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NÁZEV:  

Učitel ICT předmětů na ZŠ 

ABSTRAKT:  

Předmětem teoretické části diplomové práce je zmapování poznatků o profesi, 

profesionálních činnostech, zátěţi a problémech specifických pro učitele ICT 

předmětů na ZŠ. Cílem empirické části diplomové práce je zjistit, jak zkušení 

učitelé ICT předmětů vidí sami sebe a svou situaci v kontextu současných 

podmínek profese učitele ICT předmětů na základní škole. Ve výzkumných 

šetřeních byly pouţity metody interview a záznam profesních činností ICT učitele. 

KLÍČOVÁ SLOVA:  
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TITLE:  

ICT Teacher in Lower Secondary School 

ABSTRACT:  

The theoretical part of the diploma thesis is focused on mapping knowledge about 

ICT teacher profession, professional activities and specific problems joint to ICT 

teacher profession in lower secondary schools. The main aim of its practical part is 

to find out how experienced ICT teachers reflect themselves and their profession 

in a context of current working environment and conditions in school practice. 

Interview with ICT teachers and professional activities records collected by ICT 

teachers were applied as principal research methods.  

KEYWORDS:  
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1. Úvod 

Rozvoj informačně komunikačních technologií (dále jen ICT) ve společnosti 

s sebou přináší i nutnost vzdělávání v této oblasti. Přístupy k ICT ve vzdělávání se 

ve světě samozřejmě liší. Zjednodušeně řečeno krajními dvěma směry jsou: ICT 

jsou vyučovány jako samostatný vyučovací předmět, anebo nejsou zavedeny jako 

samostatný předmět, ale ţáci se seznamují s novými ICT v různých vyučovacích 

předmětech při řešení úloh aţ teprve tehdy, kdyţ potřebují ICT pouţít (learning by 

doing, just in time). Jednotlivé země se pak více či méně přiklánějí k jednomu 

nebo druhému z uvedených směrů. Česká republika zavedla v kurikulárních 

dokumentech v rámcových vzdělávacích programech pro základní a střední 

vzdělávání samostatnou vzdělávací oblast „Informační a komunikační technologie“ 

a zároveň se snaţí o vyuţívání ICT v ostatních vzdělávacích oblastech či 

průřezových tématech. 

Pro zajištění výuky vzdělávací oblasti ICT jsou tedy zapotřebí nejen ICT 

učitelé vyučující vzdělávací oblast ICT, ale i učitelé ostatních předmětů schopní 

efektivně vyuţívat ICT při své práci a v neposlední řadě také někdo, kdo bude 

zajišťovat provoz ICT ve škole a dobré podmínky pro kaţdodenní práci ţáků 

a zaměstnanců školy s ICT ve škole. Efektivní vyuţívání ICT učiteli ostatních 

předmětů by měla ve škole zajišťovat funkce ICT metodika, kterou ve školách 

vykonává ICT učitel. Provoz ICT ve škole a okolnosti s tím spojené jsou ve 

školách zajišťovány různými funkcemi (např. správce ICT, administrátor 

informačního systému školy), jimiţ bývá pověřen různou měrou obvykle ICT učitel. 

Na různých školách tedy vykonává ICT učitel různé funkce a s tím spojené 

činnosti.  

Práce ICT učitele má komplexní charakter. Pro vykonávání této profese je 

zapotřebí mít vysoce odborné znalosti z různých oborů, je zapotřebí i určitých 

dovedností a vyţaduje neustále si doplňovat poznatky a přemýšlet, kde a jakým 

způsobem lze aplikovat ve školním prostředí a vzdělávání moderní technologie. 

Jak tedy vypadá tato profese očima samotných ICT učitelů? Na tuto otázku a další 
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s tím spojené okruhy problémů se pokusím odpovědět ve své diplomové práci, 

jejíţ teoretická část mapuje skutečnosti týkající se profese ICT učitele na základní 

škole. Hlavními východisky pro popis současné situace o postavení ICT učitele na 

ZŠ se staly jednak můj vlastní pohled studenta v průběhu studia na ZŠ a SŠ, 

včetně studia na VŠ, dvě 4-týdenní povinné souvislé pedagogické praxe na dvou 

ZŠ zařazené do studijního programu magisterského studia Technická a informační 

výchova, konzultace s učiteli, literatura k dané problematice a zdroje informací 

uvedené na internetu. To, ţe zatím nejsem zcela graduovaným vysokoškolsky 

kvalifikovaným ICT učitelem, je sice pro řešení zadaného diplomového úkolu 

určitou nevýhodou, a to v podobě omezeného vhledu do reálné školní praxe, na 

straně druhé i určitou výhodou umoţňující jistou nezávislost a nadhled. Literatura 

k této problematice existuje v omezeném mnoţství a nepokrývá rovnoměrně 

oblast mapovaného pole. V kaţdém případě dosud nevznikla ucelená studie 

věnovaná profesi ICT učitele. Z tohoto důvodu jsou ve větší míře pouţity 

internetové zdroje informací. 

Cílem výzkumného šetření praktické části mé diplomové práce bylo zjistit, 

jak zkušení učitelé ICT předmětů na ZŠ vnímají specifika své profese a svou 

situaci v kontextu současných podmínek na základní škole. Hlavní metodou 

výzkumného šetření bylo interview, částečně byla pouţita i metoda záznamu 

profesních činností týdne. Výběr metod byl velmi komplikovaný a v práci je mu 

věnována kapitola 2.5. Metody výzkumu. Na základě výsledků výzkumného 

šetření, byly naformulovány hypotézy představující názory šesti zkušených ICT 

učitelů. 
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2. Teoretická část 

2.1. Současné poznatky o profesi učitele ICT předmětů na 

ZŠ 

2.1.1. SIPVZ (Státní informační politika ve vzdělávání) 

SIPVZ byl vládní program, který byl schválen v ČR v roce 2000 a fungoval 

do konce roku 2006, kdy přestal být financován vládou a byl na MŠMT ČR zrušen 

odbor 55-SIPVZ, který tento projekt řídil. Systém nastartovaný SIPVZ však 

„přeţívá“ dodnes. SIPVZ vycházela z programu státní informační politiky – 

komplexní vládní strategie zabývající se pronikáním ICT do společnosti. Jedním 

z hlavních cílů SIPVZ bylo, aby všichni vzdělavatelé dosáhli „takového stupně 

informační gramotnosti, aby mohli potenciálních výhod ICT vyuţívat ve výuce 

i informačních činnostech pro vzdělávání a současně byli schopni minimalizovat 

případné negativní průvodní jevy, které plošné nasazení ICT vyvolává“ (1 s. 58).  

Koncepce SIPVZ byla rozdělena do několika projektů týkajících se 

především vzdělávání pedagogických pracovníků, aktivizace škol v oblasti 

vyuţívání ICT, vzdělávacího softwaru a informačních zdrojů a především 

infrastruktury ICT. Základní úrovně ICT gramotnosti mělo dosáhnout 75% 

pedagogických pracovníků, pokročilou úroveň zhruba 50% a speciální úroveň 

25%. Tento záměr se do jisté míry podařil, a to především v získání informační 

gramotnosti u tří čtvrtin všech pedagogických pracovníku (MŠ, ZŠ a SŠ). Uvedené 

záměry byly uskutečněny pomocí vybudované sítě více neţ 700 školicích 

středisek v podobě škol a školských zařízení s vyškolenými lektory. Součástí 

projektu bylo i vyškolit ICT koordinátory (dnes se spíše pouţívá označení ICT 

metodik1), kteří by měli na starosti řízení, správu a vzdělávání v ICT (1). 

SIPVZ měla několik slabých míst. Jedním z nich bylo to, ţe se nezabývala 

ICT v pregraduální přípravě učitelů na vysokých školách. Hlavní pozornost byla 

soustředěna hlavně na ICT školení a výcvik učitelů jako součásti jejich dalšího 

vzdělávání. Řada problémů vyvstala s ukončením financování SIPVZ. Od 

                                            
1
 Podrobnější informace viz kapitola 2.1.8. Metodik ICT na ZŠ 
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ukončení státem financované SIPVZ české školy postrádají nejen jednotnou 

koncepci ICT ve zdělávání, ale i finance potřebné pro rozvoj a obnovu ICT ve 

vzdělávání. Tento negativní fakt dokresluje zpráva ekonomické situace z roku 

2008: „Průměrné celkové roční výdaje na vzdělávání na studenta od primárního 

do terciárního vzdělávání přepočtené na paritu kupní síly představují v České 

republice zhruba jen polovinu průměru zemí OECD. Z těchto prostředků nelze 

cíleně a koncepčně financovat rozvoj ICT v dostatečné míře. Navíc ve vyspělých 

evropských státech se vývoj v této oblasti nezastavil, naopak akceleruje (2 s. 4).“ 

O současné úrovni ICT v ZŠ v ČR hovoří tematická zpráva České školní 

inspekce ze září 2009 (3): 

Počet PC na jednoho ţáka ve školách se sice blíţí evropskému průměru 

OECD, ale 44 % PC je starších neţ 5 let2. Velké mnoţství PC je zastaralé a není 

schopno pracovat s moderním SW, navíc jsou zastaralé PC vysoce poruchové 

a provozně nákladnější. Zpráva OECD dále uvádí nedostatek interaktivních tabulí, 

které umoţňují aktivní vyuţití ICT ve výuce. Obecně horší výsledky bývají 

u malých škol. Na vybavení ICT klesl objem finančních prostředků ze státního 

rozpočtu za poslední 3 roky zhruba o 80%. Stav ICT ve školách znemoţňuje 

učitelům systematickou přípravu a vyuţití ICT ve výuce. Školy nejsou schopny 

zajistit kvalifikovanou správu a rozvoj IS ani vlastními pracovníky, ani 

dodavatelsky, a z toho plyne i neefektivní vyuţití současných dostupných 

prostředků. Potvrzují to následující tvrzení:  

 Kvalita připojení k internetu je sice dostatečná, ale většina škol platí 

za připojení vyšší částky, neţ jsou běţné cenové nabídky 

poskytovatelů,  

 58% škol není při nákupu SW zapojeno do zvýhodňujících programů,  

 Slabé vyuţití IS pro agendy spojené s výukou a administrativou,  

 Školy téměř nenabízejí ţákům moţnost připojení vlastního PC do 

školní počítačové sítě (dala by se vyuţít technika, kterou disponují 

samotní ţáci) (3). 

                                            
2
Standardní ţivotní cyklus PC je v běţné praxi na rozhraní 3-4 let. 
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Ačkoliv většina učitelů absolvovala kurzy základů vyuţití ICT, v praxi se 

projevuje nedostatečné uţívání ICT ve výuce u začínajících i zkušených učitelů. 

Aby nepřišla nazmar počáteční investice do vzdělávání učitelů, bylo by třeba 

dovzdělat učitele i ve vyuţití ICT ve výuce. Nabídka dalšího vzdělávání pro vyuţití 

ICT ve výuce je ale omezená. Mohlo by se stát, ţe učitelé začnou základní 

vědomosti v oblasti ICT jejich nevyuţíváním zapomínat a zároveň nedokáţou 

drţet krok s vývojem v této oblasti. Úspěch dosaţený proškolením většiny učitelů 

v základech vyuţití ICT by se tak mohl stát naprosto neefektivním, a to nejen 

z hlediska finančních prostředků. 90% ţáků má přitom k vyuţívání ICT prostředků 

ve výuce kladný vztah a 91% učitelů je přesvědčeno o efektivitě zapojení ICT do 

výuky (3). 

Ať uţ je na českých školách výše uvedená kritika ve větší či menší míře 

pravdou, měli bychom ji brát jako varování a podniknout kroky, které se budou 

snaţit situaci zlepšit. Jedním z pozitiv je reakce MŠMT na zprávu ČŠI, na základě 

které vydal VÚP v Praze ve spolupráci s mnoha odborníky metodickou příručku 

Informační a komunikační technologie ve škole (4) určenou především pro 

management ZŠ. Příručka by se měla stát pomocníkem pro ICT metodiky ZŠ při 

řešení problémů uvedených ve zprávě ČŠI. Brzdou dalšího ICT rozvoje škol je 

skutečnost, ţe vláda zatím nerozhodla o další strategii implementace ICT ve 

školách. 

Výše uvedené skutečnosti jsou jedním z hlavních důvodů, proč ve srovnání 

s ostatními zeměmi Evropské unie dosahujeme podprůměrných výsledků 

v informační vzdělanosti studentů, učitelů, vyuţití ICT ve výuce, školní agendě atd. 

(2). 

Jistým řešením by mohl být návrh koncepce rozvoje ICT ve vzdělávání pro 

rok 2009 – 2013 vydaný MŠMT v září roku 2008 nazvaný „Škola pro 21. Století“, 

který se zaměřuje celkem na osm programů: 3 

                                            
3
 Podrobnější informace o jednotlivých programech a celém návrhu koncepce jsou uvedeny 
v dokumentu Návrh koncepce rozvoje informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání 
v období 2009-2013 (2) 
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1) „Konektivita – finanční i administrativní podpora připojení škol 

k internetu, 

2) Infrastruktura – podpora vybavení škol i samotných učitelů, 

3) Školský Portál – centrální portál o vzdělávání, 

4) Vzdělávání učitelů k dovednostem uţívat ICT prostředky při výuce – 

vývoj a zpřístupnění digitálního vzdělávacího obsahu,  

5) Monitoring – pravidelný sběr relevantních dat a jejich vyhodnocování, 

6) Řízení kvality – vytvoření konzultačního orgánu, spolupráce 

s externími odborníky, 

7) Podpora přijímacího řízení – informační podpora přijímacího řízení 

na střední školy, 

8) Výsledky ve vzdělávání – centrální podpora zjišťování výsledků ve 

vzdělávání (2 s. 7).“ 

Tyto programy by měly být financovány z 1/6 MŠMT, z 1/3 školami a jejich 

zřizovateli, z 1/2 projektovým financováním ESF, při čemţ 1/30 z celkové částky 

navíc by mělo dát MŠMT na zajištění realizace celé koncepce (2 s. 11). 

V akčním plánu Škola pro 21. Století (5) koncepce rozvoje ICT ve 

vzdělávání je řada informací o současném stavu a návrhu plánu realizace. MŠMT 

připravilo metodiku, jak vyuţít prostředků ESF k financování některých částí tohoto 

záměru. Akční plán lze zatím chápat jako dokument vymezující hlavní směry 

a zatím je velmi obtíţné říci, do jaké míry budou naplněny. 

Administrativní agendu související s čerpáním peněz z ESF by měl 

zjednodušit projekt EU peníze školám prostřednictvím tzv. šablon. Tyto šablony 

jsou rozděleny na šablony a podšablony celkem cca 20 druhů. Jednotlivé šablony 

se vztahují ke konkrétním oblastem a jejich prostřednictvím by měly i ty nejmenší 

školy dosáhnout na finanční prostředky z EU bez nutnosti poradenských subjektů 

a dalších vynaloţených finančních prostředků na zpracování projektu. Podporu 

školám by měla zajišťovat webová aplikace MŠMT, semináře pro školy v kaţdém 

kraji, poradenská místa na regionální úrovni při pracovištích ČŠI a NIDV, hotlinka 
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fungující při ministerstvu školství a o celém projektu bude všechny školy přímo 

informovat direct mail. Kontrolní a zpětnovazebné mechanismy by měly být 

zajištěny na jedné straně závazkem škol k naplnění výkonových ukazatelů a na 

straně druhé kontrolou samotného ministerstva školství (6). 

Pro dokreslení výše uvedeného popisu situace ICT ve vzdělávání v České 

republice uvádíme v tabulce Tab. 1 výběr nejzajímavějších výsledků mezinárodní 

srovnávací studie podmínek ICT ve vzdělávání Benchmarking Access and Use of 

ICT in European Schools 2006, z níţ byla vybrána data odpovídající druhému 

stupni základních škol pro ČR ve srovnání s průměrem zemí EU25. 

Tab. 1: Benchmarking Access and Use of ICT in European Schools 2006 
(Srovnávací studie přístupu a uţívání ICT v evropských školách) (7) 

2. stupeň základních škol 

(2006) 
ČR 

Průměr 

zemí 

EU25 

Má smlouvu se servisním poskytovatelem při podpoře nebo údrţbě 

v oblasti ICT (7 s. 139). 
72,9% 46,5% 

Vyjadřujíce souhlas s tvrzením „vzdělávání v oblasti ICT jsou myšleny 

jako separovaný předmět“ (7 s. 145). 
91,5% 72,8% 

Vyjadřuje souhlas s tvrzením „počítače a internet jsou integrovány ve 

výuce většiny předmětů“ (7 s. 148). 
66,3% 73,4% 

Učitelů uvádí jako důvod pro neuţívání počítačů ve škole: nízkou 

úroveň adekvátních dovedností (7 s. 290). 
16,7% 23,3% 

Učitelů souhlasí nebo silně souhlasí: naše škola je dobře vybavena 

počítači (7 s. 345). 
69,9% 78,9% 

Učitelů souhlasí nebo silně souhlasí: Učitelé v naší škole nemají 

dostatečné (adekvátní) počítačové dovednosti (7 s. 360). 
33,6% 42,0% 

Učitelů souhlasí nebo silně souhlasí: V naší škole je třeba lepší 

technická údrţba a podpora (7 s. 365). 
54,5% 61,5% 

Učitelů vyučuje ICT předměty (7 s. 417). 10,4% 8,9% 

   

2.1.2. Vymezení postavení učitele ICT předmětů na ZŠ 

V prvopočátcích zavádění ICT4 do škol zajišťovali chod a vyuţití těchto 

technologií učitelé, kterým tato problematika byla bliţší. Nejčastěji se jednalo 

o učitele matematiky, fyziky nebo přírodovědných předmětů. Pro tyto učitele se 

                                            
4
 Dříve byla uţívána zkratka IT. Komunikace nebyla mezi informačními technologiemi tak 
markantní, jako je dnes. (64) 
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ujalo označení „informatici objevitelé“ (8). Postupem času se tito učitelé 

průběţným vzděláváním a získáváním zkušeností dostali na jistou úroveň a ve 

školách je začali doplňovat učitelé, kteří studovali IT nebo informatiku na 

sekundární či terciární úrovni, popřípadě si doplnili (rozšířili) své pedagogické 

vzdělání nebo vystudovali přímo učitelství ICT na pedagogických či jiných 

fakultách. Učitelem ICT budeme v této diplomové práci označovat všechny výše 

uvedené. 

V běţné praxi se v souvislosti s učitelem ICT často pouţívá označení 

metodik ICT. Toto označení představuje jednu z funkcí, kterou ve škole učitel ICT 

většinou zastává. Problematika je podrobně rozpracována v kapitole 2.1.8. 

Metodik ICT na ZŠ. 

Učitel ICT je především učitel, coţ znamená, ţe je jedním „ze základních 

činitelů vzdělávacího procesu, profesionálně kvalifikovaný pedagogický pracovník, 

spoluodpovědný za přípravu, řízení, organizaci a výsledky tohoto procesu“ (9 

s. 21). Učitele odlišuje jejich aprobace, neboli předměty, které vyučují. Podle 

stávajícího platného kurikulárního dokumentu RVP ZV (10) (Rámcový vzdělávací 

program pro základní vzdělávání) se učiva ICT týkají dvě vzdělávací oblasti: 

a) Informační a komunikační technologie s tematickými okruhy pro 

první stupeň (Základy práce s počítačem, Vyhledávání informací 

a komunikace, Zpracování a vyuţití informací)5 a s tematickými 

okruhy pro druhý stupeň (Vyhledávání informací a komunikace, 

Zpracování a vyuţití informací). 

b) Člověk a svět práce s tematickým okruhem pro druhý stupeň 

(Vyuţití digitálních technologií). 

Tyto vzdělávací oblasti jsou dle školních vzdělávacích programů 

jednotlivých základních škol vyučovány ve vyučovacích předmětech s různými 

názvy jako např. Informatika, IKV (informační a komunikační výchova). 

                                            
5
 Je otázkou zda a do jaké míry by měl tuto výuku zajišťovat učitel ICT z druhého stupně. 
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Učitel ICT má z pravidla i další funkce: 

a) „Vedoucí ISŠ6 (odpovědnost za rozvoj a provoz informačního 

systému školy), 

b) ICT metodik (koordinace uţití ICT ve vzdělávání, metodická školení), 

c) ICT správce („školník“ pro ICT), 

d) administrátor ISŠ (údrţba informačního systému školy) (11).“ 

2.1.3. Pracovní povinnosti učitele ICT předmětů na ZŠ 

Učitel ICT předmětů na ZŠ je dle zákona č. 563/2004 § 2 (12) pedagogický 

pracovník, neboť vykonává přímou vyučovací činnost, a platí pro něj stejné 

zákony, předpisy, vyhlášky a nařízení vlády jako pro ostatní učitele základních 

škol.  

Jako pedagogický pracovník má dle zákona o pedagogických pracovnících 

č. 563/2004 § 24 (12) odst. 1 povinnost dalšího vzdělávání pro obnovení, 

upevnění a doplnění kvalifikace. Podle vyhlášky č. 263 /2007 § 3 (13) je pracovní 

doba pedagogických pracovníků sloţena z přímé pedagogické činnosti a další 

práce související s přímou pedagogickou činností. Dle přílohy k nařízení vlády 

č. 75/2005 (14) činí týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti pro učitele ZŠ 22 

hodin7.  

V této kapitole budeme věnovat pozornost činnostem souvisejícím s přímou 

pedagogickou činností. Skupiny těchto dalších činností jsou uvedeny v jiţ zmíněné 

vyhlášce č. 263 /2007 § 3 (13). Nás zajímají především ty další činnosti, které jsou 

speciální pro učitele ICT předmětů - zmínili jsme je jiţ v úvodu. Nyní si uvedeme 

jejich podrobnější popis: 

1) Vedoucí ISŠ: 

Vedoucí ISŠ má především odpovědnost za rozvoj a provoz informačního 

systému školy. Tj. řízení spolupracovníků (pokud vůbec jsou) a odpovědnost za 

jejich práci v oblasti rozvoje a provozu ISŠ. ISŠ je „soubor lidí, metod 

                                            
6
 ISŠ – informační systém školy 

7
 45 minutových vyučovacích hodin. 
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a technických prostředků, zajišťujících sběr, uchování, analýzu a prezentaci dat 

určených pro poskytování informací v oblasti vzdělávání“ (15 s. 541). Reálným 

příkladem takového ISŠ můţe být systém Bakaláři. Funkce tohoto ISŠ jsou: 

evidence ţáků a zaměstnanců, klasifikace, tisk vysvědčení, elektronická třídní 

kniha, webová aplikace (komunikace škola-rodiče), tematické plány, evidence 

(knihovna, inventarizace, rozpočet školy, atd.), rozvrh hodin, suplování, plán akcí 

školy atd. (16). Správné vyuţití ISŠ přináší značné výhody a efektivitu práce. Aby 

systém správně fungoval, je třeba vhodného výběru realizace, implementace, 

provozu a rozvoje. Dá se předpokládat, ţe u takto rozsáhlého informačního 

systému učitel ICT neobsáhne všechnu práci s tímto systémem spojenou, ale ţe 

bude práce rozdělena mezi více spolupracovníků (bude zapotřebí kooperace 

vedoucího ISŠ, administrátora ISŠ, ICT metodika a ICT správce). Pod jednotlivými 

funkcemi si lze představit jednoho člověka či více vzájemně spolupracujících lidí, 

přičemţ jedna či více funkcí můţe být dodána jako sluţba externí firmy. Stejně tak 

je tomu i u funkcí zmíněných níţe. Míra zodpovědnosti pro učitele ICT předmětu 

za tyto funkce je řešena v jednotlivých školách různě. 

2) ICT metodik (koordinace uţití ICT ve vzdělávání, metodická školení): 

Specializovaný statut ICT metodik lze získat studiem 1-2letého programu8, 

přičemţ náplní studia jsou do určité míry i další funkce (vedoucí ISŠ, ICT správce, 

administrátor ISŠ). Ve školství působí řada učitelů ICT, kteří specializovaného 

statutu ICT metodik nedosáhli, a přesto činnost ICT metodika do určité míry 

vykonávají. Profil absolventa studia Koordinátor v oblasti informačních 

a komunikačních technologií uvedený na webových stránkách Ostravské 

univerzity naznačuje, jaké jsou povinnosti ICT metodika: 

                                            
8
 viz kapitola 2.1.8. Metodik ICT na ZŠ 
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1) „Metodicky pomáhat kolegům v integraci ICT do výuky většiny 

předmětů,  

2) doporučovat a koordinovat další ICT vzdělávání pedagogických 

pracovníků, koordinovat uţití ICT ve vzdělávání,  

3) koordinovat nákupy a aktualizace software,  

4) zpracovávat a realizovat v souladu se školním vzdělávacím 

programem ICT plán školy, 

5) koordinovat provoz informačního systému školy (17).“ 

Vykonávání těchto povinností předpokládá odborné znalosti z několika 

oborů, smysl pro odpovědnost a je rovněţ časově náročné. Pokud bychom měli 

oddělit pracovní povinnosti metodika ICT (bez ohledu na to, co uvádí profil 

absolventa tohoto studia na Ostravské univerzitě) tak, aby zapadaly do konceptu 

výše uvedených čtyř funkcí - činností souvisejících s přímou pedagogickou 

činností, zbyly by z výše uvedených pěti bodů především první dva. Na 

zbývajících třech povinnostech by se v ideálním případě měl ICT metodik pouze 

podílet s ostatními vykonavateli funkcí (vedoucím ISŠ, administrátorem ICT 

a správcem sítě). 

3) ICT správce („školník“ pro ICT): 

Poţadavky na ICT správce ve škole jsou podobné jako na správce sítě ve 

středně velké firmě. Níţe uvedený popis je inspirován nabídkou práce pro správce 

sítě ve firmě:  

 „Administrace serverů/ sítí v rámci školy (MS Windows Server), 

 správa a konfigurace sítí LAN/WAN, 

 spolupráce při navrhování IT řešení a při správě vybraných systémů 

(bezpečnost, zálohování aj.), 

 instalace a testování SW, HW, 

 podpora uţivatelů IS, řešení vzniklých problémů (18).“ 
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Je zřejmé, ţe tato činnost vyţaduje značnou odbornost a samozřejmě i čas, 

kterého učitel ICT nemá nazbyt. Dle tabulky Tab. 2 o správě prostředků ICT na 

základních školách je problematika řešena různými způsoby. 

Tab. 2: Podíl typů zajištění správy prostředků ICT (3) 

Způsob zajištění ZŠ celkem  malé ZŠ velké ZŠ 

není určen správce - řešeno ad hoc  3,9 %  11,5 %  0,5 % 

interní správce – učitel  23,7 %  19,2 % 25,4 % 

interní správce  11,8 %  3,8 %  15,8 % 

externí správce  60,5 %  65,4 %  58,3 % 

 

4) Administrátor ISŠ: 

Administrátor ISŠ zajišťuje údrţbu ISŠ. Problematiku ohledně ISŠ jsme 

nastínili v části 1) Vedoucí ISŠ. Tato činnost je analogická činnostem ICT správce 

(„ICT školníkovi“). Můţeme tedy hovořit o „školníkovi“ pro správu/údrţbu ISŠ. 

Konkrétní náplní práce administrátora ISŠ by měla být administrace:  

a) „IS extranetu (vlastní webová prezentace školy); 

b) IS intranetu nebo IS pro vnitřní agendy spojené s výukou (el. třídní 

kniha, el. ţákovská kníţka, evidence výuky, portfolia ţáků, rozvrhů, 

atd.); 

c) IS pro agendy spojené s výukou, s komunikačním rozhraním pro 

rodiče (zde navíc umoţněn přístup rodičů z internetu); 

d) IS pro agendy spojené s personalistikou, účetnictvím, evidencí 

majetku, atd. (tzn. základní ekonomický systém organizace) (3 s. 7).“ 

. 

2.1.4. Kvalifikační poţadavky pro učitele ICT předmětů na ZŠ 

Kvalifikační poţadavky pro učitele ICT předmětů na ZŠ jsou dány 

předpoklady pro vykonávání činnosti pedagogického pracovníka podle vyhlášky 

č. 563/2004 § 3:  
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a) „Je plně způsobilý k právním úkonům, 

b) má odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost, kterou 

vykonává, 

c) je bezúhonný, 

d) je zdravotně způsobilý a 

e) prokázal znalost českého jazyka, není-li stanoveno jinak (12).“ 

Odbornou kvalifikaci lze získat formálním vzděláním podle §7 a §8 

„vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném magisterském 

studijním programu“ (12 s. 75). Jedním z aspektů, který bychom neměli 

opomenout, je vlastní praxe, jelikoţ „plně kvalifikovaným učitelem“ (podobně jako 

v jiných profesích) je uznáván učitel aţ po několika letech praxe a to 1 aţ 5 let (9 

s. 31). Dalším poţadavkem je dobrý vztah k dětem a mladým lidem, z čehoţ plyne 

poţadavek schopnosti motivovat a udrţovat součinnost ţáků na základě 

vzdělávacích a výchovných poţadavků (19 s. 158). Na kvalifikační poţadavky 

navazují podrobněji kompetence učitele. Kvalifikační poţadavky specifické přímo 

pro učitele ICT dány nejsou. 

 

2.1.5. Kompetence učitele ICT předmětů na ZŠ 

V Pedagogickém slovníku (20) je pojem kompetence učitele definován jako 

„soubor profesních dovedností a dispozic, kterými má být vybaven učitel, aby mohl 

efektivně vykonávat své povolání“. 

Na kompetence dnešního učitele můţeme pohlédnout obecně 

z pohledu kompetencí učitele, jak je definuje např. V. Spilková (21), a zároveň 

z pohledu ICT kompetencí učitele, které uţ jsou v současné době na učitelích 

vyţadovány a které jsou v zahraničí definovány pomocí různých standardů 

např. ISTE NETS-T 9. Tyto dva přístupy se vzájemně doplňují, viz tabulka Tab. 3. 

Zjednodušeně lze říci, ţe ICT kompetence učitele dle standardu NETS-T se 

                                            
9
 ISTE (International Society for Technology in Education) organizace vytvářející standardy pro 
vyuţívání technologií ve vzdělávání. 

NETS-T (National Educational Technology Standards for Teachers) projekt, jehoţ cílem je vyvinout 
národní standardy pro vzdělávání zaměřené na vyuţívání ICT pro učitele 
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v určitých aspektech velmi podobají pohledu na obecné kompetence učitele dle 

V. Spilkové, který obohacují o moderní prvky ICT. Kombinací těchto kompetencí 

by měl do jisté míry disponovat kaţdý učitel bez ohledu na aprobaci. 

a) Sloţky profesní kompetence učitele podle V. Spilkové (21) 

 kompetence odborněpředmětové; 

 kompetence psychodidaktické (vytvářet příznivé podmínky pro učení, 

řídit procesy ţákova učení);  

 kompetence komunikativní (k dětem, rodičům, kolegům, nadřízeným 

a jiným sociálním partnerům školy);  

 kompetence organizační a řídicí (plánovat a projektovat svou 

činnost, navozovat a udrţovat určitý řád a systém);  

 kompetence diagnostická a intervenční (jak ţák myslí, cítí, jedná 

a proč, jaké to má příčiny, kde má ţák problémy, jak mu lze pomoci);  

 kompetence poradenská a konzultativní (zejména ve vztahu 

k rodičům);  

 kompetence reflexe vlastní činnosti (nejen analýza své činnosti ale 

i schopnost její modifikace) (21). 
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b) ICT kompetence učitelů podle ISTE NETS-T10 

 „Technologické procesy a koncepce (učitelé chápou podstatu 

technologických procesů a koncepcí); 

 plánování a navrhování prostředí pro vzdělávací proces (učitelé 

plánují a navrhují efektivní prostředí pro vyučovací proces 

s podporou technologií); 

 vyučovací proces, studium a studijní plán (učitelé připravují studijní 

plány, které obsahují vyučovací strategie s podporou technologií 

takovým způsobem, aby ţáky aktivizovali); 

 hodnocení ţáků a evaluace vyučovacího procesu (učitelé vyuţívají 

technologie, aby usnadnili postupy efektivního hodnocení ţáků 

a kvalitu evaluace vyučovacího procesu); 

 produktivita učitelů a odborná praxe (učitelé vyuţívají technologie, 

aby zlepšili svoji produktivitu a odbornou praxi); 

 sociální, etické, právní a společenské otázky (učitelé rozumějí 

sociálním, etickým, právním a společenským otázkám souvisejícím 

s pouţíváním technologií ve školách a toto porozumění vyuţívají ve 

své odborné praxi) (1 s. 39 - 41).“ 

                                            
10

 Koncepci ISTE NETS-T byla zvolena, jelikoţ definuje ICT kompetence pro učitele 

obecně, a tím se snaţí být co nejméně závislá na dynamickém pokroku a rozvoji v ICT. Další 

koncepce ICT kompetencí jsou popsány v disertační práci Ondřeje Neumajera ICT kompetence 

učitelů. (1) 
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Tab. 3: Srovnání kompetencí dle V. Spilkové a ISTE NETS-T. 

Kompetence učitele podle 
V. Spilkové (21) 

ICT kompetence učitelů podle ISTE NETS-T11 (1 s. 39 

- 41) 

odborněpředmětové technologické procesy a koncepce 

psychodidaktické plánování a navrhování prostředí pro vyučovací proces 

komunikativní vyučovací proces, studium a studijní plán 

organizační a řídicí hodnocení ţáků a evaluace vyučovacího procesu 

diagnostická a intervenční produktivita učitelů a odborná praxe 

poradenská a konzultativní sociální, etické, právní a společenské otázky 

reflexe vlastní činnosti  

 

Za zmínku stojí koncept kompetencí, který byl vyvinut jako součást 

evropského projektu Sdílené praxe ve vzdělávání učitelů SPriTE (Shared Practice 

in Teacher Education) (22) zabývající se vývojem rámce pro dohled a hodnocení 

studentů učitelství v rámci pedagogických praxí. Tato koncepce zahrnuje 

kompetence: 

 interpersonální 

 pedagogické a psychologické 

 odborněpředmětové a metodické 

 organizační 

 mezikulturní 

Tyto kompetence jsou podobné konceptu autorky V. Spilkové. Novým 

prvkem jsou zde mezikulturní kompetence, tedy např. být připraven vyučovat děti 

pocházejících z různých zemí a vyrůstající v odlišném socio-kulturním prostředí, 

rozumět a orientovat se v řešení otázek souvisejících s procesem globalizace, 

zapojovat se do mezinárodní spolupráce učitelů různých zemí, propagovat 

                                            
11

 Koncepce ISTE NETS-T byla zvolena, jelikoţ definuje ICT kompetence pro učitele 

obecně, a tím se snaţí být co nejméně závislá na dynamickém pokroku a rozvoji v ICT. Další 

koncepce ICT kompetencí jsou popsány v disertační práci Ondřeje Neumajera ICT kompetence 

učitelů. (1) 
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Evropské kulturní hodnoty a respektovat hodnoty národních tradic různých kultur 

(22). 

 

2.1.6. Charakteristiky učitele ICT předmětů na ZŠ 

Učitelskou profesi lze charakterizovat různými způsoby. Jinak pohlíţejí na 

učitele ţáci, jinak sami učitelé a vedení školy, jinak rodiče nebo zřizovatelé škol. 

Jaké vlastnosti by měl mít podle ţáků ideální učitel? Měl by se chovat „přátelsky, 

má být vţdy spravedlivý, dokáţe hodně naučit, nikoho nezesměšňuje, nedělá 

podrazy, vytváří příjemnou atmosféru“ (9 s. 61). Pro náš účel by měla největší 

hodnotu komplexní charakteristika zaměřena na učitele ICT předmětů, podle které 

by bylo moţné určit, co je pro ICT učitele charakteristické. Kaţdý učitel je 

jedinečný, takţe vymezení jeho obecné charakteristiky není nic jednoduchého. Pro 

náš konkrétní účel se pokusíme o určité zjednodušení: 

Hlavní sloţky charakteristiky učitele:  

a) „osobnostní vlastnosti (charakterové, temperamentové, smysl pro 

spravedlnost aj.), 

b) didaktické dovednosti (odborná připravenost, schopnost výkladu, 

zájem o obor aj.), 

c) pedagogicko-psychologické charakteristiky (vztah k ţákům, způsob 

hodnocení aj.) (20 s. 198).“ 

Východiskem pro vymezení základní charakteristiky učitele mohou být 

osobnostní poţadavky uvedené v Kartotéce typových pozic: Na učitele „jsou 

kladeny velmi vysoké poţadavky na písemný a ústní projev, a sebekontrolu 

a sebeovládání. Vysoké nároky jsou i na rozdělení pozornosti, dlouhodobou 

paměť, teoretické myšlení, samostatné myšlení, přizpůsobivost, samostatnost, 

schopnost přijmout odpovědnost, odolnost vůči mentální zátěţi, kultivovanost 

vystupování a zevnějšku, jistotu, pohotovost vystupování a schopnost sociálního 

kontaktu“ (24). 

Ve skriptech Kapitoly ze školní pedagogiky a školní psychologie (19 s. 161 - 

163) jsou uvedeny různé charakteristiky (typologie) učitelů a jejich dělení. 
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Tab. 4: Dělení charakteristik dle skript Kapitoly ze školní pedagogiky a školní 
psychologie (19 s. 161 - 163) 

Dělení 
charakteristik 

Druhy 
charakteristik 

Popis 

Dle předmětu 
zájmu 

Logotrop upřednostňuje oborové poznatky a dovednosti 

Paidotrop snaţí se ţáky pochopit, přiblíţit se jim 

Dle přístupu 
učitele 

k ţákům 

Autoritativní řídící pozice učitele s omezenou zpětnou vazbou 

Demokratický zaloţeno na spolupráci a zpětné vazbě 

Liberální učitel je velmi přátelský a nechává věcem volný průběh 

Dle 
působnosti ve 

škole 

Iniciátor chrlič nápadů s tvůrčími schopnostmi 

Pokračovatel tahoun, který má schopnost vybrat vhodné nápady 

Koordinátor motor a organizátor jednotlivých členů skupiny 

Kritik hodnotí činnosti, upozorňuje na nedostatky a pochybuje 

Povzbuzovatel motivuje a podněcuje druhé k činnosti 

Harmonizátor hasič problémů, tmelič, zprostředkovatel komunikace 

Sháněl zdroj nových informací a moţností, improvizátor a diplomat 

 

Ve studii It clicks12  je dále uvedena charakteristika dle pohledu učitelů na 

vzdělávání, dle způsobu myšlení a dle učebního stylu (25 s. 26). 

                                            
12

 Studie z roku 2006 zabývající se profesionálním vývojem učitelů z hlediska uplatňování ICT ve 
výuce. 
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Tab. 5: Dělení charakteristik dle studie It clicks (25 s. 26) 

Dělení 
charakteristik 

Druhy charakteristik Popis 

Dle pohledu 
učitelů na 
vzdělávání 

Vzdělávání jako přenos učitelem zprostředkovaný přenos poznatků 

Vzdělávání jako interakce poznatky ţáků zaloţeny na komunikaci 

Vzdělávání jako konstrukce „učení se děláním“ 

Dle způsobu 
myšlení 

Verbální rád mluví a čte o věcech 

Visuální rád se vyjadřuje v obrazech a diagramech 

Holistický 
celostní, systémové myšlení, zkoumání 

vztahů, vlastností a okolností 

Analytický 
zkoumání sloţitějších skutečností 

rozkladem na jednodušší 

Dle učebního 
stylu 

Doer (člověk, který umí jednat, 
a který je velmi pracovitý) 

nadšený pro zkušenosti, riskující, rád 
spolupracuje s ostatními, je přizpůsobivý, 

netrpělivý a intuitivní 

Dreamer („snílek“, vizionář) 
přemýšlivý, se silnou fantazií a spoustou 

nápadů, je emocionální, spontánní, 
společenský, rád pozoruje a naslouchá 

Decider (rozhodčí) 

aktivně experimentuje, je praktický, 
pragmatický, do věcí více zainteresovaný 
neţ ostatní, vyuţívá deduktivní myšlení 

a je orientovaný na výsledek 

Thinker (myslitel, přemýšlivý 
člověk) 

racionální, abstraktně uvaţující, s jasnou 
pojmovou strukturou, induktivním, logickým 

a analytickým myšlením 

 

Charakteristice dle způsobu myšlení zmíněná v tabulce Tab. 5 má dvě 

dimenze, a to verbálně-visuální a holisticko-analytickou. V kaţdé dimenzi se pak 

určuje tendence k jednomu ze dvou protikladů (25 s. 27). 

U charakteristiky dle učebního stylu (viz tabulka Tab. 5) je třeba zmínit, ţe 

je mnoho různých pohledů na styly učení, některé jsou zaměřeny spíše na ţáky 

a metody, jiné na učitele. V tabulce Tab. 5 jsou uvedeny učební styly podle 

psychologa D. A. Kolba. Podle této klasifikace mají učitelé z výše uvedených čtyř 

učebních stylů jeden aţ dva dominantní (25 s. 29). 

Studie It clicks dále uvádí charakteristiku individuální (např. věk, pohlaví, 

zdraví). Samozřejmě i tuto charakteristiku musíme brát v potaz, ale větší důleţitost 

by měla být přikládána profesionalitě jedince (25 s. 26). 
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Na učitele bychom mohli pohlíţet i podle typologie přístupů lidí k inovacím, 

kterou navrhl psycholog E. M. Rogers, podle kterého lze lidi rozdělit do pěti skupin 

podle toho, jakým způsobem přistupují k (technologickým) inovacím a do jaké míry 

jsou ochotni a schopni si je osvojovat: inovátoři, časní osvojovatelé, časná většina, 

opozdilci, pozdní většina (26). 

U ICT učitelů bychom mohli zkoumat ještě řadu dalších charakteristik jako 

např. Big five nebo kvality chování (sangvinik, flegmatik, cholerik, melancholik). 

 Způsobů, jak klasifikovat charakteristiky učitelů, je mnoho. V praktické části 

své diplomové práci bych se rád zaměřil na dvě metody, jeţ jsou do určité míry 

kompromisem výše uvedených charakteristik: 

a) Sémantický diferenciál - „Sociálně psychologická a sociologická 

metoda měření intenzity postojů bipolární stupnicí podle amerického 

psychologa Charlese Egertona Osgooda (1916-1991) (27).“ 

Předpokládáme, ţe učitel ICT má určité vlastnosti. Tyto vlastnosti 

jsou jako dvojice protikladů vsazeny do bipolární stupnice a učitel 

provede sebehodnocení tím, ţe se příslušnou měrou přikloní 

k jednomu ze dvou protikladů u všech dvojic. 13 

o Introvert, extrovert – IT odborníci mívají tendenci k introverzi, 

u učitelů je předpoklad spíše k extroverzi. Předpokládaná 

ideální úroveň pro učitele ICT je neutrální. 

o Teoreticky orientovaný, prakticky orientovaný – 

předpokládáme, ţe učitel ICT bude spíše prakticky 

orientovaný. 

                                            
13

 Jednotlivé protipóly a jejich míra jsou zvoleny dle inspirace z výše uvedených druhů 

charakteristik, konzultace se školním psychologem a odhadem dle dosavadní zkušenosti. U 

metody sémantického diferenciálu jsou extrémy chápány v obecné rovině spíše negativně. Profese 

učitele ICT je natolik různorodá, ţe předpokládáme obě dvě vlastnosti ze zvolených protipólů. 

Ideální výsledek je tedy blíţící se k nule (neutrálnosti). 
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o Verbálně zaměřený, vizuálně zaměřený – IT odborníci mají 

tendenci k visuálnímu zaměření, učitelé jsou spíše verbálně 

zaměřeni, u učitele ICT předpokládáme neutrální výsledek. 

o Holistický, analytický – manaţer (vedoucí ISŠ) by měl být 

schopný obou těchto přístupů (28), učitel také, jelikoţ někteří 

ţáci mají holistický styl učení a někteří analytický (29), v tomto 

případě budeme očekávat neutrální výsledek. 

o Iniciátor, pokračovatel – chrlič nápadů oproti „tahounovi“ 

s citem pro výběr správného řešení, předpokládáme výsledek 

neutrální. Učitel ICT by měl být plný nápadů, ale zároveň být 

„nohama na zemi“. 

o Kritik, povzbuzovatel – upozorňování na nedostatky a zdravé 

pochyby vůči podpoře těch, kteří klesají na mysli. Vedoucí ISŠ 

by měl být kritický, ICT metodik by měl mít blíţe 

k povzbuzovateli. 

b) Sebereflexe osobnosti učitele (30) -  K této metodě nás inspiroval 

výzkum zaměřený na osobnost učitele. Učitelé mají seřadit dle 

důleţitosti následující charakterové vlastnosti: odbornost, kladný 

vztah k dětem, přirozená autorita, organizační schopnosti, smysl pro 

spravedlnost, trpělivost, pracovitost, výřečnost a komunikativnost, 

důslednost, pochopení pro druhé, tvořivost, společenské 

vystupování, tolerance, ekologické myšlení (chování), přesnost, 

upřímnost, čestnost, smysl pro humor, vstřícnost, poctivost, příjemný 

vzhled, zdatnost, srdečnost, šetrnost. 

2.1.7. Pracovní podmínky učitele ICT předmětů na ZŠ 

Podle zákoníku práce 262/2006 Sb. (31) část 10 § 224 odst. 1 jsou 

„zaměstnavatelé povinni vytvářet zaměstnancům pracovní podmínky, které 

umoţňují bezpečný výkon práce, za tím účelem zajišťují zejména: zřízení, údrţbu  

a zlepšení zařízení pro zaměstnance; zlepšení vzhledu a úpravy pracovišť; 
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vytváření podmínek pro uspokojování kulturních, rekreačních a tělovýchovných 

potřeb a zájmu zaměstnanců; pracovnělékařskou péči“  (31). 

Pracovní podmínky učitelů ve školství jsou dány kvalitou a moţnostmi 

pracoviště (vybavení školy, pracovní doba, hodnocení pracovního výkonu, atd.) 

a kvalitou všech aktérů výchovy (faktory celého uţšího i širšího sociálního 

prostředí). Tyto a další faktory určují kvalitu podpory pro práci učitele a mohou 

signalizovat i okruh problémů, s nimiţ se můţe učitel při své práci ve škole 

potýkat. Je zřejmé, ţe se kvalita těchto podmínek bude lišit škola od školy a do 

určité míry i podle aprobace. Široce zaměřený pětiletý mezinárodní srovnávací 

výzkum práce a ţivota českých, slovenských a polských učitelů se v oblasti 

pracovních podmínek zaměřil na „počet škol i tříd, v nichţ respondenti vyučují, 

rozsah jejich reálné výuky za týden, počet ţáků ve třídách, celou dobu práce ve 

škole za týden, další výchovně vzdělávací a sluţební povinnosti učitelů, suplování 

a zastupování nepřítomných kolegů, přípravu na vyučování, profesní činnosti 

vykonávané o víkendu a měsíční příjmy respondentů v čase výzkumu“ (32 s. 76). 

Na tyto aspekty, které jsou pracovními podmínkami, je zaměřena předposlední 

část diplomové práce kapitola 2.3. Časový snímek týdne a profesní zátěţ učitele 

ICT. Výše zmíněná studie také hovoří o jistých znepokojeních a negativech, jimiţ 

se míní především „celkové rozporuplné společenské klima, absence osvětové 

role demokratického státu, pokles váţnosti školy a učitelské prestiţe, rozkladné 

působení médií, nedostatečná podpora veřejnosti, malý zájem o školní rady, vyšší 

vyučovací úvazky, příliš uvolněné a těţko zvládnutelné chování mnohých ţáků“ 

(32 s. 43). Podle této studie „péče o vzdělávání, pracovní podmínky, profesionální 

růst a společenské postavení učitelů patří k nejzanedbanějším stránkám 

polistopadového vývoje ČR“ (32 s. 44). Velkým problémem jsou i platy učitelů 

viz tabulka Tab. 6. 

Tab. 6: Platy učitelů k průměrné mzdě v ČR v % (32 s. 45) 

 1992 1993 1994 1995 1996 1997 200914 

Učitelé ZŠ 108,7 110,5 114,6 111,0 112,1 106,9 110,9 

 

                                            
14

 Hodnota za rok 2009 je vypočtena z údajů za první pololetí 2009 – průměrný měsíční plat učitelů 
ZŠ 25 073Kč (61) a průměrná mzda v ČR 22 605Kč (62). 



23 

 

V příloze jsou uvedena data mezinárodního srovnání mezd učitelů niţšího 

sekundárního stupně, která byla publikována v dokumentu Education at a Glance 

2009 (33 s. 388 - 403). 

Zpráva Klíčové údaje o vzdělávání v Evropě 2005 (34) udává, ţe „ve všech 

evropských zemích se učitelskému povolání věnuje vice neţ 2 % ekonomicky 

aktivního obyvatelstva, většině učitelů je více neţ 40 let“ (34 s. 21). Do vzdělávání 

investují evropské země průměrně 5% HDP, největší výdaje jsou mzdové (34 

s. 23). V ČR bylo v roce 2001 investováno cca 4,2% HDP (34 s. 163). Nejnovější 

údaj, který se nám podařilo zjistit, je z roku 2005 a činí 4,4% HDP (35). 

Výše uvedená fakta jsou pravděpodobně jednou z příčin, proč má 

„doplňkové zaměstnání ze sociálních důvodů asi 35% učitelů. Na lépe placená 

místa odcházejí zejména mladší učitelé téměř vţdy, pokud se jim naskytne 

příleţitost“ (32 s. 45). Řešením by mohla být standardizace profesních činností, na 

kterou by měl navázat i kariérní růst (32 s. 42). Výsledkem by mělo být nejen 

zvýšení prestiţe učitelského povolání, ale i vymezení kritérií, jak kvalitní pedagogy 

finančně odměnit (36). 

Standard učitelské profese by měl jasně definovat nároky na kvalitní výkon 

profese. V současné době probíhají na téma tvorby standardu učitelské profese 

diskuse otevřené široké veřejnosti učitelů tak, aby standard nevycházel shora, ale 

z reálné praxe a učitelé ho tak mohli vzít za svůj jako nástroj pro udrţení a zvýšení 

kvality své práce. Přínosy standardu jsou spatřovány v „definování státní zakázky 

pro přípravné vzdělávání učitelů, cílené odborné i finanční podpoře učitelů v jejich 

profesním rozvoji, účinnému vykonávání profese a k profesní sebereflexi, 

koncipování účinného systému DVPP, pochopení smyslu a přijetí cílů 

transformace učiteli i veřejností“ (37). 
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Kariérní řád je efektivním motivačním nástrojem zajišťujícím růst kvality 

vzdělávání, je ale podmíněn skokovým nárůstem rozpočtu školství. 

Charakteristickými prvky jsou:  

 nahrazení stávajícího tarifního systému odměňování, plat učitelů 

rozdělen na 3 sloţky (základní, nárokové a nenárokové), 

pedagogové rozděleni do 3 kategorií (vychovatel, učitel, metodik), 

 více zdrojové financování (rozpočty státu, zřizovatele a školy), 

 3 kategorie atestací (teoretické, praktické a dlouhodobé). 

Tyto prvky jsou ukázkou návrhu a výsledkem několika měsíční veřejné 

diskuse organizované Učitelským odborovým klubem (38). 

Tab. 7: Přednosti učitelské profese dle učitelů (32 s. 109) 

Pořadí Přednosti % 

1. Práce s dětmi a mládeţí 26,00 

2. Prázdniny 20,05 

3. Různorodá tvořivá činnost 15,84 

4. Pracovní doba, její výhodný začátek 15,35 

5. Uspokojení práce, radost z výsledku 9,16 

6. Nutnost či moţnost sebevzdělání 3,96 

7. Podíl na vzdělávání budoucí generace 3,46 

8. Samostatné rozhodování, seberealizace 3,22 

9. Příjemné prostředí a pracovní kolektiv 2,97 

Celkem 100,00 

 

Tab. 8: Nedostatky učitelské profese dle učitelů (32 s. 110) 

Pořadí Nedostatky % 

1. Nízké finanční ohodnocení 36,25 

2. Malá společenská prestiţ 26,89 

3. Velká psychická zátěţ 19,33 

4. Špatná koncepce školství 6,34 

5. Málo pomůcek, špatné vybavení školy 4,23 

6. Časová náročnost na kvalitní přípravu 3,93 

7. Fixace dovolené na prázdniny 3,02 

Celkem 100,00 
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Všechna výše uvedená fakta se týkají populace učitelů v devadesátých 

letech. Samozřejmě, ţe doba pokročila o dalších deset let a tato diplomová práce 

je zaměřena na učitele ICT předmětů. V čem se mohou lišit pracovní podmínky 

učitelů ICT předmětů od podmínek učitelů jiných aprobací? Je to především 

prostředí počítačové učebny, v níţ obvykle učitel ICT předmětů vyučuje. Další 

rozdíly pracovních podmínek pramení z odlišných pracovních povinností 

(viz Pracovní povinnosti), s čímţ pak mohou souviset mzda, počet hodin přímé 

pedagogické činnosti, počet hodin práce související s přímou pedagogickou 

činností, pracovní nebo vyučovací pomůcky, vztahy s uţším a širším sociálním 

prostředím na základě postavení metodika či vedoucího ISŠ. Dle srovnávacího 

výzkumu provedeného před 10 lety nebyly pracovní podmínky pro učitele 

optimální. O tom, jaké jsou podmínky učitele ICT předmětů v dnešní době, 

vypovídá i studie České školní inspekce, podle níţ podmínky učitelů ICT předmětů 

nejsou optimální ani dnes. 

 

2.1.8. Metodik ICT na ZŠ 

Vymezení postavení metodika ICT 

Postavení specializované činnosti koordinace v oblasti informačních 

a komunikačních technologií na škole lze od roku 2006 získat studiem jednoletého 

aţ dvouletého programu Koordinace v oblasti informačních a komunikačních 

technologií. Program splňuje podmínky § 9 odstavce 1 písm. d) vyhlášky 

č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. Akreditaci pro 

toto specializované studium mají: „především vysoké školy, dále střední a vyšší 

odborné školy, krajské vzdělávací příspěvkové organizace a také jedna fyzická 

osoba“ (39). Hlavním cílem tohoto vzdělávání je „prohloubit a rozšířit kompetence 

absolventa k metodickému vedení ostatních učitelů školy v oblasti účelného vyuţití 

ICT ve vzdělávacím procesu, tvorby ICT plánu a kvalifikovaného plánování 

a řízení naplnění standardu ICT sluţeb“ (40). V tabulce Tab. 9 jsou uvedeny 

doporučené tematické okruhy studijního programu Metodik ICT. Tematická zpráva 

České školní inspekce Úroveň ICT v základních školách v ČR ze září 2009 udává, 

ţe „metodik ICT je přítomen v 68,4 % všech ZŠ“ (3 s. 9). 
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Tab. 9: Studijní program Metodik ICT (25) 

Doporučené tematické okruhy 

1. Role, výhody a meze vyuţití ICT v edukačním procesu, moderní didaktické teorie 

2. Vyuţití počítače ve vzdělávacím procesu – vybraný okruh15 

3. Vyuţití počítače ve vzdělávacím procesu – vybraný okruh 

4. Vyuţití počítače ve vzdělávacím procesu – vybraný okruh 

5. Hygiena, ergonomie a pravidla bezpečnosti práce s ICT 

6. Autorské právo, bezpečnost na internetu, netiketa 

7. Tvorba ICT plánu školy, interakce ICT a RVP 

8. Informační systém školy, webová prezentace školy 

9. Vedení školních ţákovských projektů 

10. Příprava školních projektů (v rámci ČR, EU) 

11. Moderní technologie – aktuální informace, uţití ve škole 

12. Počítač a volný čas dětí a mládeţe 

13. Uţití ICT ve speciální pedagogice 

14. Principy a moţnosti počítačových sítí 

15. Anglické termíny pro oblast ICT a moderní edukace 

16. Aktuální zdroje informací a výukových objektů na internetu 

 

Metodik ICT nebo ICT koordinátor? 

Ohledně této problematiky jsem se obrátil na Výzkumný ústav pedagogický 

v Praze, kde mi doporučili článek R. Úlovce ICT metodik, ICT koordinátor 

zařazený do metodické příručky Informační a komunikační technologie ve škole 

(4). Podle R. Úlovce jsou pojmy ICT metodik a ICT koordinátor ve společnosti 

chápány různě. Někdo si dokonce myslí, ţe jsou to dva pojmy označující různé 

funkce ve škole, coţ je mylné. Problém v terminologii vznikl kvůli různým 

označením ve vládních dokumentech během posledního desetiletí. Střetává se 

zde terminologie předešlé koncepce SIPVZ a terminologie dosud ne pevně 

stanovené současné koncepce (v koncepci „Škola pro 21. Století“ je pouţit termín 

metodik ICT). Nicméně oba termíny představují v současné době tutéţ funkci, 

přičemţ se v daleko větší míře pouţívá označení ICT metodik. 

                                            
15

 Účastník studia si vybírá z nabídky minimálně pěti okruhů takové, pomocí kterých získá 
především základní komplementární kompetence pro jiné odbornosti, neţ které jsou mu vlastní. 
Cílem je získání komplexního přehledu o uţití ICT ve všech vyučovaných oblastech ve škole, kde 
působí. (stejně tak body 3. a 4.) 
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Pracovní povinnosti metodika ICT na ZŠ 

Pracovní povinnosti metodika ICT a učitele ICT předmětů se do určité míry 

překrývají. Učitel, který není kvalifikovaný metodik ICT, velice často práci metodika 

ICT vykonává. Pracovní povinnosti metodika ICT jsem jiţ uvedl v kapitole 2.1.3. 

Pracovní povinnosti učitele ICT. Práci metodika ICT by měl vykonávat absolvent 

studia Koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií, který by 

měl „být schopen nejen zajistit chod techniky, ale především metodicky pomáhat 

ostatním pedagogům při vyuţití ICT ve výuce konkrétních předmětů a zajišťovat 

i zpřístupnění ICT ţákům a studentům v rámci jejich mimoškolních aktivit” (17). 

Kvalifikační poţadavky na metodika ICT na ZŠ (podle (41)) 

 Absolvent magisterského studijního programu učitelského oboru, 

inţenýrského studia a magisterských studijních programů neučitelských 

oborů doplněných o studium pedagogiky, 

 dvouletá pedagogická praxe, 

 ICT kompetence na úrovni pokročilého vyuţití počítače v rámci vlastní 

odbornosti ve výuce (41). 

Kompetence metodika ICT na ZŠ (podle (41)) 

 „Kompetence k učení, k nimţ mimo jiné patří vyuţití počítače ve 

vzdělávacím procesu, vyhledávání a hodnocení výukových a informačních 

zdrojů na internetu,  

 kompetence k řízení, které zahrnují například zpracování bezpečnostní 

politiky školy, organizaci a metodickou pomoc při provozu školního 

vzdělávacího a organizačního systému,  

 kompetence ke správě ICT ve škole (17).“ 

Podrobnější popis kompetencí metodika ICT lze nalézt ve Standardech pro 

udělování akreditací DVPP (40 s. 16). 

Charakteristiky metodika ICT na ZŠ 

Metodikem ICT jsou z pravidla učitelé ICT, jejich charakteristiky jsou tedy 

totoţné. Pro zdůraznění nejdůleţitějších charakteristik pro funkci ICT metodika 
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nejlépe poslouţí pohled uvedený v kapitole 2.1.6. Různé druhy charakteristik 

učitele ICT část Dle působnosti ve škole. Ideálního ICT metodika by měla 

charakterizovat symbióza všech 7 uvedených vlastností.  

Pracovní podmínky metodika ICT na ZŠ 

Podle zákoníku práce č. 262/2006 Sb., § 133 (31) „pedagogickému 

pracovníkovi, který vedle přímé pedagogické činnosti vykonává také 

specializované činnosti, k jejichţ výkonu jsou nezbytné další kvalifikační 

předpoklady, se poskytuje ve výši příplatek 1 000 aţ 2 000 Kč měsíčně“ (31). Dále 

pak podle nařízení vlády č. 75/2005 Sb. § 3 odst. 4 a 5 (14) o stanovení rozsahu 

přímé vyučovací činnosti pedagogických pracovníků se sniţuje týdenní rozsah 

přímé pedagogické činnosti o 1 aţ 5 hodin v závislosti na počtu ţáků (do 50 a nad 

500). Pokud je ve škole více pedagogických pracovníků, kteří vykonávají funkci 

ICT metodik, „sníţí se kaţdému z nich rozsah přímé pedagogické činnosti podle 

ředitelem školy stanoveného počtu ţáků nebo tříd“ (14). Podle zprávy České 

školní inspekce je metodik ICT přítomen v 68,4% všech ZŠ (3 s. 5). 

ICT koordinátor 

Ještě donedávna se v praxi uţívalo místo označení ICT metodik označení 

ICT koordinátor. ICT koordinátor byl chápán jako prostředník integrace ICT do 

škol, a to jak po stránce odborné, tak i metodické. Pro úspěšnou implementaci ICT 

do ţivota školy byla nezbytná úzká spolupráce a vazba ICT koordinátora 

s vedením školy. ICT koordinátor uskutečňoval technologické inovace a hrál 

v  tomto procesu klíčovou úlohu. Jednou z funkcí ICT koordinátora bylo pomáhat 

ostatním učitelům při začleňování ICT do výuky. Jiţ tehdy bylo zřejmé, ţe ICT 

koordinátor nemá zajišťovat pouze technické činnosti (42 s. 23). 

Podle výzkumu uvedeného v publikaci ICT v ţivotě základních škol (42) 

ředitelé ZŠ uváděli jako rezervy v oblasti ICT nedostatek chuti a aktivity pracovat 

s ICT, chybějícího ICT koordinátora, školení ušitá na míru, a to nejlépe 

realizovaná někým ze zaměstnanců školy. Ředitelé také poukazovali na rezervy 

v plánování vyuţití počítačů, v obnově hardwaru atd. (42 s. 101 a 103). 

Případová studie vypracovaná o situaci na jedné základní škole z roku 2005 

uvádí, ţe o integraci ICT do škol se v počátcích staral především ředitel, později je 
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však s touto iniciativou čím dál tím více spojován učitel informatiky (ICT 

koordinátor), který má na starosti: „veškeré ICT prostředky a v jehoţ kompetenci je 

správa webových stránek, opravy a nákup ICT a poradenství pro učitele. Stává se 

do jisté míry klíčovou postavou, protoţe je v některých směrech jediným 

pedagogickým pracovníkem schopným pracovat s některými ICT prostředky, jako 

například spravovat školní síť, webové stránky nebo instalovat nové programy“ (42 

s. 111,112). 

J. Zounek ve své publikaci (42) poukazuje na klíčovou roli ICT koordinátora 

v integraci ICT do škol a zdůrazňuje jeho nepostradatelnost. „Jeho úplný výpadek 

nebo přetíţení se ale můţe stát brzdou inovačně-rozvojových aktivit školy v oblasti 

ICT (42 s. 138).“ „ICT koordinátor by neměl být ve škole jediným, kdo je zároveň 

technickým správcem (sítě, webových stránek), konzultantem v oblasti výukového 

vyuţití ICT i tím, kdo sleduje vývoj ICT a plánuje rozvoj školy v tomto směru. 

Vhodné by bylo získat dalšího učitele (nikoliv nutně nového učitele) a kompetence 

si rozdělit. S rostoucím vybavením a zvyšujícím se počtem techniky bude pro 

jednoho učitele prakticky nemoţné zvládnout tuto funkci efektivně (42 s. 139).“ 
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2.2. Profesionální činnosti učitele ICT předmětů na ZŠ 

Profesionální činnosti učitele ICT předmětů jsou podobné jako u učitelů 

ostatních předmětů, v jistých aspektech se ale odlišují.  

Je třeba rozlišit činnosti: 

a) související s výukou:  

o příprava, proces a hodnocení výuky 

b) ostatní činnosti:  

o činnosti vyplývající ze specifických pracovních povinností ICT 

učitele (vedoucí ISŠ, metodik ICT, správce ICT, administrátor 

ISŠ) 

o činnosti společné pro učitele základní školy (třídnictví, dozory, 

komunikace s rodiči atd.) 

Vzhledem k zaměření diplomové práce nás zajímají především, zda a jak 

se liší činnosti související s výukou učitelů ICT a učitelů ostatních předmětů a do 

určité míry i činnosti vyplývající ze specifických pracovních povinností ICT učitele, 

o kterých je pojednáno v předchozí kapitole 2.1.3. Pracovní povinnosti. 

Odlišnosti v profesionálních činnostech ICT učitele jsou dány především 

moţnostmi vyuţití ICT, ale také zajištěním jejich provozu (myšleno uţivatelsky). 

Tyto moţnosti mají samozřejmě i ostatní učitelé, avšak učitelé ICT vyuţívají ICT 

ve větší míře. Učitel ICT nevykonává pouze činnosti s vyuţitím ICT, ale 

samozřejmě i činnosti běţné bez vyuţití ICT. Je třeba říci, ţe o úspěšném uţití 

ICT můţeme hovořit tehdy, pokud přináší vyšší kvalitu oproti situaci, kdyby ICT 

uţity nebyly (25 s. 14). Např. interaktivní počítačová animace můţe zvýšit kvalitu 

vzdělávacího procesu, na druhou stranu můţe vzdělávací proces zkomplikovat 

(selhání zařízení, částečná funkčnost, atd.) nebo nemusí být animace pouţita 

správně, můţe se tak stát, ţe díky vyuţití ICT nebylo dosaţeno vzdělávacího cíle 

oproti situaci, kdyby ICT pouţity nebyly. Tím chceme zdůraznit, ţe je třeba ICT 

umět vyuţívat správným způsobem a za vhodných podmínek, aby vyuţití ICT bylo 

přínosem a ne přítěţí. Neţ se zaměříme přímo na činnosti učitele, zabývejme se 
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otázkou, podle jakých kritérií definovat úspěšné uţívání ICT. Výše zmíněná vyšší 

kvalita uţití ICT se můţe projevit v ekonomických, sociálních nebo didaktických 

aspektech. Konkrétněji můţe být úspěch charakterizován, pokud: vyuţití ICT je 

více motivační, efektivnější, diferencovanější (rozlišné), rozmanitější, účinnější, 

kooperativně orientované nebo méně nákladné (25 s. 17). 

Výsledek můţe být ovlivněn následujícími skutečnostmi:  

 stále ještě není dosaţeno plného potenciálu, který ICT skrývají 

(25 s. 18);  

 kontext vzdělávacích přístupů a učebních metod (25 s. 15);  

 je obtíţné oddělit míru uţití ICT jako komponentu pro dosaţení 

vzdělávacího cíle (25 s. 15).  

 

2.2.1. Činnosti učitele ICT předmětů v přípravě výuky 

Při přípravě výuky učitel obecně provádí tyto činnosti:  

a) Výběr výukových cílů, 

b) výběr činností a rozvrţení hodiny (výběr typu a charakteru činností, 

časové rozvrţení, výběr pomůcek), 

c) příprava pomůcek (materiály, příklady, připravenost a dostupnost 

zařízení, nácvik), 

d) rozhodnutí o způsobu sledování a postupu práce (vytvoření 

podmínek pro evaluaci) (43 s. 31). 

Odlišné činnosti v přípravě na výuku pro učitele ICT. 

 Příprava výuky učitele ICT se obvykle neobejde bez pouţití ICT (internet, 

textový editor, nástroje myšlenkových map,  e-mail – zaslání potřebných materiálů 

ţákovi, vyuţití SW pro podporu a řízení výuky). Díky velkému mnoţství pomůcek, 

které ICT nabízejí, můţe být odlišnou činností i samotný výběr vhodných 

pomůcek. S tím souvisí i činnost přípravy těchto pomůcek, např. tvorba a úprava 

pomůcek s vyuţitím ICT. Pro úspěšné vyuţití ICT musíme zajistit jejich dostupnost 

a připravenost. Podrobnější pohled by mohl definovat i následující činnosti:  
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 Elektronická komunikace (e-mail, prostředí VLE jako Moodle), 

provádět tuto komunikaci efektivně a v rozumné míře, aby se dala 

např. z časových důvodů zvládnout. Vědět, kdy a za jakých 

podmínek by tato komunikace mohla být v daném případě vhodná, 

umět záměr realizovat (např. filtrování pošty, domluva se studenty 

atd.) 

 Spolupráce s ICT metodikem, správcem, administrátorem 

a vedoucím ISŠ. Pokud má učitel ICT v plánu nějaký záměr ve 

výuce, někdy je nutné tento záměr projednat s jedním či více 

spolupracovníky, pokud tyto funkce učitel nevykonává sám. 

 Umění čerpat zkušenosti, obsahy, inspirace z nejrůznějších 

databází, být schopen číst v anglickém jazyce. ICT je nový rychle 

vyvíjející se obor ve srovnání s ostatními předměty. Je nutné drţet 

krok s dobou, jak po stránce odborné, tak po stránce metodické. 

 Příprava e-kurzu např. v Moodle, dovednost vyuţití nejrůznějších 

elektronických prostředí pro výuku. Umět odhadnout, za jakých 

okolností je vyuţít. 

 Dodrţovat autorská práva a copyright. 

 V procesu plánování je třeba brát v úvahu situaci ţáků (zda doma 

mají počítač a internet, individuální úroveň znalostí a dovedností). Ve 

znalostech a dovednostech v oblasti ICT se u ţáků na ZŠ dají 

předpokládat rozdíly větší.  

 Seznamovat se s novými technologiemi a aplikacemi. 

Učitel ICT předmětů by měl ICT skvěle ovládat a znát jejich pestré způsoby 

vyuţití pro aplikaci ve vzdělávání. 

2.2.2. Činnosti učitele ICT předmětů v procesu výuky 

Na úvod zařazujeme didaktickou analýzu činností učitele fyziky ve výuce, 

která má podle našeho názoru mnoho společného s činnostmi učitele ICT:  
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a) Činnosti aktivizující a zpětnovazební 

Kladení otázek, poskytování návodů a povzbuzování k řešení úlohy, 

k pozorování, k provádění ţákovského pokusu a k samotné práci 

ţáků. 

b) Činnosti informační 

o Verbální: opakování odpovědi ţáka, opravování odpovědi 

ţáka, výklad, opakování výkladu, odpověď na vlastní otázku, 

diktování, popis pokusu; 

o Praktické: provádění pokusu, promítání, ukazování, práce 

s interaktivními modely; 

o Grafické: psaní na tabuli, kreslení na tabuli, tvorba a pouţití 

prezentací. 

c) Činnosti organizační 

Příprava pomůcek, instrukce k ţákovskému pokusu, instrukce k jiné 

samostatné práci, organizační činnost. 

d) Činnosti výchovné (44 s. 64). 

Odlišné činnosti v procesu výuky pro učitele ICT jsou opět dány především 

vyuţitím ICT. 

V činnostech aktivizujících a zpětnovazebních - Díky tomu, ţe ICT 

mohou plnit nejrůznější roli a mohou se „proměnit“ prakticky v cokoliv (přehrávač 

audia/videa, projekce, nejrůznější nástroje, simulace prakticky čehokoliv), tak 

můţeme díky této multyfunkcionalitě velice snadno aktivizovat činnosti ţáků. S tím 

jsou spojeny činnosti vyhledání těchto moţností, jejich interpretace, vlastní tvorba, 

editace a v neposlední řadě posouzení vhodnosti pro daný cíl. Dále pak udrţet 

pozornost ţáků - počítač s internetem se můţe stát rozptylujícím prvkem výuky. 

V činnostech verbálně informačních činnost např. zprostředkování 

výkladu reprodukčním vyuţitím ICT, dále pak „elementarizace pojmů“ (44 s. 64) 

(dovednost ţákovi přiblíţit ICT v přijatelné podobě). V činnostech informačně 

praktických činnost instruktáţe práce s ICT, činnost prezentační s vyuţitím ICT 

(obrazovka, dataprojektor, interaktivní tabule). V činnostech informačně grafických 
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činnost psaní a kreslení s vyuţitím obrazovky, dataprojektoru, interaktivní tabule, 

vizualizéru, vyuţití prezentačních programů. 

V činnostech organizačních – specifické pracovní prostředí počítačové 

učebny vyţaduje specifické organizační činnosti, které bychom mohli nazvat 

organizační činnosti efektivního vyuţití ICT. Tedy koordinovat ţáka a ICT 

s poţadovaným vzdělávacím efektem (instruktáţ, průvodcovství, individuální 

pomoc ţákům při „kolizi“ ţák - ICT). Na začátku hodiny je třeba dohlédnout, zda 

jsou ţáci řádně přihlášeni do systému a zda nemají nějaké individuální problémy 

s technikou. V průběhu vyučovací hodiny mít moţnost sledovat práci ţáků, zda 

místo zadaného úkolu nehrají hru nebo nevyřizují e-maily či nekomunikují na 

Facebooku. Stejně tak i na konci hodiny je třeba lépe dohlédnout na to, aby ţáci 

zanechali svá pracoviště v poţadovaném stavu (odhlášení nebo vypnutí, uklizeno 

atd.). 

V činnostech výchovných - výchova k informačně gramotnému jedinci, 

ale i zprostředkování schopností, dovedností a postojů v oblasti ICT (45). 

2.2.3. Činnosti učitele ICT předmětů v hodnocení výuky 

Obecně lze hodnocení výuky rozdělit na:  

a) hodnocení prospěchu ţáků, 

b) reflexe a sebehodnocení (evaluace) vlastní práce učitele (43 s. 31). 

Odlišné činnosti v hodnocení výuky pro učitele ICT.  

Činnosti vyuţívající ICT k hodnocení. Elektronický test, elektronická správa 

a evidence známek – vyuţití těchto dat k motivaci, elektronické portfolio ţáka, 

dovednost hodnotit ţáka v elektronickém prostředí (např. hodnocení průběţných 

úkolů v Moodlu). 

Činnosti v oblasti reflexe a sebehodnocení vlastní práce učitele – vyuţití 

moţnosti audio/vizuálního záznamu vyučovací hodiny. Zde se nabízí i teoretická 

moţnost výměny takového záznamu s kolegou pro inspiraci nebo vrátit se 

ke svému vlastnímu záznamu po několika letech a porovnat ho s aktuálním, 

nabídnout takový záznam odborné veřejnosti či rodičům ţáků.  



35 

 

Vyuţití hodnocení ţáky v elektronickém prostředí (spokojenost s hodinou, 

připomínky). Pokud jsou výsledky ţáků v elektronické podobě, nabízí se i moţnost 

činnosti „statisticko-analytické“ vyhodnocení např. výsledků ţáků. Sebereflexi 

zaměřit i na to, jak jsem schopný vyuţívat ICT a s jakou kvalitou je vyuţívám. Pro 

reflexi své práce můţe učitel vyuţít i různých elektronických dotazníků 

zadávaných svým ţákům. Učitel si můţe s vyuţitím ICT budovat své e-portfolio. 

 

„Sloţitý vztah mezi osobností a činnostmi učitele a jeho úspěchy však ještě 

nebyl dostatečně popsán. Co se osvědčuje jednomu učiteli, nemusí být úspěšné 

u druhého učitele v jiných podmínkách (44 s. 63).“ 
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2.3. Časový snímek týdne a profesní zátěže učitele ICT 

předmětu na ZŠ 

2.3.1. Časový snímek týdne 

Časový snímek týdne (profesiogram) učitele je „časový autosnímek učitele, 

tj. záznam všech pracovních činností v průběhu kaţdého dne během jednoho 

týdne. Vyhodnocuje se časová proporce jednotlivých činností učitele“ (9 s. 137). 

Jedna stránka věci jsou pracovní povinnosti učitelů, které jsou dány obecně 

a o kterých jsme mluvili v kapitole 2.1.3, a druhou stránkou věci je podrobný popis 

skutečných kaţdodenních činností a jejich časová náročnost v reálné praxi učitelů. 

Dle §3 vyhlášky č. 263 /2007 Sb. mají učitelé vykonávat:  

a) „Přímou pedagogickou činnost, 

b) další práce související s přímou pedagogickou činností dohodnuté 

s pedagogickým pracovníkem, například: příprava na přímou 

pedagogickou činnost, příprava učebních pomůcek, hodnocení 

písemných, grafických a jiných prací ţáků a dále práce, které 

vyplývají z organizace vzdělávání a výchovy ve školách a školských 

zařízeních, jako je dohled nad dětmi a nezletilými ţáky (dále jen 

„ţáci“) ve škole a při akcích organizovaných školou, spolupráce 

s ostatními pedagogickými pracovníky, s výchovným poradcem, se 

školním metodikem prevence, s metodikem informačních 

a komunikačních technologií, spolupráce se zákonnými zástupci 

ţáků, odborná péče o kabinety, knihovny a další zařízení slouţící 

potřebám vzdělávání, výkon prací spojených s funkcí třídního učitele 

a výchovného poradce, účast na poradách svolaných vedoucím 

zaměstnancem školy nebo školského zařízení, studium a účast na 

dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (13).“ 

Jak jsme jiţ uvedli v kapitole 2.1.3, počet hodin přímé pedagogické činnosti 

pro učitele ZŠ je 22 hodin (45 minutových). Zákonem stanovená pracovní doba dle 

§79 zákoníku práce je 40 hodin. Zbylý čas by měl být tedy věnován práci 

související s přímou pedagogickou činností. Jak na tom jsou čeští učitelé, není 



37 

 

snadné určit, natoţ pak ve srovnání s ostatními zeměmi. Problémem je zde: délka 

a počet stanovených vyučovacích hodin v různých zemích, a to ve vyučování 

i mimo něj, počet vyučovacích dnů ve školním roce atd. Jistým východiskem můţe 

být metodika měření vypracovaná experty OECD, která určuje vyučovací čas 

(vyjádřený v šedesátiminutových hodinách) a pracovní čas (součet vyučovacího 

času a ostatních pracovních činností) v roce. Na základě těchto indikátorů lze 

srovnávat pracovní čas učitelů v různých zemích (Education at a Glance). 

Pracovní čas není ve zprávě OECD pro ČR uveden, jelikoţ tento čas není v ČR 

pevně stanoven (9 s. 37). 

Graf 1: Počet odučených hodin za rok podle stupně vzdělávání (46) 

 

Pokud chceme znát, co a v jakém rozsahu učitelé reálně vykonávají, je 

zapotřebí provést výzkum reálné praxe (9 s. 33 - 38). 

To je v praxi moţné formou dotazníků, kdy ţáci nebo učitelé vypovídají 

o činnostech. Nebo metodou profesiogramu. Ty jsou zaznamenávány samotnými 

učiteli často s vyuţitím doplňkových dotazníku nebo rozhovorů kvůli kontrole 

přesnosti údajů. Podle těchto metod výzkumů byla v roce 2000 pracovní doba 
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učitelů 2. st. ZŠ 44,7 hodiny, coţ je téměř o 5 hodin více, neţ je zákonem 

stanovená pracovní doba (47). Je třeba podotknout, ţe věrohodnost získaných dat 

z profesiogramu je omezená z několika důvodů: informace jsou poskytovány 

samotnými subjekty, můţe dojít ke zkreslení nebo k nadhodnocování délky svého 

pracovního času (9 s. 39). Další důleţitá zjištění, na která poukazují autoři: 

pracovní čas vynaloţený učiteli se liší v závislosti na stupni škol (47), objem 

pracovního času je závislý na délce praxe učitele (učitelé s praxí do 5 let 42,5 

hodin týdně, učitelé nad 31 let praxe 49,8 hodin týdně) (48). Výsledky výzkumů 

náplně práce učitelů ukazují, ţe podíl vyučování je asi 1/3, podíl činnosti přímo 

souvisejících s vyučováním také asi 1/3 a zbytek zaujímá velké mnoţství 

nejrůznějších pracovních činností s malým podílem času nepřímo souvisejících 

s vyučováním. Je nutno poznamenat, ţe mezi učiteli samotnými existují významné 

individuální rozdíly v pracovní zátěţi. Např. „z profesiogramů 124 učitelů ZŠ, asi 

22% učitelů vykazuje shodu s normovanou časovou zátěţí (podle úvazku), ale 

skoro polovina učitelů je nadprůměrně časově zatíţena, kdeţto třetina učitelů je 

podprůměrně časově zatíţena“ (48 s. 41). Další individuální enormní rozdíly 

ukázaly, ţe v přípravě na vyučování se někteří učitelé připravují 1-2 hodiny, jiní aţ 

17 a více hodin. Řešením mohou být některé zpřesňující metody profesiogramů, 

ale i u nich se ukázalo, ţe „jen zhruba u 20% učitelů bylo dosaţeno shody mezi 

zaznamenaným celkovým časem profesních činností během týdne a reálným 

časem“, u ostatních pak „asi 37% učitelů zaznamenalo větší časové zatíţení neţ 

reálné (tedy jejich autodeskripce byla nadhodnocena) a naopak asi 43% učitelů 

pracovalo fakticky déle, neţ uváděli v záznamech“ (41 s. 141). Průměrná hodnota 

diferencí byla 2 hodiny (9). 

Skutečnou pracovní náplň učitelů lze zachytit velice obtíţně zmíněnými 

profesiogramy, neboť rozmanitost interakce učitelů a ţáků je značná. Učitelé se 

často setkávají s mnoha náročnými nestandardními situacemi, které jsou 

zmíněnými metodami výzkumu jen těţko zachytitelné (např. protesty a nekázeň 

ţáků, spory mezi ţáky atd.). Nestandardní situace však mohou být způsobeny 

nejen ţáky, ale i učiteli (např. nudný výklad, neadekvátní přísnost atd.). „I kdyţ 

jsme při aplikaci různých výzkumných nástrojů dnes schopni zjišťovat rozsah 
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a částečně i náplň práce učitelů, stále zůstává nepostiţitelná jedinečnost reálných 

situací, v nichţ učitelé vytvářejí své pedagogické dílo (9 s. 42).“ 

Tab. 10: Základní kategorizace profesních činností učitelů (32 s. 83) 

Ia Vyučování 

Ib další sluţba ve škole, pohotovost, dozor 

IIa činnosti doučovací, nápravná cvičení 

IIb zájmové krouţky 

III 
příprava na vyučování, opravy ţákovských prací, zhotovování a udrţování 
pomůcek 

IV 
participace na správě a samosprávě školy, pedagogické porady svolané vedením 
školy, pedagogické porady a konzultace s jinými učiteli, vychovateli, poradci, 
lékaři atd. 

V spolupráce s rodiči 

VI veřejná činnost učitele (osvětová, sociální, ekologická, jiná) 

VII studium, sebevzdělávání 

VIII učitelská agenda, administrativa a jiné činnosti 

 

Tab. 11: Namátkový časový snímek učitele 2. st. ZŠ (32 s. 85) 

Kategorie  Po Út  St  Čt  Pá  So  Ne Čas 

Ia 225 180 135 270 180     990 

Ib 55 50 20 80 40     245 

IIa 90             90 

IIb               0 

III 190 205 185 200 155   60 995 

IV   20 55   150     225 

V   10   20       30 

VI 15             15 

VII   30           30 

VIII               0 

Součty 576 495 395 570 525 0 60 2620 

2620 minut = 43,67 hodin 
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Graf 2: Objem časového fondu věnovaného profesním činnostem učitele 2. st. ZŠ 
(32 s. 85) 

 

V Tab. 11 a Grafu 2 je uveden namátkový časový snímek učitele 2. st. ZŠ. 

Celkový čas věnovaný práci je 43,67 hodin, coţ je o 3,67 hodiny více, neţ je 

zákonem stanovená pracovní doba. Více jak 2/3 celkového času představuje (Ia) 

vyučování a (III) příprava na vyučování, opravy ţákovských prací, zhotovování 

a udrţování pomůcek. Dalšími činnostmi podílející se významnou měrou na 

zbytku pracovního času jsou: (Ib) další sluţba ve škole, pohotovost, dozor, (IIa) 

činnosti doučovací, nápravná cvičení a (IV) participace na správě a samosprávě 

školy, pedagogické porady svolané vedením školy, pedagogické porady 

a konzultace s jinými učiteli, vychovateli, poradci, lékaři atd. Ze snímku lze 

vypočítat, ţe učitel odučil 22 vyučovacích hodin, coţ činní přibliţně 1/3 z jeho 

pracovní doby. 

2.3.2. Profesní zátěţ učitele 

Jak vnímá veřejnost povolání učitele? Nejrozšířenější zobecněné pohledy 

veřejnosti na povolání učitele:  

 nepatří ke snadným povoláním z hlediska pracovní zátěţe, 

 „kratší“ pracovní doba a dva měsíce prázdnin, 

 sami by toto povolání dělat nechtěli, pravděpodobně si uvědomují 

psychickou náročnost (9 s. 63). 
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„V psychologii práce a v psychohygieně se zátěţ chápe jako nesoulad mezi 

poţadavky na pracovníka a jeho moţnostmi, tedy mezi tím, čemu je vystaven 

(expozice), a jaké jsou jeho předpoklady tyto nároky zvládnout (dispozice) 

(9 s. 66).“  Učitel se při vykonávání své profese potýká s různými druhy zátěţe:  

a) Fyzická zátěţ (únava, bolesti nohou, hlasivky). 

b) Psychická zátěţ. 

o Senzorická zátěţ (u pedagogů vysoká, vyostřené vědomí, 

vysoké nároky na zrak a sluch). 

o Mentální zátěţ (psychologické problémy - práce s ţáky, řízení 

třídy, formování osobnosti ţáků). 

o Emocionální zátěţ (emocionální angaţovanost na sociálních 

vztazích) (50). 

 

Zdroje pracovní zátěţe učitelů: stres (psychofyziologická reakce 

organismu), pracovní nespokojenost, třída, ale i učitelský kolektiv, vztahy s rodiči 

a školskými úřady. Rozdíly v zátěţi jsou dle škol, stupně či vyučovacího předmětu 

(9 s. 68). 

Tab. 12: Vlivy nejvíce obtěţující učitele ZŠ a SŠ (51 s. 38) 

Faktor ZŠ SŠ 

Nízké společenské hodnocení (prestiţ) 1 1 

Neodpovídající plat 2 2 

Nutnost podřizovat se administrativním rozhodnutím, 
která neberou v úvahu názory učitelů. 

3 2 

Nedostatek času pro odpočinek a relaxaci 4 10 

Učení ve třídách s velmi rozdílnou úrovní ţáků 5 - 

Nedostatečná spolupráce ze strany rodičů 6 - 

Špatné postoje ţáků k práci 7 3 

Nedostatek pomůcek a potřeb pro vyučování 8 6 

Špatné chování ţáků 9 9 

Velký počet ţáků ve třídách 10 - 

 



42 

 

„Vyšší hodnoty neuropsychické zátěţe, emocionální vyčerpanosti, pocitu 

neúspěšnosti aj. byly zjištěny u učitelů základních škol neţ u učitelů středních škol 

a odborných asistentů na vysokých školách (9 s. 69).“ 

Zajímavá zjištění vyplývají z porovnání učitelů velkoměstských 

a venkovských škol. Učitelé velkoměstských škol proţívají (dle výzkumů 

i pociťované intenzity) celkově vyšší úroveň stresu a niţší úroveň sociální podpory 

(52). Dále je zde sledováno zhoršení vztahu ţáků k učitelům. „Největší novou 

zátěţí učitelů je přibývající nepozornost, nekázeň, vulgární vyjadřování i neurvalé, 

drzé chování vzrůstající části dospívající populace. Míra násilí i agresivity začíná 

váţně ohroţovat spoluţáky i vyučující, převáţně učitelky. Rizika nedostatečného 

řádu a pořádku představují jiţ nejvýznamnější stresový faktor soudobého učitelství 

(47 s. 94, 95).“ 

 

Další faktory zátěţe v profesi učitelů:  

 konfliktnost role (kladení protikladných poţadavků). Na jedné straně 

má být učitel laskavým přítelem ţáků, rádce i v relativně intimních 

záleţitostech, na straně druhé má zajišťovat kázeň někdy i rázným 

a tvrdým přístupem, vyšetřovat přestupky a zajišťovat tresty.  

 nejistota role (mírou toho, co se od pracovníka očekává). Např. učitel 

má být objektivní v hodnocení ţáků, ale zároveň nemá pro toto 

hodnocení přesná kritéria (53). 

Pro zvládání výše uvedených druhů zátěţe je velice důleţitou dispozicí 

odolnost (nezdolnost, osobní tvrdost, tuhost osobnosti), kterou lze chápat jako 

„kombinaci“ tří osobnostních vlastností: 

 přesvědčení jedince, ţe je schopen ovlivňovat události ve svém 

ţivotě a okolí; 

 schopnost ztotoţnit se se sebou samým, s vlastní existencí, s tím, co 

jedinec dělá, s institucemi, do nichţ patří, a nacházet v tom 

smysluplnost; 
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 přesvědčení, ţe změny a ţivotní události nejsou jenom hrozbou, ale 

i výzvou pro další rozvoj  (54). 

Zátěţ je do značné míry ovlivněna osobnostní charakteristikou učitele s tím, 

ţe „vlastnosti dobrého učitele jsou především zakotveny v jeho vrozených 

predispozicích (učitelem se člověk musí narodit)“ (9 s. 72). 

Velká část učitelek zvládá své potíţe v praxi nevhodnými prostředky: 

konzumace léků na uklidnění (aţ 80% učitelek), kouření (43% učitelek), alkohol 

(většinou jednorázově, za vhodný jej povaţuje 70% učitelek). Oproti tomu jistá 

část učitelek vyuţívá vhodnější způsoby: sport, zájmová a rekreační činnost, 

úprava reţimu práce a odpočinku. Medicínsko-psychologickou pomoc vyuţívá jen 

10% učitelek. Jako ţádoucí se jeví semináře, kurzy a tréninkové metody pro 

zvládání stresu a pracovní zátěţe (55). 

„Pracovní spokojenost je obecně chápána jako takový psychický stav 

jedince, pro který je charakteristický pocit radosti, štěstí, sebedůvěry a optimismu 

ve vztahu k subjektům a podmínkám daného pracovního prostředí a k svým 

vlastním pracovním výsledkům (9 s. 75).“ Nespokojenost můţe být vyvolána 

nepřiměřeně vysokými nároky (9 s. 75). 

Tab. 13: Pracovní spokojenost učitelů v různých druzích škol (56)16 

Škola Počet Spokojenost Nespokojenost 

ZŠ (1. st.) (N = 156) 72,5 % 3,2 % 

ZŠ (2. st.) (N = 395) 64,0 % 16,8 % 

střední (N = 458) 70,3 % 16,2 % 

vysoká (N = 271) 88,6 % 4,8 % 

 

                                            
16

 Tabulka Tab. 13 obsahuje procentuální počty učitelů, kteří vyjádřili na škále 1 aţ 5 svou 

spokojenost (stupeň spíše spokojen a velmi spokojen) a nespokojenost (stupeň spíše nespokojen 

a zcela nespokojen). 
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 Výzkumem (56) bylo zjištěno, ţe  

 ţeny vyjadřují spokojenost častěji a nespokojenost méně často neţ 

muţi a to na všech typech škol; 

 nejvyšší spokojenost převládá mezi učiteli VŠ (zejména u ţen), 

oproti tomu nejmenší spokojenost u učitelů 2. st. ZŠ (převáţně 

muţů); 

 k pozitivním očekáváním učitelů patří „dobré vztahy v pedagogickém 

sboru; tvůrčí charakter práce; moţnost formovat ţáky a předávat jim 

zkušenosti; moţnost práce s dětmi, s mládeţí; pocit dobře vykonané 

práce, dobrých výsledků“ (56 s. 76);  

 pracovní spokojenost učitelů negativně ovlivňují „neodpovídající platy 

a nedocenění učitelské práce společností; nekázeň a sníţená 

morálka ţáků; nedostatečná spolupráce rodičů se školou; psychická 

zátěţ a nedostatek času; nedostatečné vybavení školy“ (56 s. 77).  

 

Paradoxem je, ţe na jedné straně jsou učitelé pod značným vlivem 

psychické zátěţe, na druhé straně jsou u nich poměrně vysoká zjištění pracovní 

spokojenosti. Vysvětlením můţe být to, ţe populace učitelů je značně 

diferencovaná. Dalším důvodem můţe být individuální osobnostní charakteristika 

jedince, a to především v zaměření na odolnost, sebedůvěru a optimismus (9 

s. 78). 
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2.4. Hlavní problémy specifické pro učitele ICT předmětů 

na ZŠ. 

Do hlavních problémů specifických pro učitele ICT předmětů a ICT 

metodika na českých ZŠ na základě zjištění uvedených v teoretické části 

diplomové práce zařazujeme:  

1. ICT vybavení škol (zpráva ČŠI 2009 (3), D. Hawiger (57)) 

Dle zprávy ČŠI je ve školách nedostatečné mnoţství a kvalita ICT 

vybavení. Samozřejmě jsou školy, které mají minimální problémy s ICT 

vybavením, ale je třeba vzít v potaz i omezenou ţivotnost ICT. Tuto problematiku 

by měl řešit dokument „systém ţivotního cyklu hardwaru ISŠ“ (58), hlavní 

zodpovědnost za tento dokument by měl nést správce ICT.  Hlavním problém je 

nedostatek finančních prostředků, ale je třeba dodat, ţe na některých školách jsou 

problémy s efektivním vyuţitím finančních prostředků (např. nesystémový postup 

při nákupu HW, neadekvátní platby za připojení k internetu). Problémem 

u zastarávající techniky je zvýšená náročnost na údrţbu (finanční i časová). Učitel 

i metodik ICT tak můţe mít větší problémy, jak se správou a obnovou ICT, tak 

s vyuţitím ICT ve výuce a v práci ţáků. Správu ICT komplikují i samotní uţivatele. 

„Ţák není jediným uţivatelem ICT ve škole; občas se stává, ţe dospělý uţivatel se 

k ICT chová hůře neţ kdejaké dítě; počítačová učebna dnes není jediným místem 

ve škole, kde se ICT objevuje; školy často opomínají problematiku Autorského 

zákona (legalita SW a vyuţívání autorských děl); problematika vzdáleného 

přístupu (58).“ Tyto problémy by měl řešit provozní řád ISŠ (pracovní/provozní řád 

učeben). Realizaci a aktualizaci tohoto dokumentu by měl mít na starosti metodik 

ICT. 

2. zajištění provozu a rozvoje ISŠ (zpráva ČŠI 2009 (3), D. Hawiger 

(57)) 

Ve školách více či méně zajišťuje poţadované ICT funkce (vedoucí, 

správce, metodik a administrátor) buď jedna osoba (učitel ICT předmětů) nebo 

více zaměstnanců školy, popřípadě je některá sluţba zajištěna v podobě externí 

objednávky. Obsahy jednotlivých funkcí nejsou pevně stanoveny. Jistou výjimkou 
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je funkce ICT metodika, která do určité míry stanovena je, ale mnohdy není jasné, 

zda zastřešuje i ostatní funkce, či je funkcí samostatnou. Pravděpodobně 

i z tohoto důvodu jsou ICT ve výuce vyuţívány nedostatečně, jak uvádí zpráva 

ČSI. Tato problematika by měla být řešena zcela konkrétně, nikoliv jen formálně 

v  ICT plánu školy. Tento dokument by měl mít na starosti vedoucí ISŠ. Za vhodné 

povaţujeme vypracování dokumentu „Specifikace serverových sluţeb ISŠ“ (58). 

Tento dokument by měl být v odpovědnosti administrátora ISŠ a měl by 

specifikovat sluţby zabezpečující celý ISŠ. Dokument můţe být vhodný nejen 

v situacích, kdy administraci ISŠ zajišťuje externí dodavatel, ale i pokud je 

zajištění této funkce převáděno na jinou firmu či pracovníka. 

 

3. zatíţení a finanční ohodnocení (Učitel (9), Středoevropský učitel 

(32), právní normy) 

Výše uvedené problémy souvisejí s pracovním vytíţením a finančním 

ohodnocením učitele/metodika ICT předmětů. Dle výzkumů přesahuje reálná 

pracovní doba běţných učitelů zákonem stanovenou pracovní dobu 40 hodin 

týdně. Učitel/metodik ICT tedy s nejvyšší pravděpodobností nemá čas kvalitně 

vykonávat zároveň pedagogickou činnost a povinnosti s tím spojené a funkce, 

které jsou ve škole v oblasti ICT třeba zajistit. Je pravda, ţe existuje určitá úleva 

z pracovního úvazku dle velikosti školy (počtu ţáků) a příplatek aţ v hodnotě 2000 

Kč pro metodika ICT. Má ale tato úleva a tento příplatek pokrýt pouze metodickou 

činnost nebo vše, co je potřeba? A pokud vše, jsou úleva a příplatek dostatečné? 
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2.5. Metody výzkumu 

2.5.1. Vymezení metod výzkumného šetření 

Jedním z úkolů diplomové práce je deskripce stavu problematiky učitele ICT 

předmětů na základní škole. Jiţ z počátku bylo naším záměrem realizovat 

výzkumné šetření kvalitativním přístupem. V teoretické části jsem se snaţil popsat 

východiska a stav týkající se hlavních oblastí zadání diplomové práce. Téma 

diplomové práce je relativně nové, profesi učitele ICT na ZŠ se zatím věnuje ve 

výzkumech velice malá pozornost. Bylo zapotřebí čerpat z materiálů, které se 

věnují profesi učitele v obecné rovině jako takové nebo profesi učitelů, jejichţ 

odbornost nějakým způsobem souvisí i s technickými obory nebo jejichţ posláním 

je rozvíjet i praktické dovednosti ţáků (například učitel fyziky). 

Od počátku bylo v plánu realizovat výzkumné šetření pomocí metod 

interview a záznamu profesních činností týdne. Pro interview jsem si připravil 70 

otázek v souladu se zadáním diplomové práce. Tak velký počet otázek byl ale pro 

interview nepouţitelný. A tak jsem se rozhodl, ţe kromě metody interview pouţiji 

ještě metodu dotazníku. Otázek pro dotazník však bylo stále ještě mnoho, a proto 

bylo nutné provést důkladnou selekci otázek.  

Byl jsem si vědom, ţe pečlivý sběr dat od učitelů (respondentů) bude pro 

respondenty časově velmi náročný. A tak jsem se při přípravě otázek rozhodl, ţe 

nebudu aplikovat metodu interview a ţe šetření uskutečním pomocí škálového 

dotazníku a záznamu profesních činností týdne. Výsledkem byl robustní online 

dotazník s 24 otázkami různého typu (škálové, uzavřené, polouzavřené, otevřené, 

diferenciální) a několika podotázkami (viz Příloha 3) s relativně vysokou 

vypovídací schopností. Kdyţ byl dotazník připraven ke zveřejnění, uvědomil jsem 

si, ţe vyplnění dotazníku bude pro učitele časově náročné a ţe dotazníkovou 

metodou se mi nepodaří sestavit „obrázek“ učitele ICT dostatečně blízký realitě.  

Tento problém jsem chtěl řešit svou přítomností při vyplňování dotazníku 

respondentem. Mohl bych tak respondentovi vysvětlit případné nejasnosti, coţ by 

jednak urychlilo vyplnění dotazníku a sníţilo nedorozumění, jednak by přimělo 
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respondenta pečlivě vyplnit dotazník a zároveň by bylo moţné provést neformální 

interview s respondentem související s tématy dotazníku.  

Dotazník s navrţeným postupem byl otestován na zkušeném učiteli ICT 

předmětů na ZŠ, který je zároveň studentem doktorandského studia KITTV PedF 

UK v Praze. Dle mého subjektivního názoru bylo ověření dotazníku úspěšné, 

i respondent povaţoval dotazník za velice „trefný“ a měl pouze pár drobných 

technických připomínek. Během vyplňování dotazníku proběhlo i zajímavé 

neformální interview. Testování této metody ukázalo na jeden její velký problém – 

tato metoda je pro učitele časově náročná – test trval 2 hodiny 15 minut. 

Při uvaţování o metodologii výzkumu jsem dospěl ke zjištění, ţe dotazník 

v kvalitativním výzkumu při zamýšleném počtu deseti respondentů nelze 

z metodologického hlediska pouţít. Pro dosaţení validity by bylo třeba oslovit 

mnohem více respondentů a při pouţití dotazníku během výzkumného šetření by 

nebylo vhodné pouţít kvalitativní přístup. Po konzultaci s odborníkem zabývajícím 

se výzkumem v pedagogice jsem dospěl k závěru, ţe musím upustit od metody 

dotazníku a vrátit se zpět k původně zamýšlenému interview. Bylo tedy nutné 

vypustit ještě další otázky a zbylé otázky přeformulovat tak, aby byly vhodné pro 

metodu interview.  

2.5.2. Kvalitativně orientovaný výzkum 

Pro výzkumné šetření diplomového úkolu byl zvolen kvalitativní přístup, 

abychom přímo v terénu ve školním prostředí získali záznamy o své profesi od 

zkušených učitelů ICT předmětů a o jejich postavení v kontextu současných 

podmínek na škole. Osobní setkání s respondentem v prostředí školy, na které 

pracuje, zaručuje, ţe bude moţné respondentovi přesvědčivě vysvětlit záměr 

výzkumného šetření a získat od něho spolehlivá data a motivovat ho k pořízení 

týdenního záznamu jeho profesních aktivit. Z  interview s jednotlivými respondenty 

bude pořízen audiozáznam. Interview s učitelem ICT předmětů na ZŠ umoţňuje 

zdokumentovat tuto profesi pomocí přímých výpovědí samotných učitelů. 

Šetřeními mezi učiteli bychom chtěli zjistit, v čem se respondenti shodují 

a v jakých oblastech existují mezi nimi rozdíly.  
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Jako postup kvalitativně orientovaného výzkumu byla zvolena 

zjednodušená analytická indukce. Při tomto postupu se stanoví výzkumný 

problém, poté proběhne šetření v terénu a sběr údajů o jednom tzv. „prvotním 

případu“, na základě kterého se stanoví hypotéza. Já jsem tuto fázi ve 

výzkumném šetření vynechal a hypotézu jsem formuloval na základě teoretického 

rozboru a zkušeností z vlastní praxe. 

 Poté je třeba zaměřit se na více osob, porovnat výsledky získané u těchto 

osob s prvotní hypotézou, a je-li třeba, původní hypotézu zpřesňovat a rozšiřovat. 

Takto se postupuje, dokud všechny případy nevyhovují hypotéze, na níţ je pak 

moţné sestavit výslednou teorii o zkoumaném jevu. V našem případě bylo 

vybráno 6 osob, jelikoţ bylo velice náročné sehnat více učitelů ochotných 

spolupracovat při výzkumném šetření. Díky zjednodušení postupu analytické 

indukce můţe být výsledek výzkumného šetření méně přesný (59 s. 142). 

Reliabilita – tedy replikovatelnost výzkumu, je u kvalitativního výzkumu 

slabou stránkou. Výzkum se vyznačuje svou proměnlivostí, která je v kvalitativním 

výzkumu oproti kvantitativnímu zahrnuta (59 s. 146). 

„Validita se zabezpečuje dlouhodobostí výzkumu, přímým kontaktem 

s realitou a rozsáhlým a velmi konkrétním, výstiţným a přesným popisem, často 

s pouţitím autentických citátů výroků zkoumaných osob (59 s. 146).“ 

2.5.3. Metoda interview 

Pro potřeby výzkumného šetření byla vybrána metoda nestrukturovaného 

aţ polostrukturovaného interview s prvky výzkumu ţivotního příběhu. 

Nestrukturované interview proto, ţe chceme zjistit nové informace. U některých 

otázek však předpokládáme určité okruhy odpovědí a pro informanta by mohlo být 

obtíţné okamţitě adekvátně odpovědět, stane-li se tak, budou informantovi 

předloţeny moţné alternativy odpovědí. Jsou zde pouţity i prvky ţivotního 

příběhu, abych mohl odhalit učitelovo profesionální „já“, tedy to, jak učitel ICT 

předmětů vidí sám sebe v kontextu své profese a podmínek školy, na které působí 

(59). 



50 

 

2.5.4. Metoda časového snímku profesních činností 

Tato metoda byla pouţita v rozsáhlém výzkumu středoevropských učitelů 

(32). Naše výzkumné šetření se nechalo touto metodou inspirovat a byla 

uzpůsobena (zjednodušena) pro náš účel. Protoţe je tato metoda pro učitele 

relativně časově náročná, byla provedena pouze u tří respondentů. Od metody 

časového snímku profesních činností jsem očekával, ţe ukáţe celou škálu 

pracovních činností učitele ICT předmětů a upozorní na časovou náročnost této 

profese. Problematika této metody je popsána v teoretické části. Formulář pro 

zjišťování časového snímku učitele je  zařazen do Přílohy 4. 

2.5.5. Výběr vzorku respondentů 

Z důvodu časové náročnosti a povahy pouţité metody bylo výzkumné 

šetření provedeno s malým počtem zkušených učitelů ICT předmětů, kteří byli 

ochotni věnovat svůj volný čas.17 Z oslovených 10 učitelů souhlasilo se spoluprací 

na výzkumném šetření pouze šest z nich. Respondenti byli vybráni záměrně pro 

své bohaté zkušenosti s výukou ICT předmětů, coţ by mělo být zárukou 

hodnotných výpovědí. Řada z nich se aktivně zapojuje do aktivit Jednoty 

školských informatiků, organizuje akce pro učitele ICT předmětů, vyjadřuje se  

v diskusních fórech k problematice vyuţití ICT ve školách. Výběr informantů se 

uskutečnil na základě doporučení vedoucí mé diplomové práce, která uţ řadu let 

spolupracuje s učiteli ICT předmětů na praţských i mimopraţských školách. Bylo 

prakticky nemoţné vybrat zcela náhodně větší počet informantů pro výzkumné 

šetření tohoto typu, nehledě na to, ţe u kvalitativního výzkumu se náhodný výběr 

nepouţívá (59 s. 144). 

  

                                            
17

 Tři respondenti jsou učitelé na gymnáziích (niţší stupeň gymnázia v podstatě odpovídá 

druhému stupni ZŠ). 
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3. Praktická část 

3.1. Vytyčení cílů 

Cílem výzkumné části diplomové práce je zjistit, jak zkušení učitelé ICT 

předmětů na ZŠ vnímají specifika své profese a svou situaci v kontextu 

současných podmínek na základní škole, coţ v podstatě znamená zabývat se 

těmto dílčími cíli: 

1) Zjistit, jaká je role učitele ICT předmětů z hlediska zajištění ICT v rámci 

dané školy 

Dle vlastních či zprostředkovaných zkušeností z praxe je zřejmé, ţe 

zajišťovat kvalitní podmínky pro vyuţívání ICT ve škole je náročný úkol. Jedním 

z cílů výzkumného šetření bude zjistit, jakou roli hraje učitel ICT předmětů v rámci 

zajištění ICT na dané škole, respektive jaké funkce vykonává on či jeho kolegové 

nebo jiný subjekt. Mezi důleţitá zjištění tohoto šetření bude patřit: názor učitelů 

ICT předmětů na kvalitu zajištění ICT ve škole, identifikace s tím souvisejících 

problémů a jejich případná řešení. 

2) Zmapovat, jak se zkušení učitelé ICT předmětů sebevzdělávají, jak si 

doplňují potřebné znalosti, jaké jsou jejich představy o dalším vzdělávání 

učitelů ICT předmětů 

ICT ve školách představují relativně novou disciplínu. Aby byli ICT učitelé 

na nové moţnosti ICT a způsoby integrace ICT do školního vzdělávání připraveni, 

je zapotřebí, aby se neustále vzdělávali. Proto se výzkumné šetření zaměří i na to, 

z jakých zdrojů a jakým způsobem se ICT učitelé v současné době vzdělávají 

a jaký je jejich názor na to, kdo by měl nabízet a organizovat vzdělávací kurzy pro 

učitele v oblasti ICT. 
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3) Zmapovat podmínky pro efektivní vyuţití ICT ve výuce 

ICT vybavení školy stojí z dlouhodobého hlediska nejen značné finanční 

prostředky, ale i velké úsilí jednotlivce či týmu lidí zajišťujících efektivní vyuţití 

těchto technologií ve školním vzdělávání. Jaký je názor ICT učitelů na ICT 

vybavení školy a v čem jsou podle nich největší překáţky pro efektivní vyuţití ICT 

ve školách? 

4) Pokusit se zjistit některé charakteristiky učitele ICT předmětů, jaké jsou 

jeho specifické činnosti a pracovní zatíţení. 

Učitel ICT je relativně nový pojem. Co je pro učitele ICT charakteristické? 

Mají nějaké vlastnosti společné? Odlišují se charakterové vlastnosti ICT učitelů od 

učitelů jiných aprobací? Jaké činnosti učitelé ICT vykonávají? Jakou časovou 

zátěţ představuje plnění všech jejich povinností a úkolů, které jsou na ně kladeny? 

Na tyto a další otázky bude výzkumné šetření zaměřeno. 

 

3.2. Výzkum problematiky 

O metodách, postupu předvýzkumné části a výběru informantů vypovídá 

kapitola 2.5. Metody výzkumu. Pro výzkumné šetření se mi podařilo získat 

6 informantů, kteří souhlasili se spoluprací na výzkumném šetření. Detaily byly 

domluveny s informanty individuálně v závislosti na časoprostorových moţnostech 

informantů i výzkumníka. Konkrétně bylo nutné domluvit: 

 termín setkání, kdy školu navštívím; 

 pravidla a obsahové zaměření spolupráce; 

a poţádat informanty 

 o vyplnění formuláře záznamu profesních činností prováděných 

v průběhu jednoho celého pracovního týdne; 

 o souhlas s audiozáznamem, který bude během setkání s kaţdým 

informantem pořizován z důvodu rychlejšího a snadnějšího průběhu 

interview a přesnějšího vyhodnocení dat. 
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Je třeba podotknout, ţe jsem informanty ţádal o jejich volný čas cca 1 – 1,5 

hodiny pro interview a v součtu cca 1 hodinu pro vyplnění záznamu profesních 

činností týdne. Byl jsem rád, ţe se mi podařilo pro můj výzkum získat 6 zkušených 

informantů, z nichţ 3 vyplnili pečlivě i záznam profesních činností týdne. Jednoho 

informanta, ochotného zúčastnit se šetření, jsem z důvodu velké vzdálenosti do 

lokality poţádal, zda bychom naše společné interview mohli uspořádat 

prostřednictvím komunikačního nástroje Skype. Informant souhlasil. Hlavní 

výhodou interview zprostředkovaného přes komunikační nástroj Skype je značná 

úspora financí a času za cestu do vzdálené lokality. Hlavní nevýhodou takového 

interview je absence osobního kontaktu usnadňujícího navázání hlubšího 

rozhovoru, dále pak omezenější moţnost poznat prostředí školy a pracovních 

podmínek, ve kterých informant pracuje. Osobní interview zprostředkovává širší 

porozumění informantovi, mnohdy i prostřednictvím mnohých nepatrností, které při 

svém součtu hrají nezanedbatelnou roli. 

Interview byla uskutečněna v období od 4. 2. 2010 do 10. 2. 2010, záznamy 

časového snímku profesních činností týdne byly provedeny v období od 1. 3. do 

14. 3. 2010. Tři ICT učitelé pochází z kraje Praha, ostatní pak po jednom z krajů, 

Libereckého, Karlovarského a Středočeského. 

Průběh interview 

Po setkání s informantem bylo nutné připravit zařízení pro audio záznam 

(z důvodu jištění byla pouţita dvě na sobě nezávislá zařízení MP3 player a laptop 

s mikrofonem). Během přípravy probíhal seznamovací rozhovor pro vytvoření 

vhodné atmosféry pro interview.  

Většina interview probíhala na klidných místech (kabinet, prázdná třída). 

Jedno interview probíhalo během výuky (dopředu jsem o tom nebyl informován, 

nicméně interview se i za těchto ne zrovna ideálních podmínek uskutečnilo – váţil 

jsem si toho, ţe informant byl ochoten se mi věnovat). I toto interview proběhlo 

nad očekávání dobře. Výzkumník pociťoval nutnost hlubší koncentrace, vzhledem 

k častějšímu přerušování a rušivým faktorům třídy v pro mne neznámém prostředí, 

informant s tím pravděpodobně vzhledem k „domácímu“ prostředí neměl problém. 

Kupodivu kvalita audio záznamu byla vzhledem k ruchu třídy dostatečná. Ostatní 
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interview proběhla v klidných podmínkách, jen málo kdy byla interview přerušena 

(rozhlas, osoba, mobilní telefon informanta), a to pouze s minimálním rušivým 

efektem. 

Při interview jsem měl k dispozici dvě kopie zadání s otázkami interview 

(viz Příloha 6), jednu pro výzkumníka a druhou pro informanta (otázky byly 

informantovi předem zaslány). Na úvod byly zařazeny jednoduché otázky 

s faktografickými údaji (např. vzdělání, počet let praxe, viz tabulka v Příloze 6), 

během nichţ vznikla pozitivní atmosféra pro hlubší rozhovor. Otázka byla vţdy 

přečtena výzkumníkem, informant v zápětí odpovídal, nebo se případně zeptal, 

zda otázce rozumí správně. Bylo-li třeba, výzkumník pokládal v průběhu výpovědi 

informanta doplňující otázky, někdy stručně zformuloval to, co informant 

vypověděl, aby se ujistil, ţe věci správně porozuměl, případně usměrnil 

informanta, pokud se příliš odklonil od poloţené otázky. 

Vyhodnocení dat 

Ze šesti interview bylo pořízeno 5 hodin 38 minut záznamu. Přepis interview 

trval přibliţně sedminásobek zaznamenaného času (cca 40 hodin). Výpovědi 

jednotlivých informantů byly pro větší přehlednost seskupeny k jednotlivým 

otázkám interview (viz Příloha 7). Na základě těchto výpovědí byly hypotézy 

upraveny tak, aby byly v souladu s názorem ICT učitelů. 

Záznamy profesních činností týdne jsem si nejdříve podrobně prostudoval, 

a na základě jednotlivých činností vyčlenil 4 kategorie činností: výuka, metodik 

ICT, správce ICT, ostatní činnosti, do nichţ jsem pak jednotlivé činnosti 

s časovými údaji uváděnými informanty zařadil. Výsledkem pak byla doba, kterou 

jednotliví učitelé strávili během jednoho týdne při vykonávání činností jednotlivých 

kategorií. Výsledné hodnoty byly umístěny do tabulky a grafu a jsou společně se 

záznamy jednotlivých učitelů umístěny v Příloze 5. K výsledným hodnotám bylo 

přihlíţeno při konfrontaci hypotéz a jednotlivých výpovědí učitelů. 
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3.3. Případové studie ICT učitelů 

Informant 1 

Informant 1 pracuje na gymnáziu nacházejícím se v Libereckém kraji. 

Gymnázium vzbuzuje dojem nové moderně vybavené školy s dobrým finančním 

zázemím. Gymnázium navštěvuje přibliţně 650 ţáků (studentů). 

Informant 1 má vystudovaný bakalářský obor informatika nepedagogického 

směru. Ve školství pracuje 13 let, v současné době jako správce sítě na plný 

úvazek a učitel informatiky s částečným osmihodinovým pracovním úvazkem (čtyři 

vyučovací hodiny týdně). V minulosti informant 1 vykonával funkci metodika ICT, 

v současné době mají tuto funkci na starosti dva kolegové, kteří studují druhým 

rokem program pro získání kvalifikace metodika ICT. Jeden z metodiků ICT je 

zaměřen na vyšší a druhý na niţší stupeň gymnázia. Informant 1 je vedoucím 

správce sítě a poloviční úvazek správce sítě vykonává ještě druhý kolega. Funkce 

správce sítě je tedy ve škole zastoupena dvěma pracovníky, celkem jeden a půl 

úvazku s tím, ţe některé specializované činnosti jsou často řešeny externí 

spoluprací, která je realizována s přibliţně pěti různými konzultanty, s nimiţ je 

udrţován úzký kontakt. Informant 1 ve škole dále vykonává i administraci ISŠ. Na 

gymnáziu působí celkem 7 ICT učitelů. 

Dle informanta 1 je na gymnáziu dostatečný počet osob zajišťující potřebné 

náleţitosti ohledně ICT ve škole, rozdělení funkcí hodnotí jako vyhovující. Podle 

jeho názoru je třeba více pracovat na spolupráci lidí v souvislosti s vývojem 

techniky. 

Interview proběhlo za standardních podmínek dne 4. 2. 2010, trvalo 

přibliţně 1 hodinu 5 minut. Po interview následovala malá prohlídka školy, kde mi 

byly ukázány tři počítačové učebny, místnost se servery a některé běţné učebny 

s vybavením ICT. 

Od informanta 1 jsem obdrţel záznam profesních činností, který byl pořízen 

v týdnu od 8. 3. do 14. 3. 2010. Z výsledných dat záznamu uvedených v tabulce 

Tab. 14 a grafu 3 je zřejmé, ţe informant 1 je minimálně zatíţen výukou (vyučuje 

méně neţ čtvrtinu hodin oproti informantům 3 a 6), díky tomu má dostatek času na 
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výkon činností funkce metodika ICT i přes to, ţe tuto funkci primárně nezastává 

(funkci mají na starosti jeho dva kolegové). Ve srovnání s informanty 3 a 6, kteří 

funkci metodika ICT ve svých školách zastávají, věnuje informant 1 aţ šestkrát 

více času metodické činnosti. Hlavní pracovní náplní informanta 1 je funkce 

správce sítě, které věnuje oproti zbylým třem činnostem (výuka, metodik ICT 

a ostatní) nejvíce času a to aţ třikrát více, neţ informant 6, který je správcem sítě, 

a aţ třicetkrát více času, neţ informant 3, který správcem sítě primárně není. Díky 

tomu, ţe je informant 1 minimálně zainteresován ve výuce a specializuje se 

především na správcovství sítě, jsou ostatní činnosti zastoupeny nejmenší měrou, 

a to ve srovnání s informanty 3 a 6. I přes to však ostatní činnosti představují pro 

informanta relativně velkou časovou zátěţ, skoro tak velkou, jako je časová zátěţ 

jeho hlavní pracovní náplně správcovství sítě. 

Pokud to shrneme, informant 1 ve škole zastává minimum činnosti výuka, 

ale maximum činností metodických a správcovství ICT i přesto, ţe metodickou 

činnost vykonávají dva jiní kolegové a se správcovstvím mu ze třetiny pomáhá 

kolega. Z těchto informací lze soudit, ţe zbylých 6 ICT učitelů a učitelů ostatních 

vyučovacích předmětů gymnázia má zajištěny velice dobré podmínky nutné pro 

kvalitní výuku s vyuţitím ICT technologií. 

 

Informant 2 

Informant 2 pracuje na gymnáziu nacházejícím se v Karlovarském kraji. 

Gymnázium navštěvuje přibliţně 600 ţáků (studentů). 

Informant 2 má vystudovanou pedagogickou fakultu obor matematika 

a fyzika. Ve školství pracuje 21 let a přibliţně 20 let má zkušenost jako učitel ICT 

předmětů. Na gymnáziu pracuje na plný úvazek jako učitel matematiky, fyziky, 

informatiky a dále ve škole zastává funkci metodika ICT. Na gymnáziu pracuje 

celkem 5 ICT učitelů, tři kolegové ve funkci metodika ICT, 2 správci ICT a jeden 

kolega zabývající se administrativními záleţitostmi ISŠ. Dle informanta 2 je 

zajištění funkcí v oblasti ICT funkční a dostatečné. Škola funguje jako centrum 

elearningu pro celý kraj. 
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Interview proběhlo dne 4. 2. 2010 prostřednictvím komunikačního nástroje 

Skype a trvalo oproti ostatním interview pouhých 23 minut. Informant se drţel 

zadaných otázek a na rozdíl od ostatních informantů se příliš nerozpovídal. Ač 

bylo interview stručné, informant 2 podal důleţitou výpověď především díky svým 

dlouholetým zkušenostem v oblasti ICT ve škole.  

 

Informant 3 

Informant 3 pracuje na praţské základní škole sídlištního typu. Na první 

pohled působí škola běţným dojmem, nevzbuzující pocit výstřední modernizace, 

na druhou stranu jí v této oblasti není co vytknout. Školu navštěvuje přibliţně 700 

ţáků. 

Informant 3 má vystudovanou matematicko-fyzikální fakultu učitelství, obor 

matematika a informatika. Ve školství pracuje celkem 10 let, z toho 8 let jako ICT 

učitel. Ve škole zastává pozice ICT učitele, učitele matematiky, třídního učitele 

a metodika ICT na plný úvazek. Funkci metodika ICT vykonává napůl s kolegou. 

Správcovství sítě je zaloţeno na externí spolupráci se třemi správci sítě, v součtu 

zastávají přibliţně jeden pracovní úvazek. Běţně jsou k dispozici na telefonu 

a řeší vzniklé problémy. Administraci ISŠ má na starosti jeden ze správců sítě. Ve 

škole jsou celkem 3 ICT učitelé. Vedení ISŠ zajišťuje ředitelka školy (např. 

koordinuje naplňování ICT plánu školy, spolupráci správců sítě s metodikem ICT 

a učiteli ostatních vyučovacích předmětů, zajišťuje komunikaci s firmami). 

Zajištění ICT ve škole je podle informanta 3 problematické. Bylo by ideální, 

kdyby byl správce sítě součástí školy, podobně jako je školník. Je ale těţké 

vyţadovat po IT odborníkovi, aby byl přítomen ve škole. Externí spolupráce je 

méně efektivní a méně flexibilní. Informant 3 je nucen fungovat jako „helpdesk“ 

(zprostředkovatel) mezi pedagogickým sborem a správci sítě. Některé problémy 

tak řeší informant 3 sám, některé řeší v konzultaci se správci sítě a některé řeší 

tak, ţe se snaţí naučit kolegy, aby se obraceli přímo na správce sítě např. 

emailem nebo telefonicky. Na druhou stranu je s externími správci sítě dobrá 

zkušenost, kdyţ je nějaký problém, velice rychle ho začnou řešit. 
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Interview proběhlo za standardních podmínek dne 5. 2. 2010, trvalo 

přibliţně 1 hodinu 23 minut. Navázání hlubšího rozhovoru bylo snazší, jelikoţ jsem 

informanta 3 znal. Byl vedoucím mé souvislé pedagogické praxe, kterou jsem 

absolvoval právě na této škole. 

Informant 3 souhlasil s vyplněním záznamu profesních činností, který byl 

pořízen za týden od 1. 3. do 7. 3. 2010. Informant 3 vyučuje v porovnání 

s informanty 1 a 6 nejvíce hodin, připadá na něj i největší podíl ostatních činností. 

Díky tomu uţ nezbývá dostatek času na metodické činnosti. Částečně je zatíţen 

i činnostmi správce sítě, ač je v popisu práce primárně nemá.  

Pokud to shrneme, informant 3 je maximálně zaměřen na výuku 

a minimálně na činnosti správce ICT, coţ je opak vzhledem k informantovi 1. 

Výsledná data ukazují, ţe informant 3 má i méně času na činnost metodika ICT. 

Můţe zde ale hrát roli určitá nepřesnost, jelikoţ činnosti metodika ICT jsou spíše 

nárazové, jak informant 1 uvedl v poznámkách k záznamu. Jistou míru 

přetěţování můţe způsobit role informanta 3 jako „help desku“ (zprostředkovatele 

ke správcům ICT) a můţe se tak dít na úkor např. metodické činnosti. Dle 

informanta 3 byl záznam činností ovlivněn návštěvou hospitujícího učitele (celé 

úterý), dále absencí suplovaných hodin, coţ není běţné.  

V porovnání s informantem 1 je na škole informanta 3 menší počet osob 

zajišťujících ICT vzhledem k velikosti školy, respektive věc je řešena externí 

spoluprací, coţ je méně efektivní a můţe to způsobit celkově horší podmínky pro 

efektivní vyuţití ICT ve vzdělávání. 

 

Informant 4 

Je ředitelem malé základní školy v centru Prahy. Škola měla v minulosti 

existenční problémy z důvodu nedostatku ţáků, vše se ale podařilo překonat 

a nyní školu navštěvuje 220 ţáků. 

Informant 4 má vystudovanou pedagogickou fakultu obor český jazyk 

a výtvarná výchova. Ve školství pracuje 20 let z toho 14 let jako učitel ICT 

předmětů. Díky malé velikosti školy je moţné, aby vše okolo zajištění ICT ve škole 
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zajišťovaly pouze dvě osoby. Informant 4 má na starosti jako ředitel školy funkce 

vedení ISŠ, metodika ICT (bez kvalifikace) a administrátora ISŠ. Současně je 

i jediným ICT učitelem školy. Funkci správce sítě vykonává kolega zaměřený 

spíše na technické činnosti, do určité míry plní i některé funkce metodika ICT 

a administrátora ISŠ. 

Slučování funkcí nutných pro zajištění ICT ve škole a funkce ředitele školy 

je problematické, má to své výhody i nevýhody. Výhodou je, ţe ředitel má přehled 

o situaci na ostatních školách. Nevýhoda je v nedostatku času, který při slučování 

těchto funkcí vzniká. Celková situace zajištění ICT ve škole je ale podle informanta 

4 v mezích moţností, a to vzhledem k velikosti školy, pouze jedné počítačové 

učebně a malého počtu hodin informatiky. 

Interview proběhlo za standardních podmínek dne 5. 2. 2010, trvalo 

přibliţně 1 hodinu 7 minut. Informant 4 byl velice přístupný a nebylo problémem 

navázat hlubší rozhovor. 

Informant 4 sice není aprobován v ICT oblasti, ICT jsou ale jeho koníčkem 

a má k nim blízko i přes oblast výtvarné výchovy (především vyuţití grafických 

aplikací). Pro informanta 4 jako ICT učitele hraje důleţitou roli pedagogický cit 

a metodika práce. 

 

Informant 5 

Informant 5 pracuje v Praze na základní škole spojené se střední školou. 

Základní školu navštěvuje přibliţně 280 ţáků, střední školu 120 studentů. Škola 

působí dojmem moderně vybavené školy s dobrým finančním zázemím. 

Informant 5 má nedokončenou pedagogickou fakultu aprobace technická 

informační výchova a matematika. Ve školství pracuje 5 let jako ICT učitel 

a správce sítě na plný úvazek. Téměř vše ohledně ICT zajišťuje informant 5 

(vedení ISŠ, správcovství sítě) s administrativními záleţitostmi mu pomáhá 

kolegyně a s drobnými technickými problémy kolega. Informant 5 nemá kvalifikaci 

metodika ICT, ani ji nemůţe mít, jelikoţ nemá dokončené vysokoškolské vzdělání. 
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Škola má celkem pět ICT učitelů. Externí spolupráci v zajištění ICT škola 

nevyuţívá. 

Podle informanta 5 je třeba rozdělit funkce pro zajištění ICT ve škole mezi 

dostatečný počet pracovníků, nebo pracovníkům adekvátně sníţit úvazek, aby se 

vše dalo lépe zvládnout. Externí zajištění sluţeb není podle informanta 5 ideálním 

řešením, jelikoţ by správa prostředků měla zůstat uvnitř školy.  

Interview proběhlo za nestandardních podmínek během výuky, a to dne 10. 

2. 2010, trvalo přibliţně 44 minut. V rámci moţností proběhlo interview úspěšně. 

Informant 5 byl poţádán o vyplnění záznamu profesních činností, s čímţ 

také souhlasil. Záznam činností však bohuţel nebyl z neznámých důvodů 

doručen. 

 

Informant 6 

Informant 6 pracuje v malém gymnáziu ve Středočeském kraji. Školu 

navštěvuje 360 ţáků (studentů).  

Informant 6 má vystudovanou pedagogickou fakultu obor technická 

informační výchova a matematika. Ve školství pracuje 10 let jako ICT učitel 

a učitel matematiky na plný úvazek. Informant 6 má ve škole na starosti vše, co je 

potřeba ohledně ICT ve škole zajistit, kromě funkce metodika ICT, kterou napůl 

vykonává s kolegyní (oba bez kvalifikace metodika ICT). ICT učitelé jsou na 

gymnáziu dva. 

Dle informanta 6 by bylo třeba rozdělit zajištění ICT funkcí pro danou 

velikost školy minimálně mezi dvě osoby, popřípadě řešit některé sluţby externě, 

na coţ bohuţel nejsou finanční prostředky. Funkce metodika ICT je na gymnáziu 

zajištěna dostatečně. Správa ICT a administrace ISŠ dostatečně zajištěna není. 

Interview proběhlo za standardních podmínek dne 10. 2. 2010, trvalo 

přibliţně 52 minut.  

Od informanta 6 jsem získal záznam profesních činností, který byl pořízen 

v týdnu od 8.3. do 14. 3. 2010. Neţ se zaměříme na výsledná data záznamu, je 
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třeba poznamenat, ţe dle informanta 6 byl zaznamenaný týden nestandardní (dvě 

třídy odjely na lyţařský výcvik - odpadlo celkem 8 vyučovacích hodin informatiky). 

Za standardních okolností mírně ubudou vedlejší práce a je větší podíl výuky. 

Většina aktivit by však přesto proběhla v pozdějších časech.  

Dle výsledných dat záznamu profesních činností uvedených v tabulce 

Tab. 14 a Grafu 3, je moţné přirovnat informanta 6 přibliţně mezi informanta 1 

a 3. Informant 6 je zatíţen relativně velkou měrou činnostmi výuky a činnostmi 

ostatními. Relativně velkou měrou však zastává i funkce ohledně správy ICT. Na 

metodickou činnost zbývá poměrně málo času.  

Pokud to shrneme, na gymnáziu by bylo třeba více pracovníků, zajišťujících 

potřebné funkce ohledně ICT ve škole. 
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3.4. Zpracování výzkumného šetření 

Díky informacím uvedeným v teoretickém rozboru jsem zformuloval 

pracovní hypotézy, které jsem postupně upravoval na základě výsledků interview 

a záznamů profesních činností uvedených v příloze tak, aby hypotézy co nejvíce 

odpovídaly realitě zkoumaného pole. Ověřil jsem následující hypotézy (zkušenosti 

a názory ICT učitelů): 

Hypotézy: 

1) Zajištění funkcí v oblasti ICT má být rozděleno mezi dostatečný počet 

kvalifikovaných osob a to nejlépe v rámci dané školy. (otázky 1 a 2) 

2) Učitelé ICT upřednostňují sebevzdělávání prostřednictvím internetu 

a s pomocí zkušených kolegů, oproti sebevzdělávání prostřednictvím knih. (otázky 3 

a 6) 

3) Pokud mají dva učitelé ICT podobné rozdělení funkcí, které ve škole 

zastávají, sebevzdělávají se v podobných oblastech, pomineme-li vyhraněnost 

jejich osobního zájmu. (otázka 4) 

4) Nabídka dalšího vzdělávání v oblasti ICT zaměřená pro školství je 

nedostatečná, měla by být realizována převáţně zkušenými učiteli v rámci 

podmínek konkrétních škol. (otázka 5) 

5) Větší problém je neefektivním vyuţití technologií ze strany učitelů, neţ ve 

vybavenosti škol po technické stránce. (otázky 7 a 13) 

6) Budoucnost škol je spatřována ve větší míře učiteli efektivně 

vyuţívaných technologií, v praktičtější výuce více orientované na dovednosti 

a v jednoznačné definici meze odpovědnosti rodiny a školy. (otázka 14) 

7) Finanční ohodnocení učitele ICT předmětů nemá být jiné, neţ finanční 

ohodnocení učitelů ostatních předmětů. (otázka 8) 

8) Činnosti, které vykonává učitel ICT v přípravě na výuku, v průběhu výuky 

a při hodnocení výuky, nejsou výrazně odlišné od činností vykonávaných učiteli 

ostatních předmětů. (otázka 9) 
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9) Učitelé ICT vykonávají pracovní činnosti, které mohou způsobit celkově 

větší pracovní zátěţ neţ u učitelů ostatních vyučovacích předmětů.18 (záznam 

profesních činností) 

10) Charakterové vlastnosti učitele ICT předmětů se výrazně neliší od 

charakterových vlastností ostatních učitelů. (otázka 10) 

11) Mezi učiteli ICT na ZŠ existuje určitá shoda v uváděných pozitivech své 

profese (atraktivnost oboru, přístup k informacím o technologiích, moţnost 

sebevzdělávání). Negativa profese uváděná ICT učiteli jsou individuální. (otázka 11) 

12) Problémy ICT učitelů v začátcích spočívají především v ujasnění si 

obsahu učiva a metodických postupů. Problémy ICT učitelů dnes jsou individuální. 

(otázka 12) 

 

                                            
18

 Tuto pracovní hypotézu se nepodařilo zvolenými metodami dostatečně prozkoumat. 

Podrobnější vysvětlení je uvedeno v kapitole 4.1. Diskuse výsledků. 
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4. Závěr 

4.1. Diskuse výsledků 

Diskuse k jednotlivým hypotézám. 

Ad 1) Zajištění funkcí v oblasti ICT má být rozděleno mezi dostatečný 

počet kvalifikovaných osob a to nejlépe v rámci dané školy. 

Kvalitní zajištění funkcí v oblasti ICT (především správcovství 

a administrace) na středně velké základní škole (cca 500 ţáků) vyţaduje 

minimálně celý úvazek zaměstnance (či zaměstnanců) plus zajištění výuky 

a metodické činnosti. Podle informantů jsou to v ideálním případě interní 

zaměstnanci školy, situace se ale dá do určité míry řešit prostřednictvím externích 

sluţeb, coţ je méně flexibilní (myšleno pro běţné činnosti, u velkých zásahů je 

spolupráce s externími subjekty často vhodná). Neexistuje jedno jediné optimální 

řešení, jak rozdělit odpovědnost za jednotlivé funkce mezi více zaměstnanců. 

Často se na odpovědnosti různou měrou podílejí učitel(é) ICT předmětů, 

správce(ci) sítě, zástupce ředitele nebo ředitel, a to nejrůznějším způsobem 

rozdělením dílčích funkcí (správcovství, administrace, metodická činnost, 

učitelství, řízení atd.). Metodik (metodici) ICT by se v rámci dané školy měl(i) 

soustředit především na metodickou činnost a učitelé ICT předmětů by měli mít 

dostatek času pro výuku a její přípravu (tj. neměli by být přehlceni dalšími 

povinnostmi, coţ se můţe projevit na kvalitě výuky). Na třech základních školách 

ze šesti zkoumaných škol je minimálně jeden kvalifikovaný metodik ICT. Sníţení 

úvazku u metodika ICT vyuţilo 5 ze 6 škol, příplatek vyuţívají ti, kdo mají 

dokončenou kvalifikaci metodika ICT (2 ze 6). Informováni o úlevě úvazku 

a moţnosti příplatku jsou všichni učitelé ICT. 
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Ad 2) Učitelé ICT upřednostňují sebevzdělávání prostřednictvím 

internetu a s pomocí zkušených kolegů, oproti sebevzdělávání 

prostřednictvím knih. 

Učitelé ICT vyuţívají pro své další vzdělávání v prvé řadě nejčastěji 

internet, a pokud nenaleznou na internetu odpověď, obracejí se na kolegy buď 

osobně, nebo prostřednictvím internetu (email, diskusní fóra, sociální sítě atd.). 

Většina učitelů vyuţívá spolupráce s Jednotou školských informatiků (JŠI). 

Příleţitostně vyuţívají různé kurzy a školení. Odbornou literaturu při svém studiu 

pouţívají minimálně z několika důvodů: 

 ekonomických (odborná literatura není levnou záleţitostí), 

 aktuálnosti (řada tištěných publikací velice rychle ztrácí na aktuálnosti), 

 obsahových (tištěné knihy se zřídkakdy zaměřují na problematiku ZŠ). 

Učitelé ICT příleţitostně pouţívají odborné časopisy odebírané na 

některých školách. Někteří učitelé uváděli, ţe nejčastěji aplikují při svém studiu 

“metodu pokus omyl“, a někteří se příleţitostně přiučí něco nového od ţáků. 

Ad 3) Pokud mají dva učitelé ICT podobné rozdělení funkcí, které ve 

škole zastávají, mají výrazně podobné oblasti sebevzdělávání, pomineme-li 

vyhraněnost jejich osobního zájmu. 

Oblasti, ve kterých se učitelé ICT vzdělávají, jsou dány především funkcemi 

zastávanými na dané škole a zaměřením jejich osobního zájmu. Zkoumaný 

vzorek, ač zaměřený na učitele ICT, je příliš různorodý pro vyvození nějakého 

obecně platného závěru. Mezi respondenty výzkumného šetření byli ředitel 

s původní aprobací Čj-Vv, správce ICT s malým učitelským úvazkem pouze ICT 

předmětu, učitel s aprobací M-ICT vykonávající funkci metodika ICT, učitel 

s aprobací M-F vykonávající funkce metodik ICT a správce ICT. Ač jde 

o heterogenní skupinu, lze nalézt jisté podobnosti, především u podobně 

zaměřených učitelů. Společnou oblastí zájmu všech respondentů jsou obor ICT 

(zaměřeno na předmět nebo správu ICT), pedagogicko-psychologické disciplíny, 

anglický jazyk, didaktické otázky ICT předmětů. 
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Ad 4) Nabídka vzdělávání v oblasti ICT zaměřená pro školství je 

nedostatečná, měla by být realizována převáţně zkušenými učiteli v rámci 

konkrétních podmínek škol. 

Z odpovědí dotázaných učitelů vyplynulo, nechť organizuje vzdělávání 

kdokoliv - vzdělávací instituce, občanská sdruţení, středisko sluţeb škole, 

pedagogické fakulty, zkušení učitelé, částečně i firmy. Vhodná jsou školení 

vedená zkušenými učiteli přímo ve škole určená konkrétním lidem za konkrétních 

podmínek. Dále vzdělávání učitelů mezi sebou navzájem, předávání si svých 

zkušeností a nápadů na základě principu “něco umím, ukáţu to ostatním“. 

Vzdělávání by však mělo být pravidelné. MŠMT by mělo dát určitý rámec, který by 

měl být podporován i zřizovateli škol. Jsou zapotřebí investice nejen do techniky, 

ale i do vzdělávání učitelů. Nabídka vhodného vzdělávání pro učitele není 

dostatečná. Učitelům ICT je nabízeno velké mnoţství specializovaných kurzů, 

které jsou drahé a nejsou příliš vhodné pro školství (jsou příliš odborné), vyjma 

např. specializovaných kurzů správců sítě, které jsou ale také finančně nákladné. 

Učitelé ICT postrádají didaktické a metodické kurzy, které by rozvíjely tvůrčí 

přístup učitelů k pedagogickým činnostem. Částečným problémem jsou i časové 

moţnosti: pokud se učitel zúčastňuje nějakého školení, musí škola vyřešit otázky 

související s jeho nepřítomností ve škole. 

Ad 5) Zásadní problém není v nedostatečném vybavení škol po 

technické stránce, ale především v učitelích ve smyslu efektivního vyuţití 

technologií. 

Kvalita a mnoţství HW a SW na ZŠ jsou na dobré úrovni, určitým 

problémem je cyklus stárnutí techniky, je třeba počítat s nemalými finančními 

prostředky na obnovu a to nejen HW, ale i SW. S rostoucím mnoţstvím 

technických prostředků ve škole je třeba zajistit nejen jejich kvalifikovanou obsluhu 

a údrţbu, ale především dostatečně kvalifikované pedagogické pracovníky, kteří 

jsou ochotni a schopni technické prostředky efektivně vyuţívat ve výuce. Někteří 

učitelé ICT spatřují problém v nedostatečné podpoře výuky ICT prostředky 

v ostatních předmětech. Po skončení SIPVZ chybějí finanční prostředky pro další 
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investice. Zatím je moţné čerpat z evropských fondů, ale to má být ukončeno 

v roce 2013, co bude dál…? 

ICT je relativně nový a rychle se vyvíjející obor. Učitel je tak trochu „vhozen“ 

do vody, očekává se od něj, ţe má „nějak“ vyuţít ICT a učit nově (jinak). Někteří 

učitelé se technologií bojí, nebo dokonce nemají zájem se v oblasti ICT rozvíjet. Je 

třeba, aby učitelé byli schopni ovládat technologie lépe neţ jejich ţáci. Ač není 

úroveň znalostí ţáků v oblasti ICT příliš velká, tím, ţe přicházejí s technologiemi 

kaţdý den do styku, mohou jejich ICT dovednosti pro některé učitele představovat 

velice obtíţně dosaţitelnou úroveň. Cesta učitele k efektivnímu vyuţití technologií 

můţe být značně dlouhá, v ţádném případě by však neměl být na učitele vyvíjen 

nátlak. Na druhé straně je třeba přesvědčit ţáky o moţnostech technologií pro 

jejich budoucí práci, přesvědčit je, aby neviděli technologie jen jako hru, přesvědčit 

je o nutnosti ovládat ICT i v jiných oblastech, neţ jen surfovat na internetu. 

Ad 6) Budoucnost škol je spatřována ve větší míře učiteli efektivně 

vyuţívaných technologií, v praktičtější výuce více orientované na dovednosti 

a v jednoznačné definici meze odpovědnosti rodiny a školy. 

V budoucnosti budou třídy po technické stránce daleko lépe vybaveny, neţ 

je tomu dnes, technologie budou více mobilní, ţáci je budou mít neustále u sebe 

se všude dostupným připojením na internet, takţe bude pro učitele velmi náročné 

získat zájem ţáků, udrţet jejich motivaci učit se, upoutat jejich pozornost a udrţet 

kázeň ve třídě. Učitelé budou technologie v hodinách více vyuţívat. V běţné 

výuce se budou daleko více integrovat metody práce s informacemi. Vyuţití 

technologií bude smysluplnější a efektivnější, styl výuky se bude čím dál tím více 

měnit z instruktivistického předávání informací ke konstruktivistickému přístupu 

k utváření nových vědomostí. Škola bude praktičtější, bliţší reálné praxi a budou 

vylepšeny vztahy mezi rodinou a školou, budou lépe definované meze 

odpovědnosti rodiny a školy.  

Ad 7) Finanční ohodnocení učitele ICT předmětů nemá být jiné, neţ 

finanční ohodnocení učitelů ostatních předmětů. 

Finanční ohodnocení ICT učitele by se nemělo lišit od učitelů ostatních 

aprobací jen proto, ţe učí ICT předměty, pokud má ovšem ICT učitel vytvořené 
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zázemí pro výuku. Pokud však učitel ICT dělá činnosti navíc, mělo by to být 

ohodnoceno. Správce sítě ve škole je srovnatelný se správcem sítě malé firmy, 

kde je ale jako správce často mnohem lépe finančně odměněn.  

Být správcem sítě (učitelem ICT) ve škole má i jisté výhody: moţnosti 

sebevzdělávání, určitá volnost, člověk je svým „vlastním pánem“, má moţnost 

a čas přivydělat si jinde (coţ je na jednu stranu negativní – můţe se to projevit na 

kvalitě práce odvedené ve škole, na druhou stranu pozitivní – člověk má kontakt 

s reálnou praxí), můţe být mezi mladými lidmi atd. Obecně jsou ale platy učitelů 

nízké. Je shoda, ţe by měl existovat nějaký nástroj, pomocí něhoţ by bylo moţné 

ohodnotit kvalitu práce učitele, ale jak by měl tento nástroj vypadat, je dosti 

problematické. Pohled na zamýšlený standard učitele a kariérní řád je různý, 

někdo je jeho příznivcem, někdo spíše skeptikem. Zajímavý je pohled na délku 

praxe, někteří ji uznávají, jiní s ní nesouhlasí, zejména v případě učitele ICT 

předmětů. Plat učitele není z převáţné většiny z dlouhodobého hlediska jediným 

příjmem dotazovaných ICT učitelů, vedlejší příjem se u nich významnou měrou 

podílí na příjmu celkovém. Přibliţně polovina učitelů uvaţovala o odchodu ze 

školství, ale kaţdý z jiného důvodu (nefunkční systém školství, nabídka jiné 

pracovní pozice, úvaha nad plánováním rodiny – méně času na přivydělání si – 

moţná odchod ze školství).   

Ad 8) Činnosti, které vykonává učitel ICT v přípravě na výuku, 

v průběhu výuky a v hodnocení výuky, nejsou výrazně odlišné od činností 

vykonávaných učiteli ostatních předmětů. 

Mnohé drobné odlišnosti jsou dány počítačem jako nástrojem. Tím je dána 

i odlišná koncepce přípravy na výuku (která můţe být na jedné straně náročnější, 

na druhé straně ulehčením), částečně tvorba materiálů a metodické postupy. 

Dalšími drobnými rozdíly v předmětu Informatika jsou: 
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 zaměřenost převáţně na praktické činnosti; 

 individuální přístup k ţákům (moţnost bavit se a diskutovat, coţ je 

usnadněno polovičním počtem ţáků ve třídě); 

 organizace výuky (informativní obsah sdělen krátce na začátku 

výuky a pak samostatná práce); 

 méně časté vyuţití učebnic (volnější struktura učiva, výuka hodně 

vychází z názoru vyučujícího, tím pádem musí být podrobnější 

příprava, prezentovaný obsah musí být v určité formě); 

  moţnost zacházet do jiných oborů (větší moţnost 

mezipředmětových vztahů a vztahu k praktickému ţivotu);  

 větší rozdíly mezi znalostmi a dovednostmi ţáků (především u ţáků 

ZŠ oproti gymnáziím a především u ţáků mladších); 

 častější studium nových poznatků z oboru; 

 rozdílnost v komunikaci (obrazovka počítače jako třetí subjekt 

vstupující do komunikace učitel - ţák a samotná komunikace učitel-

ţáka realizovaná elektronickou cestou); 

 kázeň a motivace ţáků (technologie mohou ţáka rozptylovat, ale 

také velice dobře motivovat); 

 na informatiku není kladen takový důraz (v tomto ohledu můţe mít 

informatik méně práce oproti např. matematikovi, ale záleţí na 

přístupu učitele); 

 hodnocení je mírnější a díky vyuţití počítače jednodušší, výhodou je 

moţnost hodnocení produktů (výsledných souborů), jeţ jsou 

prokazatelným výsledkem práce ţáka;  

 snadnější forma odevzdávání prací. 
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Ad 9) Učitelé ICT vykonávají pracovní činnosti, které mohou způsobit 

celkově větší pracovní zátěţ, neţ u učitelů ostatních vyučovacích předmětů.  

Tento úvodní předpoklad se nepodařilo výzkumným šetřením prozkoumat. 

Téma nebylo zahrnuto do interview, data k této problematice byla získána pomocí 

metody záznamu profesních činností, coţ je spíše kvantitativní metoda, u které je 

validita dat za podmínek našeho výzkumného šetření pro výše uvedený záměr 

nepřijatelná především ze dvou důvodů: malý počet respondentů, různorodost 

respondentů, metoda je sama o sobě méně spolehlivá vzhledem k rozmanitosti 

okolností ovlivňující stav. Výsledky metody záznamu profesních činností 

uvedených v Tab. 14 a Grafu 3 ukazují, jak různé mohou být činnosti učitelů ICT 

v závislosti na tom, jaké povinnosti mají ve škole (viz Přílohy 5 a 7).  

Tab. 14: Časová náročnost kategorií činností ICT učitelů během týdne 

  Pracovní činnosti 

  Výuka Metodik ICT Správce ICT Ostatní Celkem 

Informant 1 3:55 3:30 17:55 16:50 42:10:00 

Informant 3 15:25 0:30 0:35 22:35 39:05:00 

Informant 6 12:00 0:35 6:25 20:30 39:30:00 

 

Graf 3: Časová náročnost kategorií činností ICT učitelů během týdne 

 

0:00

2:24

4:48

7:12

9:36

12:00

14:24

16:48

19:12

21:36

0:00

Výuka Metodik ICT Srávce ICT Ostatní

Informant 1

Informant 3

Informant 6



71 

 

 

Rozdíly v poměru profesních činností ICT učitelů vykonávaných informanty 

1, 3 a 6 jsou vysvětleny v kapitole 3.3. Případové studie ICT učitelů.  

 

Ad 10) Charakterové vlastnosti učitele ICT předmětů se výrazně neliší 

od charakterových vlastností ostatních učitelů. 

Charakterové vlastnosti učitele ICT předmětů nejsou výrazně odlišné od 

charakterových vlastností ostatních učitelů, jelikoţ se jedná všeobecně o učitele, 

a proto by měli mít řadu vlastností blízkých aţ shodných bez ohledu na to, jaký 

předmět učí. Předpokládali jsme, ţe ICT učitelé budou mít mezi sebou řadu 

vlastností společných, ţe se v některých vlastnostech budou odlišovat od učitelů 

ostatních vyučovacích předmětů. Na základě výzkumného šetření se nám ale 

nepodařilo odhalit výrazné odlišnosti od učitelů ostatních vyučovacích předmětů 

(z několika důvodů nebyly pouţity původně plánované metody výzkumného 

šetření viz kapitola 2.5.1. Vymezení metod výzkumného šetření). Pokud se 

zaměříme na drobnosti, lze uvést rozdíl v odbornosti (je třeba drţet krok s rychlostí 

vývoje v oblasti ICT oproti oblastem ostatním), matematicko-logickém myšlení 

a praktičnosti. Charakterové vlastnosti jsou méně odlišné, neţ jsme předpokládali. 

Pro jejich zjištění je třeba provést specializovanější výzkumné šetření. 

Ad 11) Mezi učiteli ICT na ZŠ existuje určitá shoda v uváděných 

pozitivech své profese (atraktivnost oboru, přístup k informacím 

o technologiích, moţnost sebevzdělávání). Negativa profese uváděná ICT 

učiteli jsou individuální. 

Mezi pozitivy dotazovaní ICT učitelé uváděli atraktivnost oboru nejen pro ně 

samotné, ale i pro ţáky; přístup k novým technologiím, informacím o technice 

a trendech; moţnost dalšího vzdělávání, práce s dětmi a mládeţí; tvořivá činnost 

různého charakteru; díky technologiím snazší komunikace s rodiči; samostatnost.  

Z negativních stránek profese učitele ICT učitelé zmiňovali koncepci 

školství; velkou psychickou zátěţ; nedefinované hranice odpovědnosti rodičů 

a odpovědnosti školy; časovou náročnost na kvalitní přípravu výuky; nízké finanční 
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ohodnocení pro člověka, který chce zaloţit rodinu; nedostatek financí na vybavení 

školy; nejasné a nejednoznačné vymezení obsahu výuky ICT předmětů; 

nevyváţené rozdělení rolí a funkcí – v některých případech je naloţeno na 

jednoho člověka velké spektrum povinností (zajistit techniku, třídnictví, dozory, 

„helpdesk“ pro ostatní učitele); nezájem ţáků o učení, náročnost profese na 

neustálé sebevzdělávání v oboru ICT.  

Ad 12) Problémy ICT učitelů v začátcích spočívají především 

v ujasnění si obsahu učiva a metodických postupů. Problémy ICT učitelů 

dnes jsou individuální.  

Problémy v začátcích kariéry informantů: širší shoda byla v problematice 

„jak a co učit“ (metodické postupy a obsah), individuální problémy byly shledány 

v budování autority, neztotoţnění se s koncepcí výuky, nedostatek finančních 

prostředků pro zajištění techniky ve škole, administrativní záleţitosti. 

Současné problémy informantů: dva učitelé uvedli, ţe nemají problémy, 

ostatní individuálně uváděli boj se stereotypem, boj o motivaci dětí (nebaví je 

informatika), „boj o mozky dětí“ (byla by třeba větší hodinová dotace pro 

informatiku), příprava (z důvodu vývoje v oboru je přípravy nutné často měnit), 

dostatek času (vykonávání velkého mnoţství činností je na úkor kvality). 
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4.2. Možnosti pro další výzkumná šetření o profesi ICT 

učitele 

Hypotézy, ke kterým jsem ve svém výzkumném šetření dospěl, by bylo 

vhodné ověřit prostřednictvím kvantitativního výzkumu, respektive několika cíleně 

zaměřených kvalitativních výzkumů ve statisticky reprezentativním vzorku učitelů 

ICT ZŠ. Je otázkou, zda při výzkumném šetření ICT učitele provést jistou 

kategorizaci těchto učitelů podle druhu školy a rolí, které učitelé ve škole zastávají 

např. odlišit ZŠ a niţší gymnázia; ICT učitele zaměřené spíše na výuku, ICT 

učitele zaměřené spíše na správu prostředků, ICT učitele, kteří mají na starosti 

vše, a ICT učitele současně vykonávající funkci ředitele. Tato kategorizace bude 

nutná především u zjištění časové zátěţe učitele ICT předmětů a minimálně 

vhodná při ověření ostatních hypotéz. 

 

4.3. Shrnutí a doporučení 

Mapovaná oblast výzkumného šetření je značně rozsáhlá a subjekt 

zkoumání různorodější, neţ jsme předpokládali. Výsledků je tedy mnoho 

a pocházejí od úzké skupiny záměrně vybraných zkušených učitelů. Výsledky je 

tedy nutné brát s jistou rezervou a nelze je povaţovat za výsledky, které by se 

mohly zobecnit na celou populaci učitelů ICT předmětů v ČR. Nicméně tím, ţe byli 

osloveni zkušení učitelé, můţeme údaje povaţovat za hodnotná data, která by 

mohla slouţit jako podklady pro další výzkumy v této oblasti.  

Zvolené cíle se nám v rámci moţností podařilo naplnit (vytvořením hypotéz 

odpovídajících zkoumanému celku) vyjma části cíle posledního, a to konkrétně 

zjištění zatíţení ICT učitele. Vzhledem ke zvolené metodě časového záznamu 

profesních činností týdne, která je sama o sobě problematická a můţe být 

nepřesná, by bylo třeba oslovit mnohem větší počet respondentů. Nicméně nelze 

tuto metodu povaţovat za zbytečnou. Metoda ukázala, jak různorodý můţe být 

poměr kategorií profesních činností u ICT učitelů, který je způsoben převáţně 

rozdělením pracovních povinností v rámci dané školy. Činností, které je třeba 

vykonávat v oblasti zajištění ICT ve škole (zahrnuta i samotná výuka ICT 
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předmětů), je mnoho a jsou na školách rozděleny různým způsobem 

a vykonávány v různé kvalitě. Časové zatíţení ICT učitele tedy můţe být značné, 

přiměřené, ale i podprůměrné a velice záleţí na kontextu dané školy (počet ţáků 

školy, počet lidí zajišťujících ICT ve škole, důraz školy na ICT), ale také na tom, 

jak se konkrétní ICT učitel k problematice sám postaví, coţ se můţe projevovat 

různě např.  

 učitel chce dosáhnout poţadavků, které nejsou v jeho časových 

moţnostech - je přetíţen;  

 učitel si stanoví svoji mez zátěţe, kterou se snaţí nepřesáhnout na 

úkor dosaţení všech poţadavků;  

 učiteli se daří dosahovat většiny poţadavků na úkor jiného či jiných 

činností např. přípravy na výuku, kvality výuky, sebevzdělávání. 

Závěrem je třeba podotknout, ţe během zpracování diplomové práce vyšla 

najevo obsáhlost a komplikovanost daného tématu, tudíţ navrhujeme důkladné 

zmapování zkoumaného pole, které by bylo zapotřebí rozdělit na jednotlivé velmi 

podrobné dílčí výzkumy, které by umoţnily důkladný náhled do problematiky.  
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6. Přílohy 

Příloha 1: Učitelské platy (graf) 

Učitelské platy (minimum, po 15 letech praxe a maximum) v niţším 

sekundárním vzdělávání (2007) 

Roční učitelské platy vyplývající ze zákona ve veřejných institucích v niţším 

sekundárním vzdělávání v ekvivalentu USD převedeného pouţitím PPP (parit kupních sil) 

a poměru platu po 15 letech praxe k HDP na hlavu 
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Příloha 2: Učitelské platy (tabulka) 

Učitelské platy (2007) 

Roční učitelské platy vyplývající ze zákona ve veřejných institucích v niţším 

sekundárním vzdělávání v ekvivalentu USD převedeného pouţitím PPP (parit kupních sil) 
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Příloha 3: Dotazník „Učitel ICT předmětů na ZŠ“ 
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V této podobě byl původně připraven dotazník pro učitele ICT, který byl 

dostupný v období od 1.3. do 14.3.2010 na http://www.2ask.net/. 

  

http://www.2ask.net/
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Příloha 4: Pokyny pro metodu časového snímku profesních 

činností 

Záznam profesních činností učitele 

Prosíme o zaznamenání Vaší pracovní činnosti v průběhu jednoho celého týdne 

(pondělí aţ neděle) pomocí vyplnění níţe uvedeného záznamu profesních činností 

učitele.  

Pokyny: 

Záznam je třeba provést v týdnu od 8. do 14. března 2010 (pondělí aţ neděle). 

Pokud by Vám tento termín nevyhovoval, můţeme se domluvit i na nějaké alternativě. 

Rádi bychom zjistili skutečnou pracovní dobu a náplň činností učitele ICT 

předmětů. Zaznamenejte proto, co moţná nejvěrněji a bez jakýchkoliv zkreslení, Vaše 

profesní činnosti během zvoleného týdne, tedy výuku ICT předmětů, ostatních předmětů 

a suplovaných hodin, ale i veškeré činnosti související s povoláním učitele. Můţe se 

jednat o činnosti ve škole i mimo školu, před vyučováním i po něm jako např. příprava na 

hodinu, opravy, přemýšlení o své práci, sebereflexe, hodnocení skončených hodin, 

hospitace, dozory, zájmová činnost se ţáky, spolupráce s rodiči, nezbytný pobyt na 

pracovišti, nezbytná sociální komunikace, sebevzdělávání, komunikace v diskusních 

fórech s dalšími učiteli, hledání zdrojů na Internetu, instalace SW a HW atd.  

Tyto co nejkonkrétnější záznamy průběţně zaznamenávejte v tabulce Záznam 

činností pro jednotlivé dny. V ideálním případě by bylo vhodné kaţdou činnost hned 

zaznamenat do tabulky, nechceme Vás ale zatěţovat více neţ je nutné, a tak by mělo 

postačit, pokud záznam provedete jen několikrát během dne nebo pouze večer. Vyplnění 

záznamu Vám zabere jen několik málo minut denně a to po dobu sedmi dní. Pro kaţdý 

den uveďte datum a u kaţdé činnosti uveďte časový údaj o jejím trvání (ve 24 hodinovém 

formátu) tak, aby z těchto dat bylo moţné zjistit skutečnou pracovní dobu týdne a náplň 

pracovních činností učitele ICT předmětů. Činnost „výuka“ zaznamenejte názvem 

předmětu. U činností vykonávaných mimo školu (např. domácí příprava) připište před 

činnost značku „(M)“. U činností které nejsou pravidelné (kaţdý týden se neopakují a jsou 

spíše nárazové např. mimořádná porada, rozsáhlá instalace atd.) připište před činnost 

značku „(X)“. 

Všechny své záznamy prosíme odešlete zpět na moji emailovou adresu 

jan.holman@seznam.cz nejpozději do 14.3.2010. 

  

mailto:jan.holman@seznam.cz
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Příklad: 

Tabulka: Záznam činností pro jednotlivé dny 

Datum 
Čas od – do 
[24h formát] 

Činnost 
  

01.03. 7:00 – 7:15 (M) Cesta do školy 

 7:15 – 8:00 Dozor u vchodu do školy 
 

 8:00 – 8:55 Příprava na vyučování 

 8:55 – 9:40 Matematika 

 9:40 – 10:00 Svačina 

 10:00 – 10:55 Příprava na vyučování 

 10:55 – 11:40 Informačně komunikační výchova (IKV) 

 11:40 – 12:00 (X) Školení kolegy ohledně vyuţití nového SW pro Dějepis 

 12:00 – 12:15 (X) Telefonní rozhovor o přeloţení ţáka na jinou školu 

 12:15 – 13:00 Oběd ve školní jídelně spojený s dozorem 

 13:00 – 13:45 Základy programování 

 13:45 – 13:50 Odvedení ţáků do šatny. 

 16:00 – 18:00 (M) Oprava a hodnocení ţákovských prací 

02.03. 7:15 – 8:00 Dozor u vchodu do školy 

 8:00 – 8:45 (X)Suplovaná hodina 

 8:45 – 8:55 Přesun do jiné učebny a příprava pomůcek 

 8:55 – 9:40 IKV 

  atd. 

 

Pozn. Cestu do školy uveďte v případě, pokud usuzujete, ţe jste vyuţil tento čas, 

k přemýšlení nad svou prací, opravě písemek nebo rozhovoru s kolegou o práci atd. tj. 

činnosti spojené se školou. (např. ve vlaku, v metru, v autobuse, … ) 

Čas strávený nad tímto záznamem profesních činností či dotazníkem prosím 

nezapočítávejte do činností spojených se školou. 

Na poslední stránce jsou pro ilustraci uvedeny některé další formulace činností 

učitele. 

 

Tabulka: Záznamu činností pro jednotlivé dny 

Datum 
Čas od – do 
[24h formát] 

Činnost 
 

   

   

 



98 

 

Pro ilustraci uvádím příklad některých konkrétních činností učitele 

rozdělených do skupin. Přidělení k jednotlivým skupinám je orientační, můţe 

se v závislosti na povaze dané činnosti měnit. Tento výčet pochopitelně 

nepovaţujeme za úplný. 19 

 

Vyučování. 

Další sluţba ve škole – pohotovost, dozor, přesuny, správcování počítačů 

(jak po HW tak i SW stránce), metodické vedení učitelů a pedagogické praxe, 

správa školního webu, publikování na školním webu, výchovný poradce, lektorská 

činnost, příprava školních akcí, výzdoba školy, správa učebnic, bezpečnostní 

technik, školní časopis (vedení, publikování), třídnictví, zapojení do 

mezinárodního/národního/školního projektu, administrace ISŠ, vedení ISŠ. 

Činnosti doučovací, nápravná cvičení, péče o talenty. 

Vedení zájmových krouţků, klubů. 

Příprava na vyučování – opravy a hodnocení ţákovských prací; 

zhotovování, udrţování a pomůcek. 

Participace na správě a samosprávě školy – pedagogické porady 

svolané vedením školy; pedagogické porady a konzultace s jinými učiteli, 

vychovateli, poradci, pedagogicko-psychologickou poradnou, lékaři; členství 

v komisích, poradenských sborech a vedení školy; ŠVP. 

Spolupráce s rodiči. 

Veřejná činnost učitele – osvětová, sociální, ekologická, jiná. 

Studium, sebevzdělávání. 

Učitelská agenda, administrativa a jiné činnosti - vedení kabinetu, 

vedení počítačové učebny, inventarizace. 

 

  

                                            
19 Záznam profesních činností učitele byl připraven podle profesiogramu, jehoţ autory 

jsou prof. dr. S. Kučerová, prof. dr. B. Blíţkovský a dr. R. Seebauerová. Publikováno v: 

BLÍŢKOVSKÝ, Bohumír, KUČEROVÁ, Stanislava, KURELOVÁ, Milena. Středoevropský 
učitel : Na prahu učící se společnosti 21. století. Brno : Konvoj, 1999. 251 s. ISBN 80-

85615-95-9. Z této publikace jsou čerpány i konkrétní činnosti učitele. 
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Příloha 5: Data získaná od ICT učitelů metodou časového snímku 

profesních činností 

  Pracovní činnosti 

  Výuka Metodik ICT Správce ICT Ostatní Celkem 

Informant 1 3:55 3:30 17:55 16:50 42:10:00 

Informant 3 15:25 0:30 0:35 22:35 39:05:00 

Informant 6 12:00 0:35 6:25 20:30 39:30:00 
 

 

Informant 1 

Čas/Datum 

C
e

lk
e

m
 

Činnost 

8.3.2010 
  6:30 7:00 0:30 kontrola funkčnosti učebny P2 (17 x PC) 

7:00 7:45 0:45 instalace nového NTB pro Vv + kancelářské práce 

7:45 8:20 0:35 dokončení přípravy na výuku 

8:20 9:05 0:45 výuka 4V Informatika 

9:20 11:05 1:45 (X) konzultace s firmou AV MEDIA nad připravovaným školením pro interaktivní 
tabule 

11:05 11:15 0:10 dozor na chodbě 

11:15 12:00 0:45 výuka 4V Informatika 

12:00 12:30 0:30 oběd 

12:30 13:00 0:30 dokončení klasifikace za 1. pololetí 

13:00 14:30 1:30 (X) zubař 

14:30 15:15 0:45 práce se studenty (fotografování v atelieru), konzultace nad plakátem do 
soutěţe EU 

15:15 16:30 1:15 instalace dataprojektoru do učebny C1 (společně se školníkem) 

0:00

2:24

4:48

7:12

9:36

12:00

14:24

16:48

19:12

21:36

0:00

Výuka Metodik ICT Srávce ICT Ostatní

Informant 1

Informant 3

Informant 6
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18:30 19:00 0:30 (M) vyzvednutí techniky na natáčení rozhovoru (2 kamery, mikroporty) - Dětská 
televize Liberec 

9.3.2010 
 

 6:30 7:30 1:00 kancelářská práce (e-maily, jejich vyřizování) 

7:30 8:00 0:30 příprava cesty, balení 

8:00 14:00 6:00 (X) natáčení rozhovoru s prof. Cyrilem Höschlem (Praha Bohnice) + 3 studenti 

14:00 14:20 0:20 oběd 

14:20 15:00 0:40 kancelářská práce (e-maily, jejich vyřizování) 

19:00 19:45 0:45 (M) vrácení techniky - Dětská televize Liberec 

10.3.2010 
 

 6:30 8:00 1:30 přepis VHS pro ČJ, kancelářské práce 

8:00 9:00 1:00 práce na soutěţních plakátech do soutěţe EU 

9:00 9:30 0:30 porada u paní ředitelky 

9:30 10:20 0:50 práce na soutěţních plakátech do soutěţe EU 

10:20 10:45 0:25 instalace nového PC do kabinetu Hv 

10:45 11:15 0:30 řešení problému automatické hladiny detekce spywaru 

11:15 12:00 0:45 konzultace kolegyni (matematika) 

12:00 12:30 0:30 oběd 

12:30 14:00 1:30 kancelářské a správcovské práce na počítači 

14:00 16:30 2:30 instalace nových dataprojektorů do učeben P1 a P3 ve spolupráci se školníkem 

11.3.2010 
 

 
6:30 10:00 3:30 

instalace 2 x notebook, mezitím archivace souborů a práce na soutěţních 
plakátech studentů do soutěţe EU 

10:00 10:20 0:20 dozor na chodbě 

10:20 12:00 1:40 výuka 2N Informatika 

12:00 12:30 0:30 oběd 

12:30 13:00 0:30 servis na kopírku 

13:00 14:00 1:00 2 x konzultace se studenty (téma prezentace, osnova, zdroje) 

14:00 15:30 1:30 aktualizace softwaru na serveru 

12.3.2010 
 

 6:30 7:00 0:30 odesílání scanů z opravované kopírky jednotlivým uţivatelům 

7:00 8:00 1:00 vytváření bitových kopií OS Win7 u nových NTB 

8:00 9:00 1:00 instalace nového firmwaru na terminálové stanice + konfigurace (kabinet ZSV) 

9:00 10:00 1:00 konzultace kolegovi - projekt Profily osobností naší školy 

10:00 12:30 2:30 kancelářské a správcovské práce 

12:30 13:00 0:30 oběd 

13:00 13:30 0:30 kancelářské a správcovské práce na počítači 

13:30 14:00 0:30 konzultace grafika obal knihy k 90 letům naší školy 

14:00 15:00 1:00 (M) odvoz plakátů na vytištění na velkoformátovém stroji 

 

Informant 3 

Poznámky informanta: Kurzívou jsou činnosti mimo úvazek na ZŠ, normálně v pondělí 

učím i 4 hodiny na gymnáziu od 12:45 do 16:00. V úterý jsem měl na návštěvě učitele z jiné ZŠ, 

chtěl se podívat, jak učíme informatiku, o přestávkách vţdy krátce probíhal rozbor hodin. Jako 

sluţbu ICT metodika nabízím prodej ţákovských licencí programů, někdy píšu na školní web 

a nárazově dělám konzultace pro učitele. V pátky učím vţdy jen 2 hodiny, protoţe jednou měsíčně 

chodím na celodenní školení metodiků prevence. Tento týden jsem vůbec nesuploval, normálně 

mám v rozvrhu celkem 3 hodiny týdně, kdy potenciálně mohu suplovat. V úkolech jako ICT metodik 

mám uţ dva měsíce ţádosti kolegů o kopie nějakých výukových programů. Tvoříme uţ půl roku 

nový web, to má sice na starosti správce sítě, ale kdybych na něj více tlačil, moţná to bude 
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rychleji. V rámci studia metodiků prevence budu 3 dny na stáţi během prázdnin, čerpat volno 

během školního roku bych si nedovolil, protoţe by se za mne muselo suplovat. 

Čas/Datum 

C
e

lk
e

m
 

Činnost 

1.3.2010  
 

6:45 7:00 0:15 cesta do školy 

7:00 7:30 0:30 příprava hodiny matematiky, oprava písemek 

7:30 7:40 0:10 diskuse v kabinetě 

7:40 7:55 0:15 dozor na chodbě ve druhém patře, odemykání učeben 

7:55 8:45 0:50 hodina matematiky, 7B 

8:45 8:55 0:10 přestávka 

8:55 9:40 0:45 hodina IKV, 7A, test Excel 

9:40 9:50 0:10 vyplňování výkazu INKLUZE, zanesení do kanceláří zástupců 

9:50 10:00 0:10 emaily s ekonomkou školy kvůli odhlášeným dětem z krouţku 

10:00 10:05 0:05 zaslání licence Baltíka ţákovi, reakce na jeho email z 28/2 

10:05 10:20 0:15 řešení osobní emailové komunikace 

10:20 11:00 0:40 odchod ze školy, přejezd na tiskovou konferenci IT skills, školení DVPP 

11:00 12:00 1:00 tisková konference 

12:00 14:30 2:30 diskusní panel IT 

14:30 16:00 1:30 lektorování workshopu pro učitele 

16:00 17:00 1:00 přejezd na krouţek počítačů na DDM 

17:00 19:00 2:00 krouţky programování na DDM 

2.3.2010 
  

6:30 6:45 0:15 přejezd do školy 

6:45 7:15 0:30 příprava hodin matematiky 

7:15 7:45 0:30 dozor v tělocvičně (třída, kde jsem třídní, má ve čtvrtek zápas v basketbalu) 

7:45 8:00 0:15 pauza, malá svačina 

8:00 8:45 0:45 výuka 4C, tvorba vizitky 

8:45 8:55 0:10 přestávka 

8:55 9:40 0:45 výuka 4B, tvorba vizitky 

9:40 9:45 0:05 nastavení učebny pro jiného učitele, zapnutí pojistek 

9:45 10:00 0:15 přestávka 

10:00 10:45 0:45 hodina matematiky, 7B 

10:45 10:55 0:10 úklid učebny, zvedání ţidlí, zajištění učebny 

10:55 11:40 0:45 výuka 7B, IKV 

11:40 11:45 0:05 řešení osobních emailů 

11:45 12:35 0:50 dozor v jídelně, oběd 

12:35 12:45 0:10 přestávka 

12:45 13:30 0:45 výuka 6B, úvod Excel 

13:30 14:15 0:45 dozor v jídelně (nucení dětí, aby zvedaly ţidle) 

14:15 14:55 0:40 analýza hodin s návštěvou na hospitacích, diskuse o jejich metodách ve škole 

14:55 15:10 0:15 kontrola emailů od ţáků, co měli poslat z hodin, kontrola školního MOODLE 

15:10 16:00 0:50 řešení osobních emailů 

16:00 16:15 0:15 
tisk dokumentů nutných k prostudování mimo školu, podmínky jedné nabídky 
pro školu, soutěţ České televize 

16:15 16:20 0:05 odchod z práce 

23:00 23:10 0:10 (M) odpověď na email České televize z 23. února, reakce na soutěţ 

3.3.2010 
  

7:00 7:15 0:15 cesta do školy 

7:15 7:25 0:10 příprava hodiny matematiky 
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7:25 7:40 0:15 sepisování pozvání na čtvrteční besedu, email všem učitelům 

7:40 7:55 0:15 dozor na chodbě 

7:55 8:00 0:05 příprava na výuku 

8:00 8:45 0:45 hodina matematiky 7B 

8:45 8:55 0:10 přestávka 

8:55 9:40 0:45 hodina 4A, vizitka 

9:40 10:00 0:20 přestávka, svačina, popovídání s kolegy v kabinetě (jinak se úplně míjíme) 

10:00 10:45 0:45 hodina IKV 8C, test IT fitness 

10:45 10:55 0:10 přestávka 

10:55 11:25 0:30 řešení osobních emailů a záleţitostí v kabinetě 

11:25 11:30 0:05 
reakce na email vedení školy, plánované testování SCIO stonoţka, které budu 
muset zajistit 

11:30 11:35 0:05 
informování vedení školy o návštěvách, které odpoledne očekávám, aby byl 
přehled 

11:35 11:50 0:15 pauza 

11:50 13:25 1:35 výuka 6C, psaní na klávesnici, Excel úvod, info o školní fotografické soutěţi 

13:25 14:05 0:40 oběd, v klidu, diskuse s kolegy u oběda 

14:05 15:15 1:10 porada projekt INKLUZE, celý druhý stupeň 

15:15 15:45 0:30 řešení osobních emailů a záleţitostí v kabinetě 

15:45 17:15 1:30 konzultace pro dva maturanty, které mám letos na gymnáziu 

17:15 18:00 0:45 pohovor s rodiči ţáka ve třídě, kde učím 

18:00 18:15 0:15 úklid a odchod 

4.3.2010 
  

7:40 7:55 0:15 cesta do školy 

7:55 8:00 0:05 
kopírování a administrace individuálního plánu pro ţáka třídy, kde jsem třídní 
učitel 

8:00 8:20 0:20 
příprava výuky, test IT fitness, nastudování pravidel aktivity (jde o aktivitu volně 
přístupnou) 

8:20 8:40 0:20 publikace na školním webu, článek pro rodiče a veřejnost, test z IT 

8:40 8:40 0:00 email vedení školy, informování o článku na školním webu 

8:40 8:45 0:05 přestávka, přechod do učebny z kabinetu (přízemí a 2. patro) 

8:45 9:40 0:55 výuka 7C, test z Excelu 

9:40 9:50 0:10 vyřizování emailů 

9:50 9:55 0:05 kopírování materiálů na hodinu matematiky 

9:55 10:00 0:05 přestávka, přechod do učebny 

10:00 10:45 0:45 hodina matematiky 

10:45 10:55 0:10 přestávka, rychlá svačina 

10:55 11:40 0:45 hodina IKV 4D, malování Zoner Callisto 

11:40 11:45 0:05 
rychlá konzultace na chodbě s učitelem (přenos zvuku do PC) dojednání 
schůzky na odpoledne 

11:45 11:50 0:05 přestávka 

11:50 12:35 0:45 hodina 6A, úvod do Excelu 

12:35 12:40 0:05 vyřízení osobních emailů 

12:40 13:00 0:20 dozor v jídelně 

13:00 13:15 0:15 oběd 

13:15 13:30 0:15 káva v kabinetě, poprvé jsem si sednul za celý den 

13:30 13:40 0:10 přestávka, příprava na další hodinu 

13:40 14:00 0:20 volitelný předmět webové stránky, děti vyplňovaly test IT fitness na internetu 

14:00 14:25 0:25 během hodiny jsem s učitelkou probral instruktáţ k programu AUD 

14:00 14:35 0:35 přestávka 

14:35 15:20 0:45 
volitelný předmět programování, část ţáků vyplňovala test IT fitness, 3 ţáci se 
připravovali na soutěţ v programování 
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15:20 15:30 0:10 přestávka 

15:30 16:00 0:30 připravit materiál na odpolední besedu s rodiči 

16:00 16:30 0:30 krouţek programování, pomáhal jeden absolvent 

16:30 16:45 0:15 úklid učebny, doprovození dětí k východu ze školy 

16:45 17:00 0:15 konzultace se správcem sítě, malý brainstorming toho co funguje a nefunguje 

17:00 18:30 1:30 beseda se 4 rodiči v rámci týdne IT dovedností 

18:30 18:45 0:15 úklid, vypnutí učeben a techniky, mytí nádobí po besedě 

5.3.2010 
  

7:00 7:15 0:15 cesta do školy 

7:15 7:40 0:25 zpívání s kolegy, školní pěvecký sbor učitelů 

7:40 7:50 0:10 příprava třídnické hodiny se 7B 

7:50 8:00 0:10 pauza 

8:00 8:20 0:20 třídnická hodina, řešení záleţitosti třídy, kde jsem třídní 

8:20 8:25 0:05 přestávka 

8:25 9:10 0:45 hodina 9C, test IT fitness, výklad C# pro dva ţáky zájemce 

9:10 9:20 0:10 přestávka 

9:20 10:05 0:45 hodina 9C, test IT fitness, výklad C# pro dva ţáky zájemce 

10:05 10:45 0:40 vyplňování dotazníku 

10:45 12:30 1:45 rozhovor ohledně diplomové práce 

12:30 13:00 0:30 oběd 

13:00 13:20 0:20 příprava přihlášek na soutěţ Baltík 2010, emaily organizátorům 

13:20 13:40 0:20 článek na školní web o besedě ze 4. března a o fotografické soutěţi 

13:40 13:50 0:10 emaily kolem plánovaného COMENIUS projektu partnerství škol 

13:50 14:10 0:20 
úklid kabinetu, mám tam vţdy po týdnu stohy papírů a nepořádek, pořád vlastně 
učím v přízemí, tak si kabinet ani moc neuţiji 

14:10 14:30 0:20 příprava seznamu ţáků pro projekt INKLUZE, jeho zaslání kolegům 

14:30 14:45 0:15 
balení před prázdninami, co si nesu domů za práci a kolik minut to bude trvat, 
odchod domů 

14:45 
   

6.-7.3.2010 0:30 oprava písemných prací z matematiky 

  
0:20 seznam známek na papíře, které musím přepsat online (z mého rozhodnutí) 

  
0:30 oprava písemek z Excelu, které psali 3 třídy v tomto týdnu 

  
0:15 úkoly spojené s projektem COMENIUS, emaily, které budu muset napsat 

 
Informant 6 

Poznámky informanta: Týden je netypický, dvě třídy (celkem 8 hodin vyučování 

ICT/týden) jsou mimo školu na lyţařském kurzu. Standardně mírně ubudou vedlejší práce a je větší 

podíl výuky. Většina aktivit by přesto proběhla v pozdějších časech. 

Čas/Datum 

C
e

lk
e

m
 

Činnost 

8.3.2010 
  

8:15  8:45 0:30 aktualizace rozvrhu na webu, tisk rozvrhů 

8:45  9:00 0:15 konzultace k přijímacím zkouškám na SŠ 

9:00  9:40 0:40 oprava písemných prací z MAT, příprava na hodinu 

9:40  10:00 0:20 zaškolení kolegů jazykářů s interaktivní tabulí 

10:00  10:45 0:45 výuka MAT 

10:45  11:20 0:35 
přihlášení a potvrzení účastníků školení Nová maturita, aktualizace webu školy - 
tvorba PDF a jeho vyvěšení - přijímací řízení 

11:20  11:50 0:30 příprava na výuku MAT 
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11:50  12:35 0:45 výuka MAT 

12:35  13:00 0:25 pauza (oběd, berňák) 

13:00  13:20 0:20 třídnické práce - seznam účastníků Ekokurzu 

13:20  14:00 0:40 fotografování pro potřeby projektanta (přestavba školy) 

14:45  15:00 0:15 
vyřizování emailové korespondence (omlouvání ţáků, ţádost o uvolnění 
z výuky), třídění fotografií pro projektanta 

15:00  15:45 0:45 instalace SW na nový PC - OS, prohlíţeč, mail… 

9.3.2010 
  

8:00  8:45 0:45 instalace PC, připojení tiskárny 

8:45  9:00 0:15 konzultace s kolegou ohledně tisku dokumentů 

9:00  9:15 0:15 vyřizování korespondence (projektant, rodič) 

9:15  9:40 0:25 příprava písemné práce z matematiky 

9:40  10:00 0:20 dozor na chodbě 

10:00  10:40 0:40 příprava na ICT tercie a kvarta 

10:40  10:55 0:15 hluché místo = čas na čaj 

10:55  11:40 0:45 MAT 

11:50  12:25 0:35 ICT tercie - měření tělesných proporcí, tvorba grafů v tabulkovém kalkulátoru 

12:35  13:30 0:55 ICT - grafy v tabulkových kalkulátorech - zadán úkol, ţáci plní 

13:30  14:00 0:30 oběd 

14:00  14:15 0:15 vyplnění dotazníku pro MŠMT (vybavení školy připojením k Internetu) 

14:15  15:35 1:20 ICT kvarta -  vrstvy v rastrovém editoru = fotomontáţ v CorelPhotopaintu 

15:35  15:50 0:15 
aktualizace kontaktních údajů k systému certis.cermat.cz (školení k nové 
maturitě), studium nápovědy (odemčení záznamů), přesun domů 

18:00  19:20 1:20 (M) oprava písemných prací z MAT 

19:20  20:10 0:50 (M) příprava na výuku - MAT 

21:00  22:30 1:30 
(M) příprava na výuku ICT- tvorba prezentace (PDF) s tématem počítačové sítě, 
ISO/OSI, TCP/IP 

10.3.2010 
  

6:50  7:00 0:10 (M) aktualizace www stránek školy - Den Tibetu 

7:00  8:00 1:00 (M) tvorba prezentace počítačové sítě, upload na školní moodle, přesun do školy 

8:30  8:45 0:15 příprava pomůcek k tématu počítačové sítě 

8:55  9:40 0:45 MAT tercie 

9:40  10:00 0:20 krátká porada pedagogického sboru 

10:00  10:45 0:45 MAT tercie 

10:55  11:40 0:45 MAT tercie (suplování, původně měla být CHE s jiným vyučujícím) 

11:50  13:30 1:40 
ICT 3. ročník a septima, seminář - výklad tématu počítačové sítě, kontrola DCV 
z C++ 

13:30  14:00 0:30 oběd, berňák 

11.3.2010 
  

7:30  8:00 0:30 příprava na výuku (MAT) 

8:00  9:40 1:40 detekce zavirovaného PC, přeinstalace 

9:40  10:00 0:20 dozor na chodbě 

10:00  10:55 0:55 aktualizace SW u PC v učebně ICT 

10:55  11:40 0:45 výuka - MAT (prima) 

11:40  13:30 1:50 instalace OS a programů, image disku 

13:40  14:00 0:20 dozor v jídelně 

14:05  14:50 0:45 výuka MAT tercie 

18:00  19:40 1:40 aktualizace moodle - aktualizace materiálů pro maturanty 

12.3.2010 
  

7:30  8:00 0:30 příprava na výuku - úlohy pro zkoušení z C++ 

8:00  9:40 1:40 ICT - maturitní seminář (zkoušení z maturitních otázek a opakování) 

9:40  15:50 6:10 práce na projektu Biologie v praxi 
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Příloha 6: Otázky interview 

Interview 

Výzkumník Jan Holman (student PedF UK, technická informační výchova) 

Informant  (pouze křestní jméno z hlediska anonymity) 

Vzdělání  

Pracovní pozice (pozice) / (rozsah úvazku) 

Počet let praxe (pedagog) / (pedagog ICT předmětů) 

Počet ţáků školy  (řádově ve stovkách) 

Kraj  

Datum  

1) Kdo vykonává jednotlivé funkce ohledně zajištění ICT ve Vaší škole? 

(Vedoucí ISŠ, Metodik ICT, Správce ICT, Administrátor ISŠ, učitel ICT předmětů) 

Je tento systém zajištění ICT podle Vás vyhovující?(funkčnost, efektivita, 

problémy, důvody) 

2) Jak chápete pojem ICT metodik, co by podle Vás mělo a nemělo být náplní 

jeho práce? 

Má někdo u Vás ve škole kvalifikaci ICT metodika? 

Vyuţívá metodik ICT na Vaší škole právo na sníţení úvazku o 1 aţ 5 hodin 

a příplatek 2000Kč? 

3) Jaké zdroje informací vyuţíváte při učení se o ICT? 

4) V jakých oblastech se jako ICT učitel sebevzděláváte? (z dlouhodobého 

hlediska) 

5) Kdo by měl podle Vás organizovat další vzdělávání v oblasti ICT? 

Je pro Vás nabídka dalšího vzdělávání v oblasti ICT dostatečná a dostupná 

(finančně, časově)? 

6) Kde hledáte pomoc při řešení problémů v oblasti a) ICT předmětů b) 

metodicko didaktické c) pedagogicko psychologické d) technických 

problémů? 

7) Jak hodnotíte kvalitu a mnoţství vybavení Vaší školy v oblasti ICT po SW 

a HW stránce? (z dlouhodobého hlediska) 

8) Jaký je Váš názor na Vaše finanční ohodnocení jako učitele ICT 

předmětů? 

  Podle čeho by se měla určovat výše platu ICT učitele? 

Je plat učitele Vaším celkovým finančním příjmem?  
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Uvaţoval(a) jste váţně o odchodu ze školství (uveďte důvody)? 

9) Jaké činnosti, které vykonáváte jako učitel ICT, se podle Vás výrazně liší 

od činností učitelů, které nevyučují ICT předměty? (v přípravě na hodinu, 

v průběhu hodiny,   v hodnocení výuky) 

10) Jsou podle Vás charakterové vlastnosti učitele ICT předmětů v něčem 

odlišné od ostatních učitelů? Měly by být? 

11) Jaké jsou podle Vašeho názoru tři hlavní pozitiva a tři hlavní negativa 

profese učitele ICT na ZŠ? 

12) Co Vám jako učiteli ICT činilo v začátcích největší problémy? Co Vám 

jako učiteli ICT činí problémy dnes? 

13) Jaká je Vaše představa školy budoucnosti? 

14) V čem vidíte největší překáţky pro kvalitní vyuţití ICT ve školách? 
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Příloha 7: Přepis interview 

Informant 1 

Vzdělání bakalářský obor Informatika (nepedagogické vzdělání) 

Pracovní pozice správce sítě a učitel I na gymnáziu 

Rozsah úvazku plný jako správce sítě plus 8hod (4výuka) jako učitel 

Délka pedagogické praxe 13 let 

Délka praxe učitele ICT předmětů 13 let 

Počet ţáků školy 650 

Kraj Liberecký 

Datum pohovoru 4.2. 2010 

Informant 2 

Vzdělání pedagogická fakulta, obor M a F 

Pracovní pozice učitel M, F, I a ICT metodik na gymnáziu 

Rozsah úvazku plný úvazek 

Délka pedagogické praxe 21 let 

Délka praxe učitele ICT předmětů 20 let 

Počet ţáků školy 600 

Kraj Karlovarský 

Datum pohovoru 4.2. 2010 

Informant 3 

Vzdělání MFF učitelství, obor M a I 

Pracovní pozice učitel M, I a ICT metodik na ZŠ 

Rozsah úvazku plný úvazek 

Délka pedagogické praxe 10 let 

Délka praxe učitele ICT předmětů 8 let 

Počet ţáků školy 700 

Kraj Praha 

Datum pohovoru 5.2. 2010 
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Informant 4 

Vzdělání  pedagogická fakulta, obor Čj a Vv 

Pracovní pozice ředitel, učitel Vv a I na ZŠ 

Rozsah úvazku plný úvazek 

Délka pedagogické praxe 20 let 

Délka praxe učitele ICT předmětů 14 let 

Počet ţáků školy 220 

Kraj Praha 

Datum pohovoru 5.2. 2010 

Informant 5 

Vzdělání nedokončená pedagogická fakulta, obor TIV a M 

Pracovní pozice učitel I a správce sítě na ZŠ 

Rozsah úvazku plný úvazek 

Délka pedagogické praxe 5 let 

Délka praxe učitele ICT předmětů 5 let 

Počet ţáků školy 280 

Kraj Praha 

Datum pohovoru 9.2. 2010 

Informant 6 

Vzdělání pedagogická fakulta, obor TIV a M 

Pracovní pozice učitel M a I, projektový manaţer OPVK na gymnáziu 

Rozsah úvazku plný úvazek plus smlouva na projekt 

Délka pedagogické praxe 10 let 

Délka praxe učitele ICT předmětů 10 let 

Počet ţáků školy 360 

Kraj Středočeský 

Datum pohovoru 10.2. 2010 
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1) Kdo vykonává jednotlivé funkce ohledně zajištění ICT ve Vaší 

škole? (Vedoucí ISŠ, Metodik ICT, Správce ICT, Administrátor ISŠ, učitel ICT 

předmětů) 

(Informant 1) Máme dva správce sítě (celkem úvazek a půl), některé specializované činnosti jsou 

řešeny externě 4-6 konzultantů (úzký kontakt, častá spolupráce). Já řeším i administraci ISŠ. Máme dva 

metodiky ICT, tuto funkci jsem dříve vykonával já, v současné době to mají na starosti dva kolegové pro niţší 

a vyšší stupeň. Jsem hlavním správcem sítě, zajišťuji to hlavní a ostatní kolegové mají rozdělené úlohy. 

Celkem máme 7 učitelů ICT působících na vyšším i niţším stupni gymnázia. 

(Informant 2) Máme 5 učitelů ICT (ti co to skutečně učí, to je kaţdý rok jinak). Na niţším gymnáziu 

neučím hodně dlouho. Tři kolegové ve funkci ICT metodika, 2 správci ICT, jedna osoba vykonává 

administrativní věci k ISŠ. 

(Informant 3) Paní ředitelka je ICT koordinátor, koordinuje naplňování ICT plánu, spolupráci správců 

sítě s ICT metodikem a učiteli dělá vše pro ICT, řeší komunikaci s firmami. Je to manaţerská činnost řešící 

ICT v naší škole. Neformálně je tedy vedoucím ISŠ paní ředitelka. Metodik ICT jsem já a kolega (2 a 3 hod). 

Správci sítě jsou tu tři přibliţně na jeden úvazek celkem, je to zaloţeno na externí spolupráci, jsou na telefonu 

a řeší problémy, které vzniknou. Administraci ISŠ (web, bakaláři, jídelna) má na starosti jeden ze správců ICT. 

Učitelé jsme tu tři. 

 (Informant 4) Jsme malinká školička, slučujeme to dvou funkcí.  Vedoucí, metodik a administrátor 

jsem já a správce počítačové sítě je kolega. Kolega plní i některé funkce ICT metodika a administrátora. Je 

ale spíše přes technické věci. Učitel jsem pouze já.  

(Informant 5) Jsem na to svým způsobem sám, já zajišťuji technickou (odbornou) stránku, věci 

ohledně dokumentace a administrativních věcí mi pomáhá manţelka (kolegyně). Máme celkem 5 učitelů ICT. 

Jeden kolega mi pomáhá s drobnostmi, jestli je vše v učebně v pořádku a stará se o moodle. Externí 

spolupráci nevyuţíváme. Zajišťuji co je potřeba plus ISŠ. 

(Informant 6) Metodika ICT máme napůl s kolegyní a učitelé jsme tu dva. Všechny ostatní funkce 

vykonávám já. Učitelé ICT jsme tu dva (já 18h kolegyně 2h). 

 Je tento systém zajištění ICT podle Vás vyhovující? (funkčnost, 

efektivita, problémy, důvody) 

(Informant 1) Máme dostatečný počet osob. Máme vyhovující rozdělení pracovních náplní. Je třeba 

pracovat na spolupráci lidí v souvislosti s vývojem techniky. Na ZŠ můţe být problém, jelikoţ je tam často 

jeden učitel s plným úvazkem, který plus ještě můţe dělat ICT metodika. Problém je, ţe na ZŠ není nikdo, kdo 

by se staral o HW, SW a IS. Je to práce minimálně na celý úvazek. Divým se, ţe to ZŠ vůbec zvládají. 

(Informant 2) Funguje to, je to funkční a dostatečné. Nevyuţíváme externích sluţeb. Fungujeme 

jako centrum e-learningu pro celý kraj. 

(Informant 3) Bylo by ideální, kdyby to fungovalo jako se školníkem, který je na škole. Kdyţ vznikne 

nějaká porucha, zapíše se do sešitu oprav a školník ji opraví. V oblasti ICT by to mohlo fungovat podobně, ale 

nefunguje to tak. Sluţby jsou zajišťovány externě. Není to garantováno a není to flexibilní. Kdyţ mají učitelé 

problém, snaţí se s tím problémem ţít, a kdyţ je problém velký, zajdou zamnou jako ICT metodikem a ptají se 

mě. Funguju tady jako helpdesk (zprostředkovatel). Kdyţ je to malý problém tak ho vyřeším, kdyţ je problém 

velký, odkáţu je na správce sítě, ať jim napíšou mail. Snaţím se je naučit komunikovat přímo se správci ICT. 



110 

 

Fungujeme hodně neefektivně, zároveň je to i hodně funkční, kdyţ je problém, správce sítě relativně rychle 

přijde. Ideální by ale bylo, kdyby byl správce sítě součástí školy. Např. jako školník, který umí s počítačem. 

Ale je těţké chtít po IT odborníkovi, aby byl přítomen ve škole.  

(Informant 4) Slučování těchto funkcí s funkcí ředitele školy je problematické, má to své výhody 

a nevýhody. Mám ale zase přehled jako ředitel co se děje v jiných školách. V dnešní době sloučit tyto funkce 

z časového hlediska je problém. Na naší škole je to v mezích vzhledem k velikosti školy, máme jednu 

počítačovou učebnu, malý počet vyučovacích hodin informatiky.  

(Informant 5) Podle mě by správa ICT měla zůstat ve škole. Aby to dělali lidé, kteří mají vazbu na 

školství. Je toho hrozně moc, kdyţ má učitel plný úvazek a měl by dělat ještě ty všechny věci okolo. Je 

potřeba rozdělit funkce mezi více lidí. Aby se to vše dalo zvládnout, musel bych být jen ve škole. 

(Informant 6) Na tuto velikost školy by bylo potřeba, kdyby to bylo rozděleno minimálně mezi dvě 

osoby, popřípadě některé sluţby řešit externě, bohuţel na to nejsou finance. Co se týká metodické oblasti 

myslím, ţe je to v pořádku. Na správu sítě a administraci je toho potřeba více. 

2) Jak chápete pojem ICT metodik, co by podle Vás mělo a nemělo být 

náplní jeho práce? 

(Informant 1) Čistě metodická činnost. Jako hmatatelná tvorba a jako sluţba (spolupráce s ostatními 

kolegy). Asi by neměl být správcem a administrátorem.  

(Informant 2) To je na dlouho. Napsal jsem o tom článek na metodikovi.cz. A jeden článek na 

podobné téma má vyjít. Pojem chápu jako čistě metodickou činnost. Nemá to být správce ICT.  

(Informant 3) Rozhodně metodicky pomáhat, poradenství pro učitele. Koordinace je pro učitele 

problematická role. Jsem s ostatními učiteli na stejné lodi. Koordinace by měla být především ve spolupráci 

s vedením školy. Být jako poradní hlas v oblasti koordinace ICT ve škole. ICT plán by měl být jeho 

zodpovědností. Administrovat v tom smyslu, školit učitele, jak mají na web dávat data, ale ne, aby řešil 

technické problémy na serveru. 

(Informant 4) Bral bych to hodně doslova. Hlavně je to o těch metodách, efektivitě, tvůrčích 

metodách. O orientaci v metodách, které se dají v ICT kreativně a efektivně vyuţít. Zde je velká rezerva. ICT 

metodik má především metodickou úlohu. S tím souvisí i zpětná vazba. Analyzování toho co se ve škole v této 

oblasti děje. Administrace ISŠ do určité míry.  

(Informant 5) Metodik by měl určitými metodami zkvalitnit a zpestřit výuku a to nejen Informatiky. 

Podle mě nemusí být v jeho náplni správa sítě a technické věci okolo. Jde především didaktiku, aby to učitel 

dobře podal, vyuţil správnou formu, jak vyuţívat konkrétního nástroje pro daný předmět. Tedy metodická 

pomoc kolegům v integraci ICT do výuky, doporučovat a koordinovat další vzdělávání, doporučovat nákupy 

didaktických materiálů ve spolupráci s konkrétními učiteli daných předmětů, asistence při tvorbě ICT plánu 

školy. 

(Informant 6) Chápu ho tak, ţe se stará o metodickou podporu a začlenění ICT ve škole. Neměl by 

být vedoucím ISŠ, správcem ICT, administrovat maximálně jako poradce. 

Má někdo u Vás ve škole kvalifikaci ICT metodika? 

(Informant 1) Oba dva metodici ICT studují program druhým rokem. 

(Informant 2) Kvalifikaci mají čtyři, ale vykonávají to tři. Máme to rozděleno podle činností. Já mám 

nestarosti motivaci a DVPP, druhý kolega ISŠ, třetí web.  

(Informant 3) Ano já. 
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(Informant 4) Ne. Rád bych. Jsem nekvalifikovaný, ale mám léta praxe a účastnil jsem se mnohých 

školení a kongresů. Je ale třeba se pořád učit. 

(Informant 5) Nemám, ani nemůţu mít, jelikoţ nemám ukončené vysokoškolské vzdělání. Ostatní 

kolegové ne. 

(Informant 6) Ne. 

Vyuţívá metodik ICT na Vaší škole právo na sníţení úvazku o 1 aţ 5 hodin 

a příplatek 2000Kč? 

(Informant 1) Sníţení úvazku je u obou metodiků a příplatek dostanou, aţ budou mít ukončené 

studium. 

(Informant 2) Ano, u 3 lidí je sníţený úvazek a mají příplatek. Kdyţ je ve škole nad 600 ţáků, tak 

všichni 3 mohou mít přiděleno 600 ţáků. 

(Informant 3) Jsme dva metodici, sníţený úvazek máme oba dva. Já o dvě on o tři hodiny. Příplatek 

mám jen já, jelikoţ jen já mám kvalifikaci. Dříve jsem měl osobní ohodnocení a tím jak jsem získal kvalifikaci, 

tak se to tak nějak vyrovnalo. 

(Informant 4) Nevyuţívám, mohl bych si ale sníţit úvazek.  

(Informant 5) Vyuţívám sníţení úvazku aţ o 5 hodin. 

(Informant 6) Ano, 2 hodiny já a 2 hodiny kolegyně. Příplatek nevyuţíváme. 

3) Jaké zdroje informací vyuţíváte při učení se o ICT? 

(Informant 1) V první řadě internet. Do nedávna jsem studoval, takţe to bylo i studium na vysoké 

škole. Dále knihy, odborné časopisy, která škola pravidelně odebírá; škola ţivota v tom smyslu, co se děje při 

hodinách, při řešení problémů; řada přátel mezi informatiky (výměna zkušeností). Velice cenným zdrojem 

zkušeností, je to co člověk zaţije. Pokud respondent narazí na problém, nejdříve se ho snaţí vyřešit 

prostřednictvím internetu. Elearning nevyuţívám, kurzy, školení a konference ano. Odbornou literaturu 

vyuţívám poměrně málo, není aktuální nebo škola neinvestuje peníze. 

(Informant 2) Odborná literatura, webové portály, školení a kurzy, od kolegů, metoda pokus omyl. 

(Informant 3) Nejvíce asi internet, spolupráce s kolegy přes internet, diskuse např. diskusní portál na 

VÚP. V informatice hodně čerpám z toho co znám z fakulty. Minulý rok jsem byl poprvé na letní škole 

informatiky pořádané MFF. Byla to velká inspirace v nejrůznějších oblastech. Je to velice dobrá injekce, mnozí 

tam jezdí jednou za 3 roky, coţ vzhledem k vývoji postačuje. Obecně vzdělávání ano jednou za čas, ale 

problém je, kdyţ jsou kurzy v průběhu roku a vy chybíte ve výuce. Literaturu moc ne, nemám na to čas, často 

ta odborná literatura není vhodná pro učitele. Přiznám se, ţe se sem tam něco přiučím od studentů na střední 

škole, kde učím. Dávám jim prostor k tomu, aby se učili navzájem. Webové portály, školení a kurzy, metoda 

pokus omyl. Učíme se také s kolegou metodikem navzájem a od kolegů z jiných škol. 

(Informant 4) Odborná literatura, webové portály, kurzy a školení, konzultace s naším správcem sítě, 

od ţáků, částečně metoda pokus omyl.  

(Informant 5) Knihy, odborné časopisy, internet (výhoda aktuálních informací), školení a kurzy, 

diskuse s kolegy. 

(Informant 6) Hlavně internet. Odborné věci, co se netýkají výuky především kolegové a kamarádi 

zabývající se podobnou problematikou. Ale jiţ pociťuji, ţe bych mohl navštívit nějaký kurz nebo školení, uţ 

jsem 5 let z fakulty. Částečně od kolegů z jiných škol.  
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4) V jakých oblastech se jako ICT učitel sebevzděláváte? 

(z dlouhodobého hlediska) 

(Informant 1) V tom co mě zajímá a co bych potřeboval do výuky (grafika, multimédia, databáze). 

V pedagogicko-psychologických disciplínách příleţitostně formou školení organizované školou. Didaktické 

otázky prostřednictvím konferencí, spolupráce s kolegy a samozřejmě i jako správce ICT ve správě 

a administraci.  

(Informant 2) V oboru ICT a pedagogicko-psychologických disciplínách. Rád bych angličtinu, ale 

nedaří se mi najít čas. Ve vedení ISŠ vůbec ne, v didaktických otázkách ICT předmětů - neučím takţe ne, ve 

správě ICT uţ vůbec ne a v administraci ISŠ také ne. 

(Informant 3) Tento rok dělám kurz metodika prevence. V oblasti ICT spíše nárazově, je stále třeba 

se co učit, ale v mé pozici mě spíše zajímá oblast metodika prevence, tedy pedagogicko-psychologické 

disciplíny, tam cítím, ţe rezervy jsou. Tím, ţe jsem třídní učitel, je pro mě zajímavější spíše tohle téma. Teď 

např. učím informatiku na prvním stupni a mě nikdy nikdo nenaučil, jak mám komunikovat s dětmi ve třetí 

čtvrté třídě. Aj bych potřeboval, ale není na to čas. Administrativní věci bych potřeboval, ale to máme ve škole 

rozděleno trošku jinak.  

(Informant 4) V oboru ICT minimálně, v pedagogicko-psychologických disciplínách určitě, 

v angličtině, vedení ISŠ příliš ne, v didaktických otázkách ICT předmětů určitě, ve správě a administraci moc 

ne. Především pedagogické a didaktické záleţitosti. 

(Informant 5) Správa sítí a počítačů, technické zajištění, práce s novým SW a novými pomůckami, 

administrace, v pedagogicko-psychologické oblasti se radím především s kolegy, angličtina je důleţitá, určitě 

bych ji zařadil do výuky na fakultě celých 5 let. 

(Informant 6) Dlouhodobější sebevzdělávání tvorba webu, php spíše ze zájmu. Částečně 

v didaktických otázkách ICT předmětu.  

5) Kdo by měl podle Vás organizovat další vzdělávání v oblasti ICT?   

(Informant 1) V první řadě by si to kaţdý kantor měl sám vyhledávat a měla by být široká nabídka. 

U některých produktů je třeba, aby školení zajišťoval výrobce. Je jedno přes jaké organizace, ale aby byl 

výrobce nositelem sdělení. Vzdělávací instituce, které se problematikou dlouhodobě zabývají. Školení přímo 

na škole, určena konkrétním lidem v rámci podmínek dané školy. Zkušení učitelé formou vzdělávací instituce, 

jako lektoři. MŠMT nevzdělává. U VÚP, pokud budou aktivity kvalitní, tak ano. SW firmy ve smyslu pro výuku 

určeného SW (např. jak ve výuce pouţívat interaktivní tabule).  

(Informant 2) Určitě pedagogické fakulty a zkušení učitelé. 

(Informant 3) Teď vyšla broţurka ICT na ZŠ vydaná VÚP, jelikoţ je podle zprávy ČŠI v této oblasti 

na ZŠ tristní stav. Na MŠMT není nikdo, kdo by to měl na starosti. Na VÚP tedy vytvořili tuto broţurku ve 

spolupráci s externími autory. Já jsem tam psal o dalším vzdělávání. Uzavřel jsem to tam tím, ţe je to hodně 

na odpovědnosti škol. Aby byl vytvořen prostor na učení se lidí mezi sebou. Aby škola si našla čas na to, aby 

se například na začátku školního roku sešli učitelé v počítačové učebně a navzájem se naučili to, co umějí. 

Nabídka školení je dobrá věc, ale spíše je potřeba, aby se ten daný učitel naučil pracovat s tou konkrétní 

interaktivní tabulí v podmínkách dané školy. Učitelé by se měli v oblasti ICT trošku vzdělávat kaţdý rok, aby 

se posunuli trošku dál. Měla by být podpora shora ve všech náleţitých dokumentech. MŠMT by to mělo 

podpořit, ač teď neexistuje na MŠMT nějaký model. Je potřeba, aby zřizovatelé škol věděli, ţe tu je problém. 

Např. metodici prevence mívají za územní část Prahy seminář. My takovou podporu nemáme. Kaţdá škola si 
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to řeší po svém. MŠMT by mělo navrhnout nějaký rámec, který by platil i pro zřizovatele, aby se na to myslelo 

i v rozpočtech. Aby se neinvestovalo jen do techniky, ale i do lidí.  

(Informant 4) Naše obrovská zkušenost je v občanském sdruţení Tvořivá škola. Pomocí grantů 

pořádá a organizuje školení, vzdělávací akce, vzdělávají se učitelé navzájem, poskytují si informace. 

Odehrává se to přímo na školách, coţ je výhodou. Jsou to přímo lidé z praxe. Ať organizuje prakticky 

kdokoliv. Komerční kurzy jsou drahé, to je problém. Naše ZŠ vyhledává dostupné kurzy, které jsou dotované 

(zajišťuje je fakulta). Není moţné se dostat do firemních kurzů.  

(Informant 5) Je dobré mít moţnost komunikace s dalšími kolegy, pro ten daný obor. Kdo chce 

vyuţívat počítač a interaktivní pomůcky, je potřeba se vzdělávat. Především ve spolupráci s kolegy. Jsou na 

to v rozpočtu vymezené peníze. Podněcovat ve školách vnitřní sebevzdělávání. Někdo umí něco s počítačem 

v rámci výuky, tak ať to ukáţe. Od pedagogických fakult toho moc není. Určitě zkušení učitelé, zkušení lidé 

z praxe, počítačové firmy. 

(Informant 6) Viděl bych to na organizaci střediska sluţeb škole, která zastřešuje DVPP, coţ by 

mělo postačovat pro obecné věci. Pro didaktické věci spíše fakulta.  

Je pro Vás nabídka dalšího vzdělávání v oblasti ICT dostatečná a dostupná 

(finančně, časově)? 

(Informant 1) Škola má málo financí, např. u placených kurzů, spíše vyuţíváme kurzy z projektů EU. 

Spíše vyuţívám konference. U dlouhodobějších kurzů je problém i čas (zajištění nepřítomnosti ve škole). 

Nabídka ze strany firem je. 

(Informant 2) Dostupná určitě je, díky velkému mnoţství projektů peníze určitě nejsou problém. Já 

mám času málo, ale to je moje chyba. Dostatečná nabídka určitě není. 

(Informant 3) Nabídka není dostatečná. Dostupná tedy taky není, časově uţ vůbec ne. Z finančního 

hlediska, existují komerční aktivity. My školíme a nemáme čas ani peníze na propagaci. Není to pro nás 

priorita. Ideální by bylo, kdybychom jako škola měli servisní instituci, která by zajišťovala správu prostředků 

a zároveň by nabízela i know how škole. 

(Informant 4) Určitě. Stále ale postrádám metodické, didaktické věci. Zaměřeno pro ZŠ, pro naší 

věkovou hranici, konkrétně zaměřené. Je hodně málo lidí, kteří vyuţívají technologie tvořivým způsobem, tím 

myslím kurzy s metodickými nápady, jak technologie efektivně vyuţít ve škole. 

(Informant 5) Finančně moc dostupná není. Vyloţeně speciální odborné kurzy jsou drahé. Nabídka 

si myslím je relativně dostatečná. Např. od Microsoftu projekt moderní učitel, moderní správce sítě, coţ byly 

kurzy zdarma. Teď to vyznívá doztracena. Teď je to spíše o portálu a sledování novinek. Nemůţu říct, ţe jich 

je málo. Je potřeba se pořádně kouknout. 

(Informant 6) Málo kdy najdu něco, co odpovídá mé potřebě. Často to bývá na příliš odborné úrovni 

a často finančně nedostupné, není to zaměřené pro školství.  

6) Kde hledáte pomoc při řešení problémů v oblasti a) ICT předmětů b) 

metodicko-didaktické c) pedagogicko-psychologické d) technických 

problémů?   

(Informant 1) a)internet, učebnice, kolegové b)moc informací není, myslím si, ţe by to mělo být 

formou školení, konference, mít informace zvenčí, jak to funguje na jiných školách c) kolegové a vlastní 

zkušenosti z praxe, pokud není opravdu nějaký nový pohled na problematiku d)kolegové, kamarádi z firem, 

studenti naší školy pracující v počítačových firmách.  
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Obecně výstavy ne, JŠI ano, při řešení aktuálních názorů z různých škol, velice dobrá věc. 

(Informant 2) Weby, osoby. Prvně hledám odpověď na webu, kdyţ nenajdu, ptám se lidí, kteří o tom 

hodně vědí. 

(Informant 3) V rámci informatiky asi nejvíce v JŠI, kde jsme schopni si navzájem poradit. 

V metodicko-didaktických otázkách, to je pokus omyl, případně kolegové, studentů. Hospitující kolega. 

Pedagogiko-psychologické problémy hodně diskutuji s výchovným poradcem a na školení metodik prevence. 

Technické problémy z půlky řeším sám, co zvládnu hokus pokus omyl a nebo se obrátím na správce sítě. 

Určitou úlohu by u produktů měly hrát i firmy. Např. u interaktivních tabulí to funguje dobře, u SW je to trošku 

horší. 

(Informant 4) Strašně moc mi pomáhají mladí lidé, např. náš správce ICT. Vyuţití sociálních sítí. 

Dlouhodobá spolupráce s pedagogickou fakultou, sdruţení Tvořivá škola a kolegové, kteří učí ICT. Internet. 

Firmy jsou problém. 

(Informant 5) a) diskuze s kolegy, internet b) starší kolegové, hrozně důleţité, znají metody, postupy, 

je moţné s nimi řešit nejrůznější problémy. Škoda, ţe není nějaká diskuse učitelů z fakulty (např. nějaký 

portál) c) vyuţívám školního psychologa, konzultaci s třídními učiteli, d) školení, kolegové ze školení, 

kamarádi z oboru.  

(Informant 6) a) kolegové b) kolegové c) kolegové d) kolegové a přátelé správci sítě. Samozřejmě 

tam patří i web, kde se problém snaţím řešit nejdříve, dále pak kolegové především z JŠI. 

7) Jak hodnotíte kvalitu a mnoţství vybavení Vaší školy v oblasti ICT 

po SW a HW stránce? (z dlouhodobého hlediska) 

(Informant 1) Jsme velká škola, máme hodně techniky, hodně SW. Problém je, ţe technika odchází. 

Musíme počítat s nemalými financemi na obnovu techniky. Máme i další plány, chceme dovybavit některé 

učebny. V aktuálních mezích co jsou, jsme dobře vybaveni, ale nesmíme se s tím spokojit. Máme 150 

počítačů ve škole. 

(Informant 2) Letos jsem spokojený. Investujeme do ICT asi 2,5 milionu, díky dlouhodobé snaze na 

projektech. Letošní rok je výjimečný. Celkově bych to povaţoval za nadprůměrné. Za dva za tři roky budu 

zase nespokojen. Je to běţný cyklus stárnutí. 

(Informant 3) To je důvod proč tady zůstávám. Paní řiditelka to má jako prioritu. Podmínky jsou tu 

hodně dobré. Je důleţité, abychom nebyli přehlcení moc technikou, abychom dovedli zajistit její provoz 

a efektivně ji vyuţít. Peníze nevidím jako problém, ale kdyţ se udělá A musí se udělat i B. Kdyţ víme, ţe 

máme školu s 200 počítači, tak aby se natavil takový systém, aby to bylo obsluţitelné, aby to bylo efektivní. 

Např. máme spoustu SW, ale některé programy jsou rozhašené a my to nestíháme dávat do pořádku, tak pak 

jsou některé prostředky nevyuţity nebo jen minimálně. Ne kvůli tomu, ţe by učitelé nechtěli, ale kvůli tomu, ţe 

třeba něco nefunguje nebo mají malou metodickou podporu, nemají asistenta. To jsou zase ale ideály. Není to 

jen o technice, ale i o lidech. 

(Informant 4) Nešli jsme do projektu internet do škol. Šli jsme cestou různých projektů a ve 

spolupráci s obcí sdílíme pracovnu, kterou v rámci projektu zapůjčil zřizovatel. V současné době jsme velice 

spokojení. Co se týká do budoucna, hledáme si vlastní cesty. V záloze, je zřizovatel a rodiče. Ceny techniky 

jdou dolu. Jsem optimista. Problém bude asi se SW.  

(Informant 5) Myslím si, ţe jsme zatím vybaveni docela dobře. Máme 3 učebny + čtvrtou laboratoř 

s vybavením pro digitální technologie. Výbava je dobrá. Problém je s licencemi, pokud chce člověk zajistit 

nějakou aktuálnost SW, ale to je problém spíše u SŠ, pokud chceme výuku zaměřit více odborně, např. 
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nepouţívat OpenOfice, aby aţ studenti přijdou do praxe, uměli s tím, co se pouţívá ve firmách, to je pak 

finančně náročné. Je samozřejmě pravda, ţe je moţné na OpenOfice naučit to podstatné, neměli by se učit 

programy, ale mělo by se rozvíjet myšlení. U nás se myslím daří shánět finanční prostředky na obnovu.  

(Informant 6) Pro výuku předmětu ICT myslím, ţe v pořádku, tedy pokud se podaří v příštích dvou 

letech obnovit techniku. Co se týká podpory výuky ostatních předmětů pomocí ICT, vidím to jako problém. 

Z dlouhodobého hlediska, se to snaţíme řešit vlastními aktivitami, ale co se týká všeobecně podpory, kdyby 

se člověk neotáčel, tak nemá nic. Vlastně i prostředky na ICT jsme si sehnali sami. Vidím, teď především 

problém v podpoře výuky ostatních předmětů. Tedy problém ve finančním hledisku zajištění výuky po 

technické stránce. Tři roky co skončilo SIPVZ nemám prostředky. Z provozu školy to nestačí. Zatím ţijeme ze 

SIPVZ, v současné době vyuţíváme OPVK, coţ jsou evropské fondy. To má ale končit v roce 2013. Nevím, 

jak to bude s financováním dál. Další problém vidím ve vzdělávání pedagogických pracovníků. 

8) Jaký je Váš názor na Vaše finanční ohodnocení jako učitele ICT 

předmětů? 

(Informant 1) Jako správce v komerční sféře bych měl několikanásobně větší plat. Školství má ale 

jiné výhody. Moţnost sebevzdělávání a určitá volnost, člověk je svým vlastním pánem. Reţim je tu ale 

podobný, jako v komerční firmě. Byl bych rád, kdybych měl úměrný plat, musím se s tím ale smířit. Co se týká 

učitele, plat učitele a učitele ICT předmětu je srovnatelný a neměl by být rozdíl. Pokud ten učitel jen učí a má 

vytvořené zázemí. 

(Informant 2) Já si myslím, ţe ohodnocení učitele a to jedno jakého, je nízké. Nemyslím si, ţe učitel 

ICT předmětů by měl mít víc peněz neţ ostatní. 

(Informant 3) Já to odděluji, nemám pocit, ţe bych měl mít příplatek, za to ţe učím informatiku. 

Často si ale přivydělávám venku. Pak to můţe zavánět tím, ţe si to jdu do školy odučit, ţe mám hotové své 

přípravy a někdy na to hřeším. Čistě s učitelským platem bych nebyl spokojen, ale v součtu mi to postačuje.  

(Informant 4) O sobě nemluvím. Pro mě je škola koníček, výtvarná výchova, počítače, komunikace 

s lidmi. Kdybych chtěl vydělávat peníze, budu dělat něco jiného. Hodnocení je ubohé. S penězi je to strašně 

špatně vzhledem k popisu práce (ředitele atd.).  

(Informant 5) Měla by být fixní částka pro kaţdého učitele, další část by měla být za to, zda ten učitel 

učí dobře, ne vţdy to tak je. Pak částka za to co člověk dělá navíc.  

(Informant 6) V relaci s ostatními učiteli jsem ohodnocen stejně, takţe bych neměl mít nějakou 

prioritu, pokud nedělám něco navíc.  

  Podle čeho by se měla určovat výše platu ICT učitele?   

(Informant 1) Kvalita práce by měla být v osobním ohodnocení. Je rozdíl mezi učiteli, je rozdíl mezi 

pracovníky, mělo by to být ohodnoceno. Nedokáţu říct, jestli je kariérní řád správná cesta. 

(Informant 2) Byl bych pro kariérní řád, v němţ je zohledněna i délka praxe, určitě i kvalita práce. 

(Informant 3) Měli bychom být schopni nějakým nástrojem oddělit učitele, který je angaţovanější 

a učitele, který si to chodí do školy jen odučit. Délka pedagogické praxe v souladu s kariérním řádem. Kvalita 

práce je ve školství těţko měřitelný pojem. 

(Informant 4) Délku praxe vůbec neuznávám. Kariérní řád ztrácí důvěryhodnost, muselo by to být 

krystalicky čisté a naprosto jednoduché, coţ se nedaří dosáhnout. Pokud by to byl systém jako u lékařů, který 

je prověřený a léta funguje, tak jednoznačně ano. Věřím v kvalitu práce.  

(Informant 5) Délka praxe určitě. Mělo by to být vícesloţkové. Slyšel jsem o tom, ţe by měla 

vzniknout vlastně něco jako učitelská komora, ale kdo posoudí tu kvalitu, jak ten člověk učí. 
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(Informant 6) Ta předchozí odpověď zněla, jako ţe si nestěţuju a nevadí mi to. Pokud ale učitel 

vykonává nějaké činnosti navíc, např. ICT metodika nebo to co by dělat neměl (správce ICT, administrace ISŠ 

atd.), tak by se samozřejmě ten plat měl pohnout nahoru. Nejsem si jist, zda délka pedagogické praxe je 

vhodným měřítkem pro kvalitu učitele ICT, samozřejmě starší pedagog má více zkušeností, ale v této oblasti 

si nejsem jist. Kvalita práce určitě ano, ale je zde nebezpečí subjektivního hodnocení.  

Je plat učitele Vaším celkovým finančním příjmem?  

(Informant 1) Mám dlouhodobě dvě další práce plus někdy něco nárazově. Je to z důvodu financí. 

Finance, které tu mám, mi nepostačují. Myslím si ale, ţe to ţe se pohybuji v komerční sféře, je to pro mě jako 

učitele určitá výhoda. Vím, jak to funguje jinde. I kdybych tu měl plat vyšší moţná i tak z důvodu odborného 

růstu bych měl práci i jinde. 

(Informant 2) Není. Ještě pracuji jako lektor DVPP, školím ICT metodiky a pracuji na projektech. 

(Informant 3) Není. 

(Informant 4) Řadu let jsem si přivydělával. Dnes velmi nárazově, spíše ne. Není čas a prostor. 

(Informant 5) Určitě není. 

(Informant 6) Plat učitele se na mém příjmu podílí zhruba 2/3. 1/3 projekty OPVK. 

Uvaţoval(a) jste váţně o odchodu ze školství (uveďte důvody)? 

(Informant 1) Ano. Finance ani tak nebyly hlavním důvodem. Hlavním důvodem byl systém školství. 

Potřebuju mít ve všem pořádek, systém, cíl, ideu. Kdyţ jsem v systému, který nefunguje, strašně těţko se 

zařazuji. Základní kameny školství jsou nefunkční. Např. RVP a státní maturita. Znepříjemňuje to ţivot. 

Nezaznamenal jsem, ţe by se systém školství lepšil. Nejde jen o ministerstvo, ale i sloţky zřizovatel, kraj, 

vedení ve škole. Spíš mi připadá, ţe se vracíme zpět. Oklešťování svobody člověka, manipulace s lidmi, 

nucení k nedůleţitým věcem pro smysl školy. 

(Informant 2) Bylo mi nabídnuto místo vedoucího odboru krajského úřadu pro oblast školství, o tom 

jsem váţně uvaţoval. 

(Informant 3) Zatím mi to doma tolerují, ţe jsem od nevidím do nevidím někde. Děti zatím nemám. 

V budoucnu by to mohl být problém, aţ budu mít děti a nebudu si moc přivydělávat někde jinde. Znatelně mi 

klesne příjem a já budu moţná muset uvaţovat o odchodu ze školství. 

(Informant 4) Před pár lety docela ano. Škola šla díky koncepčnímu plánu v regionu s počtem ţáků 

výrazně dolu, byla to velká rána a demotivace zda pokračovat. Situace se ale zlepšila a práce mi vyhovuje. 

Pro mě finanční stimuly nejsou tak zásadní. Nemám ţivotní styl a náklady takové, ţe by to pro mě bylo 

podstatné.  

(Informant 5) Neuvaţoval jsem. 

(Informant 6) Ne, já si nestěţuju, ani na finanční ohodnocení ani na pracovní podmínky. Zatím jsem 

do fáze vyhoření nedospěl.  

9) Jaké činnosti, které vykonáváte jako učitel ICT, se podle Vás 

výrazně liší od činností učitelů, které nevyučují ICT předměty? (v přípravě na 

hodinu, v průběhu hodiny,   v hodnocení výuky)   

(Informant 1) Drtivá většina výuky probíhá na počítači. Je to tedy jiţ limitováno v dobrém i ve 

špatném slova smyslu nástrojem počítače. Ne úplně kaţdá hodina je s počítačem, někdy je počítač aţ tím 

dalším nástrojem. Je to nástroj můj i mých studentů. U kantorů většiny ostatních předmětů tento nástroj 

většinou není. Především tedy výuku v ICT předmětech ovlivňuje nástroj počítače a já podle toho musím 
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koncipovat přípravu. Metody jsou podobné. Informatika je z velké části o praktické činnosti. Spíše individuální 

činnost s jednotlivci, aby ţáci rozuměli věci. Výhodou je poloviční počet ţáků ve třídě. Více moţností 

k individuálnímu přístupu, moţnosti se bavit a diskutovat. V hodnocení je výhodou vyuţití počítače. Je to 

ulehčení. Mám zavedené metody, které ulehčují práci např. při odevzdávání prací. Výhodou je jednoznačná 

prokazatelnost. Studenti hned vidí známku. Oboustranný přínos. V informatice nemám hotové učebnice, 

učitelé ostatních předmětů ano, tím pádem to mají jednodušší. Pomůcky jsou v informatice omezené, v tom to 

mám moţná jednodušší. V přípravě učebny nevidím rozdíl, je připravená. Moţná ještě jiný způsob řešení 

problémů u učitele ICT. Informatik jde na problémy více logicky. Moţná má výuka jistý řád daný počítači. Tím 

nechci říct, ţe to ostatní učitelé nemají, ale je to přírodovědný předmět a tím je charakterizován. Nemyslím si 

ale, ţe by bylo ve výuce informatiky něco úplně diametrálně odlišného. Je zde jiný přístup ke studentům, 

jelikoţ děláme jiné činnosti. Můţeme zacházet do jiných oborů. Myslím si, ţe na gymnáziu nejsou velké 

rozdíly ve znalostech u ţáků. Je to dáno tím, ţe se na ZŠ zavedli povinné hodiny ICT. Elektronická forma 

odevzdávání prací, je rychlejší a jednodušší. Pouţíváme moodle. Řekl bych, ţe je to výhodnější. 

(Informant 2) Studium nových poznatků z oboru jinak v tom rozdíl není. Mírně didaktické 

a metodické postupy pro výuku témat z oboru, výběr vyučovacích metod, organizace výuky, vstupní znalosti 

a dovednosti ţáků bývají u mladších dětí větší. Částečně i v hodnocení výsledků ţáků a přípravě kontrolních 

úloh (např. testů). 

(Informant 3) V matematice mi činnosti zabírají mnohem více času neţ jako informatikovi. Je to 

nosný předmět, více se na něj dbá. Je velký tlak na kvalitu výuky na její kontrolu, písemky, mnohem více 

známek, větší komunikace s rodiči. Na třídní schůzku z matematiky chodí mnoho rodičů a dlouze řešíme 

různé problémy, na třídní schůzky z informatiky mi nechodí nikdo. Paradoxně mají informatici méně práce, ale 

záleţí na tom, jak si to ten učitel nastaví. V přípravě na hodinu mohu například kopírovat předlohy. V hodině je 

to náročnější, nejste ve výuce jen vy jako učitel, ale je tam ještě obrazovka počítače. Často díky tomu ţáci 

nevnímají váš pokyn. Já jsem si navykl, ţe informativní obsah vsadím do deseti minut a pak celý zbytek 

hodiny je nechám samostatně pracovat a chodím mezi nimi. Vyuţívám systém kontroly vzdálené obrazovky. 

Někdy se přistihnu při tom, ţe více vnímám obrazovky dětí, neţ samotné děti. Co se týká hodnocení, nejsme 

profilový předmět. Pouţíváme moodle, který ulehčuje práci. Výstupem po hodině informatiky je soubor. Je to 

neoddiskutovatelná věc. Vedeme děti ke konkrétním produktům, nemusíme tolik vymýšlet testování, pro mě 

tím testováním je výsledný soubor, který ţáci odevzdají. Rozdíl můţe být v tvorbě materiálů, jak to metodicky 

uchopit, co těm dětem neříct. Počítač nabízí spoustu moţností, je důleţité vybrat ty nejdůleţitější. Rozdíl 

vidím i v kázni ţáků (internet atd.). V motivaci ţáků paradoxně také. Ţáci si myslí, ţe s počítačem umí. Jsou 

velké vstupní rozdíly ve znalostech a dovednostech dětí. Částečně i v individuálním přístupu k talentovaným 

ţákům. V komunikaci. Vstupuje tu elektronická komunikace se ţáky. Děti se na mě čím dál tím častěji obracejí 

s nejrůznějšími věcmi přes email a je třeba si nastavit nějakou mez. Co je mou prácí a co ne. Vůbec i naučit 

děti tímto způsobem komunikovat. 

(Informant 4) Určitě je to ve vztahu k technice. Pracujete s technikou a tím je to dané. Internet je 

velkou konkurencí. Na internetu je pro ţáky hodně lákadel. Je třeba ţáky motivovat. Vybídnout je k aktivitě. 

Zaměřit pozornost dětí správným směrem např. problém ve Photoshopu, omezit pestrou paletu funkcí, které 

tam jsou, strašně snadno se v tom utopí, kdyţ je chci naučit kompozici, ta strašná spousta nástrojů tam 

působí jako lákadla, která odvádějí pozornost ţáků. Dále na jedné straně náročnost na přípravu, na druhé 

straně velké ulehčení, jelikoţ je mnoho nástrojů předem vytvořených. Důleţitá je dobrá příprava učebny. 

Pokud je učebna připravena, není to problém. Lépe se motivuje. Někdy je to náročné na organizaci. Jsou 

velké rozdíly ve vstupních dovednostech ţáků. V hodnocení je velká výhoda, například v jazycích se dají testy 
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snadno statisticky vyhodnocovat. Moţnost vyuţití systematických testů. V komunikaci s ţáky, je to určitý 

problém. Počítač je třetí prvek, který vstupuje do komunikace.  

(Informant 5) Určitě by být neměly, je to předmět jako jakýkoliv jiný, myslím si ale, ţe máme výhodu. 

Vyuţití počítače, motivačního nástroje internetu ve smyslu něco za něco, jestliţe chceš pracovat a budeš 

odvádět dobré výsledky, na konci si můţeš dělat svou práci na internetu. V jiných předmětech, pokud učitel 

nechce vyuţívat moderní technologie, tak nemusí, tady u nás se předpokládá, ţe to zvládáme. Ale to je zase 

dané odborností toho daného vyučujícího. Je třeba vyuţít technologií pro zpestření a zkvalitnění výuky. 

Drobný rozdíl vidím v tom, ţe v průběhu hodiny musím volit jisté metody. Je to spíše o individuálním přístupu 

k ţákům. Krátký výklad, komunikace, diskuse. 

(Informant 6) Na matematiku se připravuji spíše prostřednictvím poznámek na papír. Je tu zásadní 

rozdíl, co se týká metodické podpory nebo spíše materiálů, které se dají pro metodickou podporu pouţít, 

například učebnice. Myslím si, ţe učit informatiku z učebnice nejde. Můj pohled na informatiku je diametrálně 

odlišný. Samozřejmě, pro mne mohou být vodítkem, ale spíše se jich nedrţím vůbec. Spíše se drţím toho, co 

je předepsáno v RVP. Nedrţím se tak pevné struktury učiva, která je v učebnici, jaká je i v matematice. Takţe 

v tomto je vlastně dost zásadní rozdíl. Výuka vychází hodně z názoru vyučujícího a tím bych řekl, ţe je ta 

příprava, ne důkladnější, ale záznam té přípravy musí být podrobnější, pokud chci prezentovat nějaké 

materiály, musím je mít připravené v nějaké formě. Průběh hodiny, kdyţ odmyslíme ICT prostředky, by byl 

stejný ve srovnání s matematikou, protoţe docela velká část je zaloţena na nějakém procvičování, 

samostatné práci, v činnostech, spíše individuální přístup ţáků. V hodnocení výuky, je to odbornější předmět, 

který je příbuznější více fyzice a matematice, neţ třeba jazykům. Myslím, si ţe by se to mělo odvíjet trochu 

i od toho, zda je ţák s počítačem kamarád nebo není. Hodnocení není tak náročné, jako v případě 

matematiky. Málo kdy se v informatice stane, ţe ţák není schopen úlohu splnit, kdeţto v matematice se stane, 

ţe příklad nespočítá. V informatice jsou to spíše praktické činnosti. Průměr známek vychází mnohem lepší, 

neţ v matematice a můţe to být z mnohých důvodů. Studium nových poznatků je v ICT markantnější např. 

v matematice, jde spíše o metodiku, v informatice spíše o odbornou stránku. V průběhu výuky jsou metody 

vţdy specifické pro daný předmět. Myslím si, ţe v matematice je snadnější udrţet kázeň ţáků. Počítač můţe 

být ve výuce jako rozptylující element, ale není to tak hrozné, na druhou stranu je tam větší motivace. Odhad 

vstupních znalostí a dovedností vidím na stejno. Ale např. častěji se v informatice objeví ţák, který 

o informatice opravdu něco ví, coţ se v matematice stává zřídka kdy. Matematiku znají z toho, co se učili ve 

škole a z informatiky zvládají základní ovládání počítače, protoţe předtím doma sedí, chatují, posílají si email, 

jsou na facebooku, prohlíţejí si fotky a videa.  

10) Jsou podle Vás charakterové vlastnosti učitele ICT předmětů 

v něčem odlišné od ostatních učitelů? Měly by být?   

(Informant 1) Asi ne. Liší se v oblastech zájmů. Někteří učitelé pak spolu přicházejí do kontaktu více, 

někteří méně. Nemyslím si, ţe ICT učitel je specifický, ţe by měl být jiný, neţ učitel předmětu jiného. Je to 

učitel a ať učí cokoliv, měl by mít jisté vlastnosti např. morální vlastnosti, být schopen učit zajímavě, kvalitně, 

atd. Neměl by být rozdíl. U učitele na ZŠ, který pracuje na plný úvazek, jako učitel a má navíc ještě na starosti 

techniku, je to na úkor kvality. Byť má skvělé vlastnosti a schopnosti, není to v jeho silách a lidé okolo mohou 

říkat, ţe to nezvládá, on se na to vykašlal, nerozumí tomu nebo ţe problémy neřeší. Je na něj naloţeno 

strašně moc práce. Je třeba rozlišovat určité role, které jsou třeba ve škole zajistit a neklást to na bedra 

jednomu člověku. 

(Informant 2) Myslím si, ţe ne. 
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(Informant 3) Máme rádi komunikaci emailem, elektronicky, zkratkovitě. Je mi to příjemnější neţ, 

kdyţ mě na chodbě někdo zastaví a začne mi dlouhosáhle vysvětlovat svůj problém. Cítím to jako handicap, 

očekávám to od druhých lidí a oni na to nejsou zvyklí. Dále myslím, ţe odbornost. Na ZŠ je problém 

nabídnout učitele informatiky, který je i odborník. Aprobovaný odborný informatik není ten, kdo to vystudoval 

před 20 lety, ale ten kdo se snaţí na dobu reagovat. Být schopen řešit s dětmi facebook. Tím pádem 

i flexibilita – neuzavřenost. Měl by být praktik, především na ZŠ.  

(Informant 4) Spíš jsem to viděl dříve. Lidé, kteří uměli programovat, se dříve ve školách tvářili jako 

polobozi. Myslím si ale, ţe to bývávalo. Moţná v organizování, v přesnosti, odbornosti. Více méně ale nevidím 

nějaký rozdíl. Učitel by měl mít jisté vlastnosti a je téměř jedno jaký předmět učí. 

(Informant 5) Smysl pro hledání problémů v rámci problému, myšlení dopředu. Podle mě by se ale 

neměl, nějak odlišovat, měl by mít vlastnosti jako jakýkoliv jiný učitel.  

(Informant 6) Myslím si, ţe obecně učitel by měl být trošku extrovertní a v tom případě i učitel ICT, 

nevidím tam velký rozdíl. Neměl by být humanitní typ, měl by být zaměřen prakticky. Je to o HW a o přístupu 

k technickému přístroji. Ale to uţ je dáno jeho aprobací, kterou si učitel zvolil. Myslím si, ţe přesnost 

a matematicko-logické myšlení. Jinak by měl mít vlastnosti, jako jakýkoliv jiný učitel.  

 11) Jaké jsou podle Vašeho názoru tři hlavní pozitiva a tři hlavní 

negativa profese učitele ICT na ZŠ?   

(Informant 1) ICT je úţasný obor, ale je třeba ho nezneuţívat. Počítače nám mají ţivot zpříjemnit, 

zjednodušit, dát nám další nástroje a moţnosti. Je třeba počítač pouţívat správným způsobem, aby 

neobtěţoval, nekomplikoval práci např. vedení informací papírově a ještě elektronicky, problematika špatného 

(nepřehledného) informačního systému. Jako pozitivum vidím určitě moţnost se vzdělávat, být v mladém 

prostředí, cítím se mladší. Mám zde nové technologie, nové věci, široký přehled v oblasti IT. Nesouhlasím 

s názorem, ţe by učitelé měli výhodnou pracovní dobu. Učitelé pracují hodně i doma. O prázdninách dohánějí, 

co nestihli během roku. Prázdniny vlastně nemáme. Negativa: Koncepce školství. Zátěţ je silná, ale v jiných 

zaměstnáních můţe být také, ale zátěţ to je. Vybavení je na naší škole dobré. Problém společenské prestiţe 

ze strany rodičů dětí. Škola by měla více dbát na svých vnitřních pravidlech. Větší odpovědnost rodičů. 

Definovat hranice, co je odpovědností rodičů a co školy. Na základních školách můţe být problém kázeň 

ţáků. Jsou ale různé metody, které se u nás bohuţel nepouţívají. Například místnost s odborným dozorem, 

kam je moţné poslat dítě, které narušuje výuku. Ale rozhodně ne vytvoření specializovaných tříd pro zlobivce. 

(Informant 2) Uspokojení z práce a radost z výsledku, různorodá tvořivá činnost, práce s dětmi 

a mládeţí. Velká psychická zátěţ určitě, časová náročnost na kvalitní přípravu, nízké finanční ohodnocení. 

(Informant 3) Pozitiva: víte hodně o dětech, mohu toho vyuţít v hodinách. Mohu jím nabídnout téma, 

které je baví a na tom je to naučit. Jako informatik mám přístup k informacím o technice, trendech, větší 

nadhled nad vývojem, co se děje. Přístup k informacím je v dnešní době velká deviza. Umět vhodně vyuţít 

techniky jako komunikačního nástroje, být snadněji v komunikaci s rodiči např. přes webovou stránku třídy. 

Nevýhody: chybí jasná zakázka z venku, co je a není potřeba, co by mělo být obsahem výuky, RVP je hodně 

obecný. Do určité míry bych to mohl brát jako pozitivum, ale pokud chci práci odvést kvalitně a obhájit si to, 

můţe to být problém. Neumíme dělit role. Kaţdá nová věc, která do školství přijde, je třeba někým zabezpečit, 

tím myslím nenavalit toho na jednoho člověka moc (např. ač jsem pro reformy tak reforma, kterou měli učitelé 

udělat zadarmo; zajistit techniku, děti na rodiče nemají tolik času a věci s tím související, být třídní učitel, 

dozory, být helpdesk). Jsem zahlcený. Není to o penězích. Nemůţeme učiteli pořád přidávat práci.  
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(Informant 4) Pozitiva: moţnost sebevzdělávání, podíl na vzdělávání nové generace, uspokojení 

z práce, samostatnost. Negativa: koncepce školství, nedostatek financí na vybavení, nízké finanční 

ohodnocení. 

(Informant 5) Moţnost předat informaci v tom daném oboru, formování názoru v rámci oboru, 

moţnost sebevzdělávání, kolektiv. Negativa: děti se nechtějí učit, pro mladé učitele vstupní plat (pokud chce 

člověk zaloţit rodinu je to velký problém), já jsem v práci od rána do večera. Moţná to ale není problém jen 

začínajících učitelů.  

(Informant 6) Pozitiva: je to atraktivní obor, který zaujme a který zajímavý i pro mě. Ţe to není něco, 

co ţákům vyloţeně vadí, jako třeba chemie. Časová náročnost na kvalitní přípravu výuky. Nutnost vzdělávání 

vidím někde uprostřed mezi pozitivem a negativem. Různorodá tvořivá činnost. Občas je to různorodé. 

Negativa: mám pocit, ţe za 5 nebo 10 let tuto profesi nebudu moci vykonávat, jelikoţ mi ujede vlak. Z hlediska 

metodických věcí se to bude doufám zlepšovat, co se týká odborných věcí, tam se bojím, ţe to bude horší. 

U základních dovedností, které jsou potřeba naučit všechny ţáky, tak to si myslím, ţe je v klidu, pokud 

nedojde k nějakému vyhoření či něco podobného. V odborných věcech, jako je například příprava na vysokou 

školu technickou, tak tam by mohl být problém velmi brzy. Je to náročnost profese z hlediska samostudia. 

V matematice je vše hotové od 18 století a jde především o metodiku a v informatice se vše stále posouvá 

dál. Sice to obecně v poslední době trošku stagnuje, ale uvidíme např. z hlediska programování, je to průšvih.  

12) Co Vám jako učiteli ICT činilo v začátcích největší problémy? Co 

Vám jako učiteli ICT činí problémy dnes? 

(Informant 1) Budování autority, učitel je o pár let starší neţ ţáci. A druhým problémem, nemáte 

zkušenosti jako učitel. Aţ po 3 letech výuky zjišťujete, co děláte dobře, co děláte špatně. Dnes nic. Nemám 

problémy. 

(Informant 2) Neztotoţňoval jsem se s koncepcí výuky. Učilo se programovat (Basic, Pascal). Tato 

koncepce mi opravdu neseděla. Myslím si, ţe se to nemělo učit. Neslučoval jsem se s obsahem, který se 

tehdy učil. Dnes nic. 

(Informant 3) Největší náraz byl, ţe na fakultě nás nikdo neučil, jak učit informatiku. Měli jsme 

didaktiku informatiky, kde nás učili, jak opravovat písemky z programování a semestr praktikum z Wordu 

a Excelu. Měl jsem svoje vize, bavilo mě programovat, myslel jsem si, ţe budu učit programování a zároveň 

aplikace. Teď mi stačí, kdyţ si vytáhnu 3 děti s kterýma dělám programování, těm se individuálně věnuji 

a zbytku dám nějakou práci. V začátcích bylo těţké stanovit si cíl, co se ode mě vlastně očekává, co budu 

učit. Hodně jsem sbíral metodické střípky. V osobní rovině to pak bylo obhájit si, proč jako informatik jdu učit 

do ZŠ. 

Problémy dnes: boj se stereotypem. Komunikace s rodiči ţáků. Rodiče si myslí, ţe děti počítače umí. 

Bojujeme o motivaci dětí. Informatika děti nebaví, je to práce jako kaţdá jiná.  

(Informant 4) Na začátku to byl velký zápas s HW a s investicemi, aby ta technika vůbec byla ve 

škole.  Najít prostředky na periodickou obnovu. Dnes: nastává rvačka o mozky dětí, potřeboval bych větší 

hodinovou dotaci na informatiku. Nic méně hodně vyuţíváme i projekty a průřezová témata. 

(Informant 5) Určitě příprava a její způsob. Je třeba přípravy z hlediska vyvíjejícího oboru měnit. 

Dále administrativní záleţitosti, to co se na pedagogických fakultách neučí. Dnes je největší problém čas. 

Musím vykonávat hodně činností, je to na úkor přípravy, je to škoda.  

(Informant 6) V začátcích to byla metodika a ujasnění si, co je důleţité a co není. Vím, ţe jsem učil 

zbytečnosti, které nejsou úplně nutné a je to spíše taková odbornost, kterou se nemusí kaţdý zatěţovat. 
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Takţe definování si úrovně obsahu a uzpůsobení ho potřebám, promyšlení metodických postupů. Problém 

dnes: vzhledem k rozsahu předmětu na ZŠ i SŠ co je dáno jako obecné učivo pro všechny, tak je to malá 

mnoţina, která se často opakuje. Člověk neustále opakuje čtyřem skupinám během roku neustále to samé, 

v podstatě paralelně. To mi dělá asi největší problémy. Je to určitý stereotyp, ač se člověk snaţí pouţít různé 

metody. Ale nejde to pořád vymýšlet něco nového. Mám 16 hodin počítačů a 5 hodin matematiky. Mám 5 

skupin, které se učí to samé, při tom je to malá škola.   

13) Jaká je Vaše představa školy budoucnosti? 

(Informant 1) Technologie budou mít větší roli neţ dnes. Ţáci budou mít technologie u sebe, budou 

mít přístroje, které budou moci pouţívat v hodinách. Všude ve škole dostupný internet. Učitelé budou více 

vyuţívat technologie v hodinách. Větší vybavenost tříd audiovizuální technikou v kaţdé třídě. A budeme 

hledat hodiny, kde se ta technika nebude pouţívat. Je potřeba rozvíjet i jiné dovednosti. Plná vybavenost, 

větší integrovanost metod práce s informacemi do běţné výuky. 

(Informant 2) Mně by se líbilo, kdyby se ve škole učilo konstruktivisticky. Učitel ráno přijde do třídy, 

zadá úkol a na něm se pracuje. Aby se ICT pouţívalo pro konstruktivistické vyučování. Aby se do výstupů 

RVP přidalo něco co je měřitelné. 

(Informant 3) Česká ZŠ je odtrţená od reality. Ideální škola budoucnosti by byla, kdyby byla bliţší 

praxi, kdyby se zmenšila vzdálenost mezi rodinou a školou. Dnes za vše můţe škola. Rodiče by měli znát své 

povinnosti, kdyţ dají své dítě do školy. Měly by být jasně vykomunikované meze, kde je odpovědnost školy 

a kde rodičů.  

(Informant 4) Vyuţívat technologie smysluplně a efektivně. Zkušenost s praktickým ţivotem. Změna 

učebního stylu od pouhého předávání informací.  

(Informant 5) Myslím si, ţe by se mělo změnit financování škol. Nelíbí se mi systém financování 

podle počtu ţáků, odpadlo by soupeření škol o ţáky. Dále větší profilace škol, kaţdá škola nemůţe zvládnout 

všechno. Z hlediska vstupu technologií do vzdělávání je to problém.  Naučit se s technologiemi správně 

pracovat. Nemít počítač jen jako zábavu.  

(Informant 6) Já tam vidím dvě polohy. Buď dáme úţasnou skvělou volnost, kdy ţáci budou moci 

neomezeně pouţívat technologie, budou mít na stole notebook s internetem, ale myslím si, ţe to bude velmi 

náročné z hlediska pozornosti a kázně, mluvím teď obecně o všech předmětech ne jen o ICT. Tento přístup je 

myslím v pořádku, jelikoţ technologie budou čekat ţáky i v jejich budoucím zaměstnání, zvlášť pro ty co jsou 

na gymnáziu. Nebo se škola maličko vrátí zpět, ţe pokud nebude řečeno, teď vyloţeně pouţívám ICT 

technologie, tak ţe se tam ty technologie běţně pouţívat nebudou. Buďto budeme na jedné straně ICT všude 

všichni vyuţívat, ale budeme mít problémy s kázní a udrţením motivace nebo jim vše nakáţeme, ale zase 

zůstaneme na současném stavu. Ani jedno řešení není ideální, ale myslím si, ţe by to spíše mělo směřovat 

do té oblasti vyuţívání technologií. Tedy buď, ţe se to bude pouţívat neustále nebo jen při určitých metodách. 

Myslím, si ţe to bude směřovat do té fáze, kdy všichni budou pouţívat technologie, ale myslím si, ţe to bude 

neudrţitelné z hlediska kázně. Je zde potřeba určitá sebekázeň, která u dětí v tomto věku není.  

14) V čem vidíte největší překáţky pro kvalitní vyuţití ICT ve školách? 

(Informant 1) V drobných případech to je technika. Hlavní překáţka je v lidech. V jejich přístupu, 

vzdělání a v metodách práce, které pouţívají. Jsou lidé, kteří nechtějí pouţívat technologie nebo technologie 

pouţívají jen pro svou práci a nejsou schopni ji uplatnit ve výuce. Pouţívají technologie neefektivně, primitivně 

nebo třeba i špatně. Problém je ve vzdělání učitelů v oblasti ICT, v efektivním vyuţití ICT ve výuce. 
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(Informant 2) V lidech. Kdyţ dá člověk lidem techniku, tak ještě hodně dlouho trvá, neţ se ta 

technika začne efektivně vyuţívat. Velká skupina lidí nezmění instruktivistický přístup vyučování na 

konstruktivistický jenom proto, ţe tu techniku má. Lidé často vyuţívají techniku instruktivistickým přístupem, 

promítají nějaké informace, málo se učí dovednostem. To si myslím, ţe je největší překáţka.  

(Informant 3) V jiných oblastech se něco osvědčí časem, v ICT nikdy nic takového není. Přinese se 

nový nástroj, hodí se učitel do vody, tak nějak to vyuţij, uč nově. Dále aby měl učitel energii řešit to co je 

důleţité. 

(Informant 4) V nedostatečných kompetencí učitelů. Nesprávné uchopení technologií bez správných 

metod. Je potřeba se celý ţivot zdokonalovat a vzdělávat. Zároveň jsou důleţité i finance, aby bylo moţné 

udrţet techniku ve škole na rozumné úrovni. 

(Informant 5) Myslím si, ţe děti nemají ochotu přijmout, ţe počítač je pracovní nástroj. Počítač vidí 

spíše jen jako hračku.  

(Informant 6) Jedna je na straně učitelů, druhá je na straně ţáků a třetí je na straně vybavení. První: 

existuje spousta učitelů, kteří se této oblasti bojí nebo nemají zájem rozvíjet se v ţádné oblasti, natoţ v této. 

Kdyţ chci někoho učit pomocí takovýchto prostředků, musím je ovládat lépe, neţ ten, koho učím a v tom je ta 

překáţka. Je nesmírně těţké dosáhnout úrovně ţáků, ač není moc velká, ale pouţívají technologie kaţdý den. 

To je tedy překáţka na straně učitelů a nemyslím si, ţe se to dá moc dohnat, ne kaţdý je nadaný, všichni 

jednou dospějeme do věku, kdy se nám bude hůře učit nebo i vyhoříme. Samozřejmě ne u všech. Druhá 

překáţka je na straně ţáků, abychom je přesvědčili o moţnostech toho nástroje pro jejich budoucí práci 

o potřebnosti ovládat ICT z jiné oblasti, neţ jenom surfování atd. Ale je to o ovládání např. kancelářských 

balíků atd. Překáţky, na straně ţáků vidím v tomto. Dále uţ jsme o tom hovořili, o respektu, o schopnosti 

soustředit se na ty činnosti, které jsou předmětem výuky a ne, ţe zrovna teď chci komunikovat na facebooku. 

Třetí překáţka je ve financích, v otázce, jak to naučit učitele. Aby měli prostředky, aby je měli u sebe, aby 

uměli základní dovednosti a potom aţ zjistí, ţe je to opravdu dobré, aţ v tom získají kramfleky, tak se mohou 

dále vzdělávat a rozvíjet, nelámat to moc násilím. V tom vidím překáţku. Nejdříve se o tom člověk musí 

přesvědčit sám a pak bude mít další touhu se vzdělávat, třeba co se týká metodických záleţitostí.  

 

 


