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1. Úvod 

Vzdělání a rozvoj dětí byly v průběhu času vždy oblastí, jež více či méně odrážely 

postoj a možnosti populace tak, jak se společnost vyvíjela. A to jak v kontextu 

sociokulturním a ekonomickém, tak i technickém. V posledních letech do rozvoje dětí 

zásadně vstoupil fenomén pro tuto dobu typický - kontakt dětí s informačními 

technologiemi.  

Informační technologie pronikají do vzdělávání různými formami. Již u mladších dětí 

se uplatňují formou her. Ve školním věku přispívají informační a komunikační technologie 

k rozšiřování vzdělávacích příležitostí a umožňují individualizovat školní vyučování. 

Mediální a informační vzdělávání přivede nejenom porozumění struktuře médií a jejich 

mechanizmům, ale také prohloubí chápání jejich sociálních funkcí, možností i mezí.1 

Spolu s pronikáním moderních ICT do vzdělávání se v posledních letech objevila 

řada na ICT založených výukových aplikací a objektů. S tím jsou ovšem spojena různá 

úskalí, která sebou přináší každá nová technologie. Ke zvládnutí takových technologií jsou 

potřeba adekvátní kompetence. V našem případě ICT kompetence učitele. 

ICT kompetence, v rámci projektů Evropské unie uváděné jako počítačová 

gramotnost, jsou v dnešní době poměrně často skloňovaný termín a jejich minimální 

úroveň je potřeba ve většině zaměstnání. Této problematice se věnuje koncept 

počítačové gramotnosti ECDL 2 , který se věnuje právě školení a testování obecné 

počítačové gramotnosti v celé Evropské unii. Podle jejich zprávy z roku 20113 Česká 

republika patří mezi státy s nižší úrovní počítačové gramotnosti, což se jistě bude promítat 

i do úrovně ICT kompetencí pedagogů.  

Dalo by se tedy předpokládat, že dnešní aplikace pro podporu výuky pomocí 

digitálních (interaktivních) výukových objektů (DVO) budou přizpůsobeny, hlavně 

po stránce náročnosti na jejich obsluhu, stávajícímu stavu ICT kompetencí učitelů. 
                                                        
1 SKALKOVÁ, Jarmila. Obecná didaktika. 2., rozš. a aktualiz. vyd., [V nakl. Grada] vyd. 1. 

Praha: Grada, 2007, s. 52. ISBN 978-80-247-1821-7. 
2  Koncept počítačové gramotnosti ECDL. ECDL [online]. [cit. 2012-08-26]. Dostupné 

z: http://www.ecdl.cz/o_projektu.php 
3 Počítačová gramotnost v Čechách aneb vítejte v Zimbabwe. Česká škola [online]. 2011-

03-08. [cit. 2012-08-26]. Dostupné z: http://www.ceskaskola.cz/2011/03/pocitacova-gramotnost-v-
cechach-aneb.html 
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Bohužel, podle mých zkušeností z praxe, je situace opačná. Aby byly aplikace co možná 

nejuniverzálnější a pro potencionální uživatele zajímavé v možnostech jejich využití, jejich 

koncepce bývá pro lidi s nižšími ICT kompetencemi složitá na obsluhu. V tomto ohledu 

vývojáři předbíhají dobu a neřídí se základními didaktickými zásadami – od jednoduchého 

ke složitému, od známého k neznámému, což může mít za následek, že pro běžného 

uživatele jsou takové aplikace nepřekonatelnou překážkou a ne zřídka se stává, že kvůli 

špatné prvotní zkušenosti poté uživatelé ICT zavrhnou úplně. Otázkou zůstává, jestli 

podobná situace není i se samotnými DVO.  

Pro realizaci proto chci podrobněji prozkoumat tuto oblast a na vybrané zjištěné 

problémy reagovat návrhem opatření, která budou formulována na základě výsledků 

zmapování situace. Lze však předpokládat, že jediným smysluplným řešením bude návrh 

sady výukových aplikací a objektů, které by co nejlépe vyhovovaly učitelům (zejména na 

ZŠ) a současně zaplnily mezery. 
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2. Teoretická východiska 

Pro správné pochopení stávajících problémů s DVO je nejdříve třeba si objasnit 

některá teoretická východiska. V první řadě to jsou metody výuky, ze kterých vycházejí 

požadavky na obsah a strukturu DVO a na práci s nimi. Aby učitelé mohli efektivně 

pracovat s DVO, tak musejí mít patřičné ICT kompetence. Musíme též objasnit, co to 

vlastně jsou digitální výukové objekty (DVO). A konečně v neposlední řadě nesmíme 

zapomenout na způsob, jak DVO prezentovat samotným žákům.   

 

2.1. Metody výuky 

Výukovou metodu chápeme jako uspořádaný systém vyučovacích činností učitele a 

učebních aktivit žáků, které směřují k dosažení výchovně vzdělávacích cílů. Čím jasněji 

a přesněji je vymezen cíl výuky, tím lépe mohou být zvoleny metody k jeho naplnění4. 

Kritéria pro volbu výukových metod: 

 principy a pravidla výukového procesu 

 cíle a záměry výuky 

 obsah a metody daného oboru/předmětu 

 úroveň fyzické a psychické vyspělosti žáků 

 zvláštnosti třídy 

 vnější podmínky 

 osobnost učitele 

Metody výuky především odrážejí aktuální vývoj (ať sociokulturní, či technologický) 

naší společnosti. ICT dnes hrají v tomto kontextu významnou roli a otevírají nové 

možnosti výuky.  

„Řada současných pokusů o inovaci pojetí učení, učiva a vyučování se hlásí ke 

konstruktivismu. Jde o snahu překonat transmisivní vyučování, jež je chápáno jako 

                                                        
4 Maria Bezchlebová, NÚOV, 2009 
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předávání definitivních vzdělávacích obsahů žákům, kteří jsou při tom odsouzeni do 

pasivní role jejich příjemců. Při konstruktivní metodě vyučování významy a porozumění 

smyslu jedinci sami konstruují, když aktivně pracují s předloženými informacemi a 

zkušenostmi. Tato výstavba poznání je navíc zásadním způsobem ovlivněna dosavadními 

znalostmi, dovednostmi, zkušenostmi a mentálními strukturami, které žák již má.“ 5 

O. Chlup soudil, že mechanicky zapamatované učivo, bez hlubšího vhledu v jeho 

podstatu a souvislosti se skutečností, je zbaveno jakýchkoliv osobních vztahů a 

neprobouzí u mladého člověka zájem o další poznávání. 

Vzhledem k obsahu práce se dále budeme věnovat převážně oblastem výuky, které 

jsou spjaty s ICT. J. Skalková píše o vztahu ICT ve výuce, že přínosem moderních 

didaktických prostředků je podněcování ke změnám tradičních postupů z hlediska obsahu, 

metod i organizačních forem vyučování, což vede k vnitřní reformě školy, nutí k nové 

analýze i interpretaci tradičních didaktických problémů z hlediska nových kontextů.  

Hlavním činitelem při změnách a reformách školy ovšem nejsou jen ICT, ale hlavně 

sami učitelé, kteří musejí uvažovat, co zmůžou ICT v pojetí vyučování, na samostatnou 

práci žáků, rozvíjení jejich tvořivých činností, jak je zařadit do realizace otevřeného 

vyučování, jak jich lze plodně využít při problémovém či projektovém vyučování 

v souvislosti s uplatňováním různých pedagogických alternativních snah. 

Využívání ICT jako didaktických prostředků ovšem nelze vidět izolovaně jen 

z hlediska školního vyučování. Neustále musíme mít na paměti, že ICT působí v širokém 

sociálním prostoru, v němž mládež žije, a který daleko přesahuje rámec školy, a kde ICT 

umožňuje široké poznávání mimo školní vyučování. Proto je důležité sledovat, jak (nejen) 

ICT působí na osobnost dětí a mládeže, jaké má pozitivní i negativní účinky v systému 

jejich hodnot, jak ovlivňuje jejich hodnotové struktury a orientace apod. V tomto ohledu 

by škola neměla jen nečinně přihlížet vlivu ICT na vývoj dítěte, ale především vyvozovat 

didaktické závěry, které budou reflektovat potřeby pro správný vývoj dítěte v této oblasti.  

To znamená, školní vyučování nelze zbavovat úkolu poskytovat prohloubené poznávání, 

                                                        
5 KALHOUS, Zdeněk a Otto OBST. Školní didaktika. Vyd. 2. Praha: Portál, 2009, s. 49. ISBN 

978-807-3675-714. 
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rozvíjet samostatné myšlení, které umožní mimo jiné stavět se kriticky i k možnostem, 

které nabízí ICT, rozlišovat jejich přínos i meze. 6 

 

2.2. ICT kompetence učitele 

 „ICT kompetence zahrnují: schopnost vyhledávat, shromažďovat a zpracovávat 

informace a používat je kritickým a systematickým způsobem, hodnotit jejich důležitost a 

rozlišovat mezi reálnými a virtuálními informacemi a zároveň chápat vztahy. Jedinci by 

měli umět používat nástroje k vytváření, prezentaci a pochopení komplexních informací a 

měli by být schopni internetové služby získávat, vyhledávat a používat; rovněž by měli 

umět používat TIS k podpoře kritického myšlení, tvořivosti a inovací“7. 

Nejen podle J. Skalkové (2007) je významný i problém učitele z hlediska jeho 

vzdělávání v nových podmínkách vyučování, kde dnes je ICT organickou součástí vybavení 

škol. Činnost učitele se v mnohém usnadňuje, ale zároveň v jiných ohledech stává 

složitější. Jeho role v procesu vyučování, které sleduje ideje humanizace vzdělávání a 

výchovy, se nezmenšuje, ale mění.  

Ne zřídka se ovšem stává, že na požadavky škol nejsou učitelé odborně připraveni a 

mnohdy ani nejsou v daných podmínkách schopni je uskutečnit v žádaném časovém 

horizontu. Otázkou zůstává, zda učitelé, na ně kladené požadavky, přijímají pozitivně a 

zda jsou ochotni je realizovat. Podobným změnám v organizaci školy se věnuje ve své 

knize Milan Pol, který se v kapitole „Škola učící se a spolupracující“ věnuje právě vzdělávání 

učitelů v rámci rozvoje lidí v organizacích, který shrnuje do několika bodů: 

 Nejefektivněji začíná přidělením úkolu, který obsahuje výzvu. Je-li práce rutinou 

bez výzev, probíhá při ní jen velmi málo učení spojeného s prací a šance na 

žádoucí rozvoj jsou nízké. 

                                                        
6 SKALKOVÁ, Jarmila. Obecná didaktika: vyučovací proces, učivo a jeho výběr, metody, 

organizační formy vyučování. 2., rozš. a aktualiz. vyd., [V nakl. Grada] vyd. 1. Praha: Grada, 2007, 
s. 256-257. ISBN 978-80-247-1821-7. 

7 NEUMAJER, Ondřej. ICT kompetence učitelů. Praha, 2007. Dostupné 
z: http://ondrej.neumajer.cz/download/ICT-kompetence-ucitelu.pdf Diplomová práce. Univerzita 
Karlova v Praze Pedagogická fakulta, KITTV. Vedoucí práce doc. PhDr. Vladimíra Rambouska, 
CSc. 



6 
 

 Dalším velmi účinným prostředkem učení jsou interakce s kolegy v otevřeném 

klimatu založeném na důvěře. Ty vedou k tomu, že lidé pracují společně a učí se 

jeden od druhého. 

 Kurzy, které skutečně odpovídají specifickým potřebám lidí, často organizované 

přímo v organizaci, jsou další nosnou cestou k učení se v práci. Takové kurzy 

často obsahují více prvků konzultace než tradiční školení. 

 Nejméně efektivním prostředkem jsou obecné kurzy konané v různých 

organizacích mimo pracoviště, často realizované pro jedince, nikoli týmy 

pracovníků, nabízející obecnější teorii a někdy i předem připravená „řešení“, 

nerespektují specifika kontextu účastníků. 8 

K těmto obecným bodům by se dal připsat ještě jeden, který reflektuje potřeby 

méně zkušených učitelů v oblasti ICT a který odráží mé dlouholeté osobní zkušenosti 

s (nejen) pedagogickými pracovníky. Tento bod se týká hlavně učitelů, kteří se 

s moderními technologiemi setkali až během své pedagogické praxe a nemají k ICT 

přirozený vztah jako mladší ročníky, pro které jsou ICT přirozenou součástí jejich života: 

 Opakované kurzy pro prohloubení zkušeností s ICT. Zejména základních znalostí 

pro obsluhu ICT, na kterou se již dá navázat při obsluze složitějších aplikací. 

 

MŠMT ve svém článku o Vzdělávání učitelů v oblasti ICT počítá s dobrými ICT 

kompetencemi učitelů. Samo ministerstvo ale přiznává, že v této oblasti je stále co 

zlepšovat. 9  

Pomalý růst ICT kompetencí učitelů je dle mého názoru způsoben dvěma základními 

překážkami: 

1. Většina současných učitelů jsou ti, kteří se s moderními technologiemi setkali až 

během své pedagogické praxe a tudíž mají těžší pozici v osvojování si nových, 

pro ně neznámých, technologií. K jejich zvládnutí potřebují více času a prostoru 

                                                        
8 POL, Milan. Škola v proměnách. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007, kap. Škola 

učící se a spolupracující. ISBN 978-80-210-4499-9. 
9 MŠMT. [online]. [cit. 2012-07-22]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/ict/vzdelavani-ucitelu-v-

oblasti-ict 
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(např. opakované kurzy). Časová náročnost a jiné, jimi neovlivnitelné aspekty 

(např. učitelé mají strach z posměchu či šikany ze strany žáků, kteří jsou v práci 

s ICT zběhlí a v nedostatečných ICT kompetencích učitele vidí neschopnost 

učitele naučit je něčemu novému, když ani neumí takové základní věci, jako je 

práce s ICT), často způsobují jejich nezájem o nové technologie, či dokonce 

averzi vůči nim. 

2. Jako velkou překážku též vidím ekonomickou situaci (především menších) škol.  

I když se v poslední době školám daří, a to především díky evropským fondům, 

pořizovat nové, moderní technologie na podporu výuky, tak stále chybí peníze 

na školení pro prohloubení všeobecných ICT kompetencí učitelů. Bez 

všeobecných ICT kompetencí je obsluha těchto technologií pro některé učitele 

neuchopitelná a výuka s nimi neefektivní. 

ICT kompetence učitelů tedy nejvíce v této době zvyšuje nastupující generace 

učitelů, kteří současné technologie používají od dětství, a práce s nimi jim přijde 

přirozená. 

 

2.3. Digitální výukový objekt 

Obecně dle IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) je výukový objekt 

definován jako jakákoliv entita, ať digitální či ne, kterou lze použít k výuce, vzdělávání 

nebo učení. 10 

Při výuce pomocí ICT se obvykle využívají učební materiály v digitálním formátu, 

kterým se říká digitální výukový objekt (DVO). 

DVO můžeme charakterizovat jako znovupoužitelnou část obsahu, která nabízí 

smysluplnou učební zkušenost v plánovaných výukových souvislostech (například audio a 

video ukázky, dokumenty, obrázky, webová stránka a podobně). Podle jiné definice se 

výukovým objektem rozumí „interaktivní nástroje založené na webových technologiích, 

které podporují učení takovým způsobem, že podporují, zkvalitňují, umocňují a řídí 

                                                        
10 IEEE. [online]. [cit. 2012-07-22]. Dostupné z: http://ltsc.ieee.org/wg12/20020612-Final-

LOM-Draft.html 
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kognitivní procesy žáka“ (Kay, Knaack, 2008, s. 575). Takový objekt může být použit 

v různých kontextech. Pro výukové účely najdeme na Internetu velké množství učebních 

objektů. Bohužel ne všechny lze ve školní praxi použít, protože nedosahují potřebné 

kvality.11  

Dnešní škola v digitálních výukových objektech (DVO) vidí velký potenciál, hlavně 

z pohledu přístupu stylu výuky, kde se dnešním trendem stává konstruktivní model výuky 

a ICT k tomuto velice pomáhá. 

 

2.4. Prezentace DVO - Interaktivní tabule 

Pro prezentaci DVO mohou sloužit různé typy ICT. Dříve velmi rozšířené projekční 

zařízení typu „meotar“, dnes nahradila projekce plochy počítače na plátno. Tzn., že co lze 

spustit na počítači, to lze prezentovat žákům. Nejčastější DVO, který se používá ve spojení 

s touto technologií je jistě powerpoinotová prezentace. Nevýhoda projekcí na plátno je 

nemožnost přímé interakce promítaného obsahu s žáky během výuky. Proto se ve školách 

začaly k výuce využívat technologie, které toto umožňují. Takovým zařízením je 

nepochybně interaktivní tabule, která se, z hlediska současných trendů v metodách výuky, 

jeví jako ideální nástroj pro splnění všech požadavků na výuku. 

„Interaktivní tabule je plocha, na kterou je promítán obraz z počítače za pomoci 

dataprojektoru. Dotykem prstů, speciálním perem zvaným stylus nebo dalšími nástroji lze 

na ploše ovládat kurzor a interaktivně pracovat s počítačem samotným, popřípadě s 

konkrétní aplikací.  

Tabule může být připojena k počítači kabelem, či bezdrátově. Jde v podstatě o jakýsi 

tablet či dotykovou obrazovku, kde je poloha kurzoru snímána různými způsoby 

(odporově, elektromagneticky, kapacitně, laserově, ultrazvukově, či opticky), které se liší v 

parametrech jako je nutnost používat stylus, jemnost rozlišení, citlivost na tlak atd. Obraz 

může být promítán zepředu nebo zezadu, tak aby vyučující nebránil paprskům z projektoru 

vlastním tělem. Tato metoda je ale výrazně nákladnější a náročnější na prostorové 

                                                        
11 ČERNOCHOVÁ, Miroslava a Petra VAŇKOVÁ. KD8 E-learning ve školní praxi: aneb Jak 

začít podporovat učení žáků pomocí ICT v současné škole. UK v Praze. Praha, 2012. 
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uspořádání učebny. V současné době je na trhu k dispozici několik výrobců těchto tabulí. 

Výhoda tabulí je zřejmá – vyučující může obsluhovat počítač v souběhu s výkladem a je 

žákům stále na očích. Může snadno do výuky integrovat multimediální vsuvky, názorně 

předvádět nejrůznější objekty a pochopitelně také na tabuli zapisovat informace přímo do 

obrazu. Kvalitnější tabule, resp. dodávaný software je schopen rozpoznávat písmo. 

Možnosti promítaného obsahu jsou neomezené a jsou čistě v kompetenci vyučujícího. 

Obsahem pak může být např. internetová stránka, multimediální prezentace, interaktivní 

animace, prostý text, grafická plocha určená pro kreslení a další aplikace podporující 

zobrazení vytvořených DVO. Velmi významnou roli v užívání těchto tabulí pak hrají právě 

interaktivní objekty (neboli digitální výukové objekty), popřípadě celé lekce, které se 

výborně hodí pro obohacení výkladu. Především vizuální a názorná složka výuky pak žáky 

výrazně aktivizuje a zvyšuje efektivitu edukačního procesu“12.   

                                                        
12 SYCHRA, Mikuláš. Tvorba interaktivních výukových objektů v autorském prostředí. Praha, 

2008. Diplomová práce. UK v Praze, PedF, KITTV. Vedoucí práce PhDr. Josef Procházka, Ph.D. 
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3. Cíl práce 

Cílem této práce je identifikovat takové problematické aspekty využívání digitálních 

výukových objektů na základních školách, které jsou dány koncepcí objektů samých a 

následně navrhnout taková opatření, která by vliv zmíněných aspektů plně či částečně 

potlačila. Což v praxi bude znamenat navrhnout takové DVO, které zasáhnou co možná 

nejširší spektrum předmětů, respektive tematických okruhů učebních osnov. A zároveň 

pro ně vytvořit obslužné programy, které budou přístupné všem učitelům bez ohledu na 

jejich úroveň ICT kompetencí; a jejich nasazení ve výuce zabere minimum času. 

Zároveň by tyto aplikace měly zaplnit mezeru „na trhu“, což znamená, že podobné 

buď vůbec neexistují, nebo jsou, ale jejich koncepce nevyhovuje potřebám učitelů. 

Zejména z hlediska ovládání je spousta prostoru pro modifikaci stávajících aplikací, které 

jsou pro svou složitost často spíše překážkou pro efektivní práci ve výuce, než aby ji 

usnadňovaly a dělaly ji zajímavější hlavně pro studenty. 

 

4. Metody a postup práce 

Pro vhled do problematiky DVO je třeba nejprve zmapovat jejich dostupnost pro 

pedagogy. Již z definice digitálních výukových objektů je nasnadě, že jako nejobsáhlejší 

zdroj DVO bude nepochybně internet.  

Na českém webu se DVO věnuje například metodický portál RVP, ve škole.cz nebo 

informační a vzdělávací portál školství Zlínského kraje. V anglickém jazyce potom 

například rozcestník, který zároveň i obsahuje již vytvořené DVO, MERLOT.  

České weby obsahují převážně DVO ve formátu pro textové, tabulkové či 

powerpointové editory (obecně kancelářské aplikace). Portál ve škole.cz navíc obsahuje 

DVO ve formátu pro určitý typ interaktivní tabule. Žádný z nich ale bohužel nepodporuje 

vytváření vlastních DVO, které by nebyly založené na běžných kancelářských aplikacích, 

jež mají jistá omezení v oblasti interaktivity. Ostatní DVO, které jsou zaměřené jen na 

software dodávaný společně s interaktivní tabulí, mají omezené obecné použití, kde by 

nebyly vázány na hardware a platformu, na které bychom chtěli DVO prezentovat. 
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Zahraniční portály jsou na tom podstatně lépe. Hlavně rozcestníkové weby odkazují 

na (online) aplikace, ve kterých lze vytvářet vlastní DVO založené například na Adobe 

Flash technologii (např. prezi.com). Bohužel tyto služby bývají zpoplatněny, což v našich 

podmínkách může být mnohdy překážkou pro jejich používání. Co ale vidím jako největší 

problém ve využívání zahraničních DVO a služeb souvisejících s nimi, je jazyková bariéra. 

Všechny nabízené DVO i aplikace jsou v anglickém jazyce, což je pro některé učitele 

nepřekonatelný problém. To, že tato skutečnost zároveň ukazuje na úroveň jazykových 

kompetencí českých pedagogů, je věcí jinou. 

Obecně lze říci, že dostupných DVO a doprovodných aplikací pro jejich editaci a 

prezentaci je dostatek, ale mají jistá omezení. Ve většině případů jsou dostupné jen pro 

jednu platformu (Microsoft Windows), nebo jsou vázány na software dodávaný pouze 

s hardwarem (interaktivní tabule). Některé složitější formáty DVO nelze zpětně editovat, 

pokud nemáte zakoupenou licenci pro příslušný software. 

Pro bližší identifikaci problémových aspektů využívání výukových objektů na 

základních školách se jeví být vhodnou metoda rozhovoru s učiteli, kteří mají osobní 

zkušenosti s DVO a jakožto jejich uživatelé jsou blíže seznámeni i s jejich problematikou. 

 

Problémové aspekty v kontextu s učiteli 

S cílem vyšší efektivity získávání informací v rozhovorech byla nejprve realizována 

série neformálních neřízených rozhovorů, které posloužily pro zmapování problematiky 

mezi uživateli.  

Na základě zmapování problematiky výukových objektů, byl navržen 

polostrukturovaný rozhovor, který se orientoval do 5 základních oblastí: 

1. ICT kompetence učitele 

2. způsoby, kterými respondent využívá ICT a výukové objekty  

3. co učitelé na současné nabídce objektů oceňují, co jim chybí a co vadí  

4. jaké typy objektů by v hodinách využili a proč 

5. objekty a motivace - jsou lepší animace, interaktivní objekty, objekty typu hra 
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Na základě výsledků rozhovorů budou navržena a realizována opatření. Pokud 

dostupné DVO budou pro učitele nevyhovující a nebude možné vytvořit přijatelné DVO 

pro stávající obslužné aplikace, tak bude potřeba takové aplikace vytvořit. 

 

4.1. Realizace rozhovorů 

Neformální rozhovory jsem realizoval na ZŠ Říčany a ZŠ Strančice. Zúčastnilo se jich 

celkem deset učitelů, z čehož osm aktivně pracujících s ICT. S odborným pohledem 

z hlediska psychologie dítěte mi hodně pomohla uznávaná psycholožka PhDr. Iveta 

Míková, která se mimo jiné věnuje i reedukaci specifických poruch učení. 

Na základě výsledků neformálních rozhovorů bylo vymezeno pět základních oblastí 

a návrh dotazníku, který byl představen v předchozí části. 

Polostrukturovaného rozhovoru se zúčastnilo devatenáct učitelů ze čtyř základních 

škol. Jmenovitě to byly ZŠ Říčany Bezručova, ZŠ Strančice, ZŠ Velké Popovice a ZŠ Magic 

Hill.  

Vzhledem k tomu, že všichni učitelé předkládali podobné připomínky  a to 

zprostředkovaně i od ostatních kolegů, jsem usoudil, že pro potřeby identifikace hlavních 

problémů lze tento vzorek považovat za dostatečný. 

 

4.2. Výsledky rozhovorů 

Učitelé všeobecně oceňují možnosti DVO, jako podpory výuky. Při správném využití 

potenciálu DVO jsou jejich možnosti nepřeberné. Nebrání se jejich pravidelnému zařazení 

do výuky. 

Na základě rozhovorů bylo zjištěno, že učitelé potřebují co nejjednodušší aplikace 

na obsluhu, k jejichž obsluze stačí minimální znalosti ICT a možnost tvorby vlastních 

výukových objektů. 
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ICT kompetence učitele 

Učitelé většinou umějí pracovat s počítačem jen mechanicky. Naučí se postupy, 

které potom opakují. Pokud přijde nestandardní situace, tak si s ní nevědí rady. I proto 

apelují na jednoduchou obsluhu aplikací, kde minimum času stráví jejím nasazením do 

výuky a při vyučování se tedy nemusejí soustředit na aplikaci, ale pouze na samotnou 

výuku. 

Řada učitelů se obává složité obsluhy aplikací s DVO a s tím souvisí i obava, že 

z nedostatečné erudice se jim dostane posměchu ze strany žáků, neboť ti, díky způsobu 

trávení času převážně u počítačů, mohou mít větší ICT kompetence než jejich učitelé. 

Dospělí mají oproti dětem, které jsou bez předsudků, velkou nevýhodu, protože 

předjímají svůj případný neúspěch. 

 

Způsoby, kterými respondent využívá ICT a výukové objekty 

Na všech školách, které se zúčastnily rozhovorů, již pracují s DVO a to převážně 

formou projekce na plátno a interaktivní tabulí. Hlavně interaktivní tabule jsou z jejich 

pohledu ideálním prostředkem, jak dnes žáky lépe zapojit přímo do výuky, třeba formou 

hry. 

Při projekci na plátno převážně využívají DVO založených na powerpointových 

prezentacích. Jako hlavním argument byla jednoduchá obsluha a krátké nasazení během 

výuky. Tento argument samozřejmě platil jen v případě, že měli na výběr z více možností, 

jak využít DVO. Nicméně pravým důvodem můžou být obavy, které souvisejí s jejich ICT 

kompetencemi. 

Kromě projekcí na plátno se v poslední době hodně preferuje výuka pomocí 

interaktivní tabule. Pro práci s ní učitelé používají výhradně aplikace dodávané společně 

s tabulí, které bývají v základních verzích s omezeními, nebo jí pouze simulují projekci na 

plátno.  
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Co učitelé na současné nabídce objektů oceňují, co jim chybí a co vadí 

Učitelé oceňují snahu o nasazení moderních výukových metod s pomocí ICT do 

výuky. Možnosti učebních pomůcek založených na ICT jsou v podstatě neomezené a navíc 

jsou lehce přenosné. 

Na druhou stranu nejvíce výtek k současné nabídce DVO bylo ohledně omezených 

možností vytvářet, či editovat vlastní DVO pro programy dodávané společně s tabulemi. 

Firmy, které nabízejí DVO i programy k jejich prezentaci (převážně na interaktivní tabuli), 

nabízejí stažení již hotových DVO za poplatek. Navíc je nabídka DVO pro jednotlivé 

aplikace soustředěná na omezený počet předmětů, i když by využití bylo daleko širší. 

Kritice též podléhal obsah již vytvořených DVO, který ve valné většině nekoresponduje 

s osnovami dané školy a mnohdy je tedy DVO pro danou výuku, díky tomuto nedostatku, 

nepoužitelný. Mnohé z dodávaných aplikací společně s tabulemi jsou omezené použitím 

pouze na platformě Microsoft Windows.  

Dalším často zmiňovaným aspektem, který zároveň odráží i úroveň ICT kompetencí 

učitelů je fakt, že aplikace bývají složité na obsluhu. Učitelé hledají jednoúčelové aplikace, 

které ale mohou být využity pro co nejširší spektrum předmětů a u kterých nasazení při 

výuce nezabere více jak 5 minut. Absence této podmínky bývá největší překážkou 

převážně pro učitele s menšími ICT kompetencemi. 

 

Jaké typy objektů by v hodinách využili a proč 

 Převážně pro výuku cizích jazyků by učitelé nejvíce uvítali výukovou hru typu 

pexeso. Zajímavé je, že slovo pexeso vzniklo akronymem z názvu pořadu, který 

se vysílal v letech 1965 – 1972, „Pekelně se soustřeď!“13. Jde tedy o čistě české 

slovo. V původním znění se hra jmenuje Memory (Paměť). 

Její využití by bylo v podstatě na jakýkoli předmět. A co je důležité, děti tato hra 

baví. Navíc tato hra rozvíjí paměť dětí a jejich rozumovou výchovu, jazykovou 

výchovu a zrakové vnímání. 

                                                        
13 Pexeso, rexeso a jaké další eso?. . Naše řeč [online]. 2001 [cit. 2012-07-22]. Dostupné 

z: http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=7607 
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Pexes je sice na internetu nepřeberné množství, ale jejich obsah je pevně dán a 

nelze ho přizpůsobit potřebám vlastních osnov. Hlavně učitelé cizích jazyků měli 

připomínky k pevně daným obsahům pexes, které se lišily od těch, které by 

potřebovali v rámci jejich hodin. 

 Další hrou, která se často objevuje i jako doporučení pro procvičení na portálu 

RVP14, je hra Riskuj. Její využití je univerzální. Obsahem může být jakákoliv 

probíraná látka, která je rozdělená na témata a jednotlivé otázky seřazené 

podle stupně obtížnosti. Přínosem pro žáky z pedagogického hlediska je rozvoj 

v oblasti rozumové výchovy, jazykové výchovy a v neposlední řadě logického 

myšlení.  

Učitelům tato hra velice chybí v elektronické podobě. 

 Dva kruhy, jak je nazývali sami učitelé, je hra, kde se žáci učí pomocí dvou 

množin roztřídit seznam entit podle svého druhu či obsahu. Tato hra rozvíjí 

vedle rozumové výchovy též grafomotorickou koordinaci dítěte, jeho 

vizuomotoriku, prostorovou orientaci v kombinaci se čtením. 

Příkladem této hry může být seznam sloves a přídavných jmen, které 

umisťujeme buď do množiny Slovesa nebo Přídavná jména. 

 Transformace je aplikace, kde je hlavní okno rozpůleno na dvě poloviny a 

v jedné z nich je symbol (objekt). Přetáhnutím symbolu na druhou polovinu se 

symbol přetransformuje v jiný objekt, který však reprezentuje totéž. 

Přetáhnutím zpět na původní polovinu se opět přetransformuje na svou 

původní hodnotu.  

Transformace rozvíjí abstrakci a práci se symbolikou. Účelem je pomocí postupů 

od konkrétního k abstraktnímu a známého k neznámému rozvíjet myšlenkové 

operace (např. abstrakce a generalizace). 

Příklad: pět (vyobrazených) jablek se po přetáhnutí na druhou polovinu změní 

na číslici 5 a přetáhnutím zpět se číslice 5 opět změní v pět jablek. 

                                                        
14 Metodický portál RVP: vyhledávání [online]. [cit. 2012-07-22]. Dostupné 

z: http://rvp.cz/vyhledavani?q=riskuj&s.x=7&s.y=8 
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 Domino, u kterého jsou hrací kameny ve tvaru trojúhelníku, by si žáci 

procvičovali prostorovou představivost, zrakové vnímání a logické uvažování.  U 

každého vrcholu je matematický příklad a žák má za úkol skládat k sobě vzorce 

se stejnými výsledky (Obr. 1 - Matematické domino). 

 

Objekty a motivace - jsou lepší animace, interaktivní objekty nebo objekty typu 

hra? 

Vzhledem k dnešnímu trendu, kde začíná převládat konstruktivní metoda vyučování, 

se interaktivní hra ukázala jako nejlepší z metod výuky, která děti nenásilnou formou 

motivuje ke zvyšování přirozeného zájmu o vzdělání. Nejlépe se vzdělává, pokud student 

netuší, že je vzděláván čili: 

„Hra je činnost volená i uskutečňovaná zcela svobodně, není osobně vědomím 

„prostředkem k cíli“, ale spíše „cílem sama o sobě“.“15 

Čačka dále píše, že v zájmu zdravého vývoje dítěte musí, v jeho denním programu, 

být na hru přiměřený dostatek času. Zákaz hry nikdy nevede ke zvýšení zájmu o učení. Je 
                                                        
15 ČAČKA, Otto. Psychologie duševního vývoje dětí a dospívajících s faktory optimalizace. 

1. vyd. Brno: Nakladatel Jan Šabata, 2000, s. 150. ISBN 80-7239-060-0. 

Obr. 1 - Matematické domino 
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ale vždy vážným ohrožením duševní rovnováhy. Děti se hry (do určitého věku) nedokážou 

zbavit. Minimálně si například kutálejí tužkou. Hrou se též rozvíjejí zdravé vztahy 

k ostatním dětem. 

Aby hra byla pro děti lákavá, tak je zapotřebí ji nějakým způsobem zpestřit, k čemuž 

napomáhají různé grafické prvky, či animace, kdy hra jakoby oživne, stává se reálnější. 

Ideálním stavem by tedy byla kombinace interaktivních objektů, které jsou 

animované, a pracuje se s nimi formou hry. Takové DVO se ale bohužel velmi špatně 

upravují a pro jejich vytváření je potřeba poměrně velká úroveň ICT kompetencí. 

 

4.3. Návrh opatření 

V této části práce se budeme věnovat vlastnímu zpracování podnětů učitelů, které 

shrneme do následujících tezí. Za největší problematické aspekty v oblasti využití 

digitálních výukových objektů, které byly identifikovány v předchozí části lze označit: 

a) Příliš složitá obsluha stávajících aplikací a s tím související zbytečně dlouhé 

nasazení do výuky a neefektivita práce s nimi. Stávající nízká úroveň ICT 

kompetencí učitelů bývá největší překážkou k tomu, aby učitelé plně využívali 

potenciál ICT. 

b) Nemožnost jednoduše vytvářet a editovat vlastních DVO, které by lépe 

odpovídali potřebám vlastních osnov škol. 

c) Absence obslužné aplikace digitálních výukových objektů, která by byla co 

nejuniverzálnější ve smyslu použití v co nejširším spektru předmětů. 

d) Přenositelnost mezi systémy. Pokud učitel přechází mezi jednotlivými hodinami, 

nebo v rámci různých škol, mezi různými operačními systémy a platformami 

interaktivních technologií, chce používat stále jednu a tu samou aplikaci. 

Jako nejvhodnější řešení z hlediska cíle práce se jeví býti nový, resp. revidovaný 

návrh a implementace vybraných nejpoužívanějších typů digitálních výukových objektů, 

se zaměřením na rozvoj dětského intelektu, schopností a dovedností tak, aby jejich nová 

koncepce řešila stávající problémy, se kterými se učitelé musí potýkat. 
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Ideálním řešením by bylo propojit rozvoj dítěte pomocí edukativních činností a 

interpersonálních vrstevnických kontaktů. Proto považuji za nejvhodnější řešení 

prezentovat DVO formou hry, kdy se do procesu učení mohou zapojit všichni a navíc bez 

pocitu, že je někdo k něčemu nutí. 
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5. Praktická část 

Na základě vyhodnocení rozhovorů jsem vybral čtyři aplikace, které by zasáhly, 

pokud možno, co největší oblast rozvoje dítěte, dalo se je použít v co nejširším spektru 

tematických okruhů a zároveň vyhovovaly potřebám učitelů.  

Což v praxi bude znamenat navrhnout takové DVO, které zasáhnou co možná 

nejširší spektrum předmětů, respektive tematických okruhů učebních osnov. Zároveň pro 

ně vytvořit obslužné programy, které budou přístupné všem učitelům bez ohledu na jejich 

úroveň ICT kompetencí, a jejich nasazení ve výuce zabere minimum času. 

 

5.1. Použité technologie 

Pro realizaci projektů (aplikací) jsem zvolil následující technologie: 

 Java – programovací jazyk, ve kterém budou naprogramovány obslužné 

aplikace pro DVO. Je nezávislý na platformě, tedy na operačním systému 

počítače. 

 XML – technologie pro ukládání potřebných dat. Tuto technologii použiji pro 

ukládání obsahů DVO 

 Zip – kompresní metoda. Pomocí této technologie se DVO zkomprimují do 

jednoho souboru. 

 

Java  

Tento programovací jazyk byl oficiálně představen v roce 1995 firmou Sun. Je 

postaven na principech programovacích jazyků C a C++. Zvláštností tohoto jazyka je, že 

překlad zdrojového kódu neprobíhá přímo do spustitelného souboru (u operačního 

systému Windows klasické *.exe soubory), tj. do strojového jazyka počítače, ale do 

pseudojazyka nazývaného byte-code. Tento jazyk je nezávislý na cílovém počítači, což 

prakticky znamená, že programátora nemusí zajímat, na jakém typu počítače a 

operačního systému jeho program poběží. 
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Jedním z nejvíce oceňovaných přínosů Javy je plná přenositelnost programů na 

libovolnou platformu. Jak již bylo zmíněno výše, dosahuje se této přenositelnosti pomocí 

“bajtkódu”, jehož interpretace je potom úkolem speciálních programů, nazývaných 

souhrně Java platforma. V základním rozdělení jsou dvě verze: JDK (Java Development Kit) 

a JRE (Java Runtime Environment). JDK je verze pro vývojáře (k vývoji jsem použil JDK 7). 

Druhá (JRE) je potřebná pro běh samotné aplikace (JDK v sobě obsahuje i JRE knihovnu). 

Pro každou platformu je napsána vlastní JRE, což je třeba zohlednit při její instalaci. 

Vzhledem k rozšířenosti Javy je JRE dostupná pro všechny dostupné operační systémy. 16 

 

XML 

eXtensible Markup Language je další ze značkovacích jazyků, které se uplatní 

zejména na webu. Tento jazyk lze využít i v jiných odvětvích než jen na webových 

stránkách. Ale ve spojení s internetem se o něm mluví jako o nástupci HTML. XML nám 

umožní si navrhnout vlastní tagy a pomocí elementů popisovat jejich obsah. Tudíž je XML 

ideálním nástrojem pro vytváření vlastní struktury obsahu. Velkou výhodou této 

technologie je, že je volně šiřitelná jako open-source a nepodléhá žádným licenčním 

omezením, se kterými se setkáváme u komerčních technologií. 17 

 

Zip 

Je souborový formát pro kompresi dat a jejich archivaci. Zip soubor může obsahovat 

jeden a více komprimovaných souborů. Komprimací do Zip souboru dosáhneme nejen 

úspory místa, ale navíc jsou všechny obsažené soubory jako jeden jediný, což je výhodné 

hlavně při přenosu dat. Tím, že je Zip volně šiřitelný, tak podpora pro práci s ním bývá 

součástí mnoha programů i programovacích jazyků. 18 

  

                                                        
16 HEROUT, Pavel. Učebnice jazyka Java. 3., rozš. vyd. [i.e. 4. vyd.]. České Budějovice: 

Kopp, 2008. ISBN 978-80-7232-355-5. 
17 Tvorba-webu.cz. [online]. [cit. 2012-07-22]. Dostupné z: http://www.tvorba-webu.cz/xml 
18 Wikipedia. [online]. [cit. 2012-07-22]. Dostupné 

z: http://en.wikipedia.org/wiki/Zip_(file_format) 
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5.2. Modul Pexeso 

Modul Pexeso můžeme využít všude tam, kde lze vytvořit dvojici na sobě závislých 

objektů. Nemusí se vždy jednat o konkrétní předměty, ale může jít koncepty v rámci 

mezipředmětových vztahů.  

Hry tohoto typu rozvíjejí u dětí základní oblasti, jako jsou paměť, rozumová výchova, 

jazyková výchova a percepční oblasti, kde je kladen důraz na rozvoj zrakového vnímání. 

Princip her typu pexeso je oceňován obzvláště u dětí se specifickými poruchami učení. 

Takové děti mohou být oslabeny svojí sníženou schopností rychlého čtení. Práce s obrázky 

nejenže rozvíjí jejich zrakové vnímání, ale tento handicap i zmírňuje. 

Například v matematice lze vytvořit dvojice: geometrický útvar a vzorec pro výpočet 

jeho obsahu, přírodopis: obrázky stromů a jejich názvy, dílny: nástroje (části nástrojů) a 

jejich pojmenování, cizí jazyky: obrázek s motivem a jeho jméno v daném jazyce apod. 

 

Obr. 2 - Pexeso, okno aplikace 
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5.2.1. Struktura 

Okno aplikace (Obr. 2 - Pexeso, okno aplikace) lze rozdělit do dvou částí: 

 Panel s obsluhou běhu modulu – obsahuje nabídkové menu Soubor, tlačítka 

Obnov karty, Zamíchej karty, výčtový seznam počet Karet v řádku a počet 

zobrazených Dvojic. 

 Hlavní pracovní okno – které je zároveň hrací plochou. 

 

5.2.2. Ovládání 

Panel s obsluhou běhu programu 

 Menu Soubor - obsahuje položky pro práci s vlastními DVO (otevřít, nový, 

editovat a zavřít soubor) a možnost zavřít okno aplikace. 

 Obnov karty  – jestliže  jsme rozehráli hru a máme dvojice karet, které jsou již 

odebrané, tak pomocí tohoto tlačítka vrátíme všechny odebrané dvojice na 

původní místo. 

 Tlačítko Zamíchej karty “rozdá” nové karty. Náhodně vybere novou sadu (pouze 

v případě, že zobrazujeme méně karet, než je v souboru k dispozici), zamíchá ji 

a rozloží na hrací plochu dle uživatelského nastavení. 

 Výčtový seznam Karet v řádku určuje počet karet v jednom řádku. 

 Pomocí pole zobrazených Dvojic lze nastavit celkový počet zobrazených karet. 

Číslo za lomítkem ukazuje kolik dvojic je v souboru k dispozici. 

Po načtení obsahu pomocí menu Soubor lze provést přizpůsobení rozložení karet 

v hlavním okně pomocí panelu pro obsluhu (Karet v řádku, Dvojic). Podle velikosti okna 

můžeme nastavit počet celkem zobrazených dvojic karet i počet zobrazených karet 

v jednom řádku. Tato nastavení si program uchovává i po dalším spuštění. 

Dále tu zbývá tlačítko pro zamíchání karet (chcete-li rozdání) a tlačítko pro obnovu 

již zamíchaných na původní místo. 
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Hlavní pracovní okno 

Karty otáčíme kliknutím na danou kartu. Hráči postupně otáčí dvojici karet lícem 

vzhůru, aby je viděli i ostatní hráči. 

Pokud karty patří k sobě, změní se barva v okolí karet na zelenou a program čeká 

s obrácenými kartami na kliknutí kamkoliv do hrací plochy. Po kliknutí se obě karty 

odeberou (Obr. 3 - Pexeso, správná dvojice karet). 

 

Pokud karty netvoří dvojici, okolí karet se zbarví červenou barvou a program opět 

čeká na kliknutí kamkoli do hrací plochy. Po kliknutí se karty obrátí zpět lícem dolů a 

pozadí se vrátí na svou původní hodnotu (Obr. 4 - Pexeso, špatná dvojice karet). 

Hraje se tak dlouho, dokud nejsou všechny karty rozebrány.  

Obr. 3 - Pexeso, správná dvojice karet 
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5.2.3. Tvorba vlastních objektů 

Pro zahájení tvorby vlastních DVO klikneme na položku Nový soubor. Pokud již 

máme otevřený soubor s daty, která chceme editovat, tak Editovat soubor. 

Editační dialog obsahuje (Obr. 5 - Pexeso, editace DVO): 

 panel pro výběr souborů 

 náhledovou část  

 panel pro uložení či zavření editačního dialogu  

 

Obr. 4 - Pexeso, špatná dvojice karet 
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Panel pro výběr souborů 

Tento panel se skládá ze dvou částí: 

 Pole pro výběr obrázku rubu všech karet (Obrázek pozadí) – pokud je toto pole 

podbarveno červenou barvou, tak je vybraný soubor buď ve špatném formátu, 

nebo ho nelze načíst. 

 Dvojice polí pro výběr závislých karet – pokud nejsou v obou polích vybrané 

soubory ve správném formátu, či je nelze přečíst, tak je tlačítko Přidat (přidává 

vybrané karty do náhledové části) neaktivní a nelze na něj kliknout. 

Program si po uložení DVO pamatuje poslední cestu k adresáři. 

 

Náhledová část 

Náhledová část slouží pro kontrolu vybraných karet. Pomocí červeného křížku u 

každé dvojice lze tuto dvojici ze seznamu odebrat. 

Obr. 5 - Pexeso, editace DVO 
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Pod seznamem je zobrazen obrázek pozadí. 

 

Panel pro uložení či zavření editačního dialogu 

Obsahuje dvě tlačítka: 

 Uložit – otevře okno pro výběr cílového souboru, který chceme vytvořit. 

 Zrušit – zavře editační okno a zahodí jeho obsah, který právě editujeme. 
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5.3. Modul Půl Pexeso 

Je rozšířením hry typu Pexeso, tudíž má i podobné využití. Můžeme ho využít všude 

tam, kde lze vytvořit dvojici na sobě závislých objektů. Nemusí se vždy jednat o konkrétní 

předměty, ale může jít koncepty v rámci mezipředmětových vztahů. 

Kromě rozumové výchovy, jazykové výchovy, percepční oblasti, kde je důraz na 

rozvoj zrakového vnímání a procvičování paměti je tato hra obohacena o oblasti, které 

rozvíjejí koncentraci pozornosti, prostorovou orientaci, pravolevou orientaci a 

grafomotorickou koordinaci. Je zde i možnost volby způsobu hledání polovin, kdy děti 

objevují osu souměrnosti. Hlavní motivace této hry však spočívá ve viditelném výsledku 

druhé části obrázku, který doplní. Opět u této hry platí, že je oceňována obzvláště u dětí 

se specifickými poruchami učení. Takové děti mohou být oslabeny svojí sníženou 

schopností rychlého čtení. Práce s obrázky nejenže rozvíjí jejich zrakové vnímání, ale tento 

handicap i zmírňuje. 

 

5.3.1. Struktura 

Okno aplikace (Obr. 6 - Půl Pexeso, okno aplikace) lze rozdělit do dvou částí: 

 Panel s obsluhou běhu modulu – obsahuje nabídkové menu Soubor, tlačítka 

Obnov karty, Zamíchej karty, Rozlišuj půlky, výčtový seznam počet Karet v řádku 

a počet zobrazených Dvojic. 

 Hlavní pracovní okno – je vlastní hrací plocha, kterou lze rozdělit na dvě části: 

 V horní je statické pole, které v pravé části obsahuje vybranou kartu, ke 

které hledáme dvojici a v levé v základním módu obrázek s otazníkem, 

který se postupně zaplní jednou a posléze i druhou polovinou hledané 

dvojice. 

 V dolní části jsou potom zobrazeny všechny načtené a rozpůlené karty 

lícem nahoru. 
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5.3.2. Ovládání 

Panel s obsluhou běhu programu 

 Menu Soubor - obsahuje položky pro práci s vlastními DVO (otevřít, nový, 

editovat a zavřít soubor) a možnost zavřít okno aplikace. 

 Obnov karty  – jestliže jsme rozehráli hru a máme dvojice karet, které jsou již 

odebrané, tak pomocí tohoto tlačítka vrátíme všechny odebrané dvojice na 

původní místo. 

 Tlačítko Zamíchej karty “rozdá” nové karty. Náhodně vybere novou sadu (pouze 

v případě, že zobrazujeme méně karet, než je v souboru k dispozici), zamíchá ji 

a rozloží na hrací plochu dle uživatelského nastavení. 

Obr. 6 - Půl Pexeso, okno aplikace 



29 
 

 Rozlišuj půlky – aktivací se rozpůlí cílový panel (s otazníkem) červenou linkou 

(Obr. 8 - Půl Pexeso, mód "rozlišuj půlky") a aplikace očekává přetahování 

hledaných „půlkaret“ na jejich přesné poloviny. 

 Výčtový seznam Karet v řádku určuje počet karet v jednom řádku. 

 Pomocí pole zobrazených Dvojic lze nastavit celkový počet zobrazených karet. 

Číslo za lomítkem ukazuje kolik dvojic je v souboru k dispozici. 

Po načtení obsahu pomocí menu Soubor lze provést přizpůsobení rozložení karet 

v hlavním okně pomocí panelu pro obsluhu (Karet v řádku, Dvojic). Podle velikosti okna 

můžeme nastavit počet celkem zobrazených dvojic karet i počet zobrazených karet 

v jednom řádku. Tato nastavení si program uchovává i po dalším spuštění. 

 

Hlavní pracovní okno 

Princip této hry se od klasického pexesa liší způsobem hledání dvojic. Karty 

neobracíme, ale přetahujeme do cílového panelu ty poloviny, které mají zobrazen vzor 

v pravé části statického horního pole. 

Hledání lze ztížit tím, že hledané půlky musíme do cílového panelu přetahovat na 

správnou polovinu. Tento mód je aktivní, pokud je cílový panel rozdělen červenou linkou 

(tlačítko Rozlišuj půlky) (Obr. 8 - Půl Pexeso, mód "rozlišuj půlky"). 

Pokud do cílového pole přeneseme obě správné poloviny, změní se barva pozadí 

statického pole na zelenou barvu (Obr. 7 - Půl Pexeso, najití obou polovin) a program čeká 

na kliknutí kamkoli do hrací plochy. Po kliknutí se obě karty odeberou a do statického pole 

se vybere jiná karta, ke které budeme hledat na ní závislé poloviny. Hraje se tak dlouho, 

dokud nejsou všechny karty rozebrány. 
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Obr. 8 - Půl Pexeso, mód "rozlišuj půlky" 

Obr. 7 - Půl Pexeso, najití obou polovin 
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5.3.3. Tvorba vlastních objektů 

Vytváření a editace probíhá stejným způsobem, jako u klasického Pexesa (viz. 5.2. 

Modul Pexeso, 5.2.3. Tvorba vlastních objektů). Půlené obrázky jsou prezentovány jako 

hlavní obrázek a obrázek zobrazovaný ve statickém poli je prezentován jako druhý 

obrázek. 
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5.4. Modul Mapa 

Tato aplikace vychází z výukové hry Dva kruhy, které jsem přizpůsobil co nejširšímu 

použití.  

Kombinace základních oblastí, které jsou v Mapě u dětí rozvíjeny, se skládá ze čtení, 

prostorové orientace, vizuomotoriky, grafomotoriky a v neposlední řadě posilování 

vědomostní složky. 

V Mapě se na přesná místa (cílové červené terče) hlavního objektu (obrázku) 

namapují zájmové objekty, které prezentují daný bod názvem. 

 

5.4.1. Struktura 

Okno modulu (Obr. 9 - Mapa, okno aplikace) lze rozdělit do dvou částí: 

 

Obr. 9 - Mapa, okno aplikace 
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 Panel pro obsluhu obsahu – nabídkové menu Soubor, Obnov seznam, Zamíchej 

seznam, zobrazených Terčů (zájmových objektů). 

 Hlavní pracovní okno – které lze dále rozdělit na dvě části: 

 V levé části je hlavní obrázek s náhodně vybranými cílovými terči 

zájmových objektů. 

 V pravé části jsou v seznamu náhodně vybrané zájmové objekty, které 

korespondují se zobrazenými cílovými červenými terči v hlavním obrázku 

(jejich počet je dán číslicí v poli počet Prvků). 

 

5.4.2. Ovládání 

Panel pro obsluhu obsahu 

 Menu Soubor - obsahuje položky pro práci s vlastními DVO (otevřít, nový, 

editovat a zavřít soubor) a možnost zavřít okno aplikace. 

Obr. 10 - Mapa, další možnosti použití 
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 Obnov seznam  – jestliže jsme rozehráli hru a máme nějaké zájmové objekty, 

které jsou již odebrané, tak pomocí tohoto tlačítka vrátíme všechny odebrané 

zájmové objekty zpět na původní místo. 

 Tlačítko Zamíchej seznam “rozdá” nové hledané zájmové objekty. Náhodně 

vybere novou sadu (pouze v případě, že zobrazujeme méně objektů, než je 

v souboru k dispozici), zamíchá ji a vytvoří z nich seznam v pravé části hlavního 

okna dle uživatelského nastavení. 

 Pomocí pole zobrazených Terčů lze nastavit celkový počet zobrazených 

zájmových objektů (zároveň i terčů). Číslo za lomítkem ukazuje kolik bodů 

celkem je v souboru k dispozici. 

Po načtení obsahu pomocí menu Soubor lze v horním panelu nastavit počet 

zobrazených prvků (zájmových bodů). Toto nastavení si program uchovává i po dalším 

spuštění. 

 

Hlavní pracovní okno 

Princip této hry spočívá v přiřazování zájmových objektů k červeným terčům 

vyobrazeným na podkladovém obrázku v levé části hlavního okna. Jakmile začneme 

s přesunem zájmového objektu, tak se v jeho levém horním rohu zobrazí malý naváděcí 

červený trojúhelník, jehož vrchol v rohu určuje polohu přetahovaného objektu. Červený 

trojúhelník musí při puštění levého tlačítka myši ležet v červeném terči (Obr. 12 - Mapa, 

umístění zájmových objektů na cílové terče).  

Pokud jsme zájmový bod přesunuli na správnou pozici v obrázku, tak je odebrán ze 

seznamu v pravé části hlavního okna a jeho název je zobrazen vedle terče, který změní 

svou barvu na zelenou (Obr. 12 - Mapa, umístění zájmových objektů na cílové terče). 

Pokud zájmový bod přesuneme na špatný terč, tak se vrátí na své původní místo v 

seznamu. 
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Obr. 11 - Mapa, editace 

Obr. 12 - Mapa, umístění zájmových objektů na cílové terče 
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5.4.3. Tvorba vlastních objektů 

Pro zahájení tvorby či editaci vlastních DVO klikneme na položku Nový soubor 

(v menu Soubor). Pokud již máme otevřený soubor s daty, která chceme editovat, tak 

Editovat soubor. 

Editační dialog obsahuje (Obr. 11 - Mapa, editace): 

 panel pro výběr souborů,  

 náhledovou část a  

 panel pro uložení či zavření editačního dialogu 

 

Založení nového bodu zájmu 

Kliknutím pravým tlačítkem myši na podkladový obrázek (náhledová část) otevřeme 

v místě polohy kurzoru panel (Obr. 11 - Mapa, editace), který obsahuje pole pro 

pojmenování zájmového bodu, tlačítko pro přidání do seznamu a tlačítko pro zavření 

panelu. 

 

Panel pro výběr souborů 

Panel pro výběr podkladového obrázku, jež se po vybrání načte do náhledové části. 

Pokud je toto pole podbarveno červenou barvou, tak je vybraný soubor buď ve špatném 

formátu, nebo ho nelze načíst. 

Program si po uložení DVO pamatuje poslední cestu k adresáři. 

 

Náhledová část 

Je rozdělena na dvě části: 

 V levé je samotný obrázek, na kterém mohou případně být vyobrazeny červené 

terče. 
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 V pravé je seznam zájmových objektů, které jsme vytvořily. Červený křížek 

u každého z nich jej odebere ze seznamu. 

 

Panel pro uložení či zavření editačního dialogu 

Obsahuje: 

 Zaškrtávací pole zobraz terče – zaškrtnutím se zobrazí červené terče, které 

prezentují vytvořené zájmové objekty. 

 Uložit – otevře okno pro výběr cílového souboru, který chceme vytvořit. 

 Zrušit – zavře editační okno a zahodí jeho obsah, který právě editujeme. 
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5.5. Modul Riskuj 

Jak již bylo zmíněno dříve, tato hra rozvíjí žákovy vědomosti v oblasti rozumové 

výchovy, jazykové výchovy, čtení a v neposlední řadě logického myšlení. Dále lze touto 

hrou učit děti kooperaci mezi sebou a zvyšovat tak sociálně emoční zralost. 

Aplikace je využitelná ve všech vyučovaných předmětech. Dalo by se říci, že má 

interdisciplinární charakter. O jejích přednostech svědčí i to, že se doporučuje jako forma 

opakování prakticky ve všech učebních modulech na webu RVP. 

Základní princip hry je založen na tématech, která mají obodované otázky seřazené 

podle náročnosti. Žáci vybírají otázky podle svých vědomostních znalostí. Jedná se tedy o 

čisté opakování nabytých vědomostí. 

Hra je koncipována jako soutěž dvou týmů o dosažení co nejvíce bodů za dobře 

zodpovězené otázky. 

 

Obr. 13 - Riskuj, okno aplikace 
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5.5.1. Struktura 

Okno modulu (Obr. 13 - Riskuj, okno aplikace) lze rozdělit do dvou části: 

 Panel pro obsluhu obsahu - obsahuje nabídkové menu Soubor, tlačítko Start 

nové hry a panel s ukazateli skóre soupeřících týmů. 

 Hlavní pracovní okno, které v základním režimu obsahuje témata, u kterých jsou 

otázky seřazeny dle náročnosti. 

Vzhledem k tomu, že se předpokládá prezentace na projekčních plátnech nebo lépe 

na interaktivních tabulích, tak se veškeré dění odehrává v hlavním pracovním okně. 

5.5.2. Ovládání 

Panel s obsluhou běhu programu 

 Menu Soubor - obsahuje položky pro práci s vlastními DVO (otevřít, přidat, nový, 

editovat a zavřít soubor) a možnost zavřít okno aplikace. 

 Tlačítko Start nové hry – pokud máme načtený soubor, tak tímto tlačítkem 

započneme hru, kdy se náhodně vybere začínající tým a zobrazí se načtená 

témata. Jestliže máme rozehranou hru, tak toto tlačítko anuluje skóre obou týmů 

a vrátí všechny zodpovězené otázky na původní místo. 

Pomocí menu Soubor lze u této aplikace načíst jak kompletně připravený seznam 

témat s otázkami, tak i přidávat jednotlivá témata s otázkami postupně. A to po jednom 

tématu, či skupinách témat. 

Hlavní pracovní okno 

Tým, který je na tahu má zelené pozadí. 

Kliknutím na hodnotu otázky, kterou chceme zodpovědět, se v hlavním okně 

příslušná otázka zobrazí. Ve spodní části je tlačítko “ukaž odpověď” (Obr. 15 - 

Riskuj,otázka). Po zodpovězení otázky soutěžním týmem a kliknutím na tlačítko “ukaž 

odpověď“ se místo otázky zobrazí správná odpověď, kde ve spodní části jsou nyní dvě 

tlačítka “ANO“ a “NE“ (Obr. 14 - Riskuj, odpověď). Nyní je na „rozhodčím“ aby posoudil, 

zda tým odpověděl na otázku dobře, či špatně. Poté klikne na příslušné tlačítko. 
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Obr. 15 - Riskuj,otázka 

Obr. 14 - Riskuj, odpověď 
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Pokud tým odpověděl dobře, přičtou se mu k dobru body získané za otázku a 

pokračuje ve hře výběrem další otázky. Pokud tým odpoví špatně, na tahu je druhý tým 

(zeleně podbarvený). V obou případech příslušná hodnota otázky mizí z nabídky. 

Po zodpovězení všech otázek se zobrazí výsledky hry. 

 

5.5.3. Tvorba vlastních objektů 

Pro zahájení tvorby či editaci vlastních DVO klikneme na položku Nový soubor (v 

menu Soubor). Pokud již máme otevřený soubor s daty, která chceme editovat, tak 

Editovat soubor. 

Editační dialog obsahuje (Obr. 16 - Riskuj, editace, témata): 

 náhledovou část  

 panel pro uložení či zavření editačního dialogu 

 

Náhledová část 

V náhledové části je seznam založených témat, která lze odebrat pomocí křížku 

v pravém horním rohu každého tematického celku.  

Pokud chceme editovat název některého tematického celku či otázky, které jsou 

jeho součástí, tak klikneme kamkoliv do šedého pole daného tematického celku a otevře 

se editační formulářový dialog (Obr. 17 - Riskuj, editace, otázky). 

 

Panel pro uložení či zavření editačního dialogu 

Obsahuje tlačítka: 

 Založit nové téma – otevře editační formulářový dialog pro editaci tématu a 

jeho otázek. 

 Uložit – otevře okno pro výběr cílového souboru, který chceme vytvořit. 

 Zrušit – zavře editační okno a zahodí jeho obsah, který právě editujeme. 
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Založení nového téma a jeho editace 

Kliknutím na tlačítko Založit nové téma se otevře formulář, kde lze vyplnit název 

tématu a otázky se správnými odpověďmi.  Pro případné formátování textu lze použít 

jednoduché HTML tagy. 

V dolním panelu jsou dvě tlačítka pro uložení nebo zrušení editovaného tématu. 

Pro opětovnou editaci stačí kliknout v seznamu témat kamkoliv do šedého pole 

daného tématu a otevře se předvyplněný editační formulářový dialog příslušnými 

otázkami a odpověďmi. 

 

Obr. 16 - Riskuj, editace, témata 
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Obr. 17 - Riskuj, editace, otázky 
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6. Závěr 

Současná nabídka digitálních výukových objektů je bohatá a různorodá. Ovšem ne 

vždy vyhovuje konkrétním potřebám škol, a to jak po stránce obsahu DVO, tak 

i v možnostech práce s nimi (obsluha a editace DVO) a požadavky na úroveň ICT 

kompetencí. 

Pro efektivní využití DVO, je potřeba jistá úroveň ICT kompetencí a chuť učitelů 

rozšiřovat své vlastní obzory v oblasti ICT. K tomu by v první řadě měly přispět doplňující 

kurzy, které mnozí v této chvíli postrádají a které by učitele buď seznamovaly s novými na 

ICT založenými metodami výuky, či prohlubovaly jejich stávající vědomosti v této oblasti. 

Dalším důležitým aspektem, který má vliv na využívání DVO, je jejich samotná 

koncepce, která mnohdy neodráží aktuální požadavky uživatelů. Mnozí ze současných 

pedagogů, přišli do kontaktu s ICT až v pozdějším věku a potřebují nejprve jednodušší 

DVO a poté postupně přecházet ke složitějším a komplexnějším systémům, které by 

dokázaly plně využít potenciál DVO. Proto by vývojáři měli při vytváření DVO 

spolupracovat v týmech s pedagogy a ne jako jednotlivci, kteří pouze předkládají hotová 

řešení. Tato skutečnost je bohužel stále opomíjena. Proto se v této práci koncepce DVO a 

jejich obslužných aplikací v první řadě snažila vyjít vstříc učitelům s nižší úrovní ICT 

kompetencí, kteří by rádi s těmito technologiemi pracovali, ale ve stávající nabídce DVO 

nenašli adekvátní aplikace, které by dokázali bez problémů obsluhovat. 

Z prvních reakcí učitelů je patrné, že podobné aplikace jim chyběly a i ti s nižšími ICT 

kompetencemi neměli problém s těmito aplikacemi pracovat. A to jak na úrovni 

prezentace DVO, tak i při vytváření vlastních obsahů. 

 

V rámci praktické části vytvořené DVO zatím nebyly verifikovány delší praxí, 

nicméně již během pilotního ověření se objevili zajímavé připomínky pro zlepšení, které 

budou zakomponovány do dalších verzí. Jednou takovou připomínkou je absence odměn, 

které by měly následovat po zdárném zakončení daného úkolu a které někteří učitelé 

kompenzují mimo DVO. Zažití a ocenění úspěchu je pro děti tou nejlepší motivací pro další 

práci. Na druhou stranu převážně mladší děti v první řadě motivuje samotný úspěch. 
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Během ověřování vytvořených DVO v praxi, byla učiteli nejvíce oceněna možnost 

jednoduché změny obsahu DVO, která umožňuje DVO daného typu využívat opakovaně, 

pro různá témata a obsahy vyučování. Nedostatečné či dokonce nulové možnosti editace 

obsahu dnes dostupných DVO jsou, dle slov učitelů zapojených do ověření, hlavní 

překážkou jejich nasazení v praxi, překážkou, která brání uzpůsobení výuky aktuálním 

potřebám konkrétní skupiny žáků, probírané látce, místním podmínkám a mnoha dalším 

specifikům, která se v praxi objevují. 

Závěrem lze vyzdvihnout hlavní poznání učiněné během práce na zde 

představených DVO a během jejich ověřování v praxi. Učitelé požadují spíše jednoúčelové 

a na obsluhu jednoduché DVO, které nekladou vyšší nároky na jejich ICT kompetence 

(nutnost instalace, potřeba serveru, složitá konfigurace atp.) a současně takové, které - 

opět uživatelsky přívětivým a nenáročným způsobem - umožňují editaci výukového 

obsahu. Bohužel, valná část v současnosti dostupných DVO, tyto požadavky nesplňuje. 
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