
Opravy textu diplomové práce „Možnosti a meze využití ICT ve výuce“:

str. 76:

Možné vysvětlení je např. i v atraktivnosti předmětu samotném či autoritě učitele, protože např. 

Český jazyk má mezi všemi předměty (tj. M, ČJ a D) největší rozdíl mezi oběma třídami.

Zde by se mohlo např. jednat o menší promýšlení odpovědí nebo horší domácí přípravu...

str. 77

Pokud jde o předměty Anglický jazyk (AJ) a Přírodopis (PŘ), je zde hodně podobností (rozdíly 

v četnostech nejsou velké, spíše jsou si velmi blízko) při práci se žáky...

Ovšem, jelikož u těchto dvou zmiňovaných předmětů bylo provedeno pozorování pouze 

jedenkrát, je nutné brát tyto minimální rozdíly s určitou rezervou.

Co se týká konkrétních verbálních projevů, nejčastěji se objevovaly v následujících oblastech...

str. 79

Při vyvolávání žáků a předáváním jim tak slovo byla v obou paralelních třídách použita hlavně 

gesta jako natažená paže s ukazováčkem, která směřovala na žáka, nebo natažená paže s dlaní 

směrem nahoru, která opět směřovala na žáka.

Poslední a neméně významné bylo samotné hlášení se žáků o slovo...

str. 80

Nejprve se zaměřím na používání interaktivních tabulí učitelem a žáky a to jak v digitální třídě, 

tak v nedigitální, protože oba typy tříd mají možnost s těmito tabulemi pracovat.

str. 81

Vyskytla se také situace, kdy učitelka pomocí tohoto software promítla na interaktivní tabuli 

monitor netbooku jednoho žáka, aby si všichni společně mohli prohlédnou obrázek, který žák 

našel v rámci zadaného úkolu.



str. 85

Pokud jde o problémy technického charakteru, vyskytly se následující: v hodině českého jazyka 

byl zadán úkol čtení úryvku z čítanky za pomoci netbooků...

str. 86

Žáci většinou pracují s následujícími aplikacemi, programy, software: Microsoft Word či 

PowerPoint, interaktivní učebnice, SMART Notebook, internet – Moodle a vyhledávání 

informací a zajímavostí nebo i rozvrhu na webu školy.

str. 86

Někteří dotazovaní uvedli, že je práce s netbookem „spíš probírá, protože tam pořád něco svítí, 

bliká, něco se tam děje.“

str. 88

Je zde možnost poslechnout si např. v cizím jazyce (zde Anglický jazyk) výslovnost slovíček, 

rozhovory apod.

Několik žáků také uvedlo, že si myslí, že „pro oči je lepší tištěná učebnice“, hlavně v případě 

delšího čtení textu (úryvky z knih apod.).

str. 89

Neméně důležité je i to, že v interaktivní učebnici je více podnětů k práci oproti běžnému typu 

učebnice.

Psaní rukou jednak souvisí (jak je zmíněno i výše) s procvičování jemné motoriky a jednak se 

také domnívám, že pokud žák píše výpisky nebo podobné věci ručně, mozek si informace lépe 

uchovává, než když něco „ťuká“ do počítače.

str. 90

V každé hodině se v obou třídách bez větších rozdílů objevovaly metody slovní – monologické -

především vysvětlování spojené s výkladem či případně vysvětlování úkolu/zadání.

V práci s obrazovým materiálem se také občas vyskytly myšlenkové mapy (Český jazyk), mapy 

(Dějepis, Zeměpis), grafy či schémata (Matematika, Fyzika, Přírodopis).



str. 92

V digitální třídě učitelé z velké části využívali možnost pracovat s ICT (netbooky) a zde se ve 

větší míře oproti třídě nedigitální objevovala samostatná práce a individualizovaná výuka, 

přičemž frontální vyučování ani skupinová práce také nechyběli.

Důvodem mohla být např. nedostatečná motivace ze strany učitele, nepodnícení zájmu žáků, 

učební úlohy se příliš nebo téměř vůbec nelišily svým obsahem a tudíž žáci na sobě nebyli 

„závislí“ z hlediska sdílení získaných a nalezených informací.

Individualizovaná výuka a samostatná práce, jak jsem již zmínila výše, se častěji objevovaly 

v digitální třídě v předmětech Matematika, Fyzika a Přírodopis.

str. 93

V těchto případech museli učitelé vynakládat větší úsilí na to, aby žáky „uhlídali“, aby žáci 

nedělali, co nemají, tzn. učitelé se museli častěji pohybovat po celé třídě, častěji měnit pozice, 

aby měli přehled ze všech jejích částí.

Mezi učiteli panuje shoda, že ICT by se měly využívat, ale zároveň by mělo zůstat na zřeteli, aby 

se tyto technologie nebraly automaticky, tj. že se mají použít za každou cenu. Využívat by se 

měly ve větší míře, pokud má žák svůj výukový proces plně pod kontrolou a technologie pro něj 

slouží v podstatě jen jako „úschovna“, kde může informace a své znalosti uchovávat, ukládat.

Celkově to tedy znamená, že každý žák je jimi určitým způsobem formován a závisí především 

na učiteli, jak a v jaké míře bude ICT pro svou výuku a celý proces vzdělávání svých žáků 

využívat, a také se snažit rozlišovat, jaká jsou pozitiva a negativa v práci s ICT.

str. 94

Učitelé se dále domnívají, že používání ICT „podporuje učení žáků a motivuje je, představuje 

pro ně jiný, atraktivní typ výuky.“

Jindy se objevil názor spojený s metodami a organizačními formami práce a to ten, že netbooky 

by se měly používat „jen tam, kde je to vhodné. Učitel by měl zvážit, k čemu je dobré netbook 

použít a k čemu naopak bude netbook kontraproduktivní.“



Při pohledu na práci žáků s ICT, se žáci naučili velmi rychle nové technologie ovládat a jsou 

zruční při psaní na interaktivní tabuli.

str. 95

Hledisko názornosti podle některých učitelů nemusí zůstávat jen za zdí školy, ale naopak může ji 

i překračovat a „podobná názornost může být pak i doma“.




