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Abstrakt: 

Diplomová práce nazvaná Využití prostředků informačních technologií v hodinách 

hudební výchovy si klade za cíl porovnat různé přístupy k výuce hudební výchovy na 

střední škole, konkrétně porovnat formu tradiční výuky s výukou vedenou za využití 

interaktivní tabule, z hlediska jejich vlivu na zapamatování probraného učiva. 

K ověření předpokládané hypotézy, že využití interaktivní tabule v hodině hudební 

výchovy má pozitivní vliv na úroveň získaných znalostí studentů, byly vytvořeny 

podklady pro vyučovací hodiny. Ty zahrnují jednak výukový materiál (přiložen na CD-

ROM), jednak ověřovací testy, na základě kterých bylo možné následně porovnat 

dosažené výsledky jednotlivých kontrolních skupin studentů. 

 Analýza zjištěných výsledků potvrdila předpokládanou hypotézu; rozdíl, který se mezi 

kontrolními skupinami objevil, však nebyl natolik velký, aby mohl jednoznačně prokázat, 

že dosažení lepších výsledků bylo způsobeno právě používáním interaktivní tabule ve 

výuce. Její pozitivní přínos se však projevil, konkrétně větší mírou zapojení studentů 

v hodinách a jejich aktivnějším přístupem k probírané látce, což následně pozitivně 

ovlivnilo i úroveň jejich získaný znalostí. 
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Abstract: 

Thesis, entitled Use of the information technology in the lessons of music education aims 

to compare different approaches to teaching music education in high school, specifically 

to compare the form of traditional teaching with teaching by using an interactive 

whiteboard, in terms of their influence on memorization of curriculum. 

To verify the hypothesis implied that the use of interactive whiteboards in the lessons of 

music education has a positive impact on the level of acquired student´s knowledge, I 

have created materials for lessons. These include both teaching material (supplied on CD-

ROM), and verification tests, which enabled us to compare the results of the control 

groups of students. 

The analysis of the obtained results confirmed the expected hypothesis; difference 

between the control groups emerged, however, was not large enough to be able to clearly 

demonstrate that better results were caused by the use of interactive whiteboards in the 

classroom. Positive contribution of interactive whiteboard reflected greater involvement 

of students in the lessons and proactive approach to the studied topics, which in turn 

positively influenced the level of their acquired knowledge. 
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ÚVOD 

Informačními systémy a technologie v nejrůznější podobě se staly neodmyslitelnou 

součástí dnešní moderní společnosti. Počítače a internet jsou přirozeným prvkem našich 

životů, využíváme je při každodenní práci i zábavě. Toto platí nejen pro svět dospělých, 

ale se vzrůstající tendencí i pro svět dětí a dospívající mládeže. 

Informační technologie nám všem usnadnily přístup k získávání informací, což 

vede u mnoha lidí, žáky nevyjímaje, k přesvědčení, že není třeba se učit nazpaměť tolik 

vědomostí jako v minulosti. Je důležité si ale uvědomit, že školství se musí tomuto trendu 

přizpůsobit; jak žáci, tak učitelé si potřebují osvojit mnoho dříve neznámých dovedností. 

Velká část dětí umí s počítačem pracovat zcela přirozeně a takřka na profesionální 

úrovni, některé z nich si dokonce utvářejí vztah ke světu a k lidem právě prostřednictvím 

počítačů. Ve společnosti tak vzniká nová tzv. „síťová generace“
1
, která je podle D. 

Tapscotta (1998) ve srovnání s generacemi předchozími chytřejší, rychlejší a tolerantnější 

vůči odlišnostem. Pro mnoho dětí znamená využití informačních systémů pouze 

prostředek pro zábavu, hraní her a sociální propojení. Školní prostředí, které tyto nové 

technologické trendy nerespektuje, pak může na žáky působit jako nezajímavé 

a „nepřirozené“. Právě zde může nastat problém, na který se snaží reagovat i české 

školství, stejně jako ostatní vyspělé školské systémy, a hledá aktuální možnosti, jak 

začlenit informační a komunikační technologie do školního prostředí a výuky. Pokud by 

škola a její učitelé současně dostupné informační a komunikační technologie nevyužívali, 

mohla by výuka podle Wagnera (2009) ztratit pro žáky smysl. Užívání pouze tradičních 

výukových metod může žáky demotivovat a způsobit, že na učitele, který nebude 

s novými technologiemi při výuce pracovat, budou studenti pohlížet jako na 

nezajímavého, nudného. Pokud je vyučovací hodina připravena pro žáky atraktivním 

způsobem, který vzbudí jejich zájem a rozvíjí u nich tvořivost, jistě to je pro ně samotné 

přínosnější, než když jen opisují z tabule nebo jim je látka diktována a oni se ji poté učí 

doma zpaměti. Neměli bychom se proto bránit postupnému pronikání počítačové 

technologie do procesu učení a vyučování, kde může stejně jako jiné aktivizující formy 

                                                             
1 autorem pojmu „síťová generace“ je Don Tapscott, který jej poprvé použil ve své knize Growing up 

Digital: The Rise of the Net Generation. New York: McGraw-Hill. 1998. 
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výuky přispět k rozvoji myšlenkových a tvůrčích aktivit dětí. Informační technologie nám 

umožňují pracovat s dětmi jinak, novým způsobem, s jinými nástroji; mohou tak 

nabídnout prostor i těm žákům, kteří zatím nedosahují příliš výrazných úspěchů ve škole.  

 S procesem integrace informačních a komunikačních technologií do škol se 

setkáváme už po dobu více než jednoho desetiletí. Důvody k ní samozřejmě vychází 

nejen z pedagogických požadavků, ale důležitou roli hrají i sociální a ekonomické vlivy. 

Implementace technologií do škol tak ovlivňuje nejen snaha a nadšení učitelů, výsledky 

pedagogických výzkumů, ale i politická rozhodnutí na národní i mezinárodní úrovni, 

ekonomické možnosti každé školy, případně tlak trhu a ze strany IT firem. Nesmíme však 

zapomenout, že klíčovou postavou zde bývá vždy nakonec pedagog, který se tyto 

technologie rozhodne do své výuky zařadit, nebo ne, případně jakým způsobem. 

Z tohoto důvodu jsem se ve své diplomové práci zaměřila na to, jakým způsobem je 

možné modernizovat výuku hudební výchovy na střední škole pomocí zapojení 

stávajících informačních technologií, zejména s důrazem na využití interaktivních tabulí, 

a dále na porovnání jejich vlivu na vnímání probíraného učiva. Pro tento účel byla 

připravena a prakticky využita sada vyučovacích hodin na vybraná témata hudební 

výchovy, ve kterých studenti aktivně pracují s interaktivní tabulí. Souběžně s tím byly 

vytvořeny didaktické testy, které ověřovaly získané vědomosti studentů. Následně ze 

statistického vyhodnocení výsledků didaktických testů vychází představa o vlivu 

informačních technologií na vnímání probírané látky žáky v hudební výchově. 

Svoji diplomovou práci jsem rozdělila do několika částí, kdy se nejprve v prvních 

třech kapitolách věnuji vymezení teoretických poznatků z oblasti informačních 

a komunikačních technologií a jejich přínosu pro vzdělávání. Následující dvě kapitoly se 

zabývají popisem možností, které informační technologie nabízejí při jejich využití ve 

výuce, vlivem těchto technologií na roli učitele a zejména základními tématy 

vztahujícími se ke konkrétnímu využitím informačních technologií v hodinách hudební 

výchovy. Účelem těchto kapitol bylo získat určitý základní přehled o dané problematice, 

který je podle mého názoru nezbytným předpokladem pro přípravu moderně pojatých 

vyučovacích hodin i pro následné vyhodnocení výsledků výzkumu. 
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Snahou této práce je přispět k vytvoření reálného pohledu na výsledky a přínos 

využití moderních informačních a komunikačních technologií v hodinách hudební 

výchovy na úrovni středních škol. Práce může posloužit jako východisko pro posuzování 

dalšího vývoje v této oblasti a může tak nepřímo přispět k modernizaci a ke zvyšování 

kvality hodin hudební výchovy na středních školách. 
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1. Filozofické aspekty ICT ve vzdělávání 

Problematika technologií ve vzdělávání se objevuje v centru zájmu díky 

paradigmatickým změnám v oblasti pedagogických teorií. Setkáváme se zde s tzv. 

tradičním a moderním paradigmatem, kdy moderní paradigma se rozvíjelo jako určitá 

reakce na paradigma označované jako tradiční (Zounek, Šeďová, 2009). Tradiční 

paradigma je představováno především behaviorismem
2
, jehož myšlenky jsou často 

využívány v souvislosti se začleňováním informačních a komunikačních technologií (dále 

jen ICT) do vzdělávání. V rámci moderního paradigmatu se hovoří hlavně o teoriích 

konstruktivismu, které mají svůj původ v kognitivismu.  

 

1.1 Behavioristický způsob vzdělávání 

První fáze využívání techniky ve vzdělávání se objevují v 50. a 60. letech spolu 

s behaviorismem a s programovým vyučováním
3
 B. F. Skinnera a S. L. Presseyho. Učící 

se subjekt – žák – je zde považován za mechanický automat, stroj (Yves, 1998). Technika 

má ve vyučovacím procesu instruktivní roli a řídí práci žáka. Behavioristé se domnívali, 

že je možné úplně definovat způsob, jakým organismus reaguje na určitý podnět, tzv. 

podmiňování
4
, a snažili se o zkrácení času mezi podnětem a reakcí, což Skinner 

považoval za rozhodující při upevňování učení. Podle Skalkové (2002) v tomto období 

probíhalo mnoho výzkumů, které byly zaměřeny na porovnání účinnosti tzv. tradičního 

vyučování, které pracovalo s tehdejšími moderními didaktickými prostředky. Aktivní role 

učícího se subjektu byla v této teorii často přehlížena. Potvrzuje se totiž, že možnosti 

působení technologií ve výuce jsou závislé na řadě faktorů, jako je úsilí a zájem subjektu, 

                                                             
2 počátky behaviorismu spadají do první poloviny 19. století. Mezi hlavní představitele patří J. B. Watson, 

C. L.Hull, I. P. Pavlov 
3 programové vyučování spočívá ve sledu malých kroků a aktivní reakce žáka. Žák v látce postupuje dále 
až po zvládnutí předchozího učiva. 
4 jako důkaz bývá často uváděn známý Pavlovův experiment se psem, kterému vždy při jídle zvonili, a po 

jisté době stačilo zazvonit, aby začal slintat. 
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jeho specifické schopnosti a individuální zvláštnosti. Zabývá se tím například Mareš 

(2004, 2008)
5
. 

V dnešní době sice považujeme behavioristické teorie za přežitek, ale přesto jsou 

v jistých fázích vzdělávání nenahraditelné. Setkáváme se s nimi všude tam, kde je výuka 

přímo řízena (ať už učitelem nebo autorem programu prostřednictvím počítače), což 

může být při osvojování určitých neodvoditelných pravidel nebo dovedností
6
 (Brdička, 

2003). 

 

1.2 Technologické teorie 

V 60. letech 20. století proniká do pedagogiky a do programového učení 

kybernetika. Jejím cílem je hledat řešení problému organizace práce učitele a žáka na 

základě zajištění optimálních podmínek řízení pedagogického procesu. Představiteli 

kybernetického přístupu k učení jsou G. Pask a L. N. Landa
7
 a dále jeden ze zakladatelů 

kybernetiky Norbert Wiener (Brozmanová, 2010), který začlenil oblast vyučování do 

kybernetiky (vyučování chápal jako analogický proces předávání informací). Spolu s ním 

se o aplikaci kybernetiky do vyučování pokusili například K. Heinz, A. Reiners, J. 

Jacoby, M. Němeček, M. Milan.  „Myšlenky kybernetické pedagogiky je možné vzhledem 

k jejich snaze zefektivnit vyučování použít i na ICT, které jsou v podstatě založené na 

principu přenosu informací.“ (Brozmanová, 2010).  

                                                             
5 Viz dále např. MAREŠ, Jiří. Elektronické učení a zvláštnosti člověka. In SAK, Petr, et al. Člověk 

a vzdělávání v informační společnosti: vzdělávání a život v komputerizovaném světě. Praha: Portál, 2007, s. 

171-222. 

6 např. abeceda, vyjmenovaná slova, malá násobilka, pravidla silničního provozu atd. 
7 Gordon Pask chápe učení jako určitou formu řízení, jako interakci mezi učitelem a žákem. Rozdílnost 

v přístupu k programovému učení u G. Paska je v tom, že vytvořený program je schopný se přizpůsobit 

reakcím žáka (pokud žák dobře a rychle odpovídá, program zadává těžší a náročnější otázky). L. N. Landa 

poukázal na to, že ve vyučovací praxi se často postupuje náhodně, a proto vyvinul teorii, podle které se 

učení zefektivní pomocí algoritmů řešení úloh. 
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1.2.1  Systémové a hypermediální teorie 

Během 20. století se můžeme setkat s dalšími technologickými teoriemi 

koncipovanými z nadšení nad velkým potenciálem techniky. Převažuje v nich perpektiva 

individálního učení a individuálního přístupu k žákům, která vedla až k nápadu vývoje 

vzdělávacích strojů a následně k úvahám o počítačové simulaci jako hlavnímu modelu 

vyučování (Petlák, 2004). Tyto radikální změny se sice ve školním vyučování 

neuskutečnily, trend zdůrazňování individuálnosti žáků ale dodnes v pedagogických 

koncepcích přetrval. Y. Bertrand, (1998) zastává názor, že technologické teorie se 

v jednotlivých rysech odlišují, ale i přesto se dají rozdělit do dvou hlavních proudů: 

1) Systémové teorie; pro ně je typická snaha o přesné pojmenování, 

plánování a systematizaci veškerých operací ve vyučování. 

2) Hypermediální teorie; jejich vznik podnítily multimediální počítače, 

umělá inteligence. Pro tyto teorie je typický přístup ke zkoumání technologií 

z hlediska jejich interaktivity. 

„Společným rysem pro technologické teorie je snaha hovořit spíše o výcviku, než 

o výchově, velký důraz se klade na plánování a organizování formativních procesů, snaha 

o systematizování etap výcviku. Na mnohé teorie se z dnešního pohledu nazírá skepticky, 

protože stavěly techniku nad lidský prvek.“  (Brozmanová, 2010).  

 

1.3 Konstruktivistické teorie 

Dnešní vzdělávací teorie s využitím technologií jsou více charakterizovány 

konstruktivistickými teoriemi, nahlížejícími na technologii jako na pomůcku člověka, 

kterou může sám ovládat. Z pohledu Pedagogického slovníku (2009) se jedná o jedno 

z převažujících současných paradigmat, které se větví do několika proudů: 

1) kognitivní konstruktivismus; tento proud vychází z myšlenek J. Piageta 

a amerického kognitivního psychologa J. S. Brunera. Snaží se pracovat 

s didaktickými postupy založenými na předpokladu, že poznávání probíhá pomocí 

konstruování: poznávající subjekt si spojuje útržky informací, získaných z vnějšího 
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prostředí, do smysluplných struktur a stávající struktury přitom neustále 

rekonstruuje. 

2) sociální konstruktivismus; jeho východiska najdeme v myšlenekách A. 

Bandury a L. S. Vygotského. Klade důraz na roli sociální interakce a kultury 

v průběhu poznávání. V didaktice se jeho zásady promítají zejména 

do kooperativního učení. 

3) proud zaměřený na školní praxi; představuje syntézu obou předchozích 

proudů. Ve školním vyučování se projevuje formou řešení problémů ze života, 

tvořivým myšlením, prací dětí ve skupinách a menším zastoupením teorie a drilu.  

 

V porovnání s předcházejícími teoriemi kognitivismu a behaviorismu zde najdeme 

odlišný pohled a roli žáka i roli učitele ve výuce. Mezi hlavní zásady konstruktivismu 

podle Brdičky (2003) patří: 

 zvyšování vlastní motivace žáka k učení, žák je ve výuce hlavním činitelem 

 hledání souvislostí mezi různými poznatky a předměty, dále i mezi znalostmi již 

získanými a novými 

 předkládání učiva formou různých výukových metod a z různých hledisek 

 řešení konkrétních skutečných úkolů 

 zapojení blízkého i vzdáleného okolí do spolupráce (spolupracujeme s rodinou, 

třídou, školou, muzeem, výzkumnými organizacemi, atd.) 

 přizpůsobení výukových aktivit stádiu mentálního vývoje žáků 

 zdůraznění vlastní aktivity žáka i za cenu dělání chyb, okamžitá oprava ze strany 

učitele někdy není nutná, dojde-li k samostatnému nalezení pravdy později 

 

1.4 Konektivismus 

K současným teoriím vzdělávání zastávají někteří odborníci kritický postoj. 

Například G. Siemens (2004) ve svém článku tvrdí, že „behaviorismus, kognitivismus 

a konstruktivismus jsou tři základní dominantní teorie učení. Avšak tyto teorie vznikly 
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v době, kdy vyučování nebylo v takové míře ovlivňováno technologiemi. V posledních 

dvou desetiletích technologie ovlivnily způsob, jak žijeme, jak komunikujeme a jak se 

učíme. Učení proto potřebuje nové teorie, které popisují principy a procesy učení 

a reflektují při tom podstatu dnešního sociálního prostředí.“ To, že původní pedagogické 

přístupy nebraly plně v úvahu nástup nových technologií, podnítilo vznik nových teorií, 

které z možností technologií přímo vycházejí. Dokládá to právě konektivismus, který 

reaguje na působení technologií ve vzdělávání. Podstata konektivismu spočívá podle 

Brozmanové (2010) v představě, že poznání je uloženo v databázi společnosti, případně 

skupiny lidí. Učení potom představuje proces, který se může odehrávat i mimo nás a jeho 

podstata je založena na propojování představ, koncepcí a obsahů. Šimáně (2010) hovoří o 

konektivismu jako o směru, který odráží současný rychlý vývoj technologií. Podstatou 

této teorie je podle něj „myšlenka rozšiřování učení a znalostí a jejich chápání 

prostřednictvím stále více se rozšiřující internetové sítě. Nicméně jde o velmi 

kontroverzní teorii, která se na poli pedagogiky zatím etabluje a není vůbec jisté, zda se 

na ni nakonec zcela nezapomene.“ (Šimáně, 2010). 

 

Konstruktivismus se v dnešní době stal asi všeobecně nejrespektovanějším 

pedagogickým přístupem. Pedagogický slovník (2009) jej v současné době považuje za 

převládající didaktické paradigma, a to zejména z důvodu jeho pohledu na předávání 

informací. Podle Švaříčka a Šeďové (2007) opouští zažitou koncepci předávání informací 

od učitele ke studentům a více podněcuje žáky k tvorbě vlastních poznatků. Z tohoto 

důvodu, jak uvádějí Švaříček a Šeďová (2007), je konstruktivismus podle některých 

autorů (Cohen, Morisson, Manion)
8
  v mnoha případech vhodným základem pro učení 

prostřednictvím ICT.  

                                                             
8
 Američtí autoři Jonassen, Howland, Moore a Mare ve své knize Learning to Solve Problems with 

Technology: A Constructivist Perspective vyjmenovávají množství způsobů, jak technologie podporují 

konstruktivistické vyučování. 



16 

 

2. Pojem informační a komunikační technologie (ICT) 

Než se začnu ve své práci věnovat vysvětlování pojmu ICT, chtěla bych upozornit 

na problém, který se v souvislosti s definování informačních a komunikačních prostředků 

objevuje. V odborné literatuře se setkáváme s názvy „moderní technologie“, „nové 

technologie“, „výpočetní technika“, případně pouze se zkratkami ICT nebo IKT. Ze 

stylistických důvodů budu ve své práci taktéž pracovat s více označeními pro informační 

a komunikační technologie, pokusím se ale vyhýbat málo používané zkratce IKT a dle 

mého názoru lehce zavádějícího pojmu „výpočetní technika“. 

S pojmem informační a komunikační technologie se můžeme velmi často setkat ve 

všech oborech lidské činnosti, tedy i v oblasti školství, vzdělávání a výchovy. ICT je 

široce používaný pojem pro označení veškerých technologií využívaných pro práci 

s informacemi a pro komunikaci. Tento pojem původně vycházel z pojmu informační 

technologie (IT), který chápeme jako postupy automatického zpracování informací, a byl 

doplněn o prvek komunikace, kdy mezi sebou začaly komunikovat jednotlivé počítače či 

uzavřené sítě. Podle M. Chráska (2004) nemusí být informační technologie nutně 

počítačové. Patří sem všechny způsoby práce s informacemi: psaní a tisk knih, rádio, 

televize, osobní počítače, telefon, audiovizuální technika, video, elektronická pošta, 

klasické poštovní služby, kopírování tiskovin, publikační systémy apod. 

Informační technologie můžeme chápat jak v užším, tak v širším slova smyslu. 

Například V. Stoffová (2001) v užším smyslu chápe informační technologie jako přenos 

informací (sběr, metody zpracování, uchovávání, vyhodnocování, ověřování, distribuce)  

v požadované kvalitě a formě. V širším smyslu pak informační technologie zahrnují 

technické a programové prostředky, které zabezpečují přenos informací. Původní vnímání 

informačních technologií je zde rozšířeno o již zmíněnou komunikaci. ICT tak zahrnuje 

hardwarové prvky (počítače, servery, apod.) a softwarové vybavení (operační systémy, 

internetové vyhledávače, textové a tabulkové procesory, grafické programy apod.). 

V tomto širším smyslu můžeme tedy pojmy „informační technologie“ a „informační 

komunikační technologie“ považovat za synonyma (Chráska, 2004). 

Definice v Pedagogickém slovníku z roku 2008 popisuje ICT jako tzv. nové 

technologie ve vzdělávání: „moderní prostředky didaktické techniky, didaktické programy 
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a jimi inspirované formy vyučování zahrnují zejména: 1. sítě (lokální počítačové sítě, 

internet a jeho prostřednictvím přístupné on-line knihovny, databáze a další zdroje 

informací, videokonference aj.); 2. multimédia, která spojují různé formy prezentace 

informace (hypertext, obraz a animovaný obraz, zvuk atd.) na různých typech nosičů (on-

line, na CD-ROM); 3. mobilní prostředky a přístupy podporující flexischooling a další 

formy distančního vzdělávání, zahrnující bezdrátové sítě, notebooky půjčované studentům 

pro práci doma apod. Kombinace těchto prostředků – interaktivní multimediální učební 

materiály přístupné prostřednictvím počítačových sítí žákovi „odkudkoli kdykoli“ – vede 

ke vzniku „virtuální školy“ umožňující distribuované vzdělávání“, učení „just-in-time“ 

atd.“ (Průcha, Walterová, Mareš, 2008, s.139-140).  

Ve vydání z roku 2009 se však již s tímto popisem nesetkáme. Autoři slovníku 

(Průcha, Walterová, Mareš, 2009) zde definují informační a komunikační technologie ve 

vzdělávání jako širokou mezioborovou oblast. Ta je ve slovníku velmi stručně vymezena: 

chronologicky od etapy programového učení přes etapu internetu a e-learningu po etapu 

sociálních sítí a otevřených obsahů. Autoři dále toto heslo nerozvádějí a sami podotýkají, 

že ve vymezování pojmu ICT nepanuje shoda. 

V české odborné literatuře se dále setkáme s vymezením pojmu informační 

a komunikační technologie například v díle Kalhouse a Obsta (2002). Popisují výpočetní 

techniku ve spojení s výukou a rozčleňují ji podle forem využití na: 

1) výukové programy; v rámci této skupiny Kalhous a Obst zahrnují nejrůznější 

software pro procvičování probrané látky, její simulaci, didaktické hry 

a elektronické encyklopedie - učebnice. 

2) počítač jako pracovní nástroj; zde najdeme textové a grafické editory, 

databázové systémy aj. 

3) programy k získávání informací z počítačových sítí; jde o skupinu, do níž autoři 

zařadili multimédia a především internet. 

Na problematiku definování pojmu ICT upozorňují ve své publikaci z roku 2009 

i Zounek a Šeďová. Tito autoři dělí vymezení problematiky ICT na dvě skupiny: na 

definice orientované technologicky a dále na definice orientované pedagogicky. V první 

skupině se můžeme setkat s velmi obecnými pojmy nebo definicemi, nebo naopak 
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s velmi podrobným výčtem jednotlivých technologických nástrojů a služeb. Definice ICT 

orientované technologicky charakterizují vymezování v určité míře pomocí faktoru času 

– odrážejí dobový stav rozvoje technologií. Pedagogicky orientované definice už 

postihují potřeby vzdělávání a jeho aktérů. Takovouto definici pojmu ICT můžeme najít 

například v článku Collis (2002), kde nalezneme jednu z více možností, jak dělit ICT 

v závislosti na potřebách vzdělávání na: 

1) aplikace pro podporu komunikace; do této kategorie patří softwary, které 

umožňují komunikaci ve všech jejích formách – software pro zpracování textu, 

programy pro online audio-video konference, e-mailové programy a nástroje, 

aplikace pro chat aj. 

2) aplikace pro společnou výuku; mezi aplikace v této kategorii můžeme zařadit 

sdílené pracovní prostory, speciálně upravené systémy pro podporu společného 

učení/výuky, dále sem patří i aplikace uvedené v předchozím bodě. 

3) software pro zpracování pojmů; jde o kategorii aplikací, umožňujících 

uživatelům využívat nástroje pro zacházení s nejrůznějšími představami pojmů, 

tak aby došli k hlubšímu pochopení daných pojmů. Představit si pod tím 

můžeme počítačové simulace, systémy virtuální reality nebo mikrosvěty.
9
 

4) vzdělávací databáze; vzdělávací databáze mohou být organizovány různými 

způsoby – jako relační nebo objektově orientované, jako souhrny zdrojů 

v multimediálním prostředí, nebo ve spojitosti s internetový prostředím. 

5) nástroje/pomůcky; do této rozsáhlé kategorie zařadila autorka technologie 

podporující vytváření vlastní tvorby jedince. Můžeme sem zařadit programy pro 

psaní, grafiku, vytváření prezentací (jak webových, tak powerpointových), 

zpracovávání fotografií a videa, programovací jazyky apod. 

6) internet a webové prostředí; v této oblasti nalezneme široké možnosti využití při 

publikační činnosti, vyhledávání a výměně informací, komunikaci, spolupráci 

i specifické možnosti výuky a učení. 

                                                             
9
 Pro studenty je pravděpodobně nejznámějším dostupným mikrosvětem trojrozměrný svět Second 

Life, vyvíjený firmou Linden Lab a spuštěný roku 2003. 
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7) systémy nezávislé na webovém prostředí; mezi technologie z této kategorie 

řadíme veškeré systémy, které ke svému fungování nepotřebují webové 

prostředí. Autorka tím myslí různé školní administrativní systémy, systémy pro 

počítačové testování, databáze a kurzy. Zároveň ji ale považuje za kategorii, 

která v současné době spíše zaniká, protože se ve společnosti prosazuje 

tendence i tyto systémy propojovat s internetem. 

 

Asi nejvhodnějším popisem ICT je definice Zounka a Šeďové (2009). Pojem 

informační a komunikační technologie podle nich „zahrnuje prostředky moderní 

didaktické audiovizuální techniky (například video, CD přehrávač, datový projektor) 

a digitální technologie, které jsou založeny na počítačích a na telekomunikačních 

službách, umožňujících jejich uživatelům v maximální možné míře zpřístupnit informace a 

dále s nimi pracovat (například internet, interaktivní tabule, digitální kamera aj.), ale 

také různými formami a prostředky komunikovat (e-mail)“ (s.15). 
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3. Informační technologie ve vzdělávání 

Již na konci 20. století bylo zřejmé, že vývoj společnosti bude i nadále směřovat 

k formování globální, tzv. „informační“ společnosti, která bude vyžadovat od každého 

jedince schopnosti využívat všudypřítomné technické prostředky. ICT se v prostředí 

informační společnosti stávají podmínkou a zároveň zásadním atributem prosperování, 

úspěchu i samotné existence nás všech. Vzdělání v této oblasti se proto stalo klíčovým 

požadavkem pro úspěch jednotlivců a jedním z hlavních zájmů vlád států Evropské unie.  

 

3.1 Odraz rozvoje ICT v dokumentech EU 

Ve většině států EU se informačně komunikační technologie staly strategickým 

nástrojem při prosazování nových vzdělávacích modelů. S tímto faktem se setkáváme již 

od 70. a 80. let minulého století. Tehdy se však vzdělávací modely omezovaly pouze na 

předmět výuky. Změna nastala až s rozvojem osobních počítačů a multimediálních 

aplikací a s jejich dostupností pro širokou veřejnost. To bylo podle Šimáně (2009) 

signálem pro jednotlivé státy v Evropě, aby začaly přemýšlet o jejich začleňování do 

svých vzdělávacích systémů. 

K tomu začalo docházet v průběhu 90. let, především po vzniku Evropské unie 

v roce 1993. Další mezník, který se odrazil ve strategických dokumentech EU, byl 

spojený s výrazným rozvojem internetové sítě a se získáním povědomí o jejím významu 

v polovině 90. let. Evropská unie na tuto situaci reaguje vydáním dokumentu Learning in 

the Information Society (1996), který zdůrazňuje čtyři hlavní okruhy rozvoje ICT ve 

vzdělávacích systémech. Zaměřuje se především na podporu konektivity regionálních 

a národních školních sítí. Součástí této fáze byla i příprava, finanční zajištění a provedení 

„zasíťování“ jednotlivých škol zemí Evropské unie. Následujícím důležitým bodem bylo 

zajištění podpory učitelů, konkrétně formou školení uskutečněných v rámci různých 

projektů, a následně i školicích center. Tuto situaci, kdy technologie začaly být vnímány 

jako prekvizity učení v informační společnosti, popisuje McClusky (1996). Dodává také, 

že technologie při učení slouží jako určitý katalyzátor a zároveň jako ohromná pomoc pro 

učitele. 
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Počátek 21. století znamenal další urychlení a zpřesňování jednotlivých cílů 

vznikajících strategických plánů ICT. Vliv na to mělo především schválení Lisabonské 

strategie, přijaté Evropskou radou v roce 2000. Jejím hlavním cílem bylo podle Urbana 

(2009) dosáhnout do roku 2010 pozice „nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější 

znalostní ekonomiky, schopné udržitelného růstu s více a lepšími pracovními místy 

a s větší sociální soudržností“ (Urban, 2009, nestr.). ICT měly v tomto pojetí zajistit 

vyšší kvalitu života obyvatel Evropské unie, stát se motorem růstu, konkurenceschopnosti 

a nástrojem pro vytváření nových pracovních míst. Význam a klíčové postavení ICT ve 

vzdělávání v této době dokládá i množství dokumentů mezinárodních organizací 

zaměřených na vzdělávání, jak např. OECD, UNESCO nebo EURYDICE.
10

 

 

3.1.1 Akční plány eEurope, eEurope+ a i2010 

Tzv. Akční plán eEurope byl přijat v roce 2000 na základě Lisabonské strategie. 

Mezi základní cíle tohoto plánu patří: 

 „přivést každého občana, domov, školu, každý podnik a úřady veřejné správy do 

věku informačních a komunikačních technologií, 

 vybudovat digitálně gramotnou Evropu podporovanou podnikatelskou sférou, 

která bude připravena financovat a rozvíjet nové myšlenky, 

 zajistit, aby celý proces zahrnoval řešení sociálních problémů a zároveň budoval 

spotřebitelskou víru a posiloval sociální soudržnost“ (eEurope, 2000, s.1). 

Z toho vyplývá, že plán se zabýval především budováním infrastruktury 

a vybaveností všech oblastí občanského života, pokrýval i vzdělávací instituce, ale 

prozatím bez konkrétnějšího obsahu. 

                                                             
10 UNESCO. 2003. Developing and Using Indicators of ICT Use in Education. Bangkok: UNESCO Asia 

and Pacific Regional Bureau for Education. 2003. 

EURYDICE. 2001. ICT@Europe.edu: Information and Communication Technology in European 

Education Systems. Brussels: Benelux Press, 2001. 

OECD. 2001. Schooling for Tomorrow. Learning to Change. ICT in School. Paris: OECD 

PUBLICATIONS, 2001, ISBN 92-64-19652-8. 
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Na tento plán navázal ve stejném roce Akční plán eEurope 2002. Jeho hlavním 

cílem bylo zajistit veřejnosti levnější, rychlejší a bezpečnější internetové připojení. 

Z pedagogického hlediska jsou důležité hlavně tyto cíle: 

 „aby v každé škole členských zemí byl dostatečný počet počítačů připojených 

k internetu, 

 aby technické vybavení, software a jejich obsah či služby korespondovaly se 

vzdělávacími potřebami, 

 aby využívání těchto nástrojů bylo zajištěno dobře proškolenými učiteli“ (eEurope 

2002, 2000, s. 13-14). 

V krátké době, v roce 2001, se objevil další plán – Akční plán eEurope+2003, který se 

snažil urychlit reformu a modernizaci hospodářství zemí usilujících o vstup do EU, týkal 

se tedy i České republiky. Konkrétně měl novým zemím pomoci:  

 „poskytnout všem školám vhodný přístup k internetu a multimediálním zdrojům, 

pro učitele i studenty, 

 zajistit školení všech učitelů, zejména přizpůsobit jejich učební osnovy a motivovat 

je k využívání nových praktických metod při výuce, 

 upravit učební plány tak, aby zahrnovaly nové způsoby vzdělávání s využitím 

informačních a komunikačních technologií“ (eEurope+2003, 2001, s. 17). 

Po vypršení Akčního plánu 2002, byl vydán v roce 2002 navazující dokument – 

Akční plán eEurope 2005, který měl pokrýt následující tři roky. Jeho nově koncipované 

cíle se snažily zajistit širokopásmé připojení k internetu, poprvé byl také kladen důraz na 

rozvoj e-learningu a jeho využití. 

Zatím posledním dokumentem vydaným v Evropské unii je strategický rámec 

i2010, aktualizovaný v květnu 2012. Zaměřuje se hlavně na investice a inovace ve 

výzkumu v oblasti informačních a komunikačních technologií. Jeho snahou je 

předpřipravit nové možnosti pro zavádění ICT do škol. 

 

3.2 ICT ve strategických dokumentech ČR 
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Na tuto situaci s rozvojem informačních a komunikačních technologií reagovalo 

i české školství, i když ve srovnání se západní Evropou později. Žádný dokument, který 

by se týkal zavádění ICT do škol, u nás neexistoval až do roku 1999, jak píše Mudrák 

(2005). Teprve v rámci konceptu Státní informační politiky z roku 1999 (dále jen 

Koncepce 1999) začalo docházet k vybavování škol specializovanými počítačovými 

učebnami vybavenými internetovým připojením, z dnešního pohledu již nedostačujícím, 

co se rychlosti připojení týče. V rámci škol pak bylo doporučeno rozvést počítačovou síť 

i do dalších učeben specializovaných na využití prezentačních multimediálních 

technologií, které začaly být později vybavovány interaktivními tabulemi. Prvotním cílem 

Koncepce 1999 bylo zajistit „dosažení informační gramotnosti všech občanů jako 

nezbytného předpokladu pro rozvoj a uplatnění osobnosti v 21. století“ (Státní 

informační politika, 1999, s. 5). K dalším cílům patřilo: zajistit dostupnost ICT pro 

učitele a žáky; konektivita; vzdělávání pedagogických pracovníků a poskytování 

výukových programů a elektronických výukových zdrojů. 

Dalším dokumentem je Národní program rozvoje vzdělávání v České republice
11

 

z roku 2001, který se v obecné rovině vyjadřuje k potřebě inovací v českém vzdělávání. 

ICT jsou v něm zmiňovány jako důležitý nástroj v souvislosti se změnou role 

pedagogických pracovníků. Na tento dokument navazuje tzv. Dlouhodobý záměr 

vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy České republiky (2002). Potřeba 

implementace informačních a komunikačních technologií je zde představována formou 

nutnosti zajistit efektivní přístup učitelů k informačním zdrojům, zejména k internetu, 

a také zajištěním rozvoje inovace v pedagogické práci. 

Jako následný krok bylo ze strany vlády ČR přihlášení se k již zmíněnému 

Akčnímu plánu eEurope+ 2003, který byl v roce 2002 prakticky převeden do projektu 

Internet do škol, známý pedagogické veřejnosti pod zkratkou INDOŠ. Projekt byl 

primárně zaměřen na plnění cílů daných Státní informační politikou ve vzdělávání 

(SIPVZ) z roku 2000. Tento dokument konkretizoval cíle původního rozhodnutí vlády 

z roku 1999. Mezi ně patřila potřeba dokončit připojení všech škol a vzdělávacích 

institucí k internetu, dovybavit školy potřebnou technikou tak, aby splnily evropský 

                                                             
11 známý jako Bílá kniha, 2001 
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průměr vybavenosti. INDOŠ tímto představoval první snahu České republiky přiblížit se 

vyspělým zemím EU.  

Dalším konkrétním dokumentem, který byl po vypršení časového limitu SIPVZ 

přijat, se stal v roce 2004 plán Státní informační a komunikační politika – e-Česko 2006. 

V jeho obsahu již dochází k odkazování na evropský dokument eEurope 2005 a projevuje 

se zde snaha zařazovat jeho jednotlivé body do českého prostředí, např. i e-learning. 

Nový dokument - Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České 

republiky, který byl představen veřejnosti v roce 2005, navazoval na Dlouhodobý záměr 

z roku 2002. Autoři v něm hodnotí dosavadní vývoj implementace ICT do vzdělávání: 

„zlepšila se počítačová gramotnost pedagogů, především jako výsledek kvalitnějšího 

vzdělávání v oblasti informačních a komunikačních technologií a jejich využívání“ (2005, 

s. 21). Obecné cíle k oblasti ICT jsou sledovány také v dokumentu Dlouhodobý záměr 

vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky, vydaném v roce 2007. 

 

3.2.1 Koncepce rozvoje ICT ve vzdělávání pro roky 2009 - 2013 

Podle Zounka a Šeďové (2009) byl dalším mezníkem, kdy se začíná uvažovat 

o podpoře využívání ICT ve vzdělávání na úrovni školské politiky, až konec roku 2006, 

kdy na sebe převzali platby za další zavádění ICT do škol zřizovatelé škol. V říjnu 2008 

proto přijala vláda ČR dokument Koncepce rozvoje informačních a komunikačních 

technologií ve vzdělávání pro období 2009 – 2013. Tato schválená koncepce je 

realizována pomocí Akčního plánu Škola pro 21. století, nebo taktéž Škola
 21

, 

vypracovaného expertním týmem MŠMT pro oblast ICT pod vedením Milana Hausnera. 

Základními pilíři koncepce podle Akčního plánu jsou (Akční plán, 2008): 

1) Tvorba, sdílení a zpřístupnění digitálního obsahu. I přes to, že se digitální 

obsah a online služby stávají nedílnou součástí výuky ve školách a jejich 

význam stále roste, neexistují ve sdílení vzdělávacího digitálního obsahu dosud 

žádná pravidla ani systém. Proto je nezbytné, aby došlo k systémovému řešení, 

které v této oblasti umožní školám snadnou orientaci a přístup k potřebným 

zdrojům. Nejkomplexnějším informačním zdrojem je v současné době 

Metodický portál RVP.cz, který je primárně zaměřen na podporu kurikulární 
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reformy a disponuje výhradně garantovanými materiály. Kromě něj existují i 

dílčí projekty, které jsou často zaměřeny pouze na určitou oblast. Příkladem je 

portál Veskole.cz, věnující se především interaktivním tabulím, nebo 

Metodik.cz, který funguje jako metodická pomůcka pro využívání eLearningu
12

.
 

Akční plán Škola 
21

 proto předpokládá, že nově vznikající výukové digitální 

materiály by měly splňovat určité podmínky, jako je veřejná dostupnost, 

ošetřená autorská práva, licence umožňující další použití, atd. S tím souvisí i 

zvyšování povědomí o etickém využívání technologií 
13

 a o autorských právech 

s důrazem na propagaci licencí umožňujících volné sdílení a opětovné použití 

výukových materiálů a softwaru. 

2) Rozšíření výukového prostředí o využití online služeb a sociálních sítí. 

V online prostředí se odehrává stále více sociálních aktivit, proto je důležité, 

aby učitelé nezaostávali v jeho využívání za žáky. Moderní učitel by měl umět 

dát smysl i aktivitám žáků v online prostředí.  

Pomocí mu může být například metodika WebQuestu
14

, která zahrnuje 

přímou práci s počítačem, ale také další aktivity ve třídě i mimo školu. Další 

technikou může být realizování projektů, třeba v mezinárodní podobě pod 

hlavičkou portálu eTwinning.cz
15

, který je zaměřen na podporu spolupráce žáků i 

učitelů mateřských, základních i středních škol v rámci Evropské unie. 

                                                             
12 Česká verze internetové encyklopedie Wikipedie definuje eLearning jako vzdělávací proces, využívající 

informační a komunikační technologie k tvorbě kurzů, k distribuci studijního obsahu, komunikaci mezi 

studenty a pedagogy a k řízení studia.  

13 Např. viz Etický kodex pro práci žáků a učitelů s informacemi – 

http://www.spomocnik.cz/index.php?id_document=2150 

14  Web Quest je výuková aktivita zaměřená na bádání, při níž se většina informačních zdrojů nachází na 

Webu. Smyslem WebQuestů je aktivizovat zájem studentů na řešení konkrétních problémů, umožnit jim 

soustředit se na zpracování informací, než na jejich hledání, a podpořit rozvoj myšlení na úrovni analýzy, 

syntézy a hodnocení. Autorem pojmu WebQuest je Bernie Dodge, profesor vzdělávacích technologií, San 

Diego State University. 

15 eTwinning („e“ jako elektronické, evropské a „twinning“ jako párování, síťování). eTwinning lze 

charakterizovat jako projekt, ve kterém dvě nebo více škol z různých zemí realizují vzdělávací aktivitu na 

dálku – prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. 
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3) Podpora všem školám prostřednictvím regionálních Školních center. Cílem 

Školních center je navázat na dobré zkušenosti s bývalými informačními 

a školicími středisky SIPVZ (Státní informační politika ve vzdělávání) a pomoci 

školám v okolí s realizací tohoto konceptu. Školní centra by měla poskytovat 

služby školám formou vzdělávání pro místní školní metodiky ICT (kteří budou 

zároveň hlavními partnery center a budou mít na starost přímou pomoc 

jednotlivým učitelům), učitele a ředitele škol. 

4) Zpětná vazba pomáhající růstu školy. Koncept „Škola pro 21. století“ 

doporučuje věnovat velkou pozornost právě hodnocení využití technologií ve 

výuce. Navrhuje nastavit průběžný proces monitorování stavu v každé škole a tuto 

aktivitu realizovat prostřednictvím online nástrojů, jež budou k dispozici vedení 

školy. 

 

Takto koncipovaná vize „Škola pro 21. století“ by se měla stát jakýmsi ideovým 

základem pro implementaci moderních technologií do českých škol. 



27 

 

3.2.2 Propojení ICT a hudební výchovy v RVP pro základní vzdělávání 

a pro gymnázia 

Současný vzdělávací trend v České republice je formulován v nových kurikulárních 

dokumentech Rámcového vzdělávacího programu (RVP), které se týkají jednotlivých 

školských stupňů. Tyto školské dokumenty jsou pro pedagogy závazné při tvorbě 

Školních vzdělávacích plánů základního vzdělávání. RVP vycházejí z nové strategie 

vzdělávání, která má zdůrazňovat klíčové kompetence
16

, jejich provázanost se 

vzdělávacím obsahem a uplatnění získaných vědomostí a dovedností v praktickém životě 

(Rámcový vzdělávací program, 2007). 

Při plánování vyučování hudební výchovy na základní i na střední škole by měl 

učitel podle Vondráčka (2008) zohlednit průřezová témata, neboli tematické okruhy, 

které procházejí napříč vzdělávacími oblastmi a obory, a vzdělávací oblasti, do nichž se 

předměty příbuzné povahy spojují. Dále by měl učitel dbát na provázanost vzdělávacího 

obsahu hudební výchovy s klíčovými kompetencemi. 

V oblasti informační a komunikační technologie pro žáky v období základního 

vzdělávání formulovala pracovní skupina Evropské komise pro vzdělávání komunikační 

kompetence žáků následujícím způsobem: „Jedná se o schopnosti používat multimediální 

technologie a využívat je k vyhledávání, ukládání, vytváření, prezentování, třídění a 

k výměně informací“ (Hučínová, 2004, nestránkováno).  Tato schopnost je využitelná ve 

všech vzdělávacích oblastech a učebních předmětech a s ohledem na jednohodinovou 

dotaci hudební výchovy je podle Vondráčka (2008) i cestou k zefektivnění tohoto 

předmětu. Informační a komunikační technologie na středních školách gymnaziálního 

typu by pak měly tyto kompetence prohloubit, naučit žáky tyto technologie tvůrčím 

způsobem využívat a naučit je lépe orientovat v narůstajícím množství informací a zvýšit 

tak pravděpodobnost uplatnění absolventů gymnázia v dalším vzdělávání a na trhu práce 

(RVP pro gymnázia, 2007). 

                                                             
16 klíčové kompetence představují souhrn vědomostí, dovedností, postojů a hodnot důležitých pro osobní 

rozvoj a uplatnění každého člena společnosti. Více viz Rámcový vzdělávací program pro základní 

vzdělávání, 2007. Dostupné z: <http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2009/12/RVPZV-pomucka-

ucitelum.pdf> 
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Současný RVP pro základní vzdělávání konkretizuje využívání ICT v hudební 

výchově pouze při výčtu obsahu učiva v instrumentálních činnostech 
17

. Jako očekávané 

výstupy ze strany žáka je zde uváděno využití keyboardu a počítače při hře a tvorbě 

doprovodů a využití notačních programů Capella, Finale nebo Sibelius při záznamu 

hudby. RVP pro gymnázia se omezuje už jen pouze na zmíněné využití keyboardu 

propojeného s počítačem při hudebních aktivitách
18

. Vondráček (2008) však považuje 

tento rozsah uplatnění ICT v hudební výchově za nedostatečný. Mnohé podstatné 

očekávané výstupy žáků, které by mohly významným způsobem obohatit 

hudebněvýchovný proces, v RVP zmíněny nejsou. Pro další využití v hudebně 

pedagogické praxi proto navrhuje, aby s ohledem na tvorbu školních vzdělávacích 

programů v kontextu efektivního využití ICT v hudebním vzdělávání bylo možné 

konkretizovat například následující očekávané výstupy. Žáky by tedy měl umět: 

 propojit MIDI nástroj s počítačem a nastavit potřebné parametry pro jeho spuštění 

v systému Windows 

 přehrávat na počítači různé typy hudebních souborů prostřednictvím softwarových 

programů 

 připojit k počítači externí reproduktory nebo sluchátka, včetně softwarového 

nastavení hlasitosti, za účelem poslechu hudby 

 spustit a případně na počítači nainstalovat multimediální CD-ROM titulu 

s hudebněvýchovnou tematikou, intuitivně se orientovat v prostředí ovládání 

programu a využít jednotlivé možnosti programu k tvořivým činnostem 

 připojit k počítači mikrofon a nastavit potřebné parametry v systému Windows 

 nahrát do počítače své instrumentální nebo vokální projevy prostřednictvím 

mikrofonu a jednoduchého softwaru, tyto projevy archivovat a případně je dále 

zpracovávat 

                                                             
17 RVP pro základní vzdělávání, s. 66-68 

18 RVP pro gymnázia, s. 52-53 
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 pomocí základních funkcí notačního programu zapsat a volbou vhodných 

nástrojových barev ozvučit jednoduchou melodii s doprovodem. 
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4. Způsob využití informačních a komunikačních technologií jako 

podpory interaktivní výuky a jejich vliv na roli učitele 

Možnosti, jak učitelé mohou využít ICT jako podporu výuky, jsou v dnešní době 

velmi rozsáhlé. Pro přípravu materiálů do výuky i v samotné výuce můžeme používat 

prezentační techniku, umožňující podporu názornosti výkladu, digitální fotoaparáty, 

kamery, tiskárny, kopírky a skenery, volně dostupné textové a grafické editory atd. Jsou 

to ty nejelementárnější formy technologií dostupných dnes již pro každého učitele. Pokud 

má však učitel k výuce připravené vhodnější podmínky, které závisí na úrovni vybavení 

jednotlivých škol a tříd pomocí ICT, může během svých hodin pracovat i s počítači a na 

něm s různými softwarovými aplikacemi, multimédii, nebo internetovou sítí, případně i 

s interaktivní tabulí a možnostmi, které interaktivní výuka nabízí. 

V této kapitole se proto budu zabývat charakteristikou interaktivní výuky, stručným 

přehledem možností, které vyučujícím i žákům nabízí jak využít počítače, interaktivní 

tabuli, internet, e-learningové systémy (Moodle) a sociálních sítě jako podpory výuky. 

Záměrně se nebudu věnovat jiným druhům prezentační techniky, fotoaparáty, kamerami, 

skenery, tiskárnami a dalším vybavením, které považuji již jako automatickou součást 

vybavení škol. Poulová (2008) ji stejně tak chápe jako minimální úroveň podpory výuky, 

která je na školách již velmi často rozšířená. 

Podrobněji se zaměřím zejména na téma práce učitele s internetovou sítí, která je 

dnes dostupná již každému učiteli a nabízí mu velké možnosti využití, a dále na 

interaktivní tabule, které si v posledních letech nacházejí cestu do všech základních škola 

a pomalu se objevují i na školách středních. Při popisování těchto způsobů využití ICT 

při výuce se pokusím nastínit i na některé slabší stránky, které se s jejich používáním 

objevují a kterých by si učitelé měli pří práci s nimi všímat. 

 

4.1 ICT a interaktivní výuka 

Interaktivní výuka je nový moderní způsob výuky na základní a střední škole, 

jejímž hlavním znakem je zjevná názornost a systematičnost ve vyučování. Jedním 

z nejvýznamnějších cílů interaktivní výuky je nabídnout žákům zábavnější a méně 
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stereotypní formu vzdělávacího procesu, a tím zvýšit jejich motivaci k učení. Dalším 

cílem je zapojit do průběhu vyučování samotné žáky. Ti už nemají být pouhými 

pasivními posluchači, ale mají se aktivně se zapojovat do vzdělávacího procesu a pomoci 

spoluvytvářet výuku. Součástí jednotlivých předmětů jsou proto audio i video nahrávky 

s materiály a webové odkazy, z nichž mohou žáci získat rozšiřující informace o probírané 

látce. Navíc mohou být předměty propojeny mezipředmětovými vztahy, což pomáhá 

dětem uvědomit si, že jednotlivé poznatky je nutné kombinovat s jinými, doplňovat je a 

vzájemně propojovat, nikoliv separovat. 

 

4.2 Materiály a techniky podporující interaktivní výuku 

Důležitými činiteli výuky jsou bezpochyby materiální didaktické prostředky. Ty 

během staletí prošly vývojem od názorných písmenek upečených z těsta, přes modely 

motorů, nástěnné obrazy, fólie pro zpětné projektory, výukové filmy na kazetách až po 

využití nejmodernějších informačních a komunikačních technologií (Maněnová, 2009). 

Využití materiálních didaktických prostředků v rozumné míře zpestřuje výuku, aktivizuje 

žáky a pomáhá jim k lepšímu pochopení učiva. Podle Obsta (2002) funkce materiálních 

didaktických prostředků vyplývá ze skutečnosti, že člověk získává 80% informací 

zrakem, 12% informací sluchem, 5% informací hmatem a 3% ostatními smysly. Většinu 

materiálních didaktických prostředků žáci sledují zrakem, poslouchají, popisují, převládá 

však spíše pasivní role. Právě materiály podporující interaktivní výuku mohou žákům 

pomoci vnímat více smysly. Patří mezi ně například využití internetu, interaktivní tabule 

a interaktivní učebnice, e-learningových systémů (Moodle) a sociálních sítí. 

 

4.2.1 Internetová síť 

Internet bývá někdy označován jako Síť (s velkým S). Vznikl kolem roku 1969 jako 

jeden z projektů kvůli studené válce v USA a byl financován z vojenských zdrojů. Od 

doby, kdy měl sloužit armádním účelům, prošel významným vývojem. Počátky jeho 

výraznějšího rozšiřování najdeme v 90. letech 20. století, kdy byla zprovozněna služba 
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WWW
19

. Od této doby neustále přibývají nové možnosti, jak internet využívat, 

samozřejmě i pro výuku. 

Semerádová (2003) popisuje internet jako „globální síť propojených počítačů, která 

omotává celou planetu do „informační“ pavučiny. Poskytuje nové formy komunikace, kdy 

interaktivní komunikací spolu vytvářejí všichni participující podle svých schopností její 

obsah. Komunikaci v síti nebrání fyzické ani kulturní hranice“ (s. 68 – 69).  Podle této 

definice si můžeme internet představit jako propojení mezi reálnými uživateli z různých 

částí světa, kde se setkávají s různou kulturou a s různými informacemi, které lze pomocí 

této technologie jednoduše sdílet s ostatními. Tomuto popisu odpovídá i další definice - 

podle Pedagogického slovníku (Průcha, Walterová, Mareš, 2009). Internet je zde 

vymezen jako „mezinárodní počítačová síť, která umožňuje prezentaci a výměnu 

informací jednotlivců, skupin a institucí v celosvětovém měřítku. Je přístupná komukoliv, 

kdo má k dispozici příslušné technické zařízení a jeho propojení do sítě. V rámci 

internetu lze využívat systém WWW (World Wide Web – celosvětová pavučina), který 

umožňuje klientům internetu prezentovat a vyhledávat nejrůznější informace bez ohledu 

na jejich geografickou lokaci a jazyk.“ Pedagogický slovník dále uvádí možnosti 

uplatnění internetu v řadě edukačních činností. Můžeme ho využívat při komunikaci 

prostřednictvím e-mailů, diskuzí, sociálních a komunikačních sítí (Facebook, ICQ, 

Twitter atd.), poskytuje přístup k nejrůznějším materiálům (písemným, obrazovým, 

zvukovým), funguje jako prostředek pro administrativu školy (agendy, personalistika) 

nebo jako prostředek pro řízení výuky (např. e-learning). 

Kromě těchto pozitiv se díky internetu setkáme i s negativy, která s sebou přináší. 

Semerádová (2009) popisuje jako jeden z nedostatků ztrátu osobního kontaktu, dokonce 

upozorňuje na hrozbu, že v případě nezajímavé nebo nepříjemné reality, ve které se 

uživatel internetu může ve svém životě pohybovat, nahradí internetové prostředí reálný 

život jedince. Internet se tak stane prostředkem druhého virtuálního života. 

 

                                                             
19 World Wide Web (webové stránky) 
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4.2.1.1 Internet a práce učitele 

Umět se pohybovat na internetu patří v dnešní době k základním činnostem všech 

lidí, tedy i učitelů, které souvisí s tzv. informační gramotností. Internet se tak stává 

zdrojem informací, který převyšuje ostatní druhy médií, jakými jsou televize, rádio, 

noviny a knihy. Přitom jen malá část učitelů umožní studentům využívat internet ve 

výuce či při zadávání domácích úkolů, ačkoliv je již většina škol připojena k internetu. 

Podle Čižinského, Mareše (1998) přitom může jít o pro studenty zajímavou změnu ve 

stereotypu výuky. Učitel může zaujmout žáky například atraktivním domácím úkolem, ve 

kterém si žáci sami budou muset najít na internetu informace. Role internetu by proto 

neměla být ve vzdělávacích institucích přehlížena. 

Pro učitele představuje internet obrovský zdroj informací sloužící pro jejich 

samovzdělávání v rámci svého oboru. Jak píší Fu, Chen (2009), vyhledávání informací na 

internetu navíc pomáhá posilovat intelektuální rozvoj a tím usnadňuje přípravu na 

budoucí povolání. Učitelé se mohou prostřednictvím internetu také dovídat 

o nejnovějších metodách a formách výuky, o technických novinkách použitelných při 

výuce, nabídkách sebevzdělávacích kurzů atd. (Čižinský, Mareš, 1998). 

I v tomto případě s sebou internet přináší určitá úskalí. Získávání informací 

z internetu má špatný vliv na jejich uchování v paměti (Semerádová, 2003). Podle 

autorky internet zprostředkovává „instantní“ vědomí, což znamená, že informace se 

nestávají znalostmi, ale díky vlivu snadného přístupu k informacím dochází u uživatelů 

internetu k povrchnímu vnímání a následně k rychlému zapomenutí nalezených 

informací. Dalšími problémy mohou být podle Sikorové (2001) informační přesycení, 

informační odpad a informační taktiky. Informační přesycení souvisí s obtížnou orientací 

ve velkém množství materiálů, které na internetu nalezneme. Uživatelé proto často mají 

problém rozlišit informace podstatné od těch nepodstatných. Informační odpad zase tvoří 

irelevantní informace s nízkou hodnotou. Informačními taktikami autorka popisuje 

manipulační strategie při uveřejňování informací na internetu. Myšleny jsou tím různé 

propagace a obchodní a jiné zájmy. 

Pokud se tedy učitel rozhodne využívat internet jakožto celosvětovou studnici 

informací ve výuce, musí neustále dbát na kvalitu, důvěryhodnost a spolehlivost 



34 

 

nalezených informací. Fakt, že internet může zásadním způsobem usnadnit práci učitele, 

ještě neznamená, že by se měl stát jediným využívaným zdrojem. 

 

4.2.2 Moodle a sociální sítě 

Moodle představuje podle Roubala (2009) zdarma dostupný LMS
20

 online systém, 

který je navržený tak, aby učitelům poskytoval dostupné a ověřené interaktivní prostředí 

pro podporu vzdělávání. Tomuto e-learningovému systému, který se v českých školách 

stává jakýmsi fenoménem v oblasti softwarových produktů zaměřených na podporu 

vzdělávání a výuky prostřednictvím internetové sítě, jsou věnovány stránky 

www.moodle.cz a www.moodle.org, kde je systém zpřístupněn k volnému stažení 

i využívání a je možné si jej přizpůsobit k individuálním účelům. Jak uvádí Mudrák 

(2005), Moodle se díky těmto „výhodám“ stal uznávanou platformou, která dokáže svými 

možnostmi konkurovat významným komerčním aplikacím. V Čechách se začal využívat 

během roku 2003 na vysokých školách, v současnosti je však možné jej využít i na 

školách středních a experimentují s ním i některé školy základní.
21

 “Nabízí totiž zavedení 

systému ve výuce, jednoduchou možnost zadávání úkolů i testů. Vše přes webové 

rozhraní, tedy dostupné pro každého žáka kdykoliv“ (Roubal, 2010, s. 294). 

Mezi možnostmi, které Moodle uživatelům nabízí, najdeme správu uživatelů kurzu 

(často rozdělených na učitele a studenty), přehledné zobrazení výukových materiálů, 

nástěnky, e-mailové konference, chaty účastníků, ankety, dotazníky, apod. Cílem jejich 

využití je podle Mudráka (2005) vytvořit pro všechny účastníky kurzu tvořivou 

atmosféry, ve které budou moci vzájemně spolupracovat a aktivně získávat nové 

poznatky.  

 

                                                             
20 Learning Management Systém – poskytuje prostředí (nástroje) pro realizaci e-learningových kurzů. 

21 Viz například http://learning.1zs.litomysl.cz/moodle/. 
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Na vzájemné komunikaci mezi účastníky jsou založeny také sociální sítě
22

. 

Definovat v současné době sociální sítě není zrovna lehký úkol. V české odborné 

literatuře se touto problematikou mnoho autorů nezabývá, a když už ano, tak v souvislosti 

s jinými tématy (například Brdička, Zounek aj.). Zahraniční autoři se nejčastěji přiklánějí 

k definici sociálních sítí jako skupiny sdružující lidi a organizace, která je uvnitř 

propojena sociálně významnými vztahy a jejíž účastníci mezi sebou navzájem 

komunikují (Holcomb, 2009). Jde tedy o prostředí, kde především mladí lidé komunikují 

v kyberprostoru. V dostupné literatuře jsem nenalezla žádnou ucelenou koncepci, jak 

sociální sítě zařadit do výuky, podle Maranta a Bartona (2010) jsou však téměř nezbytné 

pro vzdělávání v 21. století. Podle těchto autorů musí svědomití učitelé tyto sítě pečlivě 

zapracovat do vzdělávání tak, aby nebyly vnímány jako něco výjimečného, ale jako jeho 

přirozená součást. Učitelé by se tedy měli odvrátit od zažitých tradičních koncepcí 

předávání vědomostí a začít vyvíjet interaktivní prostředí, které je přivede k takovému 

způsobu učení, které jim bude vlastní. 

 

4.2.3 Interaktivní tabule a interaktivní sestava 

Interaktivní tabule je technicky poměrně jednoduchá pomůcka pro výuku, která se 

začala vyrábět a využívat ve školách některých západoevropských zemí v 90. letech 

minulého století. Jedná se o velký tablet, snímač dotyku, který reaguje buď na téměř 

cokoliv (tužku, prst), nebo vyžaduje speciální miniaturní vysílač, který je zabudován ve 

fixu. Podle Roubala (2009) je dnes rozšířenější první způsob, tedy tabule pracující na 

principu změny kapacity v místě, kam se přiloží předmět. Díky tomu můžeme tabuli 

ovládat čímkoliv. Druhý typ využívá elektromagnetickou mřížku, která snímá signál 

z vysílače, umístěného ve fixu. Vlastní tabule je tedy pouze snímačem dotyku, 

propojeným přes USB rozhraní 
23

 s počítačem. V něm obslužný program tabule 

vyhodnotí místo dotyku, přenese je na obrazovku a přes diaprojektor promítne zpět na 

tabuli. Oba dva způsoby ovládání mají své výhody a nevýhody. Ovládání rukou je 
                                                             
22 Velkou oblibu sociálních sítí, jako je Facebook, Twitter nebo MySpace, případně Lide.cz a Spoluzaci.cz, 

najdeme právě mezi středoškoláky a vysokoškoláky. 

23 USB (Universal Seriál Bus) je relativně velmi rychlé rozhraní. Díky jeho univerzálnosti je možné k němu 

připojit snad všechny zařízení – myš, tiskárnu, skener, modem atd. 
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jednoduché a příjemné, elektronické pero může mít však i další funkce, kdy například 

otočené jej můžeme použít jako gumu. Povrch tabule s perem je také o něco tvrdší 

a odolnější.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1:  Interaktivní tabule Smart Board 

(Zdroj:http://www.interaktivni-skolni-tabule.cz/) 

 

Do českých škol se interaktivní tabule dostaly kolem roku 2000, kdy ji 

s počátečními rozpaky začali využívat první čeští učitelé. K rozšíření těchto tabulí ve 

školách došlo až hlavně díky nárůstu konkurenčních produktů, které vedlo ke snížení 

pořizovacích cen, školy také začaly využívat na jejich zakoupení evropských dotací. Už 

v září 2009 byla podle zprávy České školní inspekce v průměru každá základní škola 

vybavena alespoň jednou interaktivní tabulí. 

V současné době existuje na českém trhu několik výrobců a značek těchto tabulí, 

které se liší softwarovým vybavením, technickým řešením ovládání a možnostmi využití. 
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4.2.3.1 Prvky tvořící interaktivní sestavu 

Základní funkční interaktivní tabuli, neboli interaktivní set, tvoří tři, respektive šest 

základních prvků.  

1) Prvním základním prvkem je samotná interaktivní tabule bílé 

barvy. Povrch tabule je buď speciální – interaktivní, vybavený 

elektromagnetickou vodivou vrstvou nebo zabudovanou sítí, nebo čistě 

keramický. Speciální elektromagnetická vrstva většinou neumožňuje jiné využití 

tabule než interaktivní, což znamená, že učitel často potřebuje ke své práci ještě 

klasickou tabuli, na kterou lze i psát. Další nevýhodou je odolnost těchto povrchů, 

kdy jejich poškození může ohrozit funkčnost celého zařízení. Oproti tomu 

speciální povrch umožňuje přesnější snímání. Keramická plocha, která není přímo 

propojená s hardwarem interaktivity, je mnohonásobně odolnější a nabízí větší 

možnosti ve využití. Učitel ji může používat jako magnetickou plochu, jako 

projekční interaktivní tabuli, ale i jako klasickou keramickou tabuli pro psaní za 

sucha stíratelnými fixy. 

2) Druhou důležitou součástí je hardware, čili ta část interaktivního 

setu, která snímá dění na povrchu tabule a umožňuje její ovládání. V současné 

době existuje několik technických řešení, kterými lze zajistit interaktivní plochu. 

Hardware může být ukryt v rámu tabule, může být přímo součástí jejího povrchu 

nebo může být zajištěn snímačem, který je připevněn na tabuli, případně i mimo 

ni. Maněnová (2009) uvádí šest základních typů tabulí podle druhu snímání 

pohybu: odporové, elektromagnetické, kapacitní, laserové, ultrazvukové 

a optické. 

Odporové interaktivní tabule pracují při snímání pohybu se dvěma 

elektricky vodivými plochami oddělenými od sebe vzduchovou mezerou. Při 

dotyku se obě plochy spojí, odstraní se vzduchová mezera a uzavře se elektrický 

obvod. K ovládání je možné použít jak prsty, tak i dotykové pero (stylus). Dalšími 

ovládací možnosti jsou stejné jako při využití počítačové myši nebo tabletu. 
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Obr. 2: Princip fungování odporové interaktivní tabule 

(Zdroj:http://www.cdmvt.zcu.cz/storage/navody/Simbartl_Stich_Omlouvame_se_z

aciname/kurz/HTML/s01/default.htm) 

 

Elektromagnetické interaktivní tabule mají pod krycí vrstvou síť vodičů, 

která vytváří slabé elektromagnetické pole. Toto pole se narušuje dotyky pera, ve 

kterém je uložen permanentní magnet. Pero může být buď aktivní (vyžaduje 

baterii nebo napájení ze sítě), nebo pasivní (elektrické signály vysílá tabule, není 

proto potřeba zdroj napětí v peru). Tabuli je z těchto důvodů možné ovládat pouze 

perem, výhodou však je odolný tvrdý povrch tabule, na který můžeme psát i 

běžnými lihovými fixy, pracovat se slupovací hmotou, magnety, přísavným 

kružítkem, atd. 

Kapacitní interaktivní tabule fungují na téměř stejném principu jako tabule 

elektromagnetické, kdy je snímač pohybu ve formě sítě vodičů uložen za 

povrchem tabule. V tomto případě ale dochází k ovlivnění elektrického pole 

i pouhým dotykem prstu uživatele, pero pro ovládání není potřeba. Vnější vrstva 

tabule může být vyrobena i z tvrzeného skla, čímž se stane velmi odolnou. 

Nevýhodou je však vysoká pořizovací cena. 

Laserové interaktivní tabule fungují díky laserovým vysílačům a snímačům 

umístěným v obou horních rozích tabule. Pomocí natáčení zrcátek jsou laserové 

paprsky promítány před celou plochu tabule. K ovládání těchto tabulí je zapotřebí 

pero s reflektory, které odrážejí paprsek zpět do jeho zdroje, nelze je tedy ovládat 
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pouhou rukou. Povrch tabule bývá často keramický nebo ocelový, což mu 

zaručuje vysokou tvrdost, dlouhou životnost a snadné čištění. 

Ultrazvukové interaktivní tabule jsou založeny na vysílání ultrazvukových 

vln, často v kombinaci s infračerveným paprskem. Při kontaktu s tabulí vyšle pero 

ultrazvukový signál a infračervený paprsek, které senzory na tabuli zachytí, a 

podle prodlevy mezi jejich přijetím vypočtou přesnou polohu pera. Povrch tabule 

může být vyroben z jakéhokoliv materiálu, není však citlivý na tlak. 

Optická interaktivní tabule je založena na principu snímání pozice pera 

kamerou nebo infračerveným paprskem. Tato technologie nevyžaduje žádné 

speciální pero a speciální požadavky nejsou kladeny ani na povrch tabule. 

3) Třetí důležitou součástí interaktivního setu je datový projektor 

(dataprojektor), který slouží k promítání obrazu na plochu tabule 
24

. Abychom 

dosáhli co nejlepší kvality promítaného obrazu, musí dataprojektor splňovat 

několik základních parametrů 
25

, jako jsou rozlišení, svítivost, použitá technologie 

zobrazování a typ projekce
26

. Rozlišujeme projekci volnou, kdy projektor může 

být umístěn na jakémkoliv vhodném místě, ze kterého lze promítat na plochu, 

např. lavice před tabulí. Tento typ projekce by však měl sloužit pouze jako 

provizorní řešení. Vhodnější je projekce profesionální. Interaktivní tabule se 

vyrábějí ve dvou verzích: s přední projekcí a zadní projekcí. U přední projekce je 

datový projektor umístěn před tabulí – bývá upevněn na konzoli u stropu nebo na 

stěně místnosti, případně může být součástí interaktivní tabule (tzv. tabule 

s integrovaným projekčním zařízením). Mezi přední typ projekci patří projekce 

stropní, kdy je dataprojektor upevněn ke stropu speciálním stropním držákem. 

Tento typ se v současné době využívá už málo, a to i přes to, že patří mezi 

                                                             
24 Pokud bychom promítali obraz na jinou než interaktivní plochu, například na promítací plátno, zobrazil 

by se nám sice stejný obraz, ale nemohli bychom ovlivňovat ovládání promítaného obsahu. 

25 Více o parametrech diaprojektorů například viz II. Manuál k práci s interaktivní tabulí [online]. Plzeň, 

2010.  49 s. [cit. 2010-05-08]. Dostupné z: <http://moderniucitel.pilsedu.cz/index.php/ke-staeni/materialy-

k-samostudiu/209-ii/download> 

26 Záměrně se zde zaměřuji pouze na kategorii typu projekce, protože rozsah této práce mi neumožňuje 

detailnější exkurz do této problematiky. 
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nejlevnější řešení. Nevýhodou této přední projekce je vrhání stínu na tabuli, 

možnost oslnění studenta (učitele), tvorba hotspotu  (kruhová oblast se zvýšenou 

koncentrací odraženého světla z čočky projektoru) a omezená možnost pohybu 

s tabulí kvůli statickému obrazu. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3: Interaktivní tabule s přední stropní projekcí (Zdroj: http://interactive-

whiteboard-review.blogspot.com/2011/08/interactive-whiteboardstaking-

schools.html) 

 

Další variantou přední projekce je projekce z krátké projekční vzdálenosti, kdy je 

projektor umístěn na rameni nad tabulí ve vzdálenosti cca 120 cm od plochy 

tabule. Zabrání se tím z velké části oslňování a vrhání stínu. Výhodou je také 

možnost využít tabuli s pojezdem. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4: Interaktivní tabule s krátkou projekční vzdáleností 

(Zdroj:http://www.zsvltava.cz/multimedia/?p=150) 
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Poměrně novou záležitostí je ultrakrátká projekce, kdy obraz na tabuli promítáme 

ze vzdálenosti 30 – 50 cm od plochy tabule. Uživatel si tak nemůže stínit, ani být 

sám oslňován. Tento způsob projekce se v současné době využívá nejvíce.  

 

 

 

 

 

 

Obr. 5: Interaktivní tabule s ultrakrátkou projekcí 

(Zdroj:http://www.marza.cz/produkty/interaktivni-tabule/) 

 

Posledním typem projekce, který budu popisovat, je projekce zadní, při níž je 

projektor umístěn za tabulí. Podle Maněnové (2009) zde odpadá problém 

s vrženým stínem i oslněním, nevýhodou je však potřeba pro velký prostor za 

tabulí, kde se nacházejí komponenty zadního promítání, a vyšší pořizovací cena 

tabule. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6: Interaktivní tabule se zadní projekcí 

(Zdroj:http://www.amethyst.cz/prezentacni/tabulove/sboard3000i.htm) 

4) Čtvrtou nezbytnou součástí, která propojí hardware interaktivní 

tabule a dataprojektor, je počítač nebo notebook. Požadavky na jejich pořízení se 
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týkají hlavně dostatečné rychlosti počítače, kvality grafické výbavy a připojení 

k internetu. Z pohledu kvality výuky není rozdíl mezi tím, zda učitel použije pro 

připojení notebook nebo stolní počítač, každý z nich má však podle II. Manuálu 

k práci s interaktivní tabulí (2010) své výhody i nevýhody. Se stolním počítačem 

lze hůře manipulovat, to však může být výhodou za situace, kdy si učitel neví 

rady se správnou konektivitou všech kabelů k počítači. Správce učebny proto 

může zapojení všech kabelů připravit a učitel už jen využívat. Při zapojení 

stolního počítače také musíme počítat s tím, že většinou chceme vidět obraz nejen 

na interaktivní tabuli, ale také na monitoru. K tomu u většiny modelů se 

standardní grafickou kartou potřebujeme tzv. splitter (rozbočovač obrazu). 

Taková potřeba u notebooku není.  Propojení počítače nebo notebooku a 

interaktivní tabule může být provedeno pomocí kabelu přes USB rozhraní nebo 

bezdrátově. Připojení k internetu může být velmi dobrým pomocníkem při práci 

s interaktivní tabulí. Pokud je k němu tabule připojena, učitel může využívat 

obrovské množství informací vhodných pro online výuku. Internetové připojení 

počítače může být jak kabelem, tak pomocí wi-fi, které je vhodnější pro mobilní 

notebooky. 

5) Pátým pilířem interaktivní sestavy je software, díky kterému 

ovládáme interaktivní tabuli a ve kterém lze vytvářet výukové materiály. Prozatím 

je bohužel obvyklé, že každý výrobce interaktivní tabule dodává zároveň s tabulí i 

specifický software, nekompatibilní s jinými druhy tabulí. Různé softwary se od 

sebe liší mírou propracování, množstvím funkcí, které umožňují, a složitostí 

ovládání. Tento fakt mnohdy odrazuje školy v nákupu jiného typu interaktivní 

tabule, než toho již zakoupeného, i když jiný typ tabule by mohl být vhodnější, ať 

už z hlediska ceny nebo uzpůsobení učebny. Rozdílné typy softwaru by však 

neměly činit problém zkušenějšímu uživateli, který mezi nimi objeví mnoho 

podobností a stejných funkcí. Mimo to nástroje jako například prohlížeče 

umožňují kompatibilitu výukových materiálů z různých typů softwarů. Jiným 

řešením je použít zcela jiného, na softwaru tabule nezávislého programu pro 

tvorbu výukových hodin, jakým je například program EduBase2. 
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6) Poslední šestou součástí je ozvučení interaktivní tabule, které je 

nezbytné pro její multimedialitu (využití zvukových stop a médií) a pro její 

využití v hodinách jako je právě hudební výchova. Při běžné práci v hodině, kdy 

učitel chce přehrát zvuky v prezentacích nebo videoukázky se zvukem, je 

dostačující ozvučení 2.0 s odpovídajícím výkonem, který zajistí 2 stereo 

reproduktory umístěné u tabule (vhodné pro stereo zvuky z PC, MP3, ozvučené 

video, výukové multimediální CD). Při vybavování učebny reproduktory a volbě 

jejich výkonu je potřeba brát v potaz počet studentů v prostoru a rozměry učebny. 

Pro učebny hudební výchovy a jazykové učebny je vhodné zvolit některý 

z vícepásmových systémů s více audiovstupy. Můžeme využít i audiosystémy 

ozvučení 2.1 nebo 5.1 (vhodné pro hudební DVD, hry, filmy). 

 

4.2.3.2 Doplňující příslušenství interaktivních sestav 

Standardní vybavení interaktivní tabule lze rozšířit ještě o další doplňky, které 

zvyšují uživatelský komfort a vylepšují pedagogický přínos pro výuku. Maněnová (2009) 

mezi ně řadí například dálkové ovládání (slouží k bezdrátovému ovládání přes menu 

tabule), tablet nebo slate (umožňuje úpravu pracovní plochy tabule odkudkoliv 

z místnosti), hlasovací systém (pro odpovědi žáků či ověření názorů celé třídy nebo 

i jednotlivců) a bezdrátovou jednotku (pro bezdrátové připojení tabule k počítači např. 

přes Bluetooth).  

Mezi nejčastější doplňky interaktivních soustav dále patří: 

1) Komponenty pro přípravu a přenos výukových materiálů 

Při využívání interaktivní tabule musí učitel počítat také s otázkou přenosu souborů, 

programů a výukových materiálů na počítač propojený s tabulí. S ideálním řešením se 

setkáme v případě existence serveru školy a vytvořené sdílené databáze, ke které se 

uživatel (učitel) na výukovém počítači připojí a má okamžitě k dispozici materiály, které 

si připravil na svém počítači v kabinetě nebo na jiném počítači zapojeném v síti. 

V případě, že takovéto řešení škola nenabízí, učitel může pro přenos dat využívat 

například USB flash disků. Možnou komplikací při tom může být omezená kapacita 

disku a možná ztráta dat. 
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2) Interaktivní učebnice 

Interaktivní učebnice je ucelený soubor výukových dat sloužící k vyučování 

pomocí interaktivní tabule. Učebnice se skládá ze dvou částí: výkladové a dynamické. 

Základ výkladové části tvoří statická část, často totožná s obsahem tištěných učebnic 

určených pro výuku. Umožňuje studentům velice efektivní práci s textem, obrazovým 

materiálem – např. s fotografiemi, ilustracemi atd. Vyučující může s tímto obsahem 

pracovat a dané materiály si přizpůsobovat podle svých potřeb. Dynamická část 

interaktivní učebnice je tvořena systémem multimédií promyšleně zakomponovaných do 

probíraného učiva. Jde o doplňující videosekvence, 2D a 3D animace a zvukové 

nahrávky. Tato část obsahuje i další fotografie, ilustrace, znázornění mezipředmětových 

vztahů, odkazy na webové stránky, vyhledání daného slova v internetových prohlížečích. 

Interaktivní učebnice také umožňuje vkládat učiteli vlastní materiál a efektivně 

vyhledávat interaktivní obsah. Na českém trhu se věnuje přípravě interaktivních učebnic 

například nakladatelství Prometheus nebo Fraus. 

 

4.2.3.3 Typy interaktivních tabulí v České republice 

Na českém trhu v současné době objevují dva typy interaktivních tabulí SMART 

Board a Activ Board. Liší se využitelnými nástroji i možnostmi, které nabízí, každá 

z nich je vybavena jiným ovládacím softwarem, jehož data nejsou mezi sebou navzájem 

přenositelná. Je proto otázkou pro školu, jakým typem tabulí se rozhodne svoje učebny 

vybavit. Podstatnou roli při jejich pořízení hraje i cena. V tomto ohledu je výhodnější 

pořízení tabule SMART Board, která je lacinější a pro učitele jednodušší z hlediska 

obsluhy. Ovládací software dodávaný k tabuli je program SMART Notebook. 

Pokud škola nemusí řešit otázku financí a chce s interaktivní tabulí využívat více 

nástrojů a postupů, může zvolit tabuli Active Board, která je určena spíše starším žákům 

a zároveň klade vyšší nároky na učitele při její obsluze. 
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4.2.3.4 Programy pro interaktivní tabule 

Veškeré nástroje a možnosti, které nám interaktivní tabule nabízí, jsou věcí 

ovládacího softwaru, tj. programů, které se s tabulí dodávají. Na něm záleží, jak se bude 

s tabulí pracovat a jak ji budeme moci využívat. Roubal (2009) tyto programy 

charakterizuje jako určitou formu prezentačního programu, který obsahuje zvláštní 

nástroje pro využití s tabulí. Bohužel se však setkáváme s problémem, že různí výrobci 

dodávají se svými tabulemi různý software, takže datové výukové soubory zatím nejsou 

mezi nimi přenosné. Proto je důležité při výběru tabule sledovat i množství výukových 

objektů, které jsou pro daný typ tabule k dispozici. 

 

4.3 Vliv informačních technologií na roli učitele 

Spolu s měnícími se společenskými očekáváními a požadavky na podobu školy 

a vzdělávání se mění i pojetí role učitele. Propojení počítače a učitele nešlo podle 

Roubala (2009) v minulosti vždy úplně dohromady. Během staletí učitelé vyučovali své 

žáky a nepotřebovali k tomu učebnice, bez kterých si dnes kvalitní výuku neumíme 

představit. Stejný vývoj můžeme očekávat i u počítačů a dalších informačních technologií 

jako učebních pomůcek. Každý vyučující již dnes tuší, že využití ICT při vyučování i při 

přípravě na něj nabízí obrovské možnosti – můžeme bez problémů realizovat 

Komenského zásadu názornosti při výuce, zapojit studenty do výuky, usnadnit tolik 

žádaný přechod od získávání znalostí k nabývání dovedností potřebných pro život 

(klíčových kompetencí). 

I přes veškeré technické pomůcky však to nejdůležitější, zmiňovaná samotná 

výuka, zůstává na učiteli. Ten by však měl umět počítačové technologie využívat, což 

nemusí být vždy jednoduché. Soudobé trendy ve vyučování požadují od učitelů zvláště ty 

schopnosti a dovednosti, které jim umožní pracovat s velkým množstvím informací – 

třídit je, vybírat z nich potřebné a předat následně tyto informace žákům. 

Většina vyspělých zemí se proto pokusila určitým způsobem vymezit, co by měl 

učitel z IT oblasti znát. Asi nejvhodnějším způsobem vymezuje požadavky na dovednosti 
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učitelů americký systém NETS
27

, který definuje podmínky potřebné pro to, aby učitel 

mohl technologie ve vyučování skutečně využívat. Mezi nezbytné znalosti (informačně 

technologickou gramotnost) učitele podle NETS patří: 

 pochopení principů, na základě kterých funguje počítač a vybraná skupina 

programů 

 plánování a navrhování prostředí pro vyučovací proces s podporou technologií 

 připravování učebních plánů využívajících technologie tak, aby došlo k aktivizaci 

žáků 

 využívání technologií pro usnadnění hodnocení práce žáků i své vlastní 

 využívání technologií pro zvýšení své produktivity a odbornosti 

 porozumění sociálním, etickým, právním a společenským otázkám souvisejícím 

s používáním technologií ve školách 

V současném školství je nezbytně nutné, aby učitelé byli dostatečně vyškoleni 

v oblasti ICT, aby rozuměli moderním technologickým zařízením a neměli obavy z práce 

s informacemi a daty v digitální formě. Nejedná se tady pouze o schopnosti a dovednosti 

v oblasti práce s počítačem, ale i o schopnosti didaktické, které povedou ke správnému 

používání ICT ve výuce a k účinnému zacházení s informacemi. Podle Slavíka a Nováka 

(1997) není už tradiční rolí učitele být pouhým zdrojem informací, ale provádět studenty 

bohatým informačním prostředím. Stejně tak není rolí žáka pouze pasivně přijímat 

informace, ale mít zájem o poznávání, samostatně zacházet s informacemi a také získávat 

informace o sobě a sám sebe hodnotit. Hrubý přehled o tom, jak se díky vlivu 

informačních technologií změnil pohled na role učitele i žáka a jak se vyvíjí nové trendy 

ve výchově a ve vzdělávání, ukazuje následující srovnávací tabulka. 

 

                                                             
27 National Educational Technology Standards – volně přeloženo jako národní standard vzdělávání v oblasti 

technologií; vytváří ho ISTE (International Society for Technology in Education), což je nezisková 

organizace věnující se vzdělávacím technologiím v USA. 
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Obr. 7: Změna pohledu na roli učitele a žáka vzhledem k vývoji nových trendů ve 

vzdělávání. (Zdroj: Slavík, Novák, 1997, s. 15) 

 

V souvislosti s informačními technologiemi se setkáváme s pojmem informační 

gramotnost. Tu můžeme podle M. Maněvové (2009, str. 9) obecně chápat jako schopnost 

využívat moderní informační technologie a prostředky. 
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5. Informační a komunikační technologie v hodinách hudební 

výchovy  

Ve veškeré současné didakticky orientované odborné literatuře se dozvíme, že 

ideální hodina hudební výchovy by měla mít tvořivý, činnostní charakter, kde učitel 

respektuje individuálnost žáků, hodina je naplněná uvolněnou, tvořivou atmosférou, bez 

strachu z negativního hodnocení výsledku tvořivých činností. Takto specifikované 

požadavky totiž splňují cíle současných vzdělávacích koncepcí. 

Jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, je využít v hodinách hudební výchovy 

moderní prostředky – ICT. Informační a komunikační technologie bezesporu představují 

možnost, jak takovéhoto ideálního obrazu hudební výchovy dosáhnout. Umožňují žákům 

nahlížet do světa hudby novým způsobem. Jsou aktivizujícím činitelem a vedou 

k samostatné práci žáka v tom smyslu, že žák neočekává od učitele nadiktování 

kompletních informací. ICT mu totiž mohou poskytnout prostor pro hledání vlastních 

řešení a zároveň ho pomáhají vést k schopnosti kooperace. Díky možnosti pracovat 

s počítačem mohou i méně hudebně vzdělaní nebo talentovaní žáci zkusit hudbu tvořit, 

objevovat principy kompozice a tak poznávat a chápat prostředí spojené s hudbou. 

Vyučovací hodiny, ve kterých učitelé využívají ICT, jsou podle Brozmanové (2010) 

naplněné aktivitou, tvořivou aktivitou a hlavně skutečnou hudbou. Informační 

a komunikační technologie nabízejí možnosti, jak obohatit klasické hudební činnosti 
28

 a 

vytvářejí prostor pro nové, netradiční hudební činnosti, jako například skládání vlastních 

hudebních „dílek“ nebo hry s nástrojovými zvuky a barvami díky elektronickým 

nástrojům a kompozičním počítačovým programům. 

Další uplatnění můžeme najít i v oblasti hudební teorie, kde se žáci mohou aktivně 

zapojit do vzdělávacího procesu například vyhledáváním informací k probíranému tématu 

na internetu, vytvořením prezentačních výstupů pomocí elektronických prezentací. ICT 

nabízejí ve výuce prostor pro skupinové, projektové nebo integrované vyučování, které je 

při hodinách hudební výchovy vhodnější, než metoda frontálního způsoby výuky. 

Důležité také je, že informační technologie mohou pomoci zvýšit kvalitu a efektivitu 

                                                             
28 pěvecké, pohybové i percepční 
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vyučování, napomáhají vytvořit zajímavé, atraktivní, dynamické a různorodé vyučování, 

které motivuje žáky, zvýší zájem žáků nejen o předmět, ale i o hudbu všeobecně, což 

napomůže k výchově kulturně a umělecky vyspělé společnosti. 

 Aby ICT mohly účinně plnit svoji pedagogicko-didaktickou funkci, musí je učitel 

začleňovat do svého vyučování. Podmínkou úspěšné integrace ICT do předmětu podle 

Brozmanové (2010) je, aby učitel: 

 věděl, jak dosáhnout cílů svého předmětu s využitím ICT, 

 poznal efektivní metody pro vyučování svého předmětu s využitím ICT, 

 efektivně využíval ICT pro svoji přípravu, vyučování a administrativu, 

 dokázal rozvíjet svoji a žákovu úroveň informační gramotnosti. 

 

ICT totiž nesmí z vyučovacího procesu vytlačit učitele, mají být jen prostředkem 

efektivní výuky, ale ne samotnou podstatou předmětu. To znamená, že vyučovací hodina 

musí vést k hudbě a být o hudbě. Zavádění ICT do hodin hudební výchovy by mělo 

v prvé řadě přihlížet k individuálním potřebám tohoto předmětu: „v hudební výchově by 

stále měla být zdůrazňována radost z hudby, hudební výchova by se měla vrátit hudbě, 

živému muzicírování, aby se tyto výdobytky doby nezačaly bezmyšlenkovitě nadužívat a 

dezinterpretovat.“ (Zenkl, 1993, s.150) 

Rozvoj osobnosti žáka a splnění edukačních cílů jsou závislé na využívání 

specifických didaktických funkcí ICT. Schellenger (1991, In: Kochová, 2006, s. 235) 

vymezuje tyto didaktické funkce ICT: 

 motivační – vyučovací hodiny s ICT poskytují žákům více zážitků a přinášejí jim 

velkou vnitřní motivaci 

 informační – zdroj poznatků 

 řídící – ovlivňování učebních procesů 

 racionalizační – zvyšování efektivity výchovně-vzdělávacího procesu 
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5.1 Výhody využití ICT v hodinách hudební výchovy 

Práce s informačními technologiemi v hodinách hudební výchovy má bezesporu 

mnoho výhod jak pro žáky, tak i pro učitele. Brozmanová (2010) ve svém článku „IKT 

jako moderný prostriedok hudobnej edukácie“ uvádí tyto konkrétní výhody ICT: 

1) umožňuje manipulaci se zvuky – jejich upravování díky editačním softwarům, 

kde žáci mohou zvuky zapisovat, pracovat s nimi a tvořit jednoduchým 

způsobem hudbu. 

2) rozšiřuje kompoziční činnosti – pomocí audio nahrávacích programů, např. 

Audacity nebo dalších volně stažitelných z internetu, je možné stáhnout 

melodické fragmenty, které žáci mohou kombinovat, vládat efekty, aranžovat 

jednotlivé hlasy. Jiný způsob práce umožňují sekvencerové programy jako 

Cubase nebo Cakewalk, které se řadí k programům nahrávacím, mixačním 

a zároveň i notačním. Jejich prostřednictvím můžeme nahrávat melodie z not do 

audio formátů a naopak podporují i grafický MIDI formát, takže žáci mohou 

graficky zaznamenat to, co právě hrají – vytvořit vlastní partituru. 

3) umožňuje vytvářet partitury – notačním programy jako jsou například 

Encore, Sybelius, Opus, Finale umožní žákům přepisovat hudební ukázky 

a skladby do grafické podoby (notace) a zároveň ji přehrát. 

4) umožňuje nahrávat a přehrávat výsledky svojí práce – pomocí softwaru se 

z počítače stává nahrávací zařízení, které ukládá, přehrává a pomáhá upravovat 

vlastní výtvory. Kromě toho, možnost zvukové kontroly prostřednictvím 

nahrávacích programů (Audacity) a keyboardu je možné, aby žáci zlepšovali i 

své interpretační schopnosti. 

5) poskytuje poznatky o hudební teorii – formou experimentování a vlastnímu 

komponování se žák obeznámí s notami, rytmikou, dynamikou i s pravidly 

současné kompozice. Pro tuto činnost je zajímavý program Koan
29

, který 

umožňuje vytvářet projekty, kompoziční výtvory založené na principu 

automatické kompozice vygenerované počítačem na základě určeného 

                                                             
29 program je ke stažení na www.sseyo.com 

http://www.sseyo.com/
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algoritmu
30

. Díky tomu může žák hlouběji proniknout do podstaty takto tvořené 

hudby. Jiný způsob komponování nabízí program Hyperscore
31

, který umožní 

žákům skládat hudbu bez nutnosti ovládat hru na nějaký hudební nástroj a znát 

noty. Jde o grafický způsob komponování, kdy se hudební skladby vytvářejí 

„malováním“ motivů. 

6) umožňuje vytvářet databázi hudebních materiálů a zvuků – učitel si může 

vytvořit archiv zvuků, nahrávek, které následně využije v jiných souvislostech. 

 

Ve vyučovací hodině hudební výchovy najdou informační a komunikační 

technologie uplatnění ve všech jejích fázích – od výkladu učiva, opakování až po 

hodnocení. Při výkladu nebo při upevňování učiva ICT podle Petláka (2004) umožňují: 

 procvičování učiva – například formou prezentace na interaktivní tabuli, 

kdy žáci označují správné odpovědi, případně opravují chyby, 

 výklad učiva – učivo doplňujeme obrázky, zvukovými ukázkami apod., 

 simulaci – využijeme programy, které umožňují prezentovat situace jinak 

těžko pozorovatelné, 

 didaktické hry – pomůžou nám testovací programy, příp. na internetu 

dostupné hry, obvykle zaměřené na test vědomostí, 

 elektronické učebnice a encyklopedie – na multimediálních CD nebo DVD. 

                                                             
30 podobným způsobem pracovali i skladatelé 20. století, např. I. Xenakis, kteří opustili klasické skladebné 

postupy a vytvářeli kompoziční experimenty pomocí logicko-matematických postupů, nebo pomocí 

algoritmů. 

31 program je dostupný na www.toysymphony.net 
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5.2 ICT jako pomocník při komponování v hodině hudební výchovy 

Hodiny hudební výchovy jsou tvořeny specifickými hudebními činnostmi – 

pěveckými, pohybovými, percepčními, instrumentálními a hudebně-dramatickými. Při 

všech těchto činnostech může učitel využít moderní technologii – audio a video techniku, 

počítače, elektronické hudební nástroje. Jako největší přínos ICT v hudebním vyučování 

můžeme podle Brozmanové (2010) považovat význam komponování, experimentování se 

zvuky a improvizaci za pomoci keyboardu a počítače, ačkoliv jde často o nejméně 

zastoupenou činnost v hodině hudební výchovy. Činnosti, jako je práce s edukačními 

programy, příprava elektronických prezentací a hledání informací na internetu, můžeme 

bez problémů uplatnit v jakékoliv vyučovací hodině, včetně hudební výchovy. Ale hrát si 

a experimentovat, nahrávat reálné zvuky nebo melodie na keyboardu a potom s nimi 

pracovat, vytvářet vlastní skladby, které můžeme uchovat, to už je předností výhradně 

hudební výchovy. Stejný názor zastává i V. Kurucz: „Používání počítačů jako 

kompozičního nástroje dává prostor širšímu okruhu žáků, tedy i těm, kteří nemají hudební 

talent, nemají možnost učit se hrát na hudební nástroj. Tyto tvořivé činnosti podporují 

zájem žáků o hudbu, motivují je k hlubšímu poznání hudby, dodávají jim sebevědomí 

(protože komponovat na počítači zvládne základním způsobem každý, i bez hudebního 

vzdělání), ukazují jim hudbu a proces tvorby z nového, nekonvenčního pohledu.“ 

(Kurucz, online, nestr.) 

Pro mladé lidi je počítač bezpochyby velmi blízký a atraktivní nástroj vzdělávání. 

Požaduje po žácích, aby se do výuky aktivně zapojovali, hráli si se zvuky nebo 

melodiemi, aniž by potřebovali velké hudební znalosti a dovednosti. Můžeme se setkat 

s námitkami, že tyto činnosti jen zabírají v hodině čas a děti pak ztrácí zájem o hru na 

skutečné hudební nástroje. Podle Brozmanové (2010) to tak však není – když žáci pracují 

s keyboardem, zároveň se na něj nenásilným způsobem učí hrát, což může vést až k snaze 

naučit se nástroj ovládat lépe, aby mohli zlepšovat své výkony. Na druhou stranu pro 

žáky, kteří již hru na nějaký nástroj ovládají, se zde otevírají zcela nové možnosti, jak 

mohou s hudbou pracovat: nahrávat ji na hudebním nástroji, skladbu dále upravovat, 

přidávat efekty atd., což jim pomáhá pochopit hudební nástroj z jiného pohledu. Tyto 

činnosti dále žákům pomáhají poznat, jak vzniká elektronická a počítačová hudbě a 

s pomocí ICT i pronikají blíže k tzv. nonartificiální (populární) hudbě.  
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5.3 Uplatnění ICT v rámci didaktických zásad v hudební výchově 

Přínos informačních a komunikačních technologií do výuky hudební výchovy je 

možné dokázat jejich aplikací na didaktické zásady a konkretizovat tak, jak pomáhají ve 

vyučovacím procesu. F. Sedlákem definované didaktické zásady v hudební výchově jsou: 

„všeobecné principy vyučování, platné pro všechny předměty na všech stupních škol. 

Ztělesňují poznatky moderní didaktiky a jsou formulované na základě hluboké analýzy 

výchovného a vzdělávacího procesu. Vážou se vyučovací činnosti učitele a učební 

činnosti žáka“ (Sedlák, 1985, s. 68). 

 

Aplikaci ICT na didaktické zásady v rámci hudební výchovy provedla například O. 

Brozmanová (2010): 

1) zásada tvořivé aktivity a uvědomělosti žáků 

Tuto zásadu podporuje přímo podstata hudby jako procesu, tvořivé činnosti učitele i 

žáka. Vyučovací hodiny hudební výchovy jsou pokaždé samy o sobě naplněné aktivitou, 

ať už zpěvem, hrou na nástroje, pohybovými aktivitami, rytmizováním. ICT učiteli 

poskytuje možnost obohatit hodinu o tvořivý prvek experimentu, kdy žáci využijí 

například elektronické hudební nástroje a kompoziční programy. Stejně tak i při výkladu 

teoretické látky mohou žáci aktivně spolupracovat s učitelem tak, že mu pomáhají 

vyhledat informace k probíranému tématu na internetu, vytvářením prezentačních 

výstupů (plakátů, elektronických prezentací). 

2) zásada vědeckosti vyučování a výchovy 

Tato zásada klade větší důraz na učitele než na děti, především z hlediska 

pedagogových odborných znalostí a rozhledu nejen v oblasti vyučovaného předmětu 

a jeho obsahu, ale i v oblasti teorie pedagogiky a didaktiky. Znamená to, že učitel by měl 

učivo nejen sám dokonale ovládat, ale měl by také vědět, jak ho žákům správnými 

metodami přiblížit. Během své pedagogické praxe by se proto měl neustále seznamovat 

s novými poznatky z oblasti moderních technologií i z oblastí nových trendů ve 

vyučování. ICT pro něj v této činnosti znamenají jednak nástroj, pomocí kterého může 

nové poznatky získávat, ale také i cíl modernizace a aktualizace vyučovací praxe. 
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3) zásada soustavnosti a postupnosti vyučování 

Zde se setkáváme s požadavkem na logické uspořádání učiva, které má být 

v souladu s duševním a hudebním vývojem dítěte. Požadavek na postupné uspořádání 

učiva znamená, že žák má při seznamování s novými informacemi postupovat od 

jednoduchého ke složitému, od známého k neznámému. V této souvislosti s tím 

využíváme ICT spíše jako prostředek k plnění této zásady, než jako její zdroj. I když 

i s tím se můžeme setkat, například když různé grafy, animace, zvukové ukázky 

představují ve výkladu učitele určitou postupnost, přecházejí z odkazu na odkaz 

a pomáhají tak žákovi hlouběji proniknout do probíraného učiva. Vynikajícím 

pomocníkem pro učitele jsou hypermédia, která formou hypertextových odkazů poskytují 

žákům velké množství informací přehledným a srozumitelným způsobem. 

4) zásada přiměřenosti a pochopitelnosti 

Tato zásada navazuje na předchozí zásadu. Vyžaduje totiž od učitele, aby dokázal 

poznat stav rozvoje hudebních schopností a znalostí svých žáků a aby na základě takto 

získaných informací vhodně přizpůsobil míru náročnosti vyučovacího procesu. ICT zde 

mohou fungovat jako prvek usnadňující postup v učení, například při využití prezentace 

učiva pomoci PowrPointu. 

5) zásada názornosti 

Zde nám ICT nabízejí velké množství možností, jak žákům přiblížit probíranou 

látku. Umožní nám to například internetový vyhledávač Google se svou funkcí nalezení 

více jak 400 milionů obrázků za sekundu, nebo sever YouTube, odkud může učitel 

stáhnout a přehrát různé zvukové ukázky. 

6) zásada jednoty konkrétního a abstraktního, teorie a praxe 

Moderní výukové metody pracují často s pojmem vizualizace jako s prostředkem, 

který nám umožní spojit teoretické a empirické poznatky, a jako s prostředkem 

spojujícím všeobecné a konkrétní informace. ICT mohou v rámci této zásady být 

didaktickou pomůckou, kdy například přehrávanou hudbu převedeme pomocí editačních 

programů do notového zápisu, se kterým dále pracujeme (upravujeme, transponujeme, 

přehrajeme jinými nástroji). Zásadu propojení teorie s praxí mohou naplnit například i 

moderní a stále více využívané metody organizace vyučování, jako je projektová a 
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zážitková metoda. Tyto metody aktivně zapojují žáky do práce v rámci pracovní skupiny, 

která plní učitelem zadané úkoly a využívá k tomu často počítač. 

7) zásada trvalosti vzdělávacího a výchovného působení 

Tato zásada představuje vyústění všech dříve zmíněných zásad. Základním 

požadavkem je, aby vyučování mělo u žáků jako konečný efekt trvalé osvojení si 

hudebních vlastností a dovedností. Abychom tuto zásadu mohli důsledně plnit, musíme 

především dlouhodobě a přiměřeně intenzivně působit na žáky, což je však při dnešním 

přístupu k hudební výchově a k její hodinové dotaci téměř nereálný úkol. Proto musí 

učitel při výuce dbát na pravidelné opakování a kontrolu probrané látky. ICT v tom 

mohou učitelům pomoci při kontrolek učiva, ať už formou interaktivních testovacích CD-

ROMŮ, nebo pomocí interaktivních aplikací volně přístupných na internetu
32

.  

 

Informační a komunikační technologie ve výuce hudební výchovy nabízejí 

skutečně široké množství možností, jak pomoci vytvořit pro žáky atraktivní a motivující 

prostředí, vyučovat je moderními metodami a uskutečňovat tak současné vzdělávací 

trendy. Zároveň však ICT přinášejí nové požadavky na učitele, mění jeho postavení 

a zažitý způsob práce pro něj i pro žáky. To s sebou přináší mnohé nástrahy, například že 

samotná práce s ICT zastíní poznatky získávané v hudební výchově a využívání ICT se 

tak mine se zamýšleným účinkem. Toho si musí být vědom každý učitel a přizpůsobit 

tomu cíle i obsah vyučovací hodiny, i didaktické metody a prostředky. Učitel hudební 

výchovy musí mít vždy na paměti, že v jeho hodinách jde vždy o to vytvořit správný 

vztah mezi hudbou a dítětem a že ICT nesmí v žádném případě potlačit a nahradit 

samotnou hudbu. 

                                                             
32 například: http://www.edu365.cat/primaria/muds/musica/concerto/index.htm. 
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PRAKTICKÁ ČÁST 

6. Využití interaktivní tabule v hodině hudební výchovy na střední 

škole 

Jako cíl praktické části své diplomové práce jsem si zvolila porovnat různé přístupy 

k výuce hudební výchovy na střední škole gymnaziálního typu, konkrétně porovnat 

formu tradiční výuky s výukou vedenou s využitím interaktivní tabule z hlediska jejich 

vlivu na osvojení probraného učiva.  

Na základě prostudovaných odborných materiálů, které pozitivně hodnotí přínos 

interaktivních tabulí pro výuku, jsem si pro praktickou část diplomové práce stanovila 

následující výzkumnou otázku: 

„Jsou výsledky didaktických testů z hudební výchovy stejné ve třídách studentů 

vyučovaných s interaktivní tabulí a ve třídách studentů vyučovaných tradičními 

metodami?“ 

Touto výzkumnou otázkou bych chtěla ověřit svou hypotézu, že využití interaktivní 

tabule v hodině hudební výchovy na střední škole má pozitivní vliv na úroveň znalostí, 

které studenti během výuky získají. 

 

Střední školu gymnaziálního typu jsem zvolila záměrně, když jsem se setkala se 

závěry Výzkumu využití multimediálních technologií v hudební výchově na středních 

školách
33

, který přinesl konkrétní informace o současném stavu hudební výchovy na 

gymnáziích a zabýval se i vybaveností škol po materiálně-technické stránce. Podle něj 

mají učitelé problémy s využíváním moderních informačních technologií ve výuce. Tento 

stav je dán jednak nedostatečnou vybaveností hudebních učeben, kdy moderní přístroje 

jako počítač, MP3 přehrávač nebo interaktivní tabuli má k dispozici pouze menšina 

vyučujících (interaktivní tabulku ve výuce HV má možnost použít pouze 12% 

respondentů, z toho téměř polovina ji nemá umístěnou v učebně HV, ale v jiné třídě, 

                                                             
33 Crha, B., Jurčíková, T., Prudíková. M: Výzkum využití multimediálních technologií v hudební výchově 

na středních školách. Masarykova univerzita. Brno.  2011 
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proto ji nevyužívá), jednak proto, že učitelé nevědí, jak ji ve výuce hudební výchovy 

využít, neumí s ní pracovat, nebo si myslí, že klasické výukové metody jsou pro HV 

lepší. 

Abych mohla oba typy výuky porovnat, připravila jsem v rámci praktické části 

diplomové práce 3 konkrétní návrhy hodin hudební výchovy, ve kterých je využita 

moderní informační technologie - interaktivní tabule, a které jsou navrženy dle 

předcházejících teoretických východisek. Při přípravě výukových hodin jsem dále 

vycházela z praktických zkušeností v rámci výuky.  Následně jsem pak navržené hodiny 

hudební výchovy použila pro výuku na středních školách, konkrétně v prvních ročnících 

čtyřletého gymnázia. Souběžně jsem u studentů paralelních tříd víceletého gymnázia 

probírala stejnou učební látku pomocí klasických výukových metod bez použití 

interaktivní tabule. Tyto třídy následně tvořily porovnávací skupinu pro ověření mých 

hypotéz. 

Jako hodnotící  kritérium pro porovnání  úspěšnosti uvedených typů výuky jsem 

zvolila porovnání výsledků vědomostního testu z probrané látky (viz. Přílohy č. 1 - 3).  

Testy byly pro všechny skupiny studentů stejné a obsahovaly otázky vztahující se 

k učivu, které bylo se žáky v třídách shodně probráno. 

 

6.1 Charakteristika výzkumného vzorku, příprava výukových a testových 

materiálů 

Navržené hodiny hudební výchovy jsem v období září 2011 – leden 2012 odučila 

v rámci svých učebních hodin na předem domluvených středních školách v středočeském 

a východočeském kraji. Těmito školami byla čtyřletá a osmiletá gymnázia, na kterých 

jsem zvolila výuku s využitím interaktivní tabule v hodinách studentů primy ve čtyřleté 

formě studia. Při výuce jsem pracovala s interaktivními tabule z řady SMART Board. 

Porovnávací skupiny, ve kterých probíhala výuka klasickými výukovými metodami bez 

využití interaktivní tabule, tvořili studenti paralelních tříd víceletého gymnázia. 

Při přípravě vyučovacích materiálů využitelných na interaktivní tabuli jsem 

vycházela z tematického učebního plánu hudební výchovy pro daný ročník gymnázia, 

který byl společný pro porovnávané studijní skupiny. 
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Zvolený materiál jsem následně upravovala pomocí softwaru SMART Notebook, 

který je standardně dodáván školám spolu s interaktivní tabulí SMART Board. Škola, 

která vlastní licenci k tomuto programu, jej může provozovat na všech svých počítačích a 

dle licenčních podmínek i na rozumném počtu počítačů všech svých zaměstnanců, 

konzultantů, žáků aj. za předpokladu, že je seznámí s licenčními podmínkami. Proto není 

pro učitele problém připravovat návrhy svých vyučovacích hodin jak v prostředí školy, 

tak doma na svém počítači. Případně může škola umožnit studentům, aby se oni sami 

podíleli na vytvoření podkladových materiálů pro vyučovací hodinu a referátů v rámci 

domácí přípravy. Software SMART Notebook je totiž možné snadno stáhnout 

a instalovat z webového rozhraní stránek výrobce
34

. Této možnosti jsem využila při 

přípravě výukových hodin i při zadání samostatné práce studentům. 

Podle dodavatele je software plně lokalizován do českého jazyka, bohužel při práci 

s programem jsem zjistila, že česká lokalizace se týká pouze ovládacích prvků programu. 

Přiložená galerie s návrhy interaktivních výukových doplňků, často vytvořených pomocí 

flash animací, je k dispozici pouze v angličtině. I přes tento nedostatek, u kterého je jen 

zřejmě otázkou času, než bude dodavatelem softwaru odstraněn, je práce s programem 

SMART Notebook velmi intuitivní a vzhledem svého uživatelského rozhraní připomíná 

učitelům již známé aplikace Microsoft Office.  

Při domácí přípravě na vyučovací hodiny bylo časově nejnáročnější upravit veškeré 

výukové materiály do digitální podoby tak, aby bylo možné s nimi pracovat na 

interaktivní tabuli. Tato příprava obnášela vyhledání vhodných grafických podkladů, 

video materiálů a hudebních ukázek v elektronické formě, ať už v podobě internetových 

online materiálů, nebo digitalizací vlastních zdrojů. Při této práci jsem ocenila, že 

všechny tyto elektronické přílohy a odkazy je možné ukládat přímo do obsahu souboru 

vytvořeného v aplikaci SMART Notebook. Odpadá tak problém s odkazováním na 

soubory uložené na disku počítače, což dělá tento software opravdu variabilním. 

                                                             
34 Výrobcem používaných interaktivních tabulí a softwaru je společnost SMART Technologies. Program je 

dostupný z webu www.smarttech.com 
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Navržené hodiny jsou velmi snadno přenositelné z jednoho interaktivního média na 

druhé, aniž by došlo ke ztrátě přiložených souborů. 

Při tvorbě podkladů pro výuku jsem se ale snažila, aby struktura hodin zůstala 

v obou paralelních třídách stejná a nedošlo tak k velkým odlišnostem, které by mohly 

ovlivnit závěrečné výsledky pro ověřování hypotézy. 

 

Abych mohla ověřit předpokládanou hypotézu, kterou jsem si stanovila v úvodu 

praktické části této diplomové práce, rozhodla jsem se na konec každé vyučovací hodiny 

zařadit krátký opakovací test z právě probrané látky. Zadání testu na konci vyučovací 

hodiny bylo použito záměrně, a to z důvodu, aby zjištěné výsledky testu odrážely pouze 

ty znalosti, které žák získal přímo v průběhu vyučovací hodiny, a ne až při opakování 

probrané látky doma. 

Při přípravě testů jsem vycházela z doporučení M.Chráska (1999), abych se 

vyvarovala chyb v didaktickém pojetí testu a dodržela základní předpoklady pro jeho 

validitu. Chráska (2009) doporučuje pro základní kontrolu jednoho probraného učiva test 

o maximálním rozsahu deseti úloh, kdy by časový rozsah celého testu neměl přesáhnout 

deset minut. Počítá tedy s časovou dotací 0,5 – 1,5 minuty na jednu úlohu. Strukturu testu 

tvořila kombinace úloh se stručnou odpovědí a úloh s výběrem odpovědi, kdy žák vybíral 

z nabídky odpovědí jen jednu správnou. Následné hodnocení testu spočívalo v přidělení 

předem stanoveného počtu bodů za každou správnou odpověď.  

Abych mohla porovnávat výsledky testů skupin, které se skládaly z odlišného počtu 

žáků, zvolila jsem jako parametr pro hodnocení dosažený bodový průměr na jednoho 

žáka v každé ze skupin. 

Na vypracování testu měli žáci stanoven limit 10 minut, který byl vzhledem 

k rozsahu i obsahu testu dostatečný. 
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6.2 Základní výsledky výzkumu 

Vytvořené ověřovací testy jsem vždy po probrání stanoveného učiva zadávala 

dvěma skupinám žáků, jak jsem již zmínila v úvodu praktické části.  První skupinu 

tvořilo průměrně 57 studentů, kteří byli seznamováni s nově probíranou látkou pomocí 

interaktivní tabule (SK 1), druhou (kontrolní) skupinou bylo průměrně 43 studentů, kde 

jsem probíranou látku vykládala na základě stejného obsahového materiálu, ale bez 

interaktivní tabule (SK 2).  

Při porovnávání výsledků jsem vycházela z bodového průměru každé skupiny 

vyčísleného na jednoho studenta. Skupiny, kde jsem při výuce využívala interaktivní 

tabuli (SK 1), dosáhly průměrného bodového hodnocení 8,52 bodu, kontrolní skupiny 

(SK2), kde výuka probíhala bez interaktivní tabule, měly průměrné hodnocení 7,77 bodu. 

Z výsledků testů uvedených v tabulce č. 1 vyplývá, že studenti, kteří při vyučovací 

hodině pracovali s interaktivní tabulí, dosahovali v testových hodnoceních vždy lepších 

bodových výsledků. V průměru byly výsledky jejich testů lepší o 0,75 bodu v porovnání 

s kontrolní skupinou. 

 Výsledky testů v obou porovnávaných skupinách jsou uvedeny v Tabulce č. 1: 

 

počet bodů celkem 
průměrný počet bodů/ 

1 student 
počet 

studentů 

SK 1 SK 2 SK 1 SK 2 SK 1 SK 2 

Pravěká 
hudba 456 435 8,29 8,21 55 53 

Klasicismus 501 401 8,79 7,43 57 54 

Vývoj jazzu 500 430 8,47 7,68 59 56 

 Úspěšnost 
Průměrný 
počet bodů za 
celé období     8,52 7,77     

 

Tabulka č. 1: Výsledky kontrolních testů obou porovnávaných skupin 

SK 1 – skupina, ve které probíhala výuka s interaktivní tabulí 

SK 2 – skupina, ve které probíhala výuka bez interaktivní tabule 
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Výsledky provedeného testu vědomostních znalostí studentů bezprostředně po 

probrání látky ukázaly, že interaktivní tabule je plnohodnotnou alternativou tradičních 

metod výuky a její vliv na úroveň dosažených vědomostí rozhodně není negativní. 

Uvědomuji si ale, že pro nesporné prokázání pozitivního vlivu interaktivní tabule na 

úroveň dosažených vědomostí studentů bude potřeba provést v této oblasti ještě další 

výzkum, který by mnou uvedený závěr potvrdil, nebo vyvrátil, protože výsledky mé 

práce mohou být ovlivněny vybraným vzorkem škol, na kterých byl průzkum prováděn.  
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7. Praktické náměty pro výuku hudební výchovy na střední škole 

 

Hodina č. 1 - PRAVĚKÁ HUDBA 

Hudbu v období pravěku představíme studentům během jedné vyučovací hodiny. 

Předpokládanou výchozí úrovní znalostí studentů jsou informace, se kterými se seznámili 

již v hodinách dějepisu a biologie (přírodovědy) na základní škole a zároveň také 

v probíraném učivu na gymnáziu. 

V úvodu hodiny využijeme metodu brainstormingu – žákům položíme otázku 

k zamyšlení: „Jak podle Vás vypadala hudba v pravěku?“ Otázku mají studenti zároveň 

napsanou před sebou na interaktivní tabuli, viz. slide 1.2 (Obr. 8). Pod otázkou je 

vymezen prostor pro psaní asociací, studenti je mají za úkol po vyzvání učitelem chodit 

psát na tabuli do připraveného prostoru a rovnou rozdělovat do předem daných 

tematických okruhů (např. funkce hudby, hudební nástroje, výrazové prostředky apod.). 

Další tematické okruhy může učitel dopsat podle vzniklé situace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8: Slide pravěká hudba 1.2 (Zdroj:autor) 
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Pokud pracujeme se skupinou, která nemá zkušenost s vyjadřováním vlastních 

invencí, může učitel již pro podkreslení otázky a času, kdy mají studenti navrhovat své 

nápady, pustit hudební ukázku, jak pravěká hudba mohla vypadat. 

Učitel následně odpovědi studentů zkompletuje a představí tak žákům hudbu 

v pravěku. Komentář učitele vychází z informací, které v úvodu hodiny dali dohromady 

studenti, uvede je do souvislostí, utřídí. Využití informací, které dali dohromady sami 

studenti je důležité pro upevnění jejich pocitu, že na výkladové části hodiny aktivně 

spolupracovali. Důležitou součástí brainstormingu je také zmínka o hudebních nástrojích 

viz. slide 1.3 (Obr. 9), rituálech, které jsou součástí hudby, magičnosti hudby a účasti 

šamanů při rituálech, o propojení hudby s pohybovou složkou (kruhový pohyb), 

zapomenout bychom neměli ani na vysvětlení, z jakých pramenů a podkladů dnes 

usuzujeme na podobu hudby v pravěku. 

Obr. 9: Slide pravěká hudba 1.3 (Zdroj: autor) 
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V druhé části hodiny budou studenti sami zkoušet tvořit, jak vypadala pravěká 

rituální hudba. Jejich úkolem bude na hudební ukázku vytvořit „pravěký rituál“ se všemi 

náležitostmi, které k němu patří – musejí vymyslet, k jaké příležitosti je provozován, 

jednotlivé části rituálu by měly být v souladu s hudbou a vyjadřovat to, k čemu je rituál 

určen. Doprovázen by měl být skupinovým tancem, kolektivní zvuky nám v tomto 

případě nahrazuje puštěná hudební ukázka (studenti ale mohou podle vlastního uvážení 

doplnit dalšími zvuky a hrou  na netradiční hudební nástroje, které si sami vymyslí z věcí 

kolem sebe, případně hrou na ozvučná dřívka, bubny džembe, …). 

Pro lepší práci rozdělíme třídu na menší celky, cca 3 skupiny po 7 – 8 studentech. 

Na secvičení rituálu mají studenti vymezeno 15 minut, během této doby jim dokola 

pouštíme hudební ukázku. Studenti tak mají možnost konfrontovat zamýšlené prvky 

rituálu s hudebním doprovodem. Po uplynutí stanovené doby si studenti navzájem 

předvedou své rituály. Zadání, podle kterého mají studenti rituál vytvořit, mají neustále 

před sebou na interaktivní tabuli, z které jim učitel zároveň i pouští doprovodnou hudbu 

viz. slide 1.4 (Obr. 10). 

Obr. 10: Slide pravěká hudba 1.4 (Zdroj: autor) 
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Hodina č. 2 – KLASICISMUS 

S obdobím hudebního klasicismu seznámíme studenty ve čtyřech vyučovacích 

hodinách vedených formou samostatných projektů, kdy se žáci budou sami podílet na 

výkladové části hodiny. Jejich úkolem bude samostatná příprava elektronických 

materiálů na hodinu, které budou následně sami prezentovat na interaktivní tabuli. 

Materiály budou studenti připravovat v programu SMART Notebook 10, který je zdarma 

ke stažení na webu a se kterým pracuje učitel při využívání interaktivní tabule v hodinách 

hudební výchovy. 

Cílem samostatné práce a následné prezentace studentů je seznámit se s hudebním 

obdobím, kterému v následujících hodinách bude věnována pozornost, studenti si zároveň 

sami připraví podkladové materiály, které poté budou mít po celou dobu k dispozici 

v učebně. Zároveň si prohloubí i svoje zkušenosti s tvořením prezentačních podkladů, 

které budou potřebovat při svém dalším studiu. 

Přibližně 3 týdny před plánovanou výukou učitel sdělí studentům zadání projektu. 

Studenti budou rozděleni do 3 skupin, následně si vylosují téma, na které se budou mít za 

úkol připravit. Téma se bude vždy vztahovat k jednomu hudebnímu skladateli (J. Haydn, 

W. A. Mozart, L. van Beethoven) a k jednomu nehudebnímu tématu z dané doby 

klasicismu (architektura, vynálezy a technický pokrok, móda a odívání). 

Studenti budou mít k dispozici osnovu projektu, která jim bude sloužit jako 

pomocný bod, aby při zpracování tématu postihli všechny oblasti. 

Doba, kterou budou mít studenti na přípravu svého projektu, bude činit tři týdny, 

látku budou prezentovat v týdnu čtvrtém. V následujících hodinách se bude období 

klasicismu věnovat podrobněji učitel – již za pomoci didaktických podkladů, na kterých 

se podíleli studenti a které budou mít v tištěné podobě k dispozici. Budou tak moci 

konfrontovat probíranou látku s již získanými poznatky a ukládat si nové informace do již 

poznaných souvislostí. 
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Hodina č. 3 – VÝVOJ JAZZU 

Cílem této hodiny je seznámit studenty s hudebním stylem známým jako jazz. 

Budou schopni definovat charakteristické znaky jazzu, rozpoznat základní stylové 

varianty jazzu a přiřadit k nim slavné jazzové hudebníky. 

Na začátku hodiny požádá učitel studenty, aby se zamysleli na slovem „jazz“ a aby 

psali na tabuli slova, která je v souvislosti s tím napadnou viz. slide 3.2 (Obr. 11). Třídě, 

která je již zvyklá takto pracovat, může dát učitel volnost při přicházení k tabuli. 

V opačném případě nechá učitel studentům čas na promyšlení zadání a poté je jednotlivě 

vyzve, aby na tabuli napsali své postřehy. 

Obr. 11: Slide vývoj jazzu 3.2 (Zdroj: autor) 

 

V následující fázi pak žáci společně s učitelem porovnají své poznámky se 

standardními charakteristickými znaky jazzu na následujícím slidu 3.3 (obr.12). 
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Obr. 12: Slide vývoj jazzu 3.3 (Zdroj: autor) 

 

Studenti dále budou mít možnost vysvětlit si základní pojmy, které jsou často 

spojovány s jazzem: improvizace a synkopace viz. slide 3.4 (obr. 13). Synkopace jim 

bude přiblížena na základě porovnání dvou hudebně-rytmických ukázek, z nichž jedna 

neobsahuje synkopy a druhá, melodicky stejná, je rytmicky synkopovaná. Studenti by po 

poslechu měli být schopni vyjádřit, v čem se obě ukázky liší a jak na ně působí.  Externí 

webový prolink na video je následně seznámí s jazzovou improvizací. V diskuzi 

s učitelem se mají následně dobrat typických znaků improvizace. 
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Obr. 13: Slide vývoj jazzu 3.4 (Zdroj: autor) 

 

V další části hodiny se studenti dozvědí o historickém vývoji jazzu, o důležitých 

jazzových stylech a hudebnících.  Informace uvedené na interaktivní tabuli na slidu 3.5 

(obr. 14) jim mají sloužit jako osa výkladu učitele a zároveň shrnutí důležitých faktů. 

Zároveň jim interaktivní časová osa viz. slide 3.6 (obr. 15) pomůže přiblížit důležité 

mezníky ve vývoji tohoto žánru. 
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Obr. 14: Slide vývoj jazzu 3.5 (Zdroj: autor)  

 

Obr. 15: Slide vývoj jazzu 3.6 (Zdroj: autor) 
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Závěr hodiny bude tvořit opakovací část formou her na interaktivní tabuli, při 

kterých si studenti zopakují zábavnou formou probranou látku a upevní si tak pojmy 

spojené s jazzem. Opakovacím cvičením bude tvoření slov z jednotlivých písmen 

abecedy podle zadané indicie viz. slide 3.7 (obr. 16). Tvořená slova budou vycházet 

z probírané látky, žáci mezi sebou mohou soutěžit, kdo z nich bude mít při tvoření slova 

nejméně chybných pokusů.  

Obr.16: Slide vývoj jazzu 3.7 
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ZÁVĚR  

Záměrem mojí diplomové práce bylo představit možnosti moderních informačních 

a komunikačních technologií, které se nabízejí učitelům hudební výchovy na středních 

školách, a zjistit, jaký je jejich vliv na vnímání a zapamatování probíraného učiva. 

Z mnoha představených způsobů, jak zařadit informační technologie do výuky, jsem se 

v teoretické i praktické části blíže zaměřila na technologii interaktivní tabule. Definovala 

jsem, co od využití interaktivní tabule mohou učitelé v hodinách očekávat a jakým 

způsobem mohou interaktivní tabuli v hodinách využít. Při zpracovávání práce jsem 

vycházela z obecně platných předpokladů vyplývajících z dostupných teoretických 

zdrojů. 

V praktické části jsem se soustředila na porovnání vlivu výukové metody, která 

využívá interaktivní tabuli, a tradiční výukové metody na znalosti, které žáci během 

vyučovacího procesu získávají. Součástí tohoto výzkumu bylo vytvoření výukového 

materiálu pro učitele hudební výchovy na střední škole při výuce hudebních dějin ve 

spojitosti s poslechovými činnostmi, pokud má vyučující k dispozici interaktivní tabuli, 

konkrétně tabuli SMART Board. Důvodem, proč jsem se zaměřila na interaktivní tabule 

na střední škole, bylo zjištění, že učitelé této výukové technologie téměř vůbec 

nevyužívají a že žáci považují hodiny hudební výchovy za nezajímavé a nepřínosné. 

Domnívám se, že díky metodám, které nám umožňují informační technologie a které 

jsem aplikovala na konkrétní látku z oblasti dějin hudby, může být i tato část výuky 

vnímána studenty jako více zajímavá a atraktivní. 

Jsem si vědoma toho, že analýza provedeného výzkumu je velmi komplikovaná 

a obsažení celé šíře problému není možné v rozsahu běžné diplomové práce. V případě 

pokračování ve zkoumání nastíněné problematiky bude potřeba testy i připravené 

vyučovací hodiny dále vyvíjet a upravovat a zajistit jejich standardizaci. I přes to mnou 

provedený výzkum poskytuje ucelený obraz problematiky a je z něho možné vyvodit 

konkrétní závěry. 

Žáci, kteří během výuky hudební výchovy pracovali s interaktivní tabulí, 

dosahovali v kontrolních testových hodnoceních zaměřených na kontrolu osvojení 

probírané látky vždy lepších bodových výsledků. V průměrném souhrnu byly výsledky 
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jejich testů lepší o 0,75 bodu v porovnání s kontrolní skupinou, která s interaktivní tabulí 

nepracovala. Domnívám se, že tento výsledek je ovlivněn především větší mírou zapojení 

studentů v hodinách, kde se interaktivní tabule využívala. Studenti v rámci výuky aktivně 

pracovali s probíranou látkou, interaktivní tabule ve třídě představovala jakési pracovní 

centrum – ohnisko zájmu a diskusní bod. Žáci sami se tak mohli stát „učitelem“, který u 

tabule řídí hodinu a společně s třídou řeší nastolený problém. Díky interaktivní tabuli se 

tak do středu zájmu dostává žák a ne učitel. Učitel sice řídí probíhající diskuzi, ale co 

nejméně do ní zasahuje. V důsledku těchto okolností dochází v dané třídě k posunu od 

vyučování k učení. 

Na tvrzení, že používáním interaktivní tabule ve výuce se zlepší výsledky žáků, je 

zatím brzy. Ale ze zkušenosti mohu říci, že se žáci zapojují do výuky aktivněji a častěji 

se účastní diskuse k daným problémům, neboť mají větší motivaci. 

Ačkoliv nám jako učitelům interaktivní tabule nabízí nepřeberné množství 

možností, jak s ní pracovat, neměli bychom zapomínat na to, že žádná obrazová 

vizualizace, kterou interaktivní tabule poskytuje, by neměla odvádět pozornost studentů 

od samotné podstaty hudby. Jako učitelé hudební výchovy proto musíme dbát na to, aby 

technická práce s tabulí nezastínila hudebně-činností ráz hodiny, který by si hudební 

výchova i na střední škole měla uchovat. 
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PŘÍLOHY 

Příloha č. 1: Test – pravěká hudba 

 

TEST – PRAVĚKÁ HUDBA 

1) Jaká složka je podstatou hudebního projevu v pravěké hudbě?  (1 b.) 

a) melodie 

b) rytmus 

c) barva tónů 

2) Čím byl hudební projev kromě zpěvu a hry na nástroje doprovázen? (1 b.) 

 

 

3) Uveď alespoň tři hudební nástroje užívané v pravěku:   (2 b.) 

1) _______________________________ 

 

2) _______________________________ 

 

3) _______________________________ 

 

4) Podle čeho můžeme dnes usuzovat na podobnu pravěké hudby?  (1 b.) 

______________________________________________________________________ 

 

5) Jakým účelům pravěká hudba sloužila v životě pravěkých lidí? (uveď alespoň čtyři 

příklady):         (2 b.) 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

6) Pravěká hudba se podobá domorodé kultuře přírodních národů. Uveď alespoň 

dva národy, jejichž hudba je podobná té pravěké:    (1 b.) 

1) _________________________________ 

 

2) _________________________________ 
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7) Jaký hudební nástroj je považován za nejstarší na světě?   (1 b.) 

 

 

 

8) Názory na vznik hudby se liší. Uveď alespoň jeden příklad, z čeho mohla hudba 

vzniknout:          (1 b.) 

 

______________________________________________________________________ 
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Příloha č. 2: Test – hudební klasicismus 

 

TEST – HUDEBNÍ KLASICISMUS 

1) Se kterým stoletím je hudební klasicismus převážně spojován?  (1 b.) 

 

 

2) Jakými hudebními nástroji je tvořen klasicistní smyčcový kvartet?? (1 b.) 

 

 

3) Uveď alespoň tři celá jména hlavních představitelů klasicismu a ze které země 

pocházejí:          (3 b) 

1) _______________________________ 

 

2) _______________________________ 

 

3) _______________________________ 

 

4) Jak nazýváme hudební formu, která vznikla v období klasicismu a využívá 

většinou literární námět, ke kterému skladatel přidá patřičný hudební doprovod? 

           (1 b.) 

______________________________________________________________________ 

 

5) Jak se jmenoval český hudební skladatel, kterého v Itálii nazývali „božský 

Čech“?          (1 b.) 

 

7) Jaký je název Mozartovy opery, kterou zkomponoval pro Prahu?  (1 b.) 

 

 

 

 

8) Jak se jmenoval první reformátor klasicistní opery?    (1 b.) 
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