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Úvod

Informační a komunikační technologie se stávají samozřejmou součástí našeho 

každodenního života. Velká většina lidí v dnešní Evropě používá např. počítač k různým účelům. 

Především pro mladší generaci je používání počítače běžnou činností. I ve školství se tento trend 

v oblasti informačních a komunikačních technologií začíná velmi rychle projevovat, a pokud má 

škola zájem na tom držet krok se žáky, především se světem, s vývojem celé společnosti, je pro 

ni nezbytné si tyto technologie v maximální možné míře osvojit a zapojit do výuky. Úspěšné 

využívání např. počítačů ve vzdělávání nezávisí jen na jejich dostupnosti, ale také na schopnosti 

uživatelů s nimi pracovat; totéž platí např. i pro přístup k internetu. Nelze je v této sféře 

opomíjet, protože žáci jsou zvyklí je používat a jsou pro ně velmi důležité i v budoucím životě. 

Jedním z důvodů, proč by se ICT neměli přehlížet, je současná situace na trhu práce, která klade 

stále vyšší požadavky na kvalifikaci pracovní síly. Jedním z požadavků je např. orientace na 

využívání informačních a komunikačních technologií v každodenní práci

Moderní technologie usnadňuje realizovat netradiční formy vzdělávání (distanční 

vzdělávání, sebevzdělávání, vzdělávání podle individuálních možností apod.). Výuka přes ICT 

technologie může být individuální v ohledu na četnost, čas, místo a obsah výuky, ale přesto není 

izolovaná od společnosti (převážně virtuální). Vhodné používání informačních technologií může 

nepochybně zefektivnit výuku. Představuje totiž atraktivní přístup k poznatkům i dovednostem, a 

zároveň může u žáků rozvíjet kritický přístup k médiím, učit vybírat a třídit velké množství 

informací, které se jim nabízejí. Mimo jiné jim může pomoci naučit se hodnotit informace, 

utvářet si vlastní názor a na jeho základě případně jednat.

ICT jsou nepostradatelnými v oblasti edukace jak pro žáky, tak i v případě učitelů. U žáků 

rozvíjí např. metakognitivní dovednosti. Pokud jde o učitele/ky, mohli bychom říci, že u nich se 

transformuje jejich role - a to od vedoucího k průvodci vyučovacího procesu. ICT slouží k 

naplňování nových cílů výuky, např. poskytnout žákům zábavnější a méně stereotypní formu 

výuky, a tím zvýšit jejich motivaci k učení; zapojit samotné žáky do procesu učení – ty již 

nemají být jen pasivními posluchači, ale mají spoluvytvářet výuku a aktivně se zapojovat do 

procesu vzdělávání. Z hlediska vyučujícího moderní technologie přinášejí nový způsob 

vyučování a z hlediska žáka nový způsob učení. Díky technologiím se tak výuka stává 

zajímavější a nabyté znalosti slouží k vybudování mezipředmětových vztahů, ale především k 

eliminaci encyklopedismu, který není žádoucí. Důkazem může být i ten fakt, že v současnosti je 

využívání ICT jednou z priorit kurikulárního vzdělávání.

Ovšem moderní technologie znamenají i jisté nebezpečí. Jestliže chceme dobře porozumět 

jevům, měli bychom znát něco o jejich vzniku, vývoji a snažit se začleňovat dílčí poznatky do 
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celkových souvislostí. A za předpokladu, že převládá jen souhrn jednotlivých informací, jedná se 

o tzv. „polovědění“1 Někteří pedagogové kritizují média, např. televizi, z toho důvodu, že často 

vede až k vulgarizaci, negativně ovlivňuje hodnotovou orientaci mládeže, a především podporuje 

neochotu se namáhat důkladnějším studiem a svádí k vyhýbání se náročnému myšlení. Avšak

vzdělávání v pedagogickém procesu představuje mimo jiné i vytvářené prostoru pro přemýšlení, 

interpretace, smysluplné diskuze, samostatné rozhodování, zaujímaní hodnotících postojů atd. 

Nelze ale přehlédnout, že stále velká část lidí ve světě nemá možnost ani přístup k novým 

informačním a komunikačním technologiím. Můžeme se ptát a přemýšlet, zda bude v dalších 

letech naprosto běžné umět ovládat počítač, jako psát, číst a počítat?

                                               
1 1 SKALKOVÁ, J. Pedagogika a výzvy nové doby. Brno: Paido, 2004. s. 91. ISBN 80-7315-060-3.
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Cíle práce

Cílem této práce je zmapovat jaké možnosti a meze nabízí používání informačních a 

komunikačních technologií (ICT) a to především netbook, interaktivní tabule, PC aj. jako 

výukové nástroje ve školní výuce. Dále, pomocí metody zúčastněného pozorování doplněného o 

upřesňující rozhovory s učiteli a žáky, deníků učitelů a videozáznamy vyučovacích hodin výše 

uvedených tříd má práce za cíl zjistit, jakým způsobem probíhá výuka za pomoci ICT ve dvou 

paralelních třídách (digitální/nedigitální) na 2. stupni na jedné pražské základní škole. 

Pozorování ve výuce je zde zaměřeno na pedagogickou komunikaci učitele se žáky (se zřetelem 

na verbální a nonverbální komunikaci), vyučovací metody učitele a organizační formy práce, a 

způsoby používání ICT ve výuce. Výzkum je doplněn o další krátkodobá pozorování z jedné 

základní školy v České Kamenici a základní školy v Českých Budějovicích. Důvodem zkoumání 

uvedených základních škol je fakt, že tyto školy jsou zapojené do projektu Vzdělání21 

zabývajícího se využitím ICT ve výuce.
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TEORETICKÁ ČÁST

1. ICT ve výuce

ICT je zkratka oboru informačních a komunikačních technologií z anglického názvu 

Information and Communication Technologies Tato široce používaná zkratka zahrnuje veškeré 

technologie používané pro komunikaci a práci s informacemi. ICT vzniklo ze zkratky IT, když 

mezi sebou začaly počítače a celé počítačové sítě komunikovat ve velkém. Písmeno C nám 

značí, že jde o komunikaci (communication) mezi počítači a počítačovými sítěmi. Jedná se tedy i 

o přenos informací. Vrcholem této komunikace se stal právě např. internet, mobilní telefony

satelity apod. ICT nejsou samozřejmě jen počítače (hardware počítačů, serverů) – ty jsou jen 

jednou součástí – jde také o programy a aplikace (tj. software), které mají za úkol říkat/ určovat 

strojům (počítačům, serverům), jak pracovat nebo zpracovávat informace podle potřeb či 

požadavků lidí.

Počítačové technologie jsou širokým pojmem a je třeba mezi nimi rozlišovat:

 informační technologie (Internet, hromadné zpracování dat, úložiště a sdílení 

souborů, portály, elektronické a multimediální encyklopedie, video a 

audionahrávky)

 komunikační technologie (e-mail, ICQ, Skype, blogy, videokonference, mobilní 

telefonování, datové přenosy)

 kognitivní technologie (viz níže) – technologie přítomné při poznávání a během 

poznávacího procesu

Současná společnost prochází dynamickými a rozsáhlými změnami, které jsou založené na 

rychlém rozvoji vědy, techniky a v neposlední řadě i přeměně ekonomiky. Charakter změn je 

tolik zásadní, že se dokonce hovoří o nástupu nové civilizace, jak uvádějí A. Toffler, H 

Tofflerová v jejich knize2. Za jednu z hlavních příčin je spatřován vývoj informačních a 

komunikačních technologií. To vedlo ke vzniku nového konceptu společnosti, která bývá 

nazývána informační společností. V této koncepci je významný nejen přístup jednotlivců 

k informacím prostřednictvím ICT, ale také dovednosti jako např. vyhledávání, třídění, 

zpracování informací anebo rozhodování o jejich důležitosti.

Informační a komunikační technologie se dnes používají rovněž přeneseně, např. ve spojení 

ICT kompetence. Na českých školách začal předmět ICT nahrazovat dřívější výpočetní techniku 

                                               
2 TOFFLER, A., TOFFLEROVÁ, H. Nová civilizace. Třetí vlna a její důsledky. Praha: Dokořán, 2001. s 125. ISBN 80-86569-
00-04.
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či informatiku. Dá se říci, že je to díky faktu, že na rozdíl od starších názvů lépe popisuje 

současnou realitu, kdy informace jsou s komunikací takřka nerozlučně spjaty. V současném 

světě představují informační a komunikační technologie důležitou a nepostradatelnou součást 

státní, podnikatelské i soukromé sféry. Z tohoto důvodu patří jejich ovládání právě mezi klíčové 

kompetence.

Nasazení počítače do jiných předmětů má své pozitivum - dochází k menší izolovanosti 

informatiky jako aplikačního předmětu od ostatních disciplín a tedy posiluje pozici předmětu 

Informatika mezi ostatními vyučovacími předměty.

V kapitole 1 jsem se zmínila o kognitivních technologiích, v této části je rozvedu více. 

Tento typ technologií je podmnožinou ICT, ale odlišuje se od používání ICT při výuce od 

takového typu počítačových aplikací, které přispívají k vlastnímu učení, poznání. Jak píše 

Vaníček: „Jestliže např. žáci použijí e-mail k odevzdání svého úkolu z matematiky nebo 

k vyhledání informací o nějakém matematickém problému na Internetu, jde jistě o použití ICT ve 

výuce, ale nikoliv o použití takové, při němž se žáci zdokonalují v matematických dovednostech a 

při nichž se bystří jejich matematické uvažování.“3 Kognitivní technologie dobře motivují, 

rozšiřují hranice výukových aktivit, poskytují prostředí virtuálního počítačového světa, v němž 

mohou žáci tvořit, experimentovat, vyvíjet a zkoumat různé myšlenky. Učitel může použít 

počítač k tomu, aby se žáci učili novými postupy, moderními metodami a také získat jiné 

znalosti a dovednosti než v klasické vyučovací hodině. Pro výuku školních předmětů jsou 

vytvářeny speciální výukové programy, které přímo vyučují danou látku určitého předmětu nebo 

slouží jako pracovní pomůcka pro takovou práci. Výukové programy lze z hlediska způsobu 

jejich použití ve výuce dělit na dvě základní skupiny:

Uzavřené výukové prostředí představuje programy (např. program na doplňování i/y 

v pravopisném cvičení, zkoušení násobilky, hledání měst na mapě Evropy aj.), které žáka vedou, 

řídí jeho činnost, předkládají problémy a úlohy, hodnotí práci žáka. Často se jedná o aplikace 

zaměřené na výuku konkrétních témat nebo trénování konkrétních kompetencí. Žák pracuje v 

podstatě samostatně, učitel pouze řídí hodinu a pomáhá v neobvyklých situacích. Role učitele je 

zde upozaděna.

Otevřené výukové prostředí (např. textový editor, tabulkový procesor, program pro sestavování 

elektrických obvodů atd.) je naproti tomu zpočátku „prázdné“, obsahuje pouze nástroje pro práci, 

ale výuku neřídí, nepředkládá úlohy ani nehodnotí. To vše je prací učitele. Je tedy zřejmé, že 

zatímco uzavřená prostředí nevyžadují příliš práci učitele, při práci s otevřeným prostředím 

                                               
3 VANÍČEK, J. Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009. s. 
11. ISBN 978-80-7290-394-8.
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potřeba učitele naopak vzrůstá (učitel je ten, kdo zadává úlohy, vysvětluje problémy, řídí činnost 

žáků apod.).

Mezi další kognitivní technologie používané v moderní výuce jsou interaktivní tabule, které 

se stále více používají pro jejich větší interaktivitu. Žák, který na tabuli ukazuje, něco na ní dělá 

je přímo součástí edukační situace. Pro učitele to může být atraktivní vyučovací pomůcka, která 

pro ně navozuje větší kreativitu. Ovšem, je potřeba zmínit, že „se stoupajícím věkem žáků může 

atraktivita tohoto typu tabule klesat“4. Na interaktivní tabuli je technicky složitější provádět 

jinak běžné úkoly jako např. použít obě ruce najednou k manipulaci s objekty, psaní na 

klávesnici atp.

Slabá stránka kognitivních technologií se týká procesu učení – existují obavy z nezvládnutí 

nasazení těchto technologií do výuky. Mezi tyto obavy patří pochybnost, že „virtuální 

experiment odvede žáky od přirozeného životního prostředí“; nebo např. „v kurikulu zaměřeném 

na technologie se jednoduše sada úkonů rutinního chování početního charakteru nahradí sadou 

úkonů rutinního ovládání modelování a řízení výpočtů na počítači“.5

Silnou stránkou těchto technologií i technologií obecně je na druhou stranu to, že nabízejí 

bezprostřední zpětnou vazbu, umožňují vyučování orientované na žáka (např, individuální 

přístup), přinášejí žákům zážitek z toho být výzkumníkem, konstruktérem apod., „přesouvají 

epistemologickou autoritu z učitele a žák se pak stává zodpovědnějším za své vzdělání“6, což je 

hodnoceno jako pozitivní sociální efekt. Mezi klady patří i ekonomické aspekty – elektronický 

přenos a uchování výrazně zlevňuje a zpřístupňuje vytvořené výukové materiály. Technologie 

kladou i zvýšený důraz na přesnost zápisu a značení. Učitel sice dokáže v práci žáka rozeznat 

překlepy a nepřesnosti a porozumí žákovu vysvětlení, i když není zcela přesné nebo správné, 

kdežto u počítače tomuto tak není. Navzdory jisté nepohodlnosti je tuto skutečnost možné využít 

ke cvičení přesného vyjadřování a používání správné terminologie.

Vybavenost technologiemi vnímáme jako základní předpoklad komputerizace společnosti. Na 

zmiňovanou vybavenost by měla navazovat schopnost tyto technologie používat, protože bez 

této schopnosti pro nás nejsou nové technologie použitelné a efektivní. Mohli bychom 

konstatovat, že čím vyšší podíl populace je schopen tyto technologie používat a na vyšší úrovni, 

tím rychlejší a hlubší by mohla být poměna společnosti. Tímto se dostáváme k oblasti 

počítačové gramotnosti a způsobů jejího získávání. Pojmem gramotnost se myslí dovednost číst 

a psát. V posledních letech se s pojmem gramotnost dost často pracuje a spojuje se i s jinými 

oblastmi a dovednostmi jako např. čtenářská gramotnost nebo informační (počítačová) 

                                               
4 VANÍČEK, J. Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009. s. 
11. ISBN 978-80-7290-394-8.
5 Tamtéž, s.16.
6 Tamtéž, s.17.
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gramotnost. Počítačovou gramotností se obecně rozumí jako „kompetence k ovládání a využívání 

osobního počítače.“7 Nedílnou součástí počítačové gramotnosti jsou kompetence, které jedinci 

umožní využívat nové technologie pro svůj profesní a osobní život. Pro zjištění této gramotnosti 

lze použít následující validní indikátory:8

 analýza reálných aktivit provozovaných jedincem prostřednictvím počítače

 zkoušení - jedinec prokazuje dovednosti přímo u počítače

 pomocí baterie, v níž se respondent vyjadřuje k jednotlivým položkám mapujícím 

dílčí kompetence

 metodika – jedinec provádí vlastní sebeevaluaci a deklaruje svou počítačovou 

gramotnost

Hovoříme-li o rozložení počítačové gramotnosti v populaci, nejedná se pouze o celkové 

rozložení, ale záleží samozřejmě také na tom, jaké jsou dovednosti jednotlivých skupin –

věkových, vzdělanostních, sociálních – a jaká je schopnost změny v jejich šíření. Je též nezbytné 

připomenout, že nástup informačních technologií zastihl jednotlivé generace a populační ročníky 

v odlišné životní fázi nebo na odlišném stupni vzdělávací soustavy. Způsob získání počítačové 

gramotnosti je ovlivněn tím, že v době nástupu osobního počítače už byla do té doby větší část 

populace mimo vzdělávací soustavu a ta část, která v té době ještě studovala, počítačovou 

gramotnost nezískala, protože naše školství nebylo na výuku informatiky připravené. Na základě 

výzkumu9 bylo zjištěno, že „z formálních způsobů vzdělávání je na prvním místě střední 

škola.“10 Dochází ke generační inverzi, tj. „kdy místo toho, aby rodiče učili děti, učí děti své 

rodiče“11, jak používat počítač a rozvíjet tak svou informační gramotnost. Z výzkumu dále 

vyplývá, že situace se postupně přibližuje standardnímu stavu, kdy školství připravuje a 

zabezpečuje osvojení potřebných dovedností a znalostí pro nastupující generaci. Lze konstatovat, 

že česká populace je vybavena základními kompetencemi k využívání ICT. To samozřejmě ale 

neznamená, že každý občan je počítačově gramotný. Takový stav asi nebude nikdy dosažen, 

protože i ve vyspělých západních společnostech jsou skupiny lidí, kteří jsou negramotní (už i 

v klasickém slova smyslu). Co se týká celého procesu vzdělávání - dnes se předávání počítačové 

gramotnosti stalo již standardem na všech stupních primárního vzdělávání a je tedy běžnou 

součástí vzdělávacího procesu.

ICT (počítače, multimédia, internet aj.) původně vznikly a vyvíjely se mimo oblast 

vzdělávání. Postupně se prosazovaly do školských a vzdělávacích institucí a jejich začleňování 

                                               
7 SAK, P. Člověk a vzdělání v informační společnosti. Praha: Portál, 2007. s. 46. ISBN 978-80-7367-230-0.
8 Tamtéž.
9 Grant MPSV ČR Vliv komputerizace na edukační procesy a na osobnost člověka v informační společnosti řešený v letech 2004 
– 2007.
10 SAK, P. Člověk a vzdělání v informační společnosti. Praha: Portál, 2007. s. 49. ISBN 978-80-7367-230-0.
11 Tamtéž.
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probíhalo postupně. Představy o využití počítačů – a to nejen ve vzdělávání – se v průběhu let 

měnily především v závislosti na jejich technické úrovni. Vedení školy hraje klíčovou roli 

v zavádění nejrůznějších inovací, v našem případě informačních a komunikačních technologií, 

hned v několika směrech. Jedním z nich je rozhodování o vybavení školy, rozmístění ve škole, 

čímž se pak určuje i dostupnost technologické infrastruktury učitelům i žákům, a to je jednou 

z podmínek úspěšného začlenění ICT do škol. Většina evropských zemí dnes prohlašuje, že 

pokládá zavádění ICT do svých vzdělávacích systémů, respektive programů, za jeden ze svých 

nejdůležitějších cílů. Ovšem to ale vyvolává mnoho otázek: Jaké jsou strategie a jaká jsou 

očekávání v zavádění ICT? Jaké postavení a jakou úlohu budou mít ICT? Jak to ovlivní celý 

vzdělávací systém a jeho jednotlivé složky? Za jakých okolností mohou informační a 

komunikační technologie přispět k významné přeměně systém a nevést jen k pouhé 

modernizaci? Na tyto a další otázky se pokoušela Eurydice najít odpovědi v průzkumu z let 2000 

– 2001.12

Při zavádění ICT do vzdělávacího systému je potřeba, aby byla v první řadě vyjasněna úloha 

učitele. Přístup k rozsáhlejším a různorodým zdrojům informací a znalostí nutně vyžaduje, aby 

žáci měli k dispozici učitele, který by jim pomáhal získané údaje zpracovávat. Je tedy snaha 

vytvářet prostředí, které by učitele podpořilo v efektivním využívání informačních 

a komunikační technologií. Takové prostředí, které podmiňuje smysluplný rozvoj ICT 

ve vzdělávání, můžeme rozdělit do následujících oblastí13: kvalitní vzdělávání učitelů, zajištění 

dostupnosti technologií (servis apod.), kvalitní programové vybavení operační systém, software 

aj.) a připojení k Internetu. Existuje i řada dalších vlivů a prostředků, které mohou přímo nebo 

nepřímo efektivitu využívání ICT ve školách podpořit. Jmenujme například různé finanční 

motivace, soutěže, grantové systémy, míru nezaměstnanosti atd.

Ve vyspělých státech světa jsou realizovány různé modely rozvoje ICT kompetencí učitelů; 

uvedu některé vybrané. ISTE NETS (USA)14, EPICT (Dánsko)15, ETS ICT Literacy Assessment, 

Minimum Standards for Teachers - Learning Technology (Austrálie)16, program Státní 

informační politika ve vzdělávání (SIPVZ) (ČR)17. Z obsahů těchto uvedených programů 

vyplývá, že problematika ICT kompetencí učitelů v rámci pedagogické praxe je důležitá.

Neumajer v této souvislosti zmiňuje, že: „Do budoucna lze počítat, že této problematice bude 

                                               
12 EURYDICE. IKT: informační a komunikační technologie v evropských vzdělávacích systémech. Brussels: Eurydice, 2001. s. 6.
13NEUMAJER, O. Podmínky pro využívání ICT ve vzdělávání. [Internet] [10.11. 2010]. 
<http://ondrej.neumajer.cz/?item=podminky-pro-vyuzivani-ict-ve-vzdelavani>.
14 ISTE NETS (USA). Dostupné na: http://www.iste.org/standards.aspx
15 EPICT (Dánsko). Dostupné na: http://www.epict.org/
16 ETS ICT Literacy Assessment, Minimum Standards for Teachers - Learning Technology (Austrálie). Dostupné na: 
http://education.qld.gov.au/apps/owa/search.queryview?p_document_id=3343720&p_custom=N
17 Státní informační politika ve vzdělávání (ČR). Dostupné na: http://www.odborict.upol.cz/letakA4_informacniweb.pdf
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nadále věnována velká pozornost, resp. že ICT kompetence učitelů budou obdobně důležité jako 

například vybavenost učitelů jazyky členských států Evropské unie.“18

Ukazuje se, že je užitečné vymezit konkrétní činnosti, úkoly a dovednosti, které by měl 

učitel ovládat. Domnívám se, že učitelé by právě díky tomuto označení konkrétních dovedností 

mohli získat komplexnější vhledu do této problematiky. Dále by bylo vhodné využívat např. 

systémy certifikátů a osvědčení v souvislosti s jejich kariérou či případným kariérním postupem.

Zajímavé bylo např. řešení, které navrhovalo SIPVZ – učitel se nutně nemusel účastnit celého 

školení, ale měl možnost složit jen test (nebo se ověřovali jeho/její praktické znalosti) nebo by 

bylo možné mu/jí udělit certifikát rovnou např. na základě absolvování obdobného předmětu 

na vysoké škole. Ovšem, jak se po nějaké době ukázalo, tato myšlenka je obtížná pro uvedení do 

praxe, protože podle rozhovorů s učiteli, nemalé množství z nich absolvovalo školení, která pro 

ně byla zbytečná.

Nezbytným krokem je též vzdělávání budoucích učitelů. Absolventi pedagogických fakult 

by měli být po ukončení studia vybaveni kompetencemi spojenými s využitím ICT 

v pedagogickém procesu. Souhlasím s O. Neumajerem, v tom, že: „posílení pregraduální 

přípravy budoucích učitelů o aspekt průpravy v oblasti ICT kompetencí a integrace ICT 

do používaných didaktických metod je zásadní“.19 S ohledem na to, že právě učitelé jsou 

hlavními aktéry v pěstování nového digitálního prostředí ve školách, není jejich vzdělávání 

v oblasti ICT příliš intenzivně podporováno. Učitelé obvykle získávají způsobilost k vyučování 

ICT v počátečním pedagogickém vzdělávání, další vzdělávání učitelů je méně obvyklé. Ačkoliv 

lze pozorovat pozitivní trendy v používání např. počítačů ve třídě, celková motivace učitelů 

k používání ICT zůstává problémem. Jedním z důvodů může být fakt, že technika se neustále 

mění, a proto učitelé potřebují pravidelnou podporu např. prostřednictvím programů odborného 

rozvoje (projekty DVPP atd.). Míry účasti učitelů na odborném rozvoji zaměřeném na integraci 

ICT do vyučovacího procesu jsou pro matematiku vyšší než pro přírodní vědy, na základním 

stupni jsou však zvláště nízké u obou předmětů.20

Neměli bychom také zapomínat na vzdělávání vedoucích pracovníků v oblasti ICT, protože 

to se jeví jako velmi významné pro úspěšnou a efektivní aplikaci prostředků ICT ve vzdělávání. 

Tato skupina osobností má možnost vytvářet podmínky pro učitele a úspěšnou integraci ICT 

do vzdělávání. Skupinou vedoucích pracovníků školství nejsou pouze ředitelé škol a jejich 

zástupci, ale také úředníci státní správy a samosprávy, protože právě ti mají též možnost školství 

                                               
18NEUMAJER, O. Podmínky pro využívání ICT ve vzdělávání. [Internet] [10.11. 2010]. 
<http://ondrej.neumajer.cz/?item=podminky-pro-vyuzivani-ict-ve-vzdelavani>.
19 Tamtéž.
20 EURYDICE. Key Data on Learning and Innovation through ICT at School in Europe. Brussels: Eurydice, 2011. [Internet] 
[30.1. 2011]. <http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/key_data_series/129EN.pdf>.
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ovlivňovat. „Úspěchy realizace SIPVZ jsou v tomto bodě nechvalné...“ „SIPVZ se nepodařilo 

vymezit obsahově ani legislativně zvláštní vzdělávací program (školení, kurz) zaměřený na ICT 

určený managementu škol.“21

ICT ve vyučování a učení jsou vnímány jako činitel nebo nástroj, který může velmi ovlivnit 

samotné vyučování a proces učení (tj. klíčové procesy probíhající ve škole). Většina dětí používá 

počítač doma pouze jako zařízení sloužící k zábavě, hraní her a komunikaci. Internet znají spíše 

jako zdroj informací zábavného rázu. Z výchovného hlediska je ale důležité žáky seznámit s rolí 

počítače jako pracovního nástroje – tj. ukázat jim, že počítač je dospělými lidmi využíván 

v zaměstnání jinak a za jiným účelem než pro zábavu. ICT jsou z velké části používány jako 

podpora ověřených a osvědčených výukových postupů. Otázkou je, zda současné prostředky ICT 

– především výukové materiály v elektronické podobě – skutečně učitelům nabízejí něco jiného, 

kvalitního, než co měli k dispozici doposud. Případně, co by jim umožňovalo, motivovalo je, 

měnit dosavadní dobře fungující postupy.

Z hlediska vyučujícího ICT přináší nový způsob vyučování, práce v hodině a z hlediska žáka

nový způsob učení. Práce s počítačem má vliv i na změnu role učitele a žáka, na jejich 

vzájemnou komunikaci. Je to způsobeno pestrostí nových forem výuky, kterou práce s počítačem 

poskytuje. Skutečnost, že učitel už není jedinou autoritou, která poskytuje zpětnou vazbu a 

současně hodnotí práci žáka, tak mizí propast mezi učitelem a žákem. Změnu role učitele lze 

sledovat v několika směrech, např. manažer, kladeč otázek, poradce, kolega, zdroj informací. 

Tradiční role manažera vesměs zůstává, ale může být částečně přesunuta na počítač. Roli učitele 

jako kladeče otázek může zčásti též přejímat počítač. V případě, že počítač je schopen převzít 

některé z těchto tradičních rolí, učitel pak může více zaujímat roli poradce nebo kolegy¸který 

pomáhá řešit problém. Role učitele jako zdroje informací je také možné rozložit mezi něj a 

počítač – učitel pak může poskytovat jen specifický typ informace. Dále se mění i ččaassoovvéé

rroozzvvrržžeenníí vvýýuukkyy. Individuální práce s okamžitou zpětnou vazbou velmi brzy rozvrství práci ve 

třídě v závislosti na úrovni žáků i vzhledem k jejich možnosti volby tématu úlohy. Organizace 

hodiny klade úplně jiné nároky na učitele, který má větší možnost věnovat se tomu, kdo pomoc 

potřebuje, ale omezenou možnost vést třídu jako celek. To pak může vést ke změně vedení a 

plánování vyučování a vyučovacích aktivit. Mění se i role žáků - žáci pracující s počítači ve 

skupině potřebují větší vzájemnou komunikaci, což, jak uvádí Vaníček: „je vedle ekonomických 

a organizačních další, pedagogický důvod pro vytváření pracovních skupin po dvou u jednoho 

                                               
21 Tamtéž.
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počítače.“22 Je ale důležité říci, že např. změna interakce mezi učitelem a žákem nezávisí jen na 

používání ICT ve výuce. Domnívám se, že je nutné uvědomit se existenci mnoha dalších faktorů.

V klasické vyučovací hodině se žák dostává v nemálo situacích zzppěěttnnoouu vvaazzbbuu se zpožděním, 

tzn., že se dozví pozdě, zda pracuje správně či nikoliv. Navíc autoritou, která rozhoduje o 

správnosti či nesprávnosti žákova řešení, bývá jiný člověk, tedy učitel - žák často řeší úlohy tak, 

aby vyhověl učiteli, ve smyslu „splněno“ nebo „nesplněno“. Žáci pak ani moc nepřemýšlejí nad 

správností výsledku svým rozumem a svá řešení pak předkládají učiteli mechanicky. Poměrně 

dlouhá doba zpětné vazby (např. domácí úkoly, písemných práce, testy) může přispět k 

zafixování si špatné představy, špatné posloupnosti činností, a to se pak nelehce odstraňuje. 

Naproti tomu počítač může zpětnou vazbu poskytnout prakticky okamžitě. Žák hned vidí dopady 

své práce a může tak být informován o správnosti řešení, může být veden k hledání chyby. 

Výhodou je, že počítač poskytuje zpětnou vazbu pro žáka diskrétně; takže slabší žáci mají menší 

strach z neúspěchu. Použití počítačů při hodnocení žáků má ale i svá úskalí - při špatně 

nastaveném testu se může stát, že žák uhádne třeba i 50% správných odpovědí. Na druhou stranu 

počítač hodnotí spravedlivěji, než učitel, který v hodnocení většinou promítá i svůj osobní vztah 

k jednotlivým žákům. 

Počítač se stává vedle učitele dalším jemu rovnocenným zdrojem pro ověření správnosti 

řešení úlohy. Tato skutečnost má vztah k mmoottiivvaaccii žžáákkaa, ať už vnitřní (touha vyřešit problém, mít 

hezký zážitek z pochopení látky) nebo vnější (dostat dobrou známku, získat postavení 

„úspěšného žáka“ ve třídě). Výsledkem neosobního poskytování zpětné vazby počítačem „může 

posilovat vnitřní motivaci žáka, kdy snaha vyřešit problém není nahrazována snahou zviditelnit 

se v očích učitelových a zalíbit se mu.“23

VViizzuuaalliizzaaccee přináší nové možnosti v učení – jeho zlepšení. Lidský mozek má omezenou tzv. 

aktuální paměťovou kapacitu, kterou při učení nedokáže překročit. Když se člověk učí nějaký 

nový abstraktní pojem, spotřebovává velkou část své aktuální paměťové kapacity na 

představování si dané situace, na které učitel pojem vysvětluje. Problém nastává např. u slabších 

žáků, kteří celou tuto kapacitu při náročném vybavování vyčerpají, takže již nejsou schopni 

intenzivně přemýšlet. „Vizualizace pomáhá část aktuální paměti uvolnit ve prospěch dalších 

mentálních činností, jako je indukce, abstrakce, komparace, dedukce, symbolizace apod.“ a „Žák 

je potom schopný podat lepší výkon.“24, tvrdí Vaníček. Dále píše, že „Je všeobecně přijímáno, že 

čím více smysly člověk vnímá skutečnost, tím lépe je jeho mozek stimulován a tím lépe se učí“ a 

                                               
22VANÍČEK, J. Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009. s. 
11. ISBN 978-80-7290-394-8.
23 Tamtéž, s.18.
24 VANÍČEK, J. Počítačem podporovaná výuka. [Internet] [9.3. 2012]. 
<http://eamos.pf.jcu.cz/amos/kat_inf/externi/kat_inf_0548/13_pocitacem_podporovana_vyuka.pdf>.
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„zapojení dominantní zrakové složky vnímání přispívá k lepšímu učení.“25. Je nutné ale dodat, že 

schopnosti vizualizovat - možnost použít zrakový vjem - je člověka potřeba naučit.

V neposlední řadě je zde koncentrace, která je při výuce též nezbytnou součástí. Když žák řeší 

nějakou složitější úlohu, často přechází mezi jednotlivými úrovněmi myšlení, tzn. že „střídá 

vyšší úroveň (strategie) s nižší (vykonání kroku řešení).“26 Například při psaní slohové práce žák 

přechází mezi kompozicí textu (co a v jakém pořadí bude psát) a gramatikou (tedy aby psal bez 

pravopisných chyb). Pro žáka je velmi náročné v tomto procesu udržet koncentraci při neustálém 

přechodu mezi těmito dvěma úrovněmi. Příkladem může být situace v matematice, kdy „při 

řešení složitější úlohy žáci, kteří dobře znají algoritmus dělení i umí správně provádět dílčí kroky 

řešení, často chybují právě kvůli své slabší schopnosti koncentrace, tedy přechodu z jedné 

úrovně myšlení do druhé.“27 V této chvíli může pomoci právě počítat tzv. metodou lešení, kterou

uvádí Vaníček ve své knize Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie. Tato metoda 

je použitelná ve dvou obměnách. První je ta, kdy počítač „na žákův příkaz vyřeší jednotlivé dílčí 

kroky v posloupnosti žákem určené a tím mu umožní koncentrovat myšlení pouze na vyšší úrovni 

(rýsování geometrické konstrukce na počítači – žák se soustředí na postup konstrukce, nikoliv na 

její přesnost).“28 Druhá varianta je, že „počítač žáka vede krok za krokem, radí mu, co má kdy 

dělat, a žák tak při provádění dílčích úkonů zůstává povětšinou na úrovni nižší.“29 Autor dále 

uvádí, že žáci si většinou volí první variantu, protože mají pocit, že počítač ovládají, přikazují 

mu a on je poslouchá. Tato varianta vede i k posílení zodpovědnosti žáka za výsledek úlohy, 

protože pokud je výsledek chybný, tak vina není na straně počítače, který počítal správně podle 

chybných pokynů žáka.

Díky technologiím se tak výuka může stát zajímavější, získané znalosti slouží k vybudování 

mezipředmětových vztahů, a také k eliminaci encyklopedismu. I proto je v současnosti využívání 

ICT jednou z priorit kurikulárního vzdělávání. Vytváří se tu tedy nová rovina, situace. Už to není 

jen vztah mezi učitelem a žákem, ale také mezi žákem a technikou či technologiemi, které ICT 

mohou nabídnout. Mezi fenomény dnešních technologií tak lze zařadit: iinntteerraakkttiivviittaa, vviirrttuuaalliittaa, 

mmuullttiimmeeddiiaalliittaa, mmoobbiilliittaa a gglloobbaalliittaa. Zde se budu zmiňovat o prvních třech uvedených (tj.

interaktivita, virtualita, multimedialita)).. První pojem znamená: 

„Schopnost poskytnutá uživateli, který může zasahovat do výpočetních procesů a vidět výsledky 

těchto zásahů v reálném čase. Je také používáno v teorii komunikace k popisu lidské komunikace 

                                               
25 Tamtéž.
26 Tamtéž.
27 Tamtéž.
28 VANÍČEK, J. Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009. s. 
21. ISBN 978-80-7290-394-8.
29 Tamtéž.
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založené na dialogu a výměně.“30. Jinými slovy, iinntteerraakkttiivviittaa je také funkce, princip, či způsob,

který rozvíjí oboustrannou komunikaci mezi žákem a didaktickým prostředkem pomocí zpětné 

vazby. Ve výuce je většinou kladně hodnocena především z důvodů, jako např. má pozitivní 

přínos v aktivní přijímání/vnímání výukového obsahu; zlepšuje názornost daného tématu, a tím 

je i větší pravděpodobnost, že žák bude mít větší chuť se učit; bude více aktivní při výuce (díky 

tomu pak lépe udrží pozornost, motivaci díky tvořivému vzdělávání se). Dalo by se říci, že 

z učitelovy funkce – vysvětlující, zkoušející – se spíše může stát funkce „průvodce“ žáka. 

Existuje řada způsobů, jak interkativitu (jako technologii) implementovat do samotné výuky. 

Jedná se např. o: on-line learning (videokonference, on-line testy a cvičení, podpora výuky, 

chat), doprovodný interaktivní software (např. v matematice/geometrii - kreslení, multifunkční 

pravítko, kružítko, úhloměr) anebo přímou interaktivitu ve výuce (sebevzdělávání, interaktivní 

aplikace - kreslení chemických vzorců či struktur). Nejčastěji se využívá interaktivní tabule, 

která může přinášet studujícímu velmi kvalitní zpětnou vazbu. V oblasti interaktivních 

prostředků využitelných v edukaci ovšem není jediná; jsou zde i další možnosti: 31

 interaktivní tabule - využití při samostatné práci žáka, k procvičování a fixaci učiva,

vytváření výukových materiálů díky možnosti digitalizace do video souboru, novinka je i 

tzv. dual touch neboli podpora práce na jedné tabuli dvěma žákům 

 interaktivní stůl (např. SMART Tablet) - multi dotyková plocha pro práci s digitálním 

obsahem, lehce modifikovatelný pro různé aktivity (např. prohlížení digitálních knih, 

procvičení lomu světla, práce ve 3D)

 SMART Classroom suit - koncepce tzv. digitální třídy - jedná se o tzv. Classmate PC 

(Fizzbook - miniaturní notebook s dotykovým ovládáním navrhnutý pro děti/žáky; jeho 

základním zaměřením je vzdělávání) a vzájemné propojení se softwarem - umožňují 

vedení a organizace hodiny spolu se žákovskými laptopy ve třídě

 hlasovací zařízení (např. SMART Response) - umožňuje přímé odpovídání na 

dichotomické odpovědi (zpětná vazba)

 SMART Slate - umožnění ovládání interaktivní tabule ze zadních lavic ve třídě 

 Pasco - měřící systémy pro využití ve fyzice, biologii či chemie (přizpůsobeno pro výuku 

na ZŠ, SŠ, VŠ); veškeré funkce jsou dostupné jen po dotyku na tabuli (s možností tzv. 

datalogerů – slouží k zobrazení měřených hodnot nejen v počítači)

                                               
30NOVÁK, M. Obecná kritéria webcastingu [Internet] [9.10. 2010]. <http://www.voxcafe.cz/page-
pdf.php?item=http://www.voxcafe.cz/clanky/webcasting/obecna-kriteria-webcastingu.html>.
31 6 HUBATKA, M. Novinky pro interaktivní výuku pro rok 2010 : Mezinárodní výstava Bett 2010, Londýn. [Internet] [28.11. 
2010].<http://www.chytretabule.cz/novinky-pro-interaktivni-vyuku-pro-rok-2010-mezinarodni-vystava-bett-2010-
londyn.a65.html>.
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 interaktivní snímač - z jakékoliv plochy lze vytvořit interaktivní tabuli o velikosti až 3m, 

která může být i přenosná. (Tento prvek je z hlediska edukace - implementace do škol -

pozitivem, neboť se minimalizují pořizovací náklady.)

S interaktivitou trochu souvisí i digitalizace – svou práci s interaktivními pomůckami si totiž 

můžeme uložit k pozdějšímu prostudování či jinému uplatnění ve výuce. Lze tak vytvářet 

portály, kde bude sdílen již připravený materiál pro konkrétní prostředek a na konkrétní téma. 

Uvádím např. www.veskole.cz, http://exchange.smarttech.com, http://ctc.vsb.cz. 

Interaktivita však není jediná technologie, která transformuje dnešní výuku. Mezi velmi 

významné patří také vviirrttuuaalliittaa, která odráží realitu a snaží se s ní ztotožnit. V definování 

virtuality je poněkud stížená situace, protože každý vědecký obor ji definuje dle svého. Pierre 

Lévy tvrdí, že se jedná o „hmotnou hmatatelnou přítomnost“. Tato definice se nezdá být úplně 

přesná, protože nepojednává např. o smyslových záležitostech. Virtualita vychází z reality, 

respektive si vytváří virtuální realitu, kterou Jiří Cejpek vidí v nových možnostech sociální 

komunikace a definuji ji takto: „stav, kdy člověk prožívá přesvědčivý pocit, že se ocitl v jiném 

světě, aniž by se v něm skutečně nacházel, přesvědčují ho o tom jeho smysly. Může přitom 

projevovat svou vůli i určitou aktivitu, ale je k tomu třeba mnoho techniky.“ Z hlediska edukace

se dá virtualita využít v tzv. „virtuálním vzdělání“, kde výuka probíhá on-line s využitím 

internetu. Lze se také setkat s virtuálními univerzitami, které nejsou fyzicky postaveny a kde se 

pak mluví o tzv. virtuálním studijním programu, protože podstatná část předmětů je vyučována 

virtuálně. Jak provozovat virtuální vzdělávání je celá řada - pro výuku se nejčastěji využívá 

těchto virtuálních platforem: Learning Management System (LMS), Moodle aj. Nebo např. 

portál Second Life, kde existuje virtuální učebna pro vysoké školy a univerzity nevyjímaje 

„Harvard University, New York University, Open University (Velká Británie)“32 Virtualita tak 

přináší do výuky spoustu nových možností, které můžeme shrnout do těchto bodů: 

 Odráží se skutečná, respektive transformovaná realita podle vývoje virtuálního prostředí, 

které slouží k simulaci prostředí a podmínek, které by v reálném životě buď vůbec nešly 

anebo jen stěží.

 Dává jedinci možnost tvořit a tím pádem i volnost v jeho/jejím formování, respektive ve 

vzdělávání.

 U žáků lze vypěstovat předem připravené reakce na určité podněty - tzv. problémové 

situace, které získal ve virtuálním prostředí (např. počítačové hry) a dále je mu tak 

umožněno rozvíjet jejich logiku v paralele s realitou.

 Spojení zábavy a řešení problémů.

                                               
32 PARKER, Q. A second look at school life. [Internet] [20.12. 2010]. 
<http://www.guardian.co.uk/education/2007/apr/06/schools.uk>.

http://www.veskole.cz/
http://exchange.smarttech.com/
http://ctc.vsb.cz/
http://www.veskole.cz/
http://exchange.smarttech.com/
http://ctc.vsb.cz/
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Samotná realizace virtuality ve výuce je hodně variabilní, ale i přesto můžeme uvést nejčastější 

kategorie, kterými např. jsou: 

 Virtuální učebna (vzdělávací třída ve virtuálním prostoru; zvýšení efektivity práce jak 

žákům, tak instruktorům)

 Video kurzy (převážně se používá pro podporu výuky - např. snímky z PowerPointu)

 Audio kurzy (podobné video kurzům, jen místo obrázků se pouští zvuková stopa lektora)

 Výukové weby (žák se učí sám z daného webového prostředí, dle svého tempa)

Pro výuku jsou dobré i konkrétní virtualizační prostředky:

 3D stereo-stěna - rozměrná projekční plocha; spolu s 3D projektorem a speciálními 

brýlemi zabezpečí 3D přehrávání filmů, fotografií aj. Zároveň podporuje i interaktivitu 

při prezentaci. Dle portálu http://www.avmedia.cz33 již tato 3D stereo stěna byla 

instalovaná do několika vysokých (ČVUT), středních, ale i základních škol. 

 CAVE 3D - jedná se o tzv. 3D jeskyni, ve které lze teoreticky cokoliv simulovat v 

projekci 3D. Můžeme doslova vstoupit do 3D zkoumaného prostředí (pozorovat 

komplikované krystalové struktury apod.) AV MEDIA má již několik takových „3D 

jeskyní“ instalovaných v tuzemsku i v zahraničí. Zatím tato technologie nebyla 

implementovaná do škol pro své velké náklady, ale spíše do vědeckých laboratoří, 

automobilek, leteckých společností atd.

 SMART Dokumentová Kamera 3D - zobrazení reálné věci v prostředí třídy, výstup 

obrazu z mikroskopu aj.

 Virtuální klávesnice - zařízení, které promítá klávesnici např. na pracovní stůl. Jednoduše 

jej tak lze připojit k mobilnímu telefonu a může se začít pracovat.

Virtualita je fenomén, který by bylo škoda nevyužít - převážně pro svou možnost sdílení (např. 

výukové materiály) a dostupnost. Portály, které takovéto sdílení podporují, jsou:

http://express.smarttech.com (virtuální aplikace na editaci souborů – např. SMART Notebook), 

http://www.curriki.org (společenství pedagogů, rodičů a žáků, kde mohou pracovat na vytváření 

efektivní výuky pomocí tvorby zdarma přístupných materiálů), např. on-line kurzy v prostředí 

http://www.moodle.cz/ (virtuální podpora výuky jako), Google Maps (jako prohlídka po 

virtuálním světě).

Poslední pojem, který bych zde chtěla zmínit je mmuullttiimmeeddiiaalliittaa. Jedná se o propojení různých 

funkcí, které mohou poskytovat jiná média, jako např.: text, obraz, grafika aj. Počítač zde pak 

                                               
33 AV MEDIA, a.s. 3D Realita není plochá. [Internet] [20.12. 2010]. <http://www.avmedia.cz/firmy-obecne/3d-realita-neni-
plocha.html>.

http://www.avmedia.cz/
http://express.smarttech.com/
http://www.curriki.org/
http://www.moodle.cz/
http://express.smarttech.com/
http://www.curriki.org/
http://www.moodle.cz/
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slouží jako kombinátor výše uvedených funkcí a výsledkem je tak vícekanálová komunikace. 

Informace předkládané touto cestou se zdají být více názorné než ty, které byly prezentovány 

běžnými metodami. Mezi výhody multimediality by se daly zařadit následující:

 lepší fixace/zapamatování učiva díky zapojení více smyslů do vyučovacího procesu 

 významná motivace žáka vzdělávat se

 podpora komplexní výuky

Jak uvádí Vladimír Rambousek: „Multimedialita umožňuje žákovi individuálně nakládat s 

tématem libovolným způsobem.“34 Tento fakt důležitý si uvědomit, protože úzce souvisí 

s převážně fixací učiva. Umožňuje lépe si zapamatovat danou látku, protože je při takto 

osvojovaných znalostech využíváno následujících typů pamětí: sémantická, epizodická, 

procedurální a tzv. priming (typ paměti, kterou si neuvědomujeme, ale ovlivňuje nás). Právě díky 

této komplexnosti jsou pak informace lépe přijímány díky vzájemné vazbě. Je tedy zřejmé, že 

výše uvedené technologie zlepšují informační potenciál u žáků. Podle průzkumu Chrise 

Dedeho35 se technologie snaží žáka vtáhnout do děje tak, aby jej vnímal jako současnost (tzv. 

immersive experience). Tradiční výukové postupy jsou sice stále použitelné, ale jejich postavení 

se zásadně mění. Vzniká tu nová koncepce pojetí výuky (odlišného modelu pedagogiky, než na 

jaký jsme z minulosti zvyklí), která by se dala shrnout do těchto bodů:36

 Vlastní zkušenost je důležitější než informace

 Znalosti je třeba vnímat v kontextu a předávat v rámci komunity, spíše než je chápat jako 

individuální vlastnost

 Důraz na „učit se v kontextu“

 Hodnocení by mělo vycházet z praktických výsledků, než testů a písemek

Nástup multimediálních prostředků, informačních systémů, databází, stále intenzivnější 

používání internetu nebo mobilních zařízení vedlo a stále vede ke změnám ve většině oblastí 

lidské činnosti. ICT zpřístupňují lidem velké nepřeberné množství informací a vědění, což mimo 

jiné také znamená, že škola už není nebo nemusí být jediným zdrojem informací a místem 

vzdělávání. Dnešním stále sílícím trendem je komplexní zavádění ICT do vzdělávacích 

programů (kurikul) škol, kde se nejedná pouze o některé předměty, v nichž by ICT mohly 

figurovat, ale jde napříč celým kurikulem. Zpráva OECD Learning to Change: ICT in Schools37

rozlišuje kurikula tzv. uzavřená (tradiční) a otevřená. Jelikož uzavřené kurikulum obsahuje 

                                               
34 RAMBOUSEK, V. Kapitoly z edukační technologie: elektronický studijní text. Praha: UK v Praze, Pedagogická fakulta, 2008, 
s. 35.
35 BRDIČKA, B. Zapomeňte! vzkazuje Dede. Učitelský spomocník. [Internet] [20.12. 2010]. 
<http://www.spomocnik.cz/index.php?id_document=2401>.
36 Tamtéž.
37 ZOUNEK, J. ICT v životě základních škol. Praha: TRITON, 2006. s. 81. ISBN 80-7254-858-1.
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poměrně přesně definovaný obsah vzdělávání, který si má žák osvojit, jsou ICT v tomto modelu 

relevantní jen do té míry, pokud navazují na předepsané kurikulum. V uzavřeném pojetí kurikula 

nelze nic zásadně měnit, což ovšem realizace ICT do vzdělávání vyvolává a vyžaduje. Naopak 

v otevřeném modelu kurikula je ponecháno více prostoru pro ICT, které by měly být „v kontextu 

smysluplných učebních činností založených na obsahu a měly by reflektovat základ a specifika 

předmětu.“38 Klíčovým stále zůstávají samotní učitelé, jejich rozvoj a podpora. Nutnou 

podmínkou pro jakékoliv inovace v oblasti ICT je jejich dostupnost v samotné škole, jejich 

mobilita v neposlední řadě i adekvátní cena. Samotné vybavení informačními a komunikačními 

technologiemi je pouze prostředkem, ne cílem, který sám o sobě nezmění zavedenou praxi ve 

škole. Výzkum (prováděl J. Zounek), který se zaměřoval na to, zda jsou ICT vnímány opravdu 

jako významný činitel pro vytváření prostředí, které podporuje učení a vyučování, ukázal 

následující:39 33% respondentů považuje OCT za velmi významné, 63% jako spíše významné a 

4% respondentů vnímá ICT jako spíše významné. Je nutné brát v úvahu, že takové zjištění nám 

slouží jen jako orientační informace, protože prostředí, ve kterém učení a vyučování probíhá, 

může zahrnovat celou řadu prvků a činností.

Dále, Zounek provedl šetření i s řediteli, kde jim předložil komplexní nabídku 

nejvýznamnějších složek prostředí podporujícího učení a vyučování, z nichž měli vybrat 

maximálně pět možností, které podle jejich názoru ICT ovlivňují v největší míře. Mezi pět 

nejčastěji volených možností chronologicky patří: motivace žáků (91,3%), aktivita žáků (70,9%), 

metody výuky (44,8%), interakce ve vyučování (44,0%) a tvořivost učitelů (43,3%).40 Podle 

názorů ředitelů mají informační a komunikační technologie největší vliv na motivaci žáků během 

jejich učení. Naznačuje to, že ICT můžeme chápat jako nový prostředek učitele pro vnější 

motivaci žáků, a zároveň jako prostředek či nástroj motivace vnitřní., což by mohlo 

pravděpodobně souviset s jejich (ICT) přitažlivostí pro žáky. ICT totiž mohou podporovat a 

napomáhat aktivní činnosti samotných žáků a tím pádem žáci nemusejí být jen pasivními 

příjemci informací. Změny v práci učitele (interakce, metody) jsou též jednou ze složek, na 

kterou mají bezesporu ICT vliv, stejně tak jako na tvořivost učitelů. Zůstává zde otázka, zda 

můžeme interakci ve vyučování, motivace žáků a tvořivost učitelů považovat za posun směrem 

od pouhého předávání vědomostí žákům k aktivnímu osvojování znalostí a potřebných 

kompetencí. Co se týká obsahové analýzy, kterou Zounek41 provedl opět u ředitelů, ta pomohla 

identifikovat několik způsobů podpory začlenění ICT do výuky. Nejčastěji se vyskytovala 

možnost vybavení školy infrastrukturou – zde se myslí vybavení běžných učeben, dobudování 

                                               
38 ZOUNEK, J. ICT v životě základních škol. Praha: TRITON, 2006. s. 82. ISBN 80-7254-858-1.
39 ZOUNEK, J. ICT v životě základních škol. Praha: TRITON, 2006. s. 83. ISBN 80-7254-858-1.
40 Tamtéž, s. 84.
41 Tamtéž, s. 85.
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počítačové učebny a dostupnost počítačů všem žákům). Dalším způsobem podpory je rozvoj 

lidských zdrojů ve škole (další vzdělávání, sebevzdělávání učitelů, výměna zkušeností, testování 

výukových aplikací doma apod.). Počítačové programy jsou podle ředitelů také významnou 

součástí již zmiňované podpory. Patří sem např. motivování učitele k jejich využívání, 

prezentace nových programů ICT koordinátorem, učebnice doplněné o CD-ROM atd. Poslední 

neméně důležitou kategorií byly změny ve výuce – nové metody, formy, využívání ICT ve 

výuce, podpora samostatné a tvořivé práce žáků atd. Z výsledků šetření je patrné, že převládá 

spíše orientace na materiální školy a až poté následuje rozvoj lidí (učitelů) a změn týkajících se 

vyučování a učení.

Další část výzkumu se zaměřila na aspekt – nakolik se ve školách daří využívat ICT 

k vytváření prostředí podporující učení a vyučování. Ředitelům se to v 50%42 daří, přičemž si 

uvědomují, že implementace ICT do života školy je dlouhodobý a komplikovaný proces. 

Když bychom se zaměřili na nedostatky nebo bariéry implementace ICT, zjistíme, že ředitelé 

se ve většině shodnou na to, že ne všichni lidé ve škole zatím nemají dostatečné znalosti a 

dovednosti v ovládání ICT. Ovšem, zazněl zde i názor, že učitelé nechtějí měnit zavedené a 

vyzkoušené pojetí výuky. V případě, že respondenti měli vyjádřit míru souhlasu s tvrzením, že se 

lidé obávají změn souvisejících s ICT, vytvořily se dvě velké skupiny – kdy mírnou většinu 

získala skupina, která s tímto tvrzením nesouhlasila. Následně se objevovaly výroky směřující 

spíše k infrastruktuře škol. Na jednu stranu zde zazněl souhlas, že „školy nejsou dostatečně 

vybaveny počítači a připojením k internetu.“43 Na druhou stranu ředitelé tvrdí, že „netrpí 

nedostatkem použitelných výukových programů a materiálů v elektronické podobě.“44 Podle 

respondentů není k dispozici odpovídající metodická podpora ze strany např. MŠMT.

Když bychom na základě provedeného šetření shrnuli názory ředitelů a jak všeobecně 

vnímají práci s ICT, dojdeme k následujícím závěrům. ICT jsou řediteli vnímány jako jeden 

z nejdůležitějších činitelů při procesu učení a vyučování. Nicméně když vezmeme v úvahu, co 

ICT nejvíce ovlivňují, zjistíme, že respondenty nebyl přisouzen velký význam, co se týká obsahu 

nebo cílů výuky a vzdělávání. Tento fakt ICT od podstaty klíčových procesů, které se odehrávají 

ve škole, vzdaluje. Snižuje se tedy i možnost podpory a započetí změn tradičního pojetí výuky, 

které příliš nevyhovuje současným potřebám školy. Momentálně, mezi zásadní způsoby podpory 

začlenění ICT do prostředí školy je vybudování a rozvoj technologické infrastruktury a také další 

vzdělávání učitelů. Informační technologie hrají ústřední roli ve spolupráci mezi školami a obcí a

v zapojení rodičů do vzdělávacího procesu. V mnohých školách se ICT využívají nejen e 

                                               
42 ZOUNEK, J. ICT v životě základních škol. Praha: TRITON, 2006. s. 86. ISBN 80-7254-858-1.
43 Tamtéž.
44 Tamtéž.
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sdělování každodenních informací (např. školy využívají webové stránky hlavně ke sdělování 

všeobecných informací o škole), ale i l posilování angažovanosti rodin žáků a k podpoře 

mimoškolního vzdělávání.

O informačních a komunikačních technologiích ve spojitosti se školou se diskutuje i 

v zahraničí. Téměř ve všech vzdělávacích systémech je nyní velkou prioritou příprava učitelů na 

zavádění a využívání ICT ve vzdělávacím procesu. Tyto aktivity se týkají především přípravy 

učitelů, ale také dalšího vzdělávání učitelů v průběhu jejich zaměstnání. Zahrnují buď zapojení 

učitelů do vzdělávacích programů (v podobě modulů) nebo různých kurzů zabývajících se 

problematikou ICT. Uvádím příklady vybraných zemí, které k danému tématu poskytly 

informace:

Řecko – nabízí kurzy odborné přípravy pro učitele primárních škol (kurz počáteční přípravy a 

také další vzdělávání) a středních škol (kurz další vzdělávání). Kurz určený učitelům středních 

škol má následující úrovně:45 1) školení v základních dovednostech práce s počítačem; 2) 

začlenění možností, které nabízí počítač a IKT46 do vzdělávacího procesu; 3) seznamování 

účastníků kurzu se vzdělávacím softwarem.

Irsko – zde byl Ministerstvem školství a vědy schválen program Školení školitelů, který 

obsahuje soubor aktivit určený pro školení učitelů na primární, sekundární a terciární úrovní 

vzdělávání a také pro pracovníky vzdělávacích středisek. Jednotlivé kurzy se velmi liší obsahem, 

délkou a způsobem provedení jak v rámci jednoho stupně, tak i mezi stupni školské soustavy.

V Lucembursku a Finsku jsou tři úrovně školení v ICT, týkající se dalšího vzdělávání učitelů 

sekundárních škol, dále, počátečního školení a dalšího vzdělávání pro všechny učitele dle jejich 

potřeby. Zmíněné úrovně jsou: 47 1) ovládání základních technik práce s počítačem a užití 

základního software (Microsoft Office Word); 2) znalosti vyhledávacích technik, e-mail a 

porozumění základním principům pro využití počítače ve výuce; 3) další dovednosti pro 

využívání možností počítače v procesu výuky a učení (např. znalost příslušného vzdělávacího 

software a software v daném počítači). V neposlední řadě jsou zde i kurzy k ovládnutí dalších 

specializovaných dovedností práce s ICT (např. zavedení vyhovujících výukových programů; 

schopnosti poradit dalším učitelům a vést je; mít odborné znalosti, které se týkají sítě).

Podle informací publikace IKT: informační a komunikační technologie v evropských 

vzdělávacích systémech. Brussels: Eurydice, 2001, velmi málo zemí informuje o způsobech 

školení nepedagogických pracovníků. V případě, že v některé zemi takové školení existuje, je 

určeno především ředitelům škol nebo knihovníkům (např. Nizozemsko, Spojené království, 

                                               
45 IKT: informační a komunikační technologie v evropských vzdělávacích systémech. Brussels: Eurydice, 2001. s 23.
46 IKT = Informační a komunikační technologie
47 IKT: informační a komunikační technologie v evropských vzdělávacích systémech. Brussels: Eurydice, 2001. s 23.
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Estonsko či Litva). V některých případech vzniká partnerství mezi soukromým a veřejným 

sektorem v oblasti školení učitelů.

Zaměřme se ještě krátce na Finsko jako jedné z pokrokových zemí v oblasti vzdělávání. 

Stejně jako v České republice i zde informační a komunikační technologie jako samostatná 

oblast na střední škole gymnaziálního typu neexistuje. Finské učebny nejsou ve velké míře 

vybaveny interaktivní tabulí (pomocí které lze ovládat počítač). Tato skutečnost se liší např. od 

Velké Británie, kde se do této pomůcky pro výuku investovala nemalá část finančních 

prostředků. Místo toho jsou ve finských školách (cca dvě třetiny48) multimediální počítače 

připojené k internetu, které promítají obraz na plátno. V případě ale, že se interaktivní tabule ve 

třídě přece jen nachází, je velmi využívána velmi často a na velmi dobré úrovni, s čímž se ve 

Velké Británii můžeme setkat zřídka49.

Financování ICT záleží na samotném řediteli školy. Jak píše Neumajer: „K dispozici má 

zpravidla seznam firem schválených zřizovatelem, od kterých může služby a techniku nakupovat. 

Co se týká připojení k internetu, tak „Zajímavostí je snaha obcí nabízet bezdrátové připojení 

zdarma nejen studentům, ale také učitelům a všem státním zaměstnancům.“50 Když se zaměříme 

na programové vybavení ve školách, tak nejčastěji jsou nainstalovány systémy Windows XP, 

aplikační programy jako Microsoft Office, antivirus F-Secure a další běžné programy. Některé 

školy nabízejí svým žákům za menší poplatek zapůjčení přenosného počítače domů. Každé čtyři 

roky se školy snaží vyměňovat staré počítače za nové, ale to je samozřejmě velmi finančně 

náročné, tudíž tento proces neprobíhá ve stejném tempu ve všech školách. Tato skutečnost má 

pak za následek to, že různé školy mají různě staré počítače, což Finové chápou jako problém 

v ohledu na rovné šance pro žáky.

Informační síť EURYDICE51 poskytuje informace o organizaci výuky ICT a vzdělávání 

učitelů. Na základě výzkumů a zjišťování stavu v oblasti ICT za období v letech 2002 – 2003 a 

2009 – 2010 bych se nyní chtěla zmínit o dvou hlavních oblastech, které se ve zprávě 

EURYDICE vyskytují: 1) Co všechno se doposud ví o počítačové vybavenosti ve školách, co se 

všechno se ví o přístupu k využití či začlenění ICT do vzdělávání 2) Co se ví o tom, jak se 

učitelé vzdělávají v oblasti ICT.

Nejprve bych stručně uvedla několik zásadních bodů, které vyplývají ze zprávy EURYDICE:52

 Ve většině zemí je v průměru 5 až 20 patnáctiletých žáků na jeden počítač.

 Procento mladých lidí, kteří mají počítač doma, kolísá mezi 20 – 90%.

                                               
48 NEUMAJER, O.: Informační technologie a vzdělávání ve Finsku, Učitelské listy 7/2006-07, str. 16-17, Praha 2007, ISSN 
1210-6313.
49 Tamtéž.
50 Tamtéž.
51 EURYDICE. Key Data on Information and Communication Technology in Schools in Europe. Brussels: Eurydice, 2004.
52 Tamtéž, s. 8.
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 Úroveň připojení na internet je vždy nižší než úroveň komputerizace.

 Hlavní fáze ve školní komputerizaci: vybavenost počítači je určena nejprve 

zaměstnancům a poté žákům. Tato skutečnost poskytuje žákům přístup k počítačové 

vybavenosti nejprve mimo školu/školní třídu a až pak v rámci školní třídy.

 Frekvence používání ICT ve škole výrazně roste s věkem žáků - uživatelů.

 Pro 9 - 10leté žáky je typické používat ICT v oblastech psaní nebo vyhledávání 

informací. Doma počítač využívají především k hraní počítačových her.

 Učitelům základních i středních škol je poskytován základní výcvik zaměřený na 

využívání ICT ve výuce/ve vyučovacím procesu.

 Středoškolští učitelé jsou často podporování ICT specialisty.

Pro úplnost bych některé z uvedených bodů srovnala s výsledky výzkumů z let 2009 – 2010:53

 Ještě v roce 2009 studovalo přinejmenším 75% žáků ve školách, kde 1 počítač 

připadal až na 4 žáky. Postupem času (posledních 10 let) se rozdíly mezi školami 

stíraly a ve většině evropských zemí teď připadají na 1 počítač 2 – 4 žáci.

 Počty domácností s dětmi, které mají počítač, se zvyšují. Zároveň ale stále setrvávají 

velké rozdíly mezi jednotlivými zeměmi.

 Přístup k počítačům a internetu doma pro zábavu je dost rozšířený, ovšem 

každodenní používání domácího počítače pro činnosti spojené se školou je nižší –

zhruba o 30%.

 Třetina evropských zemí zabezpečuje (poskytuje) specifickou veřejnou finanční 

podporu pro nákup vybavení ICT pro vzdělávací účely.

První bod se týká přístupu k využití ICT či jejich začlenění do vzdělávání, národní koncepce 

existují ve všech evropských zemích.54 Všechny evropské země mají národní strategie pro 

podporu využívání ICT v různých oblastech, včetně vzdělávání. Tyto strategie mají hlavní cíl a 

to poskytnout nezbytné kompetence v ICT žákům (především v oblasti informační gramotnosti, 

poskytovat školení pro učitele a v neposlední řadě i poskytování moderních technologií a 

infrastruktury do škol). Cílovými skupinami jsou ve všech zemích učitelé a jejich činnosti se 

zaměřením na základní a střední školní vzdělávání. Dále probíhají po celé Evropě i výzkumné 

projekty a vzdělávací opatření pro rozvoj digitální a mediální gramotnosti a tzv. e-skills55. Do 

národních kurikul jsou zahrnovány i nové digitální kompetence, které jdou napříč kurikulem 

v jednotlivých zemích. Se současnými požadavky globalizace, modernizace a znalostní 

                                               
53 EURYDICE. Key Data on Learning and Innovation through ICT at School in Europe. Brussels: Eurydice, 2011. [Internet] 
[30.1. 2011]. <http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/key_data_series/129EN.pdf>.
54 Tamtéž a také: EURYDICE. Key Data on Information and Communication Technology in Schools in Europe. Brussels: 
Eurydice, 2004.
55 e-skills = elektronické dovednosti
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společnosti je spojeno vytváření rámců kvalifikací a hodnocení založených právě na 

kompetencích. Dovednosti jako např. dovednost učit se a inovovat, tvořivost, řešení problémů a 

komunikace jsou pomocí využívání ICT (zpravidla se používání jako metoda) rozvíjeny. 

Všeobecné vzdělávací cíle56 pro ICT jsou začleněny v kurikulech – zejména na sekundárním 

stupni vzdělávání. Specifické znalosti jako např. sociální média nebo jak používat mobilní 

přístroj stále ještě nejsou ve většině zemí všeobecně zavedeny. V jedné skupině zemí zůstávají 

ICT jako oddělený předmět převážně na sekundárním stupni (Česká republika, Polsko, 

Slovensko, Litva, Velká Británie – Anglie a Wales), druhá skupina zemí má ICT 

zakomponovány do jiných předmětů (Dánsko, Nizozemí, Irsko, Finsko, Švédsko).

Na jednu stranu mezi jednotlivými školami není velký rozdíl v dostupnosti vybavení, ale na 

druhou stranu vyučování stále negativně ovlivňuje nedostatek softwaru a podpůrného personálu 

v oblasti ICT. Jsou to právě přetrvávající problémy s infrastrukturou, které brzdí integraci 

nových technologií do vzdělávání. Moderní vybavení je totiž hlavní podmínkou pro zavedení 

inovativního softwaru či nejrůznějších on-line materiálů pro vyučování. Za modernizaci 

počítačového vybavení a pořizování vzdělávacího softwaru odpovídají školy. Téměř všechny 

země financují činnosti ICT z veřejných zdrojů a přibližně v polovině evropských zemí je toto 

financování doplněno ještě soukromými příspěvky. V případě, že se škole podaří získat ICT 

vybavení, je důležité zvážit, kam toto vybavení umístí. V některých zemích nejsou např. počítače 

stále ještě žákům snadno dostupné ve třídě; většinou jsou umístěny v počítačové učebně, kde 

mohou být používány jen pod dohledem učitele v určených hodinách.

Druhým bodem je vzdělávání učitelů v práci s informačními a komunikačními 

technologiemi – především ve výuce. Využívání ICT učiteli může přinášet různý prospěch, který 

lze ještě zvýšit, mohou-li i žáci používat ICT ve vzdělávacím procesu. Zjistilo se57, že využívání 

ICT může zvýšit motivaci žáků učit se tím, že jim poskytne větší kontrolu nad praktickou 

stránkou učení. Využívání ICT může také usnadnit personalizované a individualizované učení. 

Na primárním i sekundárním stupni většina zemí má a doporučuje inovativní metody založené na 

aktivním a experimentálním učení (projektové a problémové metody, experimenty apod.) – tím 

se snaží zvýšit zájem a účast žáků a zlepšit jejich výsledky. Učitelé jsou povzbuzováni k tomu, 

aby ve třídě používali širokou škálu hardware (počítač, projektor, beamery58, DVD, videa, TV, 

fotoaparáty, mobilní zařízení, čtečky elektronických knih, interaktivní tabule apod.) a software 

                                               
56 Např. využívání informačních a komunikačních technologií (on-line vzdělávání, spolupráce na zahraničních projektech) k 
celoživotnímu vzdělávání a vytváření pozitivních postojů k potřebám znalostní společnosti; uvědomění si, respektování a 
zmírnění negativních vlivů moderních informačních a komunikačních technologií na společnost a na zdraví člověka, ke znalosti 
způsobů prevence a ochrany před zneužitím a omezováním osobní svobody člověka; získávání údajů z většího počtu 
alternativních zdrojů a odlišování informačních zdrojů věrohodných a kvalitních od nespolehlivých a nekvalitních
57 EURYDICE. Key Data on Learning and Innovation through ICT at School in Europe. Brussels: Eurydice, 2011. [Internet] 
[30.1. 2011]. <http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/key_data_series/129EN.pdf>.
58 Beamer = jedna z mnoha tříd typografického systému LaTeX, slouží k tvorbě prezentací
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(multimediální a kancelářské aplikace, digitální učební materiály – hry, učitelský software atd.), 

přičemž pro všechny země to platí pro všechny základní předměty.

Pokud se má uplatnit veškerý potenciál ICT, je třeba je používat nejen jako učební nástroj, 

ale i jako prostředek hodnocení. Jednou z metod může být tzv. e-Portfolio59, které je 

mechanismem hodnocení založeným na ICT a usnadňuje shromažďování důkazů o výsledcích 

dosažených žáky. Velmi mále zemí ale doporučuje využití ICT při hodnocení žáků v povinném 

vzdělávání a v případě, že to dělají, doporučují testování na obrazovce nebo interaktivní celkové 

testování žáků.

Když se podíváme, jak je problematika integrace ICT do výuky řešena v zahraničí (např. 

USA, Velká Británie, Švédsko, Finsko, Norsko, Německo, Francie, Belgie, Nizozemí, Japonsko, 

Turecko), zjistíme několik zajímavých informací. Nejprve se zaměřme na USA. Americký 

systém LoTi60 se využívá hlavně ke zjišťování úrovně využívání technologií ve vyučování a 

obsahuje v sobě též aplikaci, která zájemce měřením provede. Tento systém se nezaměřuje pouze 

na samotné používání prostředků ICT, ale především na smysluplnost těchto aktivit vzhledem 

k podpoře řešení problémů v procesu učení.

LoTise skládá ze sedmi úrovní a u každé je uveden jak popis charakterizující vyučovací situaci, 

tak i typické aktivity žáků/studentů, které se vztahují k příslušné úrovni. Pro ilustraci uvádím jen 

některé vybrané úrovně:61

Úroveň 0: Bez technologií (Nonuse) – informační a komunikační technologie nejsou 

vůbec používány. Zpravidla je důvodem jejich nedostupnost nebo nedostatek času učitelů.

Úroveň 2: ICT jako doplněk (Exploration) – prostředky ICT doplňují tradiční prostředky 

vzdělávání. Mezi typické činnosti na této úrovni patří vytváření webových stránek žáky, tvorba 

multimediálních prezentací. Největší důraz je kladen na používání samotných technologií, méně 

pozornosti je věnováno obsahu a kritickému myšlení.

Úroveň 3: Podpora kognice (Infusion) – databáze, tabulkové kalkulátory, grafické balíky, 

multimédia, Internet – všechny tyto prostředky jsou využívány s důrazem na podporu 

kognitivních procesů studentů. Využívá se problémové učení, kritické myšlení, myšlenkové 

úvahy, experimenty apod. Častým úkolem studentů jsou výzkumy a další specifické úkoly, při 

kterých musí zpracovávat množství dat za použití kritického myšlení.

                                               
59 e-Portfolio = osobní digitální sbírka informací a výtvorů, které v dlouhodobé perspektivě vypovídají o vzdělávání a kariérním 
růstu jednotlivce. [Internet] [30.1. 2012]. <http://handic Velmiap.vsb.cz/wiki/images/c/c1/Mudrak-abstract.pdf>. Více na: 
<http://www.spomocnik.cz/index.php?id_document=360>.
60 LoTi = Levels of Technology Implementation. Jedná se o metriku, jejímž cílem je měřit úroveň využívání technologií ve 
vyučování. Tento systém je vlastně škála složená z osmi úrovní (0-6) – 4. škála je rozdělena na 4a, 4b. Tvůrcem je Christopher 
Moersch (1994). Více na: http://www.loticonnection.com/.
61 NEUMAJER, O. Jak integrovat ICT do vzdělávání – LoTi Framework, Česká škola. ISSN 1213-6018.
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Úroveň 4a: Integrace (Integration – Mechanical) – studentům je nastíněn reálný problém 

v širších souvislosti, který musí (také) pomocí ICT prostředků řešit. Důraz je kladen na činnosti 

podporující kognitivní procesy vyšších úrovní a hlubší pochopení zkoumané problematiky 

včetně důležitých vztahů a souvislostí. Učitelé mají k dispozici „předpřipravené“ metodické 

materiály postavené na reálných příkladech převzatých z praxe.

Úroveň 4b: Integrace (Integration – Routine) – studenti řeší skutečné reálné úkoly, jejichž 

zadání mohou dostat např. ve svém prvním zaměstnání. Práce studentů se vyznačuje minimální 

nápomocí od učitele nebo je zcela samostatná. K úspěšnému dokončení úkolů je nutné 

pochopení komplexu dané problematiky včetně širších souvislostí.

Úroveň 6: Samozřejmost (Refinement) – využívání ICT prostředků je na této úrovni natolik 

běžné a samozřejmé, že už se o nich jako o samostatném prostředku ani nehovoří. Na studenta 

zaměřené výukové metody respektují zájmy, potřeby a aspirace jednotlivých studentů. K plnění 

zadaných úkolů mají studenti k dispozici neomezený přístup k celé škále ICT prostředků. 

Technologie jsou zde vnímány jako proces, produkt i nástroj.

Asi nejzajímavější na celé věci nejspíše je, že si člověk (učitel, studenti) sám může zjistit, na 

které z úrovní se nachází.

Ve Velké Británii (Anglie, Wales, Skotsko, Severní Irsko) se za posledních několik let 

udělal v zavádění ICT do vzdělávání obrovský pokrok. Již na začátku devadesátých let se začalo 

diskutovat o potřebě vzdělávání učitelů v oblasti ICT. Britská vláda reagovala na rozvoj 

informační společnosti projektem National Grid for Learning62 (1997) v podobě strategického 

programu a internetové služby, která byla určena k nalézání a využívání on-line výukových 

materiálů či dalších vzdělávacích služeb. V navazujících dokumentech jako např. další 

programové prohlášení (1999) Our information age: the Government’s vision byly zdůrazněny 

následující klíčové oblasti:63

 Transformovat vzdělávání, tj. využít nových technologií tak, aby všichni mohli získat 

znalosti a dovednosti, které potřebují pro informační věk.

 Rozšířit přístup k informacím, tj. zajistit, aby prospěch a výhody, které přináší informační 

věk, měli všichni, bez ohledu na to, zda k informacím mají přístup, nebo ho nemají.

Cíle pro rok 2002 byly např.:

 Připojit všechny školy, terciární instituce, univerzity a knihovny a co nejvíce místních 

vzdělávacích středisek k národní síti učení.

                                               
62 Národní sít pro učení
63 ERYDICE. IKT: informační a komunikační technologie v evropských vzdělávacích systémech. Brussels: Eurydice, 2001.
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 Zajistit, aby učitelé byli schopni vyučovat s pomocí ICT a aby obdobné školní získali i 

knihovníci.

 Umožnit, aby absolventi škol odcházeli s dobrou znalostí ICT a aby byla možnost ověřit 

si jejich dovednosti.

Britská vláda se v zavádění ICT nezaměřila pouze na primární a sekundární vzdělávání. V roce 

1999 vznikl pětiletý program National Learning Network64 pro posílení využívání ICT ve vyšším 

neuniverzitním vzdělávání. V rámci tohoto programu vznikl jeden z největších zdrojů 

e-learningových materiálů ve Velké Británii65. Pro širší veřejnost vláda později zavedla program 

City Learning Centres66. Cílem bylo, aby vznikla centra, která budou poskytovat vzdělávací 

příležitosti s využitím ICT napříč celým kurikulem. Mimo jiné mají sloužit jako podpora 

lokálních škol při vzdělávání talentovaných žáků a pořádat kurzy pro učitele, ve kterých se učí 

pracovat s elektronickou tabulí.

V anglické historii zavádění ICT do vzdělávání hraje zásadní roli asociace British 

Educational and Communications Technology Agency (BECTA)67. Jde o nejdůležitější národní 

agenturu, která podporuje vládu a další národní agentury v oblasti ICT a vzdělávání. Činnost 

BECTA stojí určitě za pozornost – některé z jejích cílů jsou následující:

 Umožnit lidem mít rovné příležitosti v přístupu ke vzdělávacím zdrojům.

 Personalizovat učení a umožnit studujícím spolupracovat a inspirovat se jeden od 

druhého.

 Pomáhat poskytovatelům plánovat efektivní investice do výroby technologií nebo 

renovací zajistit efektivnost a hodnotu za vydané peníze.

Mezi nevládní aktivity a iniciativy realizované prostřednictvím BECTA patří například 

Computers for Teachers68. Tato iniciativa se uskutečňuje pomocí řady různých projektů, např. 

Laptops for Headteachers69, Fast-track programme70. Cílem celé akce bylo zvýšit přidělením 

počítače sebedůvěru učitelů a jejich schopnosti využívat ICT. O tom, že mají technologie u 

britské vlády i učitelů podporu, svědčí i další projekty jako např. Teachernet71,který byl zřízen 

Ministerstvem pro děti, školy a rodiče72, nabízí on-line zdroje o vzdělávání učitelům i široké 

veřejnosti.

                                               
64 Národní sít učení
65 více viz www.nln.ac.uk
66 Městská vzdělávací střediska
67 Britská agentura pro vzdělávací a komunikační technologie
68 Počítače pro učitele
69 Přenosné počítače pro ředitele škol
70 Program rychlé cesty
71 http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/*/http://www.teachernet.gov.uk/
72 The Department for Children, Schools and Families
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V roce 2004 se výše jmenované ministerstvo rozhodlo vypsat konkurz na provozovatele 

internetové televize pro učitele. Veřejnou soutěž vyhrálo mediální konsorcium Education Digital 

Management Ltd. a spustilo portál na www.teachers.tv. Díky tomuto projektu jsou učitelům 

dostupné videonahrávky jejich kolegů při výuce, které mohou použít jako zdroj nebo inspiraci 

pro vlastní výuku.

Obdobně jako v Británii má i Švédsko dlouhou tradici a podporu vlády v zavádění ICT do 

vzdělávání. Už v roce 1994 byla zřízena Komise pro informační technologie, která dostala za 

úkol podporovat ICT ve vzdělávání ve Švédsku. O několik let později byl vytvořen návrh zákona 

Ett informationssamhälle för alla73, který zdůrazňuje význam používání ICT ve výuce a nutnost 

poskytnout všem občanům příležitost osvojit si dovednosti v ovládání ICT.

Švédsko je známo jako rozvinutý sociální stát a tomu odpovídá i formulace některých obecných 

cílů zavádění ICT do vzdělávání. Technologie mají totiž umožnit všem občanům, aby se mohli 

podílet na profesním a veřejném životě. K tomu je potřeba zajistit přístup k ICT a možnosti je 

využívat. Žáci by se pak měli naučit využívat ICT jako nástroje učení, aby se mohli zapojit do 

celoživotního učení a své znalosti kontinuálně obnovovat. Některé ze základních cílů strategie 

Informační společnost pro všechny jsou např.:

 IT musí zajišťovat vyšší kvalitu života a pomoci zlepšit a zjednodušit každodenní život 

lidí a společností.

 IT musí být využíváno k podporování trvale udržitelného rozvoje.

Z uvedených cílů je zřejmé, že švédský přístup nevnímá zavádění ICT do vzdělávání jako 

pouhou přítomnost počítačů ve škole, ale klade poměrně velký důraz na schopnost jejich 

využívání žáky, učiteli i občany společnosti. Vzdělávání učitelů v oblasti počítačů a učení o 

informačních technologiích je součástí jejich profesní přípravy již od roku 1998. Jeden 

z programů – Nationelt program för IT I skolan (ITiS74) začal již v roce 1999 a stanovil 

následující cíle:75

 Zlepšit znalosti a dovednosti učitelů a ředitelů škol v používání ICT.

 Zajistit, aby učitelé měli přístup k počítačům – ti, kteří absolvují školení, obdrží počítač, 

který si mohou ponechat.

 Urychlit připojení škol k Internetu a vybavit žáky a učitele jejich vlastními e-mailovými 

adresami – po dohodě s vládou poskytnout pro tyto účely část místních veřejných zdrojů.

                                               
73 Informační společnost pro všechny
74 Národní program zavádění ICT do škol
75 EURYDICE. IKT: informační a komunikační technologie v evropských vzdělávacích systémech. Brussels: Eurydice, 2001.

http://www.teachers.tv/
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 Zlepšit vzdělávací možnosti pro znevýhodněné skupiny: zvláštní opatření, finanční 

podpora k urychlení vývoje multimediálních vzdělávacích nástrojů pro děti s funkčním 

postižením.

Tento program se zaměřil na povinné a vyšší sekundární vzdělávání, ale také na preprimární 

vzdělávání a místní instituce vzdělávání dospělých. Po skončení programu ITiS vznikla nová 

agentura Skolutveckling (2003)76, jejíž úkolem je rozvíjet výsledky Národního programu 

zavádění ICT do škol (ITiS). Práce agentury spočívá především v provádění výzkumů a 

hodnocení, na základě kterých definuje oblasti, kde by se měly školy zlepšit. Zprostředkovává 

školám také příklady dobré praxe zapojení ICT do výuky a provozuje portál 

www.skolutveckling.se, kde jsou všechny tyto informace zveřejněny. Později (2007) vznikl další 

portál (PIM77) pod patronací této agentury a to www.pim.skolutveckling.se. Jeho hlavním cílem 

je zlepšit dovednosti učitelů v oblasti využívání ICT.

Švédská strategie nezapomíná ani na knihovny a aktivně nabízí jejich připojení k internetu a 

síti SUNET78, která spojuje všechny univerzity a další vysokoškolské instituce v

zemi.

Finsko je z celosvětového měřítka jednou z nejúspěšnějších zemí usilující o budování 

informační společnosti. Oficiálními orgány, které dohlížejí a podporují národní politiku zavádění 

ICT do vzdělávání jsou Opetusministeriö – Undervisningsministeriet a Opetushallitus -

Itbildningsstyrelsen79. Klíčovými partnery jsou místní úřady a samotné školy – ty jsou totiž 

zodpovědné za konkrétní podobu realizace definovaných plánů, samy rozhodují a pořizování 

vybavení, o použitých metodách a obsahu výuky. V této zemi dále probíhá program zavádění 

ICT do vzdělávání ve dvou etapách. Počáteční fáze byla koncipována expertní skupinou 

(sestavena ministerstvem školství v roce 1994) a popsána v dokumentu National Strategy for 

Education, Training and Research in the Information Society80. Cíle v tomto plánu byly 

realizovány programem ministerstva školství Information Society Programme81. Pracovní 

skupina, která na základě výsledků hodnocení realizace Národní strategie výchovy, vzdělávání a 

výzkumu v informační společnosti z roku 1995 připravila návrh dokumentu Education, Training 

and Research in the Information Society. A National Strategy for 2000 - 200482. Tento 

dokument, který definuje cíle a strategie v druhé fázi implementace ICT do vzdělávání, byl 

vydán ministerstvem školství v roce 1999. Jedním z úkolů bylo prostřednictvím pilotního 

                                               
76 Švédská národní agentura pro rozvoj školství
77 PIM = Personal Information Manager/Management - software
78 Swedish University Computer Network
79 Ministerstvo školství (www.minedu.fi) a Národní rada pro vzdělávání (www.oph.fi)
80 Národní strategie výchovy, vzdělávání a výzkumu v informační společnosti, 1995
81 Program informační společnosti, 1995 – 1999
82 Výchova, vzdělávání a výzkum v informační společnosti. Národní strategie pro rok 2000 – 2004

http://www.skolutveckling.se/
http://www.pim.skolutveckling.se/
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projektu prozkoumat vliv používání ICT ve vzdělávání. Závěry a doporučení podávají ucelený 

přehled o stavu začlenění ICT do finského vzdělávacího systému na přelomu tisíciletí.

Státní politika ve Finsku považuje za nutné podporovat rozvoj lidské společnosti založené na 

znalostech. Tato podpora je chápána jako hlavní cíl výchovy a vzdělávání. Tohoto cíle by mělo 

být dosaženo rovnými šancemi všech občanů studovat a rozvíjet zdroje a vzdělávací služby. Pro 

přehled jsem vybrala jen některé dílčí cíle dané strategie:83

 Umožnit každému přístup k ICT jako k prostředku učení a způsobu vzdělávání. ICT mají 

být součástí národního kurikula, které tvoří základnu pro vzdělávací činnost škol. Ty se 

mají stát inovačními středisky pro učení (tj. nositeli změn). V celé zemi mají být zřízeny 

poradenské služby/střediska zabezpečující technickou a odbornou pomoc.

 Měla by se navázat spolupráce mezi vzdělávacím, výzkumným a průmyslovým sektorem. 

Výsledkem této spolupráce by měly být nové strategie ve vzdělávání, nové formy studia 

založené na modelu otevřeného a distančního vzdělávání.

 Zřizování virtuálních škol a univerzit ve spolupráci s jak tuzemskými, tak zahraničními 

institucemi. Jejich součástí by měly být virtuální knihovny, která by měly poskytovat 

učitelům, studentům i výzkumným pracovníkům širokou škálu kvalitních digitálních 

zdrojů informací.

Co se týká plánu realizace výše zmíněné Národní strategie, tu popisuje dokument Information 

Strategy for Education and Research 2000 – 2004. Implementation Plan84 z roku 2000, vydaný 

ministerstvem školství. Tento dokument se skládá z celkem devíti dílčích programů, díky jejichž 

prostřednictvím probíhá konkretizace a dosahování vytyčených cílů. Pro názornost uvádím ty, 

které se mi zdály zajímavé, zásadní:85

 Citizenship skills in the information society86 - cílem je definovat dovednosti (technické, 

komunikativní dovednosti, získat a pracovat s informacemi), které požaduje informační 

společnost a zajistit, aby je každý občan Finska ovládal.

 OPE.FI – Training for teaching Personnel87 - hlavní prioritou je připravit učitele pro 

používání ICT v jejich výuce a vybavit je alespoň základními znalostmi o ICT.

 Evaluation of The Implementation and Impact88 - jde zde o návrh vhodné metodiky 

evaluace účinků a výsledků zvolení informační strategie a poté provedení tohoto 

hodnocení.

                                               
83 ERYDICE. IKT: informační a komunikační technologie v evropských vzdělávacích systémech. Brussels: Eurydice 2011.
84 Informační strategie ve vzdělávání a výzkumu 2000 – 2004. Plán zavádění.
85 Information Strategy for Education and Research 2000 – 2004. Implementation Plan. [Internet] [22.2. 2012]. 
<http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2000/liitteet/opm_65_toimeenpanosuunnitelmaENG.pdf?lang=fi?>.
86 Občanské dovednosti v informační společnosti
87 Školení učitelů
88 Hodnocení zavádění a vlivu informační strategie
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V Německu je oblast ICT ve vzdělávání jedním z cílů kurikula. Tudíž instituce vzdělávající 

učitele se zavazují k tomu, že vytvoří prostor pro využívání ICT. Ovšem to je ponecháno na 

samotných studentech, zda tuto oblast zahrnou do svého celkového plánu studia.

V Belgii a Norsku jsou kurzy zabývající se prácí s ICT povinné a jejich obsahy jsou součástí 

jiných předmětů.89

V zemích jako Francie, Nizozemí a Velká Británie jsou školení či kurzy do určité míry 

determinovány nařízenými standardy. Ve Velké Británii je sice v kurikulu detailně popsána 

oblast využívání ICT ve výuce jednotlivých předmětů, ale způsob, jakým je samotný obsah 

strukturován a prezentován, je v rukou každé jednotlivé instituce ve vzdělávání.90

Ukázalo se, že práce s informačními a komunikačními technologiemi ve vzdělávání učitelů 

v Asijsko-Pacifické oblasti čelí velkým výzvám či potížím, např. problematika infrastruktury –

nedostatek elektřiny, přístupu k telefonu a internetu. Tyto potíže znesnadňují používání ICT ve 

vyučování a učení. V Japonsku bylo v roce 1989 zveřejněno nové kurikulum nazvané Course of 

Study91, ve kterém jsou zahrnuty věci jako žákovské kompetence a obeznámenost s ICT, chápání 

dopadů na společnost a jednotlivce atd. Tento dokument zapříčinil nejrůznější změny ve 

vzdělávání učitelů. Pokud jde o pedagogické fakulty v Japonsku, ty umožňují kurzy studentům 

učitelství i doškolovací kurzy s cílem vzdělat učitele pro kvalitní implementaci ICT do jejich 

výuky. Školy obecně bojují se situacemi, kdy učitelé už rozvinuli své schopnosti ovládat ICT, ale 

ještě si nejsou úplně jistí v používání ICT v jejich výuce, neumějí ještě přizpůsobit své 

pedagogické schopnosti novým skutečnostem (tj. ICT a jejich plnohodnotné využití). Navíc 

trvající nedostatek financí jsou pro ředitele škol a školské rady velkou překážkou.

Turecku jsou již od roku 1985 poskytovány doškolovací kurzy pro učitele v oblasti ICT – jejich 

používání a tzv. CAI92 metody. Iniciativy Turecka v jeho vzdělávacím systému byly podpořeny 

Světovou bankou projekty Computer Experimental School (CES) a Project for Globalization in 

Education 200093. Oba zmiňované projekty byly důležitým krokem pro turecký vzdělávací 

systém především z toho důvodu, že měly za úkol pomoci učitelům být počítačově gramotní. 

Dalším cílem či nahou druhého projektu bylo používat vzdělávací technologii na každém stupni 

vzdělávacího systému, aby se postupně vytvořila společnost, pro kterou je používání ICT 

standardem. Turecko jako i jiné země (např. Německo, USA, Velká Británie, Japonsko) si 

                                               
89 ERYDICE. IKT: informační a komunikační technologie v evropských vzdělávacích systémech. Brussels: Eurydice 2011.
90 UNESCO. Integrating ICTs into the Curriculum: Analytical Catalogue of Key Publications. Thailand: UNESCO Asia and 
Pacific Regional Bureau for Education, 2005.
91 Učební osnovy
92 CAI metody= Computer Assisted Instruction (metody prováděné za pomoci počítače)
93 USUN, S. Information and communication technologies (ICT) in teacher education (ITE) programs in the world and Turkey. 
Procedia Social and Behavioral Sciences 2009, roč. 1, č. 1. [Internet] [2.2. 2012]. ISSN 18770428. 
<http://pdn.sciencedirect.com/science?_ob=MiamiImageURL&_cid=277811&_user=10&_pii=S1877042809000640&_check=y
&_origin=article&_zone=toolbar&_coverDate=31-Dec-2009&view=c&originContentFamily=serial&wchp=dGLzVlS-
zSkzk&md5=a7325af33bac773f2369dcf668a44edf/1-s2.0-S1877042809000640-main.pdf>.
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uvědomili, že ICT jsou do budoucna součástí vzdělávání. Důležité je zmínit, že zatímco např. ve 

Velké Británii, USA a Turecku je kladen více důraz na kurzy ICT pro studenty učitelství během 

jejich studia, v Německu jsou to spíše doškolovací kurzy. Kurikulum Velké Británie a americké 

programy jsou více zaměřeny na pedagogické dovednosti učitele, které potřebují být zlepšovány. 

Jiné země jako např. Německo, Japonsko a Turecko se ve svých kurzech zaměřují spíše na, jak 

pracovat s hardwarem a softwarem.

Infrastruktura v tureckém vzdělávacím systému se postupně mění – je zde snaha postupně

zavádět ICT do všech pedagogických fakult tím, že se budují počítačové učebny, snadnější a 

lepší přístup k internetu a jeho službám. Programy pro školení učitelů by měly pomoci učitelům 

být kompetentními uživateli informačních a komunikačních technologií. Nemělo by se stát, že 

budou přizpůsobovat jejich vlastní výuku informačním a komunikačním technologiím, tj. 

nástroji samotnému, ale právě naopak – aby jim ICT byly pomocníkem. „Turecko čelí několika 

vážným problémům, co se týká aplikace doškolovacích kurzů ve snaze školit učitele tak, aby 

efektivně používali nové technologie.“94 Jsou zde další obavy a problémy, které je zapotřebí řešit: 

Jednak „nedostatečné množství zaměstnanců v oblasti využití ICT ve vzdělávání, nedostatečný 

přístup ke zdrojům“ a také „málo výzkumů týkajících se problematiky využívání ICT ve 

vzdělávání“.95 Ačkoliv Turecko čelí potížím jako je „nedostatek zdrojů, rozpočtová omezení, 

nedostatek doškolovacích kurzů, kde se používají nejmodernější technologie“96 zažívá úspěchy 

s distančním vzděláváním. Pomocí distančního vzdělávání je možné určit nedostatky běžného 

vzdělávání, poté případně zkusit řešit zmiňované doškolovací kurzy pro učitele a zároveň 

pokračovat v modernizaci školského systému.

Pro poznání role prostředí školy, v němž se realizuje určitá změna, je významná kultura 

školy97. Každá škola má svou jedinečnou kulturu a některé inovace se nemusely nutně prosadit 

do praxe školy, protože mohly být s kulturou dané školy v rozporu. Kultura školy se proto stala 

předmětem a součástí úvah o pedagogických inovacích, autonomii a rozvoji škol. ICT zasahují 

do všech oblastí fungování školy jako je výuka, komunikace ve škole, řízení školy a také jsou 

součástí kultury školy. Aby ICT byly využívány efektivně a měly nějaký účinek, je třeba 

překonat technickou zaostalost škol, která se dá překonat poměrně snadno; dále změnit 

organizaci školy a především změnit myšlení lidí, což už je podstatně těžší. ICT jsou ovšem jen 

                                               
94 USUN, S. Information and communication technologies (ICT) in teacher education (ITE) programs in the world and Turkey. 
Procedia Social and Behavioral Sciences 2009, roč. 1, č. 1 [Internet] [2.2. 2012]. ISSN 18770428. 
<http://pdn.sciencedirect.com/science?_ob=MiamiImageURL&_cid=277811&_user=10&_pii=S1877042809000640&_check=y
&_origin=article&_zone=toolbar&_coverDate=31-Dec-2009&view=c&originContentFamily=serial&wchp=dGLzVlS-
zSkzk&md5=a7325af33bac773f2369dcf668a44edf/1-s2.0-S1877042809000640-main.pdf>.
95 Tamtéž..
96 Tamtéž.
97 Kultura školy představuje důležitý a relativně stálý faktor života školy, který zahrnuje přesvědčení, hodnoty, normy, názory,
postoje, symboly, rituály, ceremonie. Projevuje se v chování lidí ve škole i ve vztahu školy ke svému okolí. Jde o souhrn 
představ, přístupů a hodnot ve škole všeobecně sdílených a relativně dlouhodobě udržovaných
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prostředkem, a nikoliv cílem práce školy. Uvažujeme-li o kultuře školy a inovacích, jsou to 

hlavně ředitelé, kteří zde sehrávají klíčovou úlohu ve formulaci vize, rozdělení či umístění 

prostředků, v podpoře používání nových metod atd. Mají-li se školy stát místem, kde budou žáci 

získávat klíčové kompetence potřebné pro život ve společnosti vědění, pak se ICT musejí stát 

běžnou součástí všech hlavních oblastí fungování školy i činnosti všech aktérů školního 

vzdělávání. Je tedy nutné snažit se porozumět škole jako místu, kde jsou uskutečňovány změny 

související s implementací informačních a komunikačních technologií, a také porozumět tomu, 

jakou roli při jejich zavádění sehrávají tradice školy, preferované vzorce chování, hodnoty, 

normy uznávané lidmi ve škole, vztahy školy s okolními subjekty, tj. charakteristiky zahrnující 

především vnitřní prostředí školy i její okolí.

Na vztah kultury školy a ICT lze nahlížet nejen z pohledu, jaký vliv má kultura školy na 

začleňování ICT do života škol, ale je možné též sledovat, zda a jak mohou ICT ovlivnit kulturu 

školy. Velmi důležitou úlohu sehrává prostředí spolupráce a ochota učitelů shodnout se na 

hlavních principech fungování školy. To pak mže pozitivně ovlivnit proces vyjasňování pozice 

ICT nejen v každodenní práci školy, ale i v její základní filozofii (vizi) a dané kultuře. Škola se 

pak může postupně stát otevřenou svému okolí a může tím pak být pro své okolí i čitelnější. 

Způsob, jakým učitelé ve škole využívají ICT, se stává důležitým aspektem její kultury. Některé 

školy (či aktéři školy) chápou informační a komunikační technologie jako klíčovou subkulturu, 

která podporuje nejen výuku a učení žáků, ale má potenciál podněcovat radikální změny 

v samotném fungování školy. Taková subkultura mlže vzniknout v případě, že se ve škole utvoří 

skupina učitelů, kteří mají zájem o ICT, chápou jejich hodnotu a význam pro výuku a pohlížejí 

na technologie jako na jeden z možných způsobů řešení některých problémů, a ne jako jejich 

příčinu. Pokud se má škola nadále rozvíjet především v oblasti používání technologií, pak by se 

měla taková subkultura stát pevnou součástí školy. V opačném případě problémy nastávají, když 

kultura školy považuje ICT za nový a cizí prvek. V tom případě se pak ICT nestávají rysem 

kultury školy a zůstávají v podstatě izolovanou či cizorodou částí uvnitř školy.

V procesu začleňování může sehrát podstatnou roli prostředníka mezi ICT a požadavky 

nebo představami aktérů školního vzdělávání učitel – tzv. ICT koordinátor/koordinátor ICT, 

který má na starost oblast ICT ve škole, a tak jak po stránce odborné, tak metodické.98 Je to 

právě ICT koordinátor, který sehrává klíčovou roli při zavádění ICT ve škole, protože má 

iniciovat a podporovat využití ICT ve výuce a pomáhat kolegům v těchto snahách. Dále by měl 

navrhovat nebo se podílet na tvorbě školního informačního systému apod. Takový učitel by měl 

být v poměrně úzkém kontaktu s vedením školy a úzce s ním spolupracovat při začlenění ICT do 

                                               
98 U nás je tato funkce poměrně nová. ICT koordinátora jmenuje ředitel školy. Podobná funkce je i v dalších evropských zemích.
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života školy jako celku. Také má být nápomocný jednotlivým učitelům při integraci ICT do 

výuky ve třídě. Může se tak stát novým a významným prvkem kultury školy. V případě, že se 

činnost ICT koordinátora omezí výhradně na technické záležitosti (oprava počítačů aj.) může tak 

jeho integrační role ztratit na významu nebo mlže být silně oslabena.

Z výše uvedeného, tedy vyplývá, že při implementaci ICT je důležité a nezbytné poznat 

kulturu školy, kterou lze považovat za jednu ze zásadních charakteristik ovlivňujících úspěšné či 

neúspěšné začlenění ICT do života školy. Jak uvádí J. Zounek: „Kultura školy se formuje

v minulosti, ale má vliv na její budoucnost, promítá se do ní historie školy, její tradice, chování 

lidí, hodnoty, představy a není snadné ji rychle měnit, protože jedním z jejích charakteristických 

principů je až extrémní setrvačnost.“99 Moderní technologie vstupují do kultury školy jako 

relativně nový prvek, který může zvláště v procesu jejich zavádění intenzivně ovlivňovat již 

zmíněné hlavní oblasti fungování školy. Zásadní je tedy hledání optimálních cest, jak ICT 

začlenit do života školy a její kultury tak, aby se staly její součástí a nebyly lidmi ve škole 

chápány jako nějaká cizorodá subkultura, která nebyla do školy zavedena na základě potřeb 

školy, a není tudíž v souladu se sdílenými hodnotami a normami školy.

1.1. Charakteristika využití vybraných druhů ICT

1.1.1. Interaktivní tabule a její příslušenství

Interaktivní tabule je vynález posledního desetiletí, který se stal v některých západních 

zemích běžnou pomůckou při výuce a proniká rychle i do českých škol. Existuje několik výrobců 

a značek těchto tabulí, které se liší způsobem dotyku, ovládacími prvky a softwarem.

Kdybychom měli definovat, co je interaktivní tabule, mohli bychom uvést, že se jedná o 

„velkou interaktivní plochu, ke které je připojen počítač a datový projektor.“100 Projektor 

promítá obraz z počítače na povrch tabule a přes ni můžeme prstem, speciálními fixy, nebo 

dalšími nástroji (tužka, stylus101) ovládat počítač. 

Typů interaktivních tabulí je mnoho - v současnosti je šest základních druhů interaktivních 

tabulí, které se dělí podle druhu snímání pohybu na: tabule snímající elektrický odpor, 

elektromagnetické a kapacitní, infračervené, laserové, ultrazvukové, a kamerové. V českých 

školách se nejčastěji setkáme s elektromagnetickou tabulí, která se ovládá speciální tužkou nebo 

tzv. stylusem a pak s tabulemi využívajícími ke snímání pohybu elektrického odporu. Ty

většinou obsahují stylus, ale lze na ně zapisovat i pomocí prstu.

                                               
99 ZOUNEK, J. ICT v životě základních škol. Praha: TRITON, 2006. s. 30. ISBN 80-7254-858-1.
100 Elektronická encyklopedie Wikipedia. Interaktivní tabule. [Internet] [24.11. 2010]. 
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Interaktivn%C3%AD_tabule>.
101 stylus = předmět obdobný popisovači neb kuličkové tužce avšak s nepíšícím hrotem, nejčastěji vyrobeným z plastu. Stylus je 
používán jako nástroj pro ovládání a psaní na dotykových plochách obrazovek, interaktivních tabulí apod.
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Díky aktivitě české firmy AV Media, která spolupracuje s kanadským výrobcem 

interaktivních tabulí SMART Technologies se zdá být u nás nejrozšířenější značka Smart Board. 

Firma AV Media iniciovala společně s několika českými školami (ZŠ T.G. Masaryka Česká 

Kamenice, Základní škola Hostomice, Základní škola J.A. Komenského, Základní škola 

Kunratice, ZŠ Lupáčova, ZŠ Libice nad Cidlinou, ZŠ Česká Lípa, 28. října 2733 aj), které mají 

největší zkušenosti s používáním interaktivní tabule Smart Board, vytvoření webového portálu 

www.veskole.cz. Tento portál je určen učitelům, kteří si zde mohou mj. nabízet a stahovat 

zdarma své již vytvořené výukové materiály pro Smart Board.

Otázkou je, zda jsou interaktivní tabule pro žáky skutečně atraktivní. Zdá se, že české školy si 

interaktivní tabule oblíbily. Tyto tabule mohou mít oproti klasické křídové nebo fixové tabuli 

(tzv. whiteboard) mnoho výhod. Interaktivní tabule funguje jako sjednocující prvek celé třídy či 

výukové skupiny a záleží pouze na učiteli, do jaké míry umožní zapojení samotných žáků do 

práce s ní. Učitel si díky tabuli může udělat přípravy na výuky dopředu a vzhledem k digitální 

povaze a tudíž i dalšímu možnému využití takových příprav je může následně zefektivnit. 

Elektronické výstupy, které na tabuli vzniknou (snímky neboli obrazovky), mohou být dále v 

počítači zpracovány nebo rozeslány žákům, což jsou některé z výhod interaktivních tabulí.

Když se zaměříme na adjektivum interaktivní (z názvu interaktivní tabule) – nedá se říct, že 

toto slovo vyplývá ze způsobu vedení výuky, se kterou může být využití elektronických tabulí za 

určitých předpokladů spojováno. Víme, že interaktivní elektronické tabule umožňují ovládat 

počítač a naopak reagovat na výsledky provádění počítačového programu a odtud tedy pramení 

již zmiňovaná interaktivita. Výuka s interaktivní tabulí může, ale nemusí být pro žáky 

interaktivní v pravém slova smyslu. Záleží především na didaktických dovednostech učitele, 

protože malý, nebo v horším případě žádný, pedagogický přínos interaktivních tabulí souvisí 

nejčastěji s nedostatečnými technologickými kompetencemi (tj. jak s technikou didakticky 

správně pracovat) jednotlivých učitelů, což by se nemělo považovat za všeobecně platný 

argument pro odmítání technologií.

Pozitiva či negativa technologií jsou zakódována již přímo v konkrétním technologickém 

prostředku.102 Tedy ani dobré úmysly a postupy při užívání nevhodné technologie nemohou 

ovlivnit negativní důsledky jejího používání. V dnešní informační společnosti převažuje názor, 

že přínosy technologií lze ovlivnit způsoby jejich používání. Při využívání technologií ve 

vzdělávání je možné konstatovat, že prostředky ICT lze chápat jako pomyslný zesilovač, protože 

umocňují jak dobré, tak i špatné aspekty a podmínky učení. V lednu 2008 na titulní stránce 

Portál Veškole.cz s podtitulem webový portál na podporu výuky s interaktivními tabulemi 

                                               
102 NEUMAJER, O. Interaktivní tabule – vzdělávací trend i módní záležitost. [Internet] [28.11. 2010].
<http://ondrej.neumajer.cz/?item=interaktivni-tabule-vzdelavaci-trend-i-modni-zalezitost>.

http://www.veskole.cz/
http://www.veskole.cz/
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(zabývá se shromažďováním podkladů pro práci s interaktivní tabulí) v lednu 2008 uvedl: 

„Interaktivní tabule se staly fenomenem. Všichni o nich mluví, vznikla celá řada projektů, ale 

přesto se už objevují první varující studie. Technika přetlačila rozumné využití i tohoto 

média“.103 Klasický příklad, který odpůrci ICT ve vzdělávání uvádějí, je používání či zneužívání 

interaktivní tabule k pouhému promítání např. powerpointových prezentací. Takový způsob 

využití drahých tabulí se zdá být finančně neefektivní. Další případné nebezpečí společné pro 

většinu prostředků ICT je skutečnost, že nové technologie umožňují učitelům zahrnout žáky 

daleko větším množstvím informací, než klasické výukové prostředky. Výsledkem může být to, 

že někteří žáci budou přetíženi, zatímco jiní budou spíše pasivní. Jinou námitkou je obava z 

tendence, kdy učitelé upřednostní „virtuální svět“ před světem reálným. Příkladem může být 

redukce oblíbených experimentů např. ve fyzice či chemii na úkor sledování těchto experimentů 

pomocí „bezpečných“ videí např. pomocí interaktivní tabule. Tato hranice vyváženosti mezi 

bezpečností žáků na jedné straně a sledováním vzdělávacího cíle na straně druhé není často dost 

přehledná. A právě díky tomu je tento způsob často uváděn i jako jeden z pozitivních přínosů 

ICT, což může být ale i paradoxní. I v této situaci záleží na konkrétním postupu učitele, protože 

některé applety104 ovládané prostřednictvím interaktivní tabule mohou experimentování dovést 

až do takových rozměrů, které ve třídě nelze prakticky simulovat či předvést.

V červnu 2007 varoval server BBC News Education105 před možným zdravotním 

nebezpečím, které hrozí uživatelům interaktivních tabulí, konkrétněji projektorů, které jsou 

součástí tabulí. Nepříjemné zdravotní komplikace (prudká bolest očí, ztráta orientace apod.) 

může být způsobena delším přímým kontaktem s intenzivním světlem vycházejícím z projektoru. 

U nás o tomto zjištění informoval Učitelský spomocník 106. Jako některá další technická negativa 

interaktivních tabulí mohou být např. vrhání stínu učitele na tabuli, horší akustika způsobená 

dataprojektorem, malé rozměry a rozlišení různých modelů tabulí, obtížnost jejich výškového 

nastavení u některých z nich aj.

Pozitivní se zdá být fakt, že technologie interaktivních tabulí se díky velkému zájmu 

uživatelů a práci výrobců této techniky intenzivně vyvíjejí a tak značné množství současných 

technických nedostatků bude snad do budoucna co nejvíce eliminováno. Již dnes někteří výrobci 

nabízejí tabule se zadní projekcí, kde je vyloučen problém s vrženým stínem a nemělo by tedy 

hrozit oslnění učitele paprsky projektoru (pro příklad uvádím typ interaktivní tabule - Smart 

                                               
103 NEUMAJER, O. Interaktivní tabule – vzdělávací trend i módní záležitost. [Internet] [28.11. 2010].
<http://ondrej.neumajer.cz/?item=interaktivni-tabule-vzdelavaci-trend-i-modni-zalezitost>.
104 applet = hotové zkomprimované programy nejčastěji využitelné v internetových stránkách pro různé funkce (tzv. Java Applet)
105 BBC News Education. Whiteboard projector safety fears. [Internet] [29.12. 2010]. 
<http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/education/6253410.stm>.
106 Učitelský spomocník. V Anglii mají pochybnosti o bezpečnosti projektorů školních interaktivních tabulí. [Internet] [29.12. 
2010.]. <http://www.spomocnik.cz/index.php?id_document=2145>.



- 39 -

Board685i3). Postupně se také zvětšuje úhlopříčka tabulí i cenová dostupnost, velká budoucnost 

je připisována tzv. multidotykovým obrazovkám (multi-touch display)107.

Použití interaktivní tabule je téměř univerzální, protože ji lze efektivně využívat ve všech 

předmětech při výkladu, opakování, zkoušení atd., současně s různými metodami a formami 

výuky, na všech stupních a typech škol. Je vhodné mít v učebně (třídě) ještě i „obyčejnou“ tabuli 

jako zálohu pro případ technických potíží s tabulí interaktivní.

Způsob učení žáků je pomocí interaktivní tabule podporován principy, které byly popsány 

Mezinárodní akademií vzdělávání (IAE108). Jedná se především o tři základní principy, jak se 

žáci učí: aktivní zapojení, sociální participace a smysluplné činnosti109. Při hledání vhodných 

inovativních didaktických prostředků, které je možné ve výuce používat, se ukazuje, že 

interaktivní tabule je jedním z velmi účinných nástrojů, jak dosáhnout změn současně s vhodně 

použitými vyučovacími metodami.

Co se týká zkušeností ze zahraničí, Finsko je např. jednou ze zemí, která příliš této 

technologické vymoženosti nepodlehla. Finské učebny většinou nejsou vybaveny interaktivními 

tabulemi. To je v porovnání s Velkou Británií velký kontrast, protože Velká Británie investovala 

do této pomůcky mnoho finančních prostředků a je zde snaha touto pomůckou vybavit všechny 

třídy. Ovšem, tam, kde se interaktivní tabule ve Finsku nachází, je využívána velmi často a 

účelně. Vhodné je dodat, že Finsko nemá jako Velká Británie zvláštní vládní program pro ICT ve 

vzdělávání, tj. nikdo hromadně nedodává drahá zařízení paušálně do všech škol. Ve výdajích na 

školství patří Finsko ke světovému průměru. Nicméně, v mezinárodních srovnávacích testech 

PISA jsou v celosvětovém měřítku výsledky finských žáků řazeny mezi ty úplně nejlepší. Z toho 

vyplývá, že interaktivní tabule v rukou zkušeného a technologicky zdatného pedagoga může být 

úspěšnou pomůckou posilující efektivnost vzdělávacího procesu. Tudíž masové vybavování tříd 

drahými technologiemi nemusí vždy přinést očekávané výsledky.

V zahraničních výzkumech byly u učitelů sledovány změny, které postupně vznikaly během 

používání interaktivní tabule. Jejich vyučovací styl se měnil při získávání nových zkušeností při 

práci s tímto typem tabule a také při aktivním zapojování žáků do výuky. Martinková uvádí, že 

„původní interaktivita, která vznikala mezi učitelem a žákem a mezi žáky navzájem, se rozvinula 

o interaktivitu mezi žákem a učení pomůckou prezentovanou na interaktivní tabuli.“110 Tabule se 

tak vlastně stala prostředníkem mezi žákem a učitelem. Martinková dále interaktivitu specifikuje 

                                               
107 Např. Multidotyková interaktivní integrovaná tabule Smart Board 880, Smart Board 885. [Internet] [29.12. 2010]. 
<http://www.chytratabule.cz>.
108 IAE = International Academy of Education
109 VOSNIADOU, S. How Children Learn. Geneva: UNESCO, 2001. s. 8 – 11. [Internet] [10.3. 2012] 
<http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/archive/publications/EducationalPracticesSeriesPdf/prac07e.pdf>.
110 MARTINKOVÁ, Anna. Spolupráce vysoké školy se základními a středními školami při integraci interaktivní tabule do 
vzdělávání. IN HAVLÍČEK, J. Proceedings of 7th International Conference Efficiency and Responsibility in Education (ERIE 
2010). Czech University of Life Science: Prague, Czech Republic, Juni 2010. ISBN 978-80-213-2084-0.
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následovně: „Žákova interaktivita je chápána tak, že ovládá učební pomůcku na i-tabuli, aktivně 

vstupuje do chodu této učební pomůcky a ovlivňuje její další průběh podle situace (...) s učitelem, 

jež je často v roli koordinátora. Tím se učební pomůcka prezentovaná na i-tabuli liší od 

výukových programů, které jsou naprogramovány předem a nemohou reagovat na aktuální 

situaci vzniklou při výuce a neumožňují řešit obsah učiva v souvislosti s příklady, které např. 

uvádějí žáci ze svého života.“111 Zde pro názornost ještě uvádím i grafické znázornění možností 

práce žáka s interaktivní tabulí. Srovnej obr. 1 a obr. 2 (viz Přílohy). Jedná se o nově vzniklé 

rozhraní mezi uživatelem a učební pomůckou prezentovanou na počítači a na interaktivní tabuli. 

Při srovnání zjistíme, že interaktivní tabule umožňuje přímý kontakt s učební pomůckou na její 

ploše bez jakýchkoliv dalších přídavných zařízení počítače (myš, klávesnice atd.), což výrazně 

zlepšuje názornost používané učební pomůcky a též může zvýšit i motivaci a chuť žáků učit se a 

pracovat s ní. (Viz Přílohy, Obr. 2 Možnosti práce žáka s interaktivní tabulí.)

Spolu se zaváděním interaktivních tabulí se v praxi sice vynořují problémy, ale také je snaha 

najít možnosti, jak tyto vzniklé problémy řešit. V obdobném duchu jako tomu bylo v britských 

základních školách (v letech 2003 – 2004) s projektem „the Primary Schools Whiteboard 

Expansion“ (PSWE)112, i u nás vznikl projekt Evropské Unie „Peníze školám“, kde bylo možné, 

aby základní školy vybavily své učebny technologiemi pro podporu výuky. Problém, který 

nastal, a domnívám se, že na některých školách ještě přetrvává, byl ten, že způsob výuky 

s interaktivní tabulí nebyl mnohdy vhodný. Výuka nezohledňovala didaktické možnosti této 

tabule a často sloužila jen jako didaktická technika k pasivním prezentacím výukových 

materiálů, které byly žákům předkládány, aniž by se konalo jakékoliv jejich interaktivní 

zapojení. Jak také zmiňuje Martinková: „Často však učitelé i-tabuli nevyužívali vůbec, přestože 

se v některých učebnách školy nacházela.“113 Tento případ ještě více zdůrazňuje potřebu rozvíjet 

dovednosti učitelů ovládat interaktivní tabuli nejen po technické stránce, ale i rozvíjet jejich 

kompetence vhodnými vyučovacími metodami a organizačními formami při používání této 

tabule v praxi. Díky střediskům vzdělávání, která vznikala přímo na školách, kde se interaktivní 

tabule využívali, se situace zlepšila. „Jejich vzdělávací programy, například v dlouhodobých 

nebo krátkodobých kurzech i-tabulí, procházejí schvalovací procedurou přes akreditační komisi 

Ministerstva školství a dávají tak záruku, že lektoři jsou dostatečně erudovaní a zkušení v této 

                                               
111 MARTINKOVÁ, Anna. Spolupráce vysoké školy se základními a středními školami při integraci interaktivní tabule do 
vzdělávání. IN HAVLÍČEK, J. Proceedings of 7th International Conference Efficiency and Responsibility in Education (ERIE 
2010). Czech University of Life Science: Prague, Czech Republic, Juni 2010. ISBN 978-80-213-2084-0.
112 LEWIN, C.; SOMEKH, B.; STEADMAN, S. Embedding interactive whiteboards in teaching and learning: The process of
change in pedagogic practice. Journal: Education and Information Technologies. s. 291-303. ISSN 1360-2357 
113 MARTINKOVÁ, Anna. Spolupráce vysoké školy se základními a středními školami při integraci interaktivní tabule do 
vzdělávání. IN HAVLÍČEK, J. Proceedings of 7th International Conference Efficiency and Responsibility in Education (ERIE 
2010). Czech University of Life Science: Prague, Czech Republic, Juni 2010. ISBN 978-80-213-2084-0.
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oblasti.“114 Dovoluji si souhlasit s Martinkovou115, že je důležité a potřebné dostat toto 

vzdělávání přímo na vysoké školy – především na fakulty, které by měly připravovat budoucí 

učitele na inovace, se kterými se budou setkávat ve školách od začátku své učitelské kariéry. 

Současně je ale také nutné spolupracovat se školami, v kterých je potřeba vzdělávat již pracující 

učitele např. pomocí vzdělávacích programů vysokých škol nebo workshopů pro učitele z praxe. 

Bylo by vhodné, kdyby se při vytváření těchto programů čerpalo ze zkušeností a výsledků 

výzkumů z této oblasti jak u nás, tak i ze zahraničí.

Co se týká zkušeností ze zahraničí, dá se říci, že asi nejlépe se rozvíjeli kompetence učitelů 

přímo v praxi, pokud bylo možné pracovat se žáky a interaktivní tabule alespoň po dobu dvou 

let. Za tu dobu byly kompetence učitelů prokazatelně lepší a lepší výsledky byly i u žáků během 

celonárodního testování např. ve Velké Británii v období 2004 – 2006116. Když porovnáme např. 

zkušenosti a výsledky z výzkumu PSWE spolu s dalšími světovými názory117, získáme 

následující:

 I přes poměrně velké nadšení žáků pro interaktivní tabule a zvýšení jejich motivace 

nemusí žáci vždy dosáhnout lepších výsledků v případě, že nebudou vhodně zvládnuty 

didaktické principy v rámci používání tohoto typu tabule. Didaktické principy by měly 

směřovat k aktivní formě práce žáků ve výuce, vyučování by mělo být zaměřené na 

porozumění a myšlení, ne jen na zapamatování a rutinní procvičování.

 Na školách, kde byl tento typ tabulí využíván po již výše zmiňovanou dobu dvou let, 

byl prokázán progresivní rozvoj u všech žáků. Zlepšení svých výsledků ve výuce 

prokázali průměrní, nadprůměrní, ale i starší žáci se speciálními vzdělávacími 

potřebami. Posledně jmenovaní žáci byli motivováni tím, že prostřednictvím 

interaktivní tabule mohli prokázat své znalosti a dovednosti. Prokázalo se, že 

největšího účinku se nejpravděpodobněji dosáhne při skupinové práci nebi i jednotlivě 

u interaktivní tabule a ne příliš při frontální práci.

                                               
114 MARTINKOVÁ, Anna. Spolupráce vysoké školy se základními a středními školami při integraci interaktivní tabule do 
vzdělávání. IN HAVLÍČEK, J. Proceedings of 7th International Conference Efficiency and Responsibility in Education (ERIE 
2010). Czech University of Life Science: Prague, Czech Republic, Juni 2010. ISBN 978-80-213-2084-0.
115 Tamtéž.
116 Jednalo se o projekt PSWE (LEWIN, C.; SOMEKH, B.; STEADMAN, S. Embedding interactive whiteboards in teaching and 
learning: The process of change in pedagogic practice. Journal: Education and Information Technologies. s. 291-303. ISSN 
1360-2357).
117 např. SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika. Praha: Grada, 2008. s.181 – 248. ISBN 978-80-247-1821-7, 
WARWICK, P.; MERCER, N.; KERSHNER, R.; STAARMAN, K. J. In the mind and in the technology: The vicaerious 
presence of the teacher in pupil´s learning of science in collaborative group activity at the interactive whiteboard. Computers & 
Education 55, 2010, p. 350 – 362. [Internet] [4.4. 2012].  <http://ac.els-cdn.com.ezproxy.is.cuni.cz/S0360131510000357/1-s2.0-
S0360131510000357-
main.pdf?_tid=3a1da0b9aa960f9621d047edf7daf286&acdnat=1333827771_0f77a9d8647dddc34920c7b37231352d>.
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V projektu PSWE118 v Anglii byly pořízeny i videozáznamy z hospitací v jednotlivých 

třídách. Zjistilo se, že interaktivní tabule je prostředkem v interakci mezi žákem a učitelem, kde 

žák často směřuje ve výuce svou pozornost na tuto tabuli místo na učitele, dochází k postupným 

změnám rolí učitelů a žáků, a zlepšuje se i sociální účast při společném učení s žáky. Dále, 

dochází ke změně doposud používaných vyučovacích metod a v neposlední řadě technologická 

inovace neprobíhá izolovaně, nýbrž učitelé si své nápady a zkušenosti předávávají.

1.1.2. PC, notebook, netbook

Tato část je věnována krátce zmínce o dalších typech informačních a komunikačních 

technologiích – osobnímu počítači (PC), notebooku a netbooku.

PC je označení pro počítač určený pro použití jednotlivcem119, tj. osobní počítač. V dnešní 

době je nejrozšířenější softwarovou platformou operační systém Microsoft Windows, v menším 

rozsahu pak Mac OS X a Linux. Co se týká součástí PC, je důležité rozlišovat mezi dvěma 

rovinami – hardware a software. Pro dobrou funkci počítače je potřeba spolehlivý a výkonný 

hardware, ale to co je „duchem“ počítače je software.

Využití počítačů ve výuce se začíná prosazovat od „osmdesátých let 20. století“120. V 

devadesátých letech došlo v České republice k masovému rozšíření počítačů ve školách a k 

jejich propojování do počítačových sítí, které umožňují sdílet technické prostředky a zpřístupnit 

každému připojení k internetu. Počítač ve výuce můžeme aplikovat dvěma způsoby, které se do 

určité míry prolínají a nejdou od sebe úplně oddělit. Jsou jimi:121

 Výuka o počítači – obsahuje poznatky o technickém vybavení (hardware), o 

programovém vybavení (software) a s tím související obsluhou, případně i údržbou 

hardware a tvorbou software. 

 Výuka s počítači (počítačová výuka) – zahrnuje všechny způsoby využití počítače pro 

účely výuky jako pomůcky pro učitele a žáka. Takto pojatá výuka může být uplatněna ve 

všech předmětech. U takto vedené výuky není nutná znalost programovacích jazyků u 

žáků. Je nutná alespoň částečná znalost komunikace s počítačem. Výuku s počítači lze 

rozdělit na výuku počítačově podporovanou a počítačově řízenou.

Pro doplnění uvádím schéma možného využití počítače – viz Přílohy Obr. 3 Možnosti využití 

počítače ve výuce.

                                               
118 LEWIN, C.; SOMEKH, B.; STEADMAN, S. Embedding interactive whiteboards in teaching and learning: The process of 
change in pedagogic practice. Journal: Education and Information Technologies. s. 291-303. ISSN 1360-2357.
119 z angličtiny personal computer
120 Elektronická encyklopedie Wikipedia. Využití počítačů ve výuce. [Internet] [24.3. 2012]. 
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Vyu%C5%BEit%C3%AD_po%C4%8D%C3%ADta%C4%8D%C5%AF_ve_v%C3%BDuce>.
121 DOSTÁL, J., SZOTKOWSKI, R. Nástin možností využití multimédií ve výuce. [Internet] [3.4. 2012]. 
<http://radio.feld.cvut.cz/AES/atp2005/proc/atp05p17.pdf>.
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Počítač má ve výuce mnoho všestranně zaměřených funkcí, mezi ty nejdůležitější lze zařadit 

např. počítač jako: učební pomůcka, pracovní nástroj učitele a pracovní nástroj žáka. Prvně 

zmiňovaná funkce je u nás jedna z nejužívanějších, zvláště při „výuce programování, obsluhy 

počítače, poznávání jednotlivých typů počítačů atd.“122 Díky této funkci se zvýší názornost 

modelování, nejrůznějších simulací, grafiky a animace, či prezentace učební látky. Počítač jako 

pracovní nástroj učitele slouží hlavně při „přípravě a plánování pedagogického procesu“123 jako 

jsou úvazky, evidence žáků a administrativa s tím spojená, dále při řízení a hodnocení výuky.

Poslední zmiňovaná funkce umožňuje žáky činnost, při níž získává poznatky a dovednosti – jde 

tedy o výuku s počítačem, kde počítač zde funguje jako didaktická technika. V souvislosti 

s těmito funkcemi existují tři základní modely výuky podporované počítačem: „počítač ve funkci 

vyučovacího stroje (automatu) při počítačem podporované výuce, počítač ve funkci 

demonstračního prostředku jako pomocník učitele a počítač jako vnější aktivní paměť 

učitele“124. Při Když bychom jednotlivé modely stručně popsaly, zjistíme, že:

 počítač ve funkci vyučovacího stroje (automatu) při počítačem podporované výuce

je situace, kdy počítač je v roli učitele, tzn., že předává poznatky, následně kontroluje 

jejich správné osvojení a snaží se programovou složkou motivovat žáka.

 počítač ve funkci demonstračního prostředku jako pomocník učitele slouží učiteli 

k předvádění obtížně znázornitelným jevům, protože je možné zobrazit nejrůznější 

varianty řešení v ploše i v prostoru, umožňuje konstruování a animaci děje a přitom je 

zde stále prostor pro komunikaci učitele a žáka.

 počítač jako vnější aktivní paměť učitele posiluje práci učitele s informacemi (např. 

umožňuje informace o osvojování učiva a chápání žáka didakticky vhodně využít k řízení 

prezentované učební látky), dále učiteli pomáhá k podrobnější analýze vlastní práce a tím 

tak i ke zkvalitňování jeho působení. 

Notebook a netbook lze v podstatě ve výuce využít stejným či podobným způsobem, jak 

bylo popsáno výše při práci s PC. Tudíž v následujícím textu půjde spíše o porovnání a popis 

obou uvedených typů přenosných počítačů. Notebook je označení pro přenosný počítač, který je 

v podstatě používán na stejné úlohy jako stolní počítače (PC), protože má zabudované 

komponenty, které poskytují srovnatelné funkce jako komponenty stolních počítačů.125

Notebooky používají k zobrazování „zabudovaný LCD displej, jako optickou mechaniku

používají tenkou (slim) DVD mechaniku, jako vstupní zařízení se většinou používá touchpad, myš 

                                               
122 DOSTÁL, J., SZOTKOWSKI, R. Nástin možností využití multimédií ve výuce. [Internet] [3.4. 2012]. 
<http://radio.feld.cvut.cz/AES/atp2005/proc/atp05p17.pdf>.
123 Tamtéž.
124 Tamtéž.
125 Komponenty notebooků a PC ale nejsou zaměnitelné, protože komponenty v noteboocích jsou miniaturizované a 
optimalizované z hlediska příkonu, fyzických rozměrů a hmotnosti.
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a externí klávesnici je možné připojit přes USB port.“126 V současnosti není cenový rozdíl mezi 

stolním a přenosným počítačem tak velký, a tím výrazně stoupá i zájem o notebooky. 

Z historického hlediska byl notebook označován jako laptop (jako starší označení pro obdobu 

notebooku127) - změna označení tak vlastně vyjadřovala zmenšení velikosti128. V dnešní době se 

v podstatě dá notebook srovnat s běžným PC, mohli bychom ho označit jako „pracovní PC“ na 

cesty či PC, které je možné nosit s sebou.

V případě netbooku jde o počítač menší než je notebook, který se „zaměřuje na mobilitu, 

upřednostňuje nízkou spotřebu, cenu i váhu, a orientuje se především na poskytnutí přístupu k

internetu a jednodušší kancelářské práce.“129. Jedná se tedy vlastně o jeho (notebooku) lehčí130

variantu a tím je pak i vhodnější na přenášení. Vlastní koncept netbook byl zaveden v roce 

„1997“131 a byl jím model „HP Omnibook 800 CT se systémem Windows 95“132, ovšem název 

netbook začala poprvé používat až firma „Psion v roce 1999“133. Vzhledem k tomu, že je to 

přenosný počítač s malými rozměry, nízkou hmotností a spíše důrazem na nízkou spotřebu 

energie, nemá CD-ROM či DVD-ROM mechaniku, ale kompenzací má poměrně bohaté 

možnosti připojení k internetu. Při dalším porovnání s notebookem, svým výkonem se nemůže 

rovnat „klasickým“ notebookům. Navíc má i menší rozlišení i úhlopříčku displeje, což obecně 

snižuje kvalitu zobrazení.Netbook dokáže být flexibilnější než notebook, protože je u něj možné 

ho zapínat a vypínat na krátkou dobu na provedení takových věcí, kvůli kterým by se nám 

zapínat velký notebook nevyplatilo. Dále umožňuje také větší koncentraci na úkol, protože na 

tomto typu počítače se obvykle pracuje s jedním programem, který je maximalizován na celou 

plochu displeje počítače. I když to může vypadat jako nevýhoda oproti notebookům, na jeden 

program se většinou koncentruje lépe, než na několik aplikací současně spuštěných (jak tomu 

často bývá u notebooku). Dalo by se říci, že výsledkem je pak i vyšší produktivita práce, což je 

z hlediska výuky nezanedbatelné. Pokud jde ale o kreativnější práci s více informacemi a 

několika programy současně, je v tomto případě lepší volbou spíše notebook, protože má větší 

displej, což neznamená jen to, že se na něj vejde více informací, ale že je to ve výsledku i 

přehlednější. Naopak netbook je vhodnějších v situacích, kdy má být používán hlavně k 

vyhledávání informací, čtení textu, prohlížení obrázku, sledování videí.

Z uvedených informací vyplývá, že pokud požadavek výkonu převažuje a není na závadu 

pracovat s větším a „křehčím“ notebookem, je na místě volit spíše notebook než netbook. 

                                               
126 Elektronická encyklopedie Wikipedia. Notebook. [Internet] [30.3. 2012]. <http://cs.wikipedia.org/wiki/Notebook>.
127 Název vychází z možnosti použití na kolenou: laptop = počítač na klín.
128 notebook = zápisník, kniha
129 Elektronická encyklopedie Wikipedia. Netbook. [Internet] [30.3. 2012]. <http://cs.wikipedia.org/wiki/Netbook>.
130 hmotnost se obvykle pohybuje v rozmezí 0,9–1,5 kg
131 Elektronická encyklopedie Wikipedia. Notebook. [Internet] [30.3. 2012]. <http://cs.wikipedia.org/wiki/Notebook>.
132 Elektronická encyklopedie Wikipedia. Netbook. [Internet] [30.3. 2012]. <http://cs.wikipedia.org/wiki/Netbook>.
133 Tamtéž.
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V opačném případě – a to se práce s ICT ve výuce týká ve velké míře - pokud je hlavním 

požadavkem maximální přenositelnost, vysoká odolnost a fakt, že netbook není úplně 

plnohodnotným PC, je vhodnější vybrat právě netbook.

1.1.3. Internet

Internet je celosvětový systém navzájem propojených počítačových sítí (můžeme říci, že se 

jedná o takovou „síť sítí“), ve kterých mezi sebou počítače komunikují. Hlavním cílem je 

komunikace nebo také jinými slovy výměna dat. Nejznámější služba, která je v rámci internetu 

poskytována a využívá se v hojné míře je služba World Wide Web134 („celosvětová pavučina“). 

Jedná se v podstatě o kombinaci textu, grafiky a multimédií, které jsou navzájem propojeny 

hypertextovými odkazy. Další často využívanou službou je e-mail neboli elektronická pošta, 

ovšem existuje spousta dalších služeb.

Internet může být prostředkem a zdrojem informací v různých vyučovacích předmětech. 

Způsobů, jakými se dá internet zapojit do vzdělávání je spousty – podle Brdičky je možné ve 

vzdělávání chápat jako „stroj na učení, zdroj informací, komunikační nástroj, pomocník učitele, 

pomocník žáka nebo nástroj distančního vzdělávání.“135 Když bychom si detailněji přiblížili 

některá z těchto uplatnění, zjistíme následující:

 zdroj informací – vyhledávací nástroje (např. Google, Yahoo, Bing), pomocí kterých lze 

najít text, obrázky, videa

 komunikační nástroj – internet umožňuje elektronickou komunikaci prostřednictvím e-

mailu, virtuálních fór, konferencí apod.

 pomocník učitele – internet přináší potřebné informace, nabízí celou řadu hotových 

materiálů a vzdělávacích projektů, včetně např. testovacích úloh; virtuálních 

vzdělávacích prostředí či metodickou pomoc

 pomocník žáka - vhodný k získávání a prohlubování již nabytých znalostí, nacházení 

nových informací

 distanční vzdělávání – internet umožňuje studium na dálku

Co se týká samotných informací nebo internetových stránek je důležité posoudit jejich kvalitu a 

hodnověrnost, což může být problematické. Ideální je, jsou-li např. konkrétní informační

prameny doporučovány odborníky.

1.1.4. E-learning

                                               
134 zkráceně též web
135 BRDIČKA, B. Role internetu ve vzdělávání: studijní materiál pro učitele snažící se uplatnit moderní technologie ve výuce. 
Praha: Univerzita Karlova 2003. ISBN 80-239-0106-0. Dostupné rovněž z <http://it.pedf.cuni.cz/~bobr/role/ka65.htm>.
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V současnosti se čím dál více setkáváme s e-learningem neboli elektronickým vzděláváním, 

protože tato forma výuky se stává oblíbenou. I přesto, že je pojem e-learning často používán, 

jeho vymezení není jednotné a ustálené. Tento způsob vzdělávání je popisován např. jako 

„vzdělávací proces (s různým stupněm intencionality), v němž jsou používány informační a 

komunikační technologie pracující s daty v elektronické podobě. Způsob využívání prostředků 

ICT je závislý především na vzdělávacích cílech a obsahu, charakteru edukačního prostředí, 

potřebách a možnostech všech aktérů vzdělávacího procesu.“136 Jiná vymezení jsou např. 

„elektronické vzdělávání, tj. vzdělávací kurz vytvořený v LMS, který je určen k samostudiu za 

vedení lektora, jenž komunikuje se studentem elektronicky v tomto prostředí.“137 nebo „E-

learning staví na využití interaktivity technologií k interpersonální interakci i k interakci 

s multimediálními obsahy.“138

Pokud jde o ee--lleeaarrnniinnggoovvéé kkuurrzzyy, dali by se vymezit takto: „většinou obsahují simulace, 

multimediální lekce, tj. kombinace textového výkladu s animacemi, grafikou, schématy, auditem, 

videem a elektronickými testy.“139 S tvorbou tohoto typu kurzů úzce souvisí ppeeddaaggooggiicckkéé

aassppeekkttyy, které tvoří podstatnou část jejich tvorby. Pro vytvoření kvalitního vzdělávacího 

programu v e-learningové formě jsou důležité následující aspekty, které by neměly být 

opomenuty:140

 komplexnost – zachování logické návaznosti a dobré struktury uspořádání učiva

 aktivita – udržení pozornosti pomocí interaktivity a multimediality s proporcionálním 

využíváním komunikačních nástrojů pro zlepšení psychických vazeb individuálních 

účastníků

 samostatnost – vyplývá ze způsobu studia a předpokladem vlastní zodpovědnosti ze 

plnění studijního programu

 přiměřenost a transparentnost textu

 konstruktivistické didaktické zásady, kdy studující si spojuje části informací z vnějšího 

prostředí do smysluplných struktur, se kterými dále operuje

 analyticko-syntetický přístup

Učitel plní roli v on-line vzdělávání podpory učícího se, nese dostatečnou zodpovědnost, aby 

bylo dosaženo optimálních vzdělávacích standardů. Dále se stává též moderátorem diskuzí se 

žáky a samozřejmě by měl plnit tradiční funkci – tj. předávání informací, vědomostí a hodnot. 

                                               
136 ZOUNEK, J. E-learning a vzdělávání. Několik pohledů na problematiku e-learningu. Pedagogika, 2006, roč. 56, č. 4, s.340. 
ISSN0031-3815.
137 SAK, P. Člověk a vzdělání v informační společnosti. Praha: Portál, 2007. s. 149. ISBN 978-80-7367-230-0.
138 Tamtéž, s. 149.
139 EDoceo. Co je e-learning? [Internet] [29.3. 2012]. < http://www.edoceo.cz/index.php/co-je-to-elearning.html>.
140 ŠVEJDA, G. Pedagogické aspekty e-learningu. In INFOTECH - Moderní informační a komunikační technologie ve 
vzdělávání 11.9. 2007. Dostál, J. Olomouc: Votobia Olomouc, 2007. s. 214 – 218.
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Naproti tomu role učícího se v tomto procesu vyžaduje osvojit si další schopnosti a dovednosti 

jako např. naučit se týmové spolupráci, přijmout zodpovědnost za svoje vzdělávání, spolupodílet 

se na přípravě programu kurzu a tím i přijímat odpovědnost za proces učení celé skupiny.

E-learning v sobě zahrnuje jednak asynchronní formu studia (studium, které si žák časově 

řídí sám) a jednak synchronní formu studia (umožňuje vzájemnou komunikaci všech 

zúčastněných současně – prostřednictvím chatu, virtuálních tříd, videokonferencí atp.). Tento typ 

vzdělávání se může též uplatnit např. jen pro zadávání úkolů určených pro domácí přípravu nebo 

jako prostor pro umisťování studijních materiálů. Brdička141 uvádí přehled rozdílů mezi těmito 

dvěma formami studia, přičemž dodává, že „Ve většině případů se jeví být optimálním řešením 

kombinace obou základních modelů.“142

Nezávislé (asynchronní) Závislé (synchronní)

Práce není plánovaná. Studenti mají přístup 

k výukovým materiálům, kdy chtějí. Nepoužívá se 

žádná online komunikace jako chat nebo 

videokonference, pouze e-mail. Aktivity se většinou 

odbývají prostřednictvím Webu. Tento model se 

nazývá též asynchronní, protože činnost není žádným 

způsobem časově koordinována. Přímá komunikace 

a interaktivita je značně omezena.

Během práce jsou organizována pravidelná 

setkání studentů a učitelů. Používá se chat 

i videokonference. Je nutná spolupráce 

a komunikace v předem dohodnutém čase. Tato 

metoda umožňuje bližší seznámení všech 

účastníků, ale je obtížně realizovatelná, zvláště 

jsou-li účastníci z různých časových pásem.

Existuje hned několik druhů e-learningu, ovšem autoři se do detailu neshodují s tímto 

vymezením. Eger143 rozlišuje ccoommppuutteerr--bbaasseedd--ttrraaiinniinngg, wweebb--bbaasseedd--ttrraaiinniinngg a oonnlliinnee lleeaarrnniinngg. 

První uvedený (ccoommppuutteerr--bbaasseedd--ttrraaiinniinngg) je možné považovat za základ e-learningu. Vzdělávání 

je v tomto smyslu spojeno hlavně s personálním počítačem a k řízenému (programovanému) 

učení jsou jako výrazná inovace využívána multimédia. WWeebb--bbaasseedd--ttrraaiinniinngg je typ e-learningu 

spojený s počítačem a sítí - ovšem využívá se zde pro vzdělávací proces prohlížeč (web 

browser), který využívá didakticky zpracovaných www stránek a dalších zdrojů. Pro případnou 

komunikaci užívá jako hlavní nástroj elektronickou poštu (tato komunikace se v tomto případě 

rozumí off-line). Pro poslední zmiňovaný – oonnlliinnee lleeaarrnniinngg – je zapotřebí být spojený s 

počítačem, sítí a speciálním výukovým softwarem, který pro učitele i žáky nabízí řadu nástrojů, 

podporuje různé vzdělávací formy a metody a hlavně i bohatší a zároveň on-line komunikaci. Z

hlediska studujícího je důležitý prohlížeč, který umožňuje pracovat s různými platformami, ve 

kterých je studijní prostředí utvářeno. K výše uvedeným druhům e-learningu by se dal ještě na 

okraj připojit tzv. bblleennddeedd lleeaarrnniinngg, což je „kombinace prezenčního a distančního studia, které je 

                                               
141 BRDIČKA, B. Způsoby uplatnění internetu ve vzdělávání. Distanční vzdělávání. [Internet] [30.3. 2012]. 
<http://it.pedf.cuni.cz/~bobr/role/ka56.htm>.
142 Tamtéž.
143 EGER, L. Technologie vzdělávání dospělých. Plzeň: Západočeská univerzita, 2005. ISBN 80-7043-347-7.
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uskutečňováno pomocí ICT“.144 Výhodou blended learningu je podle Egera to, že se jedná o 

cestu „smíšeného (kombinovaného) použití, e-learningu s prezenční formou studia“145 a ta „se 

ukazuje jako efektivnější a hlavně odstraňuje některé nedostatky čistých e-learningových 

kurzů“146 Příkladem zmiňovaného typu učení mohou být např. semináře v kombinaci 

s videokonferencemi, kurzy s neustálým e-mailovým spojením apod.

Každá inovace přináší něco pozitivního a něco negativního a člověk a společnost by se ji 

měli naučit využívat pokud možno co nejvhodnějším způsobem. Na základě empirického 

výzkumu se Sak pokusil nalézt výhody a nevýhody e-learningu a došel k takovým zjištěním jako 

např.: „S růstem úrovně vzdělání stoupá využívání e-learningu a vrcholí v kombinovaném a 

distančním vysokoškolském vzdělávání.“147 Dále došel k závěrům, že velkým problém je stále 

ještě „nedostatek informací o e-learningu“148, což je pociťováno „ve všech věkových a 

vzdělanostních skupinách“149. Mezi dalšími uvedenými zápornými odpověďmi se vyskytovaly 

např. „nedostatek osobního kontaktu“150 nebo „ztráta umění vyhledávat informace jinde než na 

internetu“151. Sak na základě svého výzkumu dále uvádí, že „slabinou pro rozšíření e-learningu 

jsou znalosti učitelů o e-learningu a jejich kompetence pracovat s ním“152, přičemž podotýká, že 

„nejhorší situace je u učitelů základních škol.“153 Podle jeho slov „výzkum prokázal, že 

problémy jsou založeny již ve studiu budoucích učitelů na vysokých školách.“154 a že žácii 

„nejsou dostatečně připraveni na využívání e-learningu.“155 Kladné odpovědi byly typu: 

„rozvržení, jak se mi to hodí, když mám čas“156, „dostupné odkudkoli, kdekoli“157.

Dalším výzkumem Sak zjišťoval možný vliv elektronického vzdělávání na žáka a 

výsledkem bylo, že nejčastěji byla zmiňována sociální stránka elektronického vzdělávání, což 

znamená „oslabení sociální komunikace a sociálních kontaktů člověka.“158 Digitalizace 

životního stylu bude podle něj mít nepochybně vliv na sociabilitu člověka a vznikne tak „nový 

typ sociability“159. Diskuze odborné veřejnosti se pohybují okolo tématu vlivu šíření e-learningu 

na vzdělávací soustavu a proces. Učitelé se shodují na tom, že případné „změny se budou týkat 

                                               
144 BETÁKOVÁ, J. a spol. Application of Information and Communication Technologiesin Learning Environment.. In 
INFOTECH - Moderní informační a komunikační technologie ve vzdělávání 11.9. 2007. Dostál, J. Olomouc: Votobia Olomouc, 
2007. s. 345 – 349. ISBN 978-80-7220-301-7.
145 EGER, L. Česká pedagogika a e-learning. Pedagogická orientace, roč. 2004, č. 4, s. 2-15. ISSN: 1211-4669.
146 Tamtéž.
147 SAK, P. Člověk a vzdělání v informační společnosti. Praha: Portál, 2007. s. 165. ISBN 978-80-7367-230-0.
148 Tamtéž, s. 165.
149 Tamtéž, s. 164.
150 Tamtéž, s. 164.
151 Tamtéž, s. 164.
152 SAK, P. Člověk a vzdělání v informační společnosti. Praha: Portál, 2007. s. 169. ISBN 978-80-7367-230-0.
153 Tamtéž, s. 169.
154 Tamtéž, s. 169.
155 Tamtéž, s. 169.
156 Tamtéž, s. 164.
157 Tamtéž, s. 164.
158 Tamtéž, s. 158.
159 SAK, P. Člověk a vzdělání v informační společnosti. Praha: Portál, 2007. s. 159. ISBN 978-80-7367-230-0.
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především ověřování znalostí žáků.“160 Poměrně rozšířený názor, že e-learning sníží význam role 

učitele, byl odmítán.

V posledních letech přibývá zájem o didaktické aspekty elektronického učení jako je nutnost 

operacionalizovat cíle učení, pečlivě vybírat učivo, používat širokou škálu vyučovacích metod 

vhodně využívat didaktické zásady, propracovávat zpětnou vazbu pro žáky i samotné učitele atd. 

Ovšem trochu se zapomíná na psychologické aspekty e-learningu, kde se jedná o učení, ve 

kterém se „propojuje vnější řízení jedince s jeho autoregulací“. Tento typ učení má své přínosy 

pro pedagogiku, psychologii i sociologii – jsou jimi např.161:

 zpřístupnění žákům a studentům informační zdroje obrovského rozsahu

 přináší nové prostředky pro práci s informacemi

 nabízí nový typ zprostředkování dialogu mezi lidmi a sdílení myšlenek mezi lidmi

 mění typ pedagogické komunikace, způsoby prezentování a reprezentování poznatků

 otevírá větší prostor pro žákovskou autonomii (alespoň potencionálně)

 přináší však i nové podoby nerovnosti mezi lidmi

E-learning je velmi vhodný pro individuální formu učení se, protože učícímu se přináší 

rychlou zpětnou vazbu a je pohodlnější. Vaníček tvrdí, že tento způsob vzdělávání se může být 

„v českých podmínkách hromadné výuky na základních a středních školách orientován na 

speciální a rozšiřující témata, na podporu jedinců vyžadující zvláštní přístup (vysoce nadaní, 

handicapovaní, ale i třeba dlouhodobě nemocní.)“162 a dodává, že je vhodné hlavně pro 

vzdělávání dospělých. Existují však jisté „mýty“, jak je nazývá Jiří Mareš a realita či skutečnost 

týkající se e-learningu. Existuje jich sice celá řada, ale uvádím pro přehled jen některé163:

MÝTUS SKUTEČNOST

Elektronické učení je dostupné 

kdykoli.

Je to možné jen v případech, kdy má učící se jedinec k dispozici 

počítač s takovým technickým vybavením, které je schopno napojit 

se na příslušné zdroje, stáhnout si potřebné materiály a provozovat 

elektronické učení.

Elektronické učení je dostupné 

kdekoli.

Existují místa, kde jsou sice počítače veřejně dostupné, ale učení je 

tam prakticky nemožné pro hluk, neustálé vyrušování apod.

Elektronické učení se dokáže 

přizpůsobit individuálním stylům 

učení, vlastnímu tempu jedince, 

umí spolupracovat s jedincem 

asynchronně i synchronně.

Vše závisí na tom, jak dobře je počítačový program koncipován. 

Elektronické učení není nástrojem, který by vždycky a naprosto 

automaticky bral v úvahu jedincův styl učení, umožňoval mu 

pokaždé individualizovanou práci.

Elektronické učení je učení 

orientované na žáka“ žák není 

Výchova žáka - objevitele poznatků souvisí se způsobem rozvíjení 

jeho aktivity, motivace, spoluúčasti na učení; není primárně 

                                               
160 Tamtéž, s. 159.
161 Tamtéž, s. 173.
162 VANÍČEK, J. Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009. s. 
31. ISBN 978-80-7290-394-8.
163 SAK, P. Člověk a vzdělání v informační společnosti. Praha: Portál, 2007. s. 174 - 177. ISBN 978-80-7367-230-0.
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pasivním příjemcem informací, 

nýbrž aktivně hledá a nalézá 

potřebné poznatky.

záležitostí média, technického prostředku. Můžeme vytvořit 

počítačové programy, které vedou žáka k pasivitě, a naopak 

v tradiční učebně bez technických zařízení můžeme vychovat 

aktivní a zvídavé žáky.

Elektronické učení šetří náklady, je 

relativně laciné. Je příkladem toho, 

že vzdělání může být pedagogicky 

účinné a ekonomicky efektivní.

Toto tvrzení je zjednodušující. Vše závisí na mnoha faktorech: 

kvalitě samotného počítačového programu, počtu žáků učících se 

pomocí tohoto programu atd.

Zajímavá je ta skutečnost, že i když někteří tvrdí, že elektronické učení má minimum vedlejších 

nepříznivých účinků, úplně tomu tak není. Protože „u lidí, kteří tráví mnoho hodin týdně u 

počítače a pracují v režimu on-line, se dostavují ve zvýšené míře pocity deprese a osamění“164 -

tento jev je nazýván internetový paradox. Tento paradox spočívá v tom, že „nové technologie, 

které jsou vyvíjeny proto, aby umožnily lepší spojení mezi lidmi, u mnoha lidí, kteří s nimi denně 

pracují, vyvolávají pravý opak. Izolují je od přátel, od rodiny, od přímého mezilidského vztahu; 

nahrazují jej virtuálním společenstvím s omezenými možnostmi mezilidské komunikace.“165

Stále více je snaha klást důraz na smysl učiva a smysl konání pro žáka, na jeho znalosti, postoje 

přesvědčení, ale i na sociální kontext, ve kterém se učení odehrává. Tohle vše se dá nazvat 

„učební prostředí akcentující žáka“ nebo také „interaktivní učební prostředí“, kde se 

zdůrazňuje nejen počítačový systém, ale také to, že žák sám může ovlivňovat další průběh svého 

učení. Vedle sebe tak stojí dva přístupy – tradiční přístup a přístup akcentující žáka166:

TRADIČNÍ PŘÍSTUP PŘÍSTUP AKCENTUJÍCÍ ŽÁKA

předávání poznatků, získávání znalostí interpretování poznatků, konstruování znalostí

akcent na výkon, na dosažení mistrovství akcent na pochopení smyslu

abstrakce, symboly kontext, zkušenost, autentičnost

individuální interpretování poznatků společné konstruování znalostí, sociální konsenzus

snaha redukovat složitosti snaha postihnout jevy v komplexnosti

individuální učení kooperativní učení

naučit se, zapamatovat si, vybavit si z paměti promýšlet, elaborovat

objektivní, modelovatelné poznatky poznatky opírající se o zkušenosti; subjektivní 

interpretace poznatků a jejich příp. korigování

atomizované, nefunkční poznatky ucelené, funkční poznatky

akcent na vnější řízení akcent na autoregulaci

Když bychom se více zaměřili na pojem kooperace, zjistíme, že jeho chápání odborníky není 

jednotné. Kooperace může znamenat „situaci, která vyžaduje spolupráci mezi lidmi (např. učitel 

– žák), jednak interakce mezi členy určité skupiny (např. při společném řešení obtížného úkolu) a 

rovněž určité procesy učení, které jsou kooperativní svou podstatou (např. dobírání se poznatku 

                                               
164 SAK, P. Člověk a vzdělání v informační společnosti. Praha: Portál, 2007. s. 179. ISBN 978-80-7367-230-0.
165 Tamtéž, s. 179.
166 Tamtéž, 192.
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z dílčích údajů a dílčích úkolů).“167 Pro práci s technikou a počítačovými programy bychom 

neměli přehlédnout následující hlediska, která nám ukazují, co by případně mohlo ovlivnit 

kooperaci žáků168:

 samo znění zadávané úlohy k řešení (úloha musí být dostatečně složitá, aby přesahovala 

možnosti jedince; lze ji rozložit na několik dílčích úloh, aby se o ně studenti mohli 

podělit)

 sama podoba programu, která může podporovat, nebo tlumit kooperaci (např. program 

může nabízet různým studentům rozličné pomocné informace pro řešení téhož úkolu, což 

navozuje diskuzi lépe, než kdyby nabízel všem stejné informace)

 charakteristiky kooperujících osob (malá versus větší skupina, virtuální partner versus 

živý partner, partneři se stejnými versus rozdílnými zkušenostmi a znalostmi apod.)

1.1.4.1. Vybrané druhy LM systémů

V krátkosti bych se zmínila o několika vybraných systémech (LMS), se kterými je možné e-

learning uskutečňovat -jedná se o Moodle, eDoceo a Microsoft Class Server.

Moodle je software či neustále se vyvíjející softwarový projekt pro tvorbu výukových systémů a 

elektronických kurzů na internetu a je poskytován zdarma169. Slovo Moodle bylo původně 

akronymem pro Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment170. Tento software 

představuje efektivní způsob využívání ICT ve vzdělávacím procesu. Z hlediska funkčnosti je 

možné Moodle popsat následovně:

 Vlastní prezentace a distribuce studijních materiálů ve formě HTML stránek, souborů ke 

stažení, Flash animací, strukturovaných přednášek atd., které mají za úkol poskytovat 

žákům informace potřebné pro studium. Přičemž studijní materiály jsou uloženy přímo 

na serveru nebo je na ně odkazováno.

 Existují zde komunikační nástroje, které slouží k interakci mezi žáky a učiteli. Jedná se o 

diskuzní fóra, chat, ankety, poznámky apod.

 Nacházejí se zde také nástroje na administraci kurzů, sledování aktivit žáků a jejich 

výsledků, hodnocení studijních pokroků a testování výsledků výuky.

                                               
167 SAK, P. Člověk a vzdělání v informační společnosti. Praha: Portál, 2007. s. 212. ISBN 978-80-7367-230-0.
168 Tamtéž, s. 212.
169 tzv. Open Source software spadající pod obecnou veřejnou licenci GNU (General Public Licence). Znamená to, že je chráněn 
autorskými právy, ale poskytuje přitom uživatelům značnou svobodu. [Internet] [12.3. 2012]. 
<http://docs.moodle.org/22/en/About_Moodle>.
170 Modulární objektově-orientované dynamické prostředí pro výuku. [Internet] [12.3. 2012]. 
<http://docs.moodle.org/22/en/About_Moodle>.
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Za výhody bychom mohli považovat možnost „komunikovat se spolužáky i učitelem odkudkoliv, 

např. z domova“171. Z toho plyne, že „žákům se tak velice ulehčuje práce a rozšiřují možnosti 

učení“172. Dále je to také komunikace a ukládání nových materiálů, které jsou v prostředí 

Moodle možné kdykoli, tzn. „i v případě, že se někdo z uživatelů nemůže výuky osobně 

zúčastnit.“173 Mezi další výhody patří operativnost, kdy veškeré informace je možné aktualizovat 

a tím se tak učiteli ulehčí a zjednoduší práce, protože čím rychleji a snáze může učitel v prostředí 

pracovat, tím rychleji se požadované informace dostanou ke žákům. Prostředí je kompaktní, 

protože z jedné stránky je možný přístup k různým informacím a dokumentům. Není tedy nutné 

materiály vyhledávat pod různými odkazy, protože vše je při sobě a vzájemně provázané.

eDoceo je LM systém určený pro celkový management vzdělávání, tj. pro správu 

prezenčních a elektronických vzdělávacích programů. Lze jej provozovat v rámci intranetové 

sítě i internetu. eDoceo v sobě zahrnuje „testovací a certifikační server, umožňuje správu 

personálních dat, tvorbu elektronických kurzů i prezenčních kurzů a blended learning.“174

Systém Microsoft Class Server se skládá z několika částí - Aplikace Class Server – Učitel, 

Aplikace Class Server – Student. První zmiňovaná část „poskytuje funkce pro podporu a řízení 

výuky, které pomáhají spravovat online učební osnovy, hodnotit výsledky studentů a 

vyhodnocovat jejich prospěch podle standardů osnov (jsou-li k dispozici) a vytvářet výkazy o 

výsledcích.“175 Studenti/žáci a rodiče tak mohou získat online informace o vyučovacích 

hodinách a třídách, úkolech a standardech osnov pomocí přidružené webové stránky Class 

Server - Student. Díky této aplikace učitel může:

 vytvářet, upravovat a přidělovat výukové materiály

 vytvářet, rozesílat, hodnotit a vracet úkoly

 přidávat do výukových materiálů standardy osnov, které jsou ve škole k dispozici

 vytvářet, tisknout a exportovat výkazy o výsledcích a hodnocení studentů/žáků

 po ohodnocení úkolu může získat přehled o tom, jak si studenti/žáci s daným úkolem 

poradili.

Na základě uvedeným možností a funkcí, je možné najít výhody práce s tímto LM systémem. 

Jsou jimi např. usnadnění alespoň části učitelovi práce spojené s administrativou a vykazováním, 

pomocí výkazů lze vytipovat oblasti, ve kterých mají studenti/žáci rezervy nebo naopak dosahují 

                                               
171 REVENDA, V. Moodle a jeho využití při výuce. [Internet] [12.3. 2012] 
<http://www.spomocnik.cz/index.php?id_document=2486>.
172 Tamtéž.
173 Tamtéž.
174 eDoceo. [Internet] [12.3. 2012]. <http://www.edoceo.cz/index.php/learning-management-system-edoceo/60/67-learning-
management-system-edoceo.html>.
175 Microsoft Corporation. Microsoft Class Server. Příručka pro učitele. [Internet] [12.3. 2012]. 
<http://www.zkola.cz/zkedu/zaciastudenti/getfile.aspx?a=1838&p=15991>.
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výborných výsledků a upravit podle toho způsob výuky tak, aby efektivněji řešila individuální 

potřeby studentů/žáků.
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2. Metodika a didaktické aspekty při používání ICT

Každý učitel se s učebními pomůckami denně setkává, ať už jako uživatel anebo přímo jejich 

tvůrce. Při jejich začleňování do výuky je nutné věnovat pozornost jejich vhodnému 

zakomponování do vzdělávacího procesu, protože pouze při správném metodickém využívání 

umožňují efektivněji dosahovat vzdělávacích cílů. Je nutné si uvědomit, že samotná existence 

učebních pomůcek ještě nutně nemusí znamenat, že budou pro osvojování vědomostí, dovedností 

a postojů přínosné. Právě naopak, jejich nevhodné používání může působit kontraproduktivně. 

Učební pomůcky ve vyučování a učení jsou důležitým zdrojem informací k vytváření, 

prohlubování a obohacování představ a „umožňují vytvářet dovednosti v praktických činnostech 

žáků, slouží k zobecňování a osvojování zákonitostí přírodních a společenských jevů.“176

Důvodem jejich používání je především, aby pomohly vytvořit podmínky pro intenzivnější 

vnímání učební látky, a aby do celkového procesu vzdělávání bylo zapojeno co možná nejvíce 

receptorů (hlavně zrakových a sluchových).

Otázka využívání počítačů ve vyučování se od svých počátků výrazně rozvinula. Díky vzniku 

multimediálních počítačů a vytvářením multimediálních programů vznikají i pracoviště 

s mmuullttiimmeeddiiáállnníímmii ppoommůůcckkaammii. Multimediální učební pomůcky jsou pro vzdělávání významné, 

protože obsahují informace vyjádřené formami, které účinně působí na smysly učícího se žáka a 

tím je i naplňována zásada názornosti. Díky tomu, že je prostřednictvím multimédií působeno 

souběžně na více smyslových receptorů v jednom okamžiku, můžeme tak dosáhnout lepších 

výsledků výuky, a učivo je trvaleji a hlouběji osvojeno. Dostál uvádí definici multimediální 

pomůcky takto: „Multimediální učební pomůcka je digitální prostředek integrující různé formáty 

dokumentů, resp. dat (např. text, tabulky, animace, obrazy, zvuk, video apod.), zprostředkující 

nebo napodobující realitu, napomáhající větší názornosti nebo usnadňující výuku.“177

Multimediální technika má své výhody, které jsou zajímavé a podnětné:178

 posun od odborného přednášení k vedení (tutoring)

 posun od vyučování k praktickému vyzkoušení

 posun od známkování testů k jejich posuzování

 posun od omezeného poskytování pomoci k neomezené škále znalostí

V dnešní době je světový trend a tendence využívat hhyyppeerrmmeeddiiáállnníí pprroossttřřeeddkkyy či pomůcky ve 

                                               
176 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>.
177 Tamtéž, s. 20.
178 WALDVOGEL, F.A. Nová hranice ve vzdělávání – kybernetické slovo. Zkrácený text hlavního referátu 19.světové 
konference ICDE ve Vídni 20.-24.června 1999 : Učitelské listy, 2001, roč. 8, č.4.
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vzdělávání. Když bychom hledali, jak je tento typ didaktických pomůcek definován, nalezneme 

např. následující: „Hypermediální učební pomůcka je digitální prostředek, který obsahuje aktivní 

odkazy nejen na texty, ale i tabulky, animace, obrazy, zvuk, video apod., zprostředkující nebo 

napodobující realitu, napomáhající větší názornosti nebo usnadňující výuku.“179 Existují 

základní obecné principy týkající se uspořádání hypermediálního prostředí, jsou jimi např.:180

 rozmanitost interakcí (široké možnosti komunikace mezi počítačem a studujícím, tj. 

hodnocení jeho výkonů, analýza jeho omylů, kladení otázek a zpětná vazba)

 kooperativní výuka (do výuky se integrují příležitosti k sociální spolupráci mezi učitelem 

a žákem nebo mezi žáky navzájem)

 multimediální prezentace informací (tj. informace statické i dynamické, zvukové i 

tradiční texty, CD-Rom aj.) – jestliže žák požádá o vysvětlení, může je obdržet verbálně 

hlasovým výstupem, v tištěné podobě na obrazovce, pomocí obrazu, ilustrace aj.

Pro názornost ještě uvádím grafické znázornění působení hypermediáních pomůcek ve vztahu ke 

žákovi (viz Přílohy, Obr. 1 Hypermediální učební pomůcka ve vztahu ke žákovi).

Co se týká vytváření multimediálních a hypermediálních učebních pomůcek, není to 

jednoduchá záležitost. Tento typ pomůcek může být vytvářen na různé úrovni náročnosti a 

složitosti. Mezi ty méně náročné patří např. tvorba výukových prezentací pomocí aplikace 

Microsoft PowerPoint, kdy si sám pedagog nejdříve rozvrhne strukturu vytvářené učební 

pomůcky a poté zpracovává obsah (tzn. didaktický text, didaktické obrazy, zvuky, animace, 

grafy, nejrůznější schémata apod.). Podobně je to např. u interaktivních tabulí a prezentačního 

software, který je spolu s nimi dodáván (pro ACTIVEBoard je to většinou software 

ActiveInspire, pro SMART Board se často používá software SMART Notebook)

V neposlední řadě, se také zkoumá, jaké možnosti interaktivity mají technologické 

prostředky a tím se pak vytvářejí i systémy vedoucí k aktivnímu zapojování žáků. Významným 

znakem je (již v předchozí kapitole zmíněná) iinntteerraakkttiivviittaa, která „umožňuje oboustrannou 

komunikaci a i žák má možnost prostřednictvím uživatelského rozhraní aktivně zasahovat do 

chodu programu a ne jen pasivně přijímat jeho obsah.“181 Skalková hovoří o interaktivních 

systémech a uvádí, že tyto systémy jsou „ty, které umožňují aktivní podíl uživatele na řízení 

                                               
179 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>.
180 BERTRAND, Y. Soudobé teorie vzdělávání. Praha: Portál, 1998. ISBN 80-7178-216-5.
181 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>.
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průběhu jednotlivých procesů – např. umožňují učícímu se subjektu výběr dat, přizpůsobují se 

jeho požadavkům, kladou a zodpovídají otázky apod.“182

2.1. Typy vyučovacích metod

V současné době v oblasti vzdělávání bychom se neměli ptát, zda médium používat, ale spíš, 

proč ho používat. Je jisté, že média budou nadále ovlivňovat vyučování a celý vzdělávací systém 

a proto je nutné sledovat jejich působení. Je ověřené, že „účinné působení počítačů ve vyučování 

na kognitivní procesy žáků nelze očekávat pouze od jejich náhodného a občasného 

zařazování“183, protože „tyto aktivity musí být trvalé, důsledné, aby měly pozorovatelné 

výsledky.“184

Přínos moderních didaktických prostředků je ten, že pomáhají podněcovat změny 

v tradičních postupech jak z hlediska obsahu, tak i metod a organizačních forem vyučování. Je 

důležité mít na paměti, že „hlavním činitelem při změnách a reformách školy nejsou počítače, 

ale učitelé.“185 Učitelé by měli uvažovat o tom, jakou roli multimediální pomůcky hrají ve 

vyučování, tj. měli by je kontinuálně posuzovat a zařazovat souvislostí při analýze učiva 

vyučovacího procesu, tedy při přípravě na výuku. Jedná se např. o způsobu využití při 

samostatné práci žáků, jak jimi rozvíjet tvořivosti žáků, jak je dobře využít při otevřeném, 

problémovém či projektovém vyučování. Tollingerová upozorňuje, že „technické prostředky 

mohou osvobodit učitele od rutinních operací výuky a tak ho uvolnit pro další zkvalitňování 

výuky, ale stejně tak mohou učitele v rámci výuky zcela pohltit.“186 Obecně by dalo předpokládat, 

že učitel bude muset bezpodmínečně ovládat všechny nebo alespoň většinu přístrojů učebny. 

Ovšem to s sebou nese i možný zdroj problémů, protože někteří učitelé nemají téměř žádný 

zájem s technikou pracovat. Dalším – opačným – problémem by mohlo být, když si učitel 

připraví vyučovací hodinu na videu, kterou vždy v hodině spustí, a do výuky již více nezasahuje. 

Z toho vyplývá, že je velmi důležité a podstatné, pokud chceme, aby byla multimediální technika 

smysluplně využívána, měli by se učitelé o tuto oblast hlouběji zajímat. Tato technika je mocný 

nástroj pro pomoc vyučujícím pro zkvalitňování výuky. Výsledný pedagogický efekt je ale 

závislý na učitelově kvalitní přípravě. Pokud se příprava zanedbává, tak se sebedokonalejší 

multimediální učebna může stát pouze skladištěm přístrojů, které budou občas využívány pouze 

k tomu, aby učitel nemusel při výkladu psát na tabuli.

V současné době má učitel široké možnosti ve výběru vyučovacích metod. Při volbě 

optimálních a účinných vyučovacích metod je žádoucí mít přehled o možnostech, které se nám 
                                               
182 SKALKOVÁ, J. Pedagogika a výzvy nové doby. Brno: Paido, 2004. ISBN 80-7315-060-3.
183 Tamtéž, s. 143.
184 Tamtéž, s. 143.
185 Tamtéž, s. 143.
186 TOLLINGEROVÁ, D. Učební pomůcky a didaktická technika ve výchovně vzdělávacím procesu. Praha: Ústav školských 
informací při Ministerstvu školství ČSR, 1977.
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nabízejí. Vznik různých metod výuky vedl ke stvoření klasifikací výukových metod podle 

různých kritérií. Uvádím zde klasifikaci základních vyučovacích metod, jak ji naznačil 

Maňák.187 V uvedené klasifikaci se vychází z hlavního kriteria, který je typ osvojovaných 

poznatků a s ním související i způsob jejich prezentace.

1) Metody z hlediska pramene poznání a typu poznatků (didaktický aspekt)

a)Metody slovní

 monologické metody (vysvětlování, výklad, přednáška, vyprávění)

 dialogické metody (rozhovor, dialog, diskuse, dramatizace)

 metody písemných prací (písemná cvičení, kompozice)

 metody práce s učebnicí, knihou, textovým materiálem

b)Metody názorně demonstrační

 pozorování předmětů a jevů

 předvádění (předmětů, činností, pokusů, modelů)

 demonstrace statických obrazů

 projekce statická a dynamická

c)Metody praktické

 nácvik pohybových a pracovních dovedností

 žákovské laborování

 pracovní činnosti (v dílnách, na pozemku)

 grafické a výtvarné činnosti

2) Metody z hlediska aktivity a samostatnosti žáků (psychologický aspekt)

a)Metody sdělovací

b)Metody samostatné práce žáků

c)Metody badatelské, výzkumné

3) Metody z hlediska myšlenkových operací (logický aspekt)

a)Postup srovnávací

b)Postup induktivní

c)Postup deduktivní

d)Postup analyticko-syntetický

4) Varianty metod z hlediska fází výchovně vzdělávacího procesu (procesuální 

aspekt)

a)Metody motivační

b)Metody expoziční

                                               
187 SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika. Praha: Grada, 2008. s.184 – 185. ISBN 978-80-247-1821-7.
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c)Metody fixační

d)Metody diagnostické

e)Metody aplikační

5) Varianty metod z hlediska výukových forem a prostředků (organizační aspekt) 

a)Kombinace metod s vyučovacími formami

b)Kombinace metod s vyučovacími pomůckami

6) Aktivizující metody (interaktivní aspekt)

a)diskuzní metody

b)situační metody

c)inscenační metody

d)didaktické hry

e)specifické metody

Z hlediska metod výuky mohou ICT pozitivně ovlivňovat a obohacovat většinu metod 

hlavního proudu – tzn. metody uplatňované v klasické prezenční výuce i metody alternativní

(aktivizující). Maňák a Švec řadí výuku s využitím ICT ke komplexním metodám výuky a uvádí 

následující definici: „Jde o složité metodické útvary, které předpokládají různou, ale vždy 

ucelenou kombinaci a propojení několika základních prvků didaktického systému, jako jsou 

metody, organizační formy výuky, didaktické prostředky nebo životní situace, jejichž účinnost 

potvrdila praxe.“188 Kopecký k tomu dodává, že výuka s využitím ICT vyžaduje „specifický 

didaktický

(metodologický) přístup“189. Hlavní rozdíl mezi klasickou prezenční výukou a výukou 

obohacenou o ICT spočívá „v posunu od instruktivního ke konstruktivnímu přístupu“190. ICT 

umožňují např. interaktivní simulace reálných jevů, realizaci projektové výuky, podporují 

kritické myšlení a všechny aktivity orientované na žáka. Kopecký vymezuje principy týkající se 

využívání ICT ve výuce (kde hovoří o studentech):191

 podpora kontaktů mezi studenty a učiteli – učitel nemůže být nahrazen žádným 

„strojem“, jsou na něj kladeny nové požadavky týkající se práce s ICT, organizace hodiny 

i využití metod

 rozvoj spolupráce mezi studenty – důraz na kolaborativní metody, kontakt, diskuse

s učiteli (tutory) i s ostatními studujícími při zpracovávání úkolů

                                               
188 MAŇÁK, J. ŠVEC, V. Výukové metody. Brno: Paido, 2003. ISBN 80-7315-039-5.
189 KOPECKÝ, K. E-learning nejen pro pedagogy. Olomouc: Hanex, 2006. s. 84. ISBN 80-85783-50-9. 
190 Tamtéž, s. 84
191 Tamtéž, s. 85.
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 používání metod aktivního učení – WebQuest192, projektová výuka, metody podporující 

kritické myšlení, metody orientované na studenta

 nutnost rychlé zpětné vazby – studenti musí být informováni o výsledcích úkolu, projektu 

(např. ve formě e-mailu, jako součást software atd.)

 důraz na čas potřebný k vykonání úkolu – každý úkol musí mít přesně stanovený, 

dostatečný čas k jeho splnění (deadline)

 očekávání úspěchu – je zde nutná motivace

 respektování různorodého talentu a odlišných způsobů učení se

Když bych měla uvést některé konkrétní případy využití ICT ve výuce, mohou jimi být např. 

tyto:

 internet – pro vyhledávání informací, v jazykové výuce např. využití on-line 

výkladových slovníků, sledování videí apod. Přičemž zdroje z Internetu musejí vždy být 

detailně prozkoumány učitelem. Žáci se musejí na stránkách orientovat, proto je nutné 

postupovat s celou třídou tak, aby každý stíhal číst ze stránek informace. Je vhodné 

pracovat ve dvojicích či skupinách tak, aby si žáci vzájemně pomáhali a případně se 

doplňovali při vyhledávání nových dosud neznámých informací.

 prezentační programy, software – vlastní prezentace vytvořená v prezentačním programu 

(např. aplikace Microsoft PowerPoint, Open Office Impress) či software (např. SMART 

Notebook). Účelem využití této metody je názorně (po)ukázat (na) daný specifický problém. 

Zároveň by se měly dodržet zásady správného prezentování, tj. stručné texty, body, které 

umožní posluchačům snadný zápis poznámek z výkladu; názorné spojení textu a obrázků, 

které posluchačům pomůže k dotvoření uceleného pohledu na problém aj.

 textový editor – dá se využít pro zpracování (doprovodných) textů k vysvětlení tématu, 

problematiky zmíněné v prezentaci apod. Tento způsob může být využit též k prezentaci a 

také může sloužit jako zpětná vazba pro učitele i ostatní žáky za účelem pochopení či 

dovysvětlení určitého problému. Existuje množství programů pro zpracovávání textů, 

nejčastěji se jedná o aplikaci Microsoft Word či bezplatný textový editor Open Office Writer.

 skener, digitální fotoaparát – práce s obrázky, jejich promítání. Tato metoda je vhodná 

pro zapojení vizuálního aspektu učení, kdy si žáci mohou asociovat své představy např. s 

různými artefakty dobového problému (např. v předmětu Dějepis).

 videoukázka, film - například autobiografický či dokumentární film aj. Metoda využití 

                                               
192 WebQuest = na studenta orientovaná forma inovativního způsobu konstruktivního uplatnění vzdělávacích technologií ve 
výukovém procesu; učitelem připravená aktivita/lekce komplexně podporující samostatnou práci žáků, která ve všech fázích plně
využívá technické prostředky jako např. internet
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filmu je vhodná pro spojení jazyka a vizuálního aspektu. Je vhodná k procvičení sluchových 

dovedností v jazykové výuce, především pak ale k rozvoji kritického smýšlení o určitém 

problému. Jako nejvhodnější a nejčastější je volba skupinové práce, kdy žáci vzájemně sdílí 

své zážitky a pocity ze zhlédnuté ukázky.

 zvuková nahrávka – může jít např. o píseň, konverzaci, namluvený text. Tato aktivita či 

metoda může být použita pro stimulování komunikativních dovedností (a rozvoj 

komunikační kompetence) mezi žáky, kdy nahrávka (píseň, konverzace) slouží jako 

autentický materiál, anebo spojení jazyka a vizuálního aspektu.

2.1.1. Vybrané pedagogické zásady ve spojení s ICT

Některé argumenty pro zavádění ICT do výuky zde již zazněly (viz výše), nyní se zaměřme 

na to, jak technologie přispívají k naplňování vybraných pedagogických zásad. Bude se jednat o 

tyto pedagogické zásady: zásada komplexního rozvoje osobnosti žáka, zásada vědeckosti, zásada 

individuálního přístupu k žákům, zásada spojení teorie s praxí a zásada názornosti.

Zásada komplexního rozvoje osobnosti žáka představuje požadavek, aby bylo učivo rozvíjeno ve 

více směrech, než je pouze kognitivní směr. „Technologie mohou zvýšit citlivost smyslů žáka, 

umožnit mu komunikaci na dlouhé vzdálenosti, pracovat s velkými objemy dat.“193 Z toho 

vyplývá, že nerozvíjí pouze kognitivní složku osobnosti jako jeden ze zdrojů informací, ale 

umožňuje kooperaci, kde se objevuje i afektivní oblast. Zásada vědeckosti říká, že se od učitele 

očekává udržování kontaktu s aktuálními vědeckými poznatky z praxe. Např. internet je ideálním 

nástrojem z hlediska dostupnosti, aktuálnosti a časové náročnosti; důležité samozřejmě je 

sledovat relevantnost informací. Dalším rozměrem této zásady je, že učitel umí vědecké 

poznatky předávat vhodnými výukovými metodami, provázet žáky při vyhledávání, 

zpracovávání a využívání informací. Zásada individuálního přístupu k žákům může být 

podpořena kvalitními výukovými programy s takovým relevantním obsahem, které je přiměřený 

věku, schopnostem nebo stylu učení žáků. Právě individuální přístup k žákům je jednou 

z nejcitovanějších předností využívání ICT ve vzdělávání. Učitel může učit všechny žáky stejně 

anebo s pomocí technologií zvolit cesty či způsoby, které vyhovují jejich individuálním stylům 

učení. Pro zásadu spojení teorie s praxí je vhodná např. projektová výuka, protože dovoluje žáka 

aktivně zapojit do práce, nacvičit týmovou spolupráci a zařadit i mezipředmětové vztahy. ICT 

zde mohou hrát roli při „při zpracování testů, obrázků, číselných údajů“194, ale i např. 

                                               
193 Semenov, A. Information and Communication Technologies in Schools: A Handbook for Teachers. How ICT Can Create 
New, Open Learning Environments. France: UNESCO, 2005.[Internet] [4.4. 2012]. s. 31.
<http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001390/139028e.pdf>.
194 BRDIČKA, B. Role internetu ve vzdělávání: studijní materiál pro učitele snažící se uplatnit moderní technologie ve výuce. 
Praha: Univerzita Karlova 2003. ISBN 80-239-0106-0. Dostupné rovněž z <http://it.pedf.cuni.cz/~bobr/role/ka65.htm>.
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„závěrečná prezentace výsledků se dnes bez počítače většinou neobejde.“195 K zásadě názornosti

je vhodné uvést příklad D. Allena, který píše: „Je škoda, že se mnoho amerických učitelů 

nenaučilo, že jeden z hlavních vyhledavačů Google najde více než 400 milionů obrázků za méně 

než jednu sekundu. Pokud učitel např. hovoří o čínském hudebním nástroji Bawu, může žákům 

během sekundy ukázat, jak nástroj vypadá na šedesáti obrázcích.“196 Podobně je užitečný např. i

internetový server pro sdílení video souborů - You Tube, který mohou učitelé využit jako zdroj 

materiálů pro svou výuku.

2.2. Druhy organizačních forem vyučování

Výchovně vzdělávací proces se nezabývá jen obsahovou stránkou výuky, ale také organizační

formou výuky. Klasifikací organizačních forem vyučování (vymezení základních proudů) se 

zabývá např. Skalková:197

 frontální vyučování

 skupinové a kooperativní vyučování

 individualizované a diferencované vyučování

 projektové vyučování a integrované učební celky

 domácí učební práce žáků

 otevřené vyučování (velmi variabilní, záleží na prostředí, ve kterém probíhá – např. 

třída, laboratoř, exkurze v přírodě nebo muzeu atd.)

V současné škole dochází často k nahrazování hromadné formy výuky výukou individuální 

nebo skupinovou, s podporou počítačů (je to např. WeQuest, chat se skupinou, offline chat aj.) 

Výuka ve skupině, ať už homogenní nebo heterogenní, umožňuje učiteli individuální přístup i ve 

třídě s vyšším počtem žáků. Významnými rysy sskkuuppiinnoovvéé vvýýuukkyy, v normální výuce, ale i ve 

výuce s využitím ICT, jsou např. pozitivní vzájemná závislost, kdy úspěch jedince závisí na 

úspěchu skupiny. To pak také souvisí i s osobní odpovědností (za skupinu jako celek), s využitím 

interpersonálních a skupinových dovedností a v neposlední řadě i reflexe skupinové činnosti. 

Zajímavé je odlišnost práce skupiny ve třídě a skupiny (členové se navzájem vidí), která 

spolupracuje on-line (členové se nemusí vidět). Např. Warshauer198 považuje za signifikantní

rozdíl především dynamiku, která je v práci skupiny s využitím ICT bezprostřednější a 

                                               
195 BRDIČKA, B. Role internetu ve vzdělávání: studijní materiál pro učitele snažící se uplatnit moderní technologie ve výuce. 
Praha: Univerzita Karlova 2003. ISBN 80-239-0106-0. Dostupné rovněž z <http://it.pedf.cuni.cz/~bobr/role/ka65.htm>.
196 Allen, D. W. The Effects of Technology on Education Theory and Practice: A 20-Year Perspective. In Johnson, D. L., 
Maddux, C. D. Technology in Education: A Twenty-Year Retrospective. Binghamton: The Haworth Press, 2003. s. 49-57. ISBN 
0-7890-2200-1.
197 SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika. Praha: Grada, 2008. s.220, 242. ISBN 978-80-247-1821-7.
198 WARSHAUER, M. E-mail for English teaching: Bringing the Internet and Computer Learning Network into the Language 
Classroom. 1. vyd. Alexandria: TESOL, Inc. 1995. ISBN 0-939791-62-5.
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vyrovnanější. Jde zde také o redukci sociálních rozdílů a non-verbálních projevů (hlavně těch 

negativních). Na druhou stranu, při synchronní komunikaci, musí žáci dodržovat řadu pravidel

(např. neskákat si do řeči apod.), které mohou ovlivňovat plynulost konverzace.

ICT se uplatňují i v kkooooppeerraattiivvnníímm vvyyuuččoovváánníí, protože „vycházejí vstříc přirozeným 

potřebám žáků komunikovat a spolupracovat a současně představují velmi účinnou metodu 

výuky, neboť využívají diskuse, umožňují společně hledat a nacházet, experimentovat, umožňují 

žákům učit jeden druhého, vzájemně si pomáhat, organizovat společnou práci, podporují 

rozvíjení osobnostních vlastností jako je: odpovědnost, ochota spolupracovat, iniciativa, 

tolerance k názoru druhého, kritičnost.“199 Dalším důležitým rysem toho typu vyučování jsou 

jeho „sociální aspekty, otevřenou, mnohostrannou komunikaci, podporu a harmonizaci práce 

členů ve skupině“200

PPrroojjeekkttoovváá vvýýuukkaa je další možností k uplatnění ICT ve výuce. Téměř žádný projekt se, dnes 

neobejde bez internetových zdrojů, obrázků, grafů, nebo závěrečné prezentace zjištěných 

výsledků. ICT však přináší do projektové výuky i další možnosti, můžeme s nimi pracovat i s 

jako nástrojem komunikačním. „Budeme-li chtít internet co nejvíce využívat v kontextu sociální 

podstaty vzdělávání, potřebujeme do práce zapojit jeho schopnost spojovat živé lidi. Jedná se 

o něco poněkud jiného, než je pouhé získávání informací. Právě o společné řešení úkolů jde ve 

většině případů právě těm učitelům, kteří připravují projekty, v nichž spolupracují děti z různých, 

někdy i velmi vzdálených škol.“201

ICT pomůcky se také dají využít v iinnddiivviidduuaalliizzoovvaannéémm a ddiiffeerreennccoovvaannéémm vvyyuuččoovváánníí. Jak 

píše Skalková: „Princip individualizace spočívá v tom, že práce je přizpůsobena každému žáku 

na základě poznání jeho možností.“202 To ovšem „neznamená, že všichni zpracovávají 

individuálně tutéž úlohu.“203 Vše je též spjato s diferenciací žáků. Smyslem celé diferenciace je 

„vytváření takových situací, které každému žákovi umožní nalézt optimální možnosti pro vlastní 

učení a vzdělávání.“204 Od každého žáka se tedy vyžaduje námaha, kterou je schopen vynaložit a 

která je pro něj přiměřená.

2.3. Pedagogická komunikace

Pedagogická komunikace probíhá mezi lidmi – jednotlivci – v konkrétním sociálním 

prostředí, kde jednotlivý aktéři zastávají různé sociální role. Tento typ komunikace je 

                                               
199 HAVLÍNOVÁ, M. a kol. Program podpory zdraví ve škole. Praha: Portál, 1998. s. 156. ISBN 80-7178-263-7.
200 MAŇÁK, J. ŠVEC, V. Výukové metody. Brno: Paido, 2003. s. 139. ISBN 80-7315-039-5.
201 BRDIČKA, B. Role internetu ve vzdělávání: studijní materiál pro učitele snažící se uplatnit moderní technologie ve výuce. 
Praha: Univerzita Karlova 2003. ISBN 80-239-0106-0. Dostupné rovněž z <http://it.pedf.cuni.cz/~bobr/role/ka65.htm>.
202 SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika. Praha: Grada, 2008. s.229. ISBN 978-80-247-1821-7.
203 Tamtéž, s.229.
204 Tamtéž, s.229.
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významným prostředkem pedagogické interakce205 a také specifickým případem sociální 

komunikace206. Pedagogická komunikace je ohraničena časově i prostorově, jsou určeni 

účastníci komunikace a je stanoven cíl i obsah komunikace. Můžeme tedy konstatovat, že se 

jedná o komunikaci, prostřednictvím níž vychováváme a vzděláváme. Podle D. Gavory je 

„Pedagogická komunikace výměna informací mezi účastníky výchovně-vzdělávacích cílů“ (...) a 

„řídí se osobitými pravidly, které určují pravomoce jejich účastníků.“207 Informace, se v ní 

zprostředkovávají jazykovými (verbálních) i nejazykovými prostředky. A.N. Leonťjev na tuto 

problematiku pohlíží i z psychologického hlediska: „Pedagogická komunikace je profesionální 

komunikace učitele se žákem při vyučovací hodině i mimo ni, jež má určité pedagogické funkce a 

je zaměřena na vytvoření příznivého psychologického klimatu.“208 Otázkou zůstává, mezi kým 

vším tento druh komunikace probíhá. Jde především o učitele, vychovatele, vedoucí zájmových 

útvarů, ale také o žáky. Pedagogická komunikace není jen předávání sociální zkušenosti nebo 

výměnou informací – její obsah totiž závisí na tom, kterou pedagogickou funkci plní. Může např. 

zajišťovat průběh společné činnosti, zprostředkovávat mezilidské vztahy, postoje, sdělovat pocit 

atp.

Při dnešních možnostech lze najít i jiné formy jak se vzdělávat. Mohou to být tradičně 

učebnice (tištěné, digitalizované), učební pomůcky ve formě počítače, videa, dataprojektoru, 

interaktivní tabule aj. Pedagogická komunikace tedy nemusí být založena pouze na živé lidské 

práci, může to být i práce mezi člověkem a technickým zařízeným (v našem případě PC, 

netbook, interaktivní tabule atd.). Musí být ale dodržena podmínka, že „technika nebude 

pedagogickou komunikaci ničit, deformovat“ a „naopak osvobodí učitele a žáky od 

neproduktivních, mechanických činností. Ušetří jim čas pro nezastupitelné lidské setkávání, 

dorozumění a spolupráci.“209 Dále se může jednat o zmiňované učebnice (žák svým čtením 

komunikuje s autorem) nebo i pracovní sešit (žák sděluje učiteli své řešení).

V současnosti se na vzdělávání žáků výrazně podílejí i samotní rodiče. Ovšem, za základní 

činitele v procesu komunikace lze považovat učitele a žáka. Je nutné připomenout, že pokud 

spolu komunikují i žáci mezi sebou, jedná se také o pedagogickou komunikaci. Jde o 

dvousměrný proces, ve kterém dochází k výměně informací a účastníci komunikují buď o 

nějakých faktech, nebo vyjadřují svá stanoviska, názory, přání či pokyny. Pedagogická 

komunikace může mít několik podob či typů jako např. přímá a nepřímá pedagogická 

komunikace. Přímou se rozumí situace, kdy učitel hovoří se žákem tváří v tvář; nepřímá se děje 

                                               
205 pedagogická interakce = vzájemné působení dvou nebo více subjektů v průběhu výchovně-vzdělávacího procesu
206 sociální komunikace = sdělování (výměna informací), při společné činnosti si lidé vyměňují představy, ideje, nálady, pocity, 
postoje atd.
207 NELEŠOVSKÁ, A. Pedagogická komunikace v teorii a praxi. Praha: Grada 2005. s. 26. ISBN 80-247-0738-1.
208 Tamtéž.
209 Tamtéž, s. 33.
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tehdy, když je informace přenášena a zprostředkována učebnicí, jiným tištěným materiálem, 

televizí, počítačem atd.

Průběh pedagogické komunikace je do určité míry ovlivněn také tím, jakou jsou stanovená 

pprraavviiddllaa, podle kterých se komunikuje. Vymezení pravidel je složitou a komplikovanou 

záležitostí. Podle J. Mareše existují tři skupiny, které formulují komunikační pravidla: „škola, 

daná společnost a výsledek složitého procesu střetu zájmů mezi učitelem a žáky.“210 Škola má 

svá pravidla formulována ve školním řádu; společnost si pravidla vytváří na základě odlišných 

kultur, náboženských přesvědčení apod. Pravidla, která jsou výsledkem procesu střetu zájmů 

mezi učitelem a žáky se vyvíjejí dlouho a složitě. V podstatě bychom mohli vymezit tři způsoby, 

jak pravidla vytvářet: pravidla stanoví učitel, o pravidlech rozhodují žáci, žáci vytvářejí pravidla 

společně s učitelem.

Na pedagogickou komunikaci mají vliv i organizační formy vyučování a samotné uussppoořřááddáánníí

uuččeebbnnyy. Nejčastěji používanými organizačními formami jsou hromadné, skupinové a 

individuální vyučování. Všechny tyto formy předpokládají, že žáci zaujímají v učebně určitý 

prostor. Při uspořádání učebny hraje roli její velikost, tvar, akustika, nábytek a didaktické 

vybavení.

V pedagogické komunikaci ve škole je velmi důležité mluvení (řeč), tj. vveerrbbáállnníí kkoommuunniikkaaccee. 

Funkce učitelova slovního projevu jsou následující: „zprostředkovat, zpřístupnit učivo; doplnit, 

aktualizovat text učebnice; ověřit, jak žáci učivo chápou, jak je dokážou prakticky využít“211. 

Základem pedagogické komunikace je kkllaaddeenníí oottáázzeekk učitelem a odpovídání žáka. Otázka by 

měla být přiměřená, srozumitelná, stručná, jednoznačná, věcně a jazykově správná a přesná. 

Kromě spránosti formulace otázek je důležité zvážit i jejich pořadí a zvolit mezi nimi dostatečný 

prostor či odstup. Učitelé během výuky velmi často používají otázky, přičemž dotazování patří 

mezi nejfrekventovanější učitelovy činnosti při pedagogické komunikaci. Otázky plní 

v pedagogické komunikaci různé funkce:212

 funkce organizační – otázky většinou mají věcný a citově neutrální charakter, 

většinou klade učitel, ale mohou je vznášet i žáci

Učitel klade např. otázky: Chybí někdo? Kdo má službu? Která skupina je už hotova?

Žákovské dotazy jsou např. Mohu smazat tabuli? Kolik bude příkladů? Domácí úkol je na zítra?

 funkce vzdělávací – otázky se mohou rozlišovat podle průběhu pedagogického 

procesu a vyučovacích metod (např. dotazování motivační, vyvozovací, opakovací, 

klasifikační apod.)

                                               
210 NELEŠOVSKÁ, A. Pedagogická komunikace v teorii a praxi. Praha: Grada 2005. s. 30. ISBN 80-247-0738-1.
211 NELEŠOVSKÁ, A. Pedagogická komunikace v teorii a praxi. Praha: Grada 2005. s. 42. ISBN 80-247-0738-1.
212 MAREŠ, J., KŘIVOHLAVÝ, J. Sociální a pedagogická komunikace ve škole. SPN: Praha, 1989. s.77. ISBN 80-04-21854-7.
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 funkce výchovná – často splývá s funkcí vzdělávací

Běžně užívaným výchovným typem dotazování jsou učitelovy řečnické otázky určené pro celou 

třídu. Typické je, že obsahují výtku či napomenutí: Pánové, neruším vás? Proč máte otevřené 

učebnice, co je to za módu?

Aby byla verbální komunikace nejen funkční, ale aby splňovala i požadavky z estetického 

hlediska, je třeba, aby učitel i žáci ovládali určité verbální komunikativní dovednosti. Mezi tyto 

dovednosti patří např. práce s hlasem. Mezi zvukové prostředky řeči patří přízvuk, rytmus, 

dynamika, intonace, tempo a v neposlední řadě pauza. Pro učitele je velmi důležité vhodně 

intonovat. Spolu s dynamikou přispívá i intonace k udržení pozornosti a srozumitelnosti pro 

posluchače. Proto monotónní, příliš vysoký nebo naopak příliš hluboký hlas není vhodný.

Opakem verbální komunikace je kkoommuunniikkaaccee nneevveerrbbáállnníí neboli mimoslovní. Neverbální 

komunikace zná řadu způsobů, jak něco někomu sdělit, dát najevo. Jedná se o celý soubor 

mimoslovních signálů (řeči těla): mimika, pohledy očí, kinezika, fyzické postoje, gestika, 

haptika, proxemika, tón řeči, úprava zevnějšku apod. Mareš a Křivohlavý sice vysvětlují, že 

„označení nonverbální (tedy mimoslovní) sdělování signalizuje skutečnost, že daný způsob 

komunikování nepoužívá slov, ale jiných způsobů přenášení informací.“213, ale Svobodová 

k tomu ještě dodává: „avšak je zřejmé, že nejčetnější výskyt těchto prostředků je v mluvené 

komunikaci zaznamenáván na pozadí jazykových sdělení, tedy jen jako rys doprovodné 

povahy.“214

Gesta, postoj a mimika mají stěžejní postavení ve školním dialogu215, protože mohou sloužit 

jako „prostředky a nástroj posilující učitelovu vstřícnost vůči dítěti a zmenšující žákovu nejistotu 

nebo obavu“216, proto je vhodné se o nich podrobněji zmínit. Existují tři hlavní skupiny ggeesstt217:

 výzvově-oslovovací (kývnutí hlavou, ukázání prstem, paží)

 zdůrazňovací, upozorňovací a členící

 repliková (pro přitakání nebo nesouhlas)

Gesta zdůrazňovací, upozorňovací a členící fungují především jako gesta doprovodná, tj. 

jsou úzce spojená s jazykovým kódem. Platí u nich, že „ženy je provádějí méně rozmáchle, 

úsporněji, než muži – učitelé, zato používají pestřejší škálu různých gest tohoto typu.“218 U 

zkušených učitelek se vykytují nejvíce drobná až miniaturní zdůrazňovací a upozorňovací gesta 

                                               
213 MAREŠ, J., KŘIVOHLAVÝ, J. Sociální a pedagogická komunikace ve škole. SPN: Praha, 1989. s.104. ISBN 80-04-21854-7.
214 SVOBODOVÁ, J. Jazyková specifika školské komunikace a výuka mateřštiny. Ostravská Univerita: Pedagogická fakulta, 
Ostrava 2000. s.30. ISBN 80-7042-175-4.
215 školní dialog = miniaturizace celospolečenské komunikace; „hra na komunikaci“; společná vzdělávací/edukační činnost mezi 
učitelem a žáky, která je provázena komunikací (SVOBODOVÁ, J. Jazyková specifika školské komunikace a výuka mateřštiny. 
Ostravská Univerita: Pedagogická fakulta, Ostrava 2000. s.34 - 35. ISBN 80-7042-175-4)
216 Tamtéž, s. 75.
217 SVOBODOVÁ, J. Jazyková specifika školské komunikace a výuka mateřštiny. Ostravská Univerita: Pedagogická fakulta, 
Ostrava 2000. s.71. ISBN 80-7042-175-4.
218 Tamtéž, s. 72.
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jako např. „zvedání prstu jako mlčenlivé upozornění, že za chvíli bude následovat něco 

důležitého, ukazování nebo lehké poklepání prstem na místo v sešitě nebo v knize žáka, na které 

se má dotyčný žák zaměřit nebo kterého si má všimnout, kde má např. přečíst text, opravit chybu 

apod.“219

Repliková gesta mohou fungovat samostatně beze slov. Pro vyjádření slovního souhlasu je

nejčastěji učiteli používáno „přikývnutí nebo opakované přikyvování hlavou“220; nesouhlas 

učitel projevuje „vrtěním hlavou, odmítavou gestikulací prstem nebo dlaní“221; vypršení 

časového limitu učitelé provádějí „klepnutím nebo tlesknutím“222; napomenutí je naznačováno 

„přiložením vztyčeného ukazováčku před zavřená ústa na znamení, že žáci mají mlčet.“223

Pokud jde o základní výukový ppoossttoojj, polohu a pohyb učitelů a jejich těla, většina z nich 

buď stojí, nebo chodí. Svobodová uvádí, že „ženy stojí nebo chodí vzpřímeně, naopak jejich 

kolegové muži – pedagogové častěji než ženy stojí lehce předkloněni s napjatými pažemi 

opřenými před tělem (o učitelský stůl, o žákovskou lavici) polosedí na parapetu...“224

Co se týká mmiimmiikkyy, z výzkumu Svobodové vyplynulo a potvrdilo se obecně známé zjištění, 

že „výrazově živější a usměvavější bývají ženy“225, ale též dodává, že „tím však nelze dokazovat, 

že v hodinách žen - učitelek musí vždy díky úsměvu panovat uvolněná atmosféra.“226

Velký význam má v pedagogické komunikaci také zzppěěttnnáá vvaazzbbaa, která „se dnes chápe spíše 

jako korekční informace.“227 Může u ní rozlišovat hned několik stránek „regulativní, sociální, 

poznávací a rozvojová“228. Prvně zmiňovaný typ řídí žákovu činnost podle určité strategie 

s využitím dat získaných na začátku, v průběhu nebo na konci procesu. Stránka sociální je 

důležitá proto, aby si učitel a žák navzájem ujasnili své postoje, vztahy a očekávání. Stránka 

poznávací zajišťuje, aby učitel lépe poznal žáka, žák učitele, učivo i sám sebe. Poslední 

zmiňovanou využívá především žák k tomu, aby se učil zpětnou vazbu využívat a začal 

vzdělávat sám sebe. Mareš a Křivohlavý229 poukazují na to, že zpětná vazba může mít několik 

různých podob, uvádím jen některé:

 souhlas, pochvala (Ano. V pořádku. Velmi dobře. Výborně. Správně, přesně tak.)

 nesouhlas, výtka (Ne. Nepřesně. To je hanba, že si v tom pořád nejste jistí!)

                                               
219 SVOBODOVÁ, J. Jazyková specifika školské komunikace a výuka mateřštiny. Ostravská Univerita: Pedagogická fakulta, 
Ostrava 2000. s.72. ISBN 80-7042-175-4.
220 Tamtéž, s. 73.
221 Tamtéž, s. 73.
222 Tamtéž, s. 73.
223 Tamtéž, s. 73.
224 Tamtéž, s. 73.
225 Tamtéž, s. 73.
226 Tamtéž, s. 73.
227 MAREŠ, J., KŘIVOHLAVÝ, J. Sociální a pedagogická komunikace ve škole. SPN: Praha, 1989. s.96. ISBN 80-04-21854-7.
228 Tamtéž., s. 96.
229 Tamtéž, s. 96 – 98.
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 částečný souhlas, částečný nesouhlas (Ano, ale já se tě ptám je-li to... No, jeden úhel je 

skutečně vnitřní, ale ten druhý je vnější. To je sice pravda, ale mezi nimi leží ještě...)

 negativní zpětná vazba doplněná vysvětlením (Ž: Musíme si nejdřív vypočítat obvod./ U: 

Obvod už máme, je to sto třicet pět./Ž: Aha, teda, stra-. Musíme si nejdřív vypočítat 

stranu z.)

 přechod k jinému tématu (U: Které ovoce nám dává jabloň?/Ž: Jabloň nám dává 

jablka./U: Co nám dává švestka, Karlo?)
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3. Projekty v oblasti zavádění ICT do výuky

V této části v krátkosti uvedu několik vybraných projektů zabývajících se používáním 

informačních a komunikačních technologií ve výuce. Jedná se o tyto projekty: Vzdělání 21,

STEPS, Škola 21.století a TeGram230.

V současné době probíhající projekt Vzdělání21 realizovaný od roku 2009 má za cíl ověřit 

možnosti zapojení a využití ICT ve vzdělávání na základních a středních školách. Jde o 

dlouhodobý projekt, který by měl probíhat minimálně 4 roky. Podporou má být vzdělávací obsah 

v podobě elektronických výukových a testovacích materiálů (interaktivní učebnice, interaktivní 

tabule, netbook, hlasovací zařízení aj.) Jedná se o kombinaci tradičních metod s novými ve 

formě digitálních technologií. Snahou je, aby se dosáhlo vhodné rovnováhy mezi tradiční a 

digitální výukou. Tento projekt je pod záštitou nakladatelství Fraus a jsou do něj od začátku 

zapojeny tři základní školy: Základní škola T.G. Masaryka v České Kamenici, Základní škola 

v Praze 4 – Kunraticích a Základní škola Ludvíka Kuby v Českých Budějovicích. Každá ze škol 

zapojila do projektu dvě paralelní třídy 6. ročníku, přičemž jedna třída využívá běžnou formu 

výuky, testování pomocí tištěných učebnic a standardních výukových materiálů, případně 

interaktivní tabuli. Druhá třída kombinuje výuku pomocí tištěných učebnic, vzdělávacího obsahu 

a testování v elektronické podobě pomocí digitálních prostředků. Postupně do projektu 

přistoupily další tři základní školy: Základní škola Mládeže 3, Znojmo, Základní škola Leandra 

Čecha v Novém Městě na Moravě a 10. základní škola Plzeň. V tomto projektu hraje roli i 

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze jako garant za pedagogicko-psychologickou 

část výzkumu. Během uplynulé doby garant postupně zveřejňoval závěrečné zprávy, které mají 

za úkol mapovat a podávat informace o průběžných výstupech projektu. Více informací je 

možné získat na následujících internetových stránkách: http://www.vzdelani21.cz/.

Škola 21.století je „individuální národní projekt metodické, informační a komunikační 

podpory při zavádění školních přenosných žákovských počítačů s orientací na rozvoj klíčových 

kompetencí v oblasti informačních a komunikačních technologií v rámci operačního programu 

Vzdělání pro konkurenceschopnost.“231 Tento projekt (v délce trvání pěti let, tj. 2008 – 2013) 

přímo navazuje na projekt Státní informační politiky ve vzdělávání z let 2001-2006, který se 

soustředil na vytvoření podmínek pro rozvoj aplikace informačních a komunikačních technologií 

v českých školách. Jde tedy o pokračování, rozšiřování a utváření komplexní a systematické 

metodické podpory školám, učitelům a žákům v kombinaci s vybavením progresivní technologií. 

Projekt Škola 21.století je garantován kurikulárními ústavy MŠMT, školským portálem Česká 

                                               
230 Technická gramotnost
231 JANEK. Česká škola představuje svůj nový projekt Škola 21.století. [Internet] [26.3. 2012]. 
<http://skola21.blogspot.com/2008/03/esk-kola-pedstavuje-svj-nov-projekt.html>.

http://www.vzdelani21.cz/
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škola a jednotlivé týmy/skupiny jsou složeny především z pracovníků z pedagogické praxe. 

Projekt též kombinuje zkušenosti českých subjektů s nabídkou předních světových týmů a IT 

společností. Škola 21.století sleduje pět hlavních cílů:232

 kvalitativní i kvantitativní rozvoj hardware i software v českých školách

 rozšíření metodické podpory a zvýšení počtu kvalitních výukových materiálů

 podporu a rozvoj informačních technologií zaváděných do škol a přípravu učitelů s tím 

spojenou

 nabídku dalšího vzdělávání v oblasti metod a forem výuky formou elektronicky 

podporovaného prostředí (e-learning)

 informační a propagační podporu nových trendů ve vzdělávání

STEPS233 je mezinárodní výzkum projekt, který proběhl v letech 2008 – 2009 ve třiceti 

evropských zemích (ve všech státech Evropské unie a také v Norsku, Lichtenštejnsku a na 

Islandu). Hlavními garanty byly sdružení European Schoolnet234 a společnost Empirica235. 

V jednotlivých státech byla koordinace svěřena ministerstvům školství; u nás to bylo svěřeno 

Domu zahraničních služeb MŠMT236. Hlavním cílem projektu bylo zmapovat situaci v oblasti 

začleňování informačních a komunikačních technologií do výuky základních škol a také jaký 

vliv má na používání technologií na školy, žáky, učitele i celý vzdělávací systém. Jednalo se 

především o srovnávací analýzy jednotlivých strategií implementace ICT a byly sledovány i 

případné perspektivy budoucího vývoje v této oblasti. Výstupy byly následující: Potvrdil se 

předpoklad výrazného veskrze pozitivního vlivu používání ICT při vzdělávání na základní škole 

(zejména v případech, kdy bylo používání ICT dobře promyšlené a naplánované). Konkrétní 

dopady byly např. „zlepšení studijních výsledků žáků, posun učitelů ve sféře vytváření 

digitálních kompetencí (znalosti a dovednosti z oblasti ICT)“237. Dále bylo zjištěno a potvrzeno, 

že „používání ICT má vliv na zlepšování znalostí a dovedností žáků, prohlubuje jejich motivaci, 

sebevědomí, kreativitu a angažovanost a otevírá nové možnosti hodnocení jejich činností. 

Důležitým zjištěním bylo, že se stále zvyšuje dostupnost ICT a širokopásmového připojení k 

internetu ve školách.“238

Posledním vybraným projektem je projekt TeGram, který uskutečnila Základní škola Dr. 

Jana Malíka 958, Chrudim v letech 2009 – 2011 pod záštitou ESF. Projekt byl zaměřen na 

                                               
232 JANEK. Česká škola představuje svůj nový projekt Škola 21.století. [Internet] [26.3. 2012]. 
<http://skola21.blogspot.com/2008/03/esk-kola-pedstavuje-svj-nov-projekt.html>.
233 http://insight.eun.org/ww/en/pub/insight/minisites/steps.htm
234 www.eun.org
235 www.empirica.biz
236 www.dzs.cz
237 TOCHÁČEK, D. Metodický portál RVP. Výzkum STEPS – Study of the impact of TEchnology in Primary Schools. [Internet] 
[26.5. 2011]. <http://clanky.rvp.cz/clanek/c/U/8005/VYZKUM-STEPS---STUDY-OF-THE-IMPACT-OF-TECHNOLOGY-IN-
PRIMARY-SCHOOLS.html/>.
238 Tamtéž.
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vytvoření „zásobárny inovativních výukových a metodických materiálů, které budou určeny pro 

práci žáků ve výuce i v domácí přípravě a také pro pedagogy těchto žáků.“239 Výukové materiály 

jsou v podobě zvukových nahrávek, PowerPointových prezentací, výukových lekcí pro práci 

s interaktivní tabulí, pracovních listů, brožur, demonstračních videonahrávek a krátkých 

výukových filmů. Za cíl si projekt určil zlepšování podmínek pro využívání ICT žáky i učiteli a 

podpora zavádění nových efektivních metod, organizačních forem a výukových činností a to 

v souladu se Školním vzdělávacím programem Základní školy Chrudim, Dr. J. Malíka. 

Zmiňované materiály byly vytvářeny jak pedagogy, tak samotnými žáky. Zároveň byli učitelé 

v rámci projektu proškoleni na seminářích zaměřených na zvýšení technické gramotnosti 

(dovednosti pro práci s didaktickou a výpočetní technikou a naučit se ji tak využívat při tvorbě 

výukových materiálů). Dále byl vytvořen metodický portál, kde jsou umístěny výukové 

materiály, které pedagogové a žáci s využitím ICT vytvořili.

                                               
239 Projekt TeGram. Technickou gramotností pedagogů ke zvyšování kvality a efektivity výuky. [Internet] [26.3. 2012].<
http://www.zsmalika.cz/tegram/>.
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EMPIRICKÁ ČÁST

4. Charakteristika výzkumného tématu

Vzdělávací technologie, tedy hlavně využívání ICT ve vzdělávání, hrají stále důležitou roli 

pro individualizované učení a domnívám se, že tomu tak bude nadále i v blízké budoucnosti. 

Mezi jednu z nejvýznamnějších změn patří bezpochyby posun v oblasti boje proti tzv. digitální 

propasti, protože mezi problémy dnešních vyspělých států už nepatří samotný přístup 

k technologiím, ale hlavně dovednost je využívat.

Touto problematikou se zabývá již výše zmiňovaný (viz teoretická část této práce) projekt 

Vzdělání21, který se snaží ověřit možnosti zapojení a využití moderních informačních 

technologií v běžné výuce základních škol. Patří sem elektronické výukové materiály 

interaktivní učebnice, dále pak technologie, mezi něž patří interaktivní tabule a osobní žákovské 

a učitelské netbooky (lehké přenosné počítače), v nichž jsou nainstalované interaktivní učebnice. 

To vše je propojené v rámci jedné třídy a potažmo i školy. Podstatné je, že sešity a klasické 

tištěné učenice ze škol nevymizí, ale nejsou pro žáky jediným zdrojem informací. Názorná výuka 

by měla žákům posloužit k lepšímu pochopení učiva a vazeb mezi jednotlivými předměty, a 

zároveň tak zvýšit jejich (žáků) schopnost pracovat s informacemi, tj. třídit a vybírat nabízené 

informace tak, aby je mohli později využít v každodenním životě. Žáci by se měli naučit vnímat 

počítat nejen jako hračku, ale i jako pracovní nástroj.

Projekt Vzdělání21 mi byl prvotním impulsem, který mě k napsání této práce částečně 

inspiroval. O informační a komunikační technologie se dlouhodobě zajímám, ať už z pohledu 

uživatele, tak i jako budoucí učitelka. Již během svých praxí v rámci studia na Pedagogické 

fakultě jsem se nažila tuto techniku v rámci svých možností maximálně využívat a snažit se tak 

dělat hodiny zajímavější, více interaktivnější. Tedy využít tak nové možnosti, které s sebou ICT 

přinášejí a které nabízejí pro takovou smysluplnou činnost, jímž vzdělávání bezpochyby je.

5. Metodologická část

V jednotlivých kapitolách metodologické části se věnuji kromě kladení si výzkumných 

otázek, popisu použitých výzkumných metod a charakteristice výzkumného vzorku.

5.1. Výzkumné otázky

Na počátku výzkumu a na základě teoretického vymezení zkoumaného tématu jsem si 

definovala výzkumné otázky, na které se analýzou získaných dat budu snažit nalézt konkrétní 

odpovědi.
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 Jakým způsobem probíhá pedagogická komunikace (se zřetelem na verbální a 

nonverbální komunikaci) v obou paralelních třídách, tj. liší se nějak?

 Jak učitel využívá ICT ve výuce?

o Jak často a za jakým čelem?

o Jaké vyučovací metody učitel ve třídách používá, tj. jsou zde odlišnosti?

5.2. Použité výzkumné metody

K zodpovězení výzkumných otázek této diplomové práce lze dospět prostřednictvím 

zkoumání jaké možnosti a meze, nabízí používání informačních a komunikačních technologií 

(ICT) a to především netbook, interaktivní tabule, PC aj. jako výukové nástroje či pomůcky ve 

školní výuce. Cílem této snahy je rozkrýt, jak probíhá výuka v plně digitalizované třídě, kde se 

všechny uvedené ICT pomůcky používají a jak je tomu v paralelní standardně vybavené třídě, tj. 

kde se využívá pouze interaktivní tabule a případně PC.

Pro svůj výzkum jsem zvolila kombinovaný přístup (kvalitativně kvantitativní), který mi 

umožní výběr a následnou analýzu dat. Přístup k výzkumu jsem pojala jako případovou studii 

umožňující podrobné zkoumání a porozumění případu. Jelikož objektem mého výzkumu je takto 

specifický jev, zvolila jsem k jeho zkoumání metodu zúčastněného pozorování doplněného o 

upřesňující polostrukturované rozhovory s učiteli. Další polostrukturované rozhovory, tj. se žáky 

a videozáznamy vyučovacích hodin mi byly poskytnuty výše zmiňovaným projektem 

Vzdělání21.

Hendl240 pro polostrukturovaný rozhovor užívá termín rozhovor pomocí návodu. Tato 

technika spočívá ve vytvoření seznamu otázek nebo témat, které je nutné v průběhu rozhovoru 

probrat, čímž se zajistí, aby se dostalo na všechna důležitá nebo zajímavá témata. Umožňuje tak 

provést rozhovory s několika lidmi strukturovaněji a ulehčuje jejich srovnání. Tazateli přitom 

zůstává volnost volit pořadí a přesnou formulaci otázek, čímž dochází k zachování jisté 

spontaneity rozhovorů a umožňuje uvolněnost respondentů, kteří mohou snáze uplatnit vlastní 

perspektivy a zkušenosti. Návod k rozhovorům pro učitele jsem vytvořila na základě 

výzkumných otázek a doplnila jsem ho dalšími otázkami zjišťujícími kontext situace 

respondentů. Návod k rozhovoru je zařazen v příloze č. X (s. 118 – 119).

Ke všem rozhovorům s učiteli jsem získala souhlas respondentů poté, co jsem se představila, 

vysvětlila účel výzkumu, ujistila je o anonymitě a diskrétnosti. Rozhovory s učiteli nahrávány 

nebyly, protože se jednalo o krátká, informativní setkání, při kterých jsem si dělala detailní 

                                               
240 HENDL, J. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. Praha: Portál 2008. ISBN 80-7367-485-4.
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poznámky. Co se týká rozhovoru se žáky, všechny byly nahrávány a následně jsem je přepsala. 

Z těchto písemných podkladů jsem poté vycházela při zpracování a interpretaci získaných dat.

Podobným způsobem jsem postupovala i při analýze videozáznamů vyučovacích hodin 

v jednotlivých předmětech (jmenovitě D, ČJ, AJ, PŘ, Z). Vysledované jevy jsem si detailně 

poznamenávala a následně pak využila k jejich analýze a interpretaci.

Metoda zúčastněného pozorování je podle Pelikána241 problematická tím, že je zde zvýšená 

míra subjektivity, která se projevuje v okolnostech vnímání člověka v určité situaci, 

individuálním zpracováním informace apod. K omezení subjektivity jsem použila pozorovací 

archy - viz přílohy č. V – VIII (s. 111 - 116). Strategií záznamu pozorování je bezprostřední 

záznam faktorů, které jsou uvedeny v pozorovacích arších. 

5.3. Charakteristika výzkumného vzorku

Výzkumným vzorkem byly dvě třídy druhého stupně (6. ročník) z jedné pražské základní 

školy, přičemž specifikum vybraných tříd bylo následující. Jedna třída (digitální) měla 

k dispozici kromě tradičních pomůcek, jako jsou tištěné učebnice nebo sešity, také plnohodnotně 

vybavené třídy/učebny a svůj osobní netbook. Druhá (nedigitální) – k ní paralelní – se učila 

s tradičními pomůckami (tištěné učebnice, sešity), ale v některých učebnách i s interaktivní 

tabulí. Z této školy bylo pozorováno celkem 47 žáků.

Z důvodu mít větší počet respondentů jsem se rozhodla k pražské škole ještě další dvě –

jednu základní školu v České Kamenici a jednu v Českých Budějovicích. V obou vybraných 

základních školách bylo vyučování na stejném principu, tzn. - opět se v každé z nich jednalo o 

dvě paralelní třídy (digitální a nedigitální). V těchto třídách šlo o pozorování, která měla doplnit 

hlavní školu v tomto výzkumu, tj. pražskou základní školu.

 Pražská škola

Škola měla v době mého výzkumu celkový počet žáků 483. Škola integruje děti ze sociálně 

problematického prostředí, děti cizinců a též pracuje se žáky nadanými/talentovanými. Je zde 

zaměstnáno 86 osob, z toho 53 osob jako pedagogičtí pracovníci. Na škole probíhá i další 

vzdělávání pedagogických pracovníků. Se školou dlouhodobě spolupracuje pedagogicko-

psychologická poradna, školní psycholog, speciální pedagog; také zde působí výchovný poradce 

a školní metodik prevence. Škola je zařazena v síti programu Státního zdravotního ústavu „Škola 

podporující zdraví“. Filozofií školního vzdělávacího programu KUK (komunikace, učení, 

kooperace) je učení pro život. Orientuje se na osobnost žáka (respekt osobního maxima, 

individuální potřeby jednotlivce). Škola pečuje o sociální vztahy (mezi žáky, učiteli, rodiči) a 

                                               
241 PELIKÁN, J. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha: Karolinum, 2007. ISBN 80-7184-569-0.
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klade důraz na efektivní, profesionální a promyšlenou práci učitele. Učitel využívá ve své práci 

metod konstruktivistické pedagogiky (hodnocení žáka učitelem i sebehodnocení žáka). Tato 

základní škola spolupracuje s fakultami vzdělávajícími budoucí učitele (především s PedF UK). 

 Škola v České Kamenici

Jedná se o základní škola s rozšířenou výukou informatiky a výpočetní techniky. V době 

výzkumu měla škola 500 žáků a 59 zaměstnanců (z toho 46 pedagogických). Učitelé i žáci 

využívají interaktivní tabule při výuce aktivně již řadu let. Snahou školy je mimo jiné i 

implementace ICT do výuky většiny předmětů a hledání nových forem vzdělávání. Od roku 

2011 učitelé a žáci používají iPady ve výuce Matematiky, Anglického jazyka a Informatiky.

 Škola v Českých Budějovicích

Tato škola je fakultní základní školou s 522 žáky a 23 kmenovými třídami Její prioritou je 

výuka anglického jazyka od 1. třídy, druhého cizího jazyka od 6. třídy a výuka informačních 

technologií od 3. třídy. Na škole působí 58 zaměstnanců, z toho 31 pedagogických pracovníků.

Jako zatím jedna z mála základních škol má výuku Anglického jazyka již od první třídy. Snahou 

vedení školy je, aby všichni pedagogičtí pracovníci byli odborně způsobilí a proto zde funguje 

Studium k prohlubování odborné kvalifikace.

6. Analytická část

V následující části jsou analyzovány jednotlivé aspekty, na které jsem se při svém 

pozorování primárně zaměřila. Jedná se o pedagogickou komunikaci a využití ICT ve výuce 

(vybrané druhy, jejich mírou využití a používané vyučovací metody). Kromě analýzy 

jednotlivých mediálních sdělení se v této části dále zabývám i následnou interpretací získaných

dat.

6.1. Interpretace zjištění z provedeného šetření

Nejprve se zaměřím na pedagogickou komunikaci v obou paralelních třídách a pokusím se 

zjistit, zda se nějakým způsobem liší.

V každé třídě proběhl stejný počet pozorování u předmětů M: 14x, ČJ: 14x, D: 8x; tj. 72

pozorování (vyučovacích hodin). V ostatních předmětech jako AJ, PŘ, Z, FY jsem měla možnost 

pozorovat pouze třídu digitální (AJ: 3x, PŘ: 3x, Z: 1x, FY: 1x), tj. 8 pozorování (vyučovacích 

hodin). Celkově se tedy jednalo o 80 pozorování.
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ZÁZNAM VERBÁLNÍCH PROJEVŮ UČITELE

PŘEDMĚT: M ČJ D AJ PŘ Z FY

KATEGORIE TŘÍDA
POČET

(četnost)

POČET 

(četnost)

POČET

(četnost)

POČET

(četnost)

POČET

(četnost)

POČET

(četnost)

POČET 

(četnost)

dotazování
DG 149 152 97 50 58 12 15

NG 115 138 95 - - - -

oprava chyb
DG 39 36 21 14 13 6 7

NG 35 42 32 - - - -

předávání 

informací

DG 145 110 52 30 39 12 13

NG 94 91 62 - - - -

podávání 

pokynů/instrukcí

DG 145 140 53 40 48 16 14

NG 83 107 40 - - - -

chválení
DG 72 54 26 11 30 6 3

NG 70 48 29 - - - -

napomínání
DG 89 117 46 11 14 7 2

NG 40 63 25 - - - -

Pozn. DG = plně digitalizovaná třída (digitální třída), NG = standardně vybavená třída (nedigitální třída)

Nejprve bych se chtěla zaměřit na předměty Matematika (M), Český jazyk (ČJ) a Dějepis (D), 

protože zde lze porovnat obě třídy. Interpretace rozdělím podle jednotlivých kategorií, ve 

kterých jsou signifikantní rozdíly.

 dotazování

Učitel se žáků více dotazuje v digitální třídě. Můžeme se domnívat, že důvodem je např. to, 

že učitel se snaží podněcovat práci s netbookem jako pracovním nástrojem a nechává žáky, aby 

se snažili vyhledávat informace v různých zdrojích (pomocí netbooku – internet, interaktivní 

učebnice). Nabízí se i ta alternativa, že žáci jsou více zvídaví, což mimo jiné vyplynulo i 

z doplňkových rozhovorů, které jsem realizovala s učiteli.

 předávání informací

Tato kategorie úzce souvisí s dotazováním učitele. Žáci digitální třídy chtějí vědět více 

informací, případně si sami informace pomocí techniky (netbooky) dohledat. Tato domněnka je 

také v souladu s výstupy z upřesňujících rozhovorů s učiteli i žáky (viz s. 84 - 87).
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 podávání pokynů a instrukcí

Zde je velký rozdíl mezi digitální a nedigitální třídou. Dalo by se říci, že může souviset 

s tím, co všechno se dá s netbookem či interaktivní tabulí dělat. Na rozdíl od klasického psaní do 

sešitu, s netbookem existuje více cest, jak v hodině pracovat. Mezi věci, které se na něm dají 

dělat, patří např. práce s interaktivní učebnicí (sledování krátkých videoukázek, zvukových 

nahrávek), vyhledávání informací (interaktivní učebnice, internet), hry (na podporu učení se 

např. matematice), různé výukové programy. Tím pádem je pak velká pravděpodobnost zvýšení 

počtu pokynů či instrukcí od učitele než v nedigitální třídě, kde je možné pracovat se sešitem, 

tištěnou učebnicí a interaktivní tabulí. Právě pomocí zmiňované interaktivní tabule se učitelé 

během výuky v nedigitální třídě snaží kompenzovat absenci netbooků. Dalším aspektem je 

rychlost práce v hodině za použití netbooku (především v M a ČJ). Práce se zmiňovaným 

netbookem se zrychluje (např. vyhledávání či zjišťování informací) a tudíž pak i množství 

pokynů, instrukcí a zadaných úkolů od učitele. Také interaktivní tabule je nástrojem, který může 

výuku nejen zpestřit, ale i svým způsobem urychlit činnosti (a ve výuce je pak možnost stihnout 

více věcí – aktivit, cvičení apod.). Několika dotyky či kliknutími žák vyplní cvičení, učitel může 

během výkladu názorně předvést nějaký jev, pokus pomocí videa (z interaktivní učebnice, 

internetu), než by jej zdlouhavě popisoval a vysvětloval.

 napomínání

Ve velké míře se tato kategorie týká hlavně digitální třídy, jak je patrné z tabulky. Je několik 

možností, jak si tuto skutečnost vykládat. První z nich by mohlo např. být to, že pro žáky je 

netbook něčím novým (jsou jím rozptylováni, berou ho jako hračku a ne jako nástroj pro práci). 

Tím pak mohou vznikat situace, že ho žáci používají, kdy nemají, zkouší, co všechno netbook 

umí a tím vším pak ruší v hodině. Nicméně podle rozhovorů s žáky i učiteli jde spíše o 

přechodnou dobu, než si žáci na tento nový způsob práce zvyknou. Druhou možností by mohlo 

být vysvětlení, které bere v potaz složení tříd. Někteří žáci se nedokážou po delší čas plně 

soustředit na práci, při které se netbook nepoužívá. Možné vysvětlení je např. i v atraktivnosti 

předmětu samotné či autoritě učitele, protože např. Český jazyk má mezi všemi předměty (tj. M, 

ČJ a D) největší rozdíl mezi oběma třídami.

 opravování chyb

Zajímavé je zjištění v předmětu Dějepis, kde byly více opravováni žáci z nedigitální třídy. 

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

porovnání s digitální třídou, kde mají žáci možnost využívat netbook především k přípravě do 

školy (interaktivní učebnice, SMART Notebook apod.), a tím pak mít větší chuť nebo být i více 

motivovaní. Domnívám se, že díky možnosti využít netbook během hodiny k práci na úkolech, 
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vyhledávání informací z různých zdrojů nejen z učebnice, může vzrůstat zájem a chuť žáků 

informace si zapamatovat či si něco dalšího, co je k ní zajímá najít.

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

(rozdíly v četnostech nejsou velké, spíše jsou s velmi blízko) při práci se žáky – dotazování, 

oprava chyb, předávání informací, podávání pokynů/instrukcí, napomínání; což považuji za 

zajímavou skutečnost. Jediný velký rozdíl je v kategorii chválení, kde na základě dalších 

pozdějších pozorování vyplynulo, že učitel AJ pravděpodobně nedává při výuce takový důraz na 

chválení žáků, kdežto učitel PŘ to může považovat za významné a podněcuje tím k další práci 

žáků a dává jim tak hodně zpětné vazby. 

Předměty Zeměpis (Z) a Fyzika (FY) si jsou svými četnostmi velice blízko (jsou podobné až 

vyrovnané – především dotazování, oprava chyb, předávání informací, podávání 

pokynů/instrukcí. Trochu se liší kategorie napomínání a s tím nejspíš souvisí i chválení, kde 

učitelka Fyziky žáky více chválí, než napomíná (i když je zde rozdíl nepatrný), zatímco 

v případě učitelky Zeměpisu je to naopak (opět jen nepatrně). Ovšem, jelikož u těchto dvou 

zmiňovaných předmětu bylo provedenou pozorování pouze jedenkrát, je nutné brát tyto 

minimální rozdíly s určitou rezervou.

Co se týká konkrétních verbálních projevů, nejčastěji se objevovali v následujících 

oblastech: zopakování látky, čas, instrukce a pokyny, hlas učitele, tempo řeči učitele (a s tím 

související dotazy žáků), aktivita žáka a chválení. Jednotlivé oblasti podrobněji rozvedu níže.

 zopakování látky

Většinou hned zpočátku vyučovací hodiny v obou paralelních třídách učitelé opakují látku 

z hodiny/hodin předcházející(ch) a zároveň sdělují, co se bude dělat. Jako nejčastější se jevila 

věta: „Minule jsme dělali ... a dnes si zopakujeme...“. Tímto se snaží, aby se žáci začali 

koncentrovat/soustředit na práci. Cílem či důvodem je podle mého názoru to, aby měli žáci 

jasno, co bude náplní celé vyučovací hodiny a co všechno by mohli na konci hodiny umět, 

ovládat, což je zde mimo jiné i otázka rozvíjení klíčových kompetencí.

 čas

Když žáci pracovali na nějakém úkolu, ať už v digitální nebo nedigitální třídě, učitel/ka je 

průběžně slovně informoval/a o tom, kolik mají ještě času na jeho vypracování. Informoval/a je 

slovy „Máte na to ještě ... minut.“. Neobjevil asi ani jeden případ, kdy byl čas psán na tabuli.

 instrukce a pokyny

Pokud jde o dávání pokynů a instrukcí, učitelé ve všech pozorovaných předmětech dávali 

žákům jasné, krátké a stručné pokyny/instrukce, které průběžně několikrát zopakovali. Někteří 

z učitelů používali v instrukci slovo „prosím“ (např. „Teď si, prosím, otevřete sešity.“), což 
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působí jemněji. Díky tomu, že jsou pokyny jasné, stručné, několikrát zopakované a případně 

doplněné o zjemňující „prosím“, určitě podporují komunikaci bez jakýchkoliv nejasností, tj. 

dobrou komunikaci mezi učitelem a žákem/žáky.

 hlas učitele

Hlas učitelů byl ve většině případů (9) vyhovující, tj. bylo jim v průběhu hodin v obou 

typech tříd dobře rozumět, hlasitost byla přiměřená prostoru třídy/místnosti.U zbylých dvou 

případů se jednalo buď o přílišnou hlasovou monotónnost, nebo tichou mluvu, kde místy nebylo 

rozumět, co učitel říká.

 tempo řeči učitele

Tempo řeči bylo u všech učitelů přiměřené věku žáků i jejich školnímu stupni (týká se obou 

typů tříd). Usuzuji tak podle počtu žákovských dotazů na učitele týkajících se zadávání úkolů, 

předávání informací (nová látka) a obecně komunikace se žáky během vyučování. Počet dotazů 

se v jednotlivých třídách lišil. V digitální třídě se pohyboval průměrně kolem 6 dotazů v jedné 

vyučovací hodině a ve třídě nedigitální to průměrně byly 4 dotazy v jedné vyučovací hodině. 

Z toho vyplývá, že žáci digitální třídy kladou o něco více dotazů než jejich spolužáci z paralelní 

třídy. Jak je zmíněno výše, je možné, že žáci digitální třídy chtějí vědět více informací, více se 

dozvědět pomocí jim přístupné techniky.

 aktivita žáka

Zajímavým úkazem, který se vyskytoval především v hodinách Dějepisu a Českého jazyka 

v obou třídách, bylo udělování čárek nebo malých jedniček za aktivitu žáky v hodině. 

Domnívám se, že tento jev může posloužit jako jeden ze způsobů odměny žáka za dobrou 

spolupráci (snahu s učitelem spolupracovat) a tedy následně tak navozovat kladnou komunikaci 

mezi učitelem a žákem, stejně tak pozitivní pracovní atmosféru v hodině.

Aktivita žáků se nepatrně lišila např. v hodinách Matematiky, kde žáci pracující s netbooky 

se jevili jako aktivnější v činnostech jako hraní didaktických her na netbooku (procvičování 

učiva – matematické úkony jako sčítání, násobení apod.), nebo když měli vyhledávat informaci 

v různých zdrojích (interaktivní učebnice, internet) a díky získané informaci vypočítat příklad 

(slovní úlohu).

 chválení

Dalším jevem, který jsem během pozorování zaznamenala, bylo chválení žáků (stejnou 

měrou v obou třídách) jako podpora a ovlivňování jejich sebevědomí. Zmiňované chválení 

probíhalo vždy prostřednictvím verbální komunikace. V několika málo případech (2) učitel 

současně přitom použil mimiku jako projev nonverbální komunikace.
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Během vyučování se objevilo i několik kombinací verbální a nonverbální komunikace. 

Jedná se o pozdrav na začátku i na konci vyučovací hodiny, napomínání, ukončování aktivity, 

vyvolávání žáků a hlášení se žáků.

 pozdrav

Pozdravení učitele se žáky na začátku i na konci hodiny bylo v obou třídách nejčastěji 

komunikováno tak, že učitel i žáci si stoupli a učitel/ka řekl/a: „Dobrý den, posaďte se.“, 

„Pozdravíme se... Máte přestávku.“ V jednom případě se při ukončení hodiny vyskytlo i 

poděkování žákům za spolupráci nebo popřání hezkého dne: „Děkuji a máte přestávku.“, „Máte 

přestávku a přeji vám hezký zbytek dne.“ Tento způsob, jakým učitel ukončuje výuku, může vést 

k posilování kladného vztahu se žáky.

 napomínání

Napomínání žáků též často v kombinace verbální a nonverbální komunikace. Pro představu 

uvádím některé verbální projevy učitelů: „Pššt.“ (nejčastější varianta), „Míro, pššt.“, „Kluci!“, 

„Holky!“, „Nevykřikujeme nikdo!“, „Pššt, nebavíme se.“, „Neotáčej se a dělej, co máš.“, „Pššt, 

nikdo na mě nekřičí!“, „Ššš.“, „Kdo ví, hlásí se a nevykřikuje.“. Nejběžnějším způsobem 

napomínání se jeví kombinace vyslovení jména žáka a přiložení ukazováčku na ústa nebo 

případně kombinace jména žáka a natažená ruka s ukazováčkem (která ukazuje žákovi, aby se 

nap. díval na tabuli). Z těch projevů, které byly čistě nonverbální, a jejich cílem bylo, aby žáci 

zpozorněli a poslouchali, co učitel říká, bylo např. tleskání rukama nebo několikrát ťuknutí do 

stolu či lavice. Ten jev (napomínání) jsem vysledovala v obou typech tříd ve velmi shodných 

podáních.

 ukončování aktivity

Někteří učitelé (4) používali verbální komunikaci v kombinaci s nonverbální pro ukončování 

aktivity. Jednalo se např. o tlesknutí rukou a vyřčením: „Stop.“. Ovšem, převažoval typ 

„Přestaňte pracovat.“ nebo „Přerušte práci a odložte propisky.“. Ukončování aktivity probíhalo 

podobným způsobem jak digitální, tak v nedigitální třídě.

 vyvolávání žáků

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 směre nahoru, která opět směřovala na žáka. Při tomto gestu bylo zároveň učitelem 

vysloveno i jméno vyvolávaného žáka.

 hlášení se žáků

Posledním a neméně významné bylo samotné hlášení se žáků o slovo, ať už ve třídě digitální 

nebo nedigitální. Bylo patrné, že žáci jsou naučeni hlásit se, ovšem v některých situacích, kdy 



- 80 -

byla látka pro ně hodně zajímavá nebo naopak, kdy nebyli soustředěni a své odpovědi jen 

tipovali, vykřikovali. Zajímavé na tom je, že vykřikovali a zároveň při tom měli zvednutou ruku, 

tj. snažili se splnit pravidlo Hlásím se, když chci něco říct a nevykřikuji., ale v zápětí to porušili 

tím, že danou myšlenku nebo názor vykřikli. Tato situace proběhla přibližně ze 48% z celkového 

počtu pozorovaných hodin (80).

K ryze nonverbální komunikaci u učitelů patřila gestikulace – gesta jako např. ukazování 

směrem na tabuli, vzpřímený ukazováček před ústy. Mezi další patřily pohyby hlavou jako 

přitakání ve smyslu Ano, souhlasím. – tyto zmiňované pohyby se objevovaly především 

v předmětech Přírodopis a Český jazyk. Co se týká např. postojů těla, zpozorovala jsem pouze 

uvolněný postoj (tzn. opření se o katedru nebo lavici, ruce založené v bok nebo paže volně u těla 

učitele). V předmětech vyučovaných muži – učiteli se často vyskytovalo dávání rukou do kapes 

u kalhot. Myslím si, že časté používání tohoto signálu ze strany učitele není moc vhodné. 

Proxemika učitelů při pohybu po třídě a při kontaktu se žáky (ústní zkoušení, hovor se žáky či 

skupinou žáků v lavici) se většinou pohybovala mezi 1 – 1,5m. Větší vzdálenost, tj. 1,5 – 3m 

vznikala, pokud učitel hovořil k celé třídě (třídě jako celku). Během celého pozorování se 

ukázalo, že pokud učitel/ka hovoří se žákem, snaží se mít od něj trochu odstup ve smyslu 

vzdálenosti (kdy si tím může např. částečně pomáhat udržovat svou autoritu), ale zároveň se 

snaží být k žákům milý/á, přátelský/á a ochotný/á.

Nyní se budu zabývat tím, jak učitelé využívají ICT v jejich výuce (interaktivní tabule, 

netbook a interaktivní učebnice) a jejich mírou využití. Poté uvedu a objasním možnosti a meze 

používání ICT ve výuce na základě výpovědí z rozhovorů s učiteli.

 interaktivní tabule

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

třídě, tak v nedigitální, protože obě typy tříd mají možnost s těmito tabulemi pracovat. Pokusím 

se popsat, jak se s tabulí pracuje a najít případné rozdíly či podobnosti v používání tabulí u obou 

tříd. Nakonec uvedu kladné a záporné stránky tohoto typu ICT.

UČITELÉ

Učitelé na interaktivní tabuli nejčastěji používají software SMART Notebook, interaktivní 

učebnice, internet, aplikace Microsoft Word a PowerPoint; programy na prohlížení obrázků a 

software SMART Sync.

Smart Notebook je učiteli používán k tvorbě vlastních příprav, prezentací na výuku (bylo 

použito téměř v každé hodině). Někteří z něj využívají aktivity (hry) pro zpestření samotné 

výuky, nejčastěji však k opakování probrané látky na konci hodiny nebo jako počáteční 

„rozehřívací“aktivitu pro opakování látky z hodin předešlých.
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Interaktivní učebnice byly použity téměř vždy, především v předmětech Český jazyk (i ve 

formě čítanky), Dějepis, Přírodopis, Anglický jazyk a Matematika. Účelem využití tabule je 

v digitální třídě nejčastěji nová látka i opakování učiva. V nedigitální třídě je to též opakování 

učiva nebo vysvětlování nové látky. Mezi další patří vyhledávání informací v interaktivní 

učebnici, cvičení nebo prohlížení obrázků a sledování videí. Na základě pozorování se dá 

konstatovat, že tabule je učitelem využívána i pro mezipředmětové vztahy, především 

v předmětech Dějepis a Matematika. V předmětu Matematika se jedná i o přesahy do reálného 

života (matematické příklady a jejich zadání).

Co se týká používání internetu učitelem přímo na interaktivní tabuli, zaznamenala jsem jen 

několik málo případů: videoukázka z webové stránky YouTube a hledání informací na 

webových stránkách v rámci výuky Českého jazyka.

Aplikace Microsoft Word byla učiteli použita k vyplňování cvičení žáky nebo jako podpora 

pro výklad učitele (zaznamenané informace týkající se výkladu). Aplikace PowerPoint byla 

vypozorována pouze v předmětu Přírodopis, opět jako podpůrný materiál k výkladu učitele. 

Z rozhovorů s učiteli bylo zjištěno, že pro svůj výklad někdy používají i prezentace vytvořené 

žáky. Zde bychom mohli vidět dobrý příklad snahy o kooperaci mezi učitelem a žákem, kde se 

žák např. tímto způsobem také podílí na náplni výuky.

Pro prohlížení obrázků učitelé povětšinou využívají interaktivní učebnici, ale jsou situace, 

kdy požadovaný obrázek v učebnici není, a proto ho získávají z jiných zdrojů. Nalezené obrázky 

poté prezentují či ukazují pomocí nejrůznějších programů na prohlížení obrázků.

Software SMART Sync, sloužící jako podpora učitele k monitorování práce jednotlivých 

žáků, byl během mého pozorování instalování jen v několika málo učebnách. Učitelé Anglické 

jazyka, Českého jazyka a Zeměpisu ho používali poměrně často. Vyskytla se také situace, kdy 

učitelka pomocí tohoto software promítla na interaktivní tabuli monitor netbooku jednoho žáky, 

aby si společně mohli prohlédnou obrázek, který žák našel v rámci zadaného úkolu.

Pokud jde o samotné ovládání interaktivní tabule, tj. nakolik učitelé umí používat její

jednotlivé funkce, jednalo se o používání tzv. rolety, kdy si učitel/ka postupně odkrýval/a text 

výkladu, odpovědí na otázky v rámci cvičení apod., aby žáci hned neviděli vše najednou a 

soustředili se tak jen na určitou část. Jako další nejčastější volbou funkce bylo tzv. zmrazení 

obrazovky interaktivní tabule. Tu možnost učitelé používali v situacích, kdy si potřebovali 

předpřipravit materiály či programy pro další plynulou návaznost práce se žáky, a tudíž aby žáci 

nebyly rozptylování a nenarušovala se jejich koncentrace např. na úkolu, který momentálně 

vypracovávali. Mezi nejčastější způsoby ovládání tabule patřilo použití učitelského PC a dotyk 

prstem. Interaktivní pero bylo používáno hlavně v situacích, kdy učitel/ka něco psal/a, 
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označoval/a v textu nebo obrázku. Použití PC i dotyku prstem bylo využíváno přibližně stejnou 

měrou v obou typech tříd.

Stupeň, na jakém se většina učitelů pohybuje je uživatelský (zahrnuje to základy používání), 

tj. zapnutí, vypnutí tabule, používání funkcí roleta, zmražení tabule, pasní a kreslení různými 

barvami (umí si zvolit) s interaktivním perem, zmenšování a zvětšování textu, pouštění audio a 

videonahrávek a používání klávesnice přímo na interaktivní tabuli. Ovšem, někteří z učitelů 

(především muži) umí tuto tabuli ovládat na vyšší úrovni – pokročilý až velmi pokročilý. Je to 

dáno i tím, že tito učitelé se buď o ICT zajímají i ve svém volném čase, anebo pracují také jako 

správci a IT technici.

Z rozhovorů s učiteli i z pozorování souhlasně vyplynulo, že doba strávená prací

s interaktivní tabulí se v obou třídách průměrně pohybuje v rozmezí 20 – 25 minut intenzivní 

činnosti (což je průměrně přibližně 44 – 56% času z jedné vyučovací hodiny).

Ne všichni učitelé mají zkušenost ještě s jiným typem interaktivních tabulí než je SMART 

Board, která je na primárně pozorované škole (ale i dalších, kde byla provedena doplňková 

pozorování). Dalším typem tabule, kterou učitelé uváděli, byla ActivBoard. Jeden učitel jinou 

předchozí zkušenost neměl než nyní se SMART Board.

Během celého pozorování se vyskytl pouze jeden technický problém. Jednalo se o potíže se 

spuštěním software SMART Notebook. Učitelka situaci vyřešila vypnutím a opětovným 

zapnutím, což trvalo přibližně 3 minuty.

ŽÁCI

Žáci nejčastěji s interaktivní tabulí pracují ve formě vizualizace, tzn. čtou z ní (interaktivní 

učebnice, čítanka, výklad učitele v aplikaci Microsoft Word a PowerPoint, software SMART 

Notebook), sledují videoukázku, popisují nebo si prohlížejí obrázky. Žáci v rozhovorech uváděli, 

že k tabuli chodí téměř ve všech předmětech, zejména v Matematice, Českém jazyce, 

Přírodopisu, Anglickém jazyce, Fyzice, Zeměpisu a Dějepisu. Toto tvrzení se potvrdilo i 

z pozorování. Tabuli ovládají dotykem, přičemž nejčastěji je to pomocí interaktivního pera při 

vyplňování nejrůznějších cvičení, psaní či kreslení ve SMART Notebooku. Dotyk prstem 

využívají v případě, že přesouvají objekty (nejčastěji v předmětu Fyzika, Matematika, 

Přírodopis, Anglický jazyk). Ve dvou případech též využili funkci mazadla, což jim nedělalo 

sebemenší problém.

Žáci pracují s interaktivní tabulí na uživatelské úrovni, někteří dokonce na úrovni mírně 

pokročilé. Zde bych viděla jistou výhodu pro učitele – pokud si nejsou jistí nebo si neví rady, 

žáci se jim ve většině případů snaží pomoci a danou situaci po technické stránce řešit.
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Při celkovém zhodnocení interaktivní tabule žáky (z digitální třídy) i učiteli v rozhovorech a 

také pomocí pozorování, vyvstaly následující klady a zápory tohoto typu tabule:

Kladné stránky

ŽÁCI

- Interaktivní tabule je multifunkční nástroj – je jako tabule a zároveň jako promítací plátno 

(pro videa, obrázky, audionahrávky, prezentace, interaktivní učebnice).

- Výuka s ní je zábavnější a zajímavější.

- „Nemusíme psát křídou, stačí vzít interaktivní pero.“ Jedna žákyně také uvedla, že se jí

s interaktivním perem píše lépe než s křídou.

- Z tabule se lépe čte, protože text se dá zvětšit: „Lépe přečtu věci na ní napsané.“

- Nemusí se mazat a dá se na ní psát normálně jako na tabuli (akorát speciálními pery).

- „Díky ní si můžeme rovnou v interaktivní učebnici podtrhávat důležitá slova a také 

doplňovat do textu.“

UČITELÉ

Obecně se učitelům pracuje s interaktivní tabulí dobře. Zde je několik důvodů, které uvedli 

proč tomu tak podle nich je:

- „Interaktivní tabule mi dost pomáhá a přípravu na výuku usnadňuje.“

- Učitelé se shodli, že je práce s touto tabulí motivuje či podněcuje k tomu být tvořivější a 

učit se nové věci.

- Např. při výkladu mohou žákům novou látku přiblížit pomocí názorných videí nebo 

animací (flash animace, java skripty) (týká se hlavně předmětu Fyzika, Přírodopis a 

Matematika).

- Není již tolik nutné obstarávat si zvlášť techniku pro audionahrávky, videoukázky, 

promítání obrázků, textu apod. Tím je myšleno obstarat si dataprojektor, vizualizér, CD 

přehrávač apod., protože je to v rámci tabule poskytováno. Samotná tabule má několik 

USB vstupů (pro FLASH disk) a vlastní dataprojektor. Video či audio je možné spustit 

přes učitelský PC (CD, DVD, FLASH disk).

Záporné stránky

ŽÁCI

- V rozhovorech se žáky se objevil pouze jeden zápor interaktivní tabule a to ten, že 

„někdy trvá dlouho, než se tabule spustí a může se s ní pracovat“.

UČITELÉ

- Jako počáteční nevýhodu spíše z časového hlediska učitelé spatřují v nutnosti zapnout a 

připravit interaktivní tabuli i učitelský PC dostatečně včas před samotnou výukou.
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- Učitelé většinou uváděli, že je příprava na výuku je časově náročnější jednak z důvodu 

tvorby digitálních pomůcek, prezentací, různých cvičení a aktivit a jednak z hlediska 

promýšlení efektivního zapojování ICT do výuky (kdo, co a jak vhodně použít, aby to 

bylo smysluplné.)

 netbook

Nyní se více zaměřila na druh ICT, který se používá v digitální třídě – netbook. Nejprve 

popíšu, jak učitelé a žáci s netbooky pracují a na jaké klady a zápory v práci s tímto typem ICT 

poukázali.

UČITELÉ

Učitelé vytvářejí a zadávají úkoly žákům a činnosti na netbooku hned v několika oblastech. 

Z pozorování se jako nejvíce používaný prvek jevila interaktivní učebnice. Učitelé žákům 

zadávali nejrůznější úkoly: práce s textem – čtení, vyhledávání informací především pro rozvoj 

klíčových kompetencí, vypracovávání cvičení – doplňování do textu, spojování 

výrazů/vět/obrázků; kontrola domácího úkolu z učebnice.

Jako další nejčastější byl vyžíván internet k vyhledávání a zjišťování informací, kde Žáci 

často volili vyhledávače google.com a seznam.cz. Bylo zřetelné, že již nějaké zkušenosti 

s vyhledáváním mají, protože během toho neměli žádné očividné potíže a byli též velmi rychlí 

v získávání informací právě prostřednictvím internetu. Ovšem, stávalo se, že učitelé museli 

některé informace od žáků korigovat ve smyslu korektury, vybírání důležitých informací. Tento 

jev se stával v předmětech Přírodopis a Zeměpis, kde je informací nepřeberné množství a není 

jednoduché vybrat ty správné, které jsou momentálně potřeba.

Práce se softwarem SMART Notebook a aplikací Microsoft WORD byla v jednotlivých 

předmětech různorodá. Prvně jmenovaný byl hodně využíván v Matematice, Přírodopise, 

Zeměpise, Českém a Anglickém jazyce, přičemž zde převažovaly vlastní přípravy učitelů nad 

předpřipravenými aktivitami či hrami přímo od výrobce softwaru. Ve větší míře se používala 

aplikace Microsoft WORD v předmětu Dějepis a často také v Českém jazyce.

Učitelé předmětů Matematika, Fyzika, Český jazyk, Přírodopis, Anglický jazyk netbooky 

také využívají k zadávání domácích úkolů. V souvislosti s tím jeden učitel uvedl, že zadává 

domácí úkoly hlavně prostřednictvím software Moodle a žáci pak zadané úkoly většinou 

vypracovávají na svých netboocích. 

Celkový čas věnovaný netbookům se v průměru pohyboval mezi 20 až 25 minutami (44 –

51%) v jedné vyučovací hodině. Zajímavé je, že v rozhovorech učitelé uváděli nižší hodnoty: 10 

– 15 minut (22 – 30%) z jedné vyučovací hodiny. Z toho můžeme usuzovat, že jejich odhady 
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byly opravdu jen „od oka“ nebo ještě nemají úplně sjednocené vnímání předpokládaného a 

reálného času při práci s netbooky. 

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

jazyka byl zadán úkol čtení úryvky z čítanky za pomoci netbooků – jeden žák měl problém při 

spouštění interaktivní učebnice, kdy dlouho dobu (cca 5 minut) trvalo, než se otevřela. Také 

nastala potíž, kdy se žáci nemohli připojit k učiteli pomocí software SMART Sync – jednalo se o 

několik žáků (5). Po chvíli (cca 3 minuty) se žáci mohli k učitelskému počítači připojit. Zde byla 

zřejmě porucha v připojení – přetížení sítě. V některých učebnách, kde pozorovaná výuka 

probíhala SMART Sync nefungoval (byl ve fázi opravy, řešení) a tudíž ho nebylo možné použít 

k monitoringu práce žáků, posílání cvičení nebo testů z učitelského PC. Monitorování žáků 

učitelé řešili chozením po třídě a mezi lavicemi.

ŽÁCI

Používání netbooků má svá pravidla (každý školní rok se aktualizují), která, jak uváděli žáci 

v rozhovorech, jsou uvedena ve školním řádu a každý žák/žákyně je má ve své žákovské knížce 

podepsané ředitelem školy, rodičem a jí/m osobně. Mezi tato pravidla patří i zákaz používání 

netbooků mimo výuku do 12 hodinou (poledne). V rozhovorech se žáky zaznělo, že si 

uvědomují a myslí si, že ví, co je důvodem těchto pravidel – „abychom se o přestávkách prošli a 

neseděli u toho“.

Žáci s netbookem pracují pokud možno každou vyučovací hodinu primárně v předmětech 

Matematika, Fyzika, Český jazyk, Anglický jazyk, Přírodopis, Dějepis, Zeměpis. Jejich úroveň 

ovládání s touto technikou jsem usuzovala podle svých pozorování a z žákovských rozhovorů. 

Vyplynulo, že se u velké většiny (až na dva žáky – IT je jejich koníčkem, dlouhodobě se o ni 

zajímají) jedná o uživatelskou úroveň. Do této úrovně spadají základní úkony jako: zapnutí, 

vypnutí netbooku, práce s interaktivní učebnicí, SMART Netbookem, aplikací Microsoft Word, 

PowerPoint, používání internetu, ovládání programu na přehrávání videí apod.).

V některých předmětech (konkrétně Dějepis, Přírodopis) jsem zaznamenala, že žáci měli 

možnost výběru mezi psaním poznámek a výpisků buď klasicky do sešitu nebo na netbooku do 

aplikace Microsoft Word. Učitelé zde zohledňovali přání některých žáků vyzkoušet si práci 

s textovým editorem a získat tak zkušenosti. V jiných předmětech (např. Český jazyk, 

Matematika) učitelé trvali na zápisu do sešitů. V Českém jazyce (na základě rozhovoru 

s učitelkou) to bylo hlavně z důvodu zachovat u žáků schopnosti umět psát psacím písmem a 

cvičit jemnou motoriku. V předmětu Matematika se jednalo např. o zápisy slovních úloh, 

matematických operací či postupů; rýsování aj. Domnívám se, že dalším důvod by mohl být ten, 
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že poznámky psané do sešitu (tj. v papírové podobě) je jistější způsob zachování informací než 

je mít jen v netboocích (technice, která může přestat pracovat apod.).

V průběhu pozorování se vyskytly i takové jevy, kdy někteří žáci měli k netbooku 

připojenou myš a používali ji místo touchpadu, anebo jeden žák měl k netbooku připojenou 

klávesnici. Zde se mohu pouze domnívat, zda to bylo z důvodu, že jsou tito žáci na práci s myší 

hodně zvyklí a s touchpadem se jim tak dobře nepracuje; anebo měli v době pozorování zrovna 

touchpad nefunkční a museli používat myš. Tu samou domněnku bych aplikovala i na zmíněnou 

klávesnici.

Za zmínku stojí i domácí příprava žáků na výuku. Výše jsem zmiňovala zadávání domácích 

úkolů učiteli, nyní bych se v krátkosti blíže zaměřila na samotnou přípravu žáků. Většina žáků 

používá připojení na internet pomocí WIFI zabudované přímo v netbooku. Někteří uvedli, že 

tento typ připojení nemohou doma využít, proto pracují s PC v případě, že mají vyhledávat 

informace za použití internetu. 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 rozvhu na webu školy. Dále netbook slouží 

jako hodiny - „zdroj času“. Jeden žák přímo uvedl, že používá spíš více netbook (i když má 

doma k dispozici PC), protože je mimo jiné i rychlejší.

Při rozhovorech se žáky i učiteli a také během pozorování žáci a učitelé poukazovali na 

klady a zápory práce s netbooky. Na dotaz, zda by je doporučili i ostatním (spolužákům), 

zaznívalo u všech výpovědi, že ano. Všem dotazovaným se práce s netbooky líbí - někteří např. 

uvedli, že „práce v hodině mě díky tomu baví víc.“

Kladné stránky

ŽÁCI

- Pro všechny dotazované je práce s netbookem a vzdělávání se pomocí něho zajímavé. 

Také zazněla odpověď: „lépe se s ním učím“ ve smyslu lepší podpory pro učení žáka.

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

svítí, bliká, něco se tam děje.“

- Co se týká např. únavy při práci s touto digitální pomůckou, většina žáků uvedla, že 

únavou netrpí (s převahou chlapců). Domnívám se, že to může úzce souviset s hraním 

počítačových her, kde jsou už zvyklí na dívání se do monitoru delší čas. Usuzuji podle 

informací získaných v rozhovorech, kde doba strávená hraním PC her byla u chlapců 

delší než u dívek. Jeden žák dokonce uvedl: „Už jsem na to zvyklý.“ Několik žáků též 

uvedlo, že z práce s netbookem unavení nejsou, protože během výuky často střídají 

činnosti.
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- Další výhodou je podle dotazovaných fakt, že nemusí nosit „zbytečně tištěné učebnice“ a 

tím pádem „mám lehkou tašku“.

- Netbook je „malý a dá se lehce přenášet“.

- Jedna žákyně řekla, že na rozdíl od psaní do sešitu ji na netbooku ruce nebolí

UČITELÉ

- Učitelé netbook jako digitální pomůcku hodnotí vesměs kladně – tvrdí, že žáci jsou 

aktivnější, počítačově více gramotní a je zde určitě možnost prostřednictvím této 

pomůcky učivu lépe porozumět za předpokladu, že „žáci skutečně pochopí uvedené 

možnosti jako pomůcku, plus nevyužívají počítač pouze k zábavě a ke komunikačním 

aktivitám.“

- Také shodně dodávají a zdůrazňují, že je nutná korekce učitele: „Žáci vyhledávají na 

internetu informace k určitému tématu, poté je třeba, aby učitel shrnul, které informace 

jsou důležité; všichni žáci nejsou zcela schopni sami rozpoznat větší a menší důležitost 

informace.“

Záporné stránky

ŽÁCI

- Žáci si ve velké míře stěžovali na kvalitu materiálu netbooku a jeho součástek 

(hardware), tj. jedná se o otázku výkonnosti: „Moc toho nevydržej.“

- Byly zmíněny i potíže při instalaci učebnic, které se objevovaly hlavně zpočátku užívání 

netbooků.

UČITELÉ

- Vyskytlo se i několik připomínek v rámci negativ, které s sebou práce s technikou 

přináší: „Občas žáci zapomenou napájení a netbook se jim při vyučovací hodině vybije.“ 

Tato situace (jak uváděli žáci) se řeší zapůjčením baterie nebo nabíječky: „Půjčím si 

náhradní baterii od spolužáků nebo zdroj od učitele.“

- Další potíž, která někdy během výuky nastane je nemožnost „připojit se na internet nebo 

spustit software PC.“ Stává se to hlavně u žáků, ale někdy i učitelského PC.

- Co se týká zavirování netbooku, problémy tohoto typu zatím podle slov učitelů nenastaly, 

ale „Stává se, že (žáci) nemohou pracovat kvůli selhání hardware či software.“ Tento 

fakt také koresponduje s uvedenými zápory od dotazovaných žáků v oblasti kvality 

netbooku.
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 interaktivní učebnice

Poslední ICT pomůcka, s kterou žáci a učitelé mají možnost pracovat, je interaktivní 

učebnice. Na základě uskutečněných žákovských rozhovorů uvedu, zda se jim práce s touto 

pomůckou (ne)líbí a proč. A poté se zaměřím na učitele, kde se pokusím na základě rozhovorů a 

pozorování interpretovat jejich práci s interaktivní učebnicí, tištěnou učebnicí, pracovním 

sešitem a normálním sešitem v digitální třídě.

ŽÁCI

Práce s interaktivní učebnicí se žákům líbí, protože jsou v ní názorné (a „pohyblivé“) ukázky 

videí (pokusy ve Fyzice, Přírodopisu). Tím pádem jsou podle jejich slov „zajímavé“. Je zde 

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

apod. Dále jedna část žáků kladně hodnotí funkce zvětšení části textu, v případě, že jsou písmena 

malá a žák je nemůže dobře přečíst. Mezi předměty, kde se hlavně interaktivní učebnice používá, 

byly jmenovány: Přírodopis, Český jazyk, Anglický jazyk, Matematika, Fyzika, Zeměpis, 

Dějepis a Občanská výchova. Opět při dotazu, zda by ji doporučili i ostatním (spolužákům), 

zaznívalo u většiny výpovědí, že ano. Hlavním přínosem jsou podle žáků níže zmiňované 

doplňky (videa, animace, poslechy atp.)

Druhá část dotazovaných ne úplně kladně hodnotí již zmiňovanou funkci zvětšování části 

textu – především při delším čtení (čítanka): „V interaktivní učebnici se to špatně čte.“ Žáci 

v rozhovorech uváděli, že mají ve výuce možnost výběru mezi interaktivní a tištěnou učebnicí: 

„Když se čte nějaký text, tak se text lépe sleduje v papírové učebnici, ale můžeme si vybrat.“ 

Také zaznělo, že daný typ učebnice žáci používají podle toho, jaký mají předmět, tj.: „Ve Fyzice 

je interaktivní učebnice oživení, ale v češtině v čítance musíme překlikávat stránky a zvětšovat 

odstavce“, proto si někteří volí spíše učebnici tištěnou. Někdy nastane problém s otevřením 

učebnice nebo se zvětšováním obrázku/textu – déle to trvá: „Chvilku trvá než si obrázek nebo 

text zvětšíte.“ Kdežto „ta papírová má hned všechno větší.“ Několik žáků také uvedlo, že se 

myslí, že „pro oči je lepší tištěná učebnice“, hlavně, v případě delšího čtení textu (úryvky z knih 

apod.).

Zajímavé řešení problému s delší dobou spuštění interaktivní učebnice (což samozřejmě 

úzce souvisí se samotným načtením netbooku jako takového) uvedl jeden žák: „Než se netbook 

načte, tak si radši otevřu tu papírovou a pak, když je netbook připravený, tak si zapnu SMART 

Notebook a můžu tam v něm už rovnou vypracovávat úkol.“ Čili jedná se o kombinaci práce s 

tištěnou učebnicí a netbookem, kde žák nemusí přepínat mezi jednotlivými programy a samotná 

práce tak může (ale nutně nemusí) být o něco rychlejší.
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Většinou si žáci nechávají tištěnou učebnici ve škole ve svých skřínkách. Někteří ale uvedli, 

že si je občas podle potřeby berou domů. Mezi nejčastější důvody patří lepší, komfortnější čtení 

z učebnice a rychlejší na práci s ní. Na druhou stranu záporem tištěných učebnic vidí žáci v tom, 

že neobsahují doplňky a různé další možnosti jako je to v případě učebnic interaktivních, tzn. 

videa, animace, a obrázky (3D grafika, lepší grafické provedení), poslechy aj.

UČITELÉ

Všichni učitelé používají interaktivní učebnice, využití se liší podle předmětů. Přednostně je 

tento typ učebnice používán v Matematice, Přírodopisu a Zeměpisu. V předmětech Český a 

Anglický jazyk je využití obou typů učebnice přibližně stejné, v Českém jazyce je to ovlivněno 

čtením čítanky a delších textů z tištěné učebnice. V Anglickém je o něco více použita učebnice 

interaktivní hlavně kvůli poslechům a výslovnosti. Důvodem proč učitelé využívají interaktivní 

učebnice je mimo jiné i ta skutečnost, že mohou díky některým funkcím (např. zvětšení textu, 

obrázku) žáky přimět k pozornosti jen na nějakou část v učebnici s cílem, aby žák nebyl 

rozptylován okolním textem či dalšími grafickými jevy. Neméně důležité je i to, že v interkativní 

učebnici je více podnětů k práci oproti běžnému typu učebnice.

Žákovský sešit je využíván ve velké míře hlavně v Českém jazyce, Matematice, Anglickém 

jazyce, Fyzice, Zeměpisu a Dějepisu. Jak už je uvedeno výše, žáci mají možnost psát i do 

aplikace Microsoft Word, ale to jen zřídka. Občas se tato možnost vyskytovala v Českém jazyce 

a Přírodopisu, ale jednalo se např. o různé aktivity nebo jednoduchý zápis poznámek v bodech. 

Při psaní souvislých textů učitelé vyžadovali práci se sešitem a psacími potřebami. Psaní rukou 

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

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

uchovává, než něco „ťuká“ do počítače.

Pracovní sešit jako pomůcka se ve výuce některých předmětů také hodně používá, jedná se 

hlavně o Anglický jazyk, Dějepis, Přírodopis. V předmětech jako např. Matematika, Zeměpis 

nebo Dějepis je pracovní sešit spíše využit k domácí přípravě. Existuje i alternativa, kdy žáci 

pracují se sešitem ve výuce i pro domácí přípravu často (přibližně stejně) a to v Dějepise a 

Anglickém jazyce.

V této části se budu zabývat tím, jaké vyučovací metody a formy práce učitelé používají 

v jejich výuce v digitální i nedigitální třídě – půjde o porovnání případných rozdílů a podobností, 

zda některé vyučovací metody a organizační formy práce převažují nebo nikoliv.
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 vyučovací metody a organizační formy práce

Nejprve se zaměřím na používání vyučovacích metod u obou tříd a poté na organizační 

formy práce.

VYUČOVACÍ METODY

Na základě pozorování učitelé ve svých hodinách v obou typech tříd používají následující 

druhy vyučovacích metod:

o metody slovní – monologické (vysvětlování, výklad, vyprávění), dialogické (rozhovor), 

metody práce s textovým materiálem

o metody názorně demonstrační (projekce dynamická – videoukázka, demonstrace 

statických obrazů, předvádění předmětů/modelů, pokusů)

o aktivizující metody – didaktické hry (soutěže)

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

monologické - především vysvětlování spojené s výkladem či případně vysvětlování 

úkolu/zadání. Občas učitelé použili vysvětlování v případech, jako jsou dotazy žáků 

k probíranému tématu. Jednalo se o vysvětlování rozdílů mezi probíranými jevy, např. 

v Matematice či Fyzice vysvětlování žákům, jaký postup je správný nebo lepší/výhodnější apod. 

Bylo zřejmé, že učitelé tak činili s cílem vést žáky k pochopení a osvojení si hlavního sdělení, 

podstaty daného jevu atp. Především v Matematice byli žáci podněcováni k tomu, aby hledali 

svoji „vlastní cestu“ k novým poznatkům. Většinou svá vysvětlování a výklad podporovali 

dalším typem - metodami názorně demonstračními, konkrétně pomocí statických obrazů 

z učebnice, internetu, svých vlastních připravených materiálů; dále také předváděním pokusů či 

pouštěním krátkých dokumentárních filmů (Dějepis, Český jazyk) většinou ve formě 

videoukázek. V práci s obrazovým materiálem se také občas se vyskytly myšlenkové mapy 

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

Metody názorně demonstrační převažovali v digitální třídě – ne však svým množstvím, ale 

možnostmi využití různých didaktických pomůcek. Učitelé často využívali interaktivní tabuli 

(jak pro videa, tak obrázky či 3D modely - Matematika), žáci měli hodně příležitostí sledovat 

tato videa i obrázky na svých netboocích – buď současně s promítáním na interaktivní tabuli, 

nebo jako součást samostatné práce a práce ve skupinách. Zde si myslím, že hlavním účelem 

bylo zpřesňování vnímání a vyvozování případných závěrů žáky.

Vyprávění (příběhů, dějů – filmu, knihy; vlastních zážitků aj.) bylo ve velké míře obsaženo 

v předmětu Český jazyk, následně v menší míře v Dějepise a také v Anglickém jazyce. 
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Domnívám se, že učitelé vyprávění používali hlavně proto, že přispívá k rozvoji kreativity a žáci 

si tak mohou představovat a dotvářet obrazy z vyprávění ve své mysli. Dalším důvodem mohlo 

být i to, že prostřednictvím dobře vybraných a vhodně podaných příběhů od učitele může 

vyprávění do jisté míry podporovat sociální učení žáků, protože zde mohou být buď přímo nebo i 

nepřímo ukázány/tematizovány sociální konflikty. Neméně významným důvodem proč učitelé 

používali vypravování, mohl být i fakt, že chtěli zvolnit pracovní tempo, zpestřit výuku aj., ale 

aniž by to narušilo spojitost výuky.

Metoda rozhovorů se nijak zvlášť ani v jedné ze tříd nelišila. Častým případem bylo, že 

učitel/ka zadal/a otázku a odpověď vyžadoval/a od jednoho žáka, na novou otázku pak získal/a 

odpověď od dalšího žáka. Objevoval se např. druh rozhovoru jako je ústní zkoušení žáka 

(především v předmětu Dějepis) anebo ve formě opakování s celou třídou (Matematika, Český 

jazyk, Přírodopis), přičemž vždy byl vyvolán jeden žák a vyván k odpovědi. Dalo by se 

předpokládat, že rozhodnutí použít metody rozhovoru bylo především kvůli aktivizaci žáků, 

povzbudit je k pozornosti a ke spolupráci. Zároveň také procvičovat u žáků rozhodování, 

argumentování a umění obhájit svůj názor či domněnku.

Metoda práce s textovým materiálem se objevovala v digitální i nedigitální třídě, ovšem 

v různých modifikacích. V nedigitální třídě učitelé volili práci s textem v tištěné učebnici, 

pracovním sešitě (především Dějepis, Přírodopis, Anglický jazyk), s pracovním listem (Český 

jazyk, Matematika), na interaktivní tabuli (interaktivní učebnice, internet, učitelovi vlastní 

materiály, čítanka) a v neposlední řadě též s pracemi vytvořenými samotnými žáky (prezentace, 

referáty týkající se krásné literatury, aktivity – Český jazyk, Anglický jazyk, Dějepis). 

V digitální třídě kromě výše uvedených možností učitelé často doplňovali práci s textovým 

materiálem technikou (netbookem). Žáci většinou pracovali na netboocích (čtení textů 

z interaktivních učebnic, čítanek, internetu) a zároveň ale bylo vše promítnuto i na interaktivní 

tabuli, tudíž si žáci mohli sami zvolit, s čím chtějí v momentální situaci pracovat. Myslím si, že 

tento typ metody učitelé používali především pro její „schopnost“ směřovat žáky k osvojení 

nových poznatků, k jejich případnému rozšíření., prohloubení a upevnění. 

Co se týká aktivizujících metod, které mají spíše interaktivní aspekt, zde byly voleny 

didaktické hry, které se v některých hodinách v obou třídách vyskytly. Šlo hlavně o soutěže 

v podobě aktivit na interaktivní tabuli – pexeso, překlad slov či vět, „AZ kvíz“ (Anglický jazyk, 

Český jazyk) anebo, jak tomu bylo v digitální třídě, to byly hry pro zopakování či procvičení 

učiva, které žáci hráli převážně na svých netboocích – flash animace, java skripty, applety 

(Matematika, Fyzika). Většina her byla řešena individuální prací (jeden žák u interaktivní tabule, 

případně se střídali) málokdy skupinově.
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ORGANIZAČNÍ FORMY PRÁCE

Ve výuce obou tříd byly pozorovány následující organizační formy práce:

o frontální (hromadné) vyučování

o skupinové (kooperativní) vyučování

o samostatná práce a individualizovaná výuka

o projektové vyučování

V digitální i nedigitální třídě byly v různém rozsahu použity první tři zmiňované organizační 

formy práce, poslední z nich – projektové vyučování se vůbec nevyskytlo. Důvodem mohlo 

např. být to, že mé pozorování probíhalo v době, kdy žádný projekt nebyl v běhu. Ovšem, 

z informací z rozhovorů s učiteli, by se za projektové vyučování daly považovat tzv. oborové 

dny, kdy žáci delší dobu pracují na svých písemných pracích, prezentacích a dalších aktivitách a 

poté své tematické „dílo“ prezentují. Tematickým mám na mysli výběr podle jednotlivých 

předmětů a konkrétních témat, která si žáci vybírají nebo případně konzultují se svými učiteli.

Frontální (Český jazyk, Anglický jazyk, Matematika) a skupinové vyučování (Dějepis, 

Přírodopis) se objevovali v nedigitální třídě více než např. individualizovaná výuka. Frontální

typ vyučování byl klasicky veden jako práce se všemi žáky, s jednou společnou formou a 

stejným obsahem činností. Učitelé stanovovali tempo i učební úlohy a uspořádání třídy se 

víceméně neměnilo. Mohli bychom říci, že cílem tedy nejspíš bylo, aby si žáci osvojili 

maximální rozsah poznatků. Frontální výuka probíhala jak v digitální, tak nedigitální třídě 

především v Českém jazyce, Anglickém jazyce a částečně v Matematice, Fyzice a Přírodopisu. 

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 nechyběly.

V předmětech Dějepis a Přírodopis, kde se skupinové vyučování často používalo jako 

organizační forma práce, byla většina případů založena opravdu na spolupráci (kooperaci) jejích 

členů, žáci řešili náročnější úkoly/úlohy a zodpovědnost jednotlivých žáků za společnou práci a 

celou skupinu byla od učitelů vyžadována. Ovšem, nastaly i situace, kdy by se dalo říci, že 

skupiny byly vytvořeny jen formálně a žáci vykonávali spíše samostatnou práci. Důvodem 

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

se příliš nebo téměř vůbec nelišili 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 

objevovali v digitální třídě v předmětech Matematika, Fyzika a Přírodopis. Zde to bylo ve formě 
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práce s netbooky , kde se žáci podle učitelových pokynů a zadání snažili svým vlastním úsilím 

získávat poznatky a nové informace relativně nezávisle na cizí pomoci (ať už spolužáka nebo 

učitele). Domnívám se, že učitelé se tím snažili žáky vést k postupnému přebírání odpovědnosti 

za výsledky učebního procesu každého žáka žákem samým. Mezi aktivity či úlohy, které žáci 

nejčastěji řešili, byla práce s textem a vypisování/získávání hlavní a základních 

informací/myšlenek z textu, výpočet příkladů/slovních úloh (různé obtížnosti a šíře) a také 

ověřování znalostí a dovedností v písemných pracích/testech aj.

Poslední zmínku bych chtěla věnovat monitorování (sledování, dohlížení) žáků, protože to se 

do jisté míry v obou třídách lišilo. Tento rozdíl byl dán skutečností, že během výuky v digitální 

třídě se pro práci používali netbooky a program (SMART Sync), který je pro celostní 

monitorování určen, nebyl úplně ve všech vyučovacích hodinách či předmětech využit. Důvody 

byly podle slov učitelů a mých pozorování různé, nejčastěji však technického rázu – nefunkční 

software, který je ve fázi opravy nebo příliš pomalý učitelský PC. V těchto případech se museli 

učitelé vynakládat větší úsilí na to, aby žáky „uhlídali“, aby nedělali, co nemají, tzn. učitelé se 

museli častěji pohybovat v celé třídě, častěji měnit pozice, aby měli přehled ze všech částí třídy. 

Ale i tak se jim občas nepodařilo všechny žáky uhlídat, především pokud se jednalo o výklad 

látky, kdy pracovali na interaktivní tabuli, demonstrovali nějaký obrázek apod. Na druhou 

stranu, když byl monitorovací software plně využíván, učitelé tak ze svého počítače mohli 

sledovat práci jednotlivých žáků a mohli si ověřit, jak zadané úkoly zvládají. Díky tomu pak bylo 

možné ihned identifikovat jakékoliv problematické jevy a učitelé je pak případně vysvětlili 

znovu nebo dovysvětlili/upřesnili.

Nyní se krátce zmíním o možných psychologických aspektech při práci s ICT. Vše je na 

základě výpovědí učitelů a pozorování vyučovacích hodin.

 psychologické aspekty

Počítače by měly být používány jako nástroje, které žákům pomáhají budovat či vytvářet 

znalosti a ne je řídit, jak je patrné z názorů učitelů. Mezi učiteli panuje shoda, že ICT by se měli 

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 měli 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. Tento fakt si někteří učitelé uvědomují.

Používání ICT má za následek to, že ovlivňují své okolí. V rozhovorech byly zmíněny 

takové komunikační aktivity jako např. „Facebook, e-mail“, kde jde o snadný kontakt mezi 

lidmi pomocí sociálních sítí, komunikačních systémů, tj. silným ovlivňování informacemi i 

mimo výuku. Celkově to tedy znamená, že každý žák je jimi určitým způsobem formován a 
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závisí především na učiteli, jak a v jaké míře bude ICT pro svou výuku a celý proces vzdělávání 

svých žáků využívat, a také snažit se aby se snažil rozlišovat, jak jsou pozitiva a negativa v práci 

s ICT.

Další část je věnována možnostem a mezím používání ICT ve výuce, kde se pokusím 

shrnout dosavadní zjištění a výsledky z výzkumu.

 možnosti a meze používání ICT ve výuce

Když bychom shrnuli, jaké možnosti a meze se naskýtají při práci s informačními a 

komunikačními technologiemi, dojdeme k závěrům, které by mohly podněcovat k dalším 

možným zkoumáním. V této části se bude jednat o výpovědi učitelů v rámci rozhovorů a 

pozorování a výsledky z celkového pozorování.

Na jednu stranu, je pravdou, že díky ICT je přístup k informacím snadnější, dá se říci, že 

přístup je okamžitý. Ale na druhou stranu učitelé hodně poukazovali na nebezpečí přehlcení ne 

vždy správnými či pravdivými informacemi na internetu. Týká se to především žáků a činností 

jako je zjišťování, vyhledávání a vybírání informací ať už v rámci výuky nebo při domácní 

přípravě. Zde jsou některé z výpovědí učitelů: „Používání ICT ve výuce nabízí nepřeberné 

množství možností: na internetu se vyskytuje velké množství výukových materiálů a informací, ale 

vždy je nutná předchozí korekce učitele.“, „Pozor na velké množství faktických, pravopisných 

chyb na různých webových stránkách, na důvěryhodnost informací. Dále musí žáci PC techniku 

a práci s ním dobře ovládat a mít ji v pořádku.“ Učitelé se dále domnívají, používání ICT 

„podporuje učení žáků a motivuje je, představuje pro ně jiný, atraktivní typ výuky.“ Co se týká 

stylu výuky, kde ICT hrají určitou roli, v rozhovorech zaznělo tvrzení, že „není vhodné 

zařazovat ICT vždy, protože pak taková výuka ztrácí příznak atraktivnosti.“ Jindy se objevil 

názor spojený s metodami a organizačními formami práce a to ten, že netbooky by se měli 

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, naučili se velmi rychle nové technologie ovládat a jsou 

zruční při psaní na interaktivní tabuli. Učitelé zmiňují postupnou změnu práce ve smyslu větší 

samostatnosti - např. když žáci mají připravit prezentaci, referát a poté ho i prezentovat: „Žáci 

snáze a přirozeněji prezentují informace spolužákům, učiteli či rodičům.“. Někteří dokonce 

uvádějí i zlepšení prospěchu některých žáků. Je zde i jistá podpora např. žáků s SPU, kde učitel 

může dát takovému žákovi během výuky speciální doplňující cvičení. Několikrát též zaznělo 

z úst učitelů, že se žáky je možné pracovat i individuálně – využívat organizační formy práce 

individualizované výuky. Jedná se ale o počátky a tudíž tuto formu začleňují do svých hodin 

postupně, „v menších dávkách“.
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Při domácí přípravě jsou ICT též využívány. Z rozhovoru vyplynulo, že domácí příprava se 

tak stává efektivnější díky okamžité zpětné vazbě (zde by se dalo hovořit o psychologickém 

aspektu), což ale „nesouvisí jen s netbooky, ale celkově se zaváděním interaktivní výuky – žák 

vyplní domácí úkol, odešle ho a hned mu přijde výsledek. V případě, že má v úkolu chybu, může 

si ji opravit hned.“ To tedy znamená, že je malá pravděpodobnost, že si žák zafixuje špatný 

postup na rozdíl od klasického vypracovávání domácích úkolů (běžná výuka), kdy doba než 

učitel opraví úkol a žák pak vidí výsledky své práce je mnohem delší.

Oblast motivace (psychologický aspekt) byla též několikrát zmiňována, jednalo se spíše o 

výpovědi v kladném slova smyslu. Zaznělo např. „Myslím si, že žáci mají více příležitostí k 

názornosti a k ověřování si informací a jejich vyhledávání a porovnávání ve vícero zdrojích.“

nebo „Žáci to vnímají jako moderní styl výuky a krom toho je to v mnoha případech daleko 

názornější.“

Vedle možností jsou zde i určité meze v rámci používání ICT – jsou jimi např. aspekty jako 

odvádění pozornosti (dělo se hlavně zpočátku, kdy netbooky žáky více rozptylovaly, ale po 

krátké době tento jev maximálně vymizel), různé potíže technického rázu, které mohou nastat 

(„pomalý internet, zavirovaný počítač, problémy s připojením na síť apod.“), velmi finančně 

náročné pro školy. Když zmiňované technické potíže nastanou, „učitel pak musí mít připravenou 

nějakou alternativu“, takže klade vyšší nároky na připravenost učitele. Neméně důležitá je také 

kontrola práce žáků v hodině: „Je obtížné ohlídat žáky, aby se věnovali tomu, čemu mají (v 

případě práce s netbooky)“, když není např. k dispozici software SMART Sync.

Co se týká vyučovacích metod a organizačních forem práce, v rozhovorech učitelé hovořili 

o lepší názornosti výkladu a procvičování, kde velký přínos vidí jak pro sebe (učitele), tak i pro 

samotné žáky. „Z frontální výuky se pak postupně stává individuální výuka.“ Názorné příklady 

může žák vidět na interaktivní tabuli, ale také i na svém netbooku a pracovat si pak na úloze 

sám, „sám přicházet na zákonitosti“. Hledisko názornosti podle některých učitelů nemusí 

zůstávat jen za zdi školy, ale naopak může překračovat dále a „podobná názornost může být pak 

i doma“.

V poslední části se pokusím v krátkém přehledu porovnat některá zjištění z projektu 

Vzdělání21 a z mého výzkumu.

V oblasti organizačních forem práce se moje zjištění i zjištění z projektu shodují na tom, že 

největší potenciál netbooků tkví „v zadávání diferencovaných úlohách jednotlivým žákům“.242

Další shodou je možnost okamžité zpětné vazby pro žáky díky ICT. Každý žák mlže být 

aktivizován např. softwarem SMART Notebook, kde je možné vytvořit cvičení se 

                                               
242 MAZÁČOVÁ, N. a kol. Závěrečná zpráva projektu Vzdělání21. Druhý školní rok 2010-2011. [Internet] [12.2. 2012]. 
<http://www.vzdelani21.cz/novinky/zaverecna-zprava-projektu-vzdelani21-pro-skolni-rok-20102011/>.
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samokontrolou. Jak autoři závěrečné zprávy uvádějí: „Toto cvičení lze jednoduše zaslat do 

NTB243 žáků, kteří ho mohou plnit svým tempem.“244 Zajímavým jevem a didaktickým postupem 

se jevilo ústní zkoušení či opakování pomocí ICT a propojením organizační formou práce 

samostatná práce na netbooku. Jedná o způsob či typ zkoušení, kde se učitel snaží aktivizovat 

celou třídu a zároveň tak efektivně využít čas. Tento jev se párkrát objevil v hodinách 

Matematiky, v projektu ho zaznamenaly především v předmětu Fyzika. O co se jedná? „Jeden 

žák pracuje na interaktivní tabuli, kde plní cvičení se samokontrolou ve Smart Notebooku. Učitel 

mezitím může zadat ostatním žákům v lavicích samostatnou práci na NTB. Protože žák u tabule 

dostává okamžitou zpětnou vazbu, učitel se může plně věnovat žákům v lavicích a následně jen 

zkontrolovat, jakého skóre zkoušený žák dosahuje.“245 Uvedený způsob se dá udělat i obráceně: 

„žáci v lavicích plní úkol se samokontrolou, zatímco učitel se věnuje zkoušenému žákovi u 

tabule.“246

Co se týká např. práce s interaktivní učebnicí při domácí přípravě, výpovědi či tvrzení 

učitelů jsou podobná. Jejich domněnky či předpoklady jsou, že žáci průběžně či pravidelně tyto 

učebnice používají pro přípravu do školy, konkrétně jako přípravu na testy, opakovací zkoušení 

u tabule, diktáty apod.

Na jednu stranu jsou učitelé rádi, že mohou ICT do výuky zapojit, ale na druhou stranu 

s tímto zapojením souvisí nárůst času stráveného nad přípravami. Tuto počáteční „nevýhodu“, 

ale berou jako dočasnou, protože připravené materiály mohou do budoucna používat, případně 

snadněji modifikovat. V obou výzkumech učitelé též uváděli, že při práci s ICT ať už v podobě 

příprav, nebo při výuce se „učí nové věci, práce je zábavná a kreativnější“.

                                               
243 netbook
244 MAZÁČOVÁ, N. a kol. Závěrečná zpráva projektu Vzdělání21. Druhý školní rok 2010-2011. [Internet] [12.2. 2012]. 
<http://www.vzdelani21.cz/novinky/zaverecna-zprava-projektu-vzdelani21-pro-skolni-rok-20102011/>.
245 Tamtéž.
246 Tamtéž.
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7. Závěr

Tato práce se pokusila popsat a vymezit, jaké možnosti a meze existují či mohou ve výuce 

nastat při používání informačních a komunikačních technologií (ICT) a to především netbook, 

interaktivní tabule, PC aj. jako výukové nástroje ve školní výuce. A také jakým způsobem 

probíhá výuka za pomoci ICT ve dvou paralelních třídách (digitální/nedigitální) na 2. stupni 

jedné pražské základní školy. Přičemž pozorování ve výuce bylo zaměřeno na pedagogickou 

komunikaci učitele se žáky (se zřetelem na verbální a nonverbální komunikaci), vyučovací 

metody učitele a organizační formy práce, a způsoby používání ICT ve výuce.

Na základě provedeného výzkumu mohu konstatovat, že informační a komunikační 

technologie činí dříve „normální“či „běžnou“ výuku přitažlivější a do budoucna pro žáky i 

přínosnou. Snaha kombinovat interaktivní výuku (zařazení moderních technologií) s tradičními 

metodami se zdá být dobrým směrem, protože žáci projevují kladný vztah k výuce jako takové 

(tzn. nutnost učit se, spolupracovat, připravovat se na výuku zábavnější formou apod.). Pokud se 

žáci naučí pracovat s netbooky a obecně s technikou, získají tak potřebné základní zkušenosti a 

smysluplná práce s ICT by jim neměla být v jejich budoucích pracovních životech překážkou (na 

rozdíl od starších dospělých, kteří tu možnost během budování svého vzdělání před nástupem do 

práce příliš neměli).

Je nezbytné, aby se učitelé, kteří s ICT pracují nebo chtějí intenzivně pracovat v rámci 

výuky, zamysleli nad správným zacházením, vhodným a promyšleným využíváním těchto 

technologií. Protože technologie by neměly být cílem výuky, nýbrž jejím nástroje a tudíž učitel 

je stále ten, který zde hraje zásadní roli. Tato hlediska je důležité dodržovat, protože teprve pak 

je pravděpodobnější, že práce s ICT bude žáka více přitahovat, vyvolá u něj zájem, zvědavost a 

chuť zdokonalovat se v průběhu svého vzdělávání. Jisté náznaky se během výzkumu objevovaly 

(během pozorování výuky a z rozhovorů s učiteli). Tímto bych odkázala např. na projekt 

Vzdělání21, kde se již postupně v závěrečných zprávách objevují příklady dobré praxe od 

učitelů, kteří s ICT již nějakou dobu pracují a spolupracují s odborníky.

Z výzkumu dále vyplynulo, že práce s ICT má svým způsobem i výchovný dopad z hlediska 

přemýšlení o ICT (např. netbook) jako hodnotě, o kterou se žáci musejí starat (tj. netbook). Je 

zde také možnost, že díky používání těchto technologií a práce s nimi by mohly alespoň částečně 

vymizet negativní a výuku brzdící pocity jako strach a nuda (strach např. z testování – je zde 

více typů: jako opakování, procvičování, ve formě her a aktivit, kde žáci nemají pocit, že by je 

někdo testoval a tím i stresoval) nebo např. etika v práci s internetem tzv. netiketa (např. 

pochopení a případná znalost či obeznámenost možností a potenciálních rizik, které internet a 

komunikace prostřednictvím elektronických médií přináší).
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Jednou z mnohdy oprávněných kritik směřovaných ke vzdělávání prostřednictvím ICT je 

jednosměrnost. Hlavní jádro této kritiky spočívá v tom, že pomocí ICT dochází pouze k doručení 

obsahu ke žákovi a chybí zde důležitý lidský rozměr komunikace. Kritika platí např. pro některé 

e-learningové formy vzdělávání, kde se role tutorů příliš nevyužívá a velmi komunikace mezi 

žáky intenzivní není. Další obecnou nevýhodou ICT je jejich proměnlivost. Rychlost inovací 

v oboru informačních technologií je nesmírná a životnost mnoha produktů se pohybuje pouze 

v řádu let. Ještě rychleji se mění zdroje získávané prostřednictvím internetu – „Uvedete adresu, 

která ještě včera fungovala a dnes už ji není možné otevřít.“247 Důležité je ale to, že se jedná o 

„bariéry“, tedy nikoliv o něco nepřekonatelného nebo něco, co uzavírá možnost dalšího zavádění 

ICT do vzdělávání. Jde pouze o to pojmenovat si či specifikovat problémy, které se dají řešit 

např. nastavením parametrů pro zavádění technologií, tvorbou kvalitnějších strategií atp. Zdá se, 

že právě volba strategie při zavádění ICT je tím rozhodujícím prvkem, který určuje úspěch nebo 

neúspěch zavádění technologií do vzdělávání.

Pokud jde o kompetence žáků k práci s ICT – jak jsou posilovány a rozvíjeny, mohli 

bychom vyvodit několik jako např.:

 žáci mají předpoklady a znalosti pro práci s textovým editorem a schopnost tyto znalosti 

aplikovat

 lépe získávají znalosti týkající se principů vytváření, fungování a působení počítačových 

prezentací (např. schopnost vytvořit jednoduchou prezentaci s využitím šablony návrhu)

 je větší pravděpodobnost, že se orientují v problematice virů

 mohou lépe porozumět aspektům (výhodám a nevýhodám) jednotlivých způsobů 

komunikace

 postupně se u nich projevuje větší „citlivost“ pro dostupné informace (jejich platnost, 

pravdivost a důvěryhodnost)

Mezi klíčové aspekty, které lze z výzkumu vyvodit by mohly patřit:

 posílení prezentačních dovedností žáků, ale i učitelů

 jistější kritické používání ICT při práci s informacemi jak v rámci výuky, tak ve volném 

čase

 více možností „procvičit si“ schopnost vyhledávat informace, rozlišovat mezi reálnými a 

virtuálními, shromaždovat je a zpracovávat

                                               
247 ZOUNEK, J., KŘÍŽ, R. Internet pro pedagogy. Praha: Grada Publishing, 2001. s.11. ISBN 80-247-0044-1.
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 takto seskupené informace se pokoušet systematickým způsobem roztřídit, hodnotit jejich 

důležitost – zde je snaha učitelů tyto schopnosti podporovat v rámci výuky (ve fázích 

výkladu, procvičování, skupinového vyučování i individualizované výuky)

 učitelé jsou jistým způsobem podněcováni ke změnám v přípravě na vyučování (forma 

přípravy a její zpracování, snaha více promýšlet náplni vyučovacích hodin – jakými 

vyučovacími metodami pracovat, jaké didaktické pomůcky použít, kdy a proč – s jakým 

cílem; jaké organizační formy práce využít apod.)

Domnívám se, že z celkové analýzy vyplývá, že možnosti (pozitiva) převažují nad mezemi 

(negativa). ICT do výuky začlenit lze, jak bylo ukázáno výše v práci. Ovšem za předpokladu, že 

učitelé i žáci budou mít stále na paměti, že informační a komunikační technologie jsou přece jen 

stále nástroje a nejsou samospásné. Proto je zapotřebí s nimi pracovat kontinuálně, cíleně, 

kreativně a přiměřeně, aby jak pro žáky, tak učitele nadále zůstávaly atraktivními, ozvláštňovaly 

práci v hodině a byly pomyslnou nadstavbou oproti běžnému typu výuky, kterou známe. Dále je 

nutné si uvědomit, že ICT by měly být ve výuce doplňkem používaným při nejrůznějších 

činnostech a ne její hlavní náplní či cílem. Jinými slovy – informační a komunikační technologie 

by měly sloužit nám, ne my jim.
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