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Úvod 
Cílem této práce je zmapovat dostupné programy v prostředí www, evaluovat je a 

reflektovat. Je zde uvedena i zpětná vazba od studentů a učitelů na již dříve navržené 

výukové prostředí dle zadání. 

 Zvolení tohoto tématu je uvedeno níže. Cílem praktické části práce je vypracovat 

metodiku s dříve navrženými výukovými stránkami pro výuku multimédií, nasadit ji 

ve výuce, získat informace pro validaci navržené metodiky a díky zpětné vazbě do ní 

zapracovat poznatky z ověření a navrhnout tak další možnosti rozvoje. 

Mezi další cíle rovněž patří vypracovat metodiku výuky multimédií na základě 

vyhodnocení výzkumu a navrhnout další možnosti rozvoje webu. Stěžejním pojmem 

práce je slovo multimedialita nebo-li „širší efektivní zprostředkování informací pro-

pojením funkčních  významů různých médií  (text,  obraz,  grafika,  animace,  video, 

zvuk a další média)“ a „využití počítače ke kombinování médií pro podání co možná 

do  nejvyšší  míry  komplexní  informace  (vícekanálová  komunikace)“  (RAMBOU-

SEK, 2010). 

Výsledkem je větší názornost a motivovanost studujícího, lepší fixace učiva, ale 

i komplexnost výuky – není atomizovaná – je chápána v širším kontextu jak infor-

mačním, tak i společenském. Tato práce se zabývá užším celkem – multimédia, resp. 

výukovými programy (www stránky, aplety) se zaměřením na multimédia. 

V dnešní době rozhodně není výjimkou poslechnout si nějakou hudbu, shlédnout 

video a spoustu jiných věcí, které jsou někdy pokládány za rutinu. Klasické filmy a 

fotoaparáty vystřídala digitální zařízení, která jsou již dnes implementována do mo-

bilních telefonů, a tak máme multimediální stanici přímo v kapse, chemickou labora-

toř v koupelně v podobě čistících prostředků. A tak by se dalo pokračovat až do kon-

ce této práce.

 Vyvstává otázka, proč znát teorii, vždyť stačí, když budu umět konkrétní zařízení 

či přípravek ovládat, resp. používat. Ale zkusme si položit otázku: „ Mohu opravdu 

dobře ovládat dnes běžná zařízení, nevím-li alespoň rámcově, jak fungují?“ Jak lze 

bez znalostí nastavovat správné parametry pro fotografie, zvuk nebo video? Je oprav-

du zapotřebí utrácet peníze za drahé čistící prostředky, když někdy stačí to, co mám 

doma? Jak poznám optimální formát pro konkrétní činnost, kterou se souborem za-

mýšlím? Podle jakých kritérií si vybrat správný televizor či jiné zařízení?
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Dnešní doba apeluje na to, abychom alespoň rámcově znali teorii fyziky, chemie, 

techniky,  biologie  a  jiných vědních  oborů.  Tyto  znalosti  potřebujeme,  ať chceme 

nebo ne. Nemusí to být nějak do hloubky. Jde především o pochopení principu a se-

známení se se základními pojmy. Jinak se nám může stát, že si koupíme např. nový 

mobilní telefon a nebudeme plně využívat všechny jeho funkce. To by byla přece 

škoda.

Ale jak se tyto informace co nejlépe a nejrychleji dozvědět? Dnes již existuje celá 

škála možností. Lze využít např. tištěné publikace, návody k použití, rady prodejců – 

zde buďme ale opatrní, protože jejich cílem je daný výrobek prodat. Ale zajímavější 

studování by asi bylo přes internet. Jak ale na to, abychom se něco naučili, dobře to 

pochopili a zároveň to bylo i zajímavé?

A zde se naskýtá možnost výukových www stránek, resp. aplikací. Nemyslí se 

zde jen na školní prostředí, ale i pro jednotlivé zájemce. A právě tato práce se bude 

snažit zmapovat výukové www stránky a podle navržených kritérií je zhodnotit.

 Práce se hlouběji zabývá tématem multimédia, neboť se jedná o aktuální téma 

dnešní doby. A jako předmět výuky není na školách příliš rozšířen. Multimédia nás 

v praktickém životě všude obklopují; dostává se s nimi dnes do kontaktu snad každý 

člověk. A právě na praktičnost vzdělání apeluje kurikulární reforma, která proběhla 

nejen u nás, ale i v mnoha vyspělých zemích. Zdůrazňuje že: „Podstatou kurikulární 

reformy je tedy změna cílů a obsahu vzdělávání směrem k utváření a rozvoji život-

ních dovedností (klíčových kompetencí) a k přípravě žáků pro praktický život“ (Krá-

lová, 2010). Z tohoto pohledu se jeví téma www aplikace zaměřené na multimédia 

jako ideální. K rozhodnutí zvolit toto téma pomohli také lidé, kteří neznali základní 

pojmy z této oblasti nebo se nad nimi více nezamýšleli. Teprve po krátkém rozhovo-

ru je téma začalo zajímat, i když se technice profesionálně nevěnují. Zde se proto 

zrodila myšlenka vytvořit interaktivní web, který bude srozumitelným způsobem tuto 

problematiku jasně, stručně a co nejnázorněji vysvětlovat. Tento výukový portál byl 

vytvořen jako bakalářská práce, která byla následně otestována při výuce a zhodno-

cena žáky. Na základně zjištěných poznatků pak byla vypracována metodika tohoto 

prostředí. Ta následovně posloužila pro navržení jejího dalšího rozvoje. Další subka-

tegorií diplomové práce je zjištění, jak je to s výukou multimédií ve škole dnes. Ne-

chybí ani analýza Rámcově vzdělávacích programů, konkrétně pak tématický celek – 

multimédia.
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1 Výběr tématu
Téma práce „Výukové aplikace v prostředí WWW“ bylo zvoleno z několika dů-

vodů. První z nich je ten, že e-learning je v dnešním kurikulárním vzdělávání priori-

tou. Na tento problém poukazuje i Koncepce národní informační politiky (Rambou-

sek, 1999). Jejím cílem je implementace informační gramotnosti do výuky. Není to 

nahodilý efekt, ale promyšlená strategie, jak zajímavou formou přimět nejen studenty 

k tomu, aby se vzdělávali. ICT nám tak přináší nové způsoby učení, jak pro žáka, tak 

i pro učitele. Pracuje se zde s motivací, která vede k potřebě vzdělávat se a tím pá-

dem k překlenutí propasti poznatků, která je způsobena akcelerací vývoje. Techno-

logie nám slouží k lepšímu vybudování mezipředmětových vztahů, ale hlavně k eli-

minaci encyklopedismu neboli „Přetíženost učiva množstvím izolovaných poznatků, 

neumožňující pochopit vzájemné souvislosti, prakticky málo využitelných“ (Průcha, 

2003). 

Dalším důvodem je vysoká flexibilita prostředí, přístupného odkudkoliv přes in-

ternet. Nelze opomenout i možnost využití interaktivity a zpětné vazby. Na potřebu 

zařazovat  interaktivitu  do výuky poukázala  i  mezinárodní  konference o nadaných 

ECHA1. Bylo zjištěno, že správným použitím interaktivní tabule lze rozvíjet kreativi-

tu dětí z 63% na 80% (Martín, 2008). Toto byl hlavní důvod pro vytvoření interak-

tivního výukového portálu na výuku multimédií.

2 Stav poznatků o dostupných zdrojích 
podporující výuku

Tato  kapitola  se  snaží  zmapovat  dostupné zdroje,  zvláště  pak elektronické,  na 

podporu výuky se zaměřením na multimédia. Samozřejmě toto téma je velmi obsáhlé 

a o každém zdroji by se mohla napsat samostatná práce. To ovšem není mým cílem. 

Cílem mé práce je tyto zdroje zmapovat a evaluovat je podle následujících kritérií, 

které vychází z konceptu Charakteristické vlastnosti a specifické rysy informačních  

a komunikačních technologií z hlediska vzdělání (Rambousek, 2010).

2.1 Interaktivita
Interaktivita je „Vlastnost systému (např. elektronické učebnice) umožňující ak-

tivní přizpůsobení se uživateli a jeho podíl na řízení průběhu jednotlivých procesů“ 

(Průcha, 2003). ICT technologie poskytují spoustu možností využití interaktivity ve 

1 European Council for High Ability – mezinárodní konference o nadaných, kde přednášeli španělští 
odborníci
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výuce; ať už jde o výše zmiňovanou interaktivní tabuli či interaktivní stůl, tzv. digi-

tální třídu (Hubatka, 2010) nebo úplnou novinku – herní konzoli - Xbox 360. Velkou 

doménou uplatnění interaktivity je pak e-learning a výukové www stránky. Díky in-

teraktivitě lze vytvářet diferenciovanou výuku s velkým podílem motivace a tím pá-

dem posilovat chuť učit se a na procesu učení aktivně spolupracovat, a ne jen pasivně 

participovat (přijímat) obsah učení (Dostál, 2009). Zvyšuje se tak efektivita učení, 

neboť takto získané informace jsou lépe akceptovány a zapamatovány. Dle americké-

ho učitele a profesora pedagogiky Edgara Dalea (1900-1985) má člověk tendenci si 

zapamatovat 10% z čteného obsahu a 90% z toho, co dělá a říká – tzv Daleův kužel 

učení (Pokorný, 2010). To znamená, že při aktivní účasti na procesu učení lze dosáh-

nout mnohem lepších výsledků, než pouze pasivním poslechem (např. přednášky).

Tento bod má zhodnotit,  zda se vůbec interaktivita,  resp interaktivní  prvky na 

stránkách vyskytují – zda uživatel může nějakým způsobem zasahovat do procesu 

učení.

2.2 Multimedialita
Již  v úvodu bylo  naznačeno,  že multimedialita  je fenomén technologií.  Slouží 

k propojení různých funkcí, které mohou poskytovat jiná média jako např.: text, ob-

raz, grafika, které umožňují žákůmovi individuálně nakládat s tématem libovolným 

způsobem (Rambousek, 2008). Její výhody jsou zřejmé: větší motivovanost studují-

cího,  lepší  fixace  učiva,  komplexnost  –  výuka není  atomizovaná,  ale  je  chápána 

v širším kontextu informačním, ale i společenském. Díky multimedialitě tak lze do-

sáhnout lepší názornosti pro výklad učiva. Tato práce se snaží zhodnotit, zda na výu-

kových webech je látka podaná názorně s využitím multimediálních prvků či nikoliv.

2.3 Zpětná vazba
Zde bude rozhodující, zda daná stránka umožňuje uživateli podat zpětnou vazbu 

o jeho procesu učení. Jedná se o jakousi odezvu, resp. „spojení a přenos informací 

mezi řízenou a řídící složkou jakéhokoliv systému“ (Rambousek, 2010). 

Na výukových www stránkách by určitě tento prvek neměl chybět z důvodu mo-

tivace a evaluace procesu učení.

2.4 Mobilita
Mobilita je fenoménem technologií především kvůli virtualitě. Umožňuje nám tak 

bezproblémový  přístupný  např.  přes  internet,  a  s  tím  spojenou  dobrou  dis-
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tribuovanost elektronických studijních materiálů.  „Technologie tak na jedné straně 

přinášejí svět do třídy a na straně druhé třídu, resp. vzdělávací aktivitu kamkoliv a 

kdykoliv je třeba, čímž výrazně mění dostupnost vzdělávání.“ (Rambousek, 2008). 

V tomto bodě je mapováno, co je všechno potřeba k bezproblémovému chodu 

aplikace; zda je potřebná registrace, potřebné softwarové vybavení apod.

2.5 Jazyk studijního materiálu
Zde je kladen důraz na to, aby se studijní materiál vyskytoval v českém jazyce. 

Pokud tomu tak není, je zde uvedeno, v jakém jazyce je psaný. Důležitá bude i srozu-

mitelnost textu. Je třeba si uvědomit, že práce hodnotí pouze materiály pro žáky zá-

kladní a střední školy a že právě cizojazyčné koncepty mohou být pro tuto věkovou 

kategorii velkým problémem. Cizí jazyk může nejen negativně působit na motivaci 

žáka, ale i jej naprosto demotivovat. S tímto faktem koresponduje také subjektivní 

zhodnocení složitosti, resp. odbornosti textu, neboť i toto je spjato s motivací studují-

cího.

2.6 Komplexnost
Toto  kritérium  hodnotí  konzistenci  studijního  materiálu,  tedy  zda  obsahuje 

kompletní, ucelené a navazující znalosti nebo zda se jedná převážně o atomizované 

informace.  Výchozím  bodem  je  předpoklad,  že  pro  studium  na  základních,  ale 

i středních školách, je důležitý ucelený studijní materiál.  V opačném případě musí 

žáci neustále koncentrovat pozornost na změnu konceptu a ne na danou látku. V tom-

to věku dominuje vyhledávání systematičnosti a jasnosti.

2.7 Dostupné výukové www stránky zaměřené na 
multimédia 

Cílem bylo nalézt a zhodnotit vybrané výukové aplikace na internetu. Po zadání 

klíčového slova  multimédia do vyhledávacího portálu www.seznam.cz bylo ke dni 

17.2.2011 nalezeno 3 620 570 odkazů.  Na portálu www.google.cz  bylo  nalezeno 

514 000 000 odkazů, souvisejících s multimédii. Převážnou většinu tvořily nabídky 

firem zabývající se nějakým způsobem multimédii. Z edukačního hlediska se po sub-

jektivním zhodnocením jeví následující e-materiály jako vhodné pro podporu výuky 

a nebo alespoň jako doplňkový materiál:
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2.7.1 Wikipedia.cz2

 Jedním z prvních v celkovém seznamu výsledků byl odkaz na elektronickou en-

cyklopedii Wikipedia. Ta zobrazí 243 výsledků (ke dni 12.2.2011). Hned pod prvním 

odkazem se skrývá význam slova multimédia. Další slova jsou pak nějakým způso-

bem příbuzná tomuto tématu (HDMI, DMB aj.). Po celkovém prostudování lze kon-

statovat, že o ucelený studijní materiál se rozhodně nejedná. O něco lepších výsledků 

lze dosáhnout po zadání konkrétního výrazu k hledání – např. audio, resp. zvuk. Tyto 

odkazy se týkaly zvuku samotného (co je to zvuk, zdroje zvuku, tón, hluk, frekvence, 

rozsahy aj.). 

Po aplikaci navržených kritérií zjistíme, že interaktivita se zde skoro vůbec nevy-

skytuje. Z multimediality je k dispozici pouze jediný obrázek fonografu – předchůd-

ce gramofonu. Za základní zpětnou vazbu lze považovat jen diskuzi nad tímto téma-

tem. Další zpětnou vazbu (např. test) stránka bohužel neobsahuje. Není proto zapo-

třebí žádný nadstandardní software. Tedy ani mobilitu není třeba řešit, neboť je zde 

zapotřebí pouze typicky používané vybavení k zobrazení webové stránky. Registrace 

rovněž není nutná. Text se čte poměrně dobře, neměl by být problém jej pochopit. 

Jazyk je srozumitelný a český. Co ale lze u portálu Wikipedia považovat za negativní 

jev je  skutečnost,  že  se  jedná  o systém wiki,  který  „usnadňuje  společnou tvorbu 

webových  dokumentů  v  týmu  nebo  dokonce  libovolným  téměř  anonymním  ná-

vštěvníkem. “. (Brdička, 2005). Z toho vyplývá, že do Wikipedie může přispívat kaž-

dý, kdo se zaregistruje. Příspěvek tedy nemusí být vždy validní. Je proto třeba brát 

uveřejněné informace s nadhledem, pouze jako doplňující a ne dominantní studijní 

materiál. Komplexnost je jedna z nevýhod tohoto webu, neboť není homogenní. Pro 

získání komplexnějších informací je třeba znát klíčová slova, ke kterým následně ně-

jaké informace obvykle najdeme. Ani po zadání slova zvuk nebyl nalezen uspokojují-

cí studijní materiál. Vyskytuje se zde velké množství nepodstatných termínů, které 

by žáky jen přetěžovaly. A naopak: potřebné a v praxi využitelné informace chyběly.

2.7.2 Google knihy3

Společnost Google (www.google.cz) uvedla na svém portálu možnost hledat v e-

knihách. Jedná se o velmi podařenou novinku. Po vybrání modulu  kniha z portálu 

google.cz lze hledat pomocí klíčového slova v databázi knih. Po zadání slova zvuk či-

2 Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, [cit. 
2011-02-28]. Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Hlavn%C3%AD_strana>.

3 Google knihy [online]. 2011 [cit. 2011-02-28]. Google. Dostupný z WWW: 
<http://books.google.cz>.
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nila odpověď ke dni 17.2.2011 109 000 výsledků hledání. Jednalo se o dokumenty, 

které mapovaly nastavení zvuku ve Windows až po zvuk a hudbu ve filmu či divadle 

nebo „Ripuj mixuj vypaluj CD“. Již v seznamu odkazů lze volit mezi náhledem nebo 

úplným zobrazením (je-li k dispozici) knihy.

Mnohem lepších výsledků lze dosáhnout při zadávání klíčových slov pro vyhle-

dávání v anglickém jazyce;  např.  na slovo  audio ke dni 17.2.2011 bylo  nalezeno 

1 930 000 výsledků. Jednalo se o skutečné elektronické knihy jako např. „Desktop 

audio technology: digital audio and MIDI principles“4. Bohužel se jedná jen o náhled 

této knihy. Ovšem i to je velice užitečné. Po zadání slova multimedia byl rozsah pub-

likací rozsáhlejší; jedna z nich dokonce s názvem „Multimedia“. Opět se ale jedná 

jen o náhled této knihy v anglickém jazyce. 

Tento portál má dvě roviny pohledu. Pro jeho zhodnocení dle navržených kritérií, 

je třeba oddělit dokument knihy, který je vložen pouze jako obrázek. Interaktivita 

zde proto úplně chybí. Knihou nelze procházet ani pomocí hypertextových odkazů. 

Jediné, co se zde vyskytuje, je webové menu s interaktivním obsahem e-knihy, které 

je ovšem implementováno portálem Google a není tedy součástí knihy. 

Multimedialita se zde víceméně nevyskytuje.  Jedná se totiž o knihy, které jsou 

převedeny z tištěné do digitální podoby. Text je obohacen pouze o obrázky.

Nedostatkem je také absence zpětné vazby. Uživatel tak nemůže evaluovat svůj 

proces učení. Jediné co lze, je možnost odeslat informaci o nečitelnosi nebo absenci 

některé stránky. 

E-kniha je oproti tištěné variantě mobilnější, díky omezenosti prohlížení však bo-

hužel hodně ztrácí. Žádný speciální software není zapotřebí. 

Jazyk je třeba hodnotit případ od případu, což by nebylo možné a ani žádoucí. Je-

diné, co bych zmínil, je jazyková bariéra pro ty, kteří neumí výborně anglicky. Drtivá 

většina knih, resp. stránek knih, je vložená jako obrázek. Proto nelze použít on-line 

překladač, ale je zapotřebí tento text převést např. pomocí OCR nástroje a ten pak 

přeložit. Naštěstí je programů pro převod obrázku na text z anglického jazyka více, 

než z jazyka českého, dokonce i šířených pod licencí freeware. Tento materiál  se 

4 http://books.google.cz/books?
id=yN3mLn1FmPUC&printsec=frontcover&dq=audio&hl=cs&ei=7wldTbm-
EIGw8gOP29juCg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=6&ved=0CE0Q6AEwBQ#v=onep
age&q&f=false
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nejeví jako vhodný pro studium, protože není universální pro většinu žáků základní a 

střední školy. Nemálo na tom, že se jedná převážně o odborné texty. 

Komplexnost opět záleží případ od případu. Pokud se jedná jen o náhled knihy, 

nelze všechny stránky zobrazit. Počet je limitován, proto nejde o komplexní materiá-

ly..

2.7.3 Webový portál Jihočeské univerzity5

Tento webový portál  podporuje výuku na Jihočeské univerzitě.  Zde lze nalézt 

množství studijních materiálů z oblasti techniky. 

Po hlubším prostudování stránky je však zřejmé, že studijní materiály jsou nahrá-

ny jako soubory ve formátu pdf, ppt apod., interaktivita je tedy minimální.

Multimedialita i zpětná vazba jsou nedostačující. Vyskytují se zde pouze demon-

strativní obrázky, které jsou mnohdy názorné. Pozitivně hodnotím možnost využít 

formulář  pro připomínky,  i  když jako zpětná vazba je to málo,  neboť se nejedná 

o zpětnou vazbu učení, ale jen stránek jako takových.

Mobilita  je  řešena  díky  jednoduše  stažitelným  souborům.  Tyto  dokumenty  je 

možné bez problému otevírat. Stačí mít patřičný software, který je dnes již součástí 

vybavení každého počítače.

Při hodnocení jazyka je potřeba rozlišovat případ od případu, protože různé mate-

riály a dokumenty píší  různí  lidé.  Náhodně vybrané  dokumenty se jevily po této 

stránce kladně – byly srozumitelné a v českém jazyce, což je jejich velké plus. 

Tyto materiály se multimédii zaobírají pouze okrajově, resp. čtenář si musí vy-

bírat, co se týká multimédií. Proto se nejedná o komplexní materiál na výuku vztahu-

jící se k tématu. Multimédii se zde zabývají spíše jen na úrovni technické funkčnosti 

zařízení; jako např. princip zobrazování, princip vlnění a kmitání aj. Teorie pro po-

třeby výuky na střední či základní škole zde není dostatečně vysvětlena.

2.7.4 Root.cz
 Tento portál je určen pro platformu Linux, ne však primárně, protože teorie, která 

je  zde  uvedená  se  příliš  neliší  od  jiných  platforem.  Portál  obsahuje  tři  základní 

články o multimédiích. První, „Multimédia pro začátečníky“,6 je logicky členěn do 

5 Studijní materiály nejen z fyziky [online]. c.2006-2009, 04.04.2007 [cit. 2011-02-28]. 
JIHOČESKÁ UNIVERZITA. Dostupný z WWW: <http://mvt.ic.cz/>.

6 VÍT, Svatopluk. Multimédia pro začátečníky. Root.cz [online]. 8. 2. 2009, č1, [cit. 2011-02-17]. 
Dostupný z WWW: <http://www.root.cz/clanky/multimedia-pro-zacatecniky/>.
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čtyř sekcí: zvuk – obraz – video a programy. Další článek s názvem „Multimédia pro 

začátečníky: dnes o zvuku“7 se detailněji zabývá zvukem. Článek obsahuje výčet a 

popis programů – primárně však pro Linux. A jako poslední článek na tomto serveru 

je „Multimédia pro začátečníky: tentokrát video“.8 Zde je uveden krátký teoretický 

úvod, např. co je to streamování  videa, flash atd. Opět následuje výčet programů 

pracující s videem a možné komplikace.

Nelze opomenout ani články jako „Audio v Linuxu: všeobecný úvod“,9 který po-

jednává o problematice zvuku – konkrétně na platformě Linux, ale mj. se zde píše 

i o MIDI. Na článek rovněž navazuje „Audio v Linuxu: úprava WAV souborů“10, ten 

se věnuje úpravě zvuku v operačním systému Linux a popisuje, jaké programy při 

tom máme k dispozici. Probírán je také program Audacity, který je dostupný i pro 

Windows, a informace lze použít i zde.

Interaktivita a multimedialita je pouze na úrovni odkazů, které slouží pro navedení 

na domovskou stránku programu se screenshoty. Jiná interaktivita resp. interaktivní a 

multimediální prvky zde nejsou. Teorie není dokládána obrazem, zvuková či video 

ukázka také chybí.

Zpětná vazba je jen v podobě diskuze, do níž lze přispět komentářem k určitému 

článku. Ale o zpětné kontrole procesu učení nelze hovořit. 

Pro mobilitu zde platí to, co pro standardní webovou stránku. I jazyk se čte po-

měrně dobře. Velká výhoda je v tom, že články jsou psány v českém jazyce. Styl je 

odborný, ale dobře pochopitelný. 

Jedná se asi o první webovou stránku, která podává komplexnější přehled o multi-

médiích – tedy alespoň o zvuku, obrazu a videu. Nejedná se o atomizované výčty 

pojmů, ale o navazující text.

7 VÍT, Svatopluk. Multimédia pro začátečníky : Tentokrát zvuk. Root.cz [online]. 15. 2. 2009, č1, 
[cit. 2011-02-17]. Dostupný z WWW: <http://www.root.cz/clanky/multimedia-pro-zacatecniky-
dnes-o-zvuku/>.

8 VÍT, Svatopluk. Multimédia pro začátečníky : Tentokrát video. Root.cz [online]. 22. 2. 2009, č1, 
[cit. 2011-02-17]. Dostupný z WWW: <http://www.root.cz/clanky/multimedia-pro-zacatecniky-
tentokrat-video/>.

9 VÍT, Svatopluk. Audio v Linuxu : Všeobecný úvod. Root.cz [online]. 1. 3. 2009, č1, [cit. 2011-02-
17]. Dostupný z WWW: <http://www.root.cz/clanky/audio-v-linuxu-vseobecny-uvod/>.

10 VÍT, Svatopluk. Audio v Linuxu : Úprava WAV souborů. Root.cz [online]. 8. 3. 2009, č1, [cit. 
2011-02-17]. Dostupný z WWW: <http://www.root.cz/clanky/audio-v-linuxu-uprava-wav-
souboru/>.
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2.7.5 Můj MAC11

Pokud výše uvedený portál root.cz byl zaměřen převážně na Linux, tak tento je 

zaměřen hlavně na Mac operační systém. Také tady lze nalézt články,  týkající se 

multimédií. První je „Streaming videa - 1. Vizme webové video“12. Jedná se o mate-

riál, který vysvětluje pojmy jako např. kodek, kontejner ale i základní rozdíly mezi 

nimi. Pojednává se zde jak o videu, tak i o zvuku. 

Druhý článek se jmenuje „Hudba na Macu – komprese a formáty I“.13 Tento pří-

spěvek pojednává o kompresi souborů. Vymezuje rozdíly mezi ztrátovou a bezztrá-

tovou kompresí, mezi bit a bit rate a následně udává nějaké příklady formátu ztrátové 

komprese. Na něj navazuje „Hudba na Macu – komprese a formáty II - Bezztrátové 

formáty“14. Jak vyplývá z názvu, článek se hlouběji zabývá bezztrátovými formáty. 

Ačkoliv je tento web primárně určen pro Mac, teorie se dá využít kdekoliv jinde. 

Ovšem softwarové vybavení  je zde výhradně řešeno pro Mac OS. A nyní  k jeho 

hodnocení. 

Interaktivita, multimedialita i zpětná vazba se kromě hypertextových odkazů, ob-

rázků a diskuzního fóra nevyskytuje. O mobilitě platí, co již bylo řečeno výše. Velká 

výhoda  je  dostupnost  informací  v  českém jazyce,  které  se  poměrně  dobře  čtou. 

O komplexní materiál se nejedná, protože se informace musí hodně hledat a jsou pri-

márně určeny pro Mac – je tedy hlavně myšleno softwarové vybavení. Čtenář tak 

musí informace filtrovat, pokud tuto platformu nevyužívá.

2.7.6 Historie formátu MP3 : Základní informace o MP315

Název tohoto článku by mohl být zavádějící. Nejedná se pouze o historii formátu 

mp3, neboť historii je věnovaná poměrně malá část textu. Autor se věnuje problema-

tice mp3 globálně; např. proč používat mp3 formát, udává i základní faktografické 

informace o různých kompresích a jejich využití např. v telefonní lince, radiu aj. Je 

zde i  sekce vysvětlení  pojmů,  kde se objasňují  různé formáty zvuku a videa,  ale 

11 MůjMAC [online]. c.1998-2006 [cit. 2011-02-28]. MůjMAC. Dostupný z WWW: 
<http://mujmac.cz/>.

12 ČADA, Ondřej. Streaming videa : 1. Vizme webové video. MujMac.cz [online]. 30.08.2010, [cit. 
2011-02-17]. Dostupný z WWW: 
<http://www.mujmac.cz/art/multimedia/MEZIPROUDY1.html>.

13 NOHEJL, Adam. Hudba na Macu : komprese a formáty I. MujMac.cz [online]. 15.07.2004, [cit. 
2011-02-17]. Dostupný z WWW: <http://www.mujmac.cz/art/multimedia/hudba_komp1.html>.

14 NOHEJL, Adam. Hudba na Macu – komprese a formáty II : Bezztrátové formáty. MujMac.cz 
[online]. 26.07.2004, [cit. 2011-02-17]. Dostupný z WWW: 
<http://www.mujmac.cz/art/multimedia/hudba_komp2.html>.

15 Historie formátu MP3 : Základní informace o MP3 [online]. Compex spol. s r.o., 2005-2007 [cit. 
201-02-17]. Dostupný z WWW: <http://www.mp3-prehravac.cz/mp3-prehravace-info.html>.
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i grafických formátů.  Není  opomenuto  ani  USB a paměti.  Pozornost  je věnována 

i zobrazovacím zařízením jako např. LCD, OLED a TFT technologiím, ale i vysvět-

lení ID3 tagu. 

Interaktivita, multimedialita a mobilita se zde nevyskytuje. Je zde pouze zpětná 

vazba v podobě FAQ – seznam otázek a odpovědí k MP3 formátu. Jazyková úroveň 

je poměrně dobrá. V textu se vyskytují odborné termíny, obvykle jsou ale vysvětleny 

jednoduchou formou. Text je psán zajímavě a čtivě.

Text je poměrně logicky členěn a tématicky navazuje. Jedná se ovšem jen o výsek 

z tématu multimédií, a to MP3 formát. O komplexní materiál, mapující teoretický zá-

klad z oblasti multimédií, se nejedná. Rozhodně by nebylo na škodu, kdyby zde byla 

zvláštní sekce, která by se zabývala počítačovou grafikou. Určitě však neuškodí, si 

tento web přečíst pro doplnění informací, ale i zajímavostí.

2.7.7 Digitální video16

Tato  stránka  obsahuje  velké  množství  užitečných  informací  z  oblasti  videa. 

Uživateli se nabízejí nejrůznější podrobné návody pro práci s videem, ale i programy 

a novinky z oblasti digitálního videa. Jediná nevýhoda je to, že se jedná o amatérský 

web a není tak zaručena validita informací. Za doporučení určitě stojí využít prak-

tických rad z oblasti videa v podobě návodů, ale po teoretické stránce lze použít jen 

jako doplňující studijní materiál. Rozhodně se nejedná o komplexní výukový zdroj 

digitálního videa. Velkým plusem je udržování aktuálnosti webu. U každého článku 

je uvedené datum poslední aktualizace. 

Interaktivita, multimedialita, zpětná vazba i mobilita nejsou na tomto webu vý-

znamně odlišné od výše uvedených, tedy jsou zde zastoupeny pouze minimálně. Text 

je psaný srozumitelným jazykem, který lze jednoduše pochopit. Závažným problé-

mem může být relevantnost informací, neboť se jedná o amatérský portál, který je 

bohužel monotématický. Opět tedy jde o určitý výsek z oblasti multimédií, i když 

jeho obsah zachází hodně do hloubky. Je dobře logicky členěn, ale není komplexní. 

Může sloužit jako dobrý doplňkový materiál.

16 Digitální video [online]. Jech Webz [cit. 2011-02-17]. Dostupný z WWW: 
<http://jech.webz.cz/video.php>.
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2.7.8 Multimédia a web17

Tato webová stránka je rozdělena do několik sekcí. V první (Co to jsou Multimé-

dia) se pojednává o pojmu multimédia jako takovém. Pak následuje výčet prvků mul-

timediální aplikace – vektorový a rastrový obraz, video, počítačová animace, text a 

audio. Ke každé technologii  je následně uvedena teorie. Najdeme zde také článek 

o hardwaru multimédií. Nechybí ani přehled základních formátů souborů. Celá práce 

končí návodem, jak vytvořit vlastní multimediální aplikaci a jak ji využít. V poslední 

třetině práce se autor zmiňuje o Internetu a následně o tvorbě multimediálního webu.

Interaktivita, multimedialita, zpětná vazba i mobilita  nejsou na tomto webu od-

lišné od výše uvedených. Text je psaný poměrně podrobně a srozumitelně. A hlavně 

je v českém jazyce. Z oblasti multimédií je celkem dobře zmapovaná teoretická část. 

Po teoretické stránce se jedná o komplexní materiál. Jediné, co mi zde chybí je inter-

aktivita a zpětná vazba.

2.7.9 Výukové materiály pro práci s audiem a videem18

Jedná se o pilotní projekt v rámci SIPVZ základní a mateřské školy Hranice, Šro-

motovo.  Projekt  je rozdělen  na několik částí.  První  část  je  věnována informacím 

o projektu – návod, informace a soubory – a další část je již samotný výukový text 

multimédií – učebnice audio, učebnice video a slovník pojmů. Učebnice i slovník 

jsou poměrně dobře zpracovány pro základní úroveň žáků. Najdeme zde to nejdůleži-

tější. 

Pokud jej budeme hodnotit dle navržených kriterií, zjistíme, že interaktivita, mul-

timedialita, zpětná vazba ani mobilita nejsou na tomto webu chápány odlišně od výše 

uvedených. Text je psaný česky a srozumitelně, což je pozitivní. Množství informací 

je  přiměřené  pro  typologii  čtenáře  –  žáka  základní  školy.  Pro  ně  se  jedná 

o komplexní materiál, mně osobně zde ale některé informace chybí. 

2.7.10 Formáty multimediálních souborů19

Jedná se o stránku, která podává souvislý přehled o formátech vektorové a bitma-

pové grafiky, zvukových, ale i video souborech. Je zde velmi dobře, dokonce i po-

měrně podrobně, popsáno 28 různých typů souborů. Podle informací z webu ze stu-

17 CARDA, Vlastimil. Multimédia a web. [online]. [cit. 2009-03-29]. Dostupný z WWW:
<http://home.pf.jcu.cz/~pepe/Diplomky/Carda/diplom.htm>.
18 Výukové materiály pro práci s audiem a videem [online]. INFOškola. Hranice : Centrum ADMIN, 

[cit. 2011-02-20]. Dostupný z WWW: <http://www.srom.hranet.cz/projekt/2006>.
19 HOFMAN, Jiří. Formáty multimediálních souborů. Aldebaran.cz [online]. [cit. 2011-02-17]. 

Dostupný z WWW: <http://www.aldebaran.cz/studium/formaty.html#MM>
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dijních materiálů na této stránce jsem zjistil, že se jedná o web podporovaný díky 

ČVUT katedrou fyziky. 

Stránka s multimediálními formáty souborů je vyvíjena katedrou fyziky na adrese 

www.aldebaran.cz. Nenajdeme tady pouze přehled nejrůznějších formátů, ale i repor-

táže z  akcí,  které  proběhly.  Nechybí  ani týdeník,  který je věnovaný aktualitám a 

novinkám  z  oblasti  fyziky  a  astronomie.  Ten  vydává  každý  pátek  Štefánikova 

hvězdárna v Praze a to pod ISSN: 1214-1674.

Tímto příspěvkem bych chtěl  zakončit  blok věnovaný multimédiím.  A protože 

tato práce by měla mapovat www aplikace i obecně – ne jen multimédia – uvádím na 

tomto místě i další www stránky, které neslouží jen na podporu výuky multimédií, 

ale i fyziky, chemie atd. 

Nemusíme  opouštět  ani  stránku  www.aldebaran.cz  a  naskýtá  se  nám  spousta 

možností  uplatnění  interaktivních  prvků  na  tomto  portálu  k  výuce.  Je  zde  totiž 

spousta animací, videí a apletů, demonstrujících různé fyzikální a astrofyzikální jevy. 

K dispozici máme také digitální materiály z oblasti fyziky, astrofyziky nebo elektro-

magnetismu a velkou databázi nejrůznějších fotografií s glosářem užitých slov s vy-

světlením,  ale  i  životopisy  slavných  lidí.  Nachází  se  tu  také  položka  ke  stažení 

samotných materiálů.

Vzhledem k alpetům, které tato stránka obsahuje, je interaktivita na velmi vysoké 

úrovni. Díky nim lze jednoduše pochopit mnoho fyzikálních a astrofyzikálních jevů. 

Mohu simulovat  děje  a  zasahovat  do  nich  díky  nastavitelnosti  parametrů  daného 

apletu. Bohužel se zde nevyskytuje žádný aplet na výuku multimédií. I stránka, která 

shrnuje formáty multimediálních souborů je prakticky pouze prostý text.

Pro téma multimédia zde chybí multimediální ukázky. Stránka Formáty souborů 

neobsahuje ani demonstrační obrázky. 

 Zbytek  webu je  naopak  velmi  multimediální.  Jak  jsem již  psal  v  úvodu,  lze 

stahovat či poslouchat videa zachycující nejrůznější fyzikální a astrofyzikální jevy. 

Z oblasti fyziky tu najdeme velké množství animací a videí, demonstrujících různé 

děje. A to nejen z oblasti biochemie (např. „Svinutí DNA do chromozómů během dě-

lení buňky“), ale i z fyziky, např. Pád mostu Tacoma Narrows Bridge. Nechybí ob-

rázky, schémata a dokonce ani programy, které si lze stáhnout.
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Zpětná vazba procesu učení je poskytována díky celé sadě příkladů, které jsou na 

stránkách k dispozici. Tak lze učivo jednoduše procvičit. Jen je škoda, že v rámci 

zpětné vazby není test automaticky vyhodnocen. Zpětná vazba z oblasti multimédií 

nebyla nalezena.

Co se týče mobility, to už je poněkud obtížnější. Vzhledem k používaným techno-

logiím musíme mít patřičné softwarové vybavení. Pro základní zobrazování není po-

třeba nic jiného, než programy určené k základní práci na počítači a internetu. K pře-

hrávání  animací  je  nutné  mít  nainstalovaný nějaký kompatibilní  přehrávač  videa. 

Videa jsou nejčastěji distribuovaná ve formátu avi, který využívá kodeku DivX. Pro 

přehrávání interaktivních apletů je třeba mít pro daný prohlížeč stažený plug-in Java. 

Tento portál  obsahuje velké množství  učebního textu a nelze jej  tedy hodnotit 

z hlediska komplexnosti. Co se týče přehledu formátů souborů, ty byly vysvětlovány 

naprosto srozumitelně. Ostatní dokumenty se diferencovaly podle úmyslu uplatnění. 

Pokud se např. jednalo o studijní materiál pro doktorské studium, text byl samozřej-

mě odbornější.

 Web se multimédiím jako takovým moc nevěnuje. Z tohoto pohledu rozhodně 

komplexní není. Udává pouze jakýsi přehled multimediálních formátů. Jinak je tomu 

v případě fyziky a astrofyziky, v těchto oblastech je web hodně dominantní. Najdeme 

zde mnoho použitelných studijních, ale i interaktivně-multimediálních prvků, které 

lze využít spíše než v hodinách informatiky, v hodinách fyziky.

2.7.11 Virtuální laboratoř mikroelektroniky, 
nanotechnologie a vědy20

Tento portál je velice pěkně zpracovaný – co do interaktivity, tak multimediality – 

což je potěšující.  Je zde ukázáno množství principů různých technologií.  Po zob-

razení menu lze vybrat základní kategorie (např. Electronics). Následně se zobrazí 

nad zelenou oblastí náhledy virtuálních prohlídek, které jsou k dispozici. Stačí si jen 

vybrat (např. Inner workings of CD/DVD drivers) a daný aplet se načte. Následně se 

již volí jen režim prohlídky; buď Krok po kroku (Step by Step) a nebo Celé najednou 

(Fast Forward) 10x zrychleně. Nechybí ani doprovodný text, který je umístěn vpravo 

od apletu.

20 BEAN, J.C. Virtual Lab [online]. 2003-20011 [cit. 2011-02-19]. The University of Virginia 
Virtual Lab. Dostupný z WWW: <http://virlab.virginia.edu/VL/home.htm>.
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Z interaktivity mohu ovlivňovat pouze rychlost, resp. zda se má přehrávat anima-

ce krok po kroku či rychle naráz. Multimedialita je řešena formou názorných anima-

cí, které dobře poslouží pro demonstraci principu. Zpětná vazba zde bohužel není. 

Chybí  i  diskuzní  fórum.  Pro  přehrávání  apletů  je  zapotřebí  nainstalovat  plug-in 

QuickTime do webového prohlížeče. S tímto požadavkem by neměl být s mobilitou 

problém, neboť si jej lze volně stáhnout z internetu. 

Jedná se o stránku psanou v anglickém jazyce, což může někomu dělat problémy. 

Pro pochopení principu ovšem jazyk není úplně nutný. Animace daný jev demon-

struje velmi dobře a není třeba dalších komentářů.

Z multimédií je zde pouze princip CD/DVD mechaniky.  Ovšem jako pomocný 

materiál  v hodinách fyziky,  popř.  v seminářích,  by si tento portál  mohl  najít  své 

místo.

2.7.12 Projekt e-laboratoř21

Jedná  se  o  zdařilý  projekt  Matematicko-fyzikální  fakulty  Univerzity  Karlovi 

v Praze, v rámci něhož byla vytvořena interaktivní vzdálená elektronická laboratoř. 

Princip je jednoduchý: po vybrání experimentu následuje krátká motivace, teoretický 

základ, návod k experimentu a zadání úlohy. Po spuštění experimentu je pomocí in-

ternetu ovládán počítač, který provádí dané úkoly zadávané uživatelem. Kamery ten-

to děj zaznamenávají a uživatel tyto děje pak vidí on-line na webu. 

Lze zde experimentovat s těmito interaktivními pokusy:  Regulace vodní hladiny, 

Meteorologická stanice v Praze, Elektromagnetická indukce, Vlastní a vynucené os-

cilace,  Ohyb elektromagnetického záření,  Přeměna solární energie a  Heisenbergův 

princip neurčitosti. Opět se může jednat o doplňkové experimenty, které lze použít 

v hodině fyziky nebo v semináři. Jediným negativem je, že projekt již není dále vyví-

jen. Nápad však hodnotím velmi kladně. Mezi další výhody patří rovněž fakt, že se 

jedná o český projekt.

Interaktivita je zde na vysoké úrovni, protože chování jednotlivých experimentů 

může být upravováno. Lze nastavovat i různé parametry a chování systému. 

Multimedialita je řešena pomocí obrázků a Java apletů. Obrázky demonstrují sta-

tické děje a Java ty interaktivní.

21 LUSTIG, František; SCHAUER, František; OŽVOLDOVÁ, Miroslava. Projekt e-laboratoře :  
Vzdálená laboratoř [online]. c.2011, 7.10.2009 [cit. 2011-02-19]. ISES - Internet School 
Experimental System. Dostupný z WWW: <http://www.ises.info/index.php/en/ises>.
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Zpětná vazba učení zde není, ale zpětná vazba ovládání pokusů ano. Experiment 

vidím on-line i to, jak jej na dálku ovládám.

Oproti běžné stránce je třeba mít nainstalovaný Java plug-in do webového prohlí-

žeče, bez kterého není možné pokusy vidět ani ovládat. Doprovodné texty jsou psány 

česky a srozumitelně. Tento projekt lze využít spíše ve výuce fyziky, popř. semináři 

jako doprovodný ale hlavně motivující prvek.

2.7.13 Interactive Simulations22

Tento portál je rozhodně velmi povedený a dala by se o něm napsat samostatná 

práce. Obsahuje celou řadu apletů, které lze prakticky využít v hodinách chemie, bio-

logie, fyziky, matematiky, informatiky ale i jinde. Je členěn dle oborů na modely si-

mulující nejrůznější jevy a principy. V oblasti multimédií lze využít simulaci šíření 

zvuku a světa v paralele s rozechvěním vodní hladiny kapkou vody.

Každý model lze diferencovaně ovládat, nastavovat a pozorovat výsledné jevy a 

porovnávat dosažené výsledky. Výuka tak může být mnohem zajímavější a interak-

tivnější, ale hlavně praktičtější, neboť se nebude jednat jen o teorii, ale také o prak-

ticky využitelné situace. 

Multimedialita je díky apletům na velmi vysoké úrovni, neboť vše probíhá ná-

zorně. I změny v nastavení apletu jsou obvykle okamžitě provedeny.

Tento web nemá být přímo výukový, ale spíše jen sloužit pro podporu výuky a 

hlavně pomoci  překlenout  vědomostní  a praktické propasti  výuky ve školách,  ale 

i mimo ně. Proto zde není třeba zpětná vazba učení, ale velmi oceňuji zpětnou vazbu 

apletů, které probíhají v reálném čase tak, jak si přeje uživatel.

Z mobility potřebujeme mít nainstalovaný Java plug-in pro chod a ovládání inter-

aktivních modelů ve webovém prohlížeči. Modely si lze také stahovat a zpřístupnit je 

off-line.

Jedná  se  o  portál  psaný  anglicky,  ale  s  jeho  pochopením  a  ovládáním  není 

problém i s minimálními znalostmi anglického jazyka.

Usuzuji, že stránka obsahuje opravdu hodně apletů, které lze využívat v různých 

hodinách školní praxe. Z oblasti informatiky, resp. multimédií, jich zde moc není – 

až na výše zmíněný – ale pro ostatní předměty je opravdu z čeho vybírat.

22 PhET [online].University of Colorado, 2010 [cit. 2011-02-19]. PhET: Free online physics, 
chemistry, biology, earth science and math simulations. Dostupný z WWW: 
<http://phet.colorado.edu>.
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2.8 Shrnutí nalezených výukových www stránek
Výše uvedený výčet webových stránek je navržen tak, aby se mohl nasadit ve 

školní praxi alespoň částečně. Tento přehled je vybraným seznamem www stránek, 

díky kterým lze obohatit nejen výuku multimédií, ale i ostatních předmětů. Celkově 

lze  konstatovat,  že  každá  stránka má  svá pozitiva  a  negativa.  Je  vidět,  že  nalézt 

opravdu  dobré,  interaktivní,  multimediální  www  stránky  s  možností  interakce  a 

zpětné vazby není jednoduché. Žádné nebyly vhodné jako komplexní studijní materi-

ál pro výuku multimédií. Slovo komplexní zde totiž hraje velkou roli, protože málo-

kdo na základní, ale i střední škole bude studovat s nehomogenními materiály, neboť 

hledání je hodně časově náročné. Na většině stránek byly jen zlomky znalostí a prin-

cipů, které by měli žáci znát z diskutované oblasti. Často chyběly interaktivní prvky, 

které by sloužily k lepší fixaci učiva a hlavně následná evaluace nabytých znalostí. 

Proto jako moje bakalářská práce vzniklo toto webové prostředí, aby se jím vyplnila 

mezera v oblasti multimédií s nabídkou zajímavé interaktivní výuky.

3 Metodika, charakteristika podmínek 
3.1 Popis výukového webu

Cílem této subkapitoly je metodika vlastního portálu na podporu výuky multimé-

dií. Tyto stránky jsou dostupné na internetové adrese www.multi-media.kvalitne.cz. 

Následující odstavce shrnují hlavní výhody tohoto www prostředí.

Lze předpokládat, že informace podané interaktivní a multimediální formou jsou 

přitažlivější. Žáky tato forma motivuje k učení více, než tištěná literatura. Nemusí se 

složitě shánět, stačí jen kliknout a začít  se vzdělávat. Samozřejmostí  je i možnost 

interakce,  která  zvyšuje  názornost  a  demonstraci  různých  vysvětlovaných  jevů. 

Uživatel tak nemusí složitě přemýšlet nad popisem dané problematiky, ale jednoduše 

si  vše  vyzkouší.  Teoretická  část  pak  pomůže  daný problém lépe  pochopit,  popř. 

dovysvětlí  nejasnosti.  I  dnešní  kurikulární  vzdělávání  klade  důraz  na  praktickou 

stránku  vzdělávání  a  opouští  pouhé  bezhlavé  „memorování“.  Tato  problematika 

v paralele s RVP bude popsaná později.

Další výhodou www prostředí je schopnost jeho aktualizace. Také portál www.-

multi-media.kvalitne.cz byl v průběhu času aktualizován a zdokonalován. Bylo třeba 

doplnit některé informace, popř. jej zpřesnit, provést validaci pro Internet Explorer a 

JavaScript (viz dále v kapitole Charakteristika SW a uživatele). V tištěné literatuře 

24



by se toto dělalo velmi těžko. Nelze opomenout ani rychlý vývoj ICT (tedy i multi-

médií), což je obecný trend a takto podávané informace jsou flexibilní.

Zvlášť oblíbenou vlastností www prostředí je jeho dostupnost přes internet. I tento 

fakt se v praxi velmi dobře osvědčil. Uživatel se tak může informace naučit např. 

doma. S tímto je i úzce spojen fakt, že takto šířené informace minimalizují náklady 

na distribuci.

 Výhody www prostředí byly stručně popsány výše a nyní podrobněji k výukové-

mu prostředí. Jedná se tedy o www stránku, která byla vytvořena pomocí programu 

PSPad, GIMP a Inkscape. PSPad sloužil pro psaní kódu a skriptů, GIMP a Inkscape 

pro  vytváření  grafiky.  Výše  uvedené  programy  jsou  freeware,  resp.  OpenSource 

programy, aby mohly být volně a legálně staženy. V následující kapitole je popsán 

stručný přehled interaktivních a zpětnovazebných prvků. Podrobný postup při tvorbě 

stránek uvádím ve své bakalářské práci „Tvorba výukových www stránek pro podpo-

ru výuky multimédií“ (Revenda, 2008).

3.1.1 Klasifikace výukových metod
Na těchto stránkách lze nalézt několik multimediálních prvků a interaktivních vý-

ukových objektů. Důraz se klade na doplnění klasických metod výuky,  resp. pře-

dáváním informací pouze frontálním transmisivním způsobem. 

Tento portál je určen pro žáky základních a středních škol. Vzhledem k tomu, že 

se žák v době puberty snaží o deidentifikaci a odmítá formální autority, jeho touha po 

kognitivních  znalostech  je  minimální  (Vágnerová,  1999).  Proto  je  na tomto  výu-

kovém webu kladen obzvláště důraz na motivaci a individualitu. 

Individualita je zajištěna formou průvodce, který dokáže transformovat roli učitele 

– z formální autority se stává facilitátor. Žák si může toto téma nastudovat doma přes 

internet sám. Je mu tak zpřístupněné potřebné penzum znalostí nezávisle na autoritě. 

Forma průvodce také zajišťuje uživateli kontinuitu informací – ty pak může stavět do 

kognitivní struktury a utvářet si tak potřebné vědomosti, které se pohybem po webu 

prohlubují, doplňují a fixují. Dle Vágnerové i mých praktických zkušenností je zřej-

mé, že děti v tomto věku sice na jedné straně odmítají učivo jako celek, ale na straně 

druhé  se  snaží  vyhnout  problémům.  Proto  se  mi  jeví  tento  způsob  výuky  jako 

vhodný. Ve škole tak před ostatními spolužáky může být problém vzdělávat se, ale 

doma u internetu ho nikdo neuvidí. Vrstevníci jsou pro něj mnohem důležitější,  a 
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proto je jejich hodnocení determinující. Tyto překážky pak eliminuje výukový web, 

neboť se může připravit na výuku doma. Z rozhovorů a pozorování jsem zjistil, že 

tomu tak často i  bývá.  Nejčastěji  žáci  navštěvují  web z důvodů,  aby eliminovali 

problémy,  které  mají  ze  špatných  známek.  Dokonce  negativní  postoj  vrstevníků 

může být až tak dominantní, že žák se za výsledky svého učení stydí. Tento fakt opět  

odstraňuje výuka pomocí webového prostředí, neboť když sedí u počítače, není hned 

poznat, zda se učí, nebo dělá jinou práci.

Dalším důležitým prvkem pro úspěšné vzdělávání je motivace, která se dělí na 

vnitřní a vnější (Pavelková, 2002). V paralele s předchozím odstavcem je jasné, že 

o vnější motivaci, resp. externí regulaci, nelze příliš mluvit, neboť autorita je striktně 

odmítaná. Nejčastěji se zde vyskytuje tzv. introjektovaná regulace, protože žáci úkol 

jen pasivně přijímají. Nejlepší stupeň vnější motivace je integrovaná regulace, která 

se velmi blíží vnitřní motivaci. Žák se učí, protože se učit chce a látka jej zajímá. Jak 

ovšem  tohoto  stádia  dosáhnout?  Odpověď  je  jednoduchá.  Snažit  se  vytvořit  co 

nejpřitažlivější  prostředí.  A právě  toho lze  dosáhnout  pomocí  interaktivního výu-

kového portálu, na což byl kladen důraz při jeho tvorbě. Jsou zde implementovány 

interaktivní výukové objekty, které mají funkci motivační, expoziční (ve které se žáci 

snaží své poznatky zobecňovat) a fixační. Ta slouží k zapamatování učiva. Poslední 

funkce je autodiagnostická, která je zpracovaná formou interaktivního testu.

Důležité je, aby uvedené informace neapelovaly jen na kognitivní cíle, ale i na 

cíle afektivní. Je nutné, aby žák daný princip nejen vnímal, ale také na něj aktivně 

reagoval, akceptoval ho, organizoval a následně integroval do svého charakteru a vě-

domí. Tato filosofie je zlatou nití všech interaktivních pomůcek sloužících k tomu 

aby žáci informace jen pasivně nepřijímali, ale interiorizovali si je.

3.1.2 Popis webového prostředí
Zde je shrnut pouze základní popis webového prostředí. Pro podrobnější informa-

ce odkazuji na svoji bakalářskou práci, která je i východiskem níže uvedeného textu. 

Výuková www stránka je virtuální učebnicí, která neobsahuje pouze text anebo ob-

rázky,  ale  především interaktivní,  multimediální  a  zpětnovazebné  prvky.  Tím lze 

u žáků vypěstovat  předem připravené reakce na určité podněty – tzv. problémové 

situace,  spojení zábavy a edukace;  čas a prostor  nejsou důležité.  Proces učení se 

stává individuální záležitostí.  A právě na tyto  výhody se zaměřuje tento výukový 

portál.
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Obecný cíl navrženého www prostředí je osvojit si, popřípadě získat vědomosti 

o multimédiích a tyto znalosti využívat v běžné praxi. 

Web je logicky členěn do čtyř základních kapitol – Zvuk – Obraz – Video – 

Interaktivní test. Forma webu je průvodce, aby se zabezpečila návaznost jednotlivých 

znalostí  a  plynulý  přechod k  jednotlivým tématům.  Žák má  tedy možnost  stavět 

nabyté znalosti do smysluplných kognitivních struktur a utvářet si komplexní zna-

losti o dané látce, která je navzájem komplementární. Kdyby tomu tak nebylo, hrozi-

lo by riziko, že si uživatel nejprve přečte o digitalizaci zvuku, tím přeskočí kapitolu 

zabývající se zvukovým signálem a uniknou mu tak potřebné informace např. o roz-

dílech mezi analogovým a digitální zvukem. Vytratil by se smysl a podstava jevu a 

daná problematika by se stala jen stěží pochopitelnou. Forma průvodce však toto ka-

tegoricky odmítá. Nejprve se čtenář seznámí se základními pojmy daného tématu. 

Pokud toto zvládne, může pokračovat na další stránku pomocí tlačítka Další, popř. se 

při nejasnosti vrátit na předchozí stránku tlačítkem Zpět. Tato forma je dnes velmi 

populární a počítačoví uživatelé jsou na tento styl zvyklí z instalačních programů. 

Eliminuje se tak encyklopedismus a mechanické memorování a to díky uplatnění ná-

zorné výuky.

Dále je na každé stránce umístěno tlačítko  Menu, díky kterému se lze libovolně 

pohybovat  po  celém  webu  s  možností  přeskakovat  mezi  kapitolami,  resp.  volit 

subkapitoly. Tohoto lze využít při přesunu na konkrétní místo. Forma původce tak 

není svazující, ale je doporučenou trajektorií prohlížení. Po kliknutí na menu stačí 

vybrat základní kategorii (zvuk, obraz, video, test) a následně příslušnou podoblast. 

Opět pro podrobnější informace odkazuji na bakalářskou práci.

Celá práce obsahuje mnoho interaktivních a multimediálních prvků, které slouží 

jako výukové objekty. Pod každou takovou ukázkou se mohou vyskytnout dva typy 

popisků,  které  zde plní  svůj  účel.  První  je  zelený „smajlík“,  který  informuje  ná-

vštěvníka stránek, o jakou ukázku jde a kdo je jejím autorem. Druhý „smajlík“ je 

oranžový, ten upozorňuje návštěvníka na to čím je daná ukázka zajímavá, zasazuje ji 

do paralely s ostatními.

U každé z nahrávek je uveden jejich původ. Ukázky jsou nahrávány na přístroji 

H2 od firmy ZOOM a upraveny v programu Audacity.  Zvukové ukázky jsou pak 

vkládány jako objekt Windows Media Player s možností standardního ovládání, které 

uživatel zná z prostředí Windows. Přehrávání nečinilo problémy ani pod operačním 
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systémem Linux  po  nainstalování  příslušného  plug-inu  (více  o  této  problematice 

v kapitole Charakteristika SW a uživatele).

Stránky jsou laděny pro rozlišení 800x600. Ovšem je to pouze krajní možnost 

zobrazení. Vzhledem k narůstajícímu rozlišení monitorů, resp. grafických karet, je 

počítáno s větším. Při rozlišení 800x600 se uživateli zobrazí veškerý text, avšak o ně-

které doprovodné prvky (např. obrázky na kraji webu aj.) bude bohužel ochuzen.

 A nyní se zaměřím na jednotlivé kapitoly;  co která přináší za interaktivní po-

můcky a jak tyto výukové objekty využít pro výuku v praxi.

• Zvuk

Jako první je vysvětlen rozdíl mezi monofonním a stereofonním zvukem. Jde 

o běžné pojmy, které se dnes velmi často používají, proto je dobré je znát. Teorie je 

zde vysvětlena konkrétním výukovým objektem, díky němuž lze pozorovat názorně 

demonstrační metodou (Maňák, Švec, 2003) rozdíl mezi monofonním a stereofonním 

zvukem.  Je  zde  uveden  obrázek  grafu,  který  demonstruje  jejich  vzájemný  rozdíl 

graficky.  Pro  ještě  lepší  fixaci  učiva  (dle  Daleho  kuželu  zkušennosti  –  Pokorný, 

2010) je použit interaktivní objekt ukázky mono a stereo zvuku, který je pomocí au-

dio-percepce  výmluvný sám o sobě.  U stereofonního zvuku je  připravena taková 

ukázka, kdy v jednom sluchátku (reproduktoru) hrají varhany a do druhého se po-

stupně vmixuje klavír. Nakonec se ještě tyto dvě stopy otočí – ta která byla napravo 

je nyní nalevo a opačně. Tento jev perfektně demonstruje stereo zvuk a oddělenost 

jednotlivých stop, což se dnes hojně využívá u profesionálních nahrávek. V jednom 

kanálu nám hraje např. basová kytara a klavír a v druhé např. bicí. Samozřejmě ne-
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Obrázek 1. Grafické zobrazení stereofonního 
zvuku spolu s přehrávačem



chybí ani grafická ukázka celé skladby a všech stop tak, jak to může posluchač slyšet 

(Obrázek 1).

Lze si tak povšimnout i nepatrných změn ve zvukových stopách. Ale hlavní je, že 

čím více smysly současně danou problematiku vnímáme, tím lépe se informace fixu-

je (viz v úvodu Kužel zkušenosti).

Další interaktivní výukový objekt je v podkapitole, která vysvětluje rozdíly mezi 

MIDI syntézou a akustickým zvukem. Je tu na porovnání totožná skladba – jednou 

nahraná v MIDI a podruhé z živého koncertu Pražské konzervatoře. Díky poslechu a 

jasnému  rozdílu  není  třeba  příliš  číst  vysvětlující  text  a  rozdíl  kvality,  resp.  in-

terpretace,  lze  lehce  rozpoznat  poslechem.  Nechybí  opět  doprovodné  obrázky 

v podobě  stereo  stopy  z  programu  Audacity  a  notového  zápisu  programu  No-

teWorthy Composer  (Obrázek  2).  Posluchač  zde  může  pozorovat  zápis  partitury, 

resp. jednotlivé notové zápisy pro konkrétní nástroj. Opět se jedná o názorně demon-

strační interaktivní prvek, který má sloužit pro lepší fixaci učiva a eliminaci vzdě-

lávání klasickými metodami.
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Obrázek 2. Ukázka partitury  
MIDI souboru s přehrávačem



Další  kapitola  je  věnována  digitalizaci  zvuku.  Začíná  vysvětlením  principu 

gramofonu, resp. ukládání hudby na desky LP. Následně je vysvětlen princip magne-

tofonu a MC kazety. Vše je opět podloženo ukázkami zvuku z konkrétních zařízení 

spolu s nevýhodami (praskot, šum) a demonstračními obrázky. Tato uvedená historie 

má sloužit pro lepší demonstraci digitalizace zvuku, jejíž vysvětlení nechybí. V para-

lele s předchozími tématy je ukázán rozdíl mezi analogovým a digitálním signálem, 

resp. digitalizací. Základní pojmy jako vzorkovací frekvence a bit rate jsou nejen vy-

světleny, ale díky přehledné tabulce také demonstrovány. Lze tedy srovnat rozdílné 

hodnoty u jedné skladby s různým nastavením. Návštěvník tak může pouze posle-

chem a pohledem zaznamenat rozdíly kvality, díky změně bit rate a vzorkovací frek-

venci v závislosti na velikosti souboru.

Další  kapitolu  otevírají  formáty  zvukových  souborů.  Uveden je  nezbytný  teo-

retický základ, po němž následuje přehledná tabulka (Obrázek 3) se základními rysy 

daného formátu spolu s konkrétní ukázkou a kompatibilním programem k jejímu pře-

hraní. Tato tabulka má expoziční funkci a žáci se tak mohou učit zobecňovat infor-
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Obrázek 3. Tabulka shrnující formáty souborů



mace. Protože programů je velká škála, tento přehled ukazuje pouze ty nejlepší v ob-

lasti volně stažitelného softwaru. S tématem též souvisí ukládání dat na různá média. 

I toto je zde vysvětleno.

Mezi další názorně-demonstrační ukázky na zmiňovaném webu patří i  Základní  

úpravy zvuku. Ty jsou doloženy zvukovou ukázkou a grafem. Jedná se o tyto druhy 

úprav zvuku: Zesílení a zeslabení, Změna rychlosti a Změna výšky. Zodpovězena je 

i otázka „Jak vlastně počítač pozná, zda hrají varhany nebo klavír?“ Vše je názorně 

demonstrováno na stejné skladbě; jednou zahrané na varhany a podruhé na klavír. 

Rozdíl těchto grafů je naprosto výmluvný. Pokud se jedná o zesilování zvuku, i zde 

je připravena ukázka – jednou zesilována pomocí rejstříků na varhanách a po druhé 

pomocí  programu Audacity.  Ani  zde nechybí  demonstrační  obrázky pro srovnání 

změny zvuku.

Didaktické funkce jsou vyzdviženy díky různým jevů a teoriím, které jsou ukázá-

ny názorně-demonstrační metodou. Žák tak akceptuje potřebné znalosti více smysly 

a dochází tak následně k lepší fixaci učiva. U mnoha ukázek není třeba číst ani vy-

světlující text, vše lze jednoduše pochopit díky audio-vizuálním interaktivním výu-

kovým objektům. Studium se tak stává zajímavějším, prohlubuje se motivace a zna-

losti déle zůstávají v paměti..
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Obrázek 4. Interaktivní aplet pro pixelizaci  
bitmapové grafiky



• Obraz

V teoretické části můžeme najít mnoho praktických témat z oblasti počíta-

čové grafiky. Za zmínku stojí uvést interaktivní prvky. První ukázka demonstruje pi-

xel, resp. pixelizaci  bitmapové grafiky,  protože studenti mají  často problém před-

stavit si a hlavně pochopit, co to pixel vlastně je, a že veškerá počítačová bitmapová 

grafika  je  složena  z  pixelů.  Tento  jev  je  demonstrován  na  obrázku,  který  lze 

zvětšovat a zmenšovat (Obrázek 4). Při dostatečném zvětšení je možné pozorovat 

jednotlivé pixely v obrázku. 

Didaktické funkce jsou vyzdviženy výukovým objektem, demonstrující pixelizaci. 

Žák si tedy může prakticky vyzkoušet, co se děje s obrázkem při jeho zvětšování bez 

interpolace. Zároveň je vidět nejenom pixel, ale i jeho definice. Uživatel se pak ne-

musí definice učit, ale stačí, když se podívá na zvětšený obrázek a uvidí bod o jedné 

barvě a určité velikosti. Tím lze názorně demonstrovat fakt, že opravdu každý ob-

rázek je tvořen těmito body, i když to na první pohled není vidět, resp. Oko malé 

body nevnímá, protože se spojují do výsledného obrázku. Opět je kladen důraz nejen 

na kognitivní cíle, ale i na ty afektivní, jak již zmiňuji výše.

Po tomto tématu následuje: Rozdíl mezi obrázkem ve stupních šedi a černobí-

lým obrázkem, Rozdíly mezi bitmapovou a vektorovou grafikou aj. Vše je demon-

strováno názorně pomocí obrázků. 

Dalším tématem je kapitola Barevné prostory. Jedná se o modul, který znázorňuje 

skládání  barev.  Pomocí  tlačítek  lze  postupně  přidávat  jednotlivé  barvy  (např. 

v prostoru RGB mohu přidávat nejprve červenou barvu, potom zelenou a nakonec 
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Obrázek 5. Interaktivní prvek 
pro skládání barev



modrou). Jejich překryv vytváří ostatní barvy, které jsou zaneseny do tabulky pomocí 

čísla. Je zde znázorněný barevný prostor RGB a pro srovnání CMY spolu s paralelou 

palety barev ve Windows, která je běžnému počítačovému uživateli dobře známa. 

Tímto způsobem lze demonstrovat např. princip monitoru, scanneru či tiskárny, které 

jsou na následujících stránkách popsány. 

Didaktická funkce demonstruje jev, který se těžce vysvětluje pouze slovní me-

todou, proto se názorně-demonstrační metoda zdá být mnohem lepší. Žák si zde zku-

sí smíchat základní barvy. Nejen, že díky jejich překryvu pozoruje vznik nové barvy 

a jejich vzájemné skládání, ale zároveň se také fixují barvy daného modelu. Pokud 

zkouší model RGB, skládá tři barvy – red, green a blue. Jasně viditelná zkušennost 

je, že barvy v modelu RGB se odčítají od černé. Žáci se tak bezděčně učí porovnávat 

tyto rozdíly mezi modelem RGB a CMY. U modelu RGB je výchozí barva černá, po 

složení všech tří barev je výsledná barva bílá. U modelu CMY je to podobně, jen s ji-

nými barvami,  které se přičítají  k bílé. Následně pak složení všech barev vytvoří 

černou. Na tomto faktu je ukázán i princip tiskáren, protože u většiny z nich se ba-

revný obraz tvoří právě překrytím různých barev. Tímto postupem si uživatel tvoří 

barvy, které potřebuje. Žák fakticky vidí, že složením barev vzniká barva jiná; když 

se složí všechny tři barvy, vzniká černá. A této informace se využívá ke vzniku ba-

revného prostoru CMYK, kde je navíc ještě černá barva zvlášť. Žáci si zde vyzkouší, 

že ke vzniku černé je zapotřebí všech tří barev, což je neekonomické. Proto je zde 

použita černá barva. Opět je kladen důraz na aktivaci cílů v afektivní oblasti.

Tak jako v kapitole o zvuku, ani zde nechybí pasáž o digitalizaci obrazu. Je za-

chycena jen základní podstata tohoto procesu s co nejvíce ukázkami v podobě obráz-

ků.

Následné téma se zabývá kompresí obrázků, resp. grafiky.  Neméně zajímavá je 

i ukázka ztrátové komprese nejznámějšího formátu pro uložení grafiky, a to MPEG 

kompresí (přípona jpg). U obrázku, který je zde použit, lze nastavit kompresní poměr 

a pozorovat tak změnu kvality obrázku a účinnost komprese, resp. kompresní poměr.

Didaktická funkce názorně ukazuje komprimace obrázku ztrátovou kompresí. Je 

zde vidět nejen logika ukládání kompresního algoritmu MPEG, ale hlavně závislost 

kvality na kompresním poměru. Žáci mohou pozorovat měnící se kvalitu obrázku při 

různé kompresi. Zvláště patrná je skutečnost, že teprve při 10% se viditelně zhorší 

kvalita. Dále lze pozorovat, že opravdu komprese probíhá podle logiky „smažu, co 
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není vidět“. Je perfektně vidět, jak se komprimují místa, která mají podobnou barvu. 

Dedukce pak objasňuje a potvrzuje způsob komprese. 

Celá  tato  kapitola  končí  přehledem  formátů  s  nejdůležitějšími  vlastnostmi, 

konkrétními ukázkami a kompatibilními programy.

Poslední subkategorie se zabývá základními zařízeními pro práci s multimédii. Je 

v ní vysvětleno, jak funguje CRT a LCD monitor. Část textu je rovněž věnována vy-

světlením základního principu nejznámějších druhů tiskáren: jehličková, inkoustová 

a laserová. Vše je doplněno animacemi a obrázky demonstrujícími daný jev. 
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Obrázek 6. Závislost kompresního 
poměru (1) na kvalitě obrázku

Obrázek 7. Závislost kompresního 
poměru (100) na kvalitě obrázku



• Video

• Test

Poslední kapitolou je interaktivní test (viz příloha – obrázek 22). Zde se auto-

maticky náhodně vygeneruje  deset  otázek z  celkového počtu,  který činí  cca 130. 

Tyto otázky jsou vytvořeny z celého webu tak, aby ověřily znalosti napříč multimé-

dií. Pak jen stačí stisknout tlačítko „Odeslat a kontrola“ a test se „sám“ opraví a vy-

hodnotí. Správné odpovědi jsou vyznačeny zeleně, červeně pak ty špatné. Nechybí 

ani procentuální vyjádření správných odpovědí v testu a výsledná známka. Toto je 

výborný motivační prvek pro fixaci učiva a hlavně podává zpětnou vazbu o procesu 

učení návštěvníka portálu. Není potřeba faktická osoba, která by daný test vyhodnoti-

la, a uživatel hned vidí úroveň svých výsledků a jakou by získal známku.

Tato část výukového www prostředí má autodiagnostickou funkci. Zjišťují se zde 

faktické znalosti (např. co je to pixel), ale i jejich pochopení (např. vysvětlením pod-

staty bitmapové grafiky, díky znalosti, co je to pixel).

Dbá se také na to, zda uživatel umí získané poznatky aplikovat do běžného života 

(např. porovnává jednotlivé formáty souborů). 

Na základě získaných informací musí být např. schopen formáty souborů analy-

zovat a klasifikovat, resp. shrnout jejich podstatu a odlišnosti, teprve potom odpovídá 

na konkrétní otázku. Následně je test vyhodnocen a zobrazen procentuální výsledek 

spolu se známkou, která slouží k lepšímu družstevnickému porovnávání, ale i k auto-

evaluaci.
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Obrázek 8. Demonstrace principu 
videa



3.1.3 Zhodnocení portálu multi-media.kvalitne.cz z hlediska 
navržených kritérií

Tato kapitola si klade za cíl zhodnotit výukový webový portál pomocí navržených 

kritérií. Uvedeny jsou zde ty prvky, které dané kritérium splňují. Podrobněji jsou roz-

váděny výše.

Interaktivita je zabezpečena díky výukovým objektům, popsaným rovněž výše. 

U zvuku se jedná o interaktivní plug-in pro přehrávání audio ukázek mono, stereo a 

MIDI zvuku, ale jsou zde demonstrovány také jeho základní úpravy. Interaktivitu ob-

sahuje i výukový objekt demonstrující pixelizaci, kompresní poměr a skládání barev. 

Další interaktivní applet je test s automatickým vyhodnocením výsledku.

Multimedialitu tvoří velké množství obrázků, výukových objektů v podobě audio 

a video plug-inů a interaktivních prvků, např. v tématu grafika se jedná o demonstra-

ci pixelizace, kompresního poměru či skládání barev.

Zpětná vazba učení je zabezpečena díky interaktivnímu testu s automatickým vy-

hodnocením.

Mobilita je popsaná v samostatné kapitole  Charakteristika uživatele a softwaru. 

Jen pro shrnutí uvedu, že tento web byl tvořen pro platformu Firefox, ale vzhledem 

k požadavkům uživatelů, byl doladěn i pro Internet Explorer. Dále byl pro spuštění 

portálu potřeba JavaScript; i toto bylo odladěno a již to není třeba. JavaScript je nyní  

zapotřebí pouze pro funkční test. 

Celé výukové www stránky jsou psány  česky se snahou co nejvíce potlačit od-

bornost,  aby byl  text snadno pochopitelný.  Pokud jsou uvedeny odborné termíny, 

jsou vysvětleny.

Právě na komplexnost byl kladen velký důraz již při tvorbě těchto stránek. Snaží 

se mapovat učivo, které o něco málo převyšuje požadavky RVP (viz dále). A to zcela 

úmyslně,  aby se měli  uživatelé možnost dozvědět o problematice co nejvíce pod-

statných informací, které jsou zároveň i zajímavé. Cílem je co nejvíce motivovat při 

studiu a podat alespoň komplexní základy z oblasti multimédií.

3.1.4 Paralela výukového portálu na výuku multimédií 
s kurikulárním dokumentem RVP

Po zanalyzování Rámcově vzdělávacího programu (dále jen RVP) lze zjistit, že 

učivo multimédia je již zaneseno v základním vzdělávání a to dokonce na prvním 
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stupni základní školy. Vzdělávací obsah obsahuje učivo s názvem Multimediální vy-

užití počítače a dokonce i Seznámení s formáty souborů. Je až překvapivé, že tu ne-

chybí  ani  práce  se základním hardwarem a softwarem,  tedy i  základní  programy 

z oblasti multimédií a hardwaru např. tiskárny a monitory. Mezi další očekávané vý-

stupy již na prvním stupni ZŠ patří i fakt, že žák „pracuje s textem a obrázkem v tex-

tovém a grafickém editoru“. Žák se tak má seznámit se základními funkcemi těchto 

programů.

Druhý stupeň ZŠ je více podrobný. Zde je již přímo obsáhlý blok „Zpracování a 

využití  informací“ (Jeřábek, 2007). Ve zkratce je zde uvedeno učivo : počítačová 

grafika, rastrové a vektorové programy a dokonce i pojem multimédia. Tato oblast 

zaujímá větší polovinu náplně informačních a komunikačních technologií na druhém 

stupni základní školy.

Z výše uvedené analýzy je patrné, že navržený výukový portál je vhodný již pro 

základní školu, zvláště pak výše zmíněné výukové objekty, které toto téma názorně 

demonstrují a fixují. Pro tento stupeň školní docházky je dominantní důraz na prak-

tický a názorný výklad, který lze obohatit o interaktivní prvky popsané výše. Důleži-

tá není kvantita faktických znalostí, ale kvalita pochopení jevů v dané oblasti. 

Po analýze RVP pro gymnaziální vzdělávání lze zjistit, že učivo (na tomto stupni 

škol)  je  zaměřeno spíše na prohloubení  dříve nabytých znalostí.  Žáci  mají  získat 

určitý informační potenciál pro práci s hardwarem a softwarem, a to i z oblasti multi-

médií:  „Využívá  teoretické  a  praktické  poznatky  o  funkcích  jednotlivých  složek 

hardwaru a softwaru k tvůrčímu a efektnímu řešení úloh“.  Nechybí  rovněž učivo 

digitální svět, které patří na výukovém portálu ke kapitole o digitalizaci. Žák tedy 

může pochopit rozdíl mezi analogovým a digitálním signálem ve světě kolem nás. 

I v gymnaziálním vzdělávání je oblast „Zpracování a prezentace informací“ (Jeřábek, 

2007). Mezi očekávané výstupy zde patří zpracovávání a prezentace výsledků vlastní 

práce s využitím pokročilých funkcí aplikačního softwaru, multimediálních techno-

logií a internetu.

Penzum znalostí na portálu www.multi-media.kvalitne.cz je pouze orientační a lze 

vybírat  potřebné subkategorie  pro konkrétní  případy.  RVP jsou pouze „rámcové“ 

znalosti, které by žáci měly znát, resp. témata, se kterými by se měli v daném stupni 

edukace setkat. Popisovaný portál tyto informace napomáhá získat, díky názornosti 
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pochopit, aplikovat a fixovat. Tento výukový portál tím apeluje na osvojení těchto 

klíčových kompetencí:

• kompetence k učení
Ta je zde implementována v podobě doprovodných textů, které jsou ve formě prů-

vodce. Díky interaktivním prvkům lze tento portál využít jako prostředek pro sebe-

realizaci a osobní rozvoj a vyplnit si tak informační propast mezi faktickými znalost-

mi. Tím dojde k uspokojení potřeby získávání nových poznatků. 

Díky interaktivnímu testu pak lze provádět i autodiagnostiku svých strategií učení 

a myšlení, následně je vytvářet, popř. prohlubovat. Uživatel sleduje pokroky ve své 

kognitivní struktuře znalostí při dosahování cíle svého učení díky motivovanosti po-

mocí ocenění výsledků a poučení se z vlastních chyb pro další práci.

• kompetence k řešení problémů
Tato kompetence je výukovým webem rozvíjena nepřímo. Slouží jen jako infor-

mační portfolio, na kterém učitel v roli facilitátora, může stavět další kognitivní, ale 

i jiné znalosti formou diskuze o daném problému. Žáci si tak rozvinou schopnost roz-

poznání problémové úlohy, učí se problém objasnit a stanovit kroky různých řešení. 

Také mohou diskutovat ve skupině prostřednictvím tohoto portálu, který dané infor-

mace zpřesní a sumarizuje.

• kompetence sociální a personální
Zde je kladen důraz převážně na sebereflexi, kterou uživatel získá pomocí interak-

tivního testu.

3.1.5 Charakteristika uživatele a SW
V rámci bakalářské práce byly stránky laděny pouze pro webový prohlížeč Mozila 

Firefox. Ale vzhledem k potřebě uživatelů jsem je v rámci diplomové práce zvalidnil 

i  pro Internet  Explorer  (IE).  Při  psaní  této práce byla  poslední  verze IE 8 potíže 

s kompatibilitou  se  nevyskytly.  Jiné  prohlížeče  stránku  zobrazí,  ale  obvykle  je 

problém s grafikou.  Portál  byl  také testován v novém prohlížeči  Google Chrome. 

Rovněž zde se stránka zobrazila. Potíže nastaly pouze se vzhledem. Jinak byl web 

naprosto funkční. Dále byl testován na prohlížeči Opera s podobným výsledkem jako 

u Google Chrome. Opět šlo pouze o posunutý pruh s menu.

 Pro chod testu je důležitý JavaScript, který generuje otázky a na závěr test vy-

hodnotí. Ve Firefoxu je standardně povolen a tak nebyl problém s funkčností testu, a 

38



to  ani  v Internet  Exploreru ani  v  Opeře.  Naopak Google Chrome měl  problémy, 

JavaScript vůbec nenačetl i když v nastavení prohlížeče je povolený.

Na  rozdíl  od  bakalářské  práce  byl  v  práci  diplomové  vyřešen  velký  problém 

s JavaScriptem.  Dříve  byl  potřeba  i  pro  obyčejné  otevření  základní  stránky.  Dů-

vodem bylo popup okno, které v sobě ukrývalo menu. Vzhledem k vzniklým problé-

mům, které tato skutečnost přinášela, byl JavaScript odstraněn a menu řešeno jiným 

způsobem. Stránka se nyní bez problému načte a to i bez povolení JavaScriptu. Ten 

je momentálně zapotřebí pouze k tomu, aby načetl správný styl pro daný prohlížeč. 

Jinak se použije defaultní a není zajištěna korektnost zobrazení pro konkrétní prohlí-

žeč.

Další nároky, které si tato stránka klade, je mít nainstalovaný plug-in Windows 

Media Player pro přehrávání audio a video ukázek. Na platformě Windows se nevy-

skytl žádný problém, a ani v operačním systému Linux. Zde byl použit plug-in video 

přehrávače Totem, který neměl problém s přehráváním audia ani videa pod distribucí 

Fedora Core 13. Samozřejmě operační systém Linux nemá standardně instalované 

některé kodeky (např. pro přehrávání mp3 formátů), proto je třeba tyto kodeky doin-

stalovat ručně. Dále již nevznikly žádné potíže ani s formátem mp3 a wmv.

Tyto stránky nejsou náročné pro běžnou práci, jak na straně softwaru, tak i na 

straně uživatele. Obsluha je jednoduchá, kterou zvládne standardní uživatel internetu.
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4 Vlastní výzkum – reflexe výukového portálu 
a výuky multimédií

Cílem výzkumu bylo zmapovat situaci na středních školách z hlediska využívání 

výukových programů na www, ověřit navrženou metodiku a získat zpětnou vazbu. 

Ačkoliv  je  zde  používáno  slovo  výzkum,  významem  se  spíše  podobá  průzkumu 

vzhledem k počtu respondentů a použitou metodikou. 

Výzkum byl rozdělen na dvě základní části – jeden reflektoval výuku z pohledu 

učitelů a druhý z pohledu žáků – zda se vůbec o multimédia zajímají, jak je to s ko-

nektivitou k internetu (jestli má vůbec cenu vytvářet výukové www stránky) a pak 

reflexe výukového portálu www.multi-media.kvalitne.cz.

Výzkum byl  prováděn v únoru v roce 2011 na Gymnáziu Karla Sladkovského 

v pěti  třídách.  Zde proto  probíhala  i  jeho reflexe  žáky,  kteří  s  ním pracovali  jak 

doma, tak i ve škole. Zúčasnilo se ho 115 žáků, kteří se učili multimédia dle výše 

navrženého výukového portálu. Informace byly shromažďovány vyhodnocením do-

tazníku,  ale  i osobními  rozhovory  se  studenty  při  výuce  a  mým  vlastním  pozo-

rováním. Dotazník je uveden v příloze (obrázek 25 a 26). Učitelé byly oslovováni na 

třech školách: Gymnáziu Karla Sladkovského, Pražské konzervatoři, Střední odborné 

škole a gymnázium. Podrobnější informace o škole jsou uvedeny níže. Učitelé vypl-

ňovali dotazník převážně o přestávkách v mé přítomnosti,  neboť dominantní bylo 

s nimi vést řízený rozhovor a dotazník sloužil jen jako osnova. 

4.1 Charakteristika škol
Dotazník pro učitelé byl zadán na následujících školách:

• Gymnázium  Karla  Sladkovského (Sladkovského  náměstí  č.  8/900  130  00  

Praha 3)

Gymnázium Karla Sladkovského se nachází na nám. Karla Sladkovského. Je stát-

ním víceletým gymnáziem, to znamená, že ke studiu jsou přijímáni žáci po ukončení 

5. ročníku základní školy do tříd osmiletého studia, nebo žáci po ukončení 9. ročníku 

základní školy do tříd čtyřletého studia. Lze studovat pouze v denním studiu. Počet 

žáků se stabilizoval na 500 rozdělených do 16-17 tříd. Více informací o této škole je 

na www.gykas.cz.
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• Pražská konzervatoř (Na Rejdišti 1, 110 00 Praha 1 )

Jedná se o šestiletou střední školu, která poskytuje střední a vyšší odborné vzdě-

lání v různých oborech. Studium je ukončeno absolutoriem. Vyučují se zde předměty 

odborné, ale také všeobecně vzdělávací. Studium lze také ukončit po čtvrtém ročníku 

maturitou. Důležitou složkou je mnohostranná spolupráce se zahraničím v různých 

odvětvích. Více o škole se dozvíte na www.prgcons.cz.

• Střední odborná škola a gymnázium (Evropská 33, 160 00 Praha 6 )

Tato škola v sobě ukrývá vyšší odbornou školu, střední odbornou školu a gym-

názium.  Gymnázium  je  humanitně  zaměřený  typ  školy  a  studium  je  klasicky 

čtyřleté,ukončené maturitou. Žák by měl být po absolvování studia vybaven informa-

cemi potřebnými pro studium na vysoké škole humanitního, pedagogického a umě-

leckého zaměření.  Úspěšnost absolventů při přijímacím řízení  je mezi  85 – 90%. 

Více o škole na www.pedevropska.cz

4.2 Charakteristika výběrového vzorku
Dotazník,  který  reflektoval  danou  problematiku  z  pohledu  učitelů,  jsem  dis-

tribuoval do konkrétních škol osobně, abych s učiteli mohl navázat také rozhovor na 

toto konkrétní téma a neskončilo to jen u vyplnění dotazníku, ten sloužil pouze jako 

osnova rozhovoru.

Z pohledu žáků bylo samozřejmě nemalé procento informací zjištěno rozhovorem 

a pozorováním,  dominantní  však byl  dotazník.  Žáci  jej  vyplňovali  individuálně  a 

anonymně, obvykle během vyučovací hodiny. Aby nebyli ochuzeni o hodinu infor-

matiky, bylo maximálně využíváno suplovaných hodin. Samozřejmě ne u všech tříd 

to šlo takto zařídit. V tom případě dotazník vyplňovali při hodině. Jednalo se o třídy,  

ve kterých se dané téma probíralo dle výše uvedeného portálu. Dotazník pro žáky byl 

zadáván na škole Gymnázium Karla Sladkovského ve třídách, ve kterých se učí nebo 

učilo dle navrženého výukového portálu www.multi-media.kvalitne.cz. Reflexe toho-

to prostředí tak neprobíhala jen pasivní metodou (dotazník), ale i aktivně při výuce 

multimédií. Výsledky jsou shrnuty v samostatné kapitole.

4.3 Metodika
Dotazník je rozdělen na tři části. První část zjišťovala, zda učitel vyučuje některou 

teorii z oblasti multimédií – pokud ano, tedy kterou a pokud ne, z jakého je to důvo-

du.  Jsou  zde  zjišťovány  i  převažující  zdroje  pro  přípravu  učitele  –  zda  využívá 
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tištěné, www atd. A samozřejmě nechybí  otázka mapující  výukové www stránky. 

Další blok se týká studijních materiálů, které distribuuje žákům. Zda se jedná spíše 

o elektronické nebo tištěné popř. vlastní poznámky, jaký převažuje jazyk, zda jsou 

dostupné i přes internet nebo pouze ve škole. Dále je zjišťována komplexnost, tedy 

zda se jedná o ucelený nebo atomizovaný materiál. Zkoumána je i skutečnost, zda 

informace na sebe navazují či nikoliv. Nechybí ani otázka, zda materiály poskytují 

reflexi učebního procesu či nikoliv. Poslední blok je věnován praxi z oblasti multi-

médií. Zda se v hodinách praxe v multimediálních programech vyučuje – popř. ja-

kým způsobem – a nebo se tato část výuky vynechává. Pokud se vyučuje, je zároveň 

mapovaný i použitý software. Konkrétní výsledky uvádím níže.

Dotazník pro žáky obsahoval dva logické celky. První se zabýval obecně tématem 

multimédia – zda je toto téma pro žáky zajímavé či nikoliv, jaká oblast je z tohoto 

celku nejoblíbenější – zde mohou vybírat ze zvuku, grafiky a videa. Dále je mapo-

vaná  situace  ohledně  využívání  výukových  www stránek  pro  vzdělávání  (kromě 

www.multi-media.kvalitne.cz).  S  výše  popsanými  otázkami  také  koresponduje 

dostupnost internetu doma a typ nejčastěji používaného webového prohlížeče. Druhý 

celek dotazníku je konkrétně zaměřen na portál multi-media.kvalitne.cz. Zde jsou re-

spondenti dotazováni, za jakým účelem a kde nejvíce pracovali s tímto portálem – 

studijní, či zájmové důvody; ve škole nebo doma. Opět je zde mapovaný celek, který 

žáky nejvíce zaujal – zvuk, obraz,  video a s tím i  nejlépe hodnocena interaktivní 

ukázka, resp. výukový objekt – ze zvuku (mono, stereo, MIDI, základní úpravy zvu-

ku) nebo obrazu (pixelizace, skládání barev, kompresní poměr). Je zjišťováno i to, co 

žákům na stránkách chybí, resp. co nejvíce oceňují; zda je to interaktivita, názornost, 

srozumitelnost či odbornost, popř. individualita učení nebo dostupnost přes internet. 

Žák zde hodnotí formu www stránek a jak mu interaktivní výukové objekty pomohly 

pro pochopení principů.

4.4 Hypotézy
Než jsem výzkum prováděl, předpokládal jsem, že pro většinu žáků bude téma 

multimédia zajímavé. Vycházelo to z mých zkušenností z vyučovacích hodin, kdy 

jsem subjektivně pozoroval, že žáky toto téma zajímá více, než jiná probíraná témata. 

Vzhledem k tomu, že jsem jako svojí bakalářskou práci navrhl výukový portál na 

podporu výuky multimédií, zajímala mě reflexe tohoto prostředí od žáků. Předpoklá-
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dal jsem, že kromě mého navrženého webového prostředí se žáci s jiným výukovým 

portálem ještě nesetkali.

Aby se dala výuka cíleněji směřovat, potřeboval jsem zjistit, jaká činnost je žáky 

nejčastěji prováděná z multimédií ve třech základních kategorií: ze zvuku, obrazu a 

videa. Předpokládal jsem, že hudbu převážně poslouchají, obraz prohlíží a video sle-

dují. Ostatní činnosti (jako tvorba, úprava, konvertování) jsou zanedbatelné.

Aby žáci vzniklý webový portál mohli používat ne jen ve škole, ale i doma, bylo 

zapotřebí zmapovat, jaký nejčastěji využívají prohlížeč internetu, aby se tak zajistil 

bezproblémový chod aplikace. Můj předpoklad byl, že ze 40% se bude jednat o Mo-

zilu Firefox. Tento úsudek vycházel z mých zkušenností, ale i z portálu, který se za-

bývá tvorbou webu (Jánovský, 2010).

Protože mnou vytvořený výukový portál je rozdělen na tři základní kategorie – 

zvuk – obraz – video – interaktivní test – zajímalo mě, jaká oblast žáky z multimédií 

nejvíce zajímá. Můj předpoklad, že se jedná o obraz, vycházel z pozorování a roz-

hovorů. 

Mnou navržený  portál  obsahuje  několik  interaktivních  výukových objektů  pro 

lepší fixaci učiva. Předpokládal jsem, že žákům tyto objekty převážně pomohli k po-

chopení daného principu.

Očekávané výsledky jsem shrnul do následujících hypotéz, které se výzkumem 

buď potvrdily nebo vyvrátily:

H 1 Pro většinu žáků je téma multimédia zajímavé

H 2 Většina žáků se kromě portálu www.multi-media.kvalitne.cz s výukovými 

stránkami nesetkala.

H 3 Většina žáků hudbu jen poslouchá, už ji ale moc neupravuje a nekonvertuje.

H 4 Většina žáků obrázky jen prohlíží, ale málo kdo je vytváří a upravuje.

H 5 Většina žáků videa jen sleduje, málokdo je vytváří a konvertuje.

H 6 Žáci ze 40% používají webový prohlížeč Mozila Firefox (Jánovský, 2010).

H 7 Z multimédií žáky nejvíce zaujme obraz.

H 8 Většina žáků si myslí,  že mu interaktivní  prvky pomohly pro pochopení 

učiva.
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4.5 Výsledky pozorováním při nasazení ve výuce
Všechny třídy, kterým byl zadán dotazník, se s výukovým portálem www.multi-

media.kvalitne.cz  setkaly  ve  škole  při  výuce  předmětu  informatika.  Tyto  stránky 

sloužily jako podklad pro výuku v hodině, ale také jako studijní materiály pro samo-

statnou přípravu žáků. 

Osobní zkušennosti mě vedly ke stanovení hypotézy, že nejraději mají žáci z ob-

lasti multimédií obraz. Tato informace vyplývala z prvotní diskuze o tématu, které 

bylo v hodině probíráno. Bylo zřejmé, že žáci se s obrazem setkávají v běžném živo-

tě více, než např. se zvukem. I proto, pokud to bylo možné v rámci ŠVP, výuka 

o multimédiích začínala  tématem  Obraz.  Vzhledem k tomu,  že se jednalo o téma 

z praxe, byl žákům výklad bližší, a tím pádem srozumitelnější.

Velmi zřetelně se ukázalo, že žáci rádi testují své nabyté znalosti pomocí interak-

tivního testu. Toto lze potvrdit na základně doručených e-mailů z výukového portálu, 

neboť po zmáčknutí tlačítka „Kontrola a odeslat“ se test nejen opraví, ale i zašle na 

e-mail. Zasílání e-mailů je anonymní a slouží převážně pro statistiku využití tohoto 

výukového modulu. Uživatelů bylo v průběhu webu opravdu hodně. Bylo tedy vidět, 

že  tento  způsob  opakování  žákům  vyhovuje,  neboť  vidí  okamžitý  výsledek  a 

pokroky svého učebního stylu.

Když jsem po třičtvrtě roce zadal orientační a neohlášený test  z teorie obrazu, 

bylo  překvapující,  že  dopadl  celkem  dobřeslušně.  Průměrná  známka  byla  velmi 

dobrá až dobrá. Je nutno ovšem podotknout, že se jednalo obecně o prospěchově 

slabší třídu. Proto tento výsledek není výjimečný.

V průběhu používání tohoto portálu se vyskytly i negativní jevy. Jeden z nich byla 

nutnost zapnutého JavaScriptu pro chod stránky. Mělo to velmi negativní dopad na 

používání tohoto portálu, a tak byl tento problém v rámci diplomové práce odstraněn. 

Mezi další technické problémy lze počítat i validitu stránek pouze pro Mozila Fire-

fox. I toto se ukázalo jako negativní a bylo to odstraněno. Technickým náročnostem 

se věnuje kapitola Charakteristika uživatele a SW.

Pro demonstraci  zvuku byla  zapotřebí  rovněž ukázka vlnění.  K tomu využilžit 

výše popsaný portál Interactive Simulations23, který nejprve vysvětluje princip vlnění 

23 PhET [online].University of Colorado, 2010 [cit. 2011-02-19]. PhET: Free online physics, 
chemistry, biology, earth science and math simulations. Dostupný z WWW: 
<http://phet.colorado.edu>.
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na kapající vodě z kohoutku, pak princip vlnění zvuku a následně světla. Tento aplet 

byl velmi dobrý na demonstrace těchto jevů, a tak byl na něj přidán odkaz na výu-

kový portál  www.multi-media.kvalitne.cz.  do subkapitoly 1.2.4 Analogový signál. 

Problém nebyl ani se spuštěním apletu na OS Linux (FedoraCore 14).

4.6 Výsledky dotazníku z pohledu učitele
Reflexe z pohledu učitelů probíhala převážně řízeným rozhovorem, jehož základ 

tvořil přiložený dotazník (viz příloha – obrázek 23 a 24). Obecně platilo, že mezi uči-

teli panovaly velké rozdíly a to jak ve výuce, tak i v přípravě studijních materiálů pro 

žáky. Z rozhovorů s učiteli vyplynulo, že většinou se tématem multimédia ve výuce 

alespoň částečně zabývají. Pokud se zaměříme nejprve na teorii, obvykle je v hodi-

nách probírán obraz a zvuk. Video je již probíráno méně často.  Samozřejmě byli 

i tací, kteří multimédia skoro vůbec neučí. Při otázce na jejich zdroje, použité jako 

příprava  na  hodiny  informatiky,  převážně  pak  na  téma  multimédia,  převažovaly 

vlastní poznámky,  občas tištěné publikace či internet pro doplnění informací.  Ne-

jednalo se ovšem o ucelené výukové stránky, nýbrž jen o doplňkové informace z růz-

ných serverů. Z výzkumu také vyplynulo, že někteří učitelé multimédia vůbec neučí. 

Uváděli, že nemají vhodné materiály pro přípravu.

Při otázce „Jaké využívají vaši žáci studijní materiály?“, byla převažující odpověď 

- elektronické. Opět se ale v převážné většině nejednalo o výukové www stránky, ný-

brž poznámky ve formě prezentací, textu, pdf aj. O interaktivitě studijních materiálů 

ve většině případů nelze hovořit. Jazyk převažoval český, výjimečně anglický. Cizo-

jazyčný portál se objevil pouze jako doporučený studijní text. Nejčastěji ovšem žáci 

používají vlastní poznámky z výkladu. Z rozhovorů vyplynulo, že při hodinách infor-

matiky si žáci dělají mnohem méně svých poznámek, než v jiných předmětech. Uči-

telé se také shodli na tom, že studijní materiály jsou převážně atomizované, tedy ne-

mapují komplexně celé téma. Pouze v případech, kdy poskytnou žákům vlastně vy-

tvořené klasické pasivní texty či prezentace na určité téma, pak lze hovořit o určité 

kontinuitě a ucelenosti. Avšak interaktivita obvykle úplně chybí, zrovna tak i interak-

tivní opakování nabytých znalostí např. testem, který se „sám“ opraví.

Při  analýze  výuky  teorie  z  oblasti  multimédií  převažuje  práce  v  bitmapovém 

programu GIMP a firmy Zoner. Naopak s vektorovým editorem v hodinách většinou 

nepracují. To, že existuje velmi dobrý freewarový program Inkscape, vetšinou nevě-

děli. Zvuk stříhají v programu Audacity, pokud se vůbec tato subkapitola vyučuje. 
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V oblasti videa převažuje Windows Movie Maker výjimečně Pinnacle Studio. To, že 

existuje freeware na střih videa Pinnacle VideoSpin obvykle nikdo nevěděl. 

Po shrnutí výše uvedených informací, se ukázalo, že většina učitelů se z oblasti 

multimédií více zabývá praxí, než alespoň základní teorií. Učitelé, ale i žáci používa-

jí pro přípravu na hodinu převážně své znalosti či poznámky, které si doplňují pomo-

cí internetu. Jedná se tak buď o jednorázové fráze, které na internetu hledají, a nebo 

o prezentace či texty, vetšinou poskytnuté učitelem přímo na hodině. Distribuce pak 

probíhá pomocí e-mailů nebo flash disků. Z rozhovorů a vlastní zkušennosti z hodin 

bylo zřejmé, že žáci preferují české texty. Individuální opakování učiva obvykle ne-

probíhá. Výjimku tvoří diagnostika v hodinách informatiky. Využívaný software pro 

praktickou práci s multimédii je jen základní, popř. komerční. Z výzkumu vyplynulo, 

že o alternativách v podobě OpenSource, popř. freeware programů učitelé příliš ne-

vědí (až na Audacity či GIMP).
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4.7 Výsledky dotazníku z pohledu žáků
Dotazník  byl  zadán  na  víceletém  gymnáziu  pěti  třídám,  115  žákům.  Ve  vý-

sledném zpracování se však sumární číslo z grafů může lišit, neboť někteří žáci za-

škrtli více možností (pokud např. hudbu poslouchají, ale i stříhají atd.). Následující 

grafy prezentují výsledky výzkumu v procentech a komentáře jej popisují a doplňují. 

Celkové shrnutí jednotlivých respondentů je shrnuto v tabulce 15.

4.7.1 Oblíbenost tématu multimédia mezi žáky
Vzhledem k tomu, že se tato diplomová práce zabývá převážně tématem multimé-

dia, bylo třeba nejprve zjistit, jak je toto téma oblíbené, resp. zda žáky toto téma vů-

bec alespoň rámcově zajímá či nikoliv a podle toho přizpůsobit výuku. Z výsledku 

mého šetření jasně vyplývá, že téma multimédia je pro většinu žáků (80%) zajímavé, 

popř. celkem oblíbené.
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Obrázek 14. Graf obliby tématu multimédia
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Tabulka 1. Četnosti oblíbenosti tématu multimédia

Četnosti

Zajímavé 29 25,22% 29 25,22%

Celkem zajímavé 63 54,78% 92 80,00%

Nezajímavé 23 20,00% 115 100,00%

Celkem 115 100,00% x x

Relativní 
četnosti

Kumulativní 
četnosti

Relativní 
kumulativní 

četnosti



4.7.2 Činnosti, při kterých se žáci dostávají do interakce se 
zvukem

Tato otázka mapuje nejčastější činnosti žáků v oblasti zvuku. Je dobré to vědět, 

aby se učitel mohl lépe připravit na hodinu a motivovat žáky tématem, které je baví a 

je pro ně v praxi použitelné. Graf popisuje různé činnosti, při kterých se žáci setkáva-

jí se zvukem. Zcela zřejmé je, že dominantní je poslech hudby (82,03%). A není se 

čemu divit. V dnešní době jsou často vidět na ulicích lidé se sluchátky, poslouchající 

nějakou oblíbenou hudbu.  Jak  vyplynulo  z rozhovorů,  málokdo  si  uvědomuje,  že 

k tomu, aby takto mohl hudbu poslouchat, je nutné ji nejprve do příslušného přístroje 

převést a to obvykle dvěma způsoby.  První možnost  je použít  přiložený software 

k danému zařízení. Ten ovšem není vždy vhodný a plně funkční. Proto se naskýtá 

možnost využít  jiný, volně šiřitelný a obvykle i mnohem lepší, neboť lze skladbu 

převést  dle  požadavků uživatele,  a  ne  pouze  tak,  jak to  nastavil  výrobce.  K této 

činnosti je už ale nutné znát alespoň základy teorie zvuku.

Je překvapivé, že tak málo žáků hudbu konvertuje. Možná je to dáno i tím, že to 

neumí nebo si ani neuvědomují, že se hudba obvykle konvertuje, pokud ji „kopíruji“ 

na nějaký přístroj. I toto by měl učitel při výuce zdůraznit a žákům vysvětlit, že také 

pro přenesení oblíbené skladby do určitého přístroje je nutné znát alespoň základy 

teorie. Žáci hudbu většinou jen poslouchají, jak vyplývá z výzkumu.
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Obrázek 9. Graf činnosti interakce žáka se zvukem v procentech
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Tabulka 2. Činnosti interakce žáka se zvukem

Četnosti

Poslouchají 105 82,03%

Upravují 8 6,25%

Stříhají 7 5,47%

Konvertují 4 3,13%

Vytváří 3 2,34%

Jiné 1 0,78%

Celkem 128 100,00%

Relativní 
četnosti



 

  

 

4.7.3 Činnosti, při kterých se žáci dostávají do interakce 
s grafikou

I v oblasti grafiky je důležité zmapovat, co žáky nejvíce zajímá a s čím se běžně 

v praxi setkávají a na tyto oblasti se při výuce více zaměřit, resp. stavět na nich další  

znalosti. Proto je zde uvedena tato otázka. Je určitě dobré si povšimnout rozdílu mezi 

zvukem a obrazem. U zvuku většina hudbu jen poslouchá (82,03%), obraz již hodně 

žáků také vytváří - fotografuje (36,18%) a upravuje (10,44%). Subkategorie Vytváří 

označuje klasickou tvorbu grafiky v podobě koláží a jiných projektů. Samozřejmě 

nelze hovořit o tvorbě profesionální grafiky, ale spíše o grafice užitkové či zábavné. 

Naopak  subkategorie  Fotografují reprezentuje  ty,  kteří  pouze  fotografují,  někteří 

z nich  dokonce  i poloprofesionálně  a  z  těchto  obrázků  následně  vytváří  vlastní 

grafické práce. Z tohoto faktu vyplývá hypotéza, že by se při výkladu mělo začínat 

teorií obrazu, neboť následně získané informace budou navazovat na předchozí, zís-

kané praktickými zkušenostmi žáka.

Jak kurikulární reforma, tak i tyto výsledky apelují na nutnost vyučovat multimé-

dia na školách a to jak po teoretické stránce, tak i po stránce praktické. Z rozhovorů 

s učiteli vyplynulo, že nejpečlivěji se ve školách věnují právě grafice. Možná i proto 

je mezi vědomostmi o zvuku a obrazu takový markantní rozdíl. I tuto otázku by mohl 

řešit nějaký další výzkum.
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Obrázek 10: Graf činnosti interakce žáka s grafikou v procentech 
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Tabulka 3. Činnosti interakce žáka s grafikou

Prohlížejí 45 39,13%

Fotografují 14 12,17%

Upravují 8 6,96%

Vytváří 4 3,48%

Konvertují 0 0,00%

Fotografují + Prohlížejí 10 8,70%

14 12,17%

Fotografují + Upravují 3 2,61%

Upravují + Vytváří 1 0,87%

Upravují + Vytváří + Konvertují 1 0,87%

Vše 1 0,87%

Prohlížejí Vytvářejí 1 0,87%

3 2,61%

Prohlížejí + Upravují 6 5,22%

1 0,87%

Fotografují + Vytvářejí 1 0,87%

1 0,87%

1 0,87%

Celkem 115 100,00%

Čet- 
nosti

Relativní 
četnosti

Prohlížejí + Fotografují + 
Upravují

Prohlížejí + Fotografují + 
Upravují + Vytváří

Prohlížejí + Konvertují + 
Upravují

Prohlížejí + Upravují + 
Vytvářejí

Fotografují + Upravují + 
Vytvářejí



 

 

 

4.7.4 Činnosti, při kterých se žáci dostávají do interakce 
s videem

Opět zde platí to, co v předchozích případech u zvuku a obrazu. Ovšem při po-

rovnání tohoto grafu s předešlými, je dobré si povšimnout paralely zvuku a videa. 

Tyto dvě subkategorie se od sebe příliš neliší. Opět to potvrzuje domněnku, že se 

učitelé zabývají spíše počítačovou grafikou, než zvukem a videem. Zajímavé je však 

i to, že 10,44% žáků ze vzorku videa vytváří, oproti zvuku, kde to činí jen 2,54%. 

Může to být dáno i tím, že učitelé nemají vhodný software pro zpracování a editaci 

videa. Pokud ale 10,44% žáků videa opravdu vytváří, pak je třeba doplnit informační 

potenciál v této subkategorii a podat žákům patřičné teoretické, ale i praktické zna-

losti, neboť tvorba videa sumarizuje znalosti z teorie a praxe zvuku a obrazu. I proto 

byl vytvořen výukový web, který tyto informace přináší uceleně.
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Tabulka 4: Činnosti interakce žáka s videem

Četnosti

Sledují 97 84,35%

Vytváří 1 0,87%

Upravují 0 0,00%

Konvertují 1 0,87%

Sleduji + Konvertuji 1 0,87%

Sleduji  + Vytváří 7 6,09%

Vytváří  +  Upravuji 1 0,87%

Sledují  + Vytvářejí  +  Upravují 1 0,87%

Sledují  + Vytvářejí  + Konvertují 1 0,87%

1 0,87%

Sledují  + Upravují 4 3,48%

Celkem 115 100,00%

Relativní 
četnosti

Sledují  + Vytvářejí  +  Konvertují  + 
Upravují



4.7.5 Nejpoužívanější prohlížeč ve zvoleném vzorku 
respondentů

Při tvorbě výukového webu www.multi-media.kvalitne.cz byla hypotéza, že nej-

častěji používaný prohlížeč je Mozilla Firefox. Tento dotazník měl podat odpověď, 

zda tomu tak opravdu je, neboť v rámci bakalářské práce byl výukový portál zva-

lidněn pouze pro tento prohlížeč. Následně se ovšem v praxi ukázalo, že je nezbytné 

zabezpečit bezproblémový chod i pro Internet Explorer. 

Tento výzkum jasně ukázal, že je třeba stránky zvalidnit i pro Google Chrome. 

Tento fakt potvrdili i žáci při rozhovorech o tomto výukovém portálu. V době psaní 

bakalářské práce byla vydána pouze beta verze (září 2008) Google Chromu. Nezna-

mená to ale, že by stránky pod Google Chromem nefungovaly. O této problematice 

pojednávám více v kapitole Požadavky na uživatele a na SW.
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Obrázek 12. Graf používanosti nejběžnějších prohlížečů
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Tabulka 5. Používanost nejběžnějších prohlížečů

Četnosti

44 38,26%

36 31,30%

24 20,87%

Opera 11 9,57%

Jiný 0 0,00%

Celkem 115 100,00%

Relativní 
četnosti

Google Chrome

Mozilla Firefox

Internet Explorer



4.7.6 Jaký celek žáky nejvíce zaujal
Zde jsou mapovány jednotlivé celky výukového portálu a hlavně průzkum, jaký 

celek žáky nejvíce zajímal či zajímá, aby se podle tohoto zjištění transformovala vý-

uka, resp. se hledala vhodná motivace k tomu, aby si žáci oblíbili také jiná témata 

z oblasti  multimédií.  Propad  může  být  způsobem  malou  informovaností  žáků 

o daném tématu spolu s uvedením do praxe. Z výzkumu vyplynulo, že žáky nejvíce 

zaujal tématický celek obraz (47,83%). Podporuje to tak domněnku, že žáky z dané-

ho vzorku nejvíce zajímá z oblasti multimédií obraz, pak zvuk a nakonec video. Pro-

to je určitě vhodné věnovat teorii grafiky více času a pracovat se žáky i prakticky. Je 

velmi překvapivé je, že dobrý výsledek (29,57%) si získala i subkategorie zvuku. 

Proto je třeba i na tento fakt brát zřetel, vyučovat na školách tuto suboblast multimé-

dií a zároveň hledat aktivaci motivace pro další oblasti.
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Obrázek 13. Graf znázorňující oblibu jednotlivých celků
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Tabulka 6. Znázornění obliby jednotlivých  
celků

Četnosti

Obraz 55 47,83%

Zvuk 34 29,57%

Test 9 7,83%

Nic 9 7,83%

Video 8 6,96%

Celkem 115 100,00%

Relativní 
četnosti



4.7.7 Jaký výukový aplet z oblasti zvuku žáky nejvíce zaujal
Tato otázka byla položena proto, aby bylo zjištěno, co žáky nejvíce zaujalo, aby 

se při tvorbě dalších webů pokračovalo takto dále a mohly přibývat další aplety, kte-

ré budou pro žáky přínosem. Z provedeného výzkumu je patrné, že z oblasti zvuku 

nejvíce zaujaly aplety  Základních úprav zvuku a  Sterea. Každopádně to bylo neče-

kané. Osobní hypotéza při tvorbě tohoto výukového portálu byla, že nejvíce zaujme 

MIDI ukázka, kde se porovnává reálný zvuk se syntetickým zvukem. Žáci zde měli 

pro srovnání dvě naprosto stejné skladby, jednu v podání MIDI – syntetický vznik 

zvuku a druhou,  reálný  koncert  Pražské konzervatoře.  Navzdory tomuto  srovnání 

zvítězily zřejmě aplety, se kterými se nejen žáci sešli v teoretické části výuky, ale zá-

roveň si  je  mohli  vyzkoušet  prakticky v  programu Audacity.  Opět  tedy zvítězila 

praktická stránka výuky. 
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Obrázek 14. Graf zaujetí výukových apletů z oblasti zvuku
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Tabulka 7. Zaujetí výukových apletů z oblasti zvuku

Četnosti

Základní úpravy zvuku 32 27,83%

Stereo 30 26,09%

MIDI 28 24,35%

nic 19 16,52%

Mono 6 5,22%

Celkem 115 100,00%

Relativní 
četnosti



4.7.8 Jaký výukový aplet z oblasti grafiky žáky nejvíce 
zaujal

Tato otázka zde plní obdobnou funkci, jako v předešlém případě u zvuku. Oproti 

předešlému grafu se v první řadě eliminuje položka  nic (7,83%). Z toho tedy vy-

plývá, že grafika opět žáky zajímá více než cokoliv ostatní. Naopak nejvíce (40,00%) 

žáky zaujal výukový objekt Kompresní poměr. Asi proto, že se jedná o prakticky vy-

užitelný  „objev“,  neboť  zde  je  simulováno  komprimování  obrázku  ztrátovou 

kompresí MPEG (.jpg). Žáci tento formát běžně používají, a proto jim to zřejmě při-

šlo zajímavé a praktické znát. Obdoba je pak s výukovým objektem pixelizace, kdy 

žáci mohou tímto způsobem prozkoumat detaily obrázku a vidět, že každá bitmapová 

grafika je složena z malinkých barevných bodů – pixelů. Rovněž i tento fakt znají 

z běžného života při zvětšování grafiky a malého navzorkovaní. Proto je tento aplet 

nejvíce zaujal, jak vyplynulo z rozhovorů s žáky a z mého pozorování.
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Obrázek 15. Graf zaujetí výukových apletů z oblasti grafiky
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Tabulka 8. Zaujetí výukových apletů z oblasti grafiky

Četnosti

Kompresní poměr 46 40,00%

35 30,43%

RGB/CMY 25 21,74%

nic 9 7,83%

Celkem 115 100,00%

Relativní 
četnosti

Pixelizace



4.7.9 Co žáci na stránkách nejvíce oceňovali
Tento graf pouze shrnuje a potvrzuje to, co bylo napsáno již výše – že žáci mají 

rádi, když jsou studijní materiály srozumitelné a dostupné přes internet. Samozřejmě 

zde mohli zaškrtnout více možností. Hodnotí se zde to, co je na tomto webu obecně 

nejvíce zaujalo oproti jiným informačním zdrojům.
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Obrázek 16. Graf, co žáci nejvíce na stránkách oceňují
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Tabulka 9. Co žáci nejvíce na stránkách oceňují

Četnosti

Srozumitelnost 53 25,48%

Dostupnost přes internet 44 21,15%

Odbornost 40 19,23%

Názornost 32 15,38%

Interaktivitu 26 12,50%

Individualitu učení 13 6,25%

Celkem 208 100,00%

Relativní 
četnosti



4.7.10 Co žákům na stránkách nejvíce chybí
Tato otázka je položena v protikladu s předešlou. I graf je na první pohled v proti-

kladu. Je třeba si ale všimnout jednoho důležitého faktu. Tím jsou celkové četnosti. 

V předešlém případě – co žáci nejvíce oceňují – je toto číslo 208 a v tomto případě –  

co žákům nejvíce chybí – je 117. Tedy celkem to je o 91 odpovědí méně. Toto je 

dáno tím,  že pokud byli  žáci  se stránkami  spokojeni,  nezaškrtli  žádnou možnost. 

Z výzkumu  pak  vyplývá,  že  77,78% je  se  stránkami  spokojeno,  naopak  22,22% 

žákům na stránkách něco chybí. Žáci samozřejmě mohli zaškrtnout více možností.
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Obrázek 17. Graf, co žáci na stránkách nejvíce oceňují
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Tabulka 10. Co žáci na stránkách nejvíce oceňují

Četnosti

Interaktivita 34 29,06%

Srozumitelnost 31 26,50%

Individualitu učení 19 16,24%

Názornost 18 15,38%

Odbornost 15 12,82%

Celkem 117 100,00%

Relativní 
četnosti



4.7.11 Hodnocení obsáhlosti textu žáky
Tento graf popisuje, zda by žáci objem informací na výukovém portálu www.mul-

ti-media.kvalitne.cz zúžili  (záporná čísla),  ponechali  (nula) anebo rozšířili  (kladná 

čísla). Je to důležitá reflexe, která má posloužit k rozvoji tohoto portálu a zjistit, zda 

portál nemá příliš mnoho textu či naopak. Je ale patrné, že graf má normální roz-

ložení a že většina dotazovaných by informace ponechala, a dokonce spíše rozšířila. 

Což je velmi překvapující, neboť tento web byl od počátku koncipován nad rámec 

RVP, aby se žákům dostalo podrobných informací z této problematiky a mohlo to 

také posloužit jako doplňkový studijní materiál i mimo prostředí školy.
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Obrázek 18. Graf reprezentující hodnocení obsáhlosti textu žáky
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Tabulka 11.Reprezentující hodnocení obsáhlosti textu žáky

Četnosti

-2 2 1,74% 2 1,74%

-1 13 11,30% 15 13,04%

0 66 57,39% 81 70,43%

1 30 26,09% 111 96,52%

2 4 3,48% 115 100,00%

Celkem 115 100,00%

Relativní 
četnosti

Kumulativní 
četnosti

Relativní 
kumulativní 

četnosti

x x



4.7.12 Jak žáci hodnotí www stránku
Zde bylo zvoleno hodnocení jako ve škole, na které jsou žáci zvyklí a je jim tedy 

blízké. Web byl  hodnocen 17,39% žáků jako výborný, 46,09% jako velmi dobrý, 

17,39% jako dobrý, 14,78% jako dostatečný a 4,35% žáků hodnotili web jako nedo-

statečný. Dle provedené statistiky (průměr, modus, medián) lze říci, že celkově žáci 

hodnotí web chvalitebně.
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Obrázek 19. Graf reprezentující hodnocení www stránky
Výborně Chvalitebně Dobře Dostatečně Nedostatečně
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Tabulka 12.Reprezentující hodnocení www stránky

Četnosti

Výborně 20 17,39% 20 17,39%

Velmi dobře 53 46,09% 73 63,48%

Dobře 20 17,39% 93 80,87%

Dostatečně 17 14,78% 110 95,65%

Nedostatečně 5 4,35% 115 100,00%

Celkem 115 100,00%

Průměr 2,43

Modus Chvalitebně

Medián Chvalitebně

Relativní 
četnosti

Kumulativní 
četnosti

Relativní 
kumulativní 

četnosti

x x



4.7.13 Jak žáci hodnotí formu průvodce
Zde opět mohli žáci hodnotit formu průvodce webu tak, jak jsou zvyklí ze školy. 

Z provedeného výzkumu a statistických funkcí (průměr, modus, medián) vyplývá, že 

jej  většina hodnotí  chvalitebně až dobře (92,17%). I  toto má velkou vypovídající 

hodnotu, totiž zda žákům tento styl vyhovuje či nikoliv a pokud ano (což vyplývá 

z výzkumu), pak je dobré tímto způsobem směřovat i další výukové portály.
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Obrázek 20: Graf reprezentující hodnocení formy průvodce
Výborně Chvalitebně Dobře Dostatečně Nedostatečně
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Tabulka 13.Reprezentující hodnocení formy průvodce

Četnosti

Výborně 19 16,52% 19 16,52%

Chvalitebně 54 46,96% 73 63,48%

Dobře 33 28,70% 106 92,17%

Dostatečně 5 4,35% 111 96,52%

Nedostatečně 4 3,48% 115 100,00%

Celkem 115 100,00%

Průměr 2,31

Modus Chvalitebně

Medián Chvalitebně

Relativní 
četnosti

Kumulativní 
četnosti

Relativní 
kumulativní 

četnosti

x x



4.7.14 Reflexe posilování učebního stylu žáka pomocí 
interaktivních prvků

Zde měli dotazovaní zhodnotit, nakolik jim interaktivní výukové objekty při učení 

pomohly. Je důležité zjistit, zda je dobré při dalším navrhování výukového webu in-

teraktivní objekty používat a v jaké míře. Je zřejmé, že interaktivní prvky žákům při 

pochopení principů alespoň trochu pomohly (31,30%) a dokonce 46,96% žáků po-

mohly určitě.
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Obrázek 21. Graf reprezentující hodnocení interaktivních prvků
Vůbec Málo Nevím Trochu Určitě
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Tabulka 14.Reprezentující hodnocení interaktivních prvků

Četnosti

Vůbec 3 2,61% 3 2,61%

Málo 4 3,48% 7 6,09%

Nevím 18 15,65% 25 21,74%

Trochu 36 31,30% 61 53,04%

Určitě 54 46,96% 115 100,00%

Celkem 115 100,00%

Relativní 
četnosti

Kumulativní 
četnosti

Relativní 
kumulativní 

četnosti

x x



4.7.15 Ostatní zjištění výzkumu
Zde jsou shrnuta ostatní zjištění výzkumu, pro která není třeba přikládat graf a 

tabulku četností.

Třetí otázka zjišťovala, zda se žáci již s nějakými výukovými stránkami setkali 

(kromě www.multi-media.kvalitne.cz). Z výzkumu vyplynulo, že 98 žáků (85,22%) 

se s výukovými stránkami ještě nesetkalo a 17 (14,78%), že se již s výukovými strán-

kami  setkalo.  Jednalo  se  však  jen  o  portál  zaměřený  na  tvorbu  webu  na  adrese 

www.jakpsatweb.cz.  Tuto  otázku  byla  položena  proto,  aby  bylo  zmapováno,  jak 

dalece  žáci  s  výukovými  stránkami  pracují.  Jak  ukázal  výzkum,  většina  nikdy 

s žádnými  výukovými  stránkami  nepracovala.  A  právě  toto  se  snaží  překlenout 

vzniklý portál.

Čtvrtá otázka zjišťovala, ze kterých materiálů se žáci nejraději učí. Mohli vybírat 

ze tří možností. První možnost mapovala klasická média pro studium na základních a 

středních školách – učebnice a sešit – u kterých četnosti činily 56 žáků (48,70%), in-

ternet, kde tento zdroj informací používá 48 žáků (41,74%) a poslední možnost byla 

otevřená kolonka  jiné, kam bylo možno zapsat jiný zdroj informací. Tuto poslední 

možnost zvolilo 11 žáků (9,56%). Odpovědi byly velice překvapující, protože většina 

uvedla, že se učí ze života. I když je možné o této odpovědi polemizovat, do jaké 

míry je relevantní, je to velmi pěkné. Opět se prokázal obecně známý fakt, že se nej-

raději učí ze sešitu či učebnice. Je škoda, že se více nevyužívají digitální technologie. 

Učení by se tak mohlo stát zajímavější a tím pádem lákavější.

Osmá otázka se ptala, zda respondent má doma přístup k internetu. Zde je smě-

řováno ke zjištění, zda je reálné, aby si mohl sám otevřít výukový webový portál 

doma a učit se z něho mimo školu. Samozřejmě většina (112 což odpovídá 97,39%) 

zaškrtla, že doma internet mají; naopak 3 žáci (2,61%) odpověděli, že internet doma 

nemají. Je tedy zřejmé, že nemít doma internet je dnes již výjimkou, a proto je určitě 

dobré využívat i digitální technologie pro výuku, tedy i výukové www stránky.

Desátá otázka, která s předchozí koresponduje, se ptá, kde žáci k internetu přistu-

pují nejčastěji. Mohli vybírat z možností: doma nebo ve škole. Nejčastější odpověď 

byla, že doma – 109 žáků (94,78%). Naopak ve škole přistupuje pouze 6 žáků ze 

zvoleného vzorku, tedy 5,22%. Je zřejmé, že většina má možnost přistupovat k in-

ternetu doma. Proto i informace uvedené na webu by neměly být překážkou pro stu-

dium.
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Jedenáctá otázka – Jaké zařízení nejčastěji používají pro připojení k internetu – je 

zde proto, aby se zjistilo, zda by žáci neotvírali výukový web více na mobilních za-

řízeních, než na počítači či notebooku, protože pro mobilní zařízení není web zva-

lidněn. To se ovšem nepotvrdilo, neboť 64 žáků (55,65%) ze zvoleného vzorku od-

povědělo, že pro přístup k internetu používají počítač, 48 žáků (41,74%) používají 

spíše notebook a jen 3 žáci (2,61%) používají mobilní zařízení.

Dvanáctá otázka zjišťuje, zda s výukovým portálem www.multi-media.kvalitne.cz 

pracovali žáci převážně doma nebo ve škole. Většina žáků (92, tedy 80%) odpovědě-

la, že ve škole. Naopak 23 žáků (20%) odpovědělo že doma. Toto je do jisté míry 

tím, že tento portál byl používán jako podklad pro výuku při hodinách informatiky. 

Tyto výsledky nejsou nahodilé. Cílem zde bylo zjistit, zda je vůbec výukový portál 

doma žáky využíván. Výzkum ukázal že ano, tedy má své místo ve vzdělávání.

Třináctou otázkou zjišťuji, zda žáci navštěvovali výukový portál www.multi-me-

dia.kvalitne.cz spíše ze studijních nebo zájmových důvodů. Výzkum ukázal, že 106 

žáků (92,17%), tedy většina, jej navštěvovala ze studijních důvodů, 8 žáků (6,96%) 

jej navštěvovalo z důvodů zájmových. Pro zajímavost zde uvedu, že pouze 1 žák 

(0,87%) stránky navštěvoval z jiných důvodů.
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4.7.16 Tabulka shrnující odpovědi žáků na jednotlivé otázky 
2. Téma multimédia je pro mě 

zajímavé
Nezajímavé: 

29
Celkem zajímavé:

63
Nezajímavé:

23 115

3. S výukovými stránkami 
(kromě MMC)

Nesetkal:
98

Setkal:
17 115

4. Učím se z
učebnice nebo sešitu:

56
Internetu:

48
učím z (jiné):

11 115

5. Zvuku nejčastěji
Poslouchám:

105
Střihám:

7
Konvertuji:

4
Upravuji:

8
Vytvářím:

3
Jiné:
1 128

6. Grafiku nejčastěji
prohlížím

45
fotím
14

konvertuji
0

upravuji
8

vytvářím
4

jiné
0 71

7. Video nejčastěji
sleduji
97

konvertuji
1

upravuji
0

vytvářím
1

jiné
0 99

8. Doma internet
mám
112

nemám
3 115

9. Nejčastěji používám 
prohlížeč

Internet Explorer
24

Mozilla Firefox
36

Google Chrome
44

Opera
11

jiný
0 115

10. Nejčastěji přistupuji k 
internetu

doma
109

ve škole
6 115

11. K internetu nejčastěji 
užívám

počítač
64

notebook
48

mobilní zařízení 
3

jiné zařízení
0 115
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12. S MMK nejčastěji pracuji
doma
23

ve škole 
92

jinde
0 115

13. Z důvodů
zájmových

8
studijních

106
jiných

1 115

14. Nejvíce mě zaujal celek
zvuk
34

obraz
55

video
18

test
9

nic
9 115

15. Ze zvuku mě nejvíce zaujal 
aplet

mono
6

stereo
30

MIDI
28

základní úpravy zvuku
32

nic
19 115

16. Z obrazu mě nejvíce zaujal 
aplet

pixelizace
35

RGB/CMY
25

Kompresní poměr
46

nic
9 115

17. Na stránkách nejvíce 
oceňuji

interaktivitu
26

názornost
32

rozumitelnost
53

odbornost
40

individualitu učení
13

dostupnost přes internet
48 208

18.
Na stránkách chybí

interaktivita
34

názornost
18

srozumitelnost
31

odbornost
15

individualita
 učení
19

117

19. Informace bych 
(zúžil – ponechal – rozšířil)

-2
2

-1
13

0
66

1
30

2
4 115

20. Formu www stránek 
hodnotím

1
20

2
53

3
20

4
17

5
5 115

21. Formu průvodce hodnotím
1

19
2

54
3

33
4
5

5
4 115

22. Interaktivní prvky mi 
pomohly pro pochopení

vůbec
3

málo
4

nevím
18

trochu
36

určitě
54 115

Tabulka 15: Tabulka s odpověďmi
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4.8 Ověření hypotéz
Zde je uvedeno, zda výše uvedené hypotézy byly na základě provedeného výzku-

mu potvrzeny či vyvráceny.

H 1 Pro většinu žáků je téma multimédia zajímavé

Tato hypotéza byla na základě provedeného výzkumu potvrzena, neboť bylo 

zjištěno, že přibližně pro 55% žáků je téma multimédia celkem zajímavé a 

dokonce pro 25% žáků je téma multimédia zajímavé. Celkem tedy téma mul-

timédia zajímá 80% žáků.

H 2 Většina  žáků  se  kromě  portálu  www.multi-media.kvalitne.cz  s  výu-

kovými stránkami nesetkala.

Tato hypotéza byla výzkumem potvrzena, neboť přibližně 85% žáků se s vý-

ukovými stránkami zatím nesetkalo.

H 3 Většina žáků hudbu jen poslouchá, už ji ale moc neupravuje a nekon-

vertuje.

Tato hypotéza byla potvrzena, neboť se ukázalo, že přibližně 82% žáků hud-

bu jen poslouchá. Ostatní činnosti jsou zanedbatelné.

H 4 Většina žáků obrázky jen prohlíží, ale málo kdo je vytváří a upravuje.

Tato hypotéza  nebyla potvrzena, neboť ve výzkumu vyšlo, že sice nejvíce 

žáků, tedy přibližně 39,13%, opravdu obrázky jen prohlíží, ale mj. také foto-

grafují (36,18%) a upravují (10,44%).

H 5 Většina žáků videa jen sleduje, málokdo je vytváří a konvertuje.

Tato hypotéza byla potvrzena, neboť skutečně 84,35% žáků videa jen sle-

duje.

H 6 Žáci  ze  40%  používají  webový  prohlížeč  Mozila  Firefox  (Jánovský, 

2010).

Tato hypotéza nebyla potvrzena, neboť se ukázalo, že Mozillu Firefox pou-

žívá jen 31%. Naopak nejvíce používaným prohlížečem (ze 38%) je Google 

Chrome.
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H 7 Z multimédií žáky nejvíce zaujme obraz.

Tato hypotéza  byla potvrzena, neboť se ukázalo, že nejvíce, tedy ze 48% 

žáky zaujal obraz. Na druhém místě to byl zvuk, který žáky zaujal z necelých 

30%.

H 8 Většina žáků si myslí, že mu interaktivní prvky pomohly pro pochopení 

učiva

Tato hypotéza byla potvrzena, neboť 78% žáků si myslí, že mu interaktivní 

prvky pomohly,  resp. 31% žáků pomohly trochu a dokonce 47% pomohly 

určitě.

5 Navrhované změny výukového portálu www.multi-
media.kvalitne.cz

Tato kapitola si klade za cíl, navrhnout změny, které by bylo dobré provést pro 

zkvalitnění výukového portálu. Mezi první a asi nejzásadnější změny, které vyply-

nuly z výzkumu, patří potřeba zvalidnit tento portál i pro Google Chrome, neboť vy-

šel jako nejpoužívanější prohlížeč mezi žáky.

Další, co by bylo vhodné provést, je rozšířit informace na tomto portálu. Většina 

by  objem  informací  ponechala,  ostatní  by  nejraději  objem  informací  rozšířili. 

Webové stránky by se daly rozšířit o nové technologie – jako plazmové panely, LED 

technologie aj. 

Dále se díky výzkumu ukázalo, že žákům se líbí a hlavně pomáhají při edukaci in-

teraktivní výukové objekty. Proto by bylo vhodné tyto prvky ještě rozšířit.

Zlatá nit celého výzkumu pak apeluje na praktičnost výuky. Proto by stálo za zvá-

žení,  vytvoření  praktické části  webu, kde by byla  interaktivně demonstrována zá-

kladní  práce v programech na multimédia (Audacity,  GIMP, Inkscape a Pinnacle 

VideoSpin). Tento portál by pak sumarizoval teoretické znalosti z tohoto portálu, po-

ukazoval by na ně a uváděl do praxe. Samozřejmě by se s největší pravděpodobností 

mohlo jednat o animaci zachytávající jednotlivé pohyby dílčích kroků při tvorbě ně-

jakého multimediálního projektu v dané aplikaci.

Mezi další vylepšení by mohlo patřit i to, že by interaktivní test nebyl až z celého 

webu, ale po každé kapitole (zvuku, obrazu a videa). Ale v závěru celého průvodce 
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by byl kompletní test ponechán. Uživatelé by mohli opakovat jednotlivé subkatego-

rie. Tento požadavek vyplynul z ústní diskuze o tomto portálu.

6 Závěr
Informační  a komunikační  technologie nám slouží jako nástroj k vytvoření  sítí 

„bez“ času a prostoru, respektive umožňují  zkrátit  komunikaci  mezi  lidmi na mi-

nimum. Samozřejmě mohou mít ICT technologie kladný i negativní dopad. Otázkou 

však je, zda akcelerující  vývoj technologií  nevytlačí klasické vyučovací metody a 

zda je tento fakt žádoucí. Obávám se, že doba, ve které je bit důležitý pro kódování 

digitální  informace  jako  kódování  genetické  informace  pomocí  DNA  v  těle 

(Negropont, 2001) je pomalu zde. Přeci jen, vzít do ruky tištěnou učebnici má také 

své výhody. „Musíme zcela zapomenout na léty zažité podvědomé chápání podstaty 

vzdělávacího procesu. Tradiční výukové postupy jsou sice stále použitelné, ale jejich 

postavení se zásadně mění. Pokrokové metody využívající technologie, k nimž patří 

i situované učení, se musí stát podstatnou komponentou přípravy nastupující genera-

ce pro život v 21. století (Brdička, 2009). “

Tato práce proto mapovala dle navržených kritériích výukové webové zdroje pro 

podporu výuku multimédií, aby se dala výuka transformovat i v hodinách informa-

tiky na školách. Po hloubkovém prozkoumání bylo zjištěno, že výukových webových 

stránek  pro  výuku  multimédií  není  příliš  mnoho,  resp.  pokud  jsou,  tak  buď 

komplexně nepostihují dané téma nebo nejsou v českém jazyce. Pokud se o multimé-

diích někde hovoří, tak obvykle v anglickém jazyce – což není vhodné pro základní a 

střední školy – nebo nepodávají požadované informace – těch je buď příliš mnoho 

nebo právě naopak. Interaktivita je u většiny stránek minimální. A proto byl navržen 

nový výukový portál na výuku multimédií,  aby překlenul tuto informační propast. 

V této práci jsou tyto stránky také zhodnoceny podle stejných kritérií jako ostatní 

portály.  Navíc  byl  proveden výzkum mapující  výuku z  pohledu učitelů,  ale  pře-

devším z pohledu žáků, kteří tak podali reflexi navrženého prostředí.

Na základně výzkumu se ukázalo, že učitelé z oblasti multimédií věnují nejvíce 

prostoru grafice a pak videu. Naopak zvuk se příliš nevyučuje. Žáci jsou primárně 

vedeni k praktické činnosti v grafických programech. Hojně je tak využíván program 

GIMP. Pokud se video vůbec učí, tak učitelé využívají především program Microsoft 

Movie Maker.
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Podrobné vyhodnocení dotazníku je uvedeno v kapitole Výsledky dotazníku z po-

hledu žáků. Sumárně však lze říci, že na základně výzkumu je téma multimédia pro 

žáky celkem zajímavé.  Většina žáků se s výukovými stránkami nesetkala  (kromě 

www.multi-media.kvalitne.cz). Hudbu převážně jen poslouchají; neupravují ani ne-

konvertují. Podobné je to i u grafiky. Samozřejmě, i zde je nevíce mezi žáky zastou-

peno její prohlížení. Video většina pouze jen sleduje. Z daných sekcí na výukovém 

portálu  respondenty  nejvíce  zaujal  obraz.  Informace  na  něm  uvedené  by  žáci 

převážně ponechali – ani by je nerozšiřovali, ani nezúžili. Oblíbená forma webových 

stránek je průvodce,  kterou hodnotí  většina respondentů velmi dobře.  Interaktivní 

prvky většině pomohly pro pochopení teorie. Nejčastěji používaný webový prohlížeč 

je Google Chrome.

Jeden  z  hlavních  přínosů  této  práce  je  ve  zmapování  dostupných  webových 

stránek pro výuku, zvláště pak pro výuku multimédií. Dále je udána možnost směru 

výuky multimédií ve školách, neboť podává komplexně zpracovaný tématický celek 

–  multimédia.  Tento  webový  portál  zavádí  do  hodin  interaktivitu,  která  je  žáky 

kladně přijímána, jak vyplynulo z výzkumu. Žáci tak kladou důraz na praktičnost, 

názornost,  dostupnost  a  logicky  členěnou  výuku  v  podobě  webového  průvodce. 

Z rozhovorů také vyplynulo,  že téma multimédia je třeba probírat  rovněž po teo-

retické  stránce,  neboť  alespoň  základní  teorie  je  v  dnešní  době  potřeba  pro 

plnohodnotné využívaní  techniky,  která  nás  všechny obklopuje.  To byl  důvod ke 

vzniku tohoto portálu. Doporučoval bych jej ve školách využívat, a tím zkvalitnit vý-

uku multimédií. Informace podávané tímto způsobem žáky více motivují, jak vyply-

nulo z výzkumu a rozhovorů.
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