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Obr. č. 1: Hypermediální učební pomůcka ve vztahu k žákovi

Zdroj: DOSTÁL, J. Multimediální, hypertextové a hypermediální učební pomůcky – trend soudobého vzdělávání. Journal of 
Technology and Information Education, 2009, roč. 2, č. 1. [Internet] [2.3. 2012]. ISSN 1803-537X. 
<http://www.jtie.upol.cz/clanky_2_2009/multimedialni_hypertextove_a_hypermedialni_ucebni_pomucky.pdf>.

http://www.jtie.upol.cz/clanky_2_2009/multimedialni_hypertextove_a_hypermedialni_ucebni_pomucky.pdf
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Obr. 2 Možnosti práce žáka s interaktivní tabulí.

Zdroj: DOSTÁL, J. Multimediální, hypertextové a hypermediální učební pomůcky – trend soudobého vzdělávání. Journal of 
Technology and Information Education, 2009, roč. 2, č. 1. [Internet] [2.3. 2012]. ISSN 1803-537X. 
<http://www.jtie.upol.cz/clanky_2_2009/multimedialni_hypertextove_a_hypermedialni_ucebni_pomucky.pdf>.

Zdroj: MARTINKOVÁ, A. Tvorba učebních pomůcek pomocí interaktivní tabule Smart Board. Ostravská univerzita v Ostravě: 
Ostrava, 2010. s.11. [Internet] [12.3. 2012]. 
<http://edu.vsb.cz/interaktivni_tabule/_kurz_interaktivni_tabule/01_studijni_texty/01_i-tabule_distancnitext.pdf>.

http://edu.vsb.cz/interaktivni_tabule/_kurz_interaktivni_tabule/01_studijni_texty/01_i-tabule_distancnitext.pdf
http://www.jtie.upol.cz/clanky_2_2009/multimedialni_hypertextove_a_hypermedialni_ucebni_pomucky.pdf
http://edu.vsb.cz/interaktivni_tabule/_kurz_interaktivni_tabule/01_studijni_texty/01_i-tabule_distancnitext.pdf
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Obr. 3 Možnosti využití počítače ve výuce

Zdroj: DOSTÁL, J., SZOTKOWSKI, R. Nástin možností využití multimédií ve výuce. [Internet] [3.4. 2012]. 
<http://radio.feld.cvut.cz/AES/atp2005/proc/atp05p17.pdf>.

http://radio.feld.cvut.cz/AES/atp2005/proc/atp05p17.pdf
http://radio.feld.cvut.cz/AES/atp2005/proc/atp05p17.pdf
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Graf č. 1 Porovnání využívání tištěných a ICT pomůcek ve výuce digitální třídy
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Pozorovací arch č. 1 – Záznam verbálních projevů učitele

ZÁZNAM VERBÁLNÍCH PROJEVŮ UČITELE

Základní údaje o výuce

Předmět Jméno učitele

Třída Datum

Počet přítomných 

žáků

Vyučovací hodina 

(podle rozvrhu)

Kategorie 
projevu: 

dotazování oprava 
chyb

předávání 
informací

podávání 
pokynů/instrukcí

chválení napomínání

če
tn

os
t 

p
ro

je
v

u

Zdroj: MARKOVÁ, K. (Arch použit z materiálů pro pedagogicko-psychologickou praxi studentů učitelství na PedF UK.)
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Pozorovací arch č. 2 – Vyučovací metody a organizační formy práce

Základní údaje o výuce

Předmět Jméno učitele

Třída Datum

Počet přítomných 

žáků

Vyučovací hodina 

(podle rozvrhu)

Výskyt vyučovacích metod a organizačních forem práce 0 1 poznámky

metody slovní konkrétně

V
y

u
čo

va
cí

 m
et

o
d

y

monologické

vyprávění

výklad

vysvětlování

dialogické
rozhovor

metody práce 
s textovým 
materiálem

-

metody názorně 
demonstrační

předvádění 
předmětů/modelů
předvádění pokusů
demonstrace 
statických obrazů
projekce 
dynamická

aktivizující 
metody

didaktické hry

O
rg

a
n

iz
ač

n
í 

fo
rm

y
 

p
rá

ce

frontální 
(hromadné) 
vyučování

-

skupinové 
(kooperativní) 

vyučování

-

samostatná práce a 
individualizovaná 

výuka

-

projektové 
vyučování

-

Pozn. 0 = vyučovací metoda/organizační forma práce se nevyskytla; 1 = vyučovací metoda/organizační 
forma práce se vyskytla

Zdroj: ŽÁK, V. Cesta ke kvalitě. Evaluační nástroje. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2012. ISBN 978-80-87063-61-3. 
Tento arch jsem pro potřeby svého výzkumu modifikovala.
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Pozorovací arch (doplňkový) č. 3 – Arch pro videozáznamy

ŠKOLA/JMÉNO TŘ. UČITELE/TŘÍDA/DATUM

KOMUNIKACE

 verbální projev učitele

DOTAZOVÁNÍ

OPRAVA CHYB

PŘEDÁVÁNÍ INFORMACÍ

PODÁVÁNÍ POKYNŮ/INSTRUKCÍ

CHVÁLENÍ

NAPOMÍNÁNÍ

 interaktivní tabule

o práce učitele

o práce žáka/žáků

- jak reaguje/í na učitelovy instrukce (dotazy/pracují hned?)

 netbooky (+ int. učebnice/SMART notebook)

o práce učitele

- zadání od učitele/instrukce – jak zadává úkol, jak vybízí k práci (motivuje??)

o práce žáka/žáků

- jak reaguje/í na učitelovy instrukce (dotazy/pracují hned?)

-------------------------

× poznámky:
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PRÁCE S TECHNIKOU (začlenění ICT do výuky)

 interaktivní tabule

o práce učitele

- co všechno na tabuli využívá (+ pak odhadem jeho level v práci s tabulí) (SMART 

Notebook (svůj připrav. materiál)/int. učeb./jiné materiály – internet, svoje 

přípravy – scan, ppt prezentace...)

- jak tabuli využívá – četnost/kdy (na zač./uprostřed/na konci/celou hodinu)

- práce s tabulí – dotyk (prst/int. pero)/PC

o práce žáka/žáků

- jak často (čas/příp. frekvence) pracuje s tabulí (chodí k ní = dotyk – prst, int. pero 

/čte z ní = vizuálně - oči)

- jak ji umí ovládat

- co na ní dělá

× technické problémy

 netbooky (+ int. učebnice/SMART notebook)

o práce učitele

- jak dlouho je používá v hodině 

- co zadává (cíl) + kolik toho zadává (kolik úkolů)

- co:, kolik:

- monitoring – ANO/NE

- pokud ano, JAK: 1) jak často – průběžně po dobu práce ve skupinách; 2) 

jakým způsobem (používá SMART Sync? nebo chodí po třídě, mezi 

lavicemi a kontroluje práci žáků)

o práce žáka/žáků

- co na něm dělají

- plní úkoly (dělají, co mají?) – souvisí s monitoringem učitele

- jak umí netbook ovládat (technicky + programy)

-------------------------

× technické problémy

× poznámky:



- 115 -

Pozorovací arch č. 4 – Záznam v pedagogickém deníku
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Zdroj: MARKOVÁ, K. (Arch použit z materiálů pro pedagogicko-psychologickou praxi studentů učitelství na PedF UK.)
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Návod k rozhovoru č. 1 – Rozhovor s žáky na ZŠ

1) Co tě baví dělat ve volném čase?

2) Které předměty tě baví ve škole nejvíce?(nejméně)

3) V současné době ve škole pracujete s technikou (tabulí, netbookem). Co tomu říkáš?

4) Jaký máš názor na práci s interaktivní tabulí? Proč se ti to líbí či nelíbí? 

5) Jak tabuli využíváte v hodinách?

6) Umíš ji používat?

7) Co na ní děláš? Můžeš uvést nějaký příklad? A jak je to v dalších (sledovaných) 

předmětech?

8) Jaký máš názor na práci s netbookem? Proč se ti to líbí, nelíbí?

9) Umíš ho používat?

10)Co na něm děláš? Uveď příklad. A jak je to v dalších (sledovaných) předmětech?

11)Jak často a na co používáš netbook /počítač doma?

12)Používáš netbook / počítač k domácí přípravě?

13)Cítíš se někdy při práci s netbookem unavený? Jak se to projevuje?

14)Hraješ počítačové hry? Stejně často jako dříve/ méně / více?

15)Jak se ti líbí práce s interaktivními učebnicemi?(Pracujete s nimi, jak často, v jakých 

předmětech?

16)Co bys navrhl pro zlepšení práce s technikou?



- 118 -

Návod k rozhovoru č. 2 - Rozhovor s učiteli na ZŠ

1) Kolik procent z výuky (průměrně) žáci používají netbooky (např. pro práci s el. učebnicí, 

internetem, pro práci na úkolech vytvořených učitelem apod.)?

2) Pracuje se Vám s interaktivní tabulí dobře (např. složitost/způsob ovládání, různé funkce 

tabule apod.)?

3) Využíváte/máte zkušenosti se softwarem SMART Sync? Myslíte si, že ve výuce 

vyučujícímu pomáhá?

4) Co většinou s interakt. tabulí děláte (vlastní vytvořené aktivity/úkoly – prezentace/flash 

aktivity nebo hry; interakt. učebnice, video, internet...)?

5) Kolik procent z výuky (průměrně) používáte interakt. Tabuli?

6) Kolik času (v průměru) Vám zabere na vytvoření přípravy pro práci s interakt. tabulí?

7) Máte zkušenosti i s jiným typem interakt. tabulí (např. ACTIVboard, eBeam atd.)?

8) Stalo se již žákům, že se jim během šk. roku netbook zaviroval a nemohli s ním v hodině 

či doma pracovat?

9) Stalo se Vám, že jste nemohl/a použít interakt. tabuli kvůli zavirovanému PC/notebooku, 

který je připojen k tabuli?

10) Pokud si vzpomenete – kolikrát jste nemohl/a během šk. roku použít ICT ve výuce (např. 

výpadek proudu, nefunkčnost samotného přístroje – technická porucha aj.)?

11) Myslíte si, že práce s ICT (netbook, interakt. tabule, CD přehrávač, TV, ...) pomáhá žáky 

motivovat k učení/ovlivňuje učení žáků? Pokud ano – jak?

12) Myslíte si, že žáci v digitální třídě jsou díky možnosti pracovat s netbooky více 

motivováni k práci v hodinách/k samotnému učení se než žáci ve třídě nedigitální?

13) Je pro Vás časově/myšlenkově náročnější si dělat přípravy pro třídy, kde se využívá 

netbook, případně interaktivní tabule v porovnání se třídami, které s interakt. tabulí 

nepracují nebo pracují pouze s ní?

14) Máte pocit, že při používání netbooků žáci učivu více/lépe rozumí (tj. že mají možnost 

pracovat s různými aplikacemi, obrázky, videem,... které jim pomáhají k pochopení dané 

látky či případnému uvědomování si souvislostí)?

15) Jaké jsou podle Vás možnosti a meze používání ICT ve výuce? Můžete uvést konkrétní 

příklad z Vaší praxe/Vašich hodin?




