádných změn 

g) volná odpověď 

 

Otázka je koncipována jako polouzavřená. Nabízí výběr ze šesti možností, ale také 

možnost otevřené odpovědi. Respondenti totiž mohou pozorovat i jiné změny, o kterých 

autorka neví, a proto je volná odpověď u této otázky vhodná. Respondenti nebyli omezeni 

zvolením pouze jedné možnosti, mohli vybrat i více než jen jednu. 

Respondenti, kteří na tuto otázku odpovědí a) zajímavější, b) zábavnější nebo c) 

snadněji řízená, potvrzují hypotézu H03. Naopak respondenti, kteří na ni odpovědí d) 

náročnější na přípravu, e) obtížnější nebo f) nevšiml(a) jsem si žádných změn, tuto hypotézu 

vyvracejí. Jednotlivé odpovědi respondentů u možnosti g) volná odpověď musejí být nejprve 

zhodnoceny, aby mohly být zaznamenány jako možnost potvrzující či vyvracející hypotézu 

H03. 

 

Žáci jsou v průběhu výuky s využitím tabletů: 

a) pozornější 

b) aktivnější 

c) nepozornější 

d) pasivnější 

e) nevšiml(a) jsem si žádných změn 

f) volná odpověď 

 

Stejně jako otázka předchozí, je i tako koncipována jako polouzavřená. Nabízí výběr 

z pěti možností, ale také možnost otevřené odpovědi. Respondenti totiž mohou pozorovat i 

jiné změny, o kterých autorka neví, a proto je volná odpověď u této otázky vhodná. 
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Respondenti nebyli omezeni zvolením pouze jedné možnosti, mohli vybrat i více než jen 

jednu. 

Respondenti, kteří na tuto otázku odpovědí a) pozornější nebo b) aktivnější, potvrzují 

hypotézu H03. Naopak respondenti, kteří na ni odpovědí c) nepozornější, d) pasivnější nebo 

e) nevšiml(a) jsem si žádných změn, tuto hypotézu vyvracejí. Jednotlivé odpovědi respondentů 

u možnosti f) volná odpověď musejí být nejprve zhodnoceny, aby mohly být zaznamenány 

jako možnost potvrzující či vyvracející hypotézu H03. 

 

Myslíte si, že využití tabletů ve vyučování usnadňuje pochopení látky? 

a) ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) ne 

 

Otázka je koncipována jako uzavřená a nabízí výběr ze čtyř možností. Učitelé, kteří na 

ni odpovědí a) ano nebo b) spíše ano hypotézu H03 potvrzují, učitelé, kteří na ni odpovědí c) 

spíše ne nebo d) ne hypotézu H03 vyvracejí. 

 

Myslíte si, že jsou tablety vhodným didaktickým prostředkem? 

a) ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) ne 

 

Otázka je koncipována jako uzavřená a nabízí výběr ze čtyř možností. Učitelé, kteří na 

ni odpovědí a) ano nebo b) spíše ano hypotézu H03 potvrzují, učitelé, kteří na ni odpovědí c) 

spíše ne nebo d) ne hypotézu H03 vyvracejí. 
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5.3 Výzkumná metoda 

5.3.1 Dotazník 

Výše stanovené výzkumné otázky budou zanalyzovány na základě dotazníkového 

šetření. Výzkum nepracuje s reprezentativním vzorkem, jelikož v rozsahu diplomové práce 

není jak časově, tak i obsahově možné dojít k výsledkům, které by byly platné pro celou 

populaci. Podmínky reprezentativity tak budou alespoň simulovány.  

Autorka si zvolila kvantitativní výzkumnou metodu, která je charakteristická 

deduktivním přístupem. V takovém výzkumu vycházejí výzkumníci z určité teorie či 

problému, na základě kterého formulují hypotézy a následným sběrem dat se je snaží potvrdit 

či vyvrátit (Jeřábek, 1992, s. 4).  

V rámci kvantitativního výzkumu pak byla zvolena metoda dotazování. Dotazování 

bude strukturované, to znamená, že všem respondentům budou položeny stejné otázky. 

Dotazování pak bude provedeno pomocí dotazníku, u kterého je důležité dbát na několik 

zásad. Každý dotazník, tedy i ten, který ve výzkumu použijeme, by měl mít dobře 

formulovaný průvodní dopis, který by měl zbavit obav respondenta a motivovat ho k vyplnění 

dotazníku. Důležitá je i jeho srozumitelnost a obratně formulované otázky, čehož dosáhneme 

na základě předvýzkumu. Návratnost dotazníku snižuje jeho nadměrná délka, proto by měl 

mít vhodný rozsah a celkově být jednoduchý, abychom respondenta neobírali o čas (tamtéž, s. 

44). 

Uspořádání dotazníku má podle Jeřábka (1992, s. 42-44) svá pravidla: 

1. Úvodní stránka dotazníku obsahuje průvodní dopis, který seznamuje respondenty 

s výzkumem. Každý průvodní dopis by měl obsahovat účel výzkumu, označení 

instituce nebo skupiny, která výzkum organizuje, výzvu ke spolupráci, příslib 

důvěrného zacházení s údaji (pokud je třeba), pokyny, jak dotazník vyplnit a 

v neposlední řadě dotaz, zda chce respondent obdržet výsledky výzkumu. 

2. Dále je velmi důležité zvolení pořadí otázek. Na začátek dotazníku zařazujeme 

nejprve snadné otázky neosobní povahy. Dále následují méně zajímavé otázky. 

Citlivé nebo osobní dotazy či otevřené otázky řadíme do závěrečné části dotazníku. 

3. U každé otázky je důležitý výběr odpovědí. Otázky mohou být otevřené (dotázaný 

musí zvolit jednu z nabízených odpovědí), otevřené (dotázaný použije vlastní 

formulaci) nebo polouzavřené či polootevřené (respondentovi jsou nabídnuty 

možnosti odpovědí, ale také je poskytnuta možnost odpovědět volně). 
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Dotazníků máme tři druhy – papírové, elektronické a online dotazníky. V rámci tohoto 

výzkumu byly využity online dotazníky, které jsou v dnešní době velmi rozšířené. 

Respondenti výzkumu byli omezeni pouze svou profesí. Nebyl důležitý jejich věk, pohlaví či 

místo bydliště. Důležité bylo pouze to, že jsou učiteli základních, středních (odborných) škol 

a gymnázií v České republice. Z tohoto důvodu byl zvolen online dotazník, ke kterému se 

snadno dostane tato zkoumaná skupina lidí. Distribuce dotazníku byla provedena zveřejněním 

jeho odkazu na několika facebookových stránkách a diskuzních fórech zaměřených na učitele. 

Osloveni k vyplnění dotazníku a jeho šíření byli také učitelé, které autorka osobně zná. V 

neposlední řadě byl dotazník volně dostupný na webových stránkách, na kterých byl 

vytvořen. 

 

5.3.2 Testování hypotéz 

Stanovené hypotézy budou testovány metodou prostého srovnání relativních četností. 

To znamená, že budou srovnány „poměrné počty výskytů daných kategorií vzhledem 

k celkovému počtu pozorování, jde tedy vždy o hodnotu v rozmezí 0-1, přičemž obvykle ji 

vynásobení 100 převádíme na procenta“ (Hrach, 2011, s. 8). 

 

5.3.3 Základní a výběrový soubor 

Základní soubor neboli základní populace je soubor jednotek, o kterém předpokládáme, 

že jsou pro něj platné naše závěry. Výzkum nelze provádět na všech jednotkách základního 

souboru. Musí být proveden výběr jednotek ze základního souboru. Výběrový soubor 

představuje soubor jednotek, který zastupuje základní soubor ve výzkumu. Součástí většiny 

výzkumů je výběrové šetření, které slouží k volbě dílčího souboru jednotek, na kterém je 

zkoumání provedeno. Výsledky zjištěné pomocí výběrového souboru jsou pak zobecnitelné 

na základní soubor, tedy na soubor zahrnující všechny zkoumané jednotky (Jeřábek, 1992, s. 

19-20). 

Základním souborem v tomto výzkumu jsou všichni učitelé základních, středních 

(odborných) škol a gymnázií. Výběrový soubor pak tvoří náhodně vybraní učitelé základních, 

středních (odborných) škol a gymnázií, tedy ti, kteří se na facebookových stránkách či 

diskuzních fórech setkali s žádostí o vyplnění dotazníku. 
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5.3.4 Předvýzkum 

Úkolem předvýzkumu (nebo také pilotáže) je ověřit výzkumné nástroje a etapy sběru 

dat, výběrového šetření i analýzy. Předvýzkum je povinnost, a pokud se mu výzkumník 

vyhne, měl by výslovně zdůvodnit proč a obhájit předem své rozhodnutí. Předvýzkum 

poskytuje příležitost vyzkoušení výzkumného nástroje. Dále má výzkumník příležitost 

seznámit se s prostředím, v němž bude šetření provádět. Má příležitost si předem vyzkoušet, 

jak bude vypadat analýza dat. Má možnost zjistit, zda získaná data budou vhodná pro 

testování hypotéz a v neposlední řadě má možnost výzkumné šetření zastavit (Jeřábek, 1992, 

s. 33). 

V rámci tohoto výzkumu byl proveden předvýzkum z toho důvodu, aby bylo zamezeno 

neporozumění některých otázek či chybějících možností odpovědí. Dalším důvodem bylo 

zjištění, zda respondenti neshledávají dotazník příliš dlouhým či nudným. Pro tento účel 

autorka oslovila některé své známé z řad učitelů, kteří byli požádáni o vyplnění pilotní verze 

dotazníku a o zaznamenání nejasností v jeho celkové konstrukci a obsahu otázek. Vybraní 

respondenti zhodnotili dotazník jako jasný a srozumitelný. Došlo pouze k drobným úpravám 

ve formulaci a pořadí otázek a k přidání jedné odpovědi ke konkrétní otázce. 

 

5.3.5 Podoba a průběh dotazníkového šetření 

Metodou testování hypotéz se stal strukturovaný dotazník. To znamená, že se jednalo o 

kvantitativní šetření, které má své výhody, ale také nevýhody. Výhodou kvantitativního 

šetření je získání velkého počtu dat v relativně krátkém časovém horizontu a s vynaložením 

minimálních finančních prostředků. Získaná data, tedy odpovědi respondentů, je pak možné 

relativně snadno zpracovat a vyhodnotit. Naopak nevýhodou dotazníkového šetření může být 

to, že respondent má možnost neodpovědět na některou z otázek, aniž by to výzkumník 

ohlídal. Dalším problémem mohou být uzavřené otázky, které nabízejí pouze standardizované 

odpovědi, které se nemusí plně shodovat s postojem respondenta (Disman, 1993, s. 122). 

Tyto nevýhody však mohou být eliminovány. Důležitý je již zmíněný předvýzkum, 

který pomůže vyhnout se špatné formulaci otázek, nesrozumitelností či chybějící odpovědi. 

Rovněž byla vyvinuta snaha vyhnout se tomu, že by respondent nevěděl, jak na otázku 

odpovědět, jelikož by mezi možnými odpověďmi chybělo jeho stanovisko. Z tohoto důvodu 

byly některé otázky formulovány jako polouzavřené, tedy nabízející i možnost volné 

odpovědi. 
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Dotazník byl sestaven tak, aby bylo možné z něj získat odpovědi na tři výzkumné 

otázky, které jsou následující: Jak je rozšířené využití tabletů ve vyučování?; Jaký postoj 

zaujímají učitelé základních, středních (odborných) škol a gymnázií k využití tabletů ve 

vyučování?; Má podle učitelů základních, středních (odborných) škol a gymnázií využití 

tabletů ve vyučování vliv na jeho efektivitu? 

Dotazník byl kombinací uzavřených a polouzavřených otázek. Všechny otázky byly 

postaveny na možnosti výběru z několika odpovědí. U některých z nich měl respondent 

možnost zvolit více než jednu odpověď. Možnost výběru odpovědí je pro respondenta 

pohodlnější a výzkumníkovi se výsledky snáze sjednocují a kvantifikují. Na druhou stranu 

však omezuje respondenta v přesné formulaci jeho myšlenky. Standardizovaný dotazník 

přináší poměrně vysokou reliabilitu výzkumu, ale z tohoto důvodu může bojovat s nízkou 

validitou (Disman, 1993, s. 62). 

V otázkách, ve kterých byla zjišťována míra souhlasu s určitým tvrzením, byla využita 

škála nabízející absolutní souhlas až po absolutní nesouhlas. Pokud byl zjišťován názor 

na určitou problematiku, byla zvolena škála kladný – neutrální – záporný. U otázek 

zjišťovacích byla možnost odpovědi ano – ne, u některých pak ano – spíše ano – spíše ne – ne 

či ano – ne – částečně. U ostatních otázek byla vyvinuta snaha k tomu, aby se odpovědi co 

nejvíce přibližovaly různorodým inklinacím respondentů. 

Online dotazník byl vytvořen na webu www.vyplnto.cz, který nabízí možnost vytvoření 

základní verze dotazníku zdarma. Jeho služeb využívá mnoho studentů pracujících na 

závěrečných či jiných pracích. Dotazník byl spuštěn 21.12.2016 a ukončen 28.12.2016. 

Způsob jeho šíření byl již zmíněn v předchozích řádcích. 

 

5.3.6 Charakteristika výzkumného vzorku 

Výzkumný vzorek byl omezen na učitele základních, středních (odborných) škol a 

gymnázií. Záměrem autorky bylo získat nejširší názor na danou problematiku. Učitelé 

vysokých, speciálních či mateřských škol by v rámci tohoto výzkumu spadali do zvláštních 

kategorií, které by bylo zapotřebí zkoumat zvlášť. 

V rámci dotazníkového šetření bylo zkoumáno 200 učitelů základních, středních 

(odborných) škol a gymnázií. Tento počet nepředstavuje reprezentativní vzorek, tudíž budou 

podmínky reprezentativity alespoň simulovány. V rozsahu diplomové práce není jak časově, 

tak i obsahově možné dojít k výsledkům, které by byly platné pro celou populaci. 

http://www.vyplnto.cz/
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V rámci výzkumu nebylo rozlišováno, zda se jedná o muže či ženy. Autorka 

nepředpokládá, že by byl tento faktor důležitý při testování hypotéz a odpovědích na 

výzkumné otázky. 

 

Všichni respondenti byli učiteli základních, středních (odborných) škol a gymnázií, 

přičemž zastoupení učitelů z jednotlivých typů škol bylo následující: nejvýznamnější část 

učitelů vyučuje na základních školách, 72,5%, následují učitelé středních (odborných) škol, 

15,5%, a nejmenší zastoupení představují učitelé gymnázií, 12%. Vzhledem k tomu, že 

základním vzděláním projde každý člověk a je určující pro budoucnost každého z nás, 

shledává autorka práce názor učitelů základních škol na problematiku využití tabletů ve 

vyučování jako nejdůležitější. Proto je spokojená s významným zastoupením této skupiny 

učitelů v rámci výzkumu. 

 

 

graf 1 

 

 

Co se týče věkového rozložení respondentů, které může v našem výzkumu sehrát 

důležitou roli, bylo následující: 40,5% respondentů bylo ve věku do 30 let, 26,5% ve věku 31-

40 let, 21,5% ve věku 41-50 let a 11,5% ve věku 51 let a více. 

 

72,50% 

15,50% 

12% 

Typ školy 

základní škola

střední (odborná) škola

gymnázium
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graf 2 

 

 

Významnou roli může sehrát i to, kde se nachází škola, na které respondenti vyučují. 

V rámci výzkumu byly stanoveny tři kategorie výskytu školy, do které se měli jednotliví 

učitelé zařadit. Největší zastoupení respondentů pak spadá do kategorie město větší než 20 tis. 

obyvatel, do které se jich zařadilo 49,5%, na škole v malém městě do 20 tis. obyvatel vyučuje 

28% dotazovaných a 22,5% vyučuje na škole, která se nachází na vesnici. 

 

 

graf 3 

 

 

 

40,50% 

26,50% 

21,50% 

11,50% 

Věk 

do 30 let

31-40 let

41-50 let

51 let a více

22,50% 

28% 

49,50% 

Místo výskytu školy 

na vesnici

v malém městě do 20

tis. obyvatel

ve městě větším než 20

tis. obyvatel



56 

6 ANALÝZA VÝSLEDKŮ 

V této části práce se bude autorka věnovat prezentaci a analýze výsledků výzkumu 

sledujícího vliv a rozsah využití tabletů ve vyučování. 

Jelikož byl využit online dotazník, jsou veškerá sebraná data v elektronické podobě. To 

výrazně usnadňuje práci, kterou bychom v případě dotazníků v papírové formě museli 

vynaložit do přepisu dat do počítače. Další výhodou je to, že k vyhodnocení získaných dat 

nebylo nutné využít speciální statistický program. Online dotazník přehledně seřadil odpovědi 

jednotlivých otázek – kolik lidí zvolilo danou možnost, kterou pak i převedl na procenta. 

Server www.vyplnto.cz, na kterém byl dotazník vytvořen, umožňuje využití nástroje, který 

přepočítá výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů, díky čemuž je možné zjistit, zda se 

odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného“ respondenta. Další funkcí je i 

analýza vztahů mezi různými odpověďmi. To znamená, že u určité odpovědi na konkrétní 

otázku lze hledat souvislost s určitou odpovědí u jiné otázky. Jednou z výhod je i možnost 

sledování stránek, ze kterých respondenti přišli. V případě tohoto výzkumu přišlo 90,7% 

respondentů z webové stránky www.facebook.com. 

Ke každé výzkumné otázce budou přiřazeny dvě hypotézy, nulová a alternativní, které 

budou testovány na základě prostého srovnání relativních četností. 

 

Než však s analýzou dat začneme, je nutné upozornit na to, že tři respondenti u 

některé z počátečních otázek vyplňování dotazníku ukončili. To znamená, že některý 

z respondentů například skončil u otázky č. 6 a dál už nepokračoval. Jeho odpovědi do 

otázky č. 6 však byly zaznamenány. To znamená, že od otázky č. 7 a dál odpovědi tohoto 

respondenta chybí. Pokud tedy u některé z otázky není počet respondentů takový, jaký 

by měl doopravdy být, není to chybou výzkumnice. Vzhledem k počtu respondentů však 

není tento problém zásadní a výrazně nezkreslí výsledky výzkumu. 

 

6.1 Jak je rozšířené využití tabletů ve vyučování? 

VO1: Jak je rozšířené využití tabletů ve vyučování? 

H01: Tablety využívá ve vyučování více než polovina učitelů základních, středních 

(odborných) škol a gymnázií. 

HA1: Tablety využívá ve vyučování méně než polovina učitelů základních, středních 

(odborných) škol a gymnázií. 
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Tato podkapitola se věnuje první výzkumné otázce, která zní: Jak je rozšířené využití 

tabletů ve vyučování? Tu se bude autorka snažit zodpovědět na základě přijmutí či vyvrácení 

hypotézy k ní stanovené: tablety využívá ve vyučování více než polovina učitelů základních, 

středních (odborných) škol a gymnázií. K testování hypotézy H01 byly stanoveny dvě otázky, 

jejichž odpovědi si nyní ukážeme. 

 

První otázka se tázala, zda je škola, na které respondenti vyučují, vybavena tablety. 

Jednalo se o otázku uzavřenou, nabízející dvě možnosti odpovědi – ano a ne. Respondenti, 

kteří na ni odpověděli ano, částečně potvrzují hypotézu H01, avšak musí jim být položena 

další otázka. Naopak respondenti, kteří odpověděli ne, vyvracejí hypotézu H01. Předpokládá 

se, že respondenti, jejichž škola tablety nedisponuje, je ani nevyužívají při vyučování.  

53,5% respondentů odpovědělo na první otázku ne, 46,5% respondentů ano. Již 

z odpovědi na tuto otázku je patrné, že hypotéza H01 bude zamítnuta. 

 

 

graf 4 

 

 

Druhá otázka testující hypotézu H01, byla položena respondentům, kteří na předchozí 

otázku odpověděli ano, tedy že je jejich škola vybavena tablety. To, že jejich škola tablety 

disponuje, totiž nutně neznamená, že je i využívají při vyučování. Otázka je koncipována jako 

uzavřená, nabízející dvě možnosti odpovědi – ano a ne. Respondenti, kteří na ni odpověděli 

ano, potvrzují hypotézu H01, respondenti, kteří na ni odpověděli ne, vyvracejí hypotézu H01.  

Z celkového množství 200 respondentů na tuto otázku odpovídalo pouze 93 z nich. 

Z takového množství respondentů pak 83,87% odpovědělo ano a 16,13% ne. 
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graf 5 

 

 

Z odpovědí na výše uvedené otázky je již patrné, že hypotéza H01 bude zamítnuta. 

Nejdříve si však ukážeme, jaký je celkový počet učitelů využívajících tablety ve vyučování. 

Učitelé využívající tablety jsou jasně zobrazeni v grafu 5. K počtu učitelů, kteří tablety ve 

vyučování nevyužívají, dojdeme na základě sečtení relativních četností u obou výše 

zmíněných otázek.  

Výsledky jsou pak následující: pouze 39% učitelů z celkového množství dotazovaných 

využívá tablety ve výuce.  

 

 

graf 6 
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Z tohoto důvodu je nulová hypotéza H01 zamítnuta. Přijata je tedy alternativní 

hypotézu HA1, která předpokládala, že tablety využívá ve vyučování méně než polovina 

učitelů základních, středních (odborných) škol a gymnázií. 

 

V rámci tohoto bloku otázek, tedy otázek vztahujících se k rozšíření využití tabletů ve 

vyučování, byly respondentům položeny další tři otázky, které však přímo netestují hypotézu 

H01. Je však nutné upozornit, že se vztahují pouze k té skupině učitelů, kteří tablet při 

vyučování využívají, tudíž vychází z odpovědí 39% dotazovaných respondentů. 

První otázka se týká toho, jakým způsobem probíhá výuka s tablety. Jedná se o otázku 

uzavřenou, přičemž respondenti mají na výběr ze tří možností – tablet používá pouze učitel, 

tablet má k dispozici každý žák, žáci pracují ve skupinkách s jedním tabletem.  

Převážná část respondentů, 46,75%, uvedla, že tablet má k dispozici každý žák. 
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Druhá otázka se týká toho, jak často učitelé tablety ve výuce používají. Jedná se o 

otázku uzavřenou, přičemž respondenti mají na výběr ze čtyř možností – každý den, 2-3x 

týdně, 1x týdně, méně než jednou týdně.  

Převážná část respondentů, 44%, uvedla, že tablet používají méně než jednou týdně. 
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graf 8 

 

 

Třetí otázka se týká toho, k čemu učitelé tablety ve výuce využívají. Jedná se o otázku 

polouzavřenou. Respondent má na výběr ze tří možností – vyhledávání informací, názorné 

ukázky (video, hudba, obrázky aj.), vzdělávací aplikace / hry – ale má možnost i volné 

odpovědi. Respondenti nebyli omezeni vybráním pouze jedné možnosti, ale mohli jich zvolit 

více.  

Převážná část respondentů, 70,76%, vybrala možnost vzdělávací hry / aplikace. Další 

dvě možnosti zvolilo více než 50% respondentů. Možnosti volné odpovědi využilo 22,62% 

respondentů. V následujícím grafu budou uvedeny pouze volné odpovědi, které autorka 

shledala zajímavými či významnými, přičemž u některých z nich byla upravena jejich 

formulace tak, aby byl graf přehledný. 
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graf 9 

 

 

6.2 Jaký postoj zaujímají učitelé základních, středních (odborných) škol a gymnázií 

k využití tabletů ve vyučování? 

VO2: Jaký postoj zaujímají učitelé základních, středních (odborných) škol a gymnázií 

k využití tabletů ve vyučování? 

H02: Učitelé základních, středních (odborných) škol a gymnázií mají kladný názor na využití 

tabletů ve vyučování. 

HA2: Učitelé základních, středních (odborných) škol a gymnázií nemají kladný názor 

na využití tabletů ve vyučování. 

 

Tato podkapitola se věnuje druhé výzkumné otázce, která zní: Jaký postoj zaujímají 

učitelé základních, středních (odborných) škol a gymnázií k využití tabletů ve vyučování? Tu 

se bude autorka snažit zodpovědět na základě přijmutí či vyvrácení hypotézy k ní stanovené: 

učitelé základních, středních (odborných) škol a gymnázií mají kladný názor na využití tabletů 

ve vyučování. K testování hypotézy H02 byly stanoveny čtyři otázky, jejichž odpovědi si nyní 

ukážeme. 
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První otázka je určena skupině učitelů, kteří nemají tablety k dispozici, tudíž je ani 

nevyužívají. To, že tablety ve vyučování nevyužívají, neznamená, že na tuto problematiku 

nemají žádný názor. Otázka se táže, zda by byli tito učitelé rádi, kdyby mohli tablety ve 

vyučování používat. Je koncipována jako uzavřená, nabízející čtyři možnosti odpovědi – ano, 

spíše ano, spíše ne, ne. Respondenti, kteří na ni odpověděli ano nebo spíše ano potvrzují 

hypotézu H02, respondenti, kteří na ni odpověděli ne nebo spíše ne vyvracejí hypotézu H02. 

Předpokládá se, že respondenti, kteří tablety nevyužívají, jelikož jimi jejich škola 

nedisponuje, ale rádi by je využívali, mají kladný názor na tuto problematiku.  

Z celkového množství 200 respondentů na tuto otázku odpovídalo 107 z nich. 15,89% 

odpovědělo ano, 31,78% spíše ano, 32,71% spíše ne, 19,62% ne. Jelikož hypotézu H02 

potvrzují kategorie ano a spíše ano a vyvracejí ji kategorie ne a spíše ne, budou 

v následujícím grafu zobrazeny pouze dvě možnosti: (1) kategorie ano – spojující odpovědi 

ano a spíše ano a (2) kategorie ne – spojující odpovědi ne a spíše ne. 
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Z odpovědí na tuto otázku je nulová hypotéza H02 zamítnuta. Přijata je tedy 

alternativní hypotézu HA2, která předpokládala, že učitelé základních, středních 

(odborných) škol a gymnázií nemají kladný názor na využití tabletů ve vyučování. 
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Druhá otázka testující hypotézu H02 je určena zbylým dvou skupinám učitelů. Těm, 

kteří tablety mají k dispozici, ale nevyužívají je a těm, kteří tablety mají k dispozici a ve 

vyučování je využívají.  

Nejprve se zaměříme na první skupinu respondentů, tedy na ty, kteří tablety mají 

k dispozici, ale nevyužívají je. Těmto učitelům byla nejprve položena otázka, z jakého 

důvodu tablety nevyužívají. Taková otázka přímo netestuje platnost hypotézy H02, ale může 

ovlivnit odpovědi na další otázku, která se ptá na názor těchto učitelů na využití tabletů ve 

vyučování. Otázka týkající se důvodů nevyužití tabletů ve vyučování je koncipována jako 

polouzavřená, nabízející tři možnosti – nebyl jsem technicky vzdělán o tom, jak tablet 

používat, tablet není vhodný pro výuku v rámci mého učebního předmětu, tablet není vhodný 

didaktický prostředek – ale má možnost i volné odpovědi. Respondenti nebyli omezeni 

vybráním pouze jedné možnosti, ale mohli jich zvolit více.  

Z celkového množství 200 respondentů na tuto otázku odpovídalo 15 z nich. Nejvíce 

učitelů, 31,58%, zvolilo možnost tablet není vhodný didaktický prostředek, 26,32% 

respondentů odpovědělo, že tablet není vhodný pro výuku v rámci mého učebního předmětu a 

21,05% těchto učitelů vybralo možnost nebyl jsem technicky vzdělán o tom, jak tablet 

používat. Možnosti volné odpovědi využilo 57,86% respondentů. V následujícím grafu budou 

uvedeny pouze volné odpovědi, které autorka shledala zajímavými či významnými, přičemž u 

některých z nich bude upravena jejich formulace tak, aby byl graf přehledný. 
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Následně učitelům, kteří tablety mají k dispozici, ale nevyužívají je, byla položena 

otázka týkající se názoru na využití tabletů ve vyučování. Tato otázka testuje hypotézu H02. 

Je koncipována jako uzavřená a nabízí výběr ze tří možností – kladný, neutrální, záporný. 

Respondenti, kteří na tuto otázku odpovědí a) kladný, potvrzují hypotézu H02. Naopak 

respondenti, kteří na ni odpovědí b) záporný, tuto hypotézu vyvracejí. Ti, kteří odpovědí c) 

neutrální, jsou vyřazeni z  testování hypotézy H02. 

Na otázku odpovídalo pouze 15 respondentů. 40% z nich odpovědělo, že má kladný 

názor na využití tabletů ve vyučování, 40% neutrální a 20% záporný. 
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Z odpovědí na tuto otázku je nulová hypotéza H01 přijata. Předpoklad, že učitelé 

základních, středních (odborných) škol a gymnázií mají kladný názor na využití tabletů 

ve vyučování, je v tomto případě potvrzen.  

 

K potvrzení či vyvrácení hypotézy H02 jsou ještě zapotřebí odpovědi nejobsáhlejší 

skupiny respondentů, tedy učitelů, kteří mají tablety k dispozici a ve vyučování je využívají.  

Těmto učitelům byla nejprve položena otázka, zda používají tablety ve vyučování rádi. 

Taková otázka přímo netestuje platnost hypotézy H02, ale může ovlivnit odpovědi na další 

otázku, která se ptá na názor těchto učitelů na využití tabletů ve vyučování. Otázka je 

koncipována jako uzavřená a nabízí výběr ze dvou možností – ano a ne.  

Na tuto otázku odpovídalo 75 respondentů. 78,67% z nich odpovědělo ano a pouhých 

21,33% ne. 
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graf 13 

 

 

Druhá otázka, která byla položena učitelům, kteří tablety ve výuce využívají, přímo 

testuje platnost hypotézy H02. Tato otázka je shodná s otázkou, která byla položena učitelům, 

kteří tablety mají k dispozici, ale nepoužívají je. Je koncipována jako uzavřená a nabízí výběr 

ze tří možností – kladný, neutrální, záporný. Respondenti, kteří na tuto otázku odpovědí 

kladný, potvrzují hypotézu H02. Naopak respondenti, kteří na ni odpovědí záporný, tuto 

hypotézu vyvracejí. Ti, kteří odpovědí neutrální, jsou vyřazeni z  testování hypotézy H02. 

Stejně jako u předchozí otázky odpovídalo i na tuto 75 respondentů. Převážná většina 

z nich, 61,33% odpovědělo, že kladný. 
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Z odpovědí na tuto otázku je nulová hypotéza H01 přijata. Předpoklad, že učitelé 

základních, středních (odborných) škol a gymnázií mají kladný názor na využití tabletů 

ve vyučování, je v tomto případě potvrzen.  

 

U každé z otázky testující hypotézu H02 bylo určeno, zda její výsledky hypotézu 

potvrzují či vyvrací. Avšak k tomu, abychom celkově mohli hypotézu potvrdit či vyvrátit, je 

zapotřebí sečíst relativní četnosti u všech třech výše zmíněných otázek testujících hypotézu 

H02. Do skupiny respondentů, kteří mají kladný názor na využití tabletů ve vyučování, byly 

zařazeny tyto odpovědi: u otázky zjišťující názor na využití tabletů ve výuce odpověď kladný 

a u otázky, která se ptá, zda by učitelé tablety ve vyučování rádi využívali odpovědi ano a 

spíše ano. Do skupiny respondentů, kteří nemají kladný názor na využití tabletů ve 

vyučování, byly zařazeny tyto odpovědi: u otázky zjišťující názor na využití tabletů ve výuce 

odpověď záporný a u otázky, která se ptá, zda by učitelé tablety ve vyučování rádi využívali 

odpovědi ne a spíše ne. 

Výsledky jsou pak následující: 51,5%% učitelů z celkového množství dotazovaných má 

kladný názor na využití tabletů ve vyučování.  
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Z celkového srovnání všech získaných odpovědí tedy můžeme nulovou hypotézu H01 

přijmout. Předpoklad, že učitelé základních, středních (odborných) škol a gymnázií mají 

kladný názor na využití tabletů ve vyučování, je potvrzen.  

 

V rámci tohoto bloku otázek, tedy otázek vztahujících se k názoru učitelů na využití 

tabletů ve vyučování, byly respondentům položeny ještě další dvě otázky. Ty přímo netestují 

hypotézu H02, mohly však ovlivnit odpovědi na otázky, které ji testují. 

První otázka se týká toho, zda je pro respondenty technicky obtížné tablet ovládat. 

Jedná se o otázku uzavřenou, přičemž respondenti mají na výběr ze čtyř možností – ano, spíše 

ano, spíše ne, ne.  

Převážná část respondentů, 64%, uvedla, že pro ně není těžké tablet ovládat. Možnost 

ano zvolilo pouze 2,67% respondentů. 
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Druhá otázka pak na předešlou otázku navazuje a ptá se, zda byli respondenti technicky 

vzděláni v tom, jak tablet používat. Jedná se o otázku uzavřenou, přičemž respondenti mají na 

výběr ze tří možností – ano, ne, částečně.  

53,33% respondentů uvedlo, že bylo technicky vzděláno v tom, jak tablet používat, 24% 

z nich uvedlo, že ne a 22,67% pouze částečně. 
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graf 17 

 

 

6.3 Má podle učitelů základních, středních (odborných) škol a gymnázií využití tabletů 

ve vyučování vliv na jeho efektivitu? 

VO3: Má podle učitelů základních, středních (odborných) škol a gymnázií využití tabletů ve 

vyučování vliv na jeho efektivitu? 

H03: Tablety jsou efektivním vyučovacím nástrojem. 

HA3: Tablety nejsou efektivním vyučovacím nástrojem. 

 

Tato podkapitola se věnuje třetí výzkumné otázce, která zní: Má podle učitelů 

základních, středních (odborných) škol a gymnázií využití tabletů ve vyučování vliv na jeho 

efektivitu? Tu se bude autorka snažit zodpovědět na základě přijmutí či vyvrácení hypotézy 

k ní stanovené: tablety jsou efektivním vyučovacím nástrojem.  K testování hypotézy H03 byly 

stanoveny čtyři otázky položené pouze skupině učitelů, kteří tablety ve vyučování využívají. 

Jejich odpovědi si nyní ukážeme. 

 

První otázka se ptá, jaká je výuka s využitím tabletů. Je koncipována jako polouzavřená, 

nabízející šest možností – zajímavější, zábavnější, snadněji řízená, náročnější na přípravu, 

obtížnější, nevšiml(a) jsem si žádných změn - ale má možnost i volné odpovědi. Respondenti 

nebyli omezeni vybráním pouze jedné možnosti, ale mohli jich zvolit více. Respondenti, kteří 

na tuto otázku odpověděli zajímavější, zábavnější či snadněji řízená, potvrzují hypotézu H03. 

Naopak respondenti, kteří na ni odpověděli náročnější na přípravu, obtížnější či nevšiml(a) 
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jsem si žádných změn, vyvracejí hypotézu H03. Jednotlivé odpovědi respondentů u možnosti 

volná odpověď musejí být nejprve zhodnoceny, aby mohly být zaznamenány jako možnost 

potvrzující či vyvracející hypotézu H03. 

Nejvíce respondentů, 68%, zvolilo možnost zajímavější, 62,67% pak možnost 

zábavnější. Navzdory tomu téměř polovina učitelů, 49,33%, uvedla, že taková výuka je 

náročnější na přípravu. Možnosti volné odpovědi využilo 11,97% respondentů. 

V následujícím grafu budou uvedeny pouze volné odpovědi, které autorka shledala 

zajímavými či významnými, přičemž u některých z nich byla upravena jejich formulace tak, 

aby byl graf přehledný. V grafu jsou zeleně zbarvené ty odpovědi, které potvrzují hypotézu 

H03, modře pak odpovědi, které hypotézu H03 vyvracejí. 
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Pro větší přehlednost byl vytvořen následující graf, který srovnává počet odpovědí 

potvrzujících a vyvracejících hypotézu H03. 
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graf 19 

 

 

Jak je vidět z grafu 19, můžeme z odpovědí na tuto otázku nulovou hypotézu H03 

přijmout. Předpoklad, že tablety jsou efektivním vyučovacím nástrojem, je v tomto 

případě potvrzen.  

 

Druhá otázka testující hypotézu H03 se táže, jací jsou žáci v průběhu výuky s využitím 

tabletů. I tato otázka je koncipována jako polouzavřená, nabízející pět možností – pozornější, 

aktivnější, nepozornější, pasivnější, nevšiml(a) jsem si žádných změn - ale má možnost i volné 

odpovědi. Respondenti nebyli omezeni vybráním pouze jedné možnosti, ale mohli jich zvolit 

více. Respondenti, kteří na tuto otázku odpověděli pozornější či aktivnější, potvrzují hypotézu 

H03. Naopak respondenti, kteří na ni odpověděli nepozornější, pasivnější či nevšiml(a) jsem 

si žádných změn, vyvracejí hypotézu H03. Jednotlivé odpovědi respondentů u možnosti volná 

odpověď musejí být nejprve zhodnoceny, aby mohly být zaznamenány jako možnost 

potvrzující či vyvracející hypotézu H03. 

Nejvíce respondentů, 74,67%, zvolilo možnost aktivnější. Možnosti volné odpovědi 

využilo 9,31% respondentů. V následujícím grafu budou uvedeny pouze volné odpovědi, 

které autorka shledala zajímavými či významnými, přičemž u některých z nich byla upravena 

jejich formulace tak, aby byl graf přehledný. V grafu jsou zeleně zbarvené ty odpovědi, které 

potvrzují hypotézu H02, modře pak odpovědi, které hypotézu H03 vyvracejí. 
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graf 20 

 

 

Pro větší přehlednost byl vytvořen následující graf, který srovnává počet odpovědí 

potvrzujících a vyvracejících hypotézu H03. 

 

 

graf 21 

 

 

Jak je vidět z grafu 21 můžeme z odpovědí na tuto otázku nulovou hypotézu H03 

přijmout. Předpoklad, že tablety jsou efektivním vyučovacím nástrojem, je v tomto 

případě potvrzen.  
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Třetí otázka testující hypotézu H03 se ptá, zda si učitelé myslí, že využití tabletů ve 

vyučování usnadňují pochopení látky. Otázka je koncipována jako uzavřená, nabízející čtyři 

možnosti – ano, spíše ano, spíše ne, ne. Respondenti, kteří na tuto otázku odpověděli ano 

nebo spíše ano, potvrzují hypotézu H03. Naopak respondenti, kteří na ni odpověděli ne nebo 

spíše ne, vyvracejí hypotézu H03.  

Respondenti na tuto otázku odpověděli následovně: 54,67% odpovědělo spíše ano, 

21,33% spíše ne, 13,33% ano a 10,67% ne. Jelikož hypotézu H03 potvrzují kategorie ano a 

spíše ano a vyvracejí ji kategorie ne a spíše ne, budou v následujícím grafu zobrazeny pouze 

dvě možnosti: (1) kategorie ano – spojující odpovědi ano a spíše ano a (2) kategorie ne – 

spojující odpovědi ne a spíše ne. 

 

 

graf 22 

 

 

Z odpovědí na tuto otázku je nulová hypotéza H03 přijata. Předpoklad, že tablety 

jsou efektivním vyučovacím nástrojem, je v tomto případě potvrzen. 

 

Čtvrtou a poslední otázkou testující hypotézu H03 je otázka týkající se toho, zda jsou 

tablety vhodným didaktickým prostředkem. Otázka je koncipována jako uzavřená, nabízející 

čtyři možnosti – ano, spíše ano, spíše ne, ne. Respondenti, kteří na tuto otázku odpověděli 

ano nebo spíše ano, potvrzují hypotézu H03. Naopak respondenti, kteří na ni odpověděli ne 

nebo spíše ne, vyvracejí hypotézu H03.  

Respondenti na tuto otázku odpověděli následovně: 42,67% odpovědělo spíše ano, 

33,33% ano, 17,33% spíše ne a pouze 6,67% ne. Jelikož hypotézu H03 potvrzují kategorie 
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ano
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ano a spíše ano a vyvracejí ji kategorie ne a spíše ne, budou v následujícím grafu zobrazeny 

pouze dvě možnosti: (1) kategorie ano – spojující odpovědi ano a spíše ano a (2) kategorie ne 

– spojující odpovědi ne a spíše ne. 

 

 

graf 23 

 

 

I z odpovědí na tuto otázku je nulová hypotéza H03 přijata. Předpoklad, že tablety 

jsou efektivním vyučovacím nástrojem, je v tomto případě potvrzen. 

 

Jelikož všechny otázky, které testující hypotézu H03, ji potvrzují, můžeme hypotézu 

H03 celkově přijmout. Předpoklad, že tablety jsou efektivním vyučovacím nástrojem, je 

potvrzen. 

 

6.4 Shrnutí a diskuze nad výsledky výzkumu 

Snahou výzkumu bylo zjistit, jaký vliv má využití tabletů ve vyučování na efektivitu 

vyučování. Sekundárním cílem pak bylo odhalit, jak moc jsou tablety ve vyučování rozšířené. 

Tyto dva cíle byly vystavěny na třech výzkumných otázkách, na základě kterých si autorka 

stanovila hypotézy, jejichž platnost byla v rámci výzkumu testována. Na základě provedeného 

dotazníkového šetření mezi učiteli základních, středních (odborných) škol a gymnázií je nyní 

možné odpovědět na výzkumné otázky, které byly předem stanoveny. 
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Jak je rozšířené využití tabletů ve vyučování? 

Záměrem první výzkumné otázky bylo zjistit, jak je rozšířené využití tabletů ve 

vyučování, tedy jaká část námi oslovených respondentů používá během výuky tablety jakožto 

didaktické prostředky. Autorčin předpoklad, na základě kterého si stanovila hypotézu, byl 

takový, že „tablety využívá ve vyučování více než polovina učitelů základních, středních 

(odborných) škol a gymnázií“. Tato hypotéza však byla na základě získaných odpovědí 

zamítnuta. Pouze 39% z dotazovaných respondentů používá tablety ve vyučování.  

Tablet si ve sféře vzdělávání rychle získal oblibu, jelikož byl navržen pro osobní 

využití, a proto má obrovský výukový potenciál. Přispívá k posílení samostatnosti žáků, 

nabízí jim prostředí, které umožňuje rychlý přístup k informacím a u žáků je velmi oblíbený. 

Z těchto důvodů vidí autorka v tabletu velmi účinný didaktický prostředek. Je důležité 

neopominout fakt, že je tablet novým médiem a k jeho zavádění do výuky teprve dochází.  

Takový proces je dlouhodobý a nejde dospět k jeho konci ze dne na den. Uveďme si alespoň 

čtyři možné překážky brzdící vývoj tohoto procesu: 

1. Prvním důvodem, proč tablet využívá pouze 39% dotazovaných učitelů, může být 

finanční stránka věci. Existují projekty (zmíněné ve čtvrté kapitole), které se na 

využití tabletů ve vyučování zaměřují a finančně podporují vybrané školy. 

Takových škol, které jsou finančně podpořeny v nákupu tabletů, však není mnoho. 

Tablety jsou finančně náročná záležitost, na kterou většina škol nedosáhne. 

2. Dalším důvodem, který zmínil i jeden z respondentů výzkumu, je využití jiných 

technologií ve výuce. Škola, která disponuje počítači, notebooky, dataprojektory či 

interaktivními tabulemi, nevidí důvod, proč by potřebovala další technologii, která 

je těm zmíněným podobná. Na tuto problematiku se projekty zasazující o využití 

tabletů ve vyučování také zaměřují. Snaží se školy a učitelé přesvědčit o tom, že 

tablet přináší do výuky něco nového, a že má smysl do něho investovat čas i peníze. 

3. Důvodem může být i „strach z nové technologie“. Je mnoho učitelů, pro které je 

ovládání nových technologií obtížné. Mají strach, že se s tabletem nenaučí a 

nebudou vědět, jak ho ovládat. Ve školství pak může nastat i taková situace, kterou 

uvedl jeden z respondentů, a to taková, že sami děti budou s tabletem umět více než 

učitel a budou ho pak učit, jak s ním zacházet. 

4. S tím, že se někteří učitelé bojí, že nebudou umět tablet ovládat, souvisí i další 

důvod nevyužití tabletů ve výuce, a to ten, že učitele nikdo technicky nevzdělal 

v tom, jak tablet používat. V tomto ohledu není na vině učitele. Škola, která tablety 
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disponuje, by se měla postarat o proškolení učitelů v jejich používání a nepředhodit 

jim je s tím, že by se sami měli naučit, jak je ovládat. 

 

Když se podíváme na to, která z námi definovaných věkových skupin (do 30 let, 31-40 

let, 41-50 let, 51 let a více) používá tablety ve vyučování nejvíce, přináší výzkum zajímavé 

zjištění. S vyšším věkem se i zvyšuje pravděpodobnost toho, že náš respondent využívá 

tablety ve vyučování. Z respondentů ve věkové skupině „51 let a více“ odpovědělo 74% z 

nich, že tablety ve vyučování využívají, kdežto z respondentů ve věkové skupině „do 30 let“ 

tak odpovědělo pouhých 27%. O to zajímavější je tento fakt, když se podíváme na to, pro 

kterou věkovou skupinu je nejvíce obtížné tablet ovládat. Ačkoliv pouze 8% respondentů 

uvedlo, že je pro ně těžké tablet ovládat, převážná většina z nich (66%) byla z věkové skupiny 

„51 let a více“. Z toho vyplývá, že pro věkovou skupinu „51 let a více“ je nejvíce obtížné 

tablet ovládat, ale i přesto ho ve výuce využívá v rámci námi definovaných skupin nejvíce.  

Téměř každý by předpokládal, že tomu bude naopak. Že pravděpodobnost toho, že 

učitelé využívají tablety ve vyučování, by se měla se zvyšujícím věkem snižovat. Autorčin 

předpoklad, proč výsledky výzkumu hovoří jinak, je takový, že respondenti z věkové skupiny 

„51 let a více“ hojně používají nové technologie. Jelikož to, že online dotazník vyplnili, samo 

o sobě předpokládá schopnost připojit se na internet, mít facebookový profil a čerpat inspiraci 

z facebookových skupin, na kterých byl odkaz na dotazník vyvěšen. Tento fakt pak u věkové 

skupiny „51 let a více“ zvyšuje pravděpodobnost, že budou používat nové technologie, 

v tomto případě tablety, ve vyučování. 

 

Můžeme se podívat i na to, jací učitelé z hlediska toho, kde se nachází škola, na které 

vyučují (na vesnici, ve městě menším než 20 tis. obyvatel, ve městě větším než 20 tis. 

obyvatel), používají tablety ve vyučování nejvíce. Tablety ve vyučování využívá nejvíce 

skupina učitelů ze škol nacházejících se „ve městech větších než 20 tis. obyvatel“ (45% 

z učitelů využívajících tablety ve vyučování). 28% tvoří učitelé vyučující ve škole nacházející 

se v „malém městě do 20 tis. obyvatel“ a 27% učitelé vyučující ve škole nacházející se „na 

vesnici“.  

Nelze však opominout fakt, že učitelů ze škol nacházejících se ve „městech větších než 

20 tis. obyvatel“ zaujímají v našem výzkumu polovinu všech respondentů. Proto je nutné 

podívat se na to, kolik procent učitelů z každé kategorie zvlášť používá tablety ve vyučování. 

Z kategorie učitelů škol nacházejících se „na vesnici“ je to 47%, z kategorie učitelů škol 

nacházejících se ve „městech menších než 20 tis. obyvatel“ je to 39% a z kategorie učitelů 
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škol nacházejících se ve „městech větších než 20 tis. obyvatel“ je to nejméně, a to 35%. 

Z tohoto důvodu můžeme říci, že skupinou učitelů, která ve vyučování využívá tablety 

nejvíce, jsou učitelé škol nacházejících se „na vesnici“. Neboli pravděpodobnost toho, že 

učitelé využívají tablety ve vyučování, se zvyšuje s tím, čím menší je škola, na které vyučují.  

Takové zjištění je rovněž zajímavé, jelikož autorka předpokládala, že tomu bude právě 

naopak. Tedy to, že čím větší je škola, tím se i zvyšuje pravděpodobnost toho, že učitelé této 

školy využívají tablety při vyučování. Autorčin předpoklad pro takové tvrzení byl, že školy 

nacházející se ve větších městech disponují větším počtem žáků než školy vesnické, tudíž 

jsou od státu více finančně podporovány a mohou si tak nákup tabletů dovolit. Dalším 

předpokladem bylo i to, že většina projektů zaměřujících se na nasazení tabletů do škol, je 

zaměřená převážně na školy ve velkých městech. Podle výsledků výzkumu však byly tyto 

předpoklady mylné. Důvody, proč tomu tak je, by mohly být předmětem dalšího zkoumání. 

 

V rámci této výzkumné otázky byly respondentům, kteří tablety ve vyučování využívají, 

položeny doplňující otázky. První z nich se snažila zjistit, jakým způsobem probíhá výuka 

s tablety. Téměř polovina respondentů odpověděla, že během vyučování, ve kterém hrají 

určitou roli tablety, jsou tablety k dispozici všem žákům ve třídě. Nemalá část respondentů 

také uvedla, že jsou ve třídě vytvořené skupinky a každá z nich má k dispozici jeden tablet, se 

kterým žáci pracují v týmu. Přibližně šestině učitelů slouží tablet ve výuce k vlastním 

potřebám, to znamená, že tablet používají pouze oni sami a děti k němu nemají přístup. 

V rámci dalšího zkoumání, tedy zjišťování názoru učitelů na tablety ve vyučování a vlivu 

tabletů na efektivitu vyučování, je pro nás nejdůležitější právě skupina učitelů, kteří používají 

tablety ve vyučování spolu s žáky. Takové vyučování je totiž tablety značným způsobem 

ovlivněno a je zajímavé sledovat jeho proměny. 

Další doplňující otázka se tázala, jak často učitelů používají tablety ve výuce. Téměř 

polovina z nich uvedla, že tablety ve výuce používají méně než jednou týdně. Tento výsledek 

byl vzhledem k tomu, že se tablety do vyučování teprve zařazují a učitelé se vzdělávají v tom, 

jak je ve výuce správně využívat, předpokládaný. 

Poslední otázka pak zjišťovala, k čemu se tablety ve výuce využívají. Učitelé a žáci 

tablety používají pro vyhledávání informací, spuštění názorných ukázek ve formě videa, 

zvuku či obrázků a nejčastěji pro spuštění vzdělávacích aplikací či her. Důležité je i to, že se 

tablety používají pro vlastní tvorbu žáků, například k fotodokumentaci či nahrání videa. Ke 

zjištění a pochopení toho, k čemu mohou být tablety ve výuce dobré, by však bylo potřeba 

specializovaného výzkumu, zaměřeného na tuto problematiku. 
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Pokud tedy máme na základě provedeného výzkumu odpovědět na otázku „Jak je 

rozšířené využití tabletů ve vyučování?“, bude odpověď následující. Tablety využívá ve 

vyučování méně než polovina učitelů základních, středních (odborných škol) a gymnázií. 

Důvody, proč tomu tak je, byly zmíněné výše. Nejdůležitější však je fakt, že tablety jsou 

novou technologií, která se do škol teprve zavádí. Proto je potřeba dát tomuto procesu ještě 

nějaký čas. 

 

Jaký postoj zaujímají učitelé základních, středních (odborných) škol a gymnázií k využití 

tabletů ve vyučování? 

Záměrem druhé výzkumné otázky bylo zjistit, jaký postoj zaujímají učitelé základních, 

středních (odborných) škol gymnázií k využití tabletů ve vyučování. Autorčin předpoklad, na 

základě kterého si stanovila hypotézu, byl takový, že „učitelé základních, středních 

(odborných) škol a gymnázií mají kladný názor na využití tabletů ve vyučování“. Tato 

hypotéza byla na základě získaných odpovědí přijata. Více než polovina z dotazovaných 

respondentů má kladný názor na využití tabletů ve vyučování.  

Na tomto místě je důležité zmínit, že názor učitelů na tuto problematiku se může lišit u 

každé skupiny učitelů, které se v rámci zkoumání vytvořily. Je to skupina učitelů, která 

využívá tablety ve vyučování, druhou skupinou je skupina učitelů, která má k dispozici 

tablety, ale ve vyučování je nepoužívá a poslední skupinou jsou učitelé, kteří nemají tablety 

k dispozici a tudíž je ve vyučování ani nevyužívají. Pojďme se nyní podívat a zhodnotit 

každou skupinu učitelů zvlášť. 

 

Nejprve se podíváme na posledně zmíněnou skupinu učitelů, tedy na ty, kteří tablety 

nemají k dispozici, tudíž je ve vyučování ani nevyužívají. Názor těchto učitelů na danou 

problematiku je spíše záporný, i když ne tak výrazně. 52% z nich by nechtělo tablety ve výuce 

používat. Pro nás je však názor této skupiny učitelů nejméně zásadní, jelikož ti, kteří danou 

technologii nevyužívají, nemohou mít na tuto problematiku objektivní názor. S tabletem se 

mohli setkat v rámci osobního využití, ale nemohou vědět, k čemu je tablet ve výuce dobrý a 

v čem by ji mohl zlepšit. 

Přesuňme se tedy k další skupině učitelů, která už je pro nás o něco zajímavější. Je to 

skupina učitelů, kteří mají tablety k dispozici, ale nevyužívají je. U této skupiny učitelů se 

předpokládá, že nemají kladný vztah na danou problematiku, jelikož je k takovému 



78 

rozhodnutí musely vést určité důvody. V našem výzkumu se jedná o skupinu pouze 15 

respondentů. Na základě vyhodnocených odpovědí jsme však došly k závěru, že většina 

z nich tablety nepoužívá proto, že nebyli technicky vzděláni o tom, jak je používat, že má 

škola tabletů málo, že se s tabletem teprve učí nebo že používají jiný didaktický prostředek. 

Na základě toho pak většina respondentů odpověděla, že na využití tabletů ve vyučování mají 

kladný nebo neutrální názor. 

Pro nás je však nejdůležitější názor třetí skupiny respondentů, tedy učitelů, kteří tablety 

ve vyučování využívají. U této skupiny je totiž názor na danou problematiku jasně kladný. 

Názor učitelů využívajících tablety ve vyučování na tuto problematiku mohly ovlivnit 

doplňující otázky, které byly této skupině respondentů položeny. První z nich se táže, zda je 

pro učitele technicky obtížné tablet ovládat. 92% respondentů uvedlo, že ne, můžeme se ale 

podívat na to, jaký názor má na využití tabletů ve vyučování zbylých 8% respondentů, pro 

které je obtížné tablet ovládat. Všech 8% respondentů odpovědělo, že nemají kladný názor na 

využití tabletů ve vyučování. Zároveň také všichni uvedli, že nebyli (či pouze částečně) 

technicky vzděláni o tom, jak tablet ovládat. Z takové zjištění můžeme vyvodit, že učitelé, 

kteří neumí tablet ovládat a ani nebyly technicky vzděláni o tom, jak ho ovládat, mají záporný 

názor na využití tabletů ve vyučování. 

 

Abychom si však mohli uvést důvody, proč má většina učitelů kladný názor na využití 

tabletů ve vyučování, pojďme se nyní přesunout ke třetí výzkumné otázce, která zkoumá, jaký 

vliv mají tablety ve vyučování na efektivitu vyučování. 

 

Má podle učitelů základních, středních (odborných) škol a gymnázií využití tabletů ve 

vyučování vliv na jeho efektivitu? 

Záměrem třetí výzkumné otázky bylo zjistit, jaký vliv má využití tabletů ve vyučování 

na efektivitu vyučování. Autorčin předpoklad, na základě kterého si stanovila hypotézu, byl 

takový, že „tablety jsou efektivním vyučovacím nástrojem“. Tato hypotéza byla na základě 

získaných odpovědí přijata. Podle učitelů základních, středních (odborných) škol a 

gymnázií jsou tablety efektivním vyučovacím nástrojem.  

Odpověď na tuto výzkumnou otázku byla zjišťována skrze čtyři otázky, které byly 

respondentům v dotazníku položeny. 
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První z nich byla otázka zjišťující, jaká je výuka s využitím tabletů. Nejčastějšími 

odpověďmi bylo, že je zajímavější a zábavnější. Navzdory tomu však učitelé uvedli, že je 

taková výuka náročnější na přípravu. Neukázalo se však, že by na tuto odpověď mělo vliv 

technické vzdělání učitelů o tom, jak tablet ovládat. Z hlediska mediální didaktiky může být 

jedním z důvodů, proč je výuka s tablety náročnější na přípravu, absence či nedostatek 

metodických postupů, které by učitelům radily, jak a kdy tablet ve výuce správně použít. 

Mediální didaktika totiž upozorňuje na to, že na využívání médií jako didaktických prostředků 

musíme nahlížet z perspektivy toho, jakým způsobem začleňovat média jako didaktické 

prostředky do vyučování. Je důležité, aby učitelé uměli tablety didakticky a pedagogicky 

využívat, tedy aby věděli, k čemu a jak je zařazovat do vyučování, jaké způsoby učení žáků 

budou podněcovat či jaké možnosti budou žákům otevírat. A to je z hlediska mediální 

didaktiky důležité řešit. Jelikož je však takovýchto návodů nedostatek, je pak i pro učitele 

příprava na výuku, ve které figurují tablety, složitější. 

 

Druhá otázka se táže, jací jsou žáci v průběhu výuky s využitím tabletů. V tomto 

případě respondenti jednoznačně uvedli, že jsou žáci při takové výuce aktivnější a pozornější. 

Jak je již uvedeno ve čtvrté kapitole, je to tím, že nejčastěji používanou technologií u dětí je 

mobilní telefon, který je svým operačním systémem tabletům velmi blízký. Dalším důvodem 

může být i to, že jsou téměř všechny děti zvyklé přijímat informace v digitální a 

multimediální podobě, a proto se jim „klasický“ způsob výuky zdá nudný a nezajímavý. 

Motivace dětí je také zvýšená tím, že tablety na rozdíl od klasických učebnic disponují videi, 

animacemi nebo vzdělávacími hrami. Jak řekl Jan Amos Komenský: „škola hrou“. A takové 

tvrzení tablet velmi podporuje. 

 

Třetí otázka se věnovala tomu, zda si učitelé myslí, že využití tabletů ve vyučování 

usnadňuje pochopení látky, přičemž téměř 70% respondentů uvedlo, že ano. Takové 

stanovisko podporuje i jeden z výše představených projektů zaměřujících se na zavedení 

tabletů do výuky. Jedním z důvodů, proč učitelé vstoupili do projektu Flexibook 1:1, bylo 

zvýšení názornosti při výuce. Stejně tak jako u předchozí otázky, můžeme se i v tomto 

případě odkázat na Jana Amose Komenského, který usiloval o ukazování látky všem 

smyslům. Je totiž důležité, aby žáci tomu, co se učí, rozuměli, a nejen aby uměli naučenou 

látku mechanicky odříkat. Skrze tablet může být dětem puštěné video, ukazovány obrázky, 

děti si mohou přes vzdělávací aplikace a hry procvičovat látku zábavnou formou, zároveň 



80 

mohou být aktivní a vytvářet fotodokumentaci či vlastní video. Je toho však mnohem více, co 

tablet ve výuce dokáže. Bezesporu je pomůckou, která usnadňuje pochopení látky. 

 

Poslední otázka se tázala, zda jsou tablety vhodným didaktickým prostředkem. Na 

základě výše zmíněných odpovědí není divu, že 76% dotazovaných odpovědělo, že ano. 

Pokud je totiž výuka s tablety zajímavější a zábavnější, děti jsou při takové výuce aktivnější a 

pozornější, a pokud tablet usnadňuje pochopení látky, musí být zákonitě vhodným 

didaktickým prostředkem. Na základě odpovědí těchto čtyř otázek pak můžeme říci, že 

tablety jsou efektivním vyučovacím nástrojem.  
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ZÁVĚR 

Pokud bychom měli co nejjednodušeji vysvětlit, co je to mediální didaktika, uveďme 

definici od Kláry Šeďové (2009, s. 790): „mediální didaktika je definována jako učení za 

pomoci médií.“ Otázkou, kterou se pak mediální didaktika zabývá, je to, „jak zařazovat 

jednotlivá média do procesu vyučování a jak jich vyžívat v procesech učení žáků, aby se 

dosáhlo jejich optimalizace“ (tamtéž, s. 790). 

V českém prostředí je ukotvení mediální didaktiky v rámci systému pedagogických věd 

problematické, jelikož jde o termín, který není příliš zažitý, a se kterým se setkáváme velmi 

málo. Jde však o obor, který má u nás poměrně značnou tradici. Média se v procesu učení 

žáků využívala již v dobách Jana Amose Komenského, který navrhoval použít noviny jako 

nástroj při výuce. Na jeho snahy pak na začátku 20. století navázal časopis Duch novin. 

Prvním elektronickým médiem využitým při výuce byl Školský rozhlas, který zanedlouho 

převzal některé funkce novin, především informativní a vzdělávací. Se vznikem 

kinematografie pak začalo docházet k šíření filmové osvěty a zanedlouho poté, koncem 50. let 

20. století, začala Československá televize vysílat vzdělávací pořady pro děti. To pak v roce 

1967 vyústilo v pravidelné vysílání pro děti a mládež nazvaného Televizní vysílání pro školy. 

Do všech zmíněných médií byly zpočátku vkládány velké pedagogické naděje, které však 

nikdy nebyly naplněny. 

V 90. letech 20. století dochází v českém prostředí k digitalizaci a internetizaci 

komunikace a komunikačních sítí. V důsledku toho se rozšiřuje zájem o takzvaná nová média, 

která k přenosu sdělení nebo uchování informací využívají počítačové technologie. Díky 

novým médiím informace rychle zastarávají a je potřeba je neustále obnovovat. To znamená, 

že čím dál tím více se zvyšují nároky na schopnost jednotlivce získávat informace a umět 

s nimi zacházet. Jelikož má dětský jedinec přístup k informacím a životním způsobům, které 

překonávají možnosti nejen učitele, ale i rodiče, je narušeno tradiční autoritativní postavení 

vyučujícího. Vliv nových médií proto vyvolává potřebu nových přístupů ke vzdělávání. 

Jedním z nich může být konstruktivistický přístup, který říká, že využití informačních a 

komunikačních technologií ve výuce přispěje k posílení samostatnosti žáků, kteří budou sami 

aktivně konstruovat své znalosti. V takovém případě pak učitel přestane být výhradním 

informačním zdrojem a začne fungovat spíše jako rádce a pomocník ve vyhledávání a 

zpracování informací. Takový přístup však zvyšuje rizika nekvalifikovaných postupů, které 

mohou vést k nežádoucím jevům. Proto dochází k zavádění nových informačních a 
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komunikačních technologií do výuky velmi pomalu a obtížně. České školství tak stojí před 

řešením závažného problému.  

Mediální didaktika se nyní rozvíjí v kontextu výše zmíněných konstruktivistických 

koncepcí vyučování. Základní otázkou tedy není, zda médium do výuky zařadit, ale proč a jak 

médium používat. Jak říká Skalková (2002, s. 461): „Hlavním činitelem při změnách ve 

vzdělávání jsou sami učitelé. Musejí uvažovat o tom, jak zařadit média do vyučování, jak jich 

lze plodně využít při problémovém vyučování aj. Nejde jen o přípravu učitelů ve smyslu 

počítačové gramotnosti, ale jde o náročnější úkol, o zvládání nových didaktických situací, 

spjatých s takovým zaváděním počítačů do vyučování, aby skutečně působily účinně.“ 

V rámci výzkumné části práce se pak autorka snažila zjistit rozsah a efektivnost jednoho 

konkrétního média ve vyučování, a to tabletu. Tablet je velmi vhodným výukovým 

prostředkem, jelikož byl s tímto záměrem již navrhován. Do škol byl zaváděn teprve 

v několika posledních letech, proto je jedním z nových médií, které se ve školství využívají. 

Na základě provedeného výzkumu bylo zjištěno, že je tablet velmi efektivním prostředkem 

pro výuku žáků. Vyučování činí zajímavějším, zábavnějším, děti jsou při výuce s využitím 

tabletu aktivnější a pozornější. Tablety usnadňují pochopení látky a jeví se jako velmi vhodný 

didaktický prostředek. Z těchto důvodů má převážná část učitelů kladný názor na jejich 

využití ve výuce. Navzdory tomu však bylo zjištěno, že tablety ve vyučování nejsou zas až tak 

rozšířené, jak autorka předpokládala. Využívá je pouze necelých 40% dotazovaných učitelů. 

Nutno podotknout, že malé procento z nich využívá tablet pouze pro své vlastní potřeby, tudíž 

s ním děti nepřijdou do styku. 

Pokud se na využití tabletů ve vyučování podíváme z hlediska mediální didaktiky, je 

důležité položit si několik otázek. Jak se mění role učitele při systematickém využívání 

tabletů? V čem se jeho role usnadňuje, a v čem se naopak stane náročnější? Jaké požadavky 

klade zavádění tabletů do vyučování na zpracování obsahu, aby opravdu pomáhaly splnit 

vzdělávací a výchovné cíle?  

K tomu, aby byly tyto otázky více slyšitelné, je nejprve zapotřebí vytvoření zastřešující 

mediální didaktiky. Snahy odborníků vidět jsou, ale nutná je i jejich podpora ze strany široké 

veřejnosti, zejména pak učitelů a rodičů. Nejde totiž jen o to, nakoupit tablety a dát je 

učitelům k tomu, aby skrze ně učili děti. Je důležité, aby učitelé věděli, jak je správně 

metodicky používat, kdy je nasadit do výuky, a kdy je jejich využití nejefektivnější. Zároveň 

je nutné děti naučit, jak s tablety zacházet, jak zacházet s informacemi, ke kterým se lze díky 

médiím dostat, jak je kriticky zhodnotit, jak rozlišit realitu od té virtuální. Z těchto důvodů je 

nutná reforma školství.  
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K zavádění informačních a komunikačních technologií do škol už začalo docházet, 

důležité je ale také přijetí zákonů týkajících se osnov, cílů výuky apod. Neobtížnější 

podmínkou v reformě školství je však schopnost učitelů tuto reformu naplnit, tedy změnit své 

dlouholeté postupy a nahradit je jinými. Dnešní svět je světem „informačním“. Vliv médií je 

pro vyučující nepřehledný a vyžaduje nové přístupy. Proces reformy školství je však brzděn 

nezkušeností pedagogů. Nezkušeností v tom smyslu, že nevědí, jak své vzdělávací postupy 

změnit, jak využít médií a nových technologií, aby byly pro výuku přínosné. „Nová generace 

učitelů“, která se nyní dostává do školství, má potenciál tuto reformu započít, jelikož se ve 

světě nových technologií a rychlého šíření a snadného získání informací narodili. Mohou 

vnést do této problematiky pohledy, které „starší generace“ nevidí. Reforma školství je však 

dlouhodobý proces, který může trvat i několik desetiletí. Pouze po tom, co učitelé budou 

vědět, jak média do výuky nasadit a kdy a jak je správně používat, bude mít využívání médií 

ve výuce opravdu smysl. V tomto smyslu byl provedený výzkum pouze výchozím bodem 

k řešení těchto mediálně-didaktických otázek. 

Úkolem tohoto textu bylo objasnit pojem mediální didaktika, utvořit systematizovaný 

přehled historického vývoje užívání médií ve výuce a na základě provedeného výzkumu zjistit 

rozsah a efektivnost jednoho konkrétního média ve vyučování, a to tabletu. Těchto úkolů bylo 

dosaženo. Hlubší význam práce však spočívá v upozornění na otázku, kterou se snaží 

mediální didaktika řešit, a která v rámci zavádění médií a informačních a komunikačních 

technologií příliš nezaznívá. Tedy to, jak správně média do vyučování zařazovat, aby byl 

jejich potenciál co nejlépe využit.  

Mediální didaktika totiž upozorňuje na následující problém: technologizace školního 

vzdělání je dosud směřována k vybavování škol a ke školení učitelů, aby dokázali informační 

a komunikační technologie ovládat, ale menší pozornost je věnována metodickému školení 

učitelů zaměřenému na to, jak tyto technologie ve vyučování efektivně používat. Před 

mediální didaktikou se tak otevírá prostor pro zkoumání otázky, jaké funkce plní média a 

technologie v procesu učení a co se se žáky a učiteli děje v okamžiku, kdy jsou do výuky 

nasazeny (Šeďová, 2009, s. 791). 
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SUMMARY 

The main goal of this thesis was to describe the development and the extent of media 

didactics in the Czech republic. The subject of the thesis was to clarify the concept of media 

didactics. The position of media didactics is within the system of pedagogical sciences 

problematic because this concept is not so well-known. Despite the fact media didactics has a 

tradition in the Czech republic. The thesis organised the historical development of the use of 

media during the teaching. We can find out that media was used during the teaching for the 

first time in the times of Jan Amos Komenský. The present is characterized by new media. 

Because of that the educational processes has to be changed. The children have access to 

information and it disrupts the traditional authoritative status of teachers. The constructivist 

approach says that children have to search for information and the teachers have to act as a 

mentor and helper. However, this increases the risks unskilled procedures which can lead to 

undesirable phenomena. This is the reason why information and communication technologies 

are introduced into the teaching so slowly. The basic question of media didactics is why and 

how to use media during the teaching. 

Finally, the thesis tried to find out the effects and the extent of tablets in the czech 

education system. By using quantitative questionnaire research was examined 200 teachers of 

primary schools, secondary schools and grammar schools. Based on the acquired data was 

possible to answer predetermined research questions: How widespread is the use of tablets 

during the teaching? What is the opinion of teachers to use tablets during the teaching? Does 

the use of tablets during the teaching influence the effectiveness of the teaching? 

It was found that tablets are very effective medium for teaching students. The teaching 

is interesting and children are during the teaching with tablets active and attentive. The 

majority of teachers have positive view on the use of tablets during the teaching. Despite this, 

it was found that tablets are not so widespread during the teaching as the author expected. 

Only 39% of teachers use tablets during the teaching. 

In terms of media didactics is important to ask some questions. How is changing the 

role of the teacher in the systematic use of tablets? In what is his or her role easier and in what 

becomes more challenging? The problem is that it is not just about buying tablets for teachers 

and students. It is important that teachers have to know how to use it methodically, when to 

use it during the teaching and when is using tablets effective. 

The author tried to highlight the question which is important for media didactics. How 

to use media during the teaching effectively? What functions have media and information and 
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communication technologies during the teaching? What is happening with teachers and 

students in the moment when media and information and communication technologies are put 

into the teaching? Media didactics have to focus to these questions. 
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Příloha č. 1 

Vážené respondentky, vážení respondenti, 

jsem studentkou Mediálních studií, Fakulty sociálních věd, Karlovy univerzity v Praze. 

Obracím se na Vás s žádostí o vyplnění mého dotazníku, který poslouží jako podklad pro 

Diplomovou práci na téma „využití mediálních a komunikačních technologií ve 

vyučování“. Dovoluji si Vás rovněž požádat o pravdivé vyplnění dotazníku. Dotazník je 

určen učitelům základních škol, středních (odborných) škol a gymnázií. Účast ve 

výzkumu je anonymní a dobrovolná. 

U každé otázky máte na výběr z několika možností. Možnost, která je Vám nejbližší, prosím, 

zaškrtněte. Na některé otázky můžete volně odpovědět. Tímto Vám předem děkuji za Váš čas 

a spolupráci. 

 

1. Vyučuji na:  

- základní škole 

- střední škole / střední odborné škole 

- gymnáziu 

 

2. Kde se nachází škola, na které vyučujete?  

- na vesnici 

- v malém městě do 20 tis. obyvatel 

- ve městě větším než 20 tis. obyvatel 

 

3. Jaký je váš věk? 

- do 30 let 

- 31-40 let 

- 41-50 let 

- 51 let a více 

 

4. Je vaše škola vybavena tablety? 

- ano 

- ne 
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5. Používáte nebo jste někdy použili tablety v průběhu vyučování? 

- ano 

- ne 

 

6. Jak probíhá výuka s využitím tabletů?  

- tablet používá pouze učitel 

- tablet má k dispozici každý žák 

- žáci pracují ve skupinkách s jedním tabletem 

 

7. Jak často tablety ve výuce používáte?  

- každý den 

- 2-3x týdně 

- 1x týdně 

- méně než jednou týdně 

 

8. K čemu tablety ve výuce využíváte?  

Zvolte alespoň jednu možnost, maximálně 4 možnosti. 

- hledání informací 

- názorné ukázky (video, hudba, obrázky aj.) 

- vzdělávací aplikace / hry 

- jiné využití (prosím vypište):  

 

9. Je pro vás technicky obtížné tablet ovládat? 

- ano 

- spíše ano 

- spíše ne 

- ne 

 

10. Byli jste technicky vzděláni jak tablet používat? 

- ano 

- ne 

- částečně 
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11. Výuka s využitím tabletů je: 

Zvolte alespoň jednu možnost, maximálně 6 možností. 

- zajímavější 

- zábavnější 

- snadněji řízená 

- náročnější na přípravu 

- obtížnější 

- nevšiml(a) jsem si žádných změn 

- všiml(a) jsem si (i) jiných změn (prosím vypište): 

 

12. Žáci jsou v průběhu výuky s využitím tabletů:  

Zvolte alespoň jednu možnost, maximálně 3 možnosti. 

- pozornější 

- aktivnější 

- nepozornější 

- pasivnější 

- nevšiml(a) jsem si žádných změny 

- všiml(a) jsem si (i) jiných změn (prosím vypište): 

 

13. Využíváte tablet při výuce rádi? 

- ano 

- ne 

 

14. Myslíte si, že využití tabletů ve vyučování usnadňuje pochopení látky? 

- ano 

- spíše ano 

- spíše ne 

- ne 

 

15. Myslíte si, že jsou tablety vhodným didaktickým prostředkem? 

- ano 

- spíše ano 

- spíše ne 

- ne 
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16. Jaký je Váš celkový názor na využití tabletů ve vyučování? 

- kladný 

- záporný 

- neutrální 
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Příloha č. 2 

Vážené respondentky, vážení respondenti, 

jsem studentkou Mediálních studií, Fakulty sociálních věd, Karlovy univerzity v Praze. 

Obracím se na Vás s žádostí o vyplnění mého dotazníku, který poslouží jako podklad pro 

Diplomovou práci na téma „využití mediálních a komunikačních technologií ve 

vyučování“. Dovoluji si Vás rovněž požádat o pravdivé vyplnění dotazníku. Dotazník je 

určen učitelům základních škol, středních (odborných) škol a gymnázií. Účast ve 

výzkumu je anonymní a dobrovolná. 

U každé otázky máte na výběr z několika možností. Možnost, která je Vám nejbližší, prosím, 

zaškrtněte. Na některé otázky můžete volně odpovědět. Tímto Vám předem děkuji za Váš čas 

a spolupráci. 

 

1. Vyučuji na:  

- základní škole 

- střední škole / střední odborné škole 

- gymnáziu 

 

2. Kde se nachází škola, na které vyučujete?  

- na vesnici 

- v malém městě do 20 tis. obyvatel 

- ve městě větším než 20 tis. obyvatel 

 

3. Jaký je váš věk? 

- do 30 let 

- 31-40 let 

- 41-50 let 

- 51 let a více 

 

4. Je vaše škola vybavena tablety? 

- ano 

- ne 
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5. Používáte nebo jste někdy použili tablety v průběhu vyučování? 

- ano 

- ne 

 

6. Z jakého důvodu tablety nevyužíváte? 

Zvolte alespoň jednu možnost, maximálně 3 možnosti. 

- nebyl jsem technicky vzdělán o tom, jak tablet používat 

- tablet je nevhodný pro výuku v rámci mého učebního předmětu 

- tablet není vhodný didaktický prostředek 

- vlastní odpověď: 

 

7. Jaký je Váš celkový názor na využití tabletů ve vyučování? 

- kladný 

- záporný 

- neutrální 
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Příloha č. 3 

Vážené respondentky, vážení respondenti, 

jsem studentkou Mediálních studií, Fakulty sociálních věd, Karlovy univerzity v Praze. 

Obracím se na Vás s žádostí o vyplnění mého dotazníku, který poslouží jako podklad pro 

Diplomovou práci na téma „využití mediálních a komunikačních technologií ve 

vyučování“. Dovoluji si Vás rovněž požádat o pravdivé vyplnění dotazníku. Dotazník je 

určen učitelům základních škol, středních (odborných) škol a gymnázií. Účast ve 

výzkumu je anonymní a dobrovolná. 

U každé otázky máte na výběr z několika možností. Možnost, která je Vám nejbližší, prosím, 

zaškrtněte. Na některé otázky můžete volně odpovědět. Tímto Vám předem děkuji za Váš čas 

a spolupráci. 

 

1. Vyučuji na:  

- základní škole 

- střední škole / střední odborné škole 

- gymnáziu 

 

2. Kde se nachází škola, na které vyučujete?  

- na vesnici 

- v malém městě do 20 tis. obyvatel 

- ve městě větším než 20 tis. obyvatel 

 

3. Jaký je váš věk? 

- do 30 let 

- 31-40 let 

- 41-50 let 

- 51 let a více 

 

4. Je vaše škola vybavena tablety? 

- ano 

- ne 
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5. Byli byste rádi, kdybyste mohli tablety ve výuce používat 

- ano 

- spíše ano 

- spíše ne 

- ne 


