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1 Úvod

1.1 Vymezení problematiky

V diplomové práci jsem se zam¥°ila na vyuºití interaktivní tabule ve výuce fyziky. �áste£n¥
jsem popsala funkce programu ACTIVstudio3. Uvedla jsem výhody a nevýhody pouºívání
tabule a vypracovala n¥kolik vlastních p°edvád¥cích se²it·. P°edvád¥cím se²item rozumíme
prezentaci spustitelnou v programu ACTIVstudio1.

Toto téma diplomové práce jsem si vybrala zejména proto, ºe jsem cht¥la vytvo°it ma-
teriál, který by mohl být dále vyuºíván a pomohl by dal²ím pedagog·m p°i výuce fyziky.
Na základ¥ vlastních zku²eností jsem zjistila, ºe tabule není dostate£n¥ pedagogy vyuºivána.
D·vodem tohoto problému je £asová náro£nost pro osvojování si práce s interaktivní tabulí.
V sou£asné dob¥ jsou na u£itele kladeny stále v¥t²í nároky. Studenti vyºadují intenzívn¥j²í
vyuºití informa£ních technologií ve výuce. Ov²em je t°eba dbát na srozumitelnost a p°ís-
tupnost jejich vyuºívání pedagogem, proto je d·leºité, aby n¥kte°í m¥li moºnost se hloub¥ji
seznámit s touto problematikou.

1V textu diplomové práce je význam pojmu prezentace a p°edvád¥cí se²it stejný.
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1.2 Cíle práce

Cíle mé práce jsou následující:

1. Provést £áste£nou re²er²i dostupných zdroj· v �eské republice a zahrani£í týkajících
se výuky fyziky pomocí interaktivní tabule

2. Seznámit se s moºnostmi programu ACTIVstudio v.3

3. Vytvo°it n¥kolik ²ablon pro °e²ení fyzikálních problém·

4. Vytvo°it n¥kolik ukázkových prezentací ur£ených pro výuku fyziky s podporou inter-
aktivní tabule

5. Vytvo°ené ²ablony a prezentace ov¥°it p°i výuce na ²kole
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1.3 Struktura práce

Diplomová práce se skládá z devíti kapitol a 4 p°íloh, které obsahují n¥kolik p°edvád¥cích
se²it· vytvo°ených v programu ACTIVstudio. Sou£ástí práce je i p°iloºený nosi£ CD-ROM
s elektronickou verzí p°edvád¥cích se²it·.

V úvodu práce vysv¥tluji svou motivaci pro výb¥r tématu, p°ibliºuji cíle práce a sezna-
muji se strukturou práce. V druhé kapitole naleznete stru£ný p°ehled a popis moderních tech-
nologií vyuºitelných ve výuce na ²kolách v kontextu vyuºití interaktivní tabule. Naleznete
zde souhrn výhod a nevýhod jejich pouºívání v hodin¥. Dále kapitole vysv¥tluji princip
funk£nosti interaktivní tabule a seznamuji £tená°e s moºností jejího vyuºití ve výuce. T°etí
kapitola popisuje základní funkce programu ACTIVstudio s d·razem na jejich praktické
vyuºití vycházející z mé zku²enosti.

V následující, £tvrté, kapitole obeznamuji £tená°e se zdroji informací o vyuºití interak-
tivní tabule v �eské republice a v zahrani£í. Naleznete zde popis obsahu vybraných webových
stránek zam¥°ených na práci s interaktivní tabulí.

V páté kapitole popisuji zku²eností z hospitací u pedagog· Mgr. Hany Bure²ové a RNDr.
Miroslavy �erné, které jsem absolvovala b¥hem psaní diplomové práce. Kapitola obsahuje
názory obou u£itelek na práci s tabulí, moje zhodnocení hospitací a získané zku²enosti, které
m¥ pomohly p°i vytvá°ení vlastních p°edvád¥cích se²it·.

�está kapitola obsahuje popis p°edvád¥cích se²it· vytvo°ených v rámci diplomové práce.
Práce jsou rozd¥leny do kategorií podle zp·sobu vyuºití ve výuce. Ke kaºdé kategorii jsem
vybrala jeden ukázkový p°edvád¥cí se²it, který jsem rozebrala podrobn¥ji. Textovou podobu
ukázkových p°edvád¥cích se²it· naleznete v p°ílohách A, B a C.

Moje zku²enosti získané pouºíváním interaktivní tabule ve výuce jsou shrnuty v sedmé
kapitole. Zam¥°uji se na výhody a nevýhody pouºívání interaktivní tabule ve výuce. Sou£ástí
hodnocení vyuºití interaktivní tabule byl dotazník, který vypl¬ovali studenti pracující s in-
terkativní tabulí v hodinách. Podrobn¥ji o jeho obsahu, odpov¥dích na otázky a jeho vyhod-
nocení se dozvíte v osmé kapitole.

Devátá kapitola obsahuje záv¥re£né zhodnocení diplomové práce, nám¥ty na dal²í práci
v oblasti vyuºití interaktivní tabule ve výuce fyziky. V p°ílohách se nachází ukázkové prezen-
tace a obsah p°iloºeného CD-ROM nosi£e.
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2 Vyuºití moderní techniky

S vývojem moderní techniky se objevila i °ada moºností jejich vyuºití p°i výuce. Mezi
pom·cky pouºitelné p°i výuce m·ºeme v sou£asné dob¥ za°adit mnoho moderních tech-
nologií. Pat°í mezi n¥ po£íta£, vizualizér, diaprojektor, zp¥tný projektor, audio technika,
mobil, fotoaparát, GPS atd. Krom¥ toho n¥kolik spole£ností nabízí m¥°icí systémy propo-
jitelné s po£íta£em a sou£asn¥ poskytuje programové vybavení pro zpracování nebo vizua-
lizaci údaj·. Tyto systémy slouºí p°edev²ím p°i výuce p°írodov¥dných p°edm¥t·, jako je
fyzika, chemie, nebo odborných p°edm¥t· na technicky orientovaných ²kolách.

V této kapitole si stru£n¥ popí²eme vyuºití moderních technologií ve výuce a také ²ance
a rizika jejich pouºívání.

2.1 �ance a rizika

Mezi ²ance vyuºití moderních technologií ve výuce m·ºeme za°adit moºnost názorné ukázky
reálného sv¥ta. V sou£asné dob¥ ²koly za°izují u£ebny po£íta£i s moºností p°ipojení k inter-
netu v£etn¥ dataprojektor·. Díky tomu mohou u£itelé vyuºívat ve výuce i online programy
a aplikace. Krom¥ toho °ada moderních zobrazovacích technologií umoº¬uje promítnout
obrázky a pom·cky s n¥kolikanásobným zv¥t²ením, £ímº umoº¬uje lep²í p°iblíºení prob-
lematiky v²em student·m a zobrazení d°íve t¥ºko p°edstavitelných detail·. Mnoho p°ístroj·
nabízí snadné ovládání a jednoduchý p°ístup ke v²em jejich funkcím. Také existuje °ada
jiº vytvo°ených materiál·, které jsou bu¤to nabízeny zdarma v rámci balí£ku samotného
p°ístroje, nebo je m·ºeme dodate£n¥ zakoupit. Dal²í ²anci pouºití moderních technologií
p°edstavuje v¥t²í názornost a zajímavost výkladu. N¥které moderní technologie se mohou
stát sou£ástí pokus· (nap°. zp¥tný projektor).

�ance vyuºití si nyní shrneme v následujících bodech:

• vyuºití moderní technologie m·ºe probudit v¥t²í zájem student· o problematiku,

• nabízí se v¥t²í názornost a moºnost propojit v souvislostech více tematických celk·,

• u interaktivní tabule je moºnost zapisovat dal²í informace p°ímo do p°ipravených ma-
teriál· nebo k zobrazeným dokument·m a webovým stránkám,

• umoº¬uje p°esn¥j²í vytvá°ení graf· a zaznamenávání a vizualizace výsledk· pokus·,

• spousta m¥°icích p°ístroj· poskytuje moºnost propojit skute£ný experiment s po£í-
ta£em,

• dále se pro studenty nabízí moºnost samostatného vyhledávání informací v encyklope-
diích, elektronických knihovnách a na internetu,

• pomocí technologií p°ipojených k po£íta£i m·ºeme ukázat r·zné pohyby, zvuky a videa
atp.

Nejv¥t²ím rizikem vyuºívání v¥t²iny moderních technologií je závislost na elektrické energii.
V p°ípad¥ výpadku proudu je nem·ºeme pouºít, a je t°eba mít p°ipraven náhradní program
pro výuku. Samoz°ejm¥ pouºívání moderních technologií p°edstavuje i °adu dal²ích rizik.
Jedním z nich je, ºe £asté promítání p°estane studenty zajímat. Proto je pot°eba st°ídat
vyuºívání aplikací, program· a obrázk· z reálného sv¥ta s reálnými pokusy.

Dal²í rizika pouºití si te¤ popí²eme v n¥kolika bodech:

• n¥kdy zbyte£n¥ u£itelé simulují jevy, které mohou p°edvést ve skute£nosti,

• velkým rizikem je ztráta pozornosti poslucha£· p°i p°eskakování pohledu z u£itele na
plátno a naopak,

• studenti si nestíhají psát p°i promítání poznámek na tabuli,

• studenti si ned¥lají ná£rtky, protoºe mají pocit, ºe sta£í vid¥t obrázek na tabuli £i
plátn¥ a rozum¥t mu,
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• studenti £asto jenom sledují °e²ení problému v prezentaci, p°itom se nesnaºí ten prob-
lém vy°e²it samostatn¥ a výsledek si ov¥°it s °e²ením na tabuli.

2.2 Moderní technika

V následujících odstavcích se popí²eme jednotlivá za°ízení podrobn¥ji.

• Diaprojektor

Diaprojektor zobrazuje na projek£ním plátn¥ nebo na zdi diapozitivy. Pat°í mezi star²í
technologie. Slouºí na promítání statických obraz·. Mezi diapozitivy °adíme dia�lmy i
samotné diaobrázky. Formát diaobrázk· je ve v¥t²in¥ p°ípad· 5x5 cm (rozm¥r ráme£ku), kde
vlastní obrázek má rozm¥ry 24x36 mm. Vyskytují se i formáty 7x7 cm, kde vlastní obrázek
má rozm¥ry 60x60 mm. Existuje mnoho d·vod·, pro£ pouºít diaprojektor pro r·zné typy
výuky, jako nap°íklad jasné barvy, výborný kontrast diapozitiv· ve srovnání s fotogra�í nebo
videem. Dal²ím d·vodem je jednoduchost ovládání p°ístroje, existuje mnoºství obrazového
materiálu, který je archivován ve form¥ diapozitiv·. V p°ípad¥, ºe materiál pro dané téma
nemáme k dispozici, je problematické si jej samostatn¥ vytvo°it.

Nevýhodou diaprojektor· jsou poºadavky na prostor pro archivaci diapozitiv· a s tím
související problém katalogizace a vyhledání poºadovaných materiál·. Proto se domnívám,
ºe dnes jiº jen malá £ást u£itel· diaprojektory ve své výuce pouºívá.

• Episkop

Episkop je p°ístroj pro promítání nepr·hledných materiál·, jako jsou knihy, £asopisy
nebo samotné listy.

• Zp¥tný projektor

Zp¥tný projektor slouºí k promítání pr·svitných fólii na projek£ním plátn¥ nebo na zdi.
M·ºeme jej také vyuºít p°i realizaci n¥kterých fyzikálních pokus· a jejich projekci.

Zp¥tné projektory jsou pom·ckami s velmi ²irokým vyuºitím. Folie vhodné k promítání
si m·ºete p°edem p°ipravit sami, nebo také zakoupit k danému tématu hotové.

Nevýhodou zp¥tného projektoru je, ºe na rozdíl od episkopu neumí zobrazit i nepr·hledné
p°edm¥ty.

• Vizualizér

Vizualizéry (také nazývané dokumentové kamery) jsou p°ístroje podobné zp¥tným pro-
jektor·m. M·ºeme s nimi snímat pr·svitné fólie, ale i nepr·svitné listy a prostorové p°ed-
m¥ty. Zobrazí obraz pomocí dataprojektoru na projek£ní plo²e nebo na zdi. Je to výhodné
za°ízení, které p°i zobrazení obrázk· z u£ebnice nebo pom·cky umoºní rychlej²í ukázku, a
p°itom nenaru²í tolik výuku jako p°i posílání materiál· mezi ºáky. N¥kdy je v²ak výhod-
n¥j²í, kdyº si ºáci pom·cky prohlédnou v ruce. Vizualizér nahrazuje n¥kolik p°ístroj·, jako
nap°íklad episkop a zp¥tný projektor sou£asn¥.

• Dataprojektor

Datový projektor, zkrácen¥ dataprojektor, je za°ízení umoº¬ující promítnout prezentaci
na projek£ní plátno nebo ze¤. V sou£asnosti je to jeden z nejvyuºívan¥j²ích prvk· moderní
technologie ve výuce. Datový projektor nem·ºeme vºdy pouºít k ukázce fyzikálních pokus·.
�asto je pot°eba vid¥t pokusy pro lep²í pochopení u£iva na vlastní o£i.
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• Interaktivní tabule [1]

Interaktivní tabule je projek£ní plátno nebo velkoplo²ná obrazovka (LCD, plasma) s doty-
kovým displejem, ke které je p°ipojen dataprojektor a po£íta£. Projektor promítá obraz
z po£íta£e na povrch tabule a p°es ni m·ºeme prstem, speciálními �xy, nebo dal²ími nástroji
ovládat po£íta£ nebo pracovat p°ímo s interaktivní tabulí. Tabule je v¥t²inou p°ipevn¥na
p°ímo na st¥nu, nebo m·ºe být na stojánku. Interaktivní tabuli d¥líme podle druhu snímání
pohybu na: snímající elektrický odpor, elektromagnetické a kapacitní, infra£ervené, laserové,
ultrazvukové a kamerové. Elektromagnetické tabule se dodávají se speciální tuºkou nebo
stylusem, kdeºto tabule vyuºívající ke snímání pohybu elektrického odporu v¥t²inou obsahují
jen levn¥j²í �tuºku� a dá se na n¥ zapisovat i pomocí prstu. Takto získané vstupní informace
jsou p°es datové propojení p°edávány zp¥t do po£íta£e a umoº¬ují tedy p°edná²ejícímu plnou
kontrolu nad po£íta£em bez nutnosti vzdálení se od tabule.

Interaktivní tabule jsou dostupné ve dvou podobách, a to s p°ední a zadní projekcí obrazu.
U interaktivní tabule s p°ední projekcí je dataprojektor umíst¥n p°ed tabulí. Stoupne-li si
p°edná²ející mezi projektor a tabuli, vrhá stín, p°es který není vid¥t zobrazovaný objekt.
Tabule od n¥kterých výrobc· jsou tomu p°izp·sobeny tak, ºe se dají vertikáln¥ posouvat.
U interaktivní tabule se zadní projekcí je datový projektor umíst¥n za tabulí, a proto odpadá
problém vrºeného stínu. Dal²í jejich výhodou je, ºe nehrozí osln¥ní p°edná²ejícího paprsky
projektoru. Velkou nevýhodou tohoto systému je p°edev²ím mnohem vy²²í cena a v¥t²í
rozm¥ry. N¥kte°í výrobci nabízejí interaktivní tabule s krátkou projekcí, u kterých je datový
projektor mnohem blíº povrchu tabule a promítá obraz sm¥rem dol· pod úhlem 45 stup¬·.
U t¥chto tabulí se sniºuje riziko dopadu stínu, vrºeného p°edná²ejícím, na tabuli.

V sou£asné dob¥ °ada prodejc· interaktivních tabulí nabízí k t¥mto tabulím tzv. interak-
tivní u£ebnice. Je to software pro výuku na interaktivní tabuli. V �eské republice vytvo°ilo
první systém t¥chto u£ebnic nakladatelství Fraus. Dal²í výrobci interaktivních u£ebnic v �R
jsou nap°íklad Nakladatelství Nová ²kola, LANGMaster, Tobiá² a dal²í.
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• GPS

GPS je globální systém pro ur£ování polohy na Zemi. Toto za°ízení má nejv¥t²í vyuºití
p°i výuce zem¥pisu. Ve výuce fyziky se dá pouºít p°i sledování pohyb· p°edm¥t· kolem nás.
Vytrhne studenty z prost°edí t°ídy a zavede je k pozorování reálného sv¥ta. Také se dá vyuºít
p°i r·zných sout¥ºích v p°írod¥.

• Fotoaparát

Fotoaparát zná v dne²ní dob¥ tém¥° kaºdý. Nabízí nám °adu moºností vyuºití. Nejlep²í
p°íklad vyuºití je zadat student·m samostatný projekt, p°i kterém mají vyfotografovat
fyzikální jevy v okolí svého domu. Nau£í to studenty samostatn¥ p°emý²let a také pozorovat
své okolí z hlediska fyziky. Také se dá vyuºít jako ukázka vyuºití v optice.

S fotoaparátem m·ºeme vyfotit v¥ci v pohybu, kdy vzniknou rozmazané fotky. Z hlediska
b¥ºného uºivatele jsou tyto fotky neºádané. Z hlediska vyuºití ve výuce fyziky se dají s nimi
provád¥t r·zná m¥°ení. P°i zpracovávaní m¥°ení si n¥kdy musíme fotogra�i upravit. K tomu
slouºí °ada program·, které umí fotky zv¥t²ovat, o°ezat nebo p°evrátit atd.

Pomocí fotoaparátu m·ºeme po°ídit i videozáznamy. Existují programy (nap°. Avistep),
s jejichº pomocí m·ºeme p°ímo z videozáznamu ode£ítat polohy a rychlosti objekt·, a
následn¥ vypo£ítat hodnoty dal²ích fyzikálních veli£in.

Pro ºáky m·ºe být zajímavé nap°íklad i to, ºe digitální fotoaparát �vidí� infra£ervené
sv¥tlo vycházející z dálkového ovlada£e.

• Mobil

Pokud máme k dispozici mobilní telefon s fotoaparátem, nabízí se nám stejné moºnosti
vyuºití jako s digitálním fotoaparátem. Krom¥ toho mají v dne²ní dob¥ mobily stopky, které
se dají vyuºít v °ad¥ fyzikálních experiment·.

• Po£íta£

Po£íta£ se v poslední dob¥ stává standardem ve vybavení u£eben na ²kolách. Vyuºíváme
jej nej£ast¥ji spolu s dataprojektorem. Díky tomu m·ºeme ºák·m na projek£ním plátn¥
ukázat r·zné výukové materiály, které si p°ipravujeme p°edem v rámci p°ípravy na ho-
dinu. Krom¥ toho, pokud máme v u£ebn¥ po£íta£ p°ipojený k internetu, m·ºeme jej vyuºít
pro ukázku vyhledávání p°íklad· vyuºití probírané látky z reálného sv¥ta. S po£íta£em
p°ipojeným k dataprojektoru zobrazíme také videozáznamy, applety a jiné audiovizuální
prvky. Tyto prvky d¥lají výuku zajímav¥j²í a pomáhají lépe pochopit danou problematiku.
Samoz°ejm¥ ne v²echny pokusy a jevy jsou názorn¥j²í pomocí po£íta£e. Je d·leºité správn¥
rozhodnout, které pokusy jsou lépe pochopitelné díky ukázce na projek£ním plátn¥ a které
lépe znázorní reálný pokus.
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2.3 Softwarové technologie

V této podkapitole si popí²eme n¥kolik softwarových technologií a aplikací vyuºitelných ve
výuce na ²kolách.

• Prezenta£ní software

Prezenta£ní software slouºí jako nástroj pro tvorbu prezentací, p°i£emº nabízí °adu moºností
formátování vzhledu jednotlivých stránek, prvk· a písma prezentace. Krom¥ toho m·ºeme do
ní vkládat obrázky, grafy, videa a také zvuky. K vytvo°ení prezentace není t°eba hlubokých
znalostí práce s PC nebo znalost programování. Pro zobrazení prezentací lze vyuºít datový
projektor i interaktivní tabuli.

Nejznám¥j²ím p°edstavitelem prezenta£ního software je MS PowerPoint, který sou£ástí
kancelá°ského balíku MS O�ce od spole£nosti Microsoft. První aplikaci PowerPoint vyvinula
spole£nost v roce 1994 pod názvem PowerPoint 4.0. Nyní je k dispozici nejaktuáln¥j²í verze
PowerPoint 2007.

Alternativní pouºití poskytuje program Impress z kancelá°ského balíku OpenO�ce.org.

• Animace a interaktivní prezentace

Interaktivní prezentace p°edstavují nejp°itaºliv¥j²í formu vyuºití výpo£etní techniky ve výuce.
�áste£n¥ lze pro tvorbu interaktivních prezentací vyuºít prost°edí aplikace pro ovládání in-
teraktivní tabule. V tomto p°ípad¥ je náro£nost p°ípravy prezentace obdobná jako v p°ípad¥
vyuºití prezenta£ního programu.

Dal²í moºností je vyuºít speciální program, mezi jehoº nejznám¥j²í p°edstavitele pat°í
program Adobe Flash. Jedná se o gra�cký vektorový program, který vyvinula spole£nost
Macromedia (nyní je ve vlastnictví spole£nosti Adobe). Slouºí k tvorb¥ interaktivních ani-
mací, prezentací a her. Pro vytvo°ení prezentací je t°eba mít alespo¬ základní zku²enosti s
po£íta£ovou gra�kou a základní porozum¥ní programování. Na internetu je k dispozici velké
mnoºství materiál·, které lze pouºít ve výuce. Nevýhodou je ov²em r·zná kvalita a jazyk
dostupných materiál·.

• PDF soubory

PDF (z anglického názvu Portable Document Format � P°enosný formát dokument·) je
souborový formát vyvinutý �rmou Adobe pro ukládání dokument· nezávisle na softwaru
i hardwaru, na kterém byly po°ízeny. Tento typ souboru m·ºe obsahovat text i obrázky.
Libovolný dokument se na v²ech za°ízeních zobrazí stejn¥. PDF dokumenty máme moºnost
vytvá°et v r·zných programech (£asto v²ak pouze jako export do PDF). Originální PDF
soubory m·ºeme vytvo°it v programu Acrobat.

• Java applety

Jedná se o interaktivní aplikace umoº¬ující simulaci nap°íklad fyzikálních problém·. Je
moºné je spou²t¥t v okn¥ webového prohlíºe£e nebo v prost°edí programu Java p°ímo v po£í-
ta£i. Vytvo°ení appletu vyºaduje programátorské schopnosti. Velké mnoºství applet· je ale
k dispozici na internetu zdarma a jsou voln¥ staºitelné, coº umoº¬uje jejich vyuºití ve výuce.
Nevýhodou je, ºe mnoho z applet· je napsaných v anglickém jazyce a nelze je bez detailní
znalosti zdrojového kódu jednodu²e upravit.

• Zpracování zvuku

Po£íta£e poskytují velké mnoºství program· pro zpracování zvuku. S ohledem na funk£nost
a pouºitelnost ve výuce bych zmínila programy Audacity [2] a Soundcard Scope [3].

Audacity je editor digitálního zvuku, který byl vytvo°en Dominikem Mazzonim. Mezi
vlastnosti tohoto editoru pat°í p°ímé nahrávání zvuku, p°evod nahrávek z pásk· a desek do
digitálního záznamu nebo na CD, st°íhání, rozd¥lování a míchání nahrávek, zm¥ny rychlosti
a lad¥ní nahrávek. Program je p°eloºen do více sv¥tových jazyk·.

Program Scope umoº¬uje zobrazit £asový pr·b¥h zvuku, jako na osciloskopu, i jeho
frekven£ní spektrum. Signál lze na obrazovce pozastavit a pak na n¥m m¥°it nap°. £as nebo
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nap¥´ovou úrove¬. Jednodu²e lze tedy nap°íklad m¥°it periodu tónu z kytary, pí²´aly nebo
zazpívaného lidským hlasem. Stejn¥ jednodu²e lze ukazovat, jaké spektrum (tj. jaké vý²ky
tónu) a jaký £asový pr·b¥h mají r·zné hlásky. Tento program nepat°í mezi tzv. freeware
(z angl. freeware - voln¥ staºitelný program), ale pro vzd¥lávací ú£ely jej lze získat zdarma.
V sou£asnosti je k dispozici i v £e²tin¥.

Zvukové soubory lze získávat vlastní nahrávkami p°es diktafon, digitální fotoaparát nebo
mobilní telefon. N¥které zvukové nahrávky vhodné pro výuku lze získat z dostupných kni-
hoven na internetu.

• P°ehrávání videa

Obdobn¥ jako pro audio poskytuje po£íta£ velké mnoºství program· pro zpracování a p°ehrávání
videa. Video soubory lze získávat vlastním natá£ením pokus· nebo fyzikálních jev· okolo
nás. Sou£asn¥ lze zakoupit velké mnoºství výukových videí nebo je získat zdarma na inter-
netu. Nejznám¥j²ím zdrojem bezplatných videí je server YouTube dostupný na webových
stránkach [4] . V tomto p°ípad¥ je vhodné ov¥°it kvalitu videa p°ed zahájením výuky v
rámci p°ípravy na hodinu, nebo si video p°ipravit pro o�-line prohlíºení, aby nedocházelo k
rozptylování student·.
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2.4 M¥°icí systémy

V této kapitole si popí²eme n¥kolik m¥°icích systém· pouºitelných ve výuce p°írodov¥dných
p°edm¥t·.

M¥°icí systém ISES [5]

M¥°icí systém ISES vyvinul doc. Franti²ek Lustig na Matematicko-fyzikální fakult¥ UK
v Praze. Souprava ISES je dodávaná ve t°ech variantách ISES - Základní souprava, ISES -
Professional a ISES - COM. Souprava se skládá z elektronické desky (ADDA p°evodník),
která se nainstaluje do po£íta£e, z ovládacího panelu, kde se provádí propojení s experi-
mentem a ze sady modul·, coº jsou vlastn¥ samostatné p°ístroje jako nap°. voltmetr, am-
pérmetr, silom¥r, teplom¥r, sníma£ polohy atd. K souprav¥ m·ºeme získat manuál s popisem
p°ibliºn¥ 50 experiment· z fyziky a 50 experiment· z chemie. Tyto soupravy jsou v sou£asné
dob¥ z°ejm¥ nejroz²í°en¥j²í v �eské republice.

M¥°icí systém PASCO [6]

M¥°icí systém PASCO p°edstavuje univerzální eduka£ní platformu pro experimentální
výuku p°írodních v¥d. Ve ²kolství nachází své uplatn¥ní zejména v hodinách fyziky, biologie,
chemie nebo environmentální výchovy, pro které nabízí nejen specializované sady m¥°icích
sond, senzor· a p°íslu²enství, ale také laboratorní práce a metodiky, zpracované v souladu
s tradicí i pot°ebami na²eho ²kolství. Sada "Pasco.CZ - p°írodní v¥dy" nabízí p°ístroje
jako je GLX Xplorer (2 rychlá teplotní £idla, nap¥´ové £idlo), Senzor elektrické vodivosti,
Chemický senzor (abs. p, T, pH, U), Kolorimetr, Turbidimetr, Po£ítadlo kapek, 2x Senzor
pohybu, Senzor magnetického pole, Barometr senzor, CO2 senzor, Senzor plynného O2,
Senzor rozpu²t¥ného O2, ORP (oxid. red. pot.) sonda, Senzor síly. Tyto p°ístroje slouºí
k °ad¥ experiment· z oblasti fyziky, chemie a biologie.

M¥°icí systém IP-Coach [7, 8]

IP - Coach je integrovaný m¥°icí, modelovací a °ídicí systém, který umoº¬uje m¥°ení
fyzikálních, chemických a biologický veli£in, modelování pokus· a °ízení experiment·. Systém
IP-Coach je v �eské republice distribuován �rmou PEPEKO Consultants.

IP-Coach lze získat v r·zném provedení: bu¤ jako statickou jednotku podobnou systému
ISES nebo lze pouºít men²í datalogger2 jako p°enosnou variantu.

M¥°icí systém Vernier [9]

V sou£asné dob¥ se rychle roz²i°uje vyuºití tohoto systému. Firma Vernier nabízí n¥kolik
²kolních datalogger·. Mezi nejvyuºívan¥j²í pat°í LabQuest, LabPro a Go!Link. LabQuest
je datalogger, který slouºí rovn¥º jako vyhodnocovací za°ízení. K jednotlivým variantám
lze p°ipojit aº n¥kolik £idel sou£asn¥, p°i£emº je na výb¥r z °ady chemických, fyzikálních £i
biologických £idel. V kategorie fyzikálních £idel nabízí �rma nap°íklad £idlo polohy a pohybu,
silom¥r s dv¥ma rozsahy, akcelerometr, £idlo intenzity sv¥tla (luxmetr), £idlo magnetické-
ho pole (teslametr), voltmetr, ampérmetr, optickou závoru nebo kladku s nízkým t°ením.
Krom¥ toho si uºivatelé mohou zakoupit také knihu s návody na pokusy a m¥°ení ve fyzice.
LabQuest je ur£en pro práci v terénu £i v laborato°i. Má dotykový displej a k dataloggeru
lze p°ipojit �ash disk a ihned p°enést nam¥°ená data. LabPro slouºí pro p°ipojení senzor·
Vernier k po£íta£i nebo n¥kterým gra�ckým kalkulátor·m. Pouºívá se také ke sb¥ru dat
v terénu. Go!Link m·ºe slouºit k propojení v¥t²iny £idel k po£íta£i.

2Datalogger je za°ízení pro sb¥r a ukládání analogových a/nebo binárních informací. Jde bu¤ o jakéhosi
prost°edníka (interface) mezi snímacími senzory a po£íta£em nebo jde o za°ízení zcela samostatn¥ shro-
maº¤ující nam¥°ené údaje. Pouºívají se zejména ve v¥d¥, pr·myslu a p°i výuce.
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2.5 Interaktivní tabule

V sou£asné dob¥ se na £eských ²kolách vyskytují dva typy interaktivních tabulí. První typ
je SmartBoard, k psaní nám sta£í prsty a druhý typ je ACTIVboard, pí²e se speciálním
perem ACTIVpen. K t¥mto typ·m interaktivních tabulí byly vyvinuty dva programy, které
napomáhají p°i práci, a to SMART Notebook a ACTIVstudio. V této práci se budu zabývat
konkrétn¥ programem ACTIVstudio a jeho pouºitím s tabulí ACTIVboard.

Interaktivní tabule SmartBoard [10]

Interaktivní tabule SmartBoard je dotyková tabule, která je aktivní za pomocí projekce
a po£íta£e. Po£íta£ promítá obraz na tabuli p°es projekci. Ovládat aplikace a ozna£ovat
objekty m·ºeme za pomocí prstu. K tabuli m·ºeme získat magnetická pera, kterými lze psát
výpisky a zvýraz¬ovat. K per·m pat°í speciální magnetická houba, kterou smaºete necht¥n¥
napsané poznámky a p°eklepy. V n¥kterých modelech tabule jsou zabudovány reproduktory.
Pro tabuli byl vyvinut speciální program pro ovládání SMART Notebook, který umoºní pln¥
vyuºít v²ech vlastností tabule.

Spole£nost SMART p°edstavila svou první interaktivní tabuli SMART Board v roce 1991.
Byla to první interaktivní bílá tabule, která poskytovala moºnost ovládání po£íta£e a jeho
aplikací pomocí dotyku a také podporovala vpisování do standardních aplikací Microsoft
Windows.

Interaktivní tabule ACTIVboard [11]

Interaktivní tabule ACTIVboard je dotyková tabule, která funguje na podobném principu
jako SmartBoard a ovládá se pomocí speciálního magnetického pera. Stejn¥ jako SmartBoard
m·ºeme zakoupit tabuli v£etn¥ reproduktor·.

V �eské republice dodává tuto tabuli zástupce spole£nosti Promethean. Tabule je dodá-
vaná v£etn¥ speciálního programu ACTIVstudio, který si stru£n¥ popí²eme ve t°etí kapitole.

eBeam Complete systém [12]

Je to multimediální systém, který vyuºívá technologii zaloºenou na infra£erveném zá°ení
a ultrazvuku a zm¥ní tak kaºdou b¥ºnou bílou tabuli na digitální pracovi²t¥. Skládá se z jed-
noho snímacího prvku magneticky p°ichyceného do horního rohu tabule, jednoho digitálního
pera, £ty° elektronických pouzder obsahujících klasický stíratelný popisova£ a elektronickou
mazací houbu. eBeam sníma£ se p°ichytí na Va²i bílou tabuli a p°ipojí k PC. Vloºením
standardních za sucha stíratelných popisova£· do elektronického pouzdra jsou v²echny tahy
hrotu tímto snímané. Ve spojení s data/video projektorem pak dostáváte interaktivní sys-
tém, kdy dodávaný program zaji²´uje snímání digitálního pera a zobrazení nebo provedení
poºadovaných funkcí. P°itom celý systém má niº²í po°izovací náklady neº interaktivní ta-
bule. Samoz°ejm¥ obsahuje mén¥ funkcí v porovnání s interaktivní tabulí.
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3 Seznámení s programem ACTIVstudio3

Program ACTIVstudio vyvinula �rma Promethean Technologies Group Ltd pro pouºívání
s interaktivní tabulí ACTIVboard a perem ACTIVpen. První verze programu byla navrºena
v roce 1997, ov²em tehdy se je²t¥ jmenovala PandA (z angl. Presentations and Annotations
- Prezentace a poznámky). Teprve v roce 2001 byla p°ejmenovaná na ACTIVstudio. Dal²ím
vývojem vznikaly nov¥j²í verze programu a poslední, v po°adí t°etí, verze vznikla v roce
2008. Program slouºí k vytvá°ení prezentací a umoº¬uje obohatit prezentace o zvlá²tní
efekty, zapisovat poznámky za ú£elem zvýrazn¥ní klí£ových bod·.

V následujících podkapitolách uvedu n¥které základní funkce programu ACTIVstudio,
které jsou uºite£né pro tvorbu prezentací, a uºivatel by je mohl snadno p°ehlédnout. M¥lo by
to umoºnit rychlou orientaci p°i sestavování vlastních nastavení pro dal²í práci s programem
a vytvá°ení prezentací.
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3.1 Popis základních funkcí p°edvád¥cího se²itu

Na obrázku 1 je zobrazena první stránka p°edvád¥cího se²itu po otev°ení programu
ACTIVstudio3. D·leºité £ásti, které uºivatel nej£ast¥ji pouºije, jsem ozna£ila £ísly od 1 do
7. V následujícím odstavci se seznámíte s jejich funkcemi.

Pod £íslem 1 se nachází Panel nástroj·. Zde si kaºdý uºivatel m·ºe nastavit seznam
funkcí, které se zobrazí na panelu. Podrobn¥j²í popis naleznete v podkapitole Panel nástroj·.

�íslo 2 ozna£uje tla£ítko Dal²í stránka. Po kliknutí se objeví nová prázdná stránka, kde
m·ºeme zapisovat nové poznámky.

�íslo 3 ozna£uje tla£ítko P°edchozí stránka. Po kliknutí se objeví p°edchozí stránka
prezentace.

Dal²í d·leºitou funkci p°edstavuje tla£ítko ozna£ené £íslem 4. Po kliknutí se na obrazovce
objeví organizátor stránek. Zde m·ºete jednodu²e m¥nit po°adí stránek, nebo pokud máme
del²í prezentaci, umoº¬uje nám rychlej²í pohyb mezi jednotlivými stránkami.

Jednou z d·leºitých sou£ástí programu je Knihovna (ozna£ena £íslem 5), kterou získáváte
v rámci instalace programu. M·ºete v ní najít jak obrázky z r·zných obor· výuky na ²kolách,
tak i z r·zných tematických okruh· jako je t°eba doprava, po£así atd. Krom¥ toho tam
naleznete ²irokou nabídku ²ablon pozadí, zvuk· a r·zných videí. Podrobn¥j²ím popisem
Knihovny se budu zabývat v podkapitole Knihovna prost°edk·.

�íslo 6 ozna£uje tla£ítko Povolit akce. Tato funkce souvisí s propojováním objekt· s p°ed-
vád¥cím se²item.

Poslední vyzna£ená funkce na obrázku (ozna£ena £íslem 7) se nazývá P°esunout objekty
do ko²e. Tahle funkce slouºí k smazání ozna£eného objektu p°ípadn¥ stránky.

Obrázek 1: P°edvád¥cí se²it
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3.2 Panel nástroj·

V této podkapitole se obeznámíme s nej£ast¥ji pouºívanými funkcemi z Panelu nástroj·.
Kaºdý uºivatel si m·ºe Panel nástroj· p°izp·sobit vlastním pot°ebám. To znamená, ºe si
tam p°idá ty funkce, které nejvíc pouºívá. Poj¤me si nyní p°edstavit alespo¬ £ást z nabídky
funkcí.

Na obrázku 2 naleznete nabídku v²ech funkcí, které si m·ºeme p°idat na vlastní Panel
nástroj·.

Obrázek 2: Sklad nástroj·

Sklad nástroj· se skládá z ²esti £ástí. První £ást nazvaná Standardní nástroje obsahuje
funkce, které se pouºívají ve v¥t²in¥ program· v po£íta£i. Pat°í mezi n¥ tla£ítko Zp¥t, Znovu,
nástroj Text (umoº¬uje formátovat text), nebo funkci Zvýraz¬ova£ a mnoho dal²ích. Dal²í
sekce je nazvaná Nástroje pro prezentaci. Zde se nachází nap°íklad nástroj Clona, který
umoº¬uje postupné odkrývání textu ve sm¥ru shora dol·, zleva doprava a opa£n¥. Dále zde
naleznete funkci Hodiny, Ovládání zvuku, Poznámky a ukazatele atd. U kaºdé z t¥chto funkcí
je popis, k £emu slouºí. T°etí £ást tvo°í Pokro£ilé nástroje. Tato sekce obsahuje nástroje jako
je Kalkula£ka, Rozpoznávání textu, Rozpoznávání tvar·, Kruºítko nebo Pravítko a Úhlom¥r
atd. Dále nalezneme Nástroje pro úpravu pera. Tvo°í je r·zné funkce jako nap°íklad Vodor-
ovná £ára, Svislá £ára nebo také tvary Obdélník, Kruºnice, P·loblouk. Tyto nástroje nám
umoº¬ují kreslit p°esn¥j²í tvary a poskytuje jednodu²²í zakreslování £ar do graf·. Pátou £ásti
jsou Nástroje pro úpravy. Jsou to nástroje, pomocí nichº upravujeme celou prezentaci. Jsou
to t°eba funkce Uloºit, Otev°ít nebo Spustit p°edvád¥cí se²it. Poslední v okn¥ Sklad nástroj·
se nachází skupina Zástupci kategorií prost°edk·. V této £ásti se nachází ikony funkcí, které
jsou umíst¥ny v knihovn¥.
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3.3 Knihovna prost°edk·

Knihovna prost°edk· programu ACTIVstudio3 obsahuje mnoho prvk·3, které m·ºeme v pre-
zentaci vyuºít a tím zaujmout poslucha£e. V této podkapitole si popí²eme funkce jed-
notlivých ikon.

Obrázek 3: Knihovna prost°edk·

V bílém ráme£ku pod názvem Knihovna máme £ty°i ikony; v po°adí zleva doprava to jsou
Sdílená knihovna prost°edk·,Má knihovna prost°edk·, funkce Hledat prost°edky a funkce Jiná
sloºka prost°edk·. Má knihovna prost°edk· slouºí k ukládání prvk·, které jsme si vytvo°ili
sami a pouºíváme je p°i tvo°ení prezentací, nebo do ní m·ºeme vloºit n¥které prvky ze Sdílené
knihovny prost°edk·, které £asto vkládáme do na²ich prezentací. Funkce Hledat prost°edky
nám umoº¬uje rychlé vyhledávání prvk·, které chceme vloºit do prezentace. Vyhledávání
prob¥hne v rámci sloºek Sdílená knihovna prost°edk· a Má knihovna prost°edk·. Jiná sloºka
prost°edk· je funkce, která umoº¬uje najít i prvky, které nejsou ani v jedné z knihoven
prost°edk·.

Sdílená knihovna prost°edk·

Ve Sdílené knihovn¥ prost°edk· se nachází prvky, které byly vyvinuty jiº p°i vývoji prog-
ramu ACTIVstudio3. Tyto prvky jsou rozd¥leny do 17 skupin. Kaºdá skupina je ozna£ena
svou vlastní ikonou, kterou m·ºeme na obrázku 3 vid¥t v levém sloupe£ku.

3Slovem prvky jsou my²leny obrázky, pozadí, videa, zvuky a dal²í r·zné aplikace.
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Sdílené kolekce

• v této skupin¥ nalezneme mnoºství obrázk·, které jsou rozd¥leny podle p°edm¥t·
výuky a také podle v¥ku student· také se zde nachází sloºka Objekty akce, ve které
nalezneme funkce pouºívané pro práci s programem ACTIVstudio3

Sdílená pozadí

• zde nalezneme r·zné témata pro pozadí, která jsou rozd¥lena do n¥kolika skupin

Sdílené m°íºky

• tato sloºka nabízí r·zné druhy m°íºek nebo linek, které m·ºeme pouºít pro p°esn¥j²í
tvorbu graf·

Sdílené obrázky

• obrázky jsou rozd¥lené podle r·zných témat, jako je t°eba Doprava a cestování,
Armáda, Elektrické p°ístroje nebo Zví°ata

Sdílený text

• v této sloºce nalezneme r·zné p°edem naformátované texty

Sdílené tvary

Sdílené £áry

Sdílené anotace

Sdílené zvuky

Sdílené p°edvád¥cí se²ity

• tato sloºka je po instalaci programu prázdná

Sdílené stránky p°edvád¥cích se²it·

• zde nalezneme pod sloºkou Tv·rce p°edvád¥cích se²it· r·zné aplikace jako t°eba Dota-
zování s více moºnostmi, Nástroje s £ísly, Analýza a klasi�kace atd.

Sdílené rotující texty

Sdílené poznámky a ukazatele

• tato sloºka je po instalaci programu prázdná

Sdílená videa

Sdílené webové odkazy

Sdílené Activities

• obsahuje miniaplikace a pom·cky jako t°eba generátor £ísel

Sdílená hodnocení

• tato sloºka je po instalaci programu prázdná
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3.4 Povolit akce

V této podkapitole si popí²eme funkci Akce a Povolit akce a jejich moºností vyuºití p°i tvorb¥
p°edvád¥cích se²it·. Funkce Akce nabízí uºivatel·m propojovat objekt v p°edvád¥cím se²itu,
vytvo°it tla£ítka, pohybující se objekty, vytvá°et pohyblivé grafy nebo vytvo°it otá£ející se
objekty. To v²echno nám umoº¬uje p°ipravit p°edvád¥cí se²ity s mnoha interaktivními prvky.

Funkci Akce nastavíme ve vytahovací nabídce, kterou vyvoláme ozna£ením objektu a
stisknutím pravého tla£ítka na my²i. Vysko£í nám okno Úpravy objektu (obrázek £. 4), ve
kterém klikneme na tla£ítko Vlastnosti . V okn¥ Vlastnosti a akce (obrázek £. 5) klikneme
v levém poli na Akce. Na pravé stran¥ okna vidíme ²est kategorií akcí a moºnost V²e.

Obrázek 4: Úpravy objektu

Obrázek 5: Vlastnosti a akce

Akce se d¥lí podle objektu, na které je chceme pouºít, do kategorií Soubor, Funkce
Activstudio, Stránka, Objekt, Velikost objektu a Pozice objektu. Akce lze pouºít na aktuální
objekt nebo na jakýkoli jiný objekt, který jsme si vybrali ze seznamu.

Nyní si popí²eme, jaké funkce naleznete v jednotlivých kategoriích Akcí.

• Kategorie Soubor

V této kategorii nalezneme jenom t°i typy akcí a to P°ehrát zvuk, Otev°ít dokument nebo
soubor a Otev°ít vno°ený dokument nebo soubor. Tato funkce propojí soubor s objektem.

• Kategorie Funkce Activstudio

Zobrazí nebo skryje komponenty v programu Activstudio, nap°íklad poznámky na stránce.
�adíme sem nap°íklad Zapnout/Vypnout nástroj Výb¥r (nebo Pero, Zvýraz¬ova£, Guma,
Text a jiné), funkci Elipsa, Rohový oblouk a mnoho dal²ích. Pokud jsou tyto funkce zapnuté,
umoº¬ují nám rychleji pracovat s dokumentem.

• Kategorie Stránka

Tato funkce nabízí moºnost p°esko£it na jinou stránku v p°edvád¥cím se²itu. M·ºeme si
vybrat, na kterou stránku chceme p°esko£it. Vyuºití této funkce m·ºete vid¥t v mé prezentaci
ur£ené pro opakování (viz kapitola Rozbor vlastních prezentací).

• Kategorie Objekt

V této kategorii naleznete funkce umoº¬ující zobrazit nebo skrýt jiný objekt. Také zde
naleznete funkce jako t°eba Zrcadlit nebo P°evrátit, které m·ºeme hezky vyuºít i ve výuce
fyziky.
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• Kategorie Velikost objektu

Pokud zvolíme tuto funkci na n¥jaký objekt, umoºní nám to po kliknutí akci Zm¥nit velikost
objektu.

• Kategorie Pozice objektu

V této kategorii nalezneme funkce, které nám umoºní propojit objekt s akcí nap°íklad
Umíst¥ní vlevo naho°e ze st°edu nebo jinou. P°emíst¥ní pozice objektu je tady p°edem dané
a je ur£ené vzhledem k orientaci na aktuální stránce.
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4 Co se d¥lá u nás a ve sv¥t¥

V této kapitole se seznámíme s n¥kterými pracemi £i stránkami v �eské republice a v zahrani£í,
které jsou v¥novány práci s interaktivní tabuli.

4.1 Práce s interaktivní tabulí v �eské republice

V �eské republice se interaktivní tabule za£ala pouºívat teprve p°ed pár lety. Podle posled-
ního pr·zkumu z kv¥tna 2009 vlastní tabuli jen polovina ²kol [13]. V sou£asné dob¥ m·ºeme
na internetu najít spoustu odkaz· pro práci s interaktivní tabulí. Nyní si popí²eme nejzná-
m¥j²í webové stránky v �eské republice.

ACTIVportal: [14]
Tento portál je o�ciální stránka spole£nosti PROFIMEDIA Science Education v �eské

republice. Krom¥ hardwaru a softwaru pot°ebného k výuce pomocí interaktivní tabule ob-
sahuje nabídku kurz·, které �rma zaji²´uje. Také nabízejí interaktivní u£ebnice pouºitelné
p°i výuce. Také zde nacházíme videa s ukázkami vyuºití tabule. Prezentace na portálu jsou
rozd¥leny podle druhu ²koly na prezentace pro mate°ské ²koly, první stupe¬ základní ²koly,
druhý stupe¬ základní ²koly a st°ední ²koly. Prezentace pro výuku fyziky naleznete sekcích
ur£ených pro druhý stupe¬ základní ²koly nebo pro st°ední ²koly v kategorii Fyzika. P°ed-
vád¥cí se²ity jsou vytvo°eny v programu ACTIVstudio. Autory t¥chto p°edvád¥cích se²it·
jsou pedagogové z r·zných ²kol, sou£asn¥ je uveden i odkaz na domovskou ²kolu autora.
Pokud si chceme n¥jakou prezentaci stáhnout, je pot°eba se nejd°ív na stránky ACTIV-
portálu zaregistrovat.

Portál Ve²kole.cz: [15]
Portál obsahuje mnoho p°edvád¥cích se²it· z r·zných p°edm¥t· výuky. Jsou to práce

pedagog· z r·zných ²kol. Prezentace jsou rozd¥leny do kategorií podle p°edm¥t·. Nap°. pod
kategorií Fyzika nyní naleznete 49 p°edvád¥cích se²it· pro programy ACTIVstudio a Smart
Notebook, a je pravd¥podobné, ºe toto £íslo do budoucna poroste. Krom¥ toho tady m·ºeme
najít i diskuze o vyuºití modern¥j²ích metod výuky, nebo £lánky seskupené do sekcí jako
t°eba technická podpora nebo zku²enosti s interaktivní tabulí atd. Dále se tady dozvídáme
termíny konání kurz· ohledn¥ práce s tabulí. Na stránkách m·ºete najít i dotazník - U£itelé
p°írodopisu hodnotí interaktivní tabuli.

Internetová ²koli£ka: [16]
Portál obsahuje jednoduchá cvi£ení pro tabuli SmartBoard. Jsou to cvi£ení pro výuku

na 1. stupni základní ²koly.

Gymnázium Boskovice: [17]
Na stránkách Gymnázia Boskovice nalezneme hezky vypracované p°edvád¥cí se²ity z p°ed-

m¥t· Matematika, Fyzika, IVT, Chemie, Zem¥pis a Biologie. Prezentace pro výuku Fyziky
jsou rozd¥leny do £ty° ro£ník·. V prvním ro£níku jsou se²ity pro kinematiku a dynamiku,
v druhém pro hydrostatiku a £ásticovou fyziku, t°etím pro elekt°inu a magnetismus a £tvrtém
pro optiku.

Jana Olºbutová: [18]
Prezentace vloºené na stránce jsou p°edev²ím ur£eny k výuce na základních ²kolách.

Nejv¥t²í zastoupení mají soubory pro Prvouku. Nalezneme zde také soubory pro vyuºití
hlasovacího systému ACTIVote. Dále je zde k dispozici n¥kolik her.
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Gymnázium Olomouc-Hej£ín: [19]
Na stránkách m·ºete najít n¥kolik prezentací k r·zným p°edm¥t·m. Krom¥ toho jsou

zde i pomocné materiály p°i°azené k p°íslu²ným p°edvád¥cím se²it·m. V kategorií Fyzika
naleznete prezentace o astronomii, magnetismu, radioaktivit¥, ultrazvuku a infrazvuku,
vln¥ní (tato prezentace je v anglickém jazyce) a zvuku. K prezentaci o ultrazvuku a in-
frazvuku jsou vytvo°ené i pomocné materiály.

Základní ²kola Horá£kova: [20]
Stránka vznikla v rámci projektu p°i implementaci ICT do výuky. Obsahuje p°edvád¥cí

se²ity k p°edm¥t·m matematika, anglický jazyk, n¥mecký jazyk a gra�ka.

Gymnázium �dár nad Sázavou: [21]
Na stránkách naleznete £ty°i prezentace na r·zné témata z p°edm¥t· anglický jazyk,

biologie a fyzika. Krom¥ toho je zde odkaz na dokument programu MS Word, ve kterém
naleznete seznam odkaz· na programy a aplikace vyuºitelné na interaktivní tabuli. Konkrétn¥
k fyzice jsou tady odkazy na £eské stránky jako je Fyzweb [44] nebo Aldebaran [45], ale také
zahrani£ní stránky.

Efektivní U£ení Reformou Oblastí gymnaziálního vzd¥lávání: [22]
Projekt v sou£asné dob¥ probíhá. Jeho cílem je vytvo°it výukové materiály v souladu

s RVP G4. P°ípravu materiálu z fyziky garantuje gymnázium T°inec.

Z� Jarní v Orlové: [23]
Naleznete zde soubory pro tabuli SmartBoard, které jsou zam¥°ené na p°edm¥ty 1. stupn¥

základních ²kol.

Výukové materiály a podobn¥: [24]
Na této stránce naleznete prezentace z p°edm¥t· Matematika, Ob£anská výchova, Rodinná

výchova atd. Jsou vytvo°ené v ACTIVstudiu nebo jsou to webové stránky obsahující �ash
animace a prezentace programu PowerPoint.

4RVP G = Rámcový vzd¥lávací program pro gymnázia
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4.2 Práce s interaktivní tabulí v zahrani£í

Na zahrani£ních internetových stránkách jsem na²la mnoho p°edvád¥cích se²it·, které ob-
sahují mnoho interaktivních prvk·, ale najdete tam i prezentace s omezeným vyuºitím
interaktivity. K vyuºití interaktivní tabule neslouºí jenom soubory vytvo°ené programem
ACTIVstudio nebo SMART Notebook, m·ºeme vyuºívat také r·zné programy a aplikace,
kterých je na internetu mnoho. V této £ásti popí²u n¥kolik zahrani£ních stránek, na kterých
je naleznete.

PowerPoint Games: [25]
Portál obsahuje n¥kolik soubor· programu MS PowerPoint k oºivení výuky pomocí her.

Naleznete zde nap°íklad Kolo ²t¥stí, sout¥º Chcete být milioná°em atd. Sout¥º Chcete být
milioná°em lze vyuºít i ve fyzice. M·ºeme si doplnit vlastní otázky a odpov¥di a navrhnout
p°ípadné odm¥ny pro vít¥ze.

Center for Technology and Teacher Education: [26]
Naleznete zde �ash aplikace vyuºitelné ve výuce matematiky jako jsou t°eba integrály,

derivace atd.

Interactive Whiteboard Resources: [27]
Zde naleznete spoustu �ash aplikací na r·zné témata z fyziky, matematiky a angli£tiny.

Krom¥ toho portál obsahuje také krátká videa s popisem nap°íklad o solární energii atd. Dále
zde naleznete mnoho her jako osmism¥rky, sudoku, kvízy, ale i komiksy. Líbí se mi aplikace
pod záloºkou Materials and their properties (z angl. Materiály a jejich vlastnosti) s názvem
Floating and Sinking (z angl. Plování a potáp¥ní). M·ºete pomocí ní vysv¥tlit vlastnosti
r·zných kapalin a následn¥ ukázat model, jak dlouho se potápí kuli£ka v kapalinách. Tato
aplikace m·ºe být doprovázena experimentem ve skute£nosti.

SMART Lessons Collection: [28]
Stránka obsahuje n¥kolik hezkých p°edvád¥cích se²it· pro interaktivní tabuli

SmartBoard. Se²ity jsou rozd¥leny do p¥ti kategorií, jsou to Hlásky, Slavní lidé, Matematika
a v¥da, Den Zem¥ a Zpátky ve ²kole. V kategorii Matematika a v¥da naleznete p¥t prezentací
z toho £ty°i ur£ené pro výuku matematiky a jedna pro výuku chemie. Dále se v této kategorii
nachází odkazy na aktivity, otázky atp. vyuºitelné p°i tvorb¥ prezentací pro matematiku.

SMART � Notebook lessons acitvities: [29]
Portál obsahuje odkazy na práce s interaktivní tabuli SmartBoard. Se²ity jsou rozd¥leny

do ²esti kategorií podle státu (p°ípadn¥ kontinentu), kde byly vytvo°eny. Jsou to USA, Velká
Británie, Kanada, Austrálie, Nový Zéland, Latinská Amerika a Evropa.

Count Us In Games: [30]
Na stránce naleznete mnoho her pro pochopení problematiky £ísel. Hry jsou ur£eny pro

p°ed²kolní a mlad²í ²kolní v¥k.

BG� � Whiteboards: [31]
Zde naleznete aplikace rozd¥lené do t°ech t°íd. V kaºdé z nich najdete aplikace vyuºitelné

p°i výuce matematiky, anglického jazyka, v¥dy a dal²ích p°edm¥t·. Jsou to odkazy na
stránky, na kterých se aplikace nacházejí.

Math, Physics, and Engineering applets: [32]
Na portálu naleznete hezky vypracované applety, které slouºí k ukázce n¥kterých fyzikál-

ních jev·. Applety jsou rozd¥leny do n¥kolika témat jako nap°íklad Elektrodynamika, Kvan-
tová mechanika, Akustika atd. Jsou zde také applety pro výuku matematiky.
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OCSD Interactive Games: [33]
Portál obsahuje hry vyuºitelné ve výuce matematiky. V n¥kterých hrách si m·ºe u£itel

sám nastavit a vepsat pojmy, £ísla a de�nice. Tyto hry jsou rozd¥leny do n¥kolika skupin:
p°i°a¤ slova, p°i°a¤ de�nice a pojmy, p°i°a¤ graf (tahle funkce nelze spustit) a vytvo° kvíz.
Krom¥ toho se na stránkách nachází dal²í hry, ve kterých si m·ºeme zvolit po£et otázek a
£as na vypracování. Tyto hry mohou slouºit p°i sout¥ºích, v kterých ov¥°ujeme poznatky
student·.

InteractiveWhiteboard.net.au: [34]
Jedna ze stránek, kde naleznete SMART Notebook prezentace. Jsou rozd¥lené do n¥ko-

lika kategorií na prezentace ur£ené pro první stupe¬ základních ²kol, pro druhý stupe¬ a
gymnázia a pro výuku cizích jazyk·. V kaºdé z nich naleznete p°edvád¥cí se²ity pro jed-
notlivé p°edm¥ty, jako je matematika, anglický jazyk, v¥dy atd. Prezentace obsahují také
mnoho zajímavých animací a videa. P°edvád¥cí se²ity se mi moc líbí. Jejich velkou výhodou
je, ºe díky �ash animacím mohou zaujmout více student·.

Teachers TV: [35]
Portál obsahuje videa rozd¥lená podle r·zných parametr·, jako nap°íklad podle p°edm¥tu

nebo podle stupn¥. Videa uºite£ná ve výuce fyziky jsou pod kategorií Science (v¥da).

Interaktívna tabu©a: [36]
Na Slovensku zatím není výuka pomocí interaktivní tabule natolik roz²í°ená jako v �R.

Na²la jsem jen jednou stránku, která obsahuje n¥kolik prezentací SMART Notebook. Jsou
zam¥°ené pro výuku na prvním stupni základní ²koly. Pro výuku fyziky zde m·ºeme vyuºít
jenom jednu prezentaci, kterou povaºuji za docela krátkou a málo interaktivní.

Instructional Technology Department: [37]
Prezentace jsou rozd¥leny do n¥kolik skupin: pro základní ²koly první a druhý stupe¬,

st°ední ²koly a cizí jazyky (n¥mecký jazyk, ²pan¥lský jazyk). Prezentace z matematiky ur£ené
pro st°ední ²koly jsou rozsáhlej²í a obsahují víc interaktivních prvk·, neº prezentace pro
základní ²koly. Pro výuku fyziky tady naleznete n¥kolik hezkých p°edvád¥cích se²it·, které
obsahuji hodn¥ �ash animací. N¥které z nich obsahují i hry v podob¥ �ash, které jsou vloºeny
na konci prezentace.

Smart Board Activities: [38]
Na tomto portále je mnoho prezentací, které obsahují cvi£ení na dopl¬ování a procvi£ování.

V¥t²ina z nich ale neobsahuje prvky, jako jsou videa, animace atd. Tyto prezentace jsou do-
cela krátké.

Longwood Smartboard Lessons: [39]
Tyto stránky vytvo°ila instituce Longwood Central School District. Prezentace jsou

rozd¥leny podle druhu ²kol. Jsou vytvo°eny v programu SMART Notebook. Naleznete zde
mnoho prezentací na r·zná témata.

Zahrani£ních prací je mnohem více, tedy zdroj· odkud £erpat, existuje hodn¥.
V této kapitole jsem uvedla jenom n¥kolik na ukázku. Pro nás nejzajímav¥j²í a nejsnáze
vyuºitelné jsou stránky obsahující videa a animace. I kdyº jsou d¥lané v anglickém jazyce,
dají se vyuºít i ve výuce u nás.
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5 Zku²enosti z hospitací

V rámci získavání podklad· a praktických zku²eností s pouºíváním interaktivní tabule ve
výuce fyziky jsem absolvovala hospitaci u pedagog· Mgr. Hany Bure²ové ze Z� Ratibo°ická,
Praha a RNDr. Miroslavy �erné ze Z� Vít¥zná, Litovel. V této kapitole se budu v¥novat
získaným informacím a nám¥t·m k práci s interaktivní tabulí. Popí²u hodnocení vyuºití
interaktivní tabule, které mi ob¥ vyu£ující laskav¥ poskytly.

5.1 Hospitace - Z� Vít¥zná

Základní ²kola Vít¥zná se nachází v Litovli. První interaktivní tabuli zakoupili v roce 2006.
V sou£asné dob¥ mají £ty°i tabule ACTIVboard. Ve ²kolním roce 2006/2007 získala ²kola
�nan£ní prost°edky na projekt Interaktivn¥ v kaºdé hodin¥. Byly vytvo°eny výukové prezen-
tace pro výuku matematiky, d¥jepisu, fyziky a anglického jazyka. Jedním z cíl· projektu bylo
seznámit pedagogy ²koly a regionu s výukovými materiály a poskytnout jim je pro jejich
výuku v jejich ²kole. Na hospitaci u RNDr. Miroslavy �erné jsem byla 22. 5. 2009. Celkem
jsem byla na dvou hodinách. Následn¥ jsme spolu diskutovaly o výhodách a nevýhodách
práce s interaktivní tabulí, o rizikách i ²ancích jejího pouºívání. Post°ehy a názory RNDr.
�erné na pouºívání interaktivní tabule jsem zpracovala v následující podkapitole.

5.1.1 Hodnocení vyuºití interaktivní tabule RNDr. Miroslavy �erné

RNDr. Miroslava �erná pracuje s tabulí jiº n¥kolik let. Její názory na práci a vyuºití inter-
aktivní tabule jsem shrnula do n¥kolika bod·. Kaºdý z nich obsahuje hlavní my²lenky, pro£
pouºívat, p°ípadn¥ nepouºívat tabuli.

a) K £emu se hodí interaktivní tabule

• Interaktivní tabule se hodí k procvi£ování a opakování probraného u£iva.

• M·ºeme pouºívat b¥hem výuky hodn¥ animací.

• Je výhodné, ºe u£itel nesedí u po£íta£e, v²echno obsluhuje u tabule.

• M·ºeme vyuºívat zajímavosti z internetu.

b) Rizika vyuºívání interaktivní tabule

• U tabule m·ºe být vºdy jen jeden ºák.

• Výklad fyziky by se nem¥l zúºit jen na prezentaci nové látky a její procvi£ování.

c) Jak dlouhé by m¥ly být prezentace

• M¥ly by se st°ídat £innosti.

• Prezentace by nem¥ly být na celou hodinu (maximáln¥ 10-15 min).

d) Jak má být správn¥ p°ipravená prezentace

• Musí obsahovat interaktivní prvky

e) Celkový dojem

• Tabule je vhodná pro procvi£ováni a opakování.

• Nem¥la by v²ak nahradit pokusy a objevování nového.
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5.1.2 Vlastní zku²enosti z hospitace

Na hospitaci u RNDr. �erné jsem m¥la moºnost vid¥t n¥kolik p°edvád¥cích se²it· vytvo°ených
v programu ACTIVstudio. Byly to spí²e opakovací a procvi£ující prezentace. Jedna z nich
m¥ inspirovala p°i tvorb¥ vlastních prezentací. Obsahovala £tvercovou sí´ 6x6 otázek, které
si studenti losovali pomocí funkce dvou kostek. Ve svých prezentacích jsem vyuºila tento
nápad s tím rozdílem, ºe místo kostek jsem pouºila aplikaci Kolo ²t¥stí, kterou mi pomohl
vytvo°it Mgr. Pavel Ondrou²ek. Naleznete ji na p°iloºeném CD. Krom¥ toho mi poradila,
v jakých programech se dají tvo°it animace (Zoner GIF Animator) nebo kreslit vektorové
obrázky (Zoner Callisto). Ukázala mi, jak se dá do prezentace vloºit tla£ítko s odkazem na
internetové stránky, zvukový doprovod k n¥jaké akci nebo pouºít funkce Povolit akce. Líbila
se mi stránka z p°edvád¥cího se²itu, ve které byl obrázek jaderné elektrárny, a vyvolaný stu-
dent m¥l p°i°adit názvy jejich jednotlivých £ásti. Dále jsem m¥la moºnost vid¥t jednoduché
sout¥ºe o poznatcích z fyziky, kde konec dané úlohy byl doprovázen zvukovým znamením.
Bylo vid¥t, ºe se to student·m moc líbí a ºe jsou p°i tom v²ichni aktivn¥ zapojení. Z hospi-
tace jsem si odnesla mnoho poznatk· a nápad·, z v¥t²í £ásti jsem je zuºitkovala ve své práci
a také p°i tvorb¥ vlastních p°edvád¥cích se²it·.
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5.2 Hospitace � Z� Ratibo°ická

Základní ²kola Ratibo°ická se nachází v Praze � Horní Po£ernice. Na ²kole vyuºívají p°i výuce
interaktivní tabuli SmartBoard s programem SMART Notebook. K vybavení ²koly pat°í
patnáct interaktivních tabulí, ²est t°íd je vybaveno dataprojektorem, v jedné t°íd¥ vyuºívají
vizualizér. �kola pat°í mezi SMART Centra interaktivní výuky5. První tabuli zakoupili v roce
2006. �kola pat°í mezi akreditovaná st°ediska pro ²kolení DVPP6. V rámci DVPP zaji²´uje
vzd¥lávání pedagog· v oblasti vyuºití po£íta£·. Na jejich stránkách [46] naleznete seznam a
p°ihlá²ku do kurz· pro práci s po£íta£em. Dále ²kola pracuje na projektu Environmentální
výchova, v jehoº rámci vytvo°ila n¥kolik p°edvád¥cích se²it·. Také na webových stránkách
naleznete kvízy a r·zné hry pro výuku o ºivotním prost°edí. Na hospitaci jsem byla dne
2. 11. 2009. Celkem jsem hospitovala na p¥ti hodinách, z toho jedna byla matematika. Mgr.
Bure²ová si p°ipravila mnoho opakovacích £i sout¥ºních prezentací.

5.2.1 Hodnocení vyuºití interaktivní tabule Mgr. Hany Bure²ové

Mgr. Hana Bure²ová pracuje s tabulí od roku 2007. V této podkapitole se budu v¥novat
jejímu názoru na vyuºití interaktivní tabule. V úvodu bych cht¥la zd·raznit, ºe i kdyº Mgr.
Bure²ová uvádí také nevýhody práce s tabulí, necht¥la by se vrátit ke klasické tabuli.

Výhody vyuºití interaktivní tabule

• tabule nabízí v hodin¥ interaktivitu, zajímavost, animace, barevnost atp.

• m·ºeme v jakémkoliv okamºiku dopisovat, dopl¬ovat, zvýraz¬ovat informace, které
jsou d·leºité.

• není problém uloºit si práce do budoucna. Ty pak slouºí k dokon£ení práce, procvi£ování
atp. Vzhledem k licen£ním podmínkámmohou program tabule mít d¥ti uloºeny v soukro-
mých PC. Tak, jak hodinu vidí d¥ti v hodin¥, ji dít¥ vidí i doma. M·ºeme poslat
prezentace dít¥ti p°es email.

• v rámci jednoho tématu m·ºeme vyuºít r·zné formy prezentace, protoºe je to nové a
atraktivní

• d¥ti baví p°ipravovat hodiny v tomto prost°edí � zku²enost Mgr. Bure²ové � velmi
dob°e se s tabulí a p°íslu²ným programem �poperou�. Výsledek jejich práce je perfektní,
hlavn¥ kdyº s tabulí za£nou pracovat uº na prvním stupni.

• vzhledem k tomu, ºe u tabule lze mnoho v¥cí �schovat� za clonu, vyuºívá £asto Mgr.
Bure²ová moºností nap¥tí � výb¥r otázky, problému, úkolu

• v²e si m·ºeme dop°edu perfektn¥ nachystat, prokombinovat, v budoucnu dopl¬ovat
(kdyº si to nesmaºeme)

• m·ºeme vyuºit hlasovací systém � rychle, £asov¥ nenáro£né, máme zp¥tnou vazbu.
A je jen na nás, jak budeme hodnotit.

• máme moºnost, kdyº si p°ipravujeme hodinu, vyuºít v²ech dostupných °ad u£ebnic �
a d¥ti je ur£itým zp·sobem také vidí, p°estoºe máte koupenou jednu °adu

5SMART Centrum interaktivní výuky je nositelem nových my²lenek a moderní styl výuky je napl¬ován
vedením ²koly i kaºdým jednotlivým u£itelem. Aktivn¥ tedy napl¬uje inkluzívní model výuky a reformu ²koly
za pomoci moderních technologií. SMART Centrum interaktivní výuky je ²kola otev°ená, komunikativní a
tyto prvky zapracované do �VP aktivn¥ realizuje. U£itelé i dal²í pedagogi£tí pracovníci se cílen¥ vzd¥lávají,
rozvíjí a jsou �exibilní vzhledem k okolnímu sv¥tu a novým podmínkám. Výuka na této ²kole probíhá
zp·sobem, který rozvíjí v ºácích nové d°íve neznámé kompetence tolik pot°ebné pro uplatn¥ní se v moderním
sv¥t¥ 21. století. SMART centrum interaktivní výuky je zárove¬ SMART ²kolou spole£nosti AV MEDIA,
a.s. Titul SMART ²kola i SMART Centrum interaktivní výuky získává ²kola na daný kalendá°ní rok, jeho
ud¥lení závisí výhradn¥ na rozhodnutí spole£nosti AV MEDIA, a.s. [40]

6DVPP - Dal²í vzd¥lávání pedagogických pracovník· organizované M�MT
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• moºnost ukázat pokusy, které z jakýchkoliv d·vod· nep°edvedeme � nedostatek pom·cek,
�ne²ikovnost�, £asová náro£nost

• moºnost vyuºití applet·, videa atd. nejen pro výklad, ale i jako zadání problému,
úkolu, zkou²ení, procvi£ování, a to jak v hodinách, tak zadání domácích úkol·. Toto
m·ºeme samoz°ejm¥ d¥lat jen s diaprojektorem, ale u interaktivní tabule m·ºeme do
v²eho kreslit, zapisovat, a pak si práci uloºit do budoucna.

Nevýhody vyuºití interaktivní tabule

• �áci si rychle zvykli. Berou práci s tabulí jako samoz°ejmost. M·ºe to vést k pohodl-
nosti � na pracovní plo²e je ur£it¥ v²e správn¥ � sta£í zkombinovat.

• Pouºíváme-li tabuli i p°i zápisech do se²itu, pak studenti v¥t²inou jen opisují bez
p°emý²lení. Opisování poznámek z tabule zdrºuje.

• Pokud máme zápisy uloºené n¥kde na p°ístupném míst¥, nenamáhají se zápis p°episo-
vat. Studenti je jen tisknou, lepí si to do se²it·. Mgr. Bure²ová má zápisy na p°ístupném
míst¥, ale tisk nedovoluje. N¥kdy na to u student· narazí.

• P°íprava prezentací je £asov¥ náro£ná. Stává se, ºe p°ípravu na 45 minutovou hodinu
d¥láme i n¥kolik hodin.

• Dal²í nevýhodou je nedostatek £asu p°ímo v hodinách. Ve fyzice by m¥ly probíhat
hlavn¥ pokusy, ale i práce s tabulí je velmi uºite£ná. Z toho vyplývá, ºe 45 minut je
málo.

• N¥kdy p°emý²líme, co bude dál, co se budeme muset nau£it, aby £lov¥k studenty zaujal
a u£ivo zvládli.

• Stává se, ºe ºáci práci s tabulí berou jako zábavu. Nap°íklad kdyº posouváme objekty,
to£íme, vyuºíváme �ash animace atd.

• Kdyº tabuli pouºíváme, nap°. pro procvi£ování p°íklad·, máme v aktivním okn¥ nej-
£ast¥ji jeden slovní p°íklad tak, aby zadání bylo napsáno správnou velikostí (22-26). A
dost prostoru na °e²ení. Z toho plynou dva hlavní problémy:

První problém: P°i del²ím °e²ení nebo v¥t²ím d¥tském písmu, musíme rolovat tabuli
nahoru. Schovává se £ást p°íkladu. Vyskytne se problém, ºe pomalej²í student nestihne
v²e aspo¬ opisovat. Musíme se rozhodnout, jak pokra£ovat, aby pomalej²í ani rychlej²í
studenti nebyli omezování. Na klasické tabuli je plocha v¥t²í, p°íklady a poznámky
vidíme déle. Zárove¬ po smazání klasické tabule se uº nem·ºeme vrátit k p°íkladu a
znovu to ukázat, u interaktivní tabule to je moºné.

Druhý problém: Vidíme práv¥ jen jedno zadání, tím brzdíme ²ikovn¥j²í studenty. M·ºeme
to °e²it tím, ºe ºák·m dáme vyti²t¥né papíry se v²emi p°íklady. Na druhou stranu musí
tito studenti stejn¥ po£kat pro kontrolu.

5.2.2 Jak vyuºívá tabuli Mgr. Bure²ová

Na ²kole se nachází jedna u£ebna fyziky, v které je pouze interaktivní tabule. Proto Mgr.
Bure²ová pracuje v hodinách fyziky pouze s touto tabulí. P°i výkladu pí²e pot°ebné infor-
mace jako na klasické tabuli, p°ípadn¥ vyuºívá p°edem p°ipravený materiál, který obsahuje i
obrázky, p°ípadn¥ videa nebo r·zné aplikace. Co se tý£e procvi£ování, má Mgr. Bure²ová na
v¥t²inu témat p°ipravené p°íklady. Zadání mají studenti p°ed sebou na tabuli, nebo n¥kdy
i v písemné podob¥. Procvi£ování m·ºe probíhat i v interaktivních podobách � vytáhni,
seskup, sestav atd., nebo pomocí Toolkit (Nástroje) � vyuºití �ash animací, kde lze zají-
mav¥ji schovat u£ivo. Zkou²ení probíhá pomocí p°edem p°ipravených otázek. Student m·ºe
vid¥t rovnou své zadání nebo si m·ºe otázky losovat. Poslední aktivitou ve vyuºívání tabule
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je zadávání domácí p°ípravy. Mgr. Bure²ová °e²í problém, kdy má u tabule ºáka, který pot°e-
buje r·zných d·vod· del²í £as a ºáci, kte°í pracují rychle a cht¥jí dal²í p°íklady, jsou p°itom
brzd¥ní. Oni také pot°ebují mít p°ed sebou n¥jakou p°edlohu - prezentaci. Dal²í problém,
s kterým se potkává, je problém jednoho dotykového místa � aktivn¥ pracuje jen jeden ºák.
Vzhledem k tomu, ºe u£í i matematiku, kde je pot°eba více u tabule procvi£ovat, vyuºívá
i keramickou tabuli. Matematiku u£í v jiných t°ídách, kde je k dispozici také keramická
tabule. �asto má p°ipravenou i del²í prezentaci, kdyº se nestihne vysv¥tlit nebo procvi£it
v²echno, slouºí na p°í²t¥.
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5.2.3 Vlastní zku²enosti z hospitace

U Mgr. Hany Bure²ové jsem m¥la moºnost vid¥t n¥kolik ukázkových hodin z fyziky a jednu
vyu£ovací hodinu z matematiky. P°ipravila si na tyto hodiny mnoho materiál· k procvi£ení,
opakování a také r·zné sout¥ºe pro své studenty. V prezentacích vyuºívala také informace a
animace z programu Fyzika zajímav¥7. Jelikoº pracuje s jiným typem tabule a tedy i jiným
programem neº M. �erná a neº pracuji i já, m¥la jsem moºnost porovnat práce s ob¥ma
nej£ast¥ji pouºívanými interaktivními tabulemi. Ob¥ tabule mají své výhody a nevýhody.
Podle m¥ nelze °íct, ºe jedna je lep²í neº druhá.

Moc se mi líbilo, ºe v rámci programu SMART Notebook má u£itel k dispozici tzv.
Toolkit, ve kterém je spousta aplikací a animací pouºitelných v prezentacích. Pokusila jsem
se podobnou databázi animací najít i v programu ACTIVstudio3 a na²la jsem ji pod ikonou
Sdílené Activities.

Mimo jiné mi Mgr. Bure²ová poradila, jak stahovat a vkládat videa z webové stránky
www.youtube.com do p°edvád¥cího se²itu.

7Program Fyzika zajímav¥ obsahuje poznatky, aplikace, zajímavosti a osobnosti sv¥ta fyziky. Program se
dá zakoupit na osmi kompaktních discích. Jsou rozd¥leny do kategorií Mechanika, Termika, Optika, Kapaliny
a plyny, Elekt°ina 1, Elekt°ina 2 a akustika a jako poslední Atomistika a astronomie. [41]
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6 Rozbor vlastních prezentací

V rámci diplomové práce jsem vytvo°ila n¥kolik prezentací v programu ACTIVstudio.
Nyní si vyjmenujeme moºnosti vyuºití t¥chto p°edvád¥cích se²it· a n¥které z nich si podrobn¥
popí²eme. Popis zbylých p°edvád¥cích se²it· obsahuje p°íloha D. Prezentace m·ºeme rozd¥lit
do n¥kolika kategorií a to p°edvád¥cí se²ity ur£ené k opakování, k procvi£ování a k zavedení
nového u£iva. Ukázky jednotlivých typ· prezentací naleznete v p°ílohách A, B a C.

Nejd°ív si popí²eme obecné vlastnosti jednotlivých druh· p°edvád¥cích se²it· a pak
vysv¥tlíme na konkrétní prezentaci, k £emu slouºí a jaké obsahuje interaktivní prvky.

P°edvád¥cí se²ity ur£ené k opakování

K prezentacím ur£ených k opakování byla vytvo°ena aplikace Kolo ²t¥stí, která slouºila
k výb¥ru otázky. V p°ílohách naleznete Kolo ²t¥stí s r·zným po£tem výb¥ru otázek. Nyní si
popí²eme strukturu tohoto typu prezentací.

Na první stránce p°edvád¥cího se²itu naleznete informaci, pro jaké téma z fyziky prezen-
tace slouºí. Druhá stránka obsahuje sí´ otázek, kde po kliknutí na konkrétní £íslo otázky
nasko£í stránka se zadáním otázky. Na stránce s otázkou máme k dispozici tla£ítko Zp¥t,
které nám umoºní vrátit se na seznam otázek. Otázky jsou d¥lené na r·zné typy. První
typ je P°i°a¤, kde student musí správn¥ p°i°adit nap°íklad obrázek a pojem, nebo název a
zna£ku fyzikální veli£iny nebo p°i°adit obrázky do správného sloupe£ku (kategorie). Dal²í
typ tvo°í otázky ur£ené pouze k zodpov¥zení. Student si otázku p°e£te, pokud jí nerozumí,
m·ºe se je²t¥ zeptat, £emu nerozumí, a pak následuje odpov¥¤. Dále jsem vytvo°ila otázky,
kde ºák má za úkol doplnit chyb¥jící slovo, p°ípadn¥ opravit £i ²krtnout slova, která nepat°í
do v¥ty. Krom¥ otázek se v prezentaci nachází i n¥kolik p°íklad· k procvi£ení. V n¥kterých
p°edvád¥cích se²itech jsem pouºila prvky z kategorie nástroj· Sdílené Activities.

Krom¥ tohoto typu prezentací jsem je²t¥ vytvo°ila jeden p°edvád¥cí se²it k opakování,
který obsahuje testové otázky, které jsem opsala z [42]. Student v n¥m postupn¥ prochází
jednotlivé otázky a z nabídky £ty° odpov¥dí klikne na odpov¥¤, o které si myslí, ºe je správná.
Po kliknutí se vedle moºnosti odpov¥di objeví slovo dob°e nebo ²patn¥.

P°edvád¥cí se²ity ur£ené k procvi£ování

Prezentace u°£ené k procvi£ování obsahují zadání úloh a cvi£ení zam¥°ených na dané
téma, které jsem £erpala z r·zných kniºních publikací uvedených v referencích. Tyto p°ed-
vád¥cí se²ity neobsahují tém¥° ºádné interaktivní prvky. Sou£ástí se²itu je zadání p°íkladu,
který je moºné do budoucna doplnit o interaktivní prvky usnad¬ující °e²ení úloh.

P°edvád¥cí se²ity ur£ené k zavedení nového u£iva

Tento typ prezentací je rozloºen do n¥kolika £ástí. První £ást je ur£ena k opakování
poznatk·, které by studenti jiº m¥li um¥t. Dále je navozen problém, který se mají ºáci
snaºit vy°e²it. U£itel by je m¥l postupn¥ navád¥t, aby se dopracovali k správnému °e²ení.
Následuje zavedení nových pojm· a simulace fyzikálního jevu. Pokud se v probírané látce
vyskytuje n¥jaký nový vzorec pro výpo£et fyzikální veli£iny, nachází se v prezentaci vzorové
°e²ení p°íkladu a pak n¥kolik úloh na procvi£ení.

6.1 Rozbor ukázkových prezentací

V této podkapitole si podrobn¥ji popí²eme ukázkové prezentace vytvo°ené v rámci diplomové
práce.
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P°edvád¥cí se²it: Opakování - Stavba látek a gravita£ní síla (viz P°íloha A)

Prezentaci jsem vytvo°ila jako opakování p°ed písemnou prací z témat Stavba látek a
gravita£ní síla. Prezentace se skládá z 32 stránek. První stránka obsahuje nadpis prezentace.
Na druhé stránce je obdélníková sí´ 5 x 6 otázek. Napravo od sít¥ se nachází tabulka s t°iceti
polí£ky obsahující £ísla od 1 do 30. Umoºní nám vytvo°it p°ehled jiº zodpov¥zených otázek.
V p°edvád¥cím se²it¥ se nachází otázky typu P°i°a¤, Dopl¬ nebo Odpov¥z. V¥t²ina otázek
neobsahuje interaktivní prvky. Na stránce s otázkou £. 15 jsou vloºené dva odkazy na videa,
znázor¬ující difúzi a Brown·v pohyb. Student má nejd°ív vysv¥tlit pojem difúze a následn¥
ur£it, které video znázor¬uje tento pohyb £ástic. P°edvád¥cí se²it m·ºe slouºit jak ke zkou-
²ení, tak k opakování. N¥které otázky byly p°epsané z u£ebnice [43], které dostali studenti
za domácí úkol.

P°edvád¥cí se²it: Otá£ivé ú£inky síly (viz P°íloha B)

Prezentace pat°í do kategorie k zavedení nového u£iva. První stránka obsahuje název
prezentace, tedy fyzikální téma, pro které je prezentace ur£ená. Dal²í stránka je ur£ená
k opakování o ú£incích síly. Nejd°íve mají studenti do barevných ráme£k· napsat jednotlivé
ú£inky síly. Poté p°i°azují jednotlivé obrázky do sloupe£k· pod názvy ú£ink·.

Na t°etí stránce naleznete problémovou úlohu, kterou spole£n¥ °e²íte se svými studenty
a správnými otázkami je nasm¥rujete k °e²ení. Studenti mají za úkol do obrázk· pod úlohou
zakreslit síly, které p·sobí na ramena houpa£ky v jednotlivých situacích. Na dal²í stránce
prezentace je nade�nován pojem páka.

Stránka £íslo p¥t obsahuje dal²í úlohu, kterou máme se studenty vy°e²it. První krok, který
musí studenti ud¥lat, je zakreslit do obrázku síly, které p·sobí na ramena páky (v na²em
p°ípad¥ houpa£ky). Po vy°e²ení problém· posunou studenti osobu táty na místo, ve kterém
bude houpa£ka v rovnováºné poloze. Tady bohuºel neumím vytvo°it animaci tak, aby se
v r·zných polohách postavi£ek houpa£ka správn¥ naklán¥la. To je £áste£n¥ vy°e²ené na
dal²í stránce prezentace, kde se nachází odkaz na webovou stránku s interaktivním modelem
páky. Na této stránce si studenti mohou vyzkou²et, co se stane, kdyº dáváme r·zné po£ty
závaºí r·zn¥ daleko od osy otá£ení na obou ramenech páky. Správnými otázkami m·ºeme
navést studenty k ur£ení závislosti otá£ivých ú£ink· síly na r·zných parametrech. Teoretické
poznámky k t¥mto poznatk·m jsou sepsány na následující stránce.

Na stran¥ £íslo osm zavádíme vzorec, který musí platit mezi silami, kterými p·sobí
t¥lesa na ramena páky, a rameny síly tak, aby páka byla v rovnováºné poloze. Zárove¬
zavádíme novou fyzikální veli£inu, její zna£ku a jednotku. Dále nalezneme pouºití vzorce
v konkrétní fyzikální úloze, která obsahuje zadání, zápis údaj· a °e²ení. Zde m·ºe u£itel
do prezentace doplnit úlohu obrázkem pro lep²í pochopení. Dal²í stránka obsahuje de�nici
rovnováºné polohy páky zavedenou pomocí pojmu moment síly. P°edposlední £ást prezentace
je rozd¥lena na dv¥ stránky, na kterých jsou ukázky a názvy druh· páky. Na posledních dvou
stránkách se nacházejí p°íklady k procvi£ení vzorce pro rovnováºnou polohu páky.

P°edvád¥cí se²it: Procvi£ování - Zobrazování (viz P°íloha C)

P°edvád¥cí se²it slouºí k procvi£ení zobrazení pomocí zrcadel, £o£ky a spojky. Najdete
v ní p°edem p°ipravené ²ablony zobrazovacích prvk·, které m·ºete pouºít ve vlastních
prezentacích pro rychlej²í p°ípravu hodiny na téma optika. �ablony tvo°í obrázky s optickým
prvkem a p°edm¥tem, který chceme zobrazovat, v r·zných vzdálenostech od optického prvku.
Mimo jiné obsahuje prezentace pár cvi£ení ur£ených k opakování teorie ze zobrazování.
�ablony vloºené v prezentaci jsou k dispozici na p°iloºeném CD-ROM nosi£i k dal²ímu
pouºití.
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7 Výhody a nevýhody - vlastní zku²enosti

Interaktivní tabuli jsem m¥la moºnost vyuºívat ve výuce p°ibliºn¥ jeden ²kolní rok. Mohla
jsem si sama odzkou²et její funkce a nau£it s ní pracovat své studenty. V této kapitole popí²u
své vlastní zku²enosti p°i pouºívání tabule ve výuce.

7.1 Výhody

Vzhledem k tomu, ºe dne²ní generaci student· hodn¥ zajímají moderní technologie, je vyuºití
interaktivní tabule vhodným dopl¬kem výuky ve t°ídách. Nabízí r·zné moºnosti, jak do
vzd¥lávání zapojit samotné studenty. V n¥kolika bodech se pokusím vyjmenovat nejv¥t²í
výhody jejího pouºití.

1. Motivace student·

• podporuje motivaci a zájem student·, dodává sebev¥domí nesm¥lým student·m

2. Zp¥tná vazba

• okamºitá zp¥tná vazba je zaji²t¥na v²em student·m i u£iteli

3. Mezip°edm¥tové vztahy

• podporuje mezip°edm¥tové vztahy

• umoº¬uje tvorbu projekt·

4. Atmosféra ve t°íd¥

• lze lépe udrºet pozornost student·

• pomáhá vytvo°it p°íjemnou atmosféru ve t°íd¥

• studenty lze aktivn¥ji a snadn¥ji zapojit do výuky

5. Zkou²ení

• tabule umoº¬uje mén¥ stresující zkou²ení

• ºáci mohou demonstrovat své v¥domosti pomocí prezentací nebo her

6. Sout¥ºe a hry

• studenti si rozvíjí informa£ní a po£íta£ovou gramotnost

• mohou si sami navrhnout r·zné formy her a sout¥ºí na dané téma dle vlastního výb¥ru

7. Dal²í výhody

• prezentace umoº¬uje m¥nit organiza£ní formy vyu£ování podle momentálních pot°eb

• interaktivní tabule uleh£uje tvorbu prezentací, her £i projekt·

• u£itelé mohou p°ipravovat hodiny dop°edu a uloºit si je pro pozd¥j²í op¥tovné pouºití

• p°ipravené prezentace v£etn¥ zápisk· a dopln¥ní p°ímo z výuky lze umístit na internet,
coº umoº¬uje doplnit látku ºák·m, kte°í nebyli ve ²kole

• v²ichni ºáci se mohou aktivn¥ zapojovat do výuky

• v²estrann¥ p·sobí na smysly ºák·, pomáhá u£iteli vytvá°et p°ípravy na jednotlivé
hodiny

• u£ivo lze zpest°it animacemi, obrázky

• názornost
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• nabízí moºnost p°ímé práce s internetem

• jiº vytvo°ené materiály lze vyuºívat opakovan¥

Interaktivní tabule umoº¬uje p°ímo na pracovní desce tabule speciální tuºkou (nebo prstem)
nejen ovládat výukové programy, ale také interaktivní applety, modely k simulaci jev·, apod.
Tyto aplikace lze upravovat, zasahovat do nich a p°íslu²ný model reaguje na ná² podn¥t,
ukazuje, jak by v praxi reálný jev probíhal.

Ve výuce sloºit¥j²ích fyzikálních témat p°iná²í ºák·m názornost, p°ehlednost a interak-
tivitu. U£itelé mají k dispozici nep°eberné mnoºství digitálních dat a názorných p°íklad·.
Nej£ast¥ji vyuºívám program Fyzika zajímav¥ nebo také aplikace p°ístupné na internetu, o
kterých jsem se jiº zmínila ve £tvrté kapitole.

Mimo jiné si práci s tabulí mohou vyzkou²et i studenti, kte°í si na vyu£ovací hodinu
p°inesou vlastní prezentace nebo referáty v elektronické podob¥. Také si mohou vytvo°it
k°íºovky pro t°ídu a aktivn¥ je vypl¬ovat na tabuli. Tabuli m·ºeme vyuºívat také jen jako
projektor. Pokud ale chceme ºáky více zaujmout a nadchnout pro danou problematiku, je
výhodn¥j²í vyuºívat r·zné interaktivní prvky, jako jsou applety, videa, sout¥ºe a ukázky
vyuºití v praxi.
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7.2 Nevýhody

Vyuºití interaktivní tabule ve výuce p°edstavuje i n¥kolik nevýhod. Osobn¥ nedoporu£uji
vyuºívat tabuli kaºdou hodinu. N¥která témata z fyziky pot°ebují víc pokus· a moºnost si
vyzkou²et p°ístroje. Naopak jsou témata, kde vyuºití interaktivních prvk· tabule umoºní
lépe porozum¥t danému problému a zapojit víc smysl· student·.

V následujících bodech uvádím nevýhody vyuºití interaktivní tabule:

• pokud je tabule vyuºívána £asto, opadá zájem student· a berou ji jako samoz°ejmost

• n¥kte°í u£itelé ji vyuºívají pouze jako projek£ní plátno

• tvorba vlastních výukových projekt· je náro£ná na £as a dovednosti pracovat s ICT

• existuje jen málo tzv. i-u£ebnic (u£ebnice pro interaktivní tabule) a jiných jiº hotových
výukových objekt·

• p°i instalaci �napevno� chybí moºnost tabuli vý²kov¥ nastavit a niº²í £i vy²²í studenti
mají problémy se psaním

• n¥kte°í u£itelé ²patn¥ odhadují velikost nebo barvu písma p°i tvorb¥ u£ebních pom·cek

• p°i rozsvícených svítidlech anebo p°i intenzivním denním sv¥tle je text zobrazovaný
na interaktivní tabuli ²patn¥ £itelný

• velkou nevýhodou je omezený po£et ºák·, kte°í m·ºou pracovat u tabule sou£asn¥

• snadno lze sklouznout k encyklopedismu

• m·ºe být potla£ován rozvoj abstraktního my²lení student·

• hrozí zni£ení ne²etrným zacházením

• u£ebnice je odsouvána do pozadí, omezuje se psaný projev (studenti £asto jen klikají
na tla£ítka)

• n¥které u£itele m·ºe vyuºívání interaktivní tabule svád¥t k potla£ování demonstrace
reálných pokus·, p°írodnin, p°ípadn¥ jiných pom·cek

• tabule se m·ºe stát prost°edkem ²ikany u£itele ze strany ºák· zám¥rným po²kozením
kabelové instalace po£íta£e a následnou nefunk£ností systému
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8 Dotazník

P°edvád¥cí se²ity vytvo°ené v rámci diplomové práce jsem z v¥t²í £ásti pouºila p°i své vlastní
výuce. Následn¥ jsem poprosila studenty, které jsem u£ila, o vypln¥ní n¥kolika otázek ohledn¥
práce s interaktivní tabulí. Dotazník tvo°ilo sedm otázek a byl zpracován v elektronické
podob¥ a umíst¥n na internetu. S technickou realizací a zve°ejn¥ním dotazníku na internetu
mi pomáhali Bc. Andrej �imko a Mgr. Pavel Ondrou²ek.

V prvních £ty°ech otázkách m¥li studenti moºnost výb¥ru z p¥ti odpov¥dí. Zbylé otázky
ponechávaly prostor k vyjád°ení vlastního názoru. Krom¥ mých student· jsem zaslala prosbu
také Mgr. Han¥ Bure²ové a RNDr. Miroslav¥ �erné o p°edání webového odkazu s dotazníkem
jejich student·m. Hlavním ú£elem bylo zjistit zájem student· o vyuºití interaktivní tabule
ve výuce. Cílem bylo sou£asn¥ získat informace o výhodách a nevýhodách, které studenti
vidí p°i pouºívání interaktivní tabule, a p°ípadn¥ jejich dal²í návrhy pro práci.
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8.1 Vlastní dotazník

Dotazník o interaktivní tabuli

Cht¥la bych vás poprosit o up°ímné odpov¥di na následující otázky.

Odpov¥di budou slouºit jako podklady pro diplomovou práci.

1. Líbí se ti práce s interaktivní tabulí?

• rozhodn¥ ano

• spí²e ano

• nevím

• spí²e ne

• rozhodn¥ ne

2. Pracuje se ti s interaktivní tabulí lépe neº s klasickou?

• rozhodn¥ ano

• spí²e ano

• nevím

• spí²e ne

• rozhodn¥ ne

3. Pomáhá ti interaktivní tabule p°i zkou²ení?

• rozhodn¥ ano

• spí²e ano

• nevím

• spí²e ne

• rozhodn¥ ne

4. Cht¥l/a bys, aby v prezentacích na interaktivní tabuli bylo víc aplikací (nap°.
video)?

• rozhodn¥ ano

• spí²e ano

• nevím

• spí²e ne

• rozhodn¥ ne

5. Jaké výhody má podle interaktivní tabule?

6. Jaké nevýhody má podle tebe interaktivní tabule?

7. Dal²í nápady (nepovinné)

V¥k (nepovinné):
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8.2 Zpracování a vyhodnocení dotazníku

V této podkapitole se budu v¥novat statistice vypln¥ných otázek a jejich vyhodnocení.
Dotazník vyplnilo celkem 41 student·, získané odpov¥di jsou anonymní, proto nelze roz-
li²it, které odpov¥di zaslali moji studenti a které jsou od student· z Litovle £i Po£ernic.
V následujících tabulkách uvádím výsledky odpov¥dí na otázky s moºností výb¥ru a její
následné zhodnocení.

Tabulka 1: Výsledky odpov¥dí k otázce £. 1

�íslo otázky Volba Po£et
Procentní
vyjád°ení

Rozhodn¥ ano 32 78,0 %
Spí²e ano 9 22,0 %

1. Líbí se ti práce nevím 0 0 %
s interaktivní tabulí? Spí² ne 0 0 %

Rozhodn¥ ne 0 0 %

Výsledky odpov¥dí na první otázku m·ºeme vid¥t v tabulce £. 1. Otázka zji²´ovala, jestli
se student·m líbí práce s interaktivní tabulí v hodinách. Studenti na tuto otázku odpovídali
ve v²ech p°ípadech kladn¥, z £eho m·ºeme usoudit, ºe je výhodné vyuºívat interaktivní
tabuli ve výuce.

Tabulka 2: Výsledky odpov¥dí k otázce £. 2

�íslo otázky Volba Po£et
Procentní
vyjád°ení

Rozhodn¥ ano 24 58,5 %
Spí²e ano 12 29,3 %

2. Pracuje se ti s interaktivní nevím 5 12,2 %
tabulí lépe neº s klasickou? Spí² ne 0 0 %

Rozhodn¥ ne 0 0 %

V tabulce £. 2 m·ºeme nalézt výsledky odpov¥dí na otázku �Pracuje se ti s interaktivní
tabulí lépe neº s klasickou?�. Nadpolovi£ní v¥t²ina student· odpov¥d¥la na otázku kladn¥.
N¥kte°í studenti na tuto otázku neum¥li odpov¥d¥t, z £eho usuzuji, ºe nem¥li dostate£né
argumenty pro srovnání t¥chto tabulí nebo nevnímali rozdíl mezi nimi.

Tabulka 3: Výsledky odpov¥dí k otázce £. 3

�íslo otázky Volba Po£et
Procentní
vyjád°ení

Rozhodn¥ ano 17 41,5 %
Spí²e ano 15 36,6 %

3. Pomáhá ti interaktivní nevím 7 17,1 %
tabule p°i zkou²ení? Spí² ne 2 4,9 %

Rozhodn¥ ne 0 0 %

P°i odpov¥di na t°etí otázku se studenti m¥li zamyslet, zda jim interaktivní tabule
pomáhá p°i zkou²ení. V¥t²in¥ ºák· vyhovuje zkou²ení s pomocí interaktivní tabule. Sedm
student· se neum¥lo rozhodnout a dva si myslí, ºe jim interaktivní tabule nepomáhá p°i
zkou²ení. Proto myslím, ºe je vhodné ponechat výb¥r, jakým zp·sobem bude ºák zkou²en,
na samotném ºákovi.
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Tabulka 4: Výsledky odpov¥dí k otázce £. 4

�íslo otázky Volba Po£et
Procentní
vyjád°ení

Rozhodn¥ ano 28 68,3 %
4. Cht¥l/a bys, aby v prezen- Spí²e ano 7 17,1 %
tacích na interaktivní tabuli nevím 2 4,9 %

bylo víc aplikací (nap°. video)? Spí² ne 4 9,7 %
Rozhodn¥ ne 0 0 %

V otázce £. 4 jsem u student· zji²´ovala, jestli by se jim líbilo v prezentací víc inter-
aktivních prvk· jako t°eba video. Jenom dva studenti se neum¥li rozhodnout. Ze zbylých
odpov¥di m·ºeme usoudit, ºe p°i tvorb¥ prezentací je výhodné vkládat mnoho prvk· ob-
sahujících interaktivitu. P°estoºe se najde pár ºák·, kte°í to necht¥jí.

U dal²ích otázek m¥li studenti prostor k vyjád°ení vlastního názoru. Nyní si jejich ná-
zory k jednotlivým otázkám vypí²eme a následn¥ ohodnotíme, nakolik s postoji souhlasíme
nebo nikoliv. Názory, které byly stejné, zmíním jenom jednou, a zárove¬ nechávám p·vodní
formulace student·, v£etn¥ hovorových výraz·.

Otázka £. 5: Jaké výhody má podle tebe interaktivní tabule?

• �e se na ni dá psát dotykovým perem a ºe má p°ístup na internet a mohou se tam
ukládat nová data.

• Dob°e se s ní pracuje a je to v¥t²inou v²echno p°ehledn¥ p°ichystáno a oºiví to práci
v hodin¥.

• Je to prost¥ lep²í neº normální tabule.

• Neumaºu se od �xy.

• Dob°e se na ní pracuje.

• Nemusím to mazat houbou.

• Lépe se na ní procvi£uje.

• Vyu£ující nám m·ºe ukázat na interaktivní tabuli n¥jaké obrázky, abychom si dovedli
p°edstavit branou látku!

• Procvi£ujeme si na ní jednotlivé p°edm¥ty nap°. matematika, informatika, fyzika. Díky
ní máme pest°ej²í výuku daného p°edm¥tu. Myslím, ºe je pro nás dobré procvi£ovat
na ní!

• Je to v¥t²í zábava neº na normální tabuli a u£íme se na tom a p°itom je to zábava.

• Má v¥t²í výhody neº oby£ejná tabule.

• Pomáhá p°i zkou²ení. Je to zábavn¥j²í a zárove¬ si procvi£ujeme práci
s po£íta£em.

• M·ºe se s ní rychleji probírat u£ivo.

• Hledáme t°eba na internetu.

• Rozhodn¥ je zajímav¥j²í neº normální tabule.

• Kdyº nám paní u£itelka n¥co vysv¥tluje, dob°e to vidíme.

• Pracuje se s ní lépe neº na normální tabuli.

• Tabule ne²piní, nikdy nedojde pero.
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• Je zajímav¥j²í, propracovan¥j²í, efektivn¥j²í.

• O hodn¥ lep²í neº normální klasická tabule.

• Je to s ní v¥t²í zábava.

• Je vynalézav¥j²í. Má mnoho v¥cí, které na normální tabuli nejsou.

• Ve v²em.

• Nemusí² skoro nic psát. Je to lep²í neº projektor. Je k tomu ta hustá tuºka.

• �ádné.

• Rozhodn¥ to d¥ti víc baví a £lov¥k si sám vylosuje otázku.

• Kolo ²t¥stí a p°i zkou²ení.

• Umí lépe vysv¥tlovat u£ivo.

• Nemusí se tak moc psát a je to rychlej²í a zábavn¥j²í.

• Dá se na ní promítat a zárove¬ ovládat PC.

• Na interaktivní tabuli je mnoho výhod nap°íklad: M·ºete nám ukazovat obrázky z in-
ternetu a pou²t¥t �lmy, s interaktivní tabuli je mnohem zábavn¥j²í pracovat.

• P°íjemná práce s po£íta£em.

• Je zábavn¥j²í.

• Dá se s ní opravdu velice dob°e pracovat. P°i zkou²ení je to dobré, nemám totiº ráda
zkou²ení, kde musím odpov¥di �°vát" na celou t°ídu a v¥t²inou se tak ztrapnit.

• No je tam mnoho moºností zobrazení a taky obrázky, podle kterých se dá lépe u£it.

• Je lep²í neº klasická tabule, je v¥t²í. Na klasické tabuli nemáme nachystané ºádné
programy a na interaktivní tabuli si m·ºeme pustit jakýkoliv program, který nás baví!

Mezi nejv¥t²í výhody, které studenti vidí v práci s interaktivní tabulí, pat°í p°ehlednost,
zajímavost, oºivení práce v hodin¥, pest°ej²í výuka a zábava. Co se týká praktických vlast-
ností, shodnou se studenti na t¥chto výhodách - pí²ou speciálním perem, neumaºou se od
�xy a nemusí mazat tabuli houbou. Dal²í výhody, které ºáci uvád¥jí, jsou ukázky obrázk·
z reálného sv¥ta, práce s po£íta£em, moºnost p°ímého p°ístupu k internetu, rychlej²í práce.
P°esto se najde nepatrná £ást ºák·, kte°í nevidí výhody ve vyuºívání tabule. Z dotazníku
vyplývá spí²e pozitivní ohlas a nabádá nás to k £ast¥j²ímu vyuºívání tabule ve výuce.

Otázka £. 6: Jaké nevýhody má podle tebe interaktivní tabule?

• Mohla by být níº, aby na ni ºáci dosáhli!

• Je tro²ku vysoká, tak na ní tro²ku nedosáhnu.

• Pro n¥koho je moc vysoko. Ale pro m¥ ne. Na²t¥stí

• Nemá ºádné nevýhody.

• Je nep°enosná.

• Nic mn¥ nenapadá.

• Dá se na ní h·° psát, ale jinak v pohod¥.
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• Musí se s ní zacházet více opatrn¥.

• P°i psaní (speciální) tuºkou je problém s naklon¥ním té tuºky.

• Kdyº se rozbije pero, nem·ºeme nic d¥lat.

• Spot°eba energie. P°i výpadku proudu na ní nejde pracovat.

• Kdyº se rozbije pero, tak se na to nem·ºe psát a musí se kupovat nové.

• Nevím.

• Asi, ºe je drahá, tudíº ji mají jen n¥které ²koly a jen v n¥kterých u£ebnách.

• Nem·ºu ji mazat.

• Pero, se kterým se pí²e, se snadno rozbije.

• Bojím se, ºe ji rozbiju.

• Je nep°enosná a drahá (stojí hodn¥ pen¥z).

• N¥kdy se interaktivní tabule seká a taky n¥kdy nejde spustit!

• Pro n¥které men²í d¥ti je t¥ºko dostupná (nedosáhnou na ni).

• Je to divný pohled do o£í. Je hodn¥ vysoká a nahoru interaktivní tabule nedosáhnu.
Bojím se, ºe ji rozbiju.

• Je vysoko.

• Je dost vysoká, nedosáhnu na vrchní £ást tabule.

• V¥t²inou se p°ekliknu a je vysoko.

Nevýhod, které vidí studenti p°i pouºívání interaktivní tabule, je podstatn¥ mén¥ neº
výhod. P°esto je pot°eba k nim p°ihlíºet a zamyslet se, jakým zp·sobem je m·ºeme alespo¬
£áste£n¥ odstranit. Mezi nejv¥t²í nevýhody z pohledu ºák· pat°í pevná poloha tabule (niº²í
ºáci nedosáhnou na horní £ást tabule a naopak), nep°enosnost a po°izovací cena. Studenti
mají strach, ºe m·ºou po²kodit jak samotnou tabuli, tak i speciální pero. Dále vidí nevýhodu
v tom, ºe p°i výpadku proudu nelze tabuli pouºít. Najde se také £ást student·, kte°í nevidí
v pouºívání interaktivní tabule ºádné nevýhody. A nakonec n¥kte°í mají problém se psaním
na interaktivní tabuli.
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Otázka £. 7: Dal²í nápady (nepovinné)

• M¥ly by být v kaºdé t°íd¥. D¥ti danou látku lépe pochopí nap°. pomocí obrázk·.

• Mohlo by být víc her na nau£ení.

• Bylo by dobré více funkcí.

• Mohli by k tomu dávat víc t¥ch tuºek!

• Aby byla tabule je²t¥ zajímav¥j²í, vytvo°it soubor aktivit - k°íºovky, rébusy, hlavolamy,...,
které by vyuºily interaktivity tabule.

• Mohli bychom se u£it na int. tabuli pouºívat po°ád v kaºdém p°edm¥tu.

• Dal bych více program· na interaktivní tabuli. Dal bych ji do kaºdé u£ebny. M¥lo by
se s ní dát posouvat.

• M¥la by být na posuvných kolejích.

• Více program· na procvi£ování.

• Je na ní více aplikací

• Bylo by dobré více funkcí.

• Nemám.

Poslední otázka dotazníku m¥la umoºnit ºák·m vyjád°it svoje názory a dal²í nápady pro
práci s interaktivní tabulí. Mnoho student· si myslí, ºe by m¥la být tabule v kaºdé t°íd¥
a u£ebn¥. Krom¥ toho navrhují upevnit tabuli s moºností posouvání, aby i niº²í studenti
dosáhli na horní £ást tabule. Dále by se jim líbilo, kdyby m¥li k dispozici víc her, k°íºovek,
rébus· nebo hlavolam·.
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9 Záv¥r

V rámci diplomové práce jsem vytvo°ila ukázkové p°edvád¥cí se²ity pro r·zná témata z fyziky
ur£ená k vyuºití ve výuce. Prezentace jsem vyzkou²ela ve svých hodinách a následn¥ jsem
studenty poprosila o vypln¥ní dotazníku, ve kterém m¥li zhodnotit práci s interaktivní tabulí.
Na základ¥ názor· student· a vlastních zku²eností rozebírám výhody a nevýhody pouºití
interaktivní tabule ve výuce. Ve své práci jsem se zam¥°ila na program ACTIVstudio. Popsala
jsem pracovní rozhraní programu a jeho základní funk£nost. Popis jsem roz²í°ila o speci�cké
funkce programu, které mohou být uºite£né p°i vytvá°ení vlastních p°edvád¥cích se²it·.

Provedla jsem £áste£nou re²er²i zdroj· s informacemi o práci s interaktivní tabulí v �eské
republice a zahrani£í a popsala informa£ní zdroje obsahující materiály pro výuku fyziky.
Dále jsem m¥la moºnost vid¥t vyuºití interaktivní tabule v hodinách RNDr. �erné a Mgr.
Bure²ové. Popsala jsem jejich zku²enosti a zhodnocení práce s tabulí a sou£asn¥ uvedla
vlastní zku²enosti z t¥chto hospitací.

Interaktivní tabule je v £eském ²kolství novinkou z hlediska vyuºití moderních technologii
ve výuce. Myslím si, ºe pro dne²ní ²koly se stává praktickou a hezkou u£ební pom·ckou. Práce
s ní se student·m líbí, proto doporu£uji tabuli v hodinách vyuºívat. Její pouºívání ve výuce
m·ºe p°edstavovat zpest°ení, zkvalitn¥ní a zefektivn¥ní výuky fyziky.

Vyuºití interaktivní tabule ve výuce fyziky lze obohatit o pouºití existujících applet·,
interaktivních aplikací a obrázk·. Vzhledem k pracnosti a technickým nárok·m na jejich
tvorbu si myslím, ºe je moºné navázat na mou diplomovou práci a jako sou£ást budoucích
bakalá°ských nebo diplomových prací vytvo°it knihovny aplikací a p°edvád¥cích se²it·, které
by následn¥ byly zp°ístupn¥ny pedagog·m pro usnadn¥ní jejich p°ípravy na výuku.
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10 P°íloha A
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11 P°íloha B
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12 P°íloha C
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13 P°íloha D

Obsah CD-ROM nosi£e:

• Popis souboru na CD-ROM.docx

• Sloºka Kolo ²t¥stí:

Kolo 12.exe

Kolo 16.exe

Kolo 20.exe

Kolo 30.exe

Kolo 32.exe

• Sloºka P°edvád¥cí se²ity:

Opakovani Elektricke vlastnosti latek.�p

Opakovani Prace a vykon.�p

Opakovani Stavba latek a gravitacni sila.�p

Otacive ucinky sily.�p

Procvicovani zobrazovani.�p

Test ucinky sily.�p

Zkouseni-latky a telesa.�p

Zkouseni-sila.�p

• Sloºka �ablony:

dute zrcadlo 1.jpg

dute zrcadlo 2.jpg

dute zrcadlo 3.jpg

dute zrcadlo 4.jpg

dute zrcadlo 5.jpg

dute zrcadlo.cdr

elektricka sila 1.jpg

elektricka sila 2.jpg

kladny iont.cdr

kladny iont.jpg

magneticka sila.jpg

rozptylka 1.jpg

rozptylka 2.jpg

rozptylka 3.jpg

rozptylka 4.jpg

rozptylka 5.jpg

rozptylka.cdr

silomer.jpg

spojka 1.jpg

spojka 2.jpg

spojka 3.jpg

spojka 4.jpg
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spojka 5.jpg

spojka.cdr

vodorovna hladina kapaliny.jpg

vypukle zrcadlo.cdr

vypukle zrcadlo.jpg

zaporny iont.cdr

zaporny iont.jpg

• diplomova prace.pdf
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