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ÚVOD 
Motto: 

Jak dlouho si ještě můžeme dovolit připravovat dnešní děti ve včerejších škol{ch, 

s předvčerejšími metodami, na zítřejší problémy?  

K.Rýdl 

 

 Téma mé diplomové pr{ce je v současné době velmi aktu{lní a diskutované a 

z těchto důvodů jsem si ho také vybrala. Moderní technologie, a nejde jen o 

interaktivní tabule, se st{vají st{le běžnější souč{stí výchovně vzděl{vacího procesu. 

Téměř každý učitel se s nimi během své kariéry setk{ a musí k nim zaujmout nějaký 

postoj. Moderní technologie mohou být pro vyučov{ní velkým přínosem, mohou 

zkvalitnit a zefektivnit výuku, zaujmout ž{ky či ulehčit pr{ci učiteli. Na druhou 

stranu se ale výuka může st{t přetechnizovanou, odlidštěnou a zbytečně složitou. Je 

tedy důležité se ve velkém přílivu moderních technologií, které míří do školních tříd, 

orientovat, vybrat pr{vě ty vhodné pro mě jako učitele, pro mé ž{ky a pro konkrétní 

výuku a poté se s nimi blíže sezn{mit, naučit se je ovl{dat a v hodin{ch je používat. 

Za své z{kladní předpoklady, se kterými jsem ke psaní této diplomové pr{ce 

přistupovala, považuji zejména fakt, že interaktivní tabule a všeobecně většina 

moderních technologií, není ve velké č{sti hodin občanské výchovy vůbec 

využív{na. Domnív{m se, že tento fakt je způsoben zejména velkou časovou 

n{ročností na přípravu jednotlivých hodin a také téměř nulovou existencí vhodných 

připravených výukových programů, z nichž jediným z{stupcem je nakladatelství 

Fraus.  Z{roveň ale předpokl{d{m, že využív{ní moderních technologií bude mít 

st{le vyšší stoupající tendenci.  

 Tato diplomov{ pr{ce se v úvodní kapitole věnuje postavení předmětu 

výchova k občanství v dnešním vzděl{vacím systému, jeho vývoji od první 

československé republiky po současnost. Zde se text opír{ nejen o dokument RVP 

ZV, ale i o vybrané filosofy, zejména Radima Palouše, Eugena Finka a také Jana 

Patočku. Z{věr první kapitoly je věnov{n občanské výchově ve výzkumech, kde je 

podrobně rozebr{n zatím nejnovější výzkum z roku 2009 a také výzkum, který 



 

 

provedla ve své pr{ci Motivace ž{ků J. Kindlov{. Výzkum se týkal nudy ve škole, tedy 

jak často se ž{ci ve škole nudí a zda se nudí ve všech předmětech. Objevují se zde 

velmi překvapiv{ zjištění pr{vě pro občanskou výchovu. 

 Druh{ kapitola diplomové pr{ce se věnuje st{le většímu rozšíření moderních 

technologií do škol. Snaží se popsat jejich výhody a nevýhody a zohlednit, jak s 

moderními technologiemi pracují současní učitelé. Jako výchozí literatura je zde 

použita kniha Učitelé a technologie, kterou napsal Jiří Zounek a Kl{ra Šeďov{.  

 Třetí kapitola se zabýv{ prostředky výchovně vzděl{vacího procesu, mezi něž 

patří jak prostředky materi{lní, tak prostředky nemateri{lní. Jako nemateri{lní 

prostředky jsou zde uv{děny zejména metody a formy výuky, především se 

zaměřením na vhodné metody a formy výuky v hodin{ch výchovy k občanství se 

zohledněním použití moderních technologií, zejména tedy interaktivní tabule. Velk{ 

pozornost je věnov{na pr{vě materi{lním didaktickým prostředků, z nichž ty 

nejzn{mější se pr{ce snaží celkově popsat. Opět je zde uvedeno výzkumné šetření, 

které se týk{ četnosti využív{ní jednotlivých metod či forem pr{ce, ale i materi{lních 

didaktických prostředků ve výuce. V této kapitole je užito široké spektrum použitých 

zdrojů z{kladní pedagogické a didaktické literatury (Maň{k a Švec - Výukové 

metody; Loveček a Čadílek - Didaktika odborných předmětů; Slavík, Husa a Miller -  

Materi{lní didaktické prostředky a technologie jejich využív{ní) 

 N{sledující kapitola je věnov{na fenoménu interaktivní tabule. Snaží se 

o podrobný popis interaktivní tabule, jejího nezbytného příslušenství, mezi něž patří 

počítač, dataprojektor, ale také například hlasovací zařízení, tablety, atd.  Zabýv{ se 

také využitím interaktivní tabule ve výuce, snaží se odstranit možné předsudky 

plynoucí z jejího užív{ní. D{le se zaměřuje na konkrétní typ interaktivní tabule - 

ACTIVBoard, jež je využív{n i v praktické č{sti diplomové pr{ce. Nezbytnou 

souč{stí jakékoliv interaktivní tabule je softwarový systém, s jehož pomocí jsou 

vytv{řeny výukové programy. V případě interaktivní tabule ACTIVBoard jde o 

systém ACTIVstudio, který je v pr{ci pops{n od úvodní instalace po konečnou pr{ci 

s konkrétním předv{děcím sešitem. V této kapitole jsem využila především pr{ce 



 

 

Jiřího Dost{la, který se interaktivním tabulím věnuje velmi podrobně. Z{roveň jsem 

také častěji pracovala s internetovými zdroji, protože je velmi těžké nalézt vhodnou 

aktu{lní literaturu. Diplomov{ pr{ce se také lehce dotýk{ možností získ{ní dotací na 

koupi moderních technologií do škol a neopomín{ zmínit ani autorský z{kon, který 

patří ve škole k velmi důležitým. 

 Poslední kapitola je praktickou č{stí diplomové pr{ce. Popisuje tvorbu 

výukové programu na interaktivní tabuli pro vyučovací hodinu. Hodina je určena 

pro ž{ky 6. tříd z{kladní školy. Tématem hodiny je vlast a vlastenectví. Skl{d{ se jak 

z pr{ce na interaktivní tabuli, tak z pr{ce samostatné či skupinové. Hodina by měla 

být odučena v primě osmiletého Gymn{zia v Týně nad Vltavou. Souč{stí hodiny je 

také anketa určen{ ž{kům týkající se využív{ní interaktivní tabule v hodin{ch 

občanské výchovy. Z{roveň se pt{ na atraktivnost a efektivnost využití interaktivní 

tabule. Souč{stí pr{ce jsou také rozhovory s učiteli z gymn{zia na téma využív{ní 

interaktivní tabule v jejich hodin{ch. V této kapitole je také uvedena metodika tvorby 

hodin občanské výchovy na téma vlast, s výukovými cíli, klíčovými kompetencemi, 

s nutnými pomůckami, s formami výuky a dalšími n{ležitostmi. Vzhledem 

k charakteru pr{ce na interaktivní tabuli není možné v této diplomové pr{ci předvést 

úplný praktický n{hled. Pr{ce na interaktivní tabuli je dynamick{, objekty se 

neust{le pohybuje, mohou se přemisťovat a využívat také další pohyblivé funkce, 

což je na papír nepřenositelné. Celý výukový program je tedy na přiloženém cd 

nosiči.  

 Z{věr pr{ce se věnuje shrnutí všech získaných teoretických poznatků 

v konfrontaci s praktickou č{stí pr{ce.   

1 Postavení občanské výchovy ve vzdělávání 
 

 Pokud se nad ot{zkou postavení občanské výchovy zamyslíme v obecnější 

rovině a ne pouze jako nad školním vyučovacím předmětem, zjistíme, že témata 

občanské výchovy n{s obklopují v každém okamžiku našeho života. Každé lidské 



 

 

společenství si vytv{ří pravidla pro soužití a snaží se své členy vychov{vat tak, aby 

předepsan{ pravidla dodržovali a také je d{le rozvíjeli. Navíc většina moderních 

společenství vytv{ří st{ty, proto je velmi důležité zaměřit se na výchovu k soužití 

mezi lidmi a z{roveň tedy občany jednoho st{tu. Zde by mohl mít svůj původ n{zev 

předmětu občansk{ výchova. Nejde ale pouze o občanské ctnosti vyžadované st{tem, 

ale především o principy lidského soužití vůbec. Původ slova občan a tím i původ 

n{zvu občanské výchovy musíme hledat již ve starověkém Řecku. Tímto pojmem 

se zabýval již Aristoteles ve spisu Politika. "St{t je totiž jakési množství občanů. A proto 

tedy musíme uvažovat nad tím, koho m{me nazývat občanem a kdo je občan. Skutečný občan 

není občanem tím, že žije na určitém místě.(...) Občan se vůbec ned{ ničím jiným přesněji 

určit jako tím, že m{ účast na soudě a vl{dě."1 Jedním z cílů výchovy k občanství je také 

vychovat z ž{ků dobré a uvědomělé občany.  

 Výchovou se v nejobecnějším slova smyslu zabýv{ pr{vě filosofie výchovy. 

"Výchova je kulturní proces, který se odbýv{ v přírodním r{mci. Ž{dný živočišný 

organismus nevych{zí z přírody zcela hotov. (...) Výchova je formace lidské schopnosti k 

společenství takovým způsobem, aby kulturní obsah, jehož se starší generace dopracovaly, byl 

před{n generaci nové, kter{ se stane tímto způsobem plnopr{vným členem ve společnosti 

starších."2 "Pedagogika je společensk{ věda, kter{ se zabýv{ výchovou a vzděl{ní 

v nejrůznějších sfér{ch života společnosti."3 Vzděl{ní přisuzujeme spíše získ{v{ní 

vědomostí, kdežto výchovné cíle se věnují té mravní str{nce osobnosti. "Slovem 

vzdělanec se potom nemusí označovat člověk mravně dobře jednající, nýbrž ten, kdo je 

vědomostně dobře vybaven, a člověk bez hlubšího vzděl{ní může být vychov{n k mravnímu 

jedn{ní."4 U předmětu občanské výchovy nebo dnes výchovy k občanství 5 se tyto 

                                                 
1 ARISTOTELES. Politika. Praha: Oikomenh, 1999. s. 85. 
2 PATOČKA, J. Péče o duši I. Filosofie výchovy. Praha: Oikomenh, 1996. s. 384. 
3 PRŮCHA,J.; WALTEROV[,E.; MAREŠ,J. Pedagogický slovník. Praha: Port{l, 2008. s. 160. 
4 PALOUŠ, R. Čas výchovy. Praha: SPN, 1991. s. 30 
5
 Výchova k občanství je brána jako vzdělávací a výchovný přístup, který překračuje hranice předmětu občanské 

výchovy. Občanská výchova je jedním z předmětů vzdělávacího programu 2. stupně základní škol.y Výchova k 

občanství je jedním ze vzdělávacích oboru v RVP ZV. Výchova k občanství tedy není vyučovacím předmětem, 

ale spíše celkovou koncepcí vzdělávání. Jedná se o zastřešující rámec. Hlavní cílem tedy není získání informací, 

ale aby se žáci dokázali orientovat ve spleti společenských vazeb a naučili se nově získané požadavky využívat v 

každodenním životě.  



 

 

dvě složky pedagogiky spojují v jednotný celek, jež si klade za cíl vychovat osobnost 

ž{ka, který dok{že z{roveň být vzdělaný a mravně jednající. Každ{ reflektovan{ 

výchova se pohybuje v dilematech. Reflektovanou výchovou myslíme takovou, kter{ 

není samoúčeln{, ale dok{že se t{zat po své původu, po svém smyslu a dok{že 

přin{šet odpovědi na ot{zky, které n{s neust{le obklopují. Podle Eugena Finka jde o 

tzv. antinomie, k nimž se každý, kdo vychov{v{ i učí, nutně dobere. První antinomie 

osciluje mezi výchovou jako pomocí a výchovou jako manipulací. Každý vychovatel 

je si v průběhu své pr{ce nucen položit ot{zku, zda m{ pr{vo vůbec pr{vo vnucovat 

své pojetí života a hodnot jinému. Druhou antinomií je moc a bezmoc vychovatele. 

Souvisí to s nepřenosností životních zkušeností a také se skutečností, že každý 

vychovatel i učitel ze svých zkušenosti nutně při výuce vych{zí. Třetí antinomie se 

zabýv{ tím, že výchova nem{ konce a s{m vychovatel je neust{le vychov{v{n. Být 

dobrým vychovatelem není jen věcí vzděl{ní, učitel se st{v{ učitelem učením. Čtvrt{ 

antinomie spočív{ podle Finka v napětí mezi obecným, pro všechny společným 

n{rokem kultury a jedinečnou individualitou vychov{vaného. Člověk se nemůže 

striktně řídit všemi pravidly, aniž by ohrozil svou jedinečnost. P{tou antinomií je 

vztah mezi výchovou k povol{ní a výchovou k lidství. V současné době získalo 

povol{ní charakter místa, kde se může, alespoň zč{sti, uskutečňovat lidské bytí, ale 

stejně to neodstranilo problematičnost tohoto vztahu. Posledním problémem 

je problém výchovy samé, především jde o její meze a možnosti. Cíle výchovy jsou 

dějinně proměnlivé, ale vychovatelé vychov{vají zde a nyní. 6 Všechny 

tyto antinomie se týkají samozřejmě také ve velké míře výchovy k občanství. Učitel 

výchovy k občanství by měl svým ž{ků předkl{dat různé materi{ly, celé spektrum 

pohledů, nesmí preferovat jen jeden pohled. Proto by jeho výchova mohla někdy 

překročit hranici pomoci k manipulaci. Jde zejména o kontroverzní témata, jako jsou 

např. politick{ témata, kde by se učitel měl vyvarovat jakýchkoli manipulací, i když 

třeba s nějakou politickou stranou sympatizuje. Jeho hlavní povinností je být 

                                                                                                                                                         
viz přednášky Didaktika pro SŠ II. LS2011. 
6 dle PELCOV[, N. Vzorce lidství. Praha: ISV, 2001. s. 138 



 

 

objektivní. Pokud jde o antinomii moci a bezmoci, tak učitel neust{le bojuje s limity 

svých ž{ků. Tyto limity mohou být jak věkové, tak intelektové a možn{ nejvíce 

problematické jsou limity rodinné. Každé dítě přich{zí do školy s prekoncepty, které 

získalo v rodině. Je na učiteli, aby se pokusil tyto prekoncepty ž{ků sjednotit a dal 

jim společný z{klad. Samozřejmě i vychovatel je neust{le ovlivňov{n různými 

dalšími vlivy a je jen na něm, jeho vzdělanosti, informovanosti a soudnosti, 

jaké informace se rozhodne d{le využít a od kterých se oprostí. Učitel výchovy 

k občanství m{ jedinečnou příležitost formovat osobnosti svých ž{ků jak v rovině 

vědomostní, tak i v rovině axiologické, mnohem více než ostatní učitelé. Pr{vě v jeho 

hodin{ch jsou otvír{na nejrůznější témata, kter{ se velmi dotýkají všech oblastí 

lidského života a pr{vě on by mohl mít ke svým ž{kům nejblíže. Samozřejmě 

i ostatní učitelé mohou své ž{ky velmi dobře poznat, ale při běžné hodině fyziky či 

chemie k tomu není tak velk{ příležitost.  

 Učitel, a to nejen výchovy k občanství, by měl jít ve svém působení na ž{ky 

příkladem, ke kterému se ž{ci mohou obr{tit. "Vychov{vaný nem{ být výchovou l{m{n, 

deprivov{n, zbavov{n kořenů své vlastní osoby (...) být šetrně vychov{v{n je péčí, kter{ 

respektuje vychov{vaného jako bytost." 7 Z tohoto důvodu je naprosto nezbytné, aby 

učitel uvolnil svým ž{kům jejich vlastní cestu, aby se ž{ci nestali pouhými kopiemi 

mravního jedn{ní svého učitele, ale aby dok{zali za své vlastní jedn{ní a chov{ní 

přijmout odpovědnost a vytvořit si tak své vlastní mravní jedn{ní. Učitel m{ jistě být 

vzorem, ale ž{ci rozhodně nemohou být jeho kopií. Toto je samozřejmě úkolem 

všech učitelů, ale učitelé občanské výchovy nesou na svých bedrech ten největší kus 

zodpovědnosti za mravní výchovu svých svěřenců. Rozhodně je tedy nutné, aby 

výchovu k občanství učili skutečně aprobovaní učitelé a ne ti, kteří ji dostali jako 

třídnickou hodinu či jako doplnění úvazku.  Učitel občanské výchovy musí mít 

nesporné kvality a dobré vlastnosti, mezi něž patří zejména tolerance. Výchova k 

občanství je pln{ nejednoznačně témat, počínaje n{boženstvím, politickým děním, 

multikulturalitou a dalšími tématy. Výchova k občanství je mnohostranný předmět a 

                                                 
7 PALOUŠ, R. Čas výchovy. Praha: SPN, 1991 s. 217 



 

 

přesto od svého učitele vyžaduje nestrannost. Učitel by měl vyslechnout ž{kův 

n{zor, ale zdržet se nevěcného koment{ře a případně ž{ka nasměrovat k n{zoru, 

který je přijím{n jako všeobecný a ve společnosti uzn{vaný. Učitel občanské výchovy 

spolu s třídní učitelem také ž{ky zn{ většinou lépe než ostatní kolegové, což je d{no 

tím, že pr{vě ve výchově k občanství se otvírají kontroverzní témata, o kterých ž{ci 

r{di diskutují a navíc je jejich vlastní n{zor nezbytným stavební prvkem hodin, 

protože pr{vě o jejich n{zory může učitel opřít svůj výklad. Je samozřejmé, že s jejich 

n{zory musí d{le pracovat, formovat je, aby došlo k jejich zkvalitnění či změně.  Pro 

méně zasvěcené může výchova k občanství vypadat jako předmět, kde si ž{ci jen tak 

povídají a nic poř{dného se nenaučí, ale opak je pravdou. Pr{vě vyjadřov{ní 

vlastního n{zoru vhodně opřeného o relevantní argumenty je pro ž{ky možn{ tím 

nejcennějším, čím je škola může vybavit. K čemu jim pak v životě bude, že mají 

nepřeberné množství informací, když si svůj n{zor nedovedou obh{jit? Je 

samozřejmé, že nejde jen o pouhé vyjadřov{ní n{zorů, ale také například o 

formov{ní postojům k odlišným skupin{m žijících ve stejné společnosti, ať už jde o 

menšiny či jiné skupiny. Ž{ci by také měli včas rozpoznat netolerantní či rasistické, 

xenofobní projevy chov{ní lidí, měli by vědět, jaký zaujmout postoj a na koho se v 

případě potřeby obr{tit. Je důležité, aby si uvědomili přínos spolupr{ce s ostatními 

lidmi při řešení různých problémů či konfliktů. Je nutné, aby rozpoznali 

manipulativní chov{ní a dovedli se mu br{nit. Existuje samozřejmě cel{ další řada 

vědomostí, dovedností či n{vyků, které ž{ci při svém vzděl{v{ní získ{vají a většina z 

nich se neformuje jen během výchovy k občanství, i když ta je pro většinu těchto věcí 

stěžejní. Ž{k by měl ze školy odch{zet vybaven ne jasně danými postupy, ale spíše 

možnostmi či n{vrhy, jak řešit vzniklé situace.  

 Význam výchovy k občanství je pro společnost naprosto nezbytný, dalo by se 

říci, že i klíčový. Tato výchova m{ pomoci formovat své svěřence - ž{ky či studenty v 

samostatné, inteligentní, mravně vyspělé jedince a tím p{dem ovlivňuje i stav celé 

společnosti. Dnešní moderní společnost jako své největší bohatství vidí vzdělanost a 

informace. Nejde ale jen o to informace získat, ale především s nimi d{le pracovat a 



 

 

použít je v praxi. Tato společnost samozřejmě klade zvýšené n{roky na jedince. 

Ide{lem se st{v{ jedinec, který je flexibilní, odpovědný a hlavně samostatně myslící a 

pracující, který je schopen řešit efektivně problémy a hlavně spolupracovat v týmu. 

Jelikož společnost klade velké n{roky na vzdělanost, klade tím p{dem velké n{roky i 

na školu, jejíž úkolem je vzdělanost podporovat. Ve výchově k občanství se střet{v{ 

velké množství oborů a informací z nich, jež by měl tento předmět systematizovat, 

třídit a pomoci tak jedinci orientovat se ve velkém množství informací. Výchova k 

občanství je silně multidisciplin{rním předmětem, ve kterém se střet{v{ velké 

množství poznatků z mnoha oborů jako je ekonomie, pr{vo, etika, ekologie, 

regionalistika, ale i filosofie, st{tověda a religionistika. Cílem výchovy k občanství ale 

není pouze předat co největší možné množství informací z těchto oborů, ale pomoci 

ž{kům či studentům se v tomto množství informací orientovat a hlavně utv{řet si 

hodnoty, které jsou pro lidské soužití nezbytné a bez kterých by ž{dn{ moderní 

společnost nefungovala. M{ být dalším čl{nkem po rodině a pomoci tak ž{kům 

utvořit si vlastní mravní z{klad, z něhož lze tvořit podmínky pro kvalitní život ve 

společnosti. Výchova k občanství by se měla snažit ve svých studentech probouzet 

chuť rozhodovat o svém životě v demokracii, naučit je prosazovat svůj n{zor, ale 

z{roveň slyšet n{zor těch druhých. Pro život není důležité jen to, jak pracujeme, jak 

tr{víme svůj volný čas, ale především to, jací jsme v kontaktu s těmi druhými, 

v občanském životě. Zda je n{m lhostejné, co se kolem n{s děje nebo zda 

se dok{žeme postavit za spr{vnou věc. A zda tu spr{vnou věc vůbec dok{žeme 

posoudit. 

 Výchova k občanství by měla utv{řet určitou představu o světě, určitý ucelený 

pohled na život. Je samozřejmé, že nelze nalézt jednu konkrétní pravdu platnou pro 

všechny jedince a pro všechny situace, které mohou nastat. Proto stojí před  

výchovou k občanství  velký úkol, a to vysvětlit svým ž{kům či studentům, že 

pohledů na svět je mnoho a že každý člověk m{ pr{vo na to, aby hledal svou pravdu 

a aby ji mohl obh{jit před ostatními. Pro výchovu k občanství je velmi důležitý pojem 

tolerance. Učitel by měl mít svůj koncept pohledu na danou problematikou, ale 



 

 

z{roveň by se neměl b{t d{t prostor jiným n{zorům či pohledům. Měl by d{t ž{ků 

možnosti nalézt své vlastní pohledy a nepřebírat slepě informace bez kritického 

posouzení.  To je jeden z nejdůležitějších úkolů občanské výchovy.  

 "Mezi další úkoly výchovy k občanství patří: 

1. přinést nové informace 

2. vychov{vat k občanským postojům 

3. integrovat poznatky z jiných předmětů do celku vzdělanosti 

4. propojovat život ve škole s životem mimo ni" 8 

 První úkol je jasný, i když je mnohdy občansk{ výchova na škol{ch 

opomíjena, přin{ší (stejně jako ostatní předměty) nové informace, které se ž{ci jinde 

nedozví. Jsou to např. informace z ekonomie, pr{va, politologie, ale i dalších oblastí. 

Výchova k občanství je ale jedním z předmětů, kde si ž{ci mají získané informace z 

různých oblastí utřídit a dos{hnout tak komplexního vědění. Setk{vají se zde 

informace z dalších předmětů jako je dějepis, zeměpis, biologie, estetick{ výchova, 

ale i čeština. V některých místech se možn{ informace překrývají, ale není nutné to 

považovat za nedostatek. Ž{ci se o stejném problému mohou dozvědět z různých 

pohledů, ať už různých věd nebo jen různých učitelů a i to jim pom{h{ v dalším 

kritickém hodnocení získaných informací. Výchova k občanství by měla být 

především praktickou z{ležitostí. Měla by reagovat na potřeby ž{ků, které se týkají 

jejich života současného ale i budoucího. Měla by navozovat spolupr{ci rodiny se 

školou a školy s veřejností. Škola by se měla účastnit veřejného života, vždyť 

odned{vna je jeho tvůrcem. Ž{ci výchovy k občanství by měli navštěvovat besedy, 

výstavy, setk{vat se s re{lným prostředím, aby po odchodu ze školy nebyli pouze 

jedinci, kteří informace ví, ale v praktickém životě je nedovedou uplatnit. Pomocí 

předmětu výchova k občanství (samozřejmě i dalších) by mělo doch{zet k propojení 

školy se životem.  

 

                                                 
8 PIŤHA, P. Úvod do výchovy k občanství. Knížka pro učitele a veřejnost. Praha: Orbis, 1992. s. 21 



 

 

1.1  Historie výchovy k občanství 
 

 Kořeny občanské výchovy, i když samozřejmě ne v dnešní podobě u n{s sahají 

až za zřízení samostatného československého st{tu roku 1918. Z hlediska 

samostatného vyučovacího předmětu se pro výchovu k občanství stal klíčovým tzv. 

malý školský z{kon, což byl z{kon č. 226/1922 Sb. z. a n., jímž se mění a doplňují 

z{kony o škol{ch obecných a občanských. Díky tomuto z{konu byl poprvé v historii 

zaveden samostatný předmět s n{zvem občansk{ a nauka a výchova. Předmět začal 

být vyučov{n od 1. z{ří 1923 podle Učebných osnov občanské nauky a výchovy pro 

školy obecné, občanské a pro jednoroční kursy při škol{ch občanských. 

 Za dobu své existence prošel vyučovací předmět třemi mezníky (1948, 1991, 

2004). V roce 1948, po n{stupu totalitního režimu v Československu, došlo k 

přejmenov{ní vyučovacího předmětu na občanskou nauku. Změnil se i jeho 

výchovně vzděl{vací obsah, jenž se zcela dostal pod vliv marxistické ideologie. V 

roce 1991 byly Ministerstvem školství, ml{deže a tělovýchovy ČR schv{leny zcela 

nově koncipované Učební osnovy pro 6.–9. ročník z{kladní školy a příslušné ročníky 

osmiletého gymn{zia: občansk{ výchova (1991). Tímto aktem byl předmět zcela 

očištěn od ideologických n{nosů a jeho výchovně vzděl{vací obsah se vr{til k 

demokratické tradici. Zatím posledním mezníkem ve vývoji vyučovacího předmětu 

zaměřeného na výchovu k občanství byl rok 2004. Z{kon č. 561/2004 Sb., 

o předškolním, z{kladním, středním, vyšším odborném a jiném vzděl{v{ní, 

legislativně zakotvil nové principy kurikul{rní politiky, jež byly zformulov{ny již 

dříve v tzv. Bílé knize – N{rodním programu rozvoje vzděl{v{ní v ČR (2001).9 

 

1.2 Výchova k občanství a RVP ZV 
 

                                                 
9 dle ÚSTAV PRO INFORMACE VE VZDĚL[V[NÍ. Výsledky mezin{rodního výzkumu. Prvotní zjištění z 

mezin{rodní studie *online+. uiv. cz [cit. 2010-11-30+. Dostupné z WWW: http://www.uiv.cz/soubor/4347, s. 25 

 



 

 

 Jak již bylo výše zmíněno, člověk, pokud chce uspokojivě utv{řet a rozvíjet 

mezilidské vztahy, orientovat se v dnešní informační společnosti, rozumět 

společenskému dění, poradit si v různých životních situacích, je nutné, aby získal 

tolik potřebné informace a hlavně n{vody, jak je d{le využívat ve svůj prospěch a 

prospěch celé společnosti. Od školy se tedy oček{v{, aby své absolventy vybavila 

potřebným množstvím informací a aby si zde ž{ci mohli vyzkoušet nanečisto životní 

situace, které je mohou potkat. Zejména z{kladní škola se st{v{ místem sekund{rní 

socializace, kdy se dítě vymaňuje z vlivu rodiny a získ{v{ svou vlastní 

zodpovědnost. Škola je takovým přechodem mezi dětstvím a životem dospělého 

jedince. Ve škole tr{ví ž{ci minim{lně 9 let svého života, ve kterých probíhají ty 

největší vývojové a psychické změny. Proto je na škole, aby své ž{ky vhodně 

motivovala k učení, k zodpovědné, samostatné pr{ci a z{roveň jim poskytovala 

n{vrhy možných řešení různých životních situací. Škola by tedy měla být takovým 

zmenšeným společenstvím lidí, ve kterém se ž{ci naučí spolupracovat a prosazovat 

své n{zory ne na úkor druhých, ale z{roveň asertivně a objektivně. Jako hlavní 

"laboratoř společnosti" by mohly sloužit pr{vě hodiny výchovy k občanství, protože 

tento předmět k tomu svým obsahem přímo vybízí. Zde si ž{ci mohou vyzkoušet, 

jak probíhají volby, zde se učí vystupovat se svými n{zory, zde se dozvídají 

o fungov{ní své obce či země. Ž{ci by se měli naučit participovat na společenském 

životě, měli by se zajímat o soci{lní služby. Ž{ci by měli dostat možnost podílet se na 

občanském životě v praxi. Je samozřejmé, že ž{ci přich{zejí do školy vybaveni 

různými prekoncepty, jako jsou znalosti, zkušenosti a hlavně představy. Tyto 

prekoncepty získ{vají, jak v rodině, ale také ve vrstevnické skupině a ve škole i z 

médií. Úkolem školy je prekoncepty sladit a přidat k nim další informace, které 

ž{kům pomohou v orientaci ve světě. Tuto důležitou úlohu na sebe v RVP ZV bere 

vzděl{vací obor Výchova k občanství. "Soci{lní realita i soci{lní fenomény jsou složité, 

mají mnoho rozměrů a zasahují do všech oblastí lidského života, proto není možné určit jednu 

konkrétní disciplínu, kter{ by je mohla osvětlit v celé jejich šíři a rozmanitosti. Výchova 

k občanství m{ proto multidisciplin{rní povahu. Zahrnuje aplikované poznatky 



 

 

těch společenskovědních oborů, pro které není na z{kladní škole vymezen zvl{štní vyučovací 

předmět. Jde zejména o aplikované poznatky z psychologie, sociologie, politologie, pr{va, 

ekonomie, teorie mezin{rodních vztahů a etiky. " 10 

 Výchova k občanství je dle RVP ZV realizov{na na 2. stupni z{kladní školy 

nebo odpovídajících stupních víceletých gymn{zií v r{mci vzděl{vací oblasti Člověk 

a společnost spolu se vzděl{vacím oborem Dějepis. Minim{lní časov{ dotace pro tuto 

oblast je stanovena dle RVP ZV na 12 hodin na 4 roky. Další rozdělení hodin je zcela 

v kompetenci školy. Pokud jde o konkrétní charakteristiku a cíle vzděl{vací oblasti je 

možné je nalézt velmi podrobně popsané v dokumentu RVP ZV dostupném přes 

metodický port{l rvp.cz  Ve vzděl{vacím oboru Výchova k občanství se také velmi 

často promítají i průřezov{ témata či klíčové kompetence. Nejvíce se zde prosazují 

kompetence občanské či soci{lně person{lní, ale ani kompetence komunikativní či k 

řešení problémů nezůst{v{ pozadu.  Z{roveň zde můžeme nalézt téměř přímou 

vazbu na průřezov{ témata, jako jsou např. výchova demokratického občana, 

medi{lní výchova, environment{lní výchova, osobnostní a soci{lní výchova či 

výchova k myšlení v evropských a glob{lních souvislostech. Objevuje se zde 

i multikulturní výchova, kter{ v současné době velmi aktu{lní. Medi{lní výchova je s 

výchovou k občanství propojen{ zejména v oblasti pr{ce s informacemi. Jde o to, aby 

ž{ci dok{zali kriticky posoudit informace získané z různých zdrojů a zaujmout k nim 

vlastní stanovisko. Z{roveň by se měli naučit odhalovat manipulativní komunikaci, 

kter{ je často využívan{ v mediích. Osobnostní a soci{lní výchova se promít{ do 

psychologické č{sti oboru výchova k občanství. Jde především o vztahy mezi lidmi, o 

z{sady lidského soužití, ale i mnohé další č{sti. "Vzděl{vací obor Výchova k občanství 

je vzhledem ke své obsahové komplexnosti i s ohledem na proměnlivost společenských procesů 

koncipov{n jako otevřený systém. Jeho vzděl{vací obsah je v RVP ZV rozčleněn do 

5 tematických okruhů - Člověk ve společnosti, Člověk jako jedinec, St{t 

                                                 
10 HORSK[, Viola. Metodický port{l, Čl{nky: „Ke koncepci vzděl{vacího obsahu Výchovy k občanství“ *online+. 

16. 09. 2005. [cit.16. 02. 2011.]. ISSN 1802-4785. Dostupný z WWW: <http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/285/KE-

KONCEPCI-VZDELAVACIHO-OBSAHU-VYCHOVY.html 



 

 

a hospod{řství, St{t a pr{vo, Mezin{rodní vztahy, glob{lní svět. Výchova k 

občanství je prim{rně zaměřena na podporu socializace ž{ků a na kultivaci jejich osobnosti. 

Těžiště výuky by proto mělo spočívat nikoli v osvojov{ní velkého množství faktografických 

poznatků, abstraktních pojmů a odborných termínů, ale spíše v hled{ní a nach{zení příčin, 

vazeb a souvislostí soci{lních jevů, procesů a vztahů. Na druhé straně by se učitelé neměli 

dopouštět druhého extrému a zcela rezignovat na před{v{ní určitých důležitých poznatků. 

Poznatky slouží jako opěrný systém, který se postupně rozšiřuje a doplňuje jako mozaika.11 Je 

tedy naprosto důležité, aby učitel dok{zal zv{žit, kolik informací svým ž{kům před{ 

a kterému oboru se bude věnovat více a kterému méně. Je nere{lné, aby se při tak 

nízké časové dotaci dok{zal s ž{ky věnovat všem stejně a nedotýkal se pouze 

povrchových problémů dané oblasti. Učitel by měl dok{zat odlišit poznatky klíčové 

pro daný obor a poznatky, které by ho měli pouze vhodně doplnit. Měl by dok{zat 

různé útržkovité informace ž{ků složit v jeden logický celek a utřídit tak jejich 

znalosti získané z různých oborů či oblastí pozn{ní. Proto je výchova k občanství 

natolik silným multidisciplin{rním předmětem, kde se stýk{ mnoho oblastí pozn{ní.  

1.3 Výchova k občanství ve výzkumech 
 

 Zatím nejnovější studie k oboru občanské výchovy proběhla v roce 2009, její 

výsledky byly zveřejněny teprve v z{ří roku 2010. Jde o "mezin{rodní studii občanské 

výchovy - International Civic and Citizenship Eduacation Study, kter{ proběhla v roce 2009 

v 38 zemích celého světa (z toho pět zemí z Asie, 26 z Evropy, šest z Latinské Ameriky a jedna 

z oblasti Australasie) pod z{štitou Mezin{rodní asociace pro hodnocení výsledku ve 

vzděl{v{ní - International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). 

V České republice byl výzkum uskutečněn Ústavem pro informace ve vzděl{v{ní, financov{n 

byl z ESF a ze st{tního rozpočtu. Studie se za Českou republiku zúčastnilo  více než 4600 

                                                 
11 HORSK[, Viola. Metodický port{l, Čl{nky: „Ke koncepci vzděl{vacího obsahu Výchovy k občanství“ *online+. 

16. 09. 2005.[cit.16. 02. 2011.]. ISSN 1802-4785. Dostupný z WWW: <http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/285/KE-
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ž{ků ze 144 škol a také více než 1800 učitelů. Výzkum byl zaměřen na znalosti a postoje ž{ků 

8. ročníků z{kladních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymn{zií. Z{roveň bylo 

provedeno srovn{ní znalostí ž{ků v roce 2009 a 1999 (výzkum CIVED- Civic Education 

Study)." 12  

 

Výzkum ICCS se zaměřil na tyto z{kladní oblasti: 

 znalosti z občanské výchovy 

 postoje k demokracii, n{zory na občanství a roli občana v soudobé společnosti 

 postoje k rovnosti mužů a žen, k menšin{m a přistěhovalcům 

 důvěra v instituce a pocit n{rodní identity 

 občanské chov{ní a předpokl{dané občanské aktivity v dospělosti 

 školní a mimoškolní aktivity ž{ků spjaté s občanstvím 

 školní klima a výuka občanské výchovy ve škol{ch 

 postoje k n{boženství 

 Ve studii bylo použito několik testových instrumentů. Nejprve ž{ci vyplňovali 

mezin{rodní ž{kovský test znalostí, poté mezin{rodní ž{kovský dotazník a nakonec 

sadu region{lních instrumentů (u n{s to byl Evropský modul, zaměřený na znalosti 

ž{ků o Evropě a na jejich n{zory na Evropskou unii). Z{roveň s ž{ky vyplňovali 

dotazník učitelé a ředitelé škol, ve kterých výzkum probíhal. Mezin{rodní průměr 

činil 500 bodů. Čeští ž{ci se svým výkonem 510 zařadili na 18. místo ze 36 zemí. Při 

srovn{ní s výzkumem z roku 1999 byl u českých ž{ků zaznamen{n významný 

statický pokles deseti bodů. Je nutno zdůraznit, že tento pokles je jedním z 

nejvýraznějších.13  

                                                 
12 ÚSTAV PRO INFORMACE VE VZDĚL[V[NÍ. Výsledky mezin{rodního výzkumu. Prvotní zjištění z 

mezin{rodní studie *online+. uiv. cz [cit. 2010-11-30+. Dostupné z WWW: http://www.uiv.cz/soubor/4347 

13 Na prvním místě se ve výzkumu umístili ž{ci s Finska (576 bodů), n{sledov{ni D{nskem (576 bodů) a 

překvapivě Korejskou republikou (565 bodů). Na druhé straně žebříčku stojí Dominik{nsk{ republika (380 bodů), 

Paraguay (424 bodů) a Indonésie (433 bodů). Slovensko se umístilo nadprůměrně (529 bodů).  

 



 

 

 Pokud jde o jednotlivé oblasti výzkumu, tak ve znalostech z občanské 

výchovy naši ž{ci uspěli nad průměrem. Je nutno podotknout, že ž{ci z víceletých 

gymn{zií dos{hli vždy lepšího výsledku než ž{ci ze z{kladních škol, což se projevilo 

nejvíce v této oblasti.14  Pokud jde o oblast postojů k demokracii a n{zory na 

občanství a roli občana, tak z výzkumu vyplynulo, že ž{ci 8. ročníku nejčastěji tr{ví 

volný čas zejména s kamar{dy (58% více než 2 hodiny denně), a to buď v přímém 

kontaktu nebo prostřednictvím moderních technologií (internet a mobilní telefon). 

Zřídka sledují zpravodajství v novin{ch. O politick{ a soci{lní témata se zajímají více 

chlapci a ž{ci gymn{zií. Do různých občanských organizací, klubů a skupin se nikdy 

nezapojilo přes 70 % ž{ků. Poměrně velký vliv mají ž{ci na z{jmové aktivity 

nabízené školou a na úpravu školních pravidel, naopak m{lo mohou ž{ci ovlivnit 

školní ř{d, rozvrh hodin či obsah výuky. Č{stečný vliv mají v některých škol{ch ž{ci 

na způsob výuky a používané výukové materi{ly. Ž{ci by se do rozhodov{ní o 

chodu školy r{di více zapojovali. Většina si myslí, že by v každé škole měl pracovat 

školní parlament. Při hodnocení učitelů čeští ž{ci vystavili svým pedagogům 

poměrně dobré vysvědčení. Většina ž{ků je přesvědčena o tom, že jim učitelé 

pomohou v případě potřeby a že učitelům jde o dobro ž{ků. Čeští ž{ci podporují 

demokratické hodnoty zhruba ve stejné míře jako jejich vrstevníci v zahraničí, nejvíce 

zdůrazňují svobodu slova, pr{vo volit a rovnost. Své povědomí o politice sami 

                                                 

14 "V oblasti znalostí se oček{v{, že si ž{ci vybaví nebo rozeznají definice, popisy a klíčové charakteristiky 

občanských konceptů a ilustrují je příklady. Oček{v{ se, že budou interpretovat informace, ospravedlňují, 

nach{zejí spojitosti, integrují, zobecňují, hodnotí, řeší problémy a tvoří hypotézy. Jednotlivé ot{zky se zabývaly 

např. lidskými pr{vy, tolerancí rozdílného smýšlení, problémem minorit, soci{lní spravedlností, demokratickými 

principy, volebními principy a cenzurou. Chlapci dos{hli v této oblasti významně horších výsledků než dívky. 

Rozdíl mezi víceletými gymn{zii a z{kladními školami je opět výrazný (31 bodů). Čím větší je počet ž{ků ve 

třídě, tím vyššího skóre dos{hli její ž{ci. Celkově výrazně ovlivnil dosažené výsledky ž{ků zaměstnanecký status 

rodičů – čím vyšší byl, tím vyšší průměrné skóre ž{k získal."  dle ÚSTAV PRO INFORMACE VE VZDĚL[V[NÍ. 

Výsledky mezin{rodního výzkumu. Prvotní zjištění z mezin{rodní studie *online+. uiv. cz *cit. 2010-11-30]. 

Dostupné z WWW: http://www.uiv.cz/soubor/4347 

 



 

 

nehodnotí příliš pozitivně. Jejich z{jem se soustřeďuje zejména na témata, kter{ jsou 

jim prostorově blízk{ – na životní prostředí a společenskou či politickou situaci 

v místě bydliště či v celé ČR. Poměrně nízk{ je důvěra českých ž{ků ve vybrané 

instituce, zejména v politické strany (28 %) a parlament (33 %), tyto hodnoty byly 

podprůměrné i z hlediska mezin{rodního srovn{ní. Vysokou důvěru českých ž{ků 

mají zejména arm{da, školy, policie, soudy a média. Rozporuplné jsou n{zory na 

rovné postavení mužů a žen ve společnosti. Ž{ci téměř jednohlasně podporují 

rovnost pr{v, postavení v politice a stejné odměňov{ní obou pohlaví a současně více 

než polovina mladých souhlasí s tím, že hlavní prioritou žen by měla být výchova 

dětí. Naprost{ většina oslovených ž{ků se vyj{dřila pro rovn{ pr{va pro etnické 

menšiny a přistěhovalce. Poměrně nízk{ je deklarovan{ ochota jít v budoucnosti 

k volb{m, nejochotnější jsou ž{ci jít volit do místních zastupitelstev (cca dvě třetiny), 

naopak nejmenší je ochota volit do Evropského parlamentu (38 %). Aktivní 

politickou participaci pl{nuje jen malé procento českých ž{ků – o aktivním vstupu do 

politické strany uvažuje jen 9 % ž{ků. Podpora politických stran u ž{ků osmých 

ročníků je velmi mal{. Potvrdila se zde nedůvěra v politický systém – jen 38 % ž{ků 

si myslí, že v ČR funguje dobře. Ž{ci gymn{zií jsou k institucím i celé ČR kritičtější 

než ž{ci z{kladních škol. Co se týče postojů českých ž{ků (ve srovn{ní s ostatními 

zeměmi) k menšin{m a k rovnosti mužů a žen, jsou výsledky téměř průměrné, horší 

jsou pouze n{zory na rovnost etnických skupin.  

 Pokud jde o poslední oblast, tedy o znalosti a postoje k Evropské unii 

a k Evropě, tak zde čeští ž{ci prok{zali nadprůměrné znalosti ve srovn{ní s ostatními 

zeměmi.  

 Tato studie doch{zí k celkem překvapivému z{věru, že to, jak si ž{k osvojí 

znalosti z občanské výchovy, nez{leží tolik na škole, kterou navštěvuje, jako spíše na 

individu{lních charakteristik{ch. Při zohlednění rodinného, individu{lního a 

školního prostředí se vedle typu školy jako nejdůležitější ukazují z{jem ž{ka o 



 

 

společensk{ témata a jeho motivace, které sehr{vají vyšší úlohu pro dosažení 

výsledků než rodinné z{zemí. 15 

 Další zajímavý výzkum provedla ve své pr{ci Motivace ž{ků J. Kindlov{. 

Výzkum se týkal nudy ve škole, tedy jak často se ž{ci ve škole nudí a zda se nudí ve 

všech předmětech. Tento výzkum je velice zajímavý z pohledu občanské výchovy, 

protože ač by měla patřit mezi předměty interaktivní, spojené s praktickým životem 

a multidisciplin{rní,  ž{ci v ní zažívají nudu téměř nejčastěji. 

 Sama nuda je velmi těžko definovatelný pojem, protože jde o subjektivní pocit, 

který vním{ každý z n{s jinak. "Nuda ve vyučov{ní m{ dva hlavní zdroje: prožívan{ 

monotónnost (jednotv{rnost) vyučovacích hodin a subjektivně vníman{ neužitečnost 

vyučovacího předmětu. Oba zdroje jsou příčinou nízké stimulační hodnoty vyučov{ní a mají 

za n{sledek zvýšení vnitřního napětí ž{ků, které vede ke snaze zahnat nudu. (...) Tři 

nejtypičtější způsoby, jak ž{ci reagují na tuto frustraci jsou: stažení se do sebe (ž{k si vytv{ří 

vlastní stimulaci, např. intenzivní fantazijní aktivitou), agresivní chov{ní (projevuje se v 

nepř{telství vůči učiteli - zdroji frustrace; únikovou agresivitou- trh{ní učebnic, rytí do 

lavice), rozptýlen{ aktivita (hraní, dív{ní se z okna, povíd{ní se sousedem, apod.)" 16 Nuda 

není pro školní prostředí něčím novým objevovala se vždy, jen se mění ochota k 

nudě se přiznat. Dříve lidé brali to, že se ve škole nudí jako vlastní chybu, kdežto 

dnešní ž{ci vidí chybu spíše na straně učitele či celého vzděl{vacího systému. Je 

zajímavé, že nuda ve škole se může týkat všech ž{ků. Tedy těch, kteří mají ve škole 

nějaké problémy, např. soustředit se, d{vat pozor na výklad nebo i ti, jejichž 

schopnosti a znalosti značně převyšují ostatní a necítí se být tedy ve vyučov{ní 

dostatečně vytíženi. Nuda může vzniknout u ž{ků, kteří mají o předmět opravdový 

z{jem, ale zd{ se jim, že učitel mu moc nerozumí nebo neust{le opakuje to samé 

                                                 
15  HRUB[, Jana. Metodický port{l, Čl{nky: „Jak jsme dopadli v občanské výchově?“ *online+. 15. 10. 2010.*cit.17. 

02. 2011.]. ISSN 1802-4785. Dostupný z WWW: <http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/9689/JAK-JSME-DOPADLI-V-

OBCANSKE-VYCHOVE.html>. 

16 KRYKORKOV[, H.; V[ŇOV[, R. a kol.  Učitel v současné škole. Praha: Filosofick{ fakulta Univerzity Karlovy 

v Praze, 2010. s. 219 

 



 

 

dokola, ale i u ž{ků, které předmět vůbec nezajím{ nebo ho nech{pou a nudí se 

proto, že jim není dostatečně vysvětlena l{tka. Ve škole se tedy může nudit každý.  

 Pokud se tedy zaměříme konkrétně na výzkum J. Kindlové, který je nutno br{t 

jako orientační, protože vznikl pouze na jedné škole, zjistíme, že ž{ci se nejvíce nudí 

ve fyzice a v občanské výchově. Přičemž fyzika patří spíše k neoblíbeným 

předmětům a občansk{ výchova k předmětům středně oblíbeným. Naopak nudu 

ž{ci v podstatě nezažívají v tělesné a rodinné výchově. Je zajímavé, jaké jsou rozdíly 

ve zd{nlivé příbuzných předmětech jako je občansk{ a rodinn{ výchova, oba stojí na 

opačné straně stupnice, i když jsou si v mnohém podobné.  

  



 

 

Tab. 1. Četnost nudy v jednotlivých předmětech  

Školní předmět N průměr 
směrodatn{ 

odchylka 
pořadí 

Český jazyk 215 2,51 1,05 9 

Anglický jazyk 199 2,38 1,14 7 

Matematika 215 2,29 1,09 5 

Fyzika 215 3,29 1,33 15 

Přírodopis 215 2,23 1,15 4-3 

Chemie 115 2,54 1,16 11 

Zeměpis 215 2,43 1,13 8 

Dějepis 215 2,52 1,31 10 

Občansk{ výchova 214 3,12 1,34 14 

Rodinn{ výchova 215 1,76 1,13 2 

Výtvarn{ výchova 215 2,65 1,43 12 

Hudební výchova 215 2,37 1,39 6 

Tělesn{ výchova 215 1,64 1,08 1 

Pracovní výchova 215 2,71 1,35 13 

Informatika 167 2,23 1,20 4-3 

legenda- posuzovací šk{la: nudu v předmětu: 1. nikdy nezažív{m, 2. spíše zažív{m, 3. někdy zažív{m, 4. často 

zažív{m, 5. zažív{m skoro poř{d 

zdroj: KINDLOV[, J. Motivace ž{ků. Z{věrečn{ pr{ce VP. Praha: Pedf UK, 2006. 

 Jako nejčastější zdroje nudy ž{ci uv{děli především učitele, a to zejména jejich 

nudné a nezajímavé výklady. Ž{kům vadí také způsob výkladu a způsob 

komunikace učitele se ž{ky, např. není mu rozumět, hodně a rychle mluví, atd. 

Velmi důležité jsou ovšem i osobnostní a profesion{lní charakteristiky učitele. Pokud 

si učitele nedovede ve třídě zjednat klid, jeho pr{ce je chaotick{, bez zpětné vazby, či 

pokud učitel nem{ smysl pro humor. Dalším zdrojem nudy je nez{jem o předmět, 



 

 

který se ž{kům může zd{t jako nezajímavý a nedůležitý pro budoucí život. A pr{vě 

zde jsou výsledky v občanské výchově alarmující. Jednak je naprosto důležit{ osoba 

učitele, jež by měl být pro své ž{ky vzorem občanského chov{ní, r{dcem v různých 

životních situacích a také zdrojem informací. Učitel občanské výchovy by měl být 

zvl{ště vybír{n dle svých osobnostních a profesních kvalit, vzhledem k tomu, 

nakolik jsou v občanské výchově probír{na citliv{ a kontroverzní témata. Od učitele 

se oček{v{, že bude adekv{tním odborníkem, ale i dobrým psychologem, 

který dok{že včas odhadnout témata, kter{ by v konkrétní třídě mohla působit 

problémy či vyvolat nějaký konflikt. Jistě by toto všechno měli ovl{dat i ostatní 

učitelé, ale oblast občanské výchovy pracuje především se skutečným životem 

a lidmi, není založena na striktně podaných informacích, ale spíše na před{v{ní 

zkušenostní či poznatků nejen ve vztahu učitel- ž{k, ale i mezi ž{ky navz{jem. 

Z{roveň by ovšem hodina občanské výchovy neměla být pouhým "povíd{ním si" ale 

měla by mít jasnou strukturu a předem dané cíle, kterých se ž{ci pod vedení učitele 

snaží dos{hnout. Ž{ci by měli vidět v hodin{ch smysl a přesah do praktického 

života. 17 

 

  

                                                 
17

 KINDLOV[, J. Motivace ž{ků. Z{věrečn{ pr{ce VP. Praha: Pedf UK, 2006. 



 

 

2 Učitelé a technologie 
 

 Informační a komunikační technologie obklopují život každého z n{s, 

nevyjímaje ani učitele. N{š běžný život je jimi prostoupen, skrze ně přijím{me 

většinu informací a jsme jimi více či méně ovlivněni. Co se týče škol, je někdy velmi 

těžké říct, zda jsou informační technologie spíše n{strojem pro dosažení cílů, které si 

škola stanovila,  nebo zda je škola jejich existencí tlačena k tomu, aby je využívala. 

Jedin{ věc, kter{ je naprosto nezpochybniteln{ je ta, že ve škol{ch se technologie st{le 

více rozm{hají a prakticky již neexistuje škola, které by technologie nevyužívala 

alespoň č{stečně. Většinou se předpokl{d{, že technologie mohou výuku zkvalitnit, 

zefektivnit a učinit ji atraktivnější pro studenty či ž{ky. Technologie jsou do škol sice 

masivně importov{ny, ale z{leží už jen na konkrétních uživatelích, tedy učitelích, jak 

s technologiemi naloží. Jejich technologick{ gramotnost ovšem často není úplně 

dostačující, jednak proto, že vývoj technologií je velmi překotný a často chaotický, 

navíc potřebuje čas, aby se s nimi učitelé mohli sezn{mit a zařadit je do svého 

zajetého stylu výuky. Je tedy naprosto nezbytné zamyslet se nad výhodami a slabými 

místy využív{ní moderních technologií ve výuce. 

  Mezi výhody bezesporu patří zkvalitnění pr{ce učitelů, kteří vstup 

informačních a komunikačních technologií do škol, přijali kladně a nebr{ní se učit se 

novým věcem. Mnoho učitelů díky těmto technologiím ustoupilo od příprav na 

hodinu psaných v ruce a vytv{ří přípravy v elektronické podobě, což jim umožňuje 

využití mnoha počítačových programů, pomocí nichž lze vytvořit programy pro 

výuku nejen textové, ale i prezentace, obrazové dokumenty, interaktivní materi{ly či 

videa. Výhodou je také snadn{ archivace těchto příprav a z{roveň snadné 

modifikov{ní pro další třídy a také snadn{ aktualizace nových informací. Učitelé 

kromě počítače mohou využívat i další techniku, jako je např. skenner, videokamera, 

diktafon a další. (podrobněji v kapitole 3). Díky informačním technologiím je také 

pro učitele mnohem snadnější sdílet s kolegy výukové materi{ly, informace o ž{cích, 

jejich aktivitě či problémech, což usnadňuje pr{ci při řízení výuky nejen pro učitele, 



 

 

ale také pro vedení školy. Dalším kladným oček{v{ním je, že  dojde ke zkvalitnění 

učení a ž{ků a zlepšení jejich výsledků. ICT (informační a komunikační technologie) 

umožňuje propojit školu s re{lným životem, ž{ci mohou pomocí ICT řešit úkoly, 

které jsou identické  nebo velmi podobné problémům v re{lném světě, díky ICT 

mohou mít k dispozici i re{ln{ data. Moderní technologie mohou také podporovat 

soci{lní interakci mezi jednotlivci a skupinami, ale i toto m{ svou z{pornou str{nku. 

Moderní technologie podporují kreativitu ž{ků, protože jim d{vají k dispozici 

mnoho n{strojů, se kterými mohou ž{ci d{le pracovat. Na druhou stranu mohou ale 

kreativitu omezovat, protože ž{ci mohou využívat jen šablony a nemusí se zamýšlet 

nad origin{lním řešením. Díky technologiím se také mohou zlepšit prezentační 

dovednosti ž{ků, protože předpokladem pro jakýkoliv projekt,  samostatnou pr{ci či 

další úkoly je prezentace výsledků. Může být podpořena prezentací či plak{tem, ale 

ž{ci musí své výsledky či stanoviska prezentovat před ostatními. Učí se tak 

argumentovat, obh{jit svůj n{zor a vyslechnout si n{zory ostatních. Jak již bylo 

zmíněno, ICT  podporuje i samostatné učení, učitel může s nepřítomnými studenty 

komunikovat pomocí e-mailu, zad{vat jim tak úkoly, opakov{ní, atd. Velmi 

důležitým bodem je také motivace ž{ků, kterou zvyšují pr{vě moderní technologie, 

které neodtrhují školu od běžného života, ve kterém jsou technologie pevně 

zasazené.  

 Moderní technologie mohou být na jedné straně velmi dobrou pomůckou, z 

jiného pohledu ale může jít o problém, který díky svému rychlému a 

nekontrolovatelnému rozvoji může přerůst přes hlavu. Technologie jsou sice lidským 

výtvorem, ale mnohdy mohou být považov{ny za nelidské či zotročující. 

Technologie mohou na jedné straně světy přibližovat, ale na druhé straně může dojít 

k odcizení mezi světem re{lným a světem fiktivním, který v technologiích vyrůst{ a 

běžným uživatelům je často nepoznatelný. Informační a komunikační technologie 

sice mohou světy propojovat, ale na úrovni jednotlivců může dojít k naprostému 

odcizení od reality. Velkým fenoménem jsou v současné době soci{lní sítě, kde může 

mít uživatel několik set př{tel, ale v re{lném životě ani jednoho. Jde především 



 

 

o to nalézt rovnov{hu mezi běžným užív{ním ICT a z{vislostí. Ve využív{ní 

technologií může doch{zet k různým barier{m, jak ze strany učitele, tak ze strany 

školy. U učitelů je největším problémem zejména nedostatečn{ dovednost v pr{ci s 

ICT. Mnozí z nich mají také nedostatek motivace pro pr{ci s technologiemi, protože 

se s nimi často učí pracovat ve svém osobním volnu a jejich pr{ce není nijak 

hodnocena. Někteří učitelé také mohou mít obavy, že před svými ž{ky mohou 

předvést nějakou neznalost pr{vě v oblasti technologií, kde jsou ž{ci často zběhlejší 

než jejich učitelé. Ve škol{ch jsou bariéry zejména ve zastaralých systémech, 

nedostatku vhodných výukových programů, omezené zkušenosti s projekty či 

špatnou nebo úplně chybějící ICT vybaveností.  

 Postoje učitelů k využív{ní ICT ve škol{ch jsou často velmi různé. Na jedné 

škole může existovat učitel, který na využív{ní technologií ned{ dopustit, využív{ je 

ve svých hodin{ch pravidelně, bez technologií si výuku nedok{že představit. Dalším 

typem může být učitel, který tvrdí, že ICT je jen módní z{ležitostí, ale pro ž{ky je 

naprosto nezbytný a nejvíce důležitý lidský kontakt. Učitelé neučí jen před{v{ním 

informací, ale především osobním příkladem, který sebemodernější technologie 

nemůže nahradit. Jde především o to, přizpůsobit využív{ní moderních technologií 

konkrétní situaci ve výuce, konkrétním ž{ků a učiteli. Ani samotné učení, ani 

využív{ní technologií nelze paušalizovat, je proto nezbytně nutné dopředu 

promýšlet kdy a jak technologie využít. 18 

  

                                                 
18  srov. Zounek, J.; Šeďov{, K. Učitelé a technologie. Mezi tradičním a moderním pojetím. Brno: Paido, 2009. 



 

 

3 Prostředky výchovně vzdělávacího procesu 
 

 Prostředky výchovně vzděl{vacího procesu patří do struktury systému 

výchovně vzděl{vacího procesu do široké skupiny jevů, kter{ ovlivňuje způsob a 

průběh výuky, její výsledky a cíle. Obecně je za prostředek považov{na 

ta skutečnost, předmět nebo jev, který slouží a pom{h{ k dosažení vytyčeného cíle. 

Patří do stejné úrovně jako koncepce výchovy a vzděl{v{ní, pod kterou spadají cíle a 

obsah výchovy a vzděl{v{ní, a z{roveň souvisí s osobnostními činiteli výchovně 

vzděl{vacího procesu, což je učitel a ž{k. Všechny tyto faktory jsou spolu úzce 

prov{zané a pro úspěšné zvl{dnutí výchovně vzděl{vacího procesu spolu musí 

fungovat v harmonii a kooperovat, což z{visí především na osobě učitele. Učitel je 

tedy nejen autorem scén{ře pl{nované výuky (písemné přípravy na hodinu), ale 

musí br{t v úvahu všechny prostředky výchovně vzděl{vacího procesu, svůj z{měr 

si musí didakticky ověřit, aby se později mohl st{t dokonalým hercem, který dok{že 

informace poutavě předat svým ž{kům, možn{ pr{vě pomocí prostředků VVP. 

Učitel je především režisérem celého výchovně vzděl{vacího procesu, ale z{roveň je 

také kulis{kem, osvětlovačem, technikem. Z{roveň učitel musí být kritikem nejen 

pr{ce ž{ků, ale především své vlastní pr{ce. Učitel je tedy evidentně zatížen mnoha 

funkcemi v procesu vzděl{v{ní, a proto samozřejmě vyhled{v{, vytv{ří či objevuje 

neust{le nové a nové možnosti, které by mu alespoň některou z jeho funkcí a 

povinností usnadnily či úplně vyřešily za něj. Těmito možnostmi by mohly být pr{vě 

prostředky výchovně vzděl{vacího procesu, ať už materi{lní či nemateri{lní 

didaktické prostředky. 

  



 

 

Schéma č.1 Struktura systému výchovy a vzděl{v{ní 

 

ZDROJ: SLAVÍK,M;HUSA,J.;MILLER,I. Materi{lní didaktické prostředky a technologie jejich využív{ní. Praha: 

ČZU, 2007. s.5. 

 

3.1 Nemateriální didaktické prostředky 
 

 Mezi tyto nemateri{lní didaktické prostředky patří zejména metody 

výuky a formy výuky. Z{leží na několika faktorech, které ovlivňují rozhodnutí 

učitele, jakou výukovou metodu a formu výuky zvolit.  Může jít např. o zaměření 

školy. Každ{ škola se zaměřuje na něco jiného a podle toho si formuluje své cíle a 

podle nich vybír{ nejvhodnější vyučovací metody. D{le z{leží na konkrétním 

vyučovaném předmětu, na zkušenostech učitele či na cíli vyučovací jednotky, 

kterému byl měl být podřízen i pr{vě výběr vhodných metod. Je důležité také br{t v 

potaz věkové a individu{lní zvl{štnosti ž{ků, např. u mladších ž{ků je velmi 

výhodné využívat n{zorně- demonstračních metod. Ve výběru metod hraje také 

velkou roli ekonomie času, protože pokud m{ učitel dostatek času volí samozřejmě 

raději metody orientované na samostatnou pr{ci ž{ků. Pokud času není nadbytek je 

obvykle nejčastějším řešením metoda slovní - výklad. V neposlední řadě je také velmi 
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důležité zařízení a vybavenost školy, ale ani tím by se učitel neměl nechat odradit 

a zkoušet nové metody, i když ve složitějším prostředí. 

 

3.1.1 Metody výuky 
 

 Pokud jde o charakteristiku vyučovacích metod, je samozřejmě širok{ a pestr{, 

protože každý autor se snaží o své pojetí vyučovací metody. Zdeněk Kalhous uv{dí, 

že „výukové metody patří mezi z{kladní kategorie školní didaktiky. V té nejobecnější 

charakteristice ch{peme metodu jako cestu k cíli; výukovou metodu pak jako cestu k dosažení 

stanovených výukových cílů. Lze ji charakterizovat jako koordinovaný systém vyučovacích 

činností učitele a učebních aktivit ž{ka, který je zaměřen na dosažení učitelem stanovených a 

ž{ky akceptovaných výukových cílů. Interakce učitel – ž{k je ve výuce realizov{na především 

prostřednictvím výukových metod. Ch{peme ji jako vz{jemnou spolupr{ci, v níž učitel 

akceptuje psychologické, soci{lní a somatické individu{lní zvl{štnosti ž{ka a ž{k přev{žně 

na z{kladě svých svobodných aktivit se ztotožňuje se stanoveným výukovým cílem. 

Na z{kladě těchto předpokladů společně ve výuce pracují na naplnění tohoto cíle.“ 19 

Rozdělení výukových metod je také velmi rozmanité a opět si liší v z{vislosti 

na autorovi. Různí autoři použili pro klasifikaci různ{ kritéria. Maň{k a Švec ve své 

publikaci Výukové metody (2003) rozlišují tři typy klasických výukových metod a to: 

slovní, n{zorně-demonstrační, dovednostně-praktické. D{le zmiňují ještě metody 

aktivizující a komplexní. Oproti tomu Skalkov{ (2007) klasifikuje metody takto: 

metody slovní, metody n{zorně demonstrační, metody praktických činností ž{ků, 

hra jako vyučovací metoda. Metody se dají klasifikovat z různých pohledů, např. 

podle počtu ž{ků, podle f{ze vyučovací hodiny či podle způsobu pozn{ní. 

Samozřejmě, že ž{dnou z metod není možné považovat za jedinou a univerz{lní. 

Každ{ z metod m{ své výhody i nevýhody a z{leží pr{vě na učiteli, aby vybral 

vhodnou metodu v souladu s cíli výuky. 

Dělení výukových metod dle Maň{ka a Ševce (2003) 
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 KALHOUS,Z.,OBST,T.,a kol. Školní didaktika.Praha:Port{l,2002.s 307. 



 

 

1. Klasické výukové metody: 

a) metody slovní - vypr{vění, vysvětlov{ní, předn{ška, pr{ce s textem, rozhovor 

b) metody n{zorně-demonstrační - předv{dění a pozorov{ní, pr{ce s obrazem, 

instrukt{ž 

c) metody dovednostně-praktické - napodobov{ní, manipulov{ní, laborov{ní 

a experimentov{ní, vytv{ření dovedností a produkční metody 

2. Aktivizující metody: 

- metody diskuzní, heuristické, řešení problémů, metody situační, inscenační, 

didaktické hry 

3. Komplexní výukové metody: 

- front{lní výuka, skupinov{ a kooperativní výuka, partnersk{ výuka, individu{lní a 

individualizovan{ výuka, samostatn{ pr{ce ž{ků, kritické myšlení, brainstorming, 

projektov{ výuka, výuka dramatem, otevření vyučov{ní, učení v životních situacích, 

televizní výuka, výuka podporovan{ počítačem, atd. 20 

Podrobné charakteristiky metod výuky jsou uvedeny v příloze. (příloha 1) 

 

3.1.2 Organizační formy 
 

 Výchovně vzděl{vací proces m{ nejen svou str{nku obsahovou, procesu{lní, 

komunikativní apod. ale i str{nku organizační. Organizační forma výuky se tedy d{ 

ch{pat jako uspoř{d{ní podmínek k realizaci obsahu vyučov{ní, v jejichž r{mci se 

používají různé vyučovací metody a různé vyučovací prostředky. Většinou jde o 

způsob uspoř{d{ní výuky v konkrétních podmínk{ch určité výchovně vzděl{vací 

instituce. 

Klasifikace organizačních forem výuky: 

A. Organizační formy výuky podle vztahu k osobností ž{ka 

 1.výuka individu{lní 
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  srov. MAŇ[K,J.,ŠVEC,V. Výukové metody.Brno: Paido,2003. 



 

 

 2.výuka individualizovan{ 

 3.výuka skupinov{ 

 4.výuka hromadn{ 

B. Organizační formy výuky podle charakteru výukového prostředí 

 1.výuka ve třídě 

 2.výuka v odborných učebn{ch 

 3.výuka v dílně 

 4.výuka na školním pozemku 

 5.výuka v muzeu 

 6.učební den ve výrobě 

 7.vych{zka a exkurze 

 8.dom{cí úlohy 

C. Organizační formy výuky podle délky trv{ní 

 1.vyučovací hodina 

 2.zkr{cen{ výukov{ jednotka  

 3.dvouhodinov{ výukov{ jednotka 

 4.vysokoškolsk{ lekce, semin{ř 

Konkrétní organizační formy výuky jsou opět uvedeny v příloze. (viz příloha 2) 

 

3.1.3 Výukové metody, organizační formy a interaktivní 
tabule  

 

 V předchozích kapitol{ch jsme se věnovali obecnému popisu nemateri{lních 

didaktických prostředků, mezi něž patří zejména výukové metody a organizační 

formy výuky (d{le viz příloha 1 a 2) V této kapitole si nastíníme konkrétní formy 



 

 

výukových metod a organizačních forem, které lze využít v pr{ci s interaktivní 

tabulí.  

 Mezi tyto metody jistě patří metody slovní, zejména pak vysvětlov{ní, kdy 

učitel může sv{ tvrzení opřít o obr{zek na interaktivní tabuli, může jim uk{zat grafy 

či do hotových objektů ještě vpisovat své pozn{mky. Zajímavé je také využití 

aktivizační metody brainstormingu, kdy učitel napíše na tabuli ústřední slovo a 

dopisuje k němu n{pady ž{ků. Interaktivní tabule se d{ v tomto případě využít jako 

tabule norm{lní. D{le se dají využít metody rozdělení podle f{ze hodiny. 

Motivační metoda  

 Motivace je ve výchovně vzděl{vacím procesu naprosto nezbytnou složkou. 

Díky úspěšné motivaci jsou ž{ci pozitivně naladěni pro nové téma či další pr{ci. Je 

důležité, aby ž{ci téma přijali se z{jmem a oček{v{ním, protože potom je pro ně i pro 

učitele pr{ce zajímavější a kvalitnější. Vnitřní motivace ž{ků je didakticky 

nejcennější. Samozřejmě v této f{zi výuky z{leží zejména na učiteli, jak dovede 

navodit poutavou atmosféru a z{jem o nastíněný problém. Interaktivní tabule v této 

motivační metodě vhodně doplňuje všechny st{vající materi{lní didaktické 

prostředky, některé naopak překon{v{. Vzhledem ke své variabilnosti, atraktivnosti 

a relativní novosti tabule vzbuzuje u ž{ků z{jem a podněcuje je k aktivní spoluúčasti. 

Z{roveň je podporuje k tvořivému hled{ní či objevov{ní. Prostřednictvím 

interaktivní tabule lze vytv{řet celou řadu různých možností, jak prezentovat učební 

l{tku novým, neotřelým způsobem. Učitel může jak využít software, který mu 

poskytne firma dod{vající interaktivní tabuli, nebo aplikaci PowerPoint, se kterou 

umí pracovat už každý běžný uživatel počítače. U motivace je také velmi důležitý 

moment překvapení, který s interaktivní tabulí není problém navodit. Je možné 

využít funkci tzv. roletky, kter{ zakrýv{ č{st obrazu na interaktivní tabuli a ž{ci 

mohou h{dat, co se za ní skrýv{. Interaktivní tabule je také napojena na internet, ve 

kterém také lze nalézt mnoho inspirací a n{padů. Učitel na tabuli může přen{šet jak 

obraz tak zvuk a aktivně ji ovl{dat buď pomocí počítače nebo pomocí samotné 

interaktivní tabule. Učitel si tak může připravit celou hodinu na interaktivní tabuli, 



 

 

svou pr{ci si může uložit a vyvolat později, rozšiřovat či opravovat. Jedním jeho 

klepnutím se objeví výklad, dalším procvičov{ní či doplňov{ní a nakonec třeba text s 

obr{zky či video. Je třeba si ale uvědomit, že interaktivní tabule není samospasiteln{ 

a rozhodně nenahradí kvality učitele. Protože interaktivní tabule je natolik zajímav{, 

nakolik ji zajímavou učiní učitel. 

Expoziční metoda 

 Tato metoda se věnuje výkladu nového učiva. Před samotným sezn{mením 

ž{ky s učivem, je důležité, aby si učitel stanovil cíle výuky a od nich by se měl odvíjet 

výběr metod, organizačních forem či obsahu učiva. Interaktivní tabule přin{ší do 

výuky nové možnosti před{v{ní informací. Učitel může ž{kům prezentovat 

skutečnosti, které by s tradičnějšími didaktickými prostředky nebyl schopen 

realizovat nebo se zhoršenými podmínkami, např. by na obyčejné tabuli složitě 

kreslil grafy či schémata, kter{ by mohl jednoduše na interaktivní tabuli promítnout 

a případně na místě před ž{ky některé č{sti dokreslit. Jak již bylo zmíněno, 

interaktivní tabule propojuje jak zrak tak současně sluch, informace jsou tedy 

komplexnější a působivější, což vede ke snazšímu a trvalejšímu osvojení učiva. 

Fixační metoda  

Opakov{ní patří mezi nejdůležitější složky výchovně vzděl{vacího procesu, protože 

bez opakov{ní není učené možné a opravdu jen výjimečně si ž{k učivo pamatuje 

hned napoprvé. Je proto nezbytné, aby učivo bylo prezentov{no zajímavě a poutavě, 

ž{ci mají tak větší šanci si učivo zapamatovat. Pro zapamatov{ní je nutné opakovat, 

proto by se učitel měl opakovaně vracet k prvním informacím, abychom ž{kům 

informace fixovali. Interaktivní tabule n{vraty k předchozím informacím umožňuje, 

ba přímo nabízí. Učitel navíc může prezentace poslat ž{kům a ti se tak mohou vracet 

k probranému učivu.  

Verifikační (kontrolní) metoda 

 

 Kontrola je zpětn{ vazba jak pro učitele, tak pro ž{ky. Učitel získ{ představu o 

znalostech svých ž{ků, zda l{tku ž{ci pochopili. Je důležité, aby kontrola neprobíhala 



 

 

pouze v z{věru probrané l{tky, ale i v jejím průběhu. Je možné ověřit znalosti ž{ků i 

na poč{tku výukové jednotky, abychom zjistili, jaké vědomosti ž{ci o daném tématu 

mají. Kontrola znalostí by tedy měla probíhat v průběhu celého vzděl{vacího 

procesu. Ke zpestření kontrolní metody může sloužit i interaktivní tabule a zejména 

její doplněk - hlasovací zařízení. Jedn{ se o soubor samostatných konzol podobných 

d{lkovému ovladači k televizi. Tyto konzoly umožňují aktivně hlasovat, tedy vybírat 

spr{vné odpovědi či možnosti. Systém odpovědi hned vyhodnotí a učitel tak získ{ 

jasnou představu o znalostech ž{ků. Zkoušení je rychlé a objektivní, učitel může 

zjistit znalosti všech ž{ků najednou a velmi rychle. Navíc jsou aktivní všichni ž{ci. 

Hlasovací zařízení a celý systém interaktivní tabule umožňuje navíc statistiku třídy, 

kdo jen nejúspěšnější, atd. Ž{ci také neztr{cejí čas vypisov{ním odpovědí. Navíc ž{ci 

ztr{cejí strach ze špatné odpovědi, protože při norm{lním zkoušení se raději nehl{sí, 

než aby řekli něco špatně. Hlasovací zařízení je pro ž{ky novinkou, kterou budou 

jistě chtít vyzkoušet, a proto pro ně bude zkoušení z{bavou a ne nudnou nebo 

stresující povinností.  

  



 

 

Obr.1 Hlasovací zařízení 

 

zdroj:DIGIT[LNÍ UČEBNA. Čl{nky [online]. 2002-2010, [cit. 2011-05-6+. Dostupný z WWW 

http://www.digitalniucebna.cz/index.php?object=General&articleId=82&leveMenu=2 

    

 

 Pokud jde o organizační formy vyučov{ní tabule se hodí pro většinu těchto 

forem, jak pro individu{lní, tak skupinové vyučov{ní, kde ž{ci mohou na tabuli 

prezentovat výsledky své pr{ce. Z{kladní použití interaktivní tabule využív{ 

zejména front{lní výuka, kdy učitel u tabule ž{ků vysvětluje novou l{tku a k 

podpoře svých tvrzení může využívat pr{vě interaktivní tabuli. 

 

3.2 Materiální didaktické prostředky 
 

 "Za materi{lní didaktické prostředky je možno považovat vše, co kromě mluveného 

slova použív{ pedagog či ž{k ve vzděl{vacím procesu.(...) Materi{lní didaktické prostředky 

mohou plnit nejrůznější funkce: zpřístupňují učivo různými cestami, aktivizují ž{ky při 

vyučov{ní, působí motivačně a emocion{lně, racionalizují a zintenzivňují pr{ci učitele, 

pom{hají spojení teorie s praxí. Samozřejmě se můžeme setkat i s negativním působením jako 

je třeba rozptylov{ní pozornosti ž{ků, tříštění pozornosti, může se dostavit tzv.kinový efekt, 

který se projevuje tím, že ž{k se pohodlně usadí a oček{v{ z{bavu.21  Jsou to tedy prostředky 

materi{lní povahy. "Do soustavy materi{lních didaktických prostředků patří: 

1.učební pomůcky 
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2. metodické pomůcky 

3. školní potřeby 

4.didaktick{ technika a zařízení 

5. výukové prostory"22 

 

 Metodické pomůcky jsou pomůcky, které n{leží učiteli. Daly by se 

charakterizovat jako komplex zpravidla textových materi{lů vztahující se nejen k 

obsahu učiva, ale také ke způsobům a form{m pl{novací, diagnostické, 

bezprostředně řídící a kontrolní činnosti vyučujícího. Patří sem metodické příručky, 

odborn{ literatura pro učitele (např. psychologického r{zu), sbírky úloh, testy, atd. 

 Školní potřeby bývají nejčastěji definov{ny jako soubor drobných předmětů 

n{ležících ž{kovi. Nejčastěji  jde o sešity, psací a kreslící potřeby, pravítko, 

trojúhelník. Může ale jít i o ž{kovský počítač. 

 Výukové prostory jsou interiéry, ale i exteriéry sloužící ve výchovně 

vzděl{vacím procesu k didaktickým účelům. Může jít o školní laboratoře, odborné 

učebny, dílny, tělocvičny, školní hřiště či pozemky. 23 

 

 

 

 

 

 

Obr.2 Členění materi{lních didaktických prostředků 
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zdroj: SLAVÍK,M;HUSA,J.;MILLER,I. Materi{lní didaktické prostředky a technologie jejich využív{ní. Praha: 

ČZU, 2007. s.9 

  



 

 

3.2.1 Učební pomůcky 
 

  Učební pomůcky společně s vyučovacími metodami a organizačními formami 

výuky vytv{řejí mnoho možných variant a modifikací výchovně vzděl{vacích 

postupů. "Učební pomůcka je jeden z materi{lních didaktických prostředků, který svými 

funkcemi přispív{ k účinnějšímu dosahov{ní cílů výuky. Bezprostředně se v{že k obsahu 

výuky. Je nosičem didaktické informace (např. přírodnina, obraz, model, připraven{ fólie, 

videoprogram, počítačový program,atd.)" 24 Jak již bylo řečeno, veškeré učební pomůcky 

napom{hají k dosažení cílů a to tím, že přibližují, zn{zorňují a konkretizují učivo, 

poznatky a představy. Ze všech materi{lních prostředků mají učební pomůcky 

nejtěsnější vazbu k obsahu dané výuky. Zatímco didaktickou techniku (PC, 

diaprojektor, vizualizér) lze využít při jakékoli výuce, učební pomůcky jsou nosičem 

didaktické informace (n{kres, obraz na pl{tně apod.) a týkají se konkrétně  

probíraného učiva. 

M. Cipro  charakterizoval učební pomůcky výstižně jako prostředky, které:25 

     -    přibližují to, co je daleké                     -   fixují to,co je prchavé 

     -    zvětšují to, co je nepatrné                  -   zpřehledňují to, co je složité 

-    zmenšují to,co je příliš veliké             -   zpomalují to, co je příliš rychlé 

-    konkretizují to, co je abstraktní          -   zrychlují to, co je pomalé 

-   zpřítomňují to, co je minulé                 -  odhalují to, co je skryté 

 

Učebních pomůcek může být velké množství, které mohou plnit různé funkce. 

Mohou to být například origin{lní předměty nebo přírodniny. Přírodniny jsou 

origin{lní materi{ly, jako jsou živé rostliny, semena, suché prepar{ty, prepar{ty v 

konzervační kapalině, půdní monolity, vzorky nerostů, hornin, atd. Malé předměty 

je možno prezentovat na některém z projekčních zařízení. D{le se mohou jako učební 

pomůcky využívat modely, které jsou upravené, zmenšené nebo zvětšené skutečné 

                                                 
24 SLAVÍK,M;HUSA,J.;MILLER,I. Materi{lní didaktické prostředky a technologie jejich využív{ní. Praha: ČZU, 

2007. s.8. 
25 ŠIMONÍK, O. Úvod do didaktiky z{kladní školy. Brno: MSD, 2005,s.125. 
 



 

 

předměty. Jsou na nich lépe pozorovatelné důležité znaky. Statick{ zobrazení již také 

patří mezi klasické učební pomůcky. Patří sem obrazy, grafy, tabulky, diagramy, 

schémata, fotografie, diapozitivy, ale i mapy. Také tištěné textové pomůcky jsou 

velmi běžně využív{ny. Kromě učebnic, to mohou být i odborné publikace, časopisy, 

atlasy, atd. Modernějšími textovými pomůckami jsou pomůcky elektronické, které 

učiteli mohou poskytnou nejaktu{lnější informace. Z dynamických zobrazení může 

učitel využívat výukový film, počítačové animace a různé další videoprogramy. 

 

3.2.2 Didaktická technika 
 

"Je to soubor vizu{lních, auditivních, audiovizu{lních a jiných přístrojů a technických 

systémů využívaných k vyučovacím účelům."26 Je to vlastně zařízení, které umožňuje 

učební pomůcky prezentovat.  Didaktick{ technika se d{ dělit z několika hlediska, 

nejčastější je asi hledisko funkčně technické: 

 a) Zařízení pro nepromítaný z{znam 

 b) Promítací technika 

 c) Auditivní technika 

 d) Audiovizu{lní technika 

 e) Počítače a periferní zařízení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Zařízení pro nepromítaný z{znam  
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 Zařízení pro nepromítaný z{znam představují především tabule jakéhokoliv 

typu. Nejčastější tabulí ve škol{ch je tabule dřevěn{ s černým, zeleným nebo jiným 

barevným povrchem, na kterou se zapisuje bílou křídou. Nevýhodou může být 

prašnost křídy, možn{ nečitelnost učitelova rukopisu. Další možností tabule je 

plastov{ tabule, nejčastěji bíl{, na kterou se píše barevnými popisovači. Je důležité 

dodržovat určité z{sady při psaní na tabuli, aby z{pis působil jasným a uceleným 

dojmem. Učitel by měl ps{t na čistou tabuli, od levé č{sti směrem k pravé, ps{t 

čitelně a střídat různé druhy písma, podtrh{vat, db{t na spr{vnou strukturu z{pisu. 

Magnetick{ tabule slouží nejen k z{pisu, ale k uchycení dalších materi{lů pomocí 

magnetů, což může pr{ci učitele v mnohém usnadnit. Učitel tak nemusí kreslit 

všechny n{kresy, ale může je použít už hotové na magnetické tabuli. Tabule typu 

"flipchart" je tabule na mobilním stojanu, kter{ se skl{d{ z bílého psacího povrchu 

a z{roveň z bloku papírových listů, na které se také píše popisovači, dají se libovolně 

ot{čet či odtrh{vat. Nejúčelnější či zast{vající nejvíce funkcí najednou i mezi ostatní 

didaktickou technikou je určitě interaktivní tabule. Interaktivní tabule (více v 

n{sledující kapitole) se skl{d{ ze tří č{stí: speci{lní projekční plochy (samotn{ tabule) 

včetně elektronického pera, datový projektor a počítač, ve kterém je spuštěn speci{lní 

program. Na plochu tabule je promít{n obraz z počítače, do něhož je možné 

zakreslovat či vpisovat pozn{mky, obr{zky. Tabule z{roveň slouží jako dotykov{ 

obrazovka, objekty na ní lze různě přeskupovat, přet{čet. Navíc je tabule pomocí 

počítače propojena s internetem či dalšími elektronickými zdroji, které lze ve výuce 

aktu{lně využít.  

 

  



 

 

Obr. 3 Interaktivní tabule 

 

zdroj: SLAVÍK,M;HUSA,J.;MILLER,I. Materi{lní didaktické prostředky a technologie jejich využív{ní. Praha: 

ČZU, 2007. s.21 

 

Mobilní interaktivní tabule eBeam ve spojení s běžným dataprojektorem promění 

bílou tabuli na interaktivní plochu pro kompletní interaktivní ovl{d{ní počítače nebo 

pro vytv{řené interaktivních prezentací. Je třeba pouze umístit přijímač a zapnout 

projektor, propojení mezi přijímačem a tabulí může být buď bezdr{tové či pomocí 

USB kabelu.  

 

 

 

 

  



 

 

Obr.4 Interaktivní tabule eBeam  Obr.5 Souč{sti mobilní interaktivní  

        tabule 

              

zdroj: TANDLER,J.iTabule. Čl{nky [online]. 18. 05. 2007, [cit. 2011-05-6+. Dostupný z WWW:  

http://www.itabule.cz/?itemid=28 

 

 Tabule CopyBoard může sloužit jako běžn{ tabule pro z{pis, ale její výhodou 

je, že se může veškerý zaznamenaný obsah může být vytištěn na papír na připojené 

tisk{rně (samozřejmě po příslušném zmenšení). Další možností je uložení obsahu na 

paměťové médium (např. flash disk). 

 

b) Promítací technika 

 Pro velké množství didaktické techniky je velmi důležit{ projekční plocha, 

kter{ by měla být kvalitní, aby byl kvalitní i promítaný obraz. Není vhodné, aby se 

obraz promítal např. na stěnu či jinou nevhodnou plochu. Projekční plochy se liší dle 

toho, zda jsou určeny pro přední nebo pro zadní projekci. Přední projekce je běžn{ v 

klasických učebn{ch, je ale nutné vyčlenit místo před pl{tnem, tlumit osvětlení, aby 

byl promítaný obraz čitelný. Velkou výhodou je bezesporu nízk{ cena. Zadní 

projekce je modernější, ale je k ní nutn{ speci{lní učebna, protože je využit prostor za 

pl{tnem. 



 

 

 Zpětný projektor patří mezi promítací techniku již řadu let a lze si vybrat ze 

široké nabídky různých konstrukcí projektoru. Může jít o reflexní (osvětlení fólie je 

shora) nebo průsvitové (osvětlení fólie zdola). Zpětný projektor využív{ toku 

světelných paprsků a přes soustavu dalších čoček a zrcadel promít{ obraz, nejčastěji 

na fólii. Výhodou je snadn{ obsluhovatelnost a všestrannost využití. Učitel může s 

materi{lem na zpětném projektoru různě manipulovat a tvoří tak hodinu zajímavější. 

Může fólii odkrývat po různých č{stech, nechat ž{kům čas na doplnění informací, 

atd. 

 Diaprojektor je využív{n pro projekci diapozitivů či diafilmů. Opět je zde 

využív{no světla, proch{zejícího přes diapozitivy (filtry) do optického zařízení 

(objektivu) a n{sledně promít{na na pl{tno. Diapozitivy jsou jednotliv{ políčka 

filmu. Výměna diar{mečků v diaprojektoru probíh{ buď manu{lně nebo 

automaticky. Je nezbytné, aby měl učitel pro projekci připravené konkrétní 

diapozitivy, které chce předvést a komentovat. Nemělo by jít o kompletní soubor. Je 

vždy účinnější prezentovat méně obr{zků s vhodným koment{řem ve vhodnou 

chvíli, než aby se celý soubor promítal na z{věr hodiny. Výroba těchto diapozitivů je 

technicky n{ročn{, proto lze předpokl{dat, že diaprojektory budou ustupovat 

modernější technice. 

 Epiprojektory jsou předchůdci zpětných projektorů. Také pracují na principu 

odr{žení světelných paprsků. Požadovaný předmět (např. učebnice) je přitlačen ke 

sklu, čímž vznikne zrcadlo, na které dopad{ světlo a podle barvy zrcadla se odr{ží 

do dalšího zrcadla a d{le do optické soustavy, kter{ usměrňuje paprsky a zaostřuje. 

Výhodou oproti zpětnému projektoru je to, že promít{n může být obraz na 

neprůhledném povrchu (papír, učebnice), ale obraz je podstatně méně kvalitní. Dnes 

už je tento přístroj samozřejmě nahraditelný jinou didaktickou technikou, např. 

vizualizérem a datovým projektorem. 

 Datové projektory je možno použít k projekci z videorekordéru 

či z videokamery, z počítačové obrazovky, obrazy z vizualizéru, z digit{lního 

fotoapar{tu a vlastně z jakéhokoliv digitalizovaného obrazu na projekční plochu. 



 

 

Rozhodující faktor pro výběr datového projektoru je nejčastěji světeln{ výkonnost 

projektoru, vzd{lenost projekce, pl{novaný způsob využití (zda je natrvalo umístěn 

v učebně, zda se bude přen{šet). Datov{ projekce vytlačuje ostatní projekční zařízení. 

V případě propojen{ datového projektoru s počítačem internetem, lze tvořit výuku 

opravdu aktu{lní a autentickou.  

 Vizualizér slouží k tomu, aby učitel mohl prezentovat pomocí projekce nějaký 

menší trojrozměrný předmět pro ž{ky v učebně. Nejčastěji jde o rostliny, hmyz, 

škůdce, ale i vzorky semen a další předměty ze života. Zřízení funguje na principu 

kamery, kter{ je umístěn{ ve stojanu, schopn{ zvětšovat či zmenšovat z{běr a obraz 

snímaného předmětu promít{ na projekční plochu pomocí datového projektoru. 

 

Obr.6 Vizualizér 

 

 

zdroj:DIGIT[LNÍ UČEBNA. Čl{nky [online]. 2002-2010, [cit. 2011-05-6+. Dostupný z WWW 

http://www.digitalniucebna.cz/index.php?object=General&articleId=82&leveMenu=2 

 

 Laserové ukazov{tko je dobrou pomůckou, kter{ učiteli ušetří kroky k tabuli, 

protože zatímco u klasického ukazov{tka musel učitel st{t u předmětu a jedním 

koncem na něj ukazovat, laserové ukazov{tko mu umožňuje být až několik metrů od 

daného předmětu. Učitel tak využív{ 3 – 4 mm velkého světelného bodu. Toto 

ukazov{tko využív{ rubínového krystalu a úzkého toku paprsků. Při použív{ní 



 

 

laserového ukazov{tka je třeba dodržovat doporučení týkající se bezpečnosti. 

Světelný tok paprsků by mohl nen{vratně poškodit oční sítnici. 

 Digit{lní fotoapar{ty slouží především k získ{v{ní obrazových předlo 

k prezentaci nebo k dalšímu zpracov{ní na počítači. Velkou výhodu představují 

digit{lní fotografie zejména v tom, že lze okamžitě vyhodnotit kvalitu snímku 

a případně ihned pořídit nový. Není problém si digit{lní fotografie nechat vyvolat a 

poté se s nimi d{ pracovat jako s fotografiemi klasickými. Digit{lní fotografie se 

prezentují pomocí datového projektoru nebo je možné fotografie vložit do 

prezentačního programu či do připravené výuky na interaktivní tabuli. Internetové 

fotografie lze nejrychleji zveřejnit na některé z internetových str{nek, kde si je mohou 

prohlédnout i ostatní uživatelé. 27 

 

c) Auditivní technika 

            I přesto, že se v dnešní době ve velkém používají ve vyučov{ní především 

multimédia a další prostředky moderních technologií, své místo ve vyučov{ní m{ i 

auditivní technika, kter{ může být v některých předmětech, zejména hudební 

výchově, nezastupiteln{.  Její využití je samozřejmě všestranné a z{leží jen na fantazii 

učitele a jeho ž{ků, jak auditivní techniku využijí. 

 Mikrofon tvoří první čl{nek elektroakustického řetězce. Slouží k přeměně 

akustického zvuku na elektrické sign{ly, ty se mohou zaznamen{vat na různ{ 

zařízení (např. magnetofon, minidisk). Mikrofon lze využít při tvorbě report{ží či 

nahr{v{ní třídní písničky a dalších aktivit{ch. 

 Zesilovač je elektronické zařízení, jehož úkolem je zesílit elektrický sign{l 

z prvního čl{nku elektroakustického řetězce na úroveň, kter{ je potřebn{ 

pro zařízení na konci tohoto řetězce. V současné době se používají modernější 

zařízení, umožňující trojrozměrnou reprodukci zvuku. 
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 Reproduktory jsou zařazeny na konci elektroakustického řetězce a slouží 

k přeměně elektrického sign{lu na zvuk. To se děje průchodem elektrického sign{lu 

z{vity kmitací cívky, umístěné v poli trvalého magnetu. Průchodem se vyvine síla, 

kter{ pohybuje membr{nou pevně spojenou s cívkou. Kmit{ní membr{ny přen{ší do 

okolního prostoru zvukové vlny. 

 Gramofon je auditivní zařízení používané přev{žně v minulosti. Hlavní 

souč{stí každého gramofonu je gramofonové šasi, složené z nosného panelu, talíře, 

pohonného mechanizmu, raménka, přenosky, popř. dalšího vybavení. Vzhledem 

k tomu, že gramofon zpravidla nebýv{ ve třídě instalov{n trvale, d{v{me přednost 

„kompletním“ gramofonům, které lze snadněji transportovat a rychleji připravit 

v učebně k provozu. Gramofony a gramofonové desky jsou, díky své n{ročnosti na 

údržbu,  ve velké většině nahrazov{ny modernějšími zařízeními. 

 Magnetofon se skl{d{ z č{sti mechanické a elektronické. Mechanick{ č{st 

zabezpečuje rovnoměrný posuv magnetického p{sku konstantní rychlostí podél 

magnetofonových hlav a rychlé převíjení p{sku vpřed a vzad. Elektrick{ č{st 

zajišťuje sním{ní popř. z{znam, potřebné zesílení, úpravu sign{lu a reprodukci 

zvuku.  

 CD přehr{vač pracuje na z{kladě sním{ní povrchu optického disku laserovým 

paprskem. V dnešní době jsou CD přehr{vače vybavov{ny množstvím 

elektronických funkcí, které nejen zkvalitňují jejich reprodukci, ale také rozšiřují 

jejich využití. 

            Minidisk je magnetooptické médium uzavřené v plastovém obalu. 

Po zchlazení zůst{v{ místo z{znamu zmagnetov{no. Na rozdíl od klasického CD 

nosiče umožňuje midisk nejen sním{ní, ale také z{znam a maz{ní.  

 V současné době je nejrozšířenější auditivní technikou digit{lní form{t pro 

zvukové z{znamy na internetu, tedy form{t mp3. Vyznačuje se nejen kvalitou 



 

 

z{znamu, ale také nízkým objemem přen{šených dat. Tento form{t lze přehr{t v 

jakémkoliv počítači či ve speci{lních přehr{vačích.28 

 V současné době všechny jmenované technologie, snad kromě mikrofonu 

ustupují moderním technologiím, které zvl{dnou většinu jejich funkcí najednou - 

tedy nahr{v{ní, přehr{v{ní a n{sledné uchov{ní materi{lů.  

  

d) Audiovizu{lní technika 

            Tato technika patří na škol{ch mezi nejvíce využívané, zejména proto že 

působí na oba jmenované smysly současně, čímž se zvyšuje jak pozornost ž{ků, tak 

šance že si z hodiny více zapamatují. 

 Videosystémy je možno ch{pat jako technický systém sloužící k uchov{ní, 

reprodukci a tvůrčí pr{ci s elektronickými prostředky. Videotechnika zahrnuje různé 

videokamery, z{znamové přístroje, přenosové, korekční a střihové zařízení. K 

zobrazovacím jednotk{m patří televizor, monitor, videoprojektor, ale i monitor 

počítače. 

 Zn{me dva druhy videokamer, analogové a digit{lní. Jde o zařízení, které 

slouží k zachycení obrazu a synchronního zvuku. Klasické analogové videokamery 

pracují na principu fotoelektrického elementu, tzv. CCD, což je prvek, který přev{dí 

viditelné světlo na elektrický sign{l. Digit{lní videokamery jsou modernější 

z{ležitostí a disponují o mnoho více funkcemi. Poskytují lepší rozlišení i věrnější 

barvy. Navíc přenos videa z digit{lní kamery do počítače spočív{ v pouhém přenosu 

souboru, takže je oproti starším analogovým kamer{m mnohem jednodušší a 

manipulaci s ním zvl{dnou i studenti. Ani z{znamy opakovaným přehr{v{ním 

neztr{cejí na své kvalitě a v počítači se dají dlouhodobě uchov{vat. Digit{lní kamery 

mohou navíc vedle nahr{v{ní současně pořizovat statické snímky, což může být v 

mnoha případech neocenitelné. Jelikož video i statické snímky lze snadno přev{dět 

do počítače, je vhodné soustředit se pouze na kvalitní nat{čení a případné efekty 

domýšlet a realizovat později při pr{ci na počítači. Jak již bylo zmíněno, pr{ce s 
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digit{lní kamerou je jednoduch{, proto patří mezi často využívané didaktické 

prostředky, které mohou výuku obohatit o mnoho různých pohledů na věc. Studenti 

ji mohou využít např. při projektech, které se týkají různých společenských 

problémů, kdy mohou pomocí digit{lní kamery natočit anketu mezi spoluobčany, 

nebo se mohou zaměřit na tvorbu školní televize a vytv{řet tak report{že a mnoho 

dalších věcí. Samozřejmě jako u všech didaktických prostředků z{leží zejména na 

učiteli, jak moc bude tyto prostředky využívat.  

 Webov{ kamera je zjednodušen{ kamera, kter{ slouží k přen{šení obrazu a 

zvuku pomocí internetu. Za pomoci webové kamery a programu pro internetové 

telefonov{ní (Skype) je možno uskutečnit videokonferenci mezi dvěma účastníky 

kdekoliv na světe. Tato možnost je využiteln{ zejména při vyučov{ní cizích jazyků, 

kdy si studenti mohou pomocí internetu a webové kamery procvičovat cizí jazyk se 

studenty z druhého konce světa.  

 Videorekordér je zařízení, jež umožňuje nahr{vat a přehr{vat obraz a zvuk 

prostřednictvím videosign{lu. Zaznamenaný pořad se může přehr{vat buď na 

televizor s videovstupem nebo se může promítat pomocí videoprojektoru. Hlavní 

význam videorekordéru pro výuku tkví v možnosti z{znamu a n{slednému 

přehr{v{ní tohoto z{znamu. Zaznamen{vat můžeme různé výukové programy, 

které můžeme objevit v televizním vysíl{ní či s ž{ky vytvořit výukové programy,  jež 

mohou posloužit i pro mladší ž{ky. Z{znam potom můžeme opakovaně 

reprodukovat různým skupin{m ž{ků. Kombinace klasického videorekordéru s 

DVD a CD přehr{vačem umožňuje využití i starších videoz{znamů (na kazet{ch) a 

nové zdroje videoz{znamů na DVD. 

 Digit{lní video je podobné zařízení jako CD. Výhodou DVD pro školy 

je v tom, že hled{ní zač{tku požadované č{sti videa, je na tomto médiu snadné a 

rychlé a manipulace s DVD je jednodušší než s videokazetami. Trh s DVD se velmi 

prudce rozrůst{, a proto je pro většinu předmětů k dispozici řada výukových 

programů, které učiteli umožňují rozšiřovat výuku o nové poznatky. Výuka pomocí 



 

 

výukových programů je pro ž{ky zajímav{ a netradiční, navíc působí na většinu 

smyslů, proto jsou pro ž{ky informace takto získané snadněji zapamatovatelné.29 

 

e) Počítače a periferní zařízení 

 Počítač patří mezi nejmodernější materi{lní didaktické prostředky 

a jeho využív{ní ve výuce může zvýšit profesionalitu učitele, zkvalitnit vyučovací 

proces, ušetřit množství pr{ce, atd.  Počítač m{ pro učitele i pro ž{ky mnohostranné 

využití a v dnešní době je již při výchovně vzděl{vacím procesu nenahraditelný. 

Ovšem technický vývoj všech informačních a komunikačních technologií je velmi 

rychlý, proto je velmi důležité, aby si každý uživatel těchto technologií (tedy i učitel) 

neust{le doplňoval a prohluboval své znalosti. Jak již bylo několikr{t zmíněno, v 

současné době vzrůst{ potřeba získ{ní st{le nových a nových informací, ať už v 

běžném či pracovním životě nebo i ve škole. S touto potřebou ale vzrůst{ i problém, 

jak s informacemi naložit, zejména pokud jde o jejich zpracov{ní a uchov{ní. Běžný 

způsob uchov{ní informací ve formě knih, pozn{mkových sešitů a dalších 

papírových forem je už přes jejich nesporné výhody (jsou levné, jednoduché, bez 

nutnosti přívodu elektřiny) dnes nedostačující. Velkým problémem u těchto forem je 

problém s jejich uskladněním, jelikož každý učitel zn{ přeplněný kabinet knihami, 

starými materi{ly, pracovními listy, písemkami a dalšími pomůckami, které 

potřebuje ve výuce. Jako problém se může také uk{zat n{sledné vyhled{v{ní 

konkrétního dokumentu, což může být ve velké množství docela složité. Proto se do 

popředí z{jmu dost{vají pr{vě počítače a další elektronick{ média. 

 Počítač je elektronické zařízení zpracov{vající informace pomocí předem 

vytvořeného programu. Počítač se skl{d{ z hardwaru, což je hmotn{ č{st počítače a 

softwaru - programovatelné č{sti.  

U klasického stolního počítače tvoří nejdůležitější souč{st celého přístroje skříň, kde 

je umístěna z{kladní deska, ke které je připojen pevný disk, grafick{ a zvukov{ karta 
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a případné další vybavení. Cel{ skříň je nap{jena pomocí zdroje napětí. K počítačové 

skříni je připojena zobrazovací jednotka, tedy monitor, d{le pak kl{vesnice a  

počítačov{ myš. Jin{ situace je u tzv. notebooků, kdy je vše složeno v jeden celek, 

počítač je sn{ze přenosný, a proto pro vyučov{ní v různých tříd{ch mnohem 

výhodnější a flexibilnější. V ide{lním případě by každý učitel vlastnil osobní 

notebook a všechny potřebné materi{ly měl uložené v něm a odpadlo by tak složité 

zamlouv{ní tříd s počítačem a dalším vybavením. Každý počítač je ale především 

z{vislý na svém programovém vybavení, tedy sofwaru. Mezi pedagogy nejčastěji 

využívané programy patří zejména Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft 

PowerPoint. Velkou výhodou jsou již předem vytvořené výukové programy, které 

lze ve vyučov{ní využít. Tyto programy nemohou v ž{dném případě nahradit pr{ci 

učitele, ale mohou sloužit jako doplněk učitelova projevu, který zvýší n{zornost a 

efektivitu výuky. D{le je výhodné mít počítač vybaven programem na prohlížení a 

upravov{ní fotografií, které může pořídit s{m učitel nebo ž{ci a n{sledně s nimi 

pracují při prezentacích a projektech.  

 Vyučov{ní s počítači může probíhat několika způsoby. Může jít o vyučov{ní v 

konkrétní počítačové učebně, kde m{ počítač každý z ž{ků. Tento způsob je asi 

nejvíce využívaný, i když nejvíce komplikovaný. Pokud chce učitel s ž{ky takto 

pracovat, musí se domluvit s ostatními učiteli, aby byla voln{ počítačov{ učebna, což 

může přin{šet organizační problémy. Při pr{ci s počítačem může učitel využívat 

vlastní zdroje, poznatky, či připravené materi{ly nebo použije některé z 

připravených výukových programů, které podporují pr{vě probíranou učební l{tku. 

Počítače tedy mohou sloužit k procvičov{ní, k vyhled{v{ní informací a osvojov{ní 

učiva. Počítačové učebny využívají nejčastěji učitele informačních technologií, 

programov{ní, matematiky, ale jsou využitelné ve všech předmětech. Pro některé 

učitele může být problémem již samotn{ pr{ce s počítačem. Učitelé mohou být 

odborníci ve svém oboru, ale počítače jim mohou způsobovat určité problémy, proto 

se pr{ci s počítačem mohou vyhýbat. To může být jedním z důvodů, proč učitel 

raději zůstane se ž{ky při tradiční výuce. Pokud se objevuje alespoň jeden počítač ve 



 

 

třídě, odpad{ starost s přesunem do počítačové učebny a učitel si může pr{ci 

rozvrhnout podle svých potřeb a není z{vislý na obsazenosti počítačové učebny. 

Učitel může na počítači připravit ž{ků zajímavou prezentaci, netradiční procvičov{ní 

a další materi{ly, což ve spojení s projekcí může vytvořit zajímavou hodinu, ze které 

si ž{ci odnesou mnoho poznatků a informací. Učitel může svůj výklad doprov{zet 

n{zornými uk{zkami (obr{zky, videa, atd.) a výuka se tak st{v{ pestřejší. Poslední 

modelem výuky je představa, že každý z ž{ků m{ trvale k dispozici svůj počítač a 

během výuky s ním pracuje. Tento způsob výuky je zatím rozšířený jen minim{lně, 

zejména vzhledem k velké finanční n{ročnosti. Počítače by měly být samozřejmě 

přenosného charakteru, ž{ci by je mohli využívat jako učebnice i sešity s přístupem k 

internetu. Díky tomuto způsobu se ž{ci velmi rychle naučí pracovat s moderními 

technologiemi, učitel by pomocí speci{lních programů získal kontrolu nad prací 

ž{ků. V zahraniční tyto způsoby výuky již na mnoha místech fungují, u n{s jde spíše 

o koncept, který je hudbou budoucnosti. Je ale nepochybné, že rychlý vývoj 

informačních technologií k tomuto konceptu neodvratitelně směřuje. Je ale potřeba 

velmi vyv{ženě skloubit klasickou výuku a výuku s využitím počítače, protože 

dlouhodob{ pr{ce na počítači může přin{šet zejména pro ž{ky zdravotní i vývojov{ 

rizika.  

 Jak již bylo zmíněno, naprostou nezbytností je připojení počítače k internetu, 

bez něj by počítač sloužil pouze jako drahý psací stroj, kde by si učitel mohl 

připravovat materi{ly pro vyučov{ní, různé prezentace, ale jen velmi těžko by se 

dost{val k těm nejaktu{lnějším informací. Využív{ní internetu je samozřejmě velmi 

nutné pečlivě ošetřit, protože na internetu se nach{zejí i informace, které jsou 

nevhodné pro děti, případně mají i neleg{lní obsah, který by na ně mohl mít 

negativní vliv. V současné době už ale existuje řada softwarů, které tomuto dok{ží 

zabr{nit. Navíc je zde obrovsk{ z{plava informací a pro ž{ky může vzniknout 

problém, čemu věnovat svou pozornost a hlavně jaké informaci se d{ věřit. Z{leží 

tedy především na učiteli, aby své ž{ky naučil pracovat s internetovými zdroji 

smysluplně a kvalitně.  



 

 

 Počítač je vhodné doplnit o doplňkovou techniku, kter{ může pr{ci na počítači 

ještě více zefektivnit nebo zkvalitnit. Jde zejména o skenery, tisk{rny, kopírovací 

stroje a další. Skener je zařízení, které převede texty, fotografie a další předlohy do 

digit{lní podoby a uloží je na disk počítače. Učitel s takto digitalizovanými materi{ly 

může d{le pracovat a vytv{řet z nich, např. prezentace a další učební materi{ly.  

Některé skenery umožňují skenovat nejen ploché předměty, ale i předměty 

trojrozměrné, což nabízí další využití ve výuce. Tisk{rna by měla být 

neodmyslitelnou souč{stí počítačového zařízení, jelikož usnadňuje učiteli pr{ci. 

Může si tak vytisknout připravené materi{ly pro ž{ky a d{le s nimi pracovat. 

Výhodné je, pokud je ve škole možnost tisku i pro ž{ky.  

 

  



 

 

3.3 Negativní vlivy moderních technologií 
 

 Moderní technologie nepřin{ší do výchovně vzděl{vacího procesu jen 

pozitivní vlivy, ale mohou se objevovat i vlivy negativní. Ty se mohou projevovat v 

různých oblastech, např. rizika zdravotní, psychické problémy, ale i problém s 

navazov{ním mezilidských vztahů, mohou se objevovat soci{lně-patologické jevy, 

ale i problémy v oblasti krimin{lní.  

 Mezi nejčastější zdravotní rizika patří nam{h{ní krční p{teře a zad, ale také 

rukou a očí. Při patologickém hraní počítačových her může také dojít k přejíd{ní či 

dehydrataci. Časté sezení u počítače může vést k nedostatku pohybu, což spolu s 

přejíd{ním může způsobit nadv{hu, mohou se také objevit astmatické potíže, ale i 

problémy se snížením plodnosti u mužů, zejména při pr{ci s notebookem v klíně. 

Samozřejmě nelze všechny problémy paušalizovat, ale je velice nutné při pr{ci na 

počítači dodržovat zdravotní přest{vky a hygienické n{vyky. 

 Negativní soci{lní vlivy moderních technologií se objevují zejména v oblasti 

mezilidských vztahů. Může dojít až k soci{lní izolaci z nedostatku mezilidských 

kontaktů, k rozpadu soci{lních a rodinných vazeb, k zanedb{ní jiných povinností, k 

úniku před problémy a vytěsnění jiných aktivit, třeba sportu, četby knih, atd. Velkým 

problémem je také nedostatek kontaktu s re{lným světem, děti neumějí v běžném 

životě komunikovat, domlouvají se pouze prostřednictvím počítačových programů. 

St{le častěji se st{v{, že se děti odpoledne po škole nesch{zejí na z{jmových 

kroužcích a na hřištích, ale na internetu. Místo toho, aby se prohlubovaly soci{lní 

kontakty a tvořily se př{telství, ž{ci čím d{l častěji vytv{řejí př{telství imagin{rní 

pouze prostřednictvím internetu. Velmi nebezpečným fenomén dnešní doby jsou 

soci{lní sítě, mezi než patří moment{lně asi nejpopul{rnější síť Facebook. Někteří 

ž{ci, ale i dospělí lidé jsou zde schopni tr{vit hodiny denně, bavit se s lidmi, které v 

životě neviděli, hr{t hry a sbírat př{telství jako kdysi poštovní zn{mky. Fenomén 

soci{lních sítí klade obrovskou zodpovědnost na rodiče, ale také na učitele dnešních 

dětí, protože je pr{vě na nich, aby jim všechna možn{ nebezpečí důkladně vysvětlili, 



 

 

ještě před tím, než se objeví nějaký problém. I když častým heslem těchto soci{lních 

sítí, je že spojuje lidi ze všech koutů světa, tak opak býv{ pravdou. Doch{zí často k 

odcizení s re{lným životem, uživatelé těchto sítí nejsou schopni fungovat ve 

skutečném světě a i když mají na Facebooku přes tisíc př{tel, v re{lném životě se 

nedovedou bavit vůbec s nikým. Svůj život vlastně prožívají v jiné realitě, ve které 

jsou možn{ šťastní, ale ve skutečnosti tím možn{ řeší problémy, které mají sami se 

sebou nebo se svým okolím. Škola by neměla před tímto problémem zavírat oči, 

protože patří do běžného života ž{ků a tomu se škola snaží co nejvíce přiblížit. Není 

řešení, že škola na své internetové síti Facebook prostě zak{že a ž{ci se důvod 

z{kazu ani nedozví. Navíc je skoro nemyslitelné blokovat všechny nebezpečné 

str{nky. Je proto výhodnější, pokud učitelé zdůrazňují rizika pr{ce s internetem, se 

soci{lními sítěmi, s chaty a podobně. Nemusí jit pouze o učitele IT, ale takové 

informace lze vhodně zakomponovat do každého vyučovacího předmětu.  

 Objevuje se také neadekv{tní chov{ní v re{lném životě, jako jsou např. sklony 

k n{silí a přejím{ní agresivního chov{ní z počítačových her, patologie hr{čství, ale i 

z{vislost na internetu. U počítačové komunikace přes internet může dojít ke slepé 

důvěře k nezn{mým lidem, které uživatel internetu zn{ jen prostřednictvím tohoto 

média, což přin{ší velk{ rizika. Ž{k může na internetu komunikovat s devianty a 

psychopaty, aniž by o tom věděl. Přes internet může také doch{zet k velmi 

nebezpečné šikaně. U ž{ka se také může zhoršit průměr, škola ztratí výsadní 

postavení v jeho životě, které zabírají počítačové hry. Při pr{ci s počítačem je také 

nezbytné upozornit ž{ky na porušov{ní autorských pr{v a na nebezpečí neleg{lního 

kopírov{ní filmů a dalšího softwaru a případné obchodov{ní s nimi. 

 Pokud se učitel rozhodne v hodině pracovat s počítači, měl by si také 

uvědomit případn{ rizika, které může takov{ hodina přin{šet. Jde především o to, 

aby si učitel hodinu skutečně připravil a nenechal ž{ky jen nekontrolovaně brouzdat 

po internetových str{nk{ch. Učitel by se také neměl snažit nahrazovat osobní 

komunikaci komunikací elektronickou, protože počítač skutečného učitele nemůže 

nikdy nahradit. Je také nutné ž{ky upozornit na fakt, že ne všechno, co je zveřejněné 



 

 

na internetu je pravdivé. Učitel by měl vést ž{ky k tomu, aby získané informace 

ověřovali z různých zdrojů, aby se naučili poznat, jaké zdroje jsou relevantní a pokud 

něco převezmou do své pr{ce je nezbytné, aby použité zdroje uv{děli. Ž{ci by si měli 

uvědomit nebezpečí plagi{torství a každ{ škola by k němu měla zaujmout postoj, 

který bude i s postihy zn{m všem ž{kům.  

 

3.4 Využívání didaktických prostředků ve výuce ve 
výzkumech 

  

 Dle dotazníkového šetření, které zpracov{vala Soňa Tikalsk{ pro svou 

z{věrečnou pr{ci studia Koordin{tora školního programu, vyplýv{, že ž{ci mnohem 

raději pracují aktivními metodami a organizačními formami. Dotazníkové šetření 

bylo provedeno na pěti různých z{kladních škol{ch, kde se ho zúčastnilo 42 

pedagogů a 102 ž{ků 2. stupně z{kladních škol. Jak již bylo několikr{t zmíněno, 

nejvíce si ž{ci zapamatují to, co sami dělají nebo vysvětlují ostatním, ostatní metody 

jsou méně efektivní. Pokud jde o styl učení mají ž{ci nejraději hry, soutěže, pokusy, 

ale i pr{ci s interaktivní tabulí, skupinové pr{ce a další tvůrčí činnosti. Nejdůležitější 

pro ně je být zapojen do výuky. Na tomto výzkumu je poněkud zar{žející fakt, že 

jsou zde smích{ny organizační formy výuky spolu s metodami výuky bez jakékoliv 

pozn{mky, proč toto autorka učinila. Pro ž{ky i učitele není naštěstí toto nedělení 

nijak zav{dějící.  

 

Tab.2 Oblíbené činnosti ž{ků ve výuce 

 



 

 

 

zdroj: TIKALSK[, Soňa. Jaké metody a organizační formy používají učitelé v současné době na našich škol{ch?. 

Metodický port{l: Čl{nky [online]. 02. 09. 2008, [cit. 2011-04-26+. Dostupný z WWW: 

<http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/2588/JAKE-METODY-A-ORGANIZACNI-FORMY-POUZIVAJI-UCITELE-V-

SOUCASNE-DOBE-NA-NASICH-SKOLACH.html>. ISSN 1802-4785. 

 

Jako nejčastěji používanou vyučovací metody zvolili učitelé vysvětlov{ní, d{le 

využívají metody n{zorně demonstrační. Při vyučov{ní nejčastěji používají pr{ci s 

učebnicí a také samostatnou pr{ci. D{le se také čím d{l častěji uplatňuje počítač a 

další moderní technologie, mezi něž patří i interaktivní tabule. I front{lní vyučov{ní 

m{ st{le velmi významné místo v systému organizačních forem vyučov{ní, jako 

efektivnější se však ukazuje výuka skupinov{ s prvky kooperačního vyučov{ní. Z 

dotazníku vyplýv{, že téměř 93% dot{zaných učitelů se snaží při svých hodin{ch 

využívat nové aktivizační metody a formy pr{ce. Patří mezi ně například 

skl{dankové učení, metoda I.N.S.E.R.T. a další. Je vhodné, pokud se učitel nezaměří 

pouze na jednu nebo dvě nové metody, které pak neust{le opakuje k nelibosti ž{ků, 

ale pokud se nebojí učit se a zkoušet nové věci, měl by znalost aktivizujících metod 



 

 

neust{le prohlubovat. Ž{ci navíc díky tomu získ{vají st{le nové a nové podněty, 

které činí proces vzděl{v{ní zajímavějším a napínavějším. Navíc každý ž{k je 

origin{l a učitel by měl vyzkoušet bezpočet metod, aby oslovil co nejvíce ž{ků. 30 

 Dalšímu výzkumu, který se zabýv{ konkrétně využív{ním počítače 

a internetu na škol{ch, se věnuje Český statistický úřad. Údaje jsou z roku 2009 a jsou 

dostupné nejen za Českou republiku, ale je zde i mezin{rodní srovn{ní s ostatními 

evropskými st{ty. Ot{zky mířily nejen na studenty, ale i na pedagogické pracovníky. 

Již v roce 2005 využívalo počítač ve škole  83 % všech studentů. V letech 2007 a 2008 

se podíl přehoupl přes 90 %, v roce 2009 šlo o 89 % studentů. Na internet se ve škole 

připojovalo 64 % studentů v roce 2005, v roce 2009 šlo již o podíl vyšší o 21 

procentních bodů – 85 %.  

 

Graf 1 Procento studentů v ČR využívající počítač a internet  

ve škole podle stupně vzděl{v{ní 

 
zdroj: ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Využívání informačních technologií studenty a pedagogy [online]. Czso.cz, 

22.9.2010. [cit. 2011-04-26]. Dostupné z WWW:  http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/vyuziti_it_ve_skolstvi. 

 Informační technologie ve škol{ch využívají vyšší měrou vysokoškolští 

studenti oproti středoškolským. V roce 2009 využívalo počítač ve škole 85 % 

středoškol{ků oproti 94 % vysokoškol{ků, podíly za využív{ní internetu činily 81 %, 

resp. 92 %. V obou případech je tak rozdíl mezi středoškol{ky a vysokoškol{ky 

kolem 10 procentních bodů. 

                                                 
30 dle TIKALSK[, Soňa. Jaké metody a organizační formy používají učitelé v současné době na našich škol{ch?. 

Metodický port{l: Čl{nky [online]. 02. 09. 2008, [cit. 2011-04-26+. Dostupný z WWW: 

<http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/2588/JAKE-METODY-A-ORGANIZACNI-FORMY-POUZIVAJI-UCITELE-V-

SOUCASNE-DOBE-NA-NASICH-SKOLACH.html>. ISSN 1802-4785. 
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Graf 2 Procento pedagogů v ČR  využívající počítač  

nebo internet ve škole podle účelu; 2006 

 

zdroj: ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Využív{ní informačních technologií studenty a pedagogy [online]. Czso.cz, 

22.9.2010. [cit. 2011-04-26+. Dostupné z WWW:  http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/vyuziti_it_ve_skolstvi. 

 

 Z daných oblastí dominuje využív{ní počítače nebo internetu pedagogy při 

přípravě na vyučovací hodinu – již v roce 2006 využívalo počítač/ internet za tímto 

účelem 91 % pedagogů. Během vyučovací hodiny samotné pak počítač/ internet 

využívalo 78 % pedagogů. Počítač (a tím p{dem také internet) nepoužilo při výuce za 

dané období celkem 22 % pedagogů v ČR. Nejčastěji uv{děným důvodem byl 

nedostatek počítačů pro tyto potřeby (10 %) a také nevhodnost využití počítače pro 

vyučovaný předmět (8 %). Naopak důvody nedostatek IT dovedností (4 %) a 

nez{jem pedagoga (2 %) uvedlo nejméně pedagogů, kteří PC při výuce nepoužili.  

 V mezin{rodním srovn{ní již od zde prvně sledovaného roku 2005 využívají 

studenti v České republice každoročně dané informační technologie větší měrou 

oproti celounijnímu průměru, a to podíly vyššími o cca 15 –20 procentních bodů. 

V roce 2009 využívalo počítač a internet ve škole necelých 90 % studentů v ČR, 

podíly za průměr EU27 se pohybovaly kolem 70 %. Nejvíce studentů využívajících 

počítač ve škole bylo v roce 2009 mezi studenty Litvy a Portugalska, kde podíly 

přesahují 90 %, n{sleduje Švédsko (88,9 %) a Česk{ republika s podílem 88,6 %. 

Naopak na Maltě, v It{lii a Bulharsku byly tyto podíly nejnižší a to kolem 60 % a 

méně.  Průměr za země EU činil v tomto roce 72,4 %. Podíly za studenty využívající 
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internet ve škole jsou jen o m{lo nižší než podíly za využív{ní počítače. Internet ve 

škole využívali v roce 2009 nejvyšší měrou – podílem přes 85 % – studenti ve 

Švédsku, Nizozemsku, Portugalsku, Litvě a také v ČR, průměr za evropskou 

sedmadvacítku tak studenti těchto zemí převýšili o cca 15 procentních bodů. Nejhůře 

v tomto ohledu dopadla opět It{lie, Bulharsko a Malta s podíly pod 53 %.  

 

Graf 3 Procento studentů využívající internet 

 ve škole ve vybraných zemích Evropy; 2009 

 

  
zdroj: ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Využív{ní informačních technologií studenty a pedagogy [online]. Czso.cz, 

22.9.2010. [cit. 2011-04-26+. Dostupné z WWW:  http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/vyuziti_it_ve_skolstvi. 
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V roce 2006 proběhlo vyčerp{vající celoevropské šetření (v zemích EU vyjma 

Bulharska a Rumunska + na Islandu a v Norsku) pod z{štitou Evropské komise 

s cílem zmapovat úroveň IT ve škol{ch v evropských zemích. Díky jednotné 

metodice šetření  jsou data za  jednotlivé země mezi sebou porovnateln{ a poskytují 

tak nejen absolutní údaje o úrovni IT ve školství v jednotlivých st{tech, ale také 

relativní srovn{ní st{tů mezi sebou. Novější data zatím bohužel nejsou k dispozici. 

Učitelé v České republice v roce 2006 využívali počítač při výuce podílem 

78,3 %, vyšším o 4 procentní body oproti evropskému průměru. Nejvyšší podíly  

90 % a více  vyk{zalo Spojené kr{lovství, D{nsko, Švédsko a Nizozemsko, na druhé 

straně stojí s nejnižšími podíly pod 50 % učitelé v Maďarsku, Řecku a Lotyšsku. 

Nejvíce pedagogů, kteří stahovali výukové materi{ly na internetu, se našlo mezi 

pedagogy Spojeného kr{lovství podílem 90,4 % a D{nska podílem 80,3 %. Na opačné 

straně stojí s podíly pod 40 % Maďarsko, Lotyšsko a Řecko. Česk{ republika 

vyk{zala podíl 63 %, který je v podstatě shodný s unijním průměrem. Ve využív{ní 

on-line výukových materi{lů byli pedagogové v České republice v roce 2006 silně 

pod unijním průměrem – ten byl 55,3 %. Podílem 30,9 % zaujali mezi ostatními 

zeměmi čtvrtou pozici od konce. Za n{mi skončilo pouze Lotyšsko, Řecko a 

Maďarsko s podíly nižšími než 30 %. Naopak výrazně nejvyšší podíl 90,8 % vyk{zalo 

opět Spojené kr{lovství, n{sledované Nizozemskem a D{nskem – u těchto dvou st{tů 

se podíly pohybovaly kolem 72 %. 31 

  

                                                 
31  dle ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Využív{ní informačních technologií studenty a pedagogy [online]. Czso.cz, 

22.9.2010. [cit. 2011-04-26+. Dostupné z WWW:  http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/vyuziti_it_ve_skolstvi. 

 



 

 

4 Interaktivní tabule 
 

 Jak bylo zmíněno v předch{zející kapitole, vývoj a aplikace moderních  

informačních technologií do výuky jde neust{le kupředu.  Tradiční model výuky je 

moderními technologiemi st{le více ovlivňov{n a mnoho škol si na výuce s 

moderními technologiemi zakl{d{. Tyto materi{lní didaktické prostředky 

napom{hají ž{kům snadněji pochopit učivo a lépe si ho zapamatovat. Navíc zvyšují i 

motivaci ž{ků a samotn{ pr{ce s moderními technologiemi je pro ž{ky zajímav{ a 

atraktivní. Učitel může pomocí technologií připravit hodinu dynamickou, efektivní a 

pestrou. Ž{ci se mohou do činnosti v hodině aktivně zapojit a i to napom{h{ lepšímu 

pochopení učební l{tky. V poslední době začínají být ve velkém měřítku využív{ny 

především interaktivní tabule. Pořízení interaktivní tabule je sice n{kladnou 

z{ležitostí, ale st{v{ se pomalu trendem, že v každé škole se interaktivní tabule 

objevuje alespoň v jedné ze tříd. Tabule jsou využív{ny napříč všemi předměty i 

stupni vzděl{ní. Rozhodně neplatí, že by se tabule dala využívat jen na 1. nebo 

2. stupni nebo jen v některých předmětech. Tabule patří mezi moderní prostředky, 

které jsou hojně využívané ve všech vyspělých zemích světa. Interaktivní tabule 

nepatří mezi nejnovější didaktické prostředky, protože se objevuje už od 

devades{tých let minulého století, ale v té době byla pro většinu institucí cenově 

nedostupn{. Nyní se st{v{ st{le častějším vybavením školních tříd. Díky tabuli 

mohou učitelé využívat nové zdroje výukových materi{lů, ať už jde o texty, obr{zky, 

videa, zvukové klipy. 

 "Interaktivní tabule je dotykově-senzitivní plocha, prostřednictvím které probíh{ 

vz{jemn{ aktivní komunikace mezi uživatelem a počítačem s cílem zajistit maxim{lní možnou 

míru n{zornosti zobrazovaného obsahu. (...) Z technického hlediska lze interaktivní tabuli 

ch{pat jako elektronické zařízení, které je v edukační sféře využív{no ve formě materi{lního 

didaktické prostředku. Jedn{ se o zařízení, které je vyvinuto speci{lně pro vzděl{vací účely. "32 

                                                 
32 DOST[L, J. Interaktivní tabule ve výuce. Časopis pro technickou a informační výchovu. 2009, roč. 1, č.3.  

 



 

 

Tabule je obvykle použív{na ve spojení s dataprojektorem a počítačem. Obraz z 

počítače přen{ší dataprojektor. Interaktivní tabule se ovl{d{ prostřednictvím 

popisovače (speci{lního pera), který ve skutečnosti vůbec nepíše nebo prstem či 

ukazov{tkem. Jde v podstatě o druh dotykového displeje.  

 

Obr.7 Popisovače, elektronické pero a ukazov{tko na interaktivní tabuli 

     

 

zdroj: INTERAKTIVNÍ TABULE ACTIVBOARD. Čl{nky. [online]., [cit. 2011-04-24+. Dostupný z WWW:   

http://www.activmedia.cz/ 

 

 Můžeme rozlišit dva typy interaktivních tabulí - tabule s přední a zadní 

projekcí. V případě přední projekce je projektor umístěn před tabulí, tento typ je ve 

škole převl{dající. Mezi nevýhody patří možnost poškození projektoru a navíc může 

být vrh{n na tabuli během jejího použív{ní stín. Tomuto problému se výrobci snaží 

předejít, a proto přich{zejí s řešeními, kter{ zkracují projekční vzd{lenost. 

Interaktivní tabule se zadní projekcí m{ datový projektor umístěn za tabulí, což 

odstraňuje problémy se stínem. Nevýhodou je ovšem vyšší cena a také větší rozměry 

tabule (zejména hloubka), které mohou činit problémy při mont{ži. Interaktivní 

tabule může být připojena k počítači přes USB nebo bezdr{tově přes Bluetooth. 

Zařízení ovladače se obvykle instaluje do připojeného počítače. Interaktivní tabule 

http://4.bp.blogspot.com/_pQaaYEvHpkk/SfXMFGHA0OI/AAAAAAAAAEg/u_xxiuVKbHs/s1600-h/ib-04-ukazovatko.jpg


 

 

jsou vždy dod{v{ny s autorským softwarem konkrétní společnosti, kter{ tabuli 

vyrobila. Tento software obsahuje šablony a výukové objekty k volnému užití. Pro 

pr{ci s interaktivní tabulí lze ale využít i prezentace vytvořené v MS PowerPoint. 

Kromě klasického spojení tabule + počítač + dataprojektor je možné tuto kombinaci 

doplnit o další prvky a vznikají tak nové interaktivní výukové systémy. Jedním z 

těchto prvků je hlasovací zařízení, s jehož pomocí lze snadno a jednoduše zjišťovat 

úroveň znalostí u všech ž{ků najednou. Do výuky se aktivně zapojí všichni ž{ci, 

protože ot{zka položen{ učitelem platí pro všechny, tedy i pro ž{ky, kteří běžně při 

zkoušení ned{vají pozor. Navíc pokud ž{ci neodpovídají spr{vně, učitel zjistí 

výsledky téměř okamžitě a může podle toho přizpůsobit výuku a nepochopené 

učivo dovysvětlit. Díky této metodě se navíc mohou prosadit i méně průbojní ž{ci, 

kteří by svůj n{zor nahlas prezentovali jen zřídkakdy a teď se mohou přesvědčit o 

spr{vnosti svých znalostí bez nutnosti veřejně vystoupit. Nyní se vyr{bějí hlasovací 

zařízení podobné mobilním telefonům (na obr{zku vpravo), které umožňují i textové 

a číselné odpovědi, které se jedním tlačítkem dají přenést na interaktivní tabuli, 

kde je může vidět cel{ třída.  

  



 

 

Obr. 8 Hlasovací zařízení 

 

zdroj: INTERAKTIVNÍ TABULE ACTIVBOARD. Čl{nky. [online]., [cit. 2011-04-24+. Dostupný z WWW:   

http://www.activmedia.cz/ 

 

 

 D{le je možné tabuli doplnit o bezdr{tový tablet, díky kterému lze výuku vést 

z jakéhokoliv místa v učebně. Toto zařízení je výhodné zejména pro vyučující, kteří 

učí ve velkých učebn{ch a potřebují se pohybovat mezi ž{ky a ne jen st{t u tabule 

nebo počítače. Jedn{ se o zařízení, které umožňuje ovl{dat počítač podobným 

způsobem jako počítačov{ myš. Bezdr{tový tablet může sloužit nejen učiteli, ale i 

ž{kům, výhodný je zejména pro handicapované ž{ky, kteří se díky němu mohou 

plně zapojit do výuky. Skl{d{ se z pracovní plochy, kter{ m{ přibližně velikost 

form{tu A4 a snímacího pera. Také lze využít interaktivní dotykový displej, na který 

píšeme a kreslíme jako na interaktivní tabuli a obraz je promít{n na velké projekční 

pl{tno.  

 

 

  



 

 

Obr. 9 Tablet 

 

zdroj: INTERAKTIVNÍ TABULE ACTIVBOARD. Čl{nky. [online]., [cit. 2011-04-24+. Dostupný z WWW:   

http://www.activmedia.cz/ 

 

 

 

 

Obr.10 Interaktivní dotykové panely 

 

zdroj: INTERAKTIVNÍ TABULE ACTIVBOARD. Čl{nky. [online]., [cit. 2011-04-24+. Dostupný z WWW:   

http://www.activmedia.cz/ 

 



 

 

 Výhodný je také mobilní stojan, který umožňuje přemisťov{ní tabule mezi 

jednotlivými učebnami. Stojan býv{ také výškově nastavitelný.  

  

Obr. 11 Mobilní stojan pro interaktivní tabuli 

 

zdroj: INTERAKTIVNÍ TABULE ACTIVBOARD. Čl{nky. [online]., [cit. 2011-04-24+. Dostupný z WWW:   

http://www.activmedia.cz/ 

 

 

  



 

 

 Pokud je v učebně tisk{rna, vznik{ tak skvěle uspoř{dané pracoviště, jak pro 

učitele, tak pro ž{ky. Tisk{rna umožňuje tisknout připravené pozn{mky, navíc u 

tabule existuje možnost jakýkoliv z{znam ihned vytisknout. 33 

 

Obr. 12 Plně vybaven{ interaktivní učebna 

 

zdroj: TANDLER,J.iTabule. Čl{nky [online]. 18. 05. 2007, [cit. 2011-05-6+. Dostupný z WWW:  

http://www.itabule.cz/?itemid=28 

 

 

4.1 Interaktivní tabule ve výuce 
 

 Jak je všeobecně zn{mo, nejvíce informací získ{v{ člověk zrakem. Jde až o 80% 

veškerých informací. 12% informací získ{v{ sluchem, 5% hmatem a 3% ostatními 

smysly. V tradiční škole ale není tento fakt často respektov{n, drtiv{ většina 

informací je přijím{na sluchem a jen malé procento zrakem. U interaktivní výuky 

patří mezi její největší výhody to, že působí na téměř všechny ž{kovy smysly. Pro 

ž{ka je také důležité vych{zet z vlastní zkušenosti, což mu interaktivní výuka plně 

                                                 
33 DOST[L, J. Interaktivní tabule ve výuce. Časopis pro technickou a informační výchovu. 2009, roč. 1, č.3. 



 

 

umožňuje. Interaktivní výuka a s ní i interaktivní tabule navíc ctí didaktickou z{sadu 

n{zornosti, kter{ ve výchovně vzděl{vacím procesu patří mezi nejdůležitější. Kromě 

zobrazov{ní nového učiva, pozorov{ní přímých skutečností, předmětů či jevů je 

dobré využívat dosavadní představy a zkušenosti ž{ků, které se mohou n{sledně 

formovat a upravovat. Je nutno postupovat od příkladů s formulaci pravidel a jejich 

n{sledného ověření v praxi.  Uplatňuje se jako nazír{ní předmětů a jevů, nejlépe v 

přirozených podmínk{ch, ale i o sledov{ní filmů, televizních pořadů a v neposlední 

řadě jde i o n{zornost pedagogovy mluvy. Všechny tyto momenty vystihuje pr{vě 

interaktivní tabule, kter{ spojuje využití více smyslů pro lepší zapamatov{ní si 

nových informací.  

 Mezi hlavní výhody použív{ní interaktivní tabule patří hlavně větší motivace 

ž{ků k učení. Samozřejmě, že to nezařídí jen samotn{ přítomnost tabule ve třídě, ale 

hlavně z{visí na učiteli, který s tabulí bude pracovat se z{jmem a chutí a z{jem 

přenese i na ž{ky. Navíc tabule je ještě poř{d poměrně netradiční didaktick{ 

prostředek ve  tříd{ch a pro ž{ky může mít punc novosti a neokoukanosti.  Ž{ci 

proto také lépe udrží pozornost, i když je jasné, že i ta časem opadne, stejně jako při 

jakékoliv jiné činnosti. Na tabuli je možné využívat různé animace, přesouvat objekty 

a ž{ky lze sn{ze zapojit do výuky. Navíc připravené materi{ly zle snadno využít i při 

dalších hodin{ch nebo je lehce upravit. Při pr{ci s tabulí ž{ci také rozvíjejí svou 

počítačovou a informační gramotnost, bez které se v dnešním světě již neobejdou. Je 

samozřejmé, že pr{ce s tabulí nem{ jen své výhody, ale objevují se i možné 

problémy, které se mohou vyskytnout. Při nadměrné nadužív{ní tabuli může dojít k 

učení pro tabuli a ne pro ž{ky. Učitel by si měl pečlivě rozmyslet, zda tabuli opravdu 

využije při hodině nebo ji použív{ jen proto, že ji m{ ve třídě. Vzhledem k tomu, 

že na tabuli je možné uk{zat prakticky všechno může doch{zet k potlačení 

abstraktního myšlení ž{ků, kteří si nic nedovedou představit a jen čekají 

na promítnutý obr{zek na tabuli. Někteří učitelé navíc mohou ocenit n{zornou 

schopnost interaktivní tabule natolik, že úplně odstoupí od přípravy re{lných 

pokusů či demonstrace re{lných pomůcek, přírodnin a dalších materi{lů pro výuku. 



 

 

Pouze je předvedou na interaktivní tabuli. Dalším problémem může být jist{ 

zlomyslnost ž{ků, kteří učiteli z{měrně rozostří dataprojektor nebo mu pomíchají 

kabely. Tabule je také často velmi n{chyln{ ke zničení, i když dnes se již do škol 

dod{vají velmi kvalitní desky, které odolají i velkým n{razům, které mohou být 

běžné zejména o přest{vk{ch.  

 Při použív{ní interaktivní tabule se můžeme setkat s řadou předsudků. 

Interaktivní tabule není určena pouze pro předmět informatiky, ale je možné 

ji uplatnit ve všech předmětech. To, co si učitel na tabuli připraví může mít jakýkoliv 

výukový obsah a vztahovat se tak k jakémukoliv předmětu. Výukové materi{ly, 

které učitel na tabuli využije si nemusí vytv{řet pouze s{m, ale v dnešní době 

existuje již řada internetových serverů, které nabízejí výukové programy pro 

vyučovací jednotky již připravené (např. port{l veskole.cz) Interaktivní tabule je také 

využiteln{ pro všechny věkové kategorie, učitel není limitov{n věkem svých ž{ků, 

pouze by měl pr{ci na tabuli uzpůsobit přiměřeně jejich věku. Na tabuli také 

nepracuje pouze učitel, ale i samotní ž{ci. Pro kvalitní výuku je dokonce nezbytné, 

aby se ž{ci aktivně zapojili. Při použív{ní tabule je možné využít všech 

organizačních forem výuky, ať už jde o hromadnou, skupinovou nebo individu{lní 

výuku. Tabule také rozhodně nemusí být namontov{na stabilně, pomocí mobilních 

stojanů ji lze libovolně přesouvat na různ{ místa učebny i mimo ni. Z{roveň je 

nastaviteln{ i výška tabule, které se může uzpůsobovat výšce ž{ků. Kvůli 

interaktivní tabuli také nemusí být odstraněna klasick{ tabule, na kterou se píše buď 

křídou nebo fixami. Naopak je toto spojení vhodné, učitel tak může využít více 

metod či ploch pro psaní. Na některé interaktivní tabule je možno ps{t i běžnými 

fixami bez obav, že by se tabule poškodila. Mezi největší omyly patří to, 

že interaktivní tabule není vhodn{ pro vzděl{v{ní ž{ků se speci{lními potřebami. Je 

tomu pr{vě naopak. Je vhodn{ pro děti jak s tyflopedickými, tak surdopedickými i 

kombinovanými vadami. Ž{kům se zrakovou vadou může být velikost písma na 

tabuli zvětšena, stejně tak obr{zky i grafy. Pokud jde o tabuli ovl{datelnou prstem, 

procvičují ž{ci jemnou motoriku. Imobilní ž{ci se mohou pomocí tabletů snadno 



 

 

zapojit do výuky, aniž by byli nuceni chodit k tabuli. 34 Všechny předsudky, které s 

užív{ním tabule mohou vznikat se dají snadno odstranit zejména díky školením či 

dalšími informacemi. Nejdůležitější jsou ale zkušenosti jednotlivých učitelů, kteří 

sami zjišťují možnosti a meze interaktivní tabule.  

 

4.1.1 Interaktivní tabule ActivBoard 
 

 Interaktivní tabule se postupem času dostala do téměř všech typů škol, na 

každý stupeň a je využiteln{ pro každou vyučovací hodinu. Interaktivních tabulí je 

několik typů, mezi nejčastěji využívané patří kanadský Smart Technologies s tabulí 

SMART Board s programem SMART Notebook, d{le anglický Interwrite s tabulí 

DualBoard, s programem Interwrite software a v neposlední řadě anglický 

Promethean s tabulí s n{zvem ACTIV Board s programem ACTIVstudio. V této 

diplomové pr{ci se zaměříme zejména na anglický Promethean s tabulí s n{zvem 

ACTIV Board s programem ACTIVstudio. 

 Tato tabule je vyvinuta přesně pro potřeby školství, její konstrukce je odolní 

proti poničení, její povrch je velice tvrdý, odolný proti poškr{b{ní a tabuli nevadí ani 

otřesy či n{razy, které mohou vzniknout zejména při přest{vkovém ruchu. M{ 

jednoduché, intuitivní a spolehlivé ovl{d{ní, její software obsahuje obrovskou 

datab{zi zdrojů a nové verze jsou k získ{ní zdarma. Tabule se d{ využít pro všechny 

předměty a mohou s ní pracovat jak ž{ci, tak učitelé. Gymn{zium Týn nad Vltavou, 

ve kterém proběhla praktick{ č{st této diplomové pr{ce, disponuje třemi tabulemi 

ACTIVBoard se softwarem ACTIVstudio. Konkrétně jde o tabule ACTIVBoard 78, 

kter{ m{ především velkou pracovní plochu. 

 

Tab. 3 ACTIVBoard 78  - technické specifikace 

                                                 
34 dle  DOST[L, J. Interaktivní tabule ve výuce. Časopis pro technickou a informační výchovu. 2009, roč. 1, č.3. 



 

 

 

zdroj: : TANDLER,J.iTabule. Čl{nky [online]. 18. 05. 2007, [cit. 2011-05-6]. Dostupný z WWW:  

http://www.itabule.cz/media/2/20070619-ab78.pdf 

 

4.1.2 Software ACTIVstudio 
 

 Program ACTIVstudio, speci{lně navržený pro prezentační a výukov{ 

prostředí, je uživatelsky přívětivým softwarovým rozhraním vyvinutým 

pro použív{ní s interaktivní tabulí ACTIVboard a perem ACTIVpen.  Program 

ACTIVstudio nabízí několik funkcí, které  umožňují vytv{řet a předv{dět 

prezentace, obohatit materi{l o zvl{štní efekty, vytv{řet aktu{lní anotace 

(u interaktivních tabulí vše, co učitel/ž{k na tabuli zapíše) 

 Pro pr{ci s interaktivní tabulí je nejdůležitější instalace softwarového 

programu do počítače, který bude k tabuli připojen. Je samozřejmě možné 

nainstalovat software i do dalších počítačů, např. učitel si program může 

nainstalovat doma, aby se mohl na hodiny připravovat z domova. 

 Samotn{ instalace programu probíh{ velmi jednoduše, je uživatelsky př{telsk{ 

a zvl{dne ji každý uživatel samostatně a bez pomoci. Interaktivní tabule 

ACTIVBoard dod{vají svůj software na cd, které je ke kompletu přiložené. Pro 

uživatele tedy není nic jednoduššího než vložit CD do své CD mechaniky v počítači a 

přistoupit k samotné instalaci, kter{ probíh{ prakticky sama. Spuštění softwaru na 

počítači s operačním systémem Windows je také velmi jednoduché:   



 

 

a. Poklepejte na ikonu programu na pracovní ploše. 

nebo 

b. klepněte na Start > Programy > ACTIV Software Skupina. 

c. Ve skupině ACTIV Software zvolte programovou skupinu ACTIVprimary2 

(program určený pro výuku na 1. stupni ZŠ) nebo ACTIVstudio2. 

d. Ve zvolené programové skupině zvolte a klepnutím na ikonu potvrďte program 

ACTIVprimary2 nebo ACTIVstudio2. 

e. Vložte informace o své osobě a výrobní číslo, které je uvedené na instalačním CD 

(je požadov{no pouze při prvním spuštění). 

 Po úspěšné instalaci CD se na ploše zobrazí tato ikona, přes kterou budete program 

poté vždy spouštět. 

 

Obr.13 Ikona programu Activstudio 

 

Zdroj: Autor 

 

 Po dvojitém poklep{ní na předchozí ikonu se objeví n{sledující tabulka, ze 

které lze otvírat dřívější uložené pr{ce, nové sešity, ve kterých lze vytv{řet hodiny, 

atd. 

 

 

Obr.14 Hlavní okno programu Activstudio 



 

 

 

Zdroj: Autor 

  



 

 

Z{roveň se objeví také panel n{strojů, který je neust{le k dispozici.  

Obr.15 Předv{děcí sešit 

  

Zdroj: Autor 

 

 Titulkový pruh předv{děcího sešitu (zobrazí nadpis předv{děcího sešitu 

a číslo str{nky) 

 Předv{děcí sešit (hlavní pracovní plocha pro tvorbu vlastních prezentací, 

je možné otevřít několik předv{děcích sešitů najednou) 

 Hlavní panel n{strojů (umožňuje používat řadu n{strojů a vyvol{vat 

různé funkce nabídky; je možné si panel upravit přid{ním či odebr{ním 

n{strojů) 

Tlačítka v titulkovém pruhu (zajišťjí další funkce) 

  Pruh n{strojů předv{děcího sešitu (umožňuje přístup k užitečné sadě 

n{strojů, které je možno užít v předv{děcím sešitu a umožňuje pohybovat se v 

něm) 



 

 

  Barva okolí (barevní plocha kolem str{nky předv{děcího sešitu, je možné 

ji měnit) 

Obr.16 N{stroje pracovního sešitu 

 

Zdroj: Autor 

 

 

 Tlačítko Nabídka (pomocí něj lze vyvolat klíčové funkce programu 

ACTIVstudio) 

Tlačítko Předv{děcí sešit (umožňuje zobrazit nebo skrýt předv{děcí sešit, 

který je pr{vě otevřený, tato funkce umožňuje plynulé přech{zení mezi prací 

v programu ACTIVstudio a dalšími aplikacemi, např. Windows či internet) 

 Paleta barev (umožňuje volit různé barvy, které lze používat ve vlastních 

anotacích) 

Titulkový pruh (umožňuje umístit panel n{strojů na místo obrazovky 

nebo jej přesunout mimo oblast prezentace)  

  Tlačítko Prodloužit/Zkr{tit (použív{ se ke zmenšení panelu n{strojů, aby 

zabíral méně místa) 



 

 

  Vytvořit anotaci na ploše (umožňuje ps{t pozn{mky na ploše, koment{ře 

nebo jednoduše nakreslit obr{zek) 

 Indik{tor šířky pera (použív{ se k výběru velikosti n{strojů guma, 

zvýrazňovač nebo pero) 

 Výchozí n{stroje (výběr n{strojů, které byly přid{ny na hlavní panel 

n{strojů, při spuštění programu, lze libovolně přid{vat či odebírat další 

funkce) 

 

Obr.17 N{stroje z{kladní nabídky panelu n{strojů 

 

Zdroj: Autor 

 

 

 

  



 

 

Obr.18 Výchozí pruh n{strojů předv{děcího sešitu 

 

Zdroj: Autor 

 

N{stroj Pero  

N{stroj pero je nejčastěji používaným n{strojem. Použív{ se k vytv{ření anotací, 

psaní a kreslení.  Je-li vybr{n n{stroj Pero, kurzor se změní tak, že připomín{ pero, 

abyste věděli, že se nach{zíte v kreslicí oblasti. Přitlačte pero ACTIVpen na povrch 

interaktivní tabule ACTIVboard a začněte jím ps{t nebo kreslit do předv{děcího 

sešitu aktu{lně nastavenou barvou a šířkou. 

 

N{stroj Zvýrazňovač  

N{stroj Zvýrazňovač se použív{ ke kreslení přes anotace, text, obr{zky a jiné objekty 

pomocí průsvitného pera. To v{m umožňuje zvýraznit textový nebo jiný objekt 

průsvitnou barvou, aby více upozornil na některé č{sti vaší prezentace. Podobně jako 



 

 

u n{stroje Pero můžete volit barvu z palety barev, ačkoli lépe fungují světlé barvy, 

protože je skrze ně lépe vidět. 

 

N{stroj Guma  

N{stroj Guma v{m umožňuje odstranit jakékoli chyby, které uděl{te při vytv{ření 

anotací pomocí n{strojů Pero nebo Zvýrazňovač. Můžete vymazat celý objekt 

anotace nebo jeho č{st. Je-li vybr{n n{stroj Guma, kurzor se změní tak, že připomín{ 

konec tužky s gumou. 

 

N{stroj Text  

 

Program ACTIVstudio umožňuje vkl{dat text na str{nky a do předv{děcích sešitů 

programu ACTIVstudio, jako například nadpisy, popisky a pozn{mky. Pro vložení 

textu, klepněte na tlačítko N{stroj text a nad str{nku umístěte pero ACTIVpen. 

Kurzor označí pozici textu. Klepněte na str{nku a zobrazí se n{sledující nabídka: 

 

 

 

Panel n{strojů je velmi intuitivní a uživatelsky velmi podobný textovým editorům 

jako např. u MS Word. 

 

  



 

 

N{stroj Fotoapar{t  

N{stroj Fotoapar{t se použív{ k zachycení obrazu plochy, předv{děcího sešitu nebo 

zastavených snímků videoz{znamů nebo animací. Můžete pořídit fotografii celé 

obrazovky nebo můžete definovat konkrétní oblast na obrazovce, chcete-li zachytit 

jen její č{st. 

 

 

N{stroj Clona  

N{stroj Clona funguje podobným způsobem jako tradiční metoda použití kousku 

papíru k zakrytí č{stí prezentace na zpětném projektoru. N{stroj Clona lze využít k 

pomalému odkrýv{ní obrazovky v jednom ze čtyř směrů (dolů, nahoru, doleva a 

doprava). 

 

Zvětšení str{nky 

Pokud pracujete s předv{děcím sešitem, klepněte na n{stroj Zvětšení str{nky 

a kurzor se změní na lupu . 

 

 

Další nezbytnou funkcí je Knihovna prostředků, ze které může učitel čerpat 

nepřeberné množství podkladů pro vytv{ření vlastních předv{děcích sešitů. 

 

  



 

 

Obr.19 Knihovna prostředků 

 

 

Zdroj: Autor 

 

 

 Je samozřejmé, že interaktivní tabule m{ bezpočet funkcí a z{leží jen 

na samotných uživatelích, jaké funkce při vytv{ření hodin využijí. Podrobný popis 

všech funkcí lze nalézt například na webových str{nk{ch projektu IVOŠ, jehož cílem 

je zvýšení kvality ve vzděl{v{ní zavedením interaktivní výuky do škol. Jde o 

společný projekt Katedry technické a informační výchovy PdF UP v Olomouci a 17 

partnerských škol. Na str{nk{ch http://ivos.upol.cz lze nalézt podrobnosti k projektu, 

ale především konkrétní metodiky, n{vody a šablony pro pr{ci s interaktivní tabulí 

ACTIVBoard. Manu{l ke tvorbě výukových programů lze samozřejmě nalézt i na 

str{nk{ch www.activboard.cz, kde se objevují všechny potřebné manu{ly pro pr{ci s 

interaktivní tabulí. Ze zkušenosti uživatelů interaktivní tabule je jasné, že ž{dný 

manu{l, ani ž{dn{ příručka nenahradí několika hodinovou pr{ci s programem, kde 

je nutné si všechno ozkoušet a osahat, protože jinak se to ned{ naučit. Uživatel prostě 



 

 

musí vyzkoušet všechny funkce, zjistit, které jsou pro jeho předměty nejvíce 

vyhovující a získat praxi v tvorbě předv{děcích sešitů, jinak jejich tvorba může trvat 

hodiny. 

 

 

4.2 Dotace na koupi moderních technologií 

 Mezi nejčastější dotační programy, přes které získ{vají z{kladní školy peníze 

na n{kup moderních technologií a dalších oblastí vzděl{v{ní, je dotační program EU 

peníze škol{m. Ž{dosti o dotace je možno pod{vat již nyní, nejdéle však do 

20.10.2012. "Cílem projektu je zjednodušit z{kladním škol{m získ{v{ní  evropských dotací 

z Operačního programu Vzděl{v{ní pro konkurenceschopnost (OP VK). Řešení spočív{ ve 

využív{ní tzv. šablon klíčových aktivit. Pomocí těchto šablon si školy podle svých potřeb 

sestaví projektovou ž{dost, na jejímž z{kladě získají dotaci."35 K dispozici mají školy cca 

4,5 mld. Kč. Podmínky pro získ{ní dotace jsou nastaveny tak, aby na ně dos{hly 

všechny školy, které o ni pož{dají. Výše dotace pro školu z{visí nejčastěji na počtu 

ž{ků a na zvolených klíčových aktivit{ch. Mezi priority, pro které Evropsk{ unie 

uvolnila dotace, patří zejména podpora rozvoje znalostí, schopností a dovedností v 

oblasti cizích jazyků, matematiky, přírodních věd, informačních a komunikačních 

technologií, čten{řské a informační gramotnosti, finanční gramotnosti a také jako 

podporu inkluzivního vzděl{v{ní. Všechny tyto oblasti jsou d{le zpracov{ny do 

šablon klíčových aktivit, jejichž výběrem škola vytvoří projektovou ž{dost.  

Ministerstvo školství, ml{deže a tělovýchovy vytvořilo několik šablon, aby školy 

zvl{dly projekty vytv{řet samy a nebyly z{vislé na dalších soukromých 

poradenských služb{ch. Pro školy je tak velmi jednoduché převzít šablonu a 

uzpůsobit ji svým požadavkům. Školy tak mají velkou šanci, že získají dotaci na jimi 

vybraný projekt, což býv{ nejčastěji pr{vě n{kup moderních technologií. 

                                                 
35   EU peníze škol{m. *online+. www.eupenizeskolam.cz, 1.12.2005. [cit. 2011-05-03+. Dostupné z 

WWW:http://www.eupenizeskolam.cz/ 
 



 

 

Tab.4 Klíčové aktivity pro dotace 

1. čten{řsk{ a 

informační 

gramotnost  

šablona č. I/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje 

čten{řské a informační gramotnosti ž{ků z{kladních škol  

šablona č I/2  Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji 

čten{řské a informační gramotnosti  

šablona č. I/3  Vzděl{v{ní pedagogických pracovníků ve form{ch a 

metod{ch výuky směřujících k rozvoji čten{řské a informační 

gramotnosti ž{ků z{kladních škol a k individualizaci výuky v této 

oblasti  

2. cizí jazyky  

šablona č. II/1 Individualizace výuky cizích jazyků  

šablona č.II/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky 

cizích jazyků  

šablona č.II/3 Metodický kurz pro učitele cizích jazyků   

šablona č. II/4  Roční jazykové kurzy pro učitele cizích jazyků v ČR  

šablona č. II/5 Jazykové kurzy pro učitele cizích jazyků v zahraničí  

3. využív{ní ICT  

šablona č.III/1 Individualizace výuky prostřednictvím digit{lních 

technologií  

šablona č.III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT  

šablona č. III/3 Vzděl{v{ní pedagogických pracovníků pro oblast 

digit{lních technologií  

4. matematika  

šablona č. IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje 

matematické gramotnosti ž{ků z{kladních škol  

šablona č. IV/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji 

matematické gramotnosti ž{ků z{kladních škol  

šablona č. IV/3 Vzděl{v{ní pedagogických pracovníků ve form{ch a 

metod{ch výuky směřujících k rozvoji matematické gramotnosti ž{ků 

z{kladních škol a k individualizaci výuky v této oblasti  

5. přírodní vědy  

šablona č. V/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje 

přírodovědné gramotnosti ž{ků z{kladních škol a pro posilov{ní 

empirických činností ž{ků ve výuce přírodovědných předmětů  

šablona č. V/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd  

šablona č. V/3 Vzděl{v{ní pedagogických pracovníků ve form{ch a 

metod{ch výuky směřujících k rozvoji přírodovědné gramotnosti ž{ků 

z{kladních škol a k individualizaci výuky v této oblasti  

6. finanční 

gramotnost  

šablona č. VI/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji 

finanční gramotnosti  

šablona č. VI/ 3 Vzděl{v{ní pedagogických pracovníků ve form{ch a 

metod{ch výuky směřujících k rozvoji finanční gramotnosti ž{ků 

z{kladních škol  

7. inkluzívní šablona č. VII/1 Prevence rizikového chov{ní  



 

 

vzděl{v{ní  šablona č. VII/2 Zapojení asistenta pedagoga do inkluzívního procesu 

vzděl{v{ní ž{ků se SVP  

šablona č.VII/ 3 Zapojení speci{lního pedagoga nebo školního 

psychologa do inkluzívního procesu vzděl{v{ní ž{ků se SVP  

zdroj: EU peníze škol{m. *online+. www.eupenizeskolam.cz, 1.12.2005. [cit. 2011-05-03+. Dostupné z 

WWW:http://www.eupenizeskolam.cz/ 

 

4.3 Autorský zákon ve školách 
 

 Pokud jde o autorský z{kon (zkr{cený n{zev z{kona číslo 121/2000 Sb., 

o pr{vu autorském, pr{vech souvisejících s pr{vem autorským a o změně některých 

z{konů, který nabyl účinnosti 1.12. 2000, poslední novelizace v roce 2006) nach{zí se 

škola ve dvou rolích. Jednak je to role uživatele cizích děl a z{roveň jako tvůrce děl 

vlastních. Také při použív{ní interaktivní tabule se učitelé často potýkají s 

dodržov{ním autorských pr{v. Dodržov{ní těchto pr{v by mělo být samozřejmostí, 

ale mnozí učitelé neví, jak s tímto problémem naložit. Dodržov{ní autorských pr{v 

by mělo být ve škole tím více důslednější, pokud chceme své studenty a uživatele 

moderních technologií vychov{vat k moderní informační společnosti, které ovšem 

musí mít své zdroje podložené a ověřené.  

 Samotný výklad autorského pr{va není zrovna snadným a proto rozhodně 

není na škodu poradit se se školním pr{vníkem či jinou obezn{menou osobou. V 

mnoha případech se odborníci neshodnou ani sami mezi sebou. Jak již bylo řečeno, 

škola je z pohledu autorských pr{v ve dvojí roli, a proto se musí dívat na 

problematiku autorského z{kona ze dvou aspektů - jak{ a čí díla použív{ a k čemu je 

použív{. Pokud učitel st{hne či naskenuje obr{zek, video nebo nějaký jiný materi{l 

do prezentace na interaktivní tabuli, předvede ho ž{kům v prezentaci v konkrétní 

hodině a nezapomene pečlivě uvést zdroj, pak není s autorskými pr{vy problém. 

Dle konkrétního paragrafu z{kona  "§31: Do pr{va autorského nezasahuje ten, kdo 

a) cituje ve svém díle v odůvodněné míře výňatky ze zveřejněných děl jiných autorů, 



 

 

b) zařadí do svého samostatného díla vědeckého, kritického, odborného nebo do díla určeného k 

vyučovacím účelům, pro objasnění jeho obsahu, drobn{ cel{ zveřejněn{ díla, 

c) užije zveřejněné dílo v předn{šce výlučně k účelům vědeckým nebo vyučovacím či k jiným 

vzděl{vacím účelům; 

vždy je však nutno uvést jméno autora, nejde-li o dílo anonymní, nebo jméno osoby, pod 

jejímž jménem se dílo uv{dí na veřejnost, a d{le n{zev díla a pramen."36 

 

 Pokud se ale učitel rozhodne svou prezentaci umístit na internet, předat 

dalším škol{m či ho dokonce komerčně využít, musí mít pečlivě ošetřena autorsk{ 

pr{va. Zde je patrné, že mohou vyvst{vat problémy zejména s prezentacemi  na 

interaktivní tabuli. A samozřejmě nerespektov{ním autorských pr{v se můžeme 

dostat do rozporu se z{konem. Existuje ale několik řešení, které by připravené 

prezentace umožňovaly šířit d{le mezi ostatní uživatele. První řešení patří asi mezi 

nejvíce pracné a v některých případech až nere{lné, tedy vytv{řet si sbírku vlastních 

materi{lů- fotografií, videí či audionahr{vek. Další možností je si tyto materi{ly 

vyměňovat se svými kolegy nebo od škol, které na takovéto projekty získaly granty. 

Také je možné st{hnout obr{zky a hotové prezentace ze serverů k tomuto speci{lně 

určených, kde je jasně naps{no, že lze tyto materi{ly volně stahovat a používat. 

Takových serverů je naneštěstí velmi m{lo a často bývají v angličtině. Ani tyto 

materi{ly se nesmí prod{vat nebo vyd{vat za své. Pokud je uzavřena dohoda 

s vlastníkem pr{v, je velmi důležité mít takovou dohodu písemně a pokud možno na 

bezplatné užív{ní. Další možností je zaplatit autorovi poplatek, což je ale již krajní 

řešení a ve škol{ch téměř nepoužívané. Na někter{ díla se autorský z{kon 

nevztahuje. Jde zejména o lidovou tvorbu, pokud jde o dílo nezn{mého autora či 

                                                 
36  dle z{kona č. 121/2000 Sb., o pr{vu autorském, pr{vech souvisejících s pr{vem autorským a o změně některých 

z{konů 



 

 

politické nebo úřední dokumenty. V neposlední řadě by učitelé, kteří tvoří programy 

či prezentace neměli zapomínat ani na sv{ autorsk{ pr{va. 37 

  

                                                 
37 dle HUBATKA, Miloslav. Autorsk{ pr{va a interaktivní tabule [online]. www.2.veskole.cz, 1.12.2005. [cit. 2011-05-

03+. Dostupné z WWW: http://www2.veskole.cz/(Ojg0)/a442_autorska-prava-a-interaktivni-tabule.html 

 



 

 

5 Model výuky 
 

 Výuka je koncipov{na pro 6. ročník z{kladních škol, resp. primy osmiletého 

gymn{zia. Jedn{ se o blok zhruba dvou hodin, které se věnují tématu vlast- 

vlastenectví. Toto téma koresponduje s r{mcově vzděl{vacím programem pro 

z{kladní vzděl{v{ní, kdy je v oblasti Člověk ve společnosti probír{no učivo Naše vlast - 

pojem vlasti a vlastenectví, zajímav{ a pam{tn{ místa, co n{s proslavilo, významné 

osobnosti; st{tní symboly, st{tní sv{tky, významné dny. Z{roveň se v této lekci 

prolínají i oček{vané výstupy dle RVP ZV. Jsou to zejména tyto výstupy:  Ž{k objasní 

účel důležitých symbolů našeho st{tu a způsoby jejich použív{ní. Ž{k rozlišuje 

projevy vlastenectví od projevů nacionalismu. Ale také, že ž{k objasní potřebu 

tolerance ve společnosti, respektuje kulturní zvl{štnosti i odlišné n{zory, z{jmy, 

způsoby chov{ní a myšlení lidí, zaujím{ tolerantní postoje k menšin{m.38 

 Pro tvorbu modelu výuky bylo využito několika informačních zdrojů, zejména 

učebnice občanské výchovy pro 6. ročník z{kladních škol, pracovní texty pro hodiny 

občanské výchovy, internetové str{nky a softwarový program ACTIVstudio pro 

tvorbu výukového programu na interaktivní tabuli. 

 

5.1 Výukový program pro interaktivní tabuli 
 

 Výukový program byl tvořen pro interaktivní tabuli ACTIVBoard pomocí 

softwarového programu ACTIVstudio. S programem je nutno pracovat víceméně 

intuitivně, samozřejmě s přihlédnutím do n{vodu.(viz kapitola 4.1.2.) Bylo využito 

zejména z{kladních funkcí předv{děcích sešitů, jako je pero, zvýrazňovač, 

n{sledující či předchozí str{nka, resetov{ní str{nky. Výukový program lze také 

vytvořit v programu PowerPoint a n{sledně konvergovat do programu ACTIVstudio 

pro interaktivní tabuli. Je ovšem nutné, každý program připravený v počítači bez 

                                                 
38 R{mcový vzděl{vací program pro z{kladní vzděl{v{ní. *online+. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 

2007. 126 s. [cit. 2011-06-17+. Dostupné z WWW:<http://www.vuppraha.cz/wp-

content/uploads/2009/12/RVPZV_2007-07.pdf>. 



 

 

interaktivní tabule s tabulí n{sledně sehr{t a vyzkoušet, protože mnoho funkcí, které 

v počítači fungují bez problému se ve spojení s interaktivní tabulí chov{ úplně jinak. 

Zejména při vlastní pr{ci na tabuli se pero chov{ úplně jinak než počítačov{ myš. Do 

předv{děcích sešitů lze také vkl{dat internetové odkazy, např. s hudebními 

nahr{vkami či doplňujícími informacemi. Propojení interaktivní tabuli, počítače a 

možnost připojení na internet je pro kvalitní výuku neocenitelné.  

 Výukový program určený pro 6. třídu z{kladní školy na téma vlast, tvořený v 

programu ACTIVstudio. Zde uv{dím pouze několik str{nek pro ilustraci, celý 

program je uveden v příloze. 

 

  



 

 

Obr.20 Uk{zkov{ hodina - strana 4/18 

 

Zdroj: Autor 

 

 

 

 

Obr.21 Uk{zkov{ hodina - vypracovaná 

 

Zdroj: Autor 

 

  



 

 

Obr.22 Uk{zkov{ hodina - strana 8/18 

 

Zdroj: Autor 

 

 

 

Obr.23 Uk{zkov{ hodina - vypracovaná 

 

Zdroj: Autor 

 

  



 

 

Obr.24 Uk{zkov{ hodina - strana 9/18 

 

Zdroj: Autor 

 

 

 

 

 

Obr.25 Uk{zkov{ hodina - vypracovaná 

 

Zdroj: Autor 

 

  



 

 

Obr.26 Uk{zkov{ hodina - strana 10/18 

 

Zdroj: Autor 

 

 

 

 

Obr.27 Uk{zkov{ hodina - vypracovaná 

 

Zdroj: Autor 

 

  



 

 

Obr.28 Uk{zkov{ hodina - strana 15/18 

 

Zdroj: Autor 

 

 

 

 

Obr.29 Uk{zkov{ hodina - vypracovaná 

 

Zdroj: Autor 

  



 

 

5.2 Výuková lekce 
 

Tato konkrétní lekce je koncipov{na jako dvě čtyřiceti pětiminutové běžné hodiny se 

samozřejmě možným přesahem do dalších hodin. První č{st lekce je věnov{na spíše 

pr{ci s interaktivní tabulí, druh{ č{st lekce je koncipov{na jako dílčí skupinov{ pr{ce 

s n{slednou společnou kontrolou. 

 cíle hodiny: ž{ci se blíže sezn{mí s pojmem vlast, vlastenectví; dok{ží je 

vysvětlit na konkrétních vlastních příkladech, ž{ci si z{roveň procvičí pr{ci na 

interaktivní tabuli, umí používat její z{kladní funkce; v r{mci pr{ce ve 

skupin{ch dok{ží s ostatními spolupracovat, vyslechnout n{zory ostatních a 

pokusit se prosadit n{zor vlastní; dok{ží pojmenovat všechny st{tní symboly 

a je schopen určit při jakých příležitostech se nejčastěji užívají, orientují se v 

historickém vývoji jednotlivých st{tních symbolů a ví, jak{ jsou pravidla 

chov{ní při jejich užív{ní (např. vzpřímený postoj při zpěvu hymny,atd.)  

 téma a obsah hodiny: hl. tématem hodiny je Vlast a vlastenectví, d{le téma Co 

n{s proslavilo a St{tní symboly 

 z{kladní terminologie: vlast, vlastenectví, st{tní symboly - vlajka, standarta, 

velký a malý st{tní znak, trikolora, lipov{ ratolest, ... 

 rozšiřující učivo: doplňující informace ohledně st{tní symbolů, vývoj st{tního 

znaku, vznik české vlajky. atd. 

 formy a metody: front{lní výuka, individu{lní a skupinov{ pr{ce 

 materi{ly a nutné vybavení: interaktivní tabule, počítač, připravený výukový 

program, připravené pracovní listy pro pr{ci skupin, lístečky pro samostatnou 

pr{ci ž{ků 

 předpokl{dané prekoncepty ž{ků: povědomí o místě, kde žijeme; některé 

zn{mé osobnosti či místa, naše vyn{lezy, atd.; jmenovit{ znalosti st{tních 

symbolů 

  



 

 

POSTUP HODINY A ČASOV[ DOTACE  

(zpracov{v{no pomocí metody E-U-R)39 

 

 

ČAS 

 

AKTIVITA 

0-7 min E - zah{jení- motivace - snaha navodit téma, aby ž{ky zaujalo, 

oddělit konec přest{vky od zač{tku hodiny 

Učitel napíše na tabuli větu: Moje vlast je Česk{ republika. Přečte ji 

ž{kům a zept{ se jich, co pro ně znamen{ vlast. N{sleduje kr{tk{ 

diskuze mezi učitelem a ž{ky či ž{ky navz{jem, porovn{v{ní svých 

n{zorů s těmi druhými. Učitel n{zory nijak nekomentuje, nech{v{ 

ž{ky vyslovovat n{zory bez hlubšího přemýšlení, pouze 

na z{kladě vlastních aktu{lních pocitů. (metoda brainstormingu) 

7-30 min U - Pr{ce na interaktivní tabuli. Učitel vždy nejprve předvede, 

co bude po ž{cích na konkrétních str{nk{ch vyžadovat a při jejich 

pr{ci na tabuli jim asistuje. Vždy se snaží, aby se u tabule 

vystřídalo co nejvíce ž{ků. V této č{sti hodiny nejde ani tak 

o získ{ní nových informací, ale spíše o vlastní pr{ci s tabulí, kde si 

                                                 
39 E-U-R je jednou z metod pl{nov{ní výuky. Někdy se tento model také nazýv{ tříf{zový model 

učení.  

zkratka E-U-R? Obsahuje poč{teční písmena těchto slov: evokace, uvědomění si významu informací a 

reflexe.  

Evokace je první f{zí procesu učení. Jejím cílem je pomoci ž{kům vybavit si (evokovat): 

- co již o tématu vědí, 

- co se domnívají, že o něm vědí,  

- jaké je napadají ot{zky, 

- co si o tématu myslí apod. 

Uvědomění si významu nové informace je druh{ f{ze procesu učení. Ž{ci v ní zpracov{vají nové 

informace a zařazují si je do vlastní struktury pozn{ní (mezi informace, které si již vybavili a utřídili si 

během evokace). 

Reflexe je třetí a nejčastěji opomíjen{ f{ze procesu učení. Reflektovat je možné jak obsah (co nyní ž{ci 

o tématu vědí, co si potvrdili, co si vyvr{tili, co si upřesnili, na jaké ot{zky st{le neznají odpověď, co 

dalšího by chtěli o tématu vědět apod.), tak také procesy (jak k těmto poznatkům došli, co se během 

učení dělo, zda se jim pr{ce dařila a díky čemu apod.).  

dle Hausenblas,O.; Košť{lov{, H. Co je E-U-R. Kritické listy 24, 2006 

 



 

 

ž{ci mohou vyzkoušet jednotlivé funkce tabule. Učitel samozřejmě 

komunikuje i s ostatními ž{ky, kteří se pomocí odpovědí na jeho 

ot{zky, aktivně zapojují do výuky. Učitel nepracuje pouze 

s připraveným programem, ale výuku na vhodných místech 

zastavuje a odpovíd{ na ot{zky ž{ků, případně pracuje s jejich 

zkušenostmi, které mu ž{ci v průběhu výuky sdělují. V průběhu 

této aktivity učitel pracuje s první polovinou připraveného 

programu na interaktivní tabuli - tedy zejména témata vlast, co n{s 

proslavilo, slavné osobnosti (spisovatelé, hudební skladatelé, 

malíři, sportovci) d{le pam{tky a příroda. 

37- 42 min Samostatn{ pr{ce ž{ků. Na lístečcích rozdaných učitelem mají ž{ci 

napsanou ot{zku: Co pro mě znamen{ vlast?  Jejich úkolem je 

zamyslet se nad touto ot{zkou a napsat odpověď. Mohou využít 

jak své dosavadní prekoncepty či zkušenosti. Nebo předchozí pr{ci 

na interaktivní tabuli, kde se ž{ci blíže seznamovali s významnými 

osobnostmi a jejich díly (spisovatelé, sportovci, hudební skladatelé, 

malíři, historické osobnosti) se světozn{mými českými vyn{lezy 

(např. ruchadlo, lodní šroub, atd.) Je jen na ž{cích, co napíší 

do odpovědí, učitel je vybere a některé nam{tkou přečte nahlas 

pro celou třídu. Je lepší, pokud neuv{dí jména autorů. 

42-45 min R - Učitel nech{ ž{ky, aby sami shrnuli průběh hodiny, vyzdvihli 

co je nejvíce zaujalo, co pro ně bylo nové, co jim činilo největší 

potíže, případně, co by se jim mohlo hodit v dalším životě. 

 

PŘESTÁVKA 

0-5 min E - hra "kufr" Třída se rozdělí na dvě poloviny, poté z každé 

poloviny je vysíl{n k tabuli z{stupce a zbytek skupiny mu 

napovíd{ slovo, které učitel napíše za jeho z{dy na tabuli. Skupina 



 

 

za spr{vně uhodnuté slovo v časové limitu získ{ bod.Kdo m{ více 

bodů, vyhr{v{. Obě skupiny se po každém slovu střídají a z{roveň 

se mění i z{stupci u tabule. Slova jsou vybír{na učitelem a jde 

především o slova, kter{ mají vztah k n{sledně probírané l{tce, 

např. standarta, hymna, st{tní sv{tek, atd.  

5-15 min U- Učitel opět spustí program na interaktivní tabuli a pokračuje 

stejně jako v předchozí hodině. Ž{ci se u tabule střídají, tato č{st 

hodiny je ale více výkladov{, učitel se ž{ků pt{ na konkrétní 

příklady užití st{tních symbolů a další doplňující ot{zky. Z{roveň 

v této č{sti zazní i st{tní hymna, učitel vysvětlí, jak bychom se měli 

chovat při její poslechu a zpěvu, z{roveň si ž{ci zopakují slova 

hymny. Ž{ci se také sezn{mí se stručným historickým vývojem 

některých st{tních symbolů, např. vlajky a velkého a malého 

st{tního znaku.  

20-35 min Skupinov{ pr{ce ž{ků. Ž{ci se do skupin rozdělí podle míst, 

kde sedí, resp. spolupracují spolu vždy dvě lavice, které jsou 

za s sebou. Skupiny pracují ve čtveřicích. Pokud nevych{zí čtyři 

ž{ci ve skupině, mohou být skupiny po pěti, reps. po třech ž{cích. 

Učitel rozd{ pracovní listy (viz příloha) a skupina se poté 

domlouv{ na společném řešení. Učitel obch{zí skupiny, případně 

jim poradí nebo upřesní řešení.  

35-45 min Společn{ kontrola skupinové pr{ce, skupiny si své pracovní listy 

opravují samy, spr{vné řešení i zad{ní se také objevuje 

na interaktivní tabuli. Z{roveň proběhne zhodnocení 

dvouhodinovky. Učitel ž{ků rozd{ kr{tké anketní lístečky, kde ž{ci 

hodnotí hodinu. Objevují se zde také ot{zky na četnost užív{ní 

interaktivní tabule v hodin{ch občanské výchovy, na atraktivnost 

hodiny, atd. (viz příloha 7) 

 



 

 

5.3 Hodnocení výuky 
 

 Dvouhodinov{ lekce proběhla dne 15.6.2011 v primě Gymn{zia Týn 

nad Vltavou. Ve třídě bylo přítomno 27 ž{ků (18 dívek a 9 chlapců) a jejich učitelka, 

kter{ po celou dobu seděla v zadní lavici a do hodiny nijak nezasahovala. Po 

kr{tkém sezn{mení se s ž{ky, kdy ž{ci měli za úkol vytvořit si kartičky se jmény, 

začala úvodní aktivita - brainstorming na téma vlast. Ž{ci byli od poč{tku velmi 

aktivní, po celou dobu spolupracovali, zejména pokud šlo o pr{ci na interaktivní 

tabuli. Na zač{tku bylo nutné zjistit, zda ž{ci již mají nějakou zkušenost s prací na 

interaktivní tabuli a umějí ji ovl{dat. Ž{ci s tabulí již pracovali v jiných hodin{ch, 

proto nevznikl ž{dný problém. V úvodní aktivitě ž{ci neust{le přich{zeli s novými 

n{pady a aktivně se hl{sili. Při pr{ci na interaktivní tabuli se prostřídala většina 

ž{ků, každý na tabuli provedl alespoň jeden úkol. Ž{ci, kteří zrovna u tabule 

nepracovali, odpovídali na doplňující ot{zky a nebo napovídali ž{kům u tabule.  

 V samostatné aktivitě se ž{ci měli zamyslet nad tím, co pro ně znamen{ vlast. 

Většina ž{ků neměla s vyj{dřením problémy, ale u jednoho ž{ka se objevila odpověď 

"nevím" a u druhého pak: "nic. Chtěl bych žít v Číně, protože tam mají n{boženství 

buddhismus." Většina ž{ků pak odpovídala, že vlast pro ně znamen{ "domov, 

kr{snou krajinu, rodinu, kamar{dy, ale také dějiny, historie, Prahu, slavní lidé, 

významné osobnosti, kultura, zvyklosti, pam{tky." Ž{ci většinou psali v heslech, ale 

objevily se i celé věty. "Hezk{ země ve střední Evropě, ke které m{m blízko. A ve 

které je všechno, co chci." Nebo také "jsem r{da Čechem, protože m{m r{da český 

jazyk." Také je to "domov, místo, kde jsem se narodila, moje minulosti a budoucnost, 

jsem r{da, že jsem Češka." Poněkud překvapující byla přítomnost slova "pivo" na 

několika lístečcích. 

 Po této aktivitě n{sledovala desetiminutov{ přest{vka kdy se ž{ci prot{hli a 

sdělili si své z{žitky z hodiny. Po zvonění přišla na řadu hra "kufr", kter{ se setkala s 

velkým úspěchem a ž{ci chtěla poř{d nov{ a nov{ slova. Slova se vztahovala k 

n{sledující l{tce a při vysvětlov{ní se neobjevily ž{dné výrazné problémy, protože 



 

 

dle mých předpokladů, většina ž{ků měla povědomí o st{tní symbolech a jejich 

užív{ní. Spíše něž nevědomost byla problémem vyjadřovací schopnost některých 

"napovídačů" proto pom{hala cel{ skupina.  

 N{sledující pr{ce s interaktivní tabulí nav{zala na předchozí aktivitu a ž{ci si 

zopakovali z{kladní informace o st{tních symbolech. Bylo zajímavé, že se sami ptali 

na doplňující ot{zky, takže to vypadalo, že je tato problematika zaujala. Nakonec 

došlo i na poslech st{tní hymny, kdy poté ž{ci komentovali při jakých příležitostech 

je možné ji slyšet, jak se u toho m{me chovat, atd. Myslím si, že mi velmi pomohlo 

ned{vné mistrovství světa v ledním hokeji, protože ž{ci měli svou n{rodní hrdost na 

český hokejový tým ve velmi živé paměti.  

 Pr{ce ve skupin{ch na pracovních listech shrnula činnosti a informace celé 

dvouhodinové lekce, ot{zky mířili na všechny oblasti pozn{ní a objevila se zde i 

ot{zka hodnotov{ - co si představíte pod pojmem vlastenectví. Většina odpovědí 

slovo vlastenectví spojovala s předchozí vlastí. Některé odpovědi se ale vymykaly. 

"Je to zav{zanost své zemi a věřit jí." Nebo také "sloužit vlasti." Ale i "něco, co 

vlastníme; naše občanství." Vybrané pracovní listy jsou k dispozici v příloze. V 

příloze jsou umístěny i anketní lístky, které se zajímaly o četnosti využív{ní 

interaktivní tabule a její atraktivnosti pro ž{ky. Anketa pracovala s jednoduchým 

principem ot{zek, na které mohli ž{ci vybírat šk{lu odpovědí od 1 do 5, v bodovací 

stupnici stejné jako ve škole. Pro ž{ky to bylo zajímavé, protože se tak na chvíli mohli 

st{t kritiky i učiteli z{roveň. Některé ot{zky byly otevřené, ž{ci odpovídali, jak 

probíh{ jejich běžn{ hodina občanské výchovy a také, co jim přišlo na pr{ci s 

interaktivní tabulí těžké a co je naopak nejvíce na hodině bavilo.  

 Pokud jde o vlastní hodnocení lekce, myslím, že se hodina velmi podařila, ž{ci 

aktivně spolupracovali po celou dobu, nebylo vidět, že by se nudili nebo byli 

unavení. Zejména pr{ce na interaktivní tabuli se setkala s velkým ohlasem a na 

ž{cích bylo vidět, že s tabulí pracují r{di, i když ne tak často. V hodině se často 

střídaly činnosti, což bylo dobré, jak pro ž{ky, tak pro mě jako učitele, hodina nebyla 

jednotv{rn{, ale snažila se být aktivní. Příště bych určitě lépe zv{žila časovou dotaci 



 

 

hodin, toto téma by se dalo d{le rozvíjet a ke konci druhé hodiny už byly činnosti až 

moc nahuštěné a ž{ci možn{ nevěděli, co dělat dřív. Zda vyplňovat anketu či 

pracovní listy. Celkově si myslím, že hodina patřila k povedeným a že si ž{ci 

z{kladní informace určitě zapamatují i vzhledem k tomu, že jim byly před{ny 

několik možnými způsoby i pomocí interaktivní tabule. Fotografie z výuky jsou 

umístěny v příloze (příloha 4) 

 Pokud jde o výsledky ankety, tak ty pro mě nebyly nijak zvl{šť překvapivé, 

mnoho odpovědí jsem získala už během samotné hodiny. Hodina s interaktivní 

tabulí se jim velmi líbila, a to zejména proto, že s tabulí moc často nepracují a v 

občanské výchově vůbec. Ot{zky ankety byly některé otevřené - ž{ci dopisovali a 

některé uzavřené na stupnici 1-5 zn{mkov{ním jako ve škole. Anketa byla 

anonymní. Naprost{ většina dětí na první ot{zku - jak se v{m líbila dnešní hodina - 

odpověděla zakroužkov{ním 1 nebo 2 (24 ž{ků z 27) Stejně tak hodnocení pr{ce na 

interaktivní tabuli bylo velmi kladné mezi 1-2 volili všichni ž{ci.  Na ot{zka, zda je 

pro ně hodina s interaktivní tabulí z{bavnější odpovědělo 24 ž{ků opět mezi 1-2 (zde 

bylo uvedeno, zda nejvíce =1 či nejméně= 5 souhlasí). Ostatní ž{ci volili mezi 3-4, 

zn{mka 5 se neobjevila v ž{dném hodnocení, což je pro mě jako učitele velmi 

potěšující. V otevřených ot{zk{ch se ž{ci moc nerozepisovali, spíše odpovídali v 

heslech než ve vět{ch a ve většině odpovědí se shodovali. První z otevřených ot{zek 

se ptala na to, jak probíh{ jejich běžn{ hodina občanské výchovy. Většina ž{ků 

napsala něco podobného jako: "paní učitelka povíd{ a my poslouch{me. Někdy si 

zapisujeme, ale moc her nehrajeme." Nebo d{le: "je to spíš nuda než nějak{ hra nebo 

tak. Spíš poslouch{me a píšeme." A také: "sedíme v lavicích a zapisujeme si do sešitů, 

moc nepracujeme s ostatníma, ale někdy jo." "Občanka mě baví, ale mohlo by tam být 

víc akce." Je vidět, že ž{ci touží v tomto předmětu po větší aktivitě než je pouhé 

zapisov{ní do sešitu. Při rozhovoru s jejich vyučující jsem zjistila, že tito ž{ci jsou 

velmi živí a že se s nimi bojí pouštět do skupinové pr{ce, protože by je pak 

nezvl{dla. Při mé dvouhodinovce byli sice velmi aktivní, ale z{roveň poslouchali a 

spolupracovali, což bylo možn{ způsobeno aktivní n{plní hodiny, ale i tím, že jsem 



 

 

pro ně byla nezn{mý člověk. Na další ot{zku - jak často interaktivní tabuli ve 

vyučov{ní použív{te a v jakých předmětech - odpovídali ž{ci opět shodně. Nejčastěji 

tabuli využívají v matematice a někdy také v hodin{ch jazyků, což je ovšem méně 

časté. Na ž{cích ale bylo vidět, že s tabulí pracovat umí, proto nebylo potřeba 

ž{dného vysvětlov{ní před zah{jením hodiny. Na ot{zku, kter{ funkce interaktivní 

tabule se jim líbila nejvíce nejčastěji odpovídali, že přetahov{ní obr{zků k textu, 

dopisov{ní, protože "tam píšu úplně jinak než do sešitu" nebo také "kouzeln{ 

ž{rovka", kde se vyn{lez přeměnil na jméno tvůrce. Také se ž{kům líbilo, že jde na 

tabuli pustit hudba jen "kliknutím na zeměkouli" (zde byl internetový odkaz) A zase 

na druhou stranu jim přišlo těžké opět přetahov{ní, protože je na to potřeba získat 

určitý grif, ale ž{ci se učí velmi rychle a zakr{tko to ovl{dali všichni. Některým také 

přišlo těžké ono doplňov{ní na tabuli, protože nevěděli, co k sobě patří. "Mně přišlo 

těžké napsat co je vlast. Nad tím jsem nikdy nepřemýšlel a musel jsem si to 

vymyslet." Pr{ce s interaktivní tabulí jim přišla všeobecně lehk{ a z{bavn{.  

 Z n{sledného rozhovoru se dvěma učitelkami z gymn{zia vyplynulo, že tabuli 

při svých hodin{ch mnoho vyučujících nevyužív{, spíše jde o hodiny matematiky, 

fyziky či chemie. Obě učitelky jsou učitelky jazyků - první učí ČJ- NJ, druh{ m{ 

aprobaci angličtinu a v tomto roce jí byla pr{vě přidělena i občansk{ výchova v 6. 

ročníku na doplnění úvazku. Obě učitelky se shodují, že při svých jazykových 

hodin{ch tabuli využívají minim{lně a pokud, tak jen předpřipravené programy z 

internetu a nebo samotných internetových str{nek, do kterých pomocí interaktivní 

n{strojů vpisují informace, doplňují cvičení, atd. Obě vidí největší přek{žku ve velké 

časové n{ročnosti přípravy hodiny s interaktivní tabulí, navíc se tabule ned{ využít 

vždy, a proto si činnost s ní hodně rozmýšlejí. Navíc na škole jsou pouze tři 

interaktivní tabule, proto se musí s ostatními vyučujícími předem dohodnout, pokud 

tabuli chtějí zrovna využít. V tabuli ale vidí velký přínos a v budoucnu by se s ní 

chtěly lépe naučit pracovat a častěji ji využívat, což platí zejména pro učitelku 

němčiny a češtiny. Ž{kům se pr{ce na interaktivní tabuli velmi líbí, chtěli by ji 

používat častěji, ale zejména ve vyšších ročnících, pro ně tabule přest{v{ být 



 

 

atraktivní a st{v{ se běžnou souč{stí jejich školního prostředí. Mladší ročníky mají o 

tabuli větší z{jem, a proto bych jejích uplatnění viděla zejména na 1. a 2. stupni 

z{kladních škol, i když ani školy střední se použití tabule nemusí b{t.  

  



 

 

 

6 Závěr  
 
 Na tomto místě bych r{da shrnula všechny poznatky, z{věry a doporučení, ke 

kterým jsem během své diplomové pr{ce došla. Téma své diplomové pr{ce jsem si 

zvolila velmi aktu{lní a také v médiích či jinde velmi diskutované. Moderní 

technologie a zejména interaktivní tabule pronikají do školního výchovně 

vzděl{vacího procesu velkou měrou. Téměř každ{ škola v České republice se může 

pochlubit nějakou moderní vymožeností, ať už je to počítačov{ učebna, interaktivní 

tabule či jiné technologie. Některé školy a myslím si, že zcela pr{vem, se svou 

technickou vybaveností chlubí i na svých internetových str{nk{ch či dnech 

otevřených dveří, aby nal{kaly, co největší počet z{jemců o studium. Rodiče na 

technickou vybavenost škol také velmi r{di slyší. A co dříve bylo zcela mimoř{dné 

(např. interaktivní tabule ve třídě) je dnes považov{no za věc zcela běžnou. A jak je 

tomu ostatně se vším, ž{ci začnou i ty nejmodernější technologie po čase vnímat jako 

běžnou souč{st školní rutiny. Proto se vše opět a znovu obrací k učiteli, jehož 

osobnost je ve výchovně vzděl{vacím procesu naprosto nezastupiteln{ a nemůže 

ho nahradit ž{dny sebedokonalejší robot.  

 Pokud jde o předmět výchova k občanství, zde je kvalitní a mor{lně zdatný 

učitel přímo na místě. Tento předmět pracuje s axiologickou, emocion{lní, ale i 

vědomostní složkou osobnosti ž{ků, a proto osobnost učitele je v tomto předmětu 

klíčovou. Nejde ani tak o vzděl{vacího obsah, ale o to, jakým způsobem budou 

informace pod{v{ny. Učitel by měl být nestranný, tolerantní, otevřený všem n{zorů, 

ochotný naslouchat, ale z{roveň by měl mít srovnané své životní priority.  

 Předmětu výchova k občanství se věnuje první kapitola této diplomové pr{ce. 

Zabýv{ se postavením v kurikulu, ale i vývojem předmětu v dějin{ch. Z{roveň 

popisuje nejnovější výsledky výzkumu, který proběhl v roce 2009. V tomto výzkumu 

dos{hly naši ž{ci v předmětu občanské výchovy zajímavých výsledků, i když došlo k 



 

 

velmi výraznému poklesu. Čeští ž{ci se svým výkonem zařadili na 18. místo ze 36 

zemí. Při srovn{ní s výzkumem z roku 1999 byl u českých ž{ků zaznamen{n 

významný statický pokles deseti bodů. Je nutno zdůraznit, že tento pokles je jedním 

z nejvýraznějších. Čeští ž{ci uspěli zejména v oblasti vědomostní a překvapivě také v 

oblasti znalostí týkajících se Evropské unie. Další výzkum provedla Jana Kindlov{ ve 

své pr{ci Motivace ž{ků a týkal se nudy ve škole. Zde byly výsledky pro občanskou 

výchovu velmi nelichotivé. Spolu s fyzikou se umístila na první místě.  

 Další kapitola je věnov{na využív{ní moderních technologií ve výuce 

a zejména přístupu učitelům k tomuto rostoucímu fenoménu. Jsou zde pops{ny jak 

klady, tak i z{pory moderních technologií.  

 Třetí kapitola se zabývala popisem prostředků výchovně vzděl{vacího 

procese, mezi něž patří jako prostředky materi{lní, tak nemateri{lní. Pr{ce se více 

soustředila na prostředky materi{lní, protože pr{vě ty úzce souvisí s moderními 

technologiemi. Prostředky nemateri{lní (zde tedy metody a organizační formy 

výuky) jsou uvedeny v příloze 1 a 2. Materi{lní prostředky jsou rozděleny na učební 

pomůcky, metodické pomůcky, školní potřeby, didaktickou techniku a zařízení a 

výukové prostory. Největší pozornost je zde věnov{na didaktické technice, mezi niž 

se řadí i interaktivní tabule. 

 Čtvrt{ kapitola se zabýv{ velkým fenoménem poslední doby - interaktivní 

tabulí. Snaží se popsat jednak ji samotnou, ale i příslušenství, bez kterého by 

nemohla fungovat. Každ{ tabule musí být propojena s počítačem a dataprojektorem. 

V počítači by měl být nainstalov{n softwarový program, ve kterém se poté vytv{ří 

výukové programy pro ž{ky. V této kapitole je konkrétně pops{na tabule 

ACTIVBoard se softwarem ACTIVstudio, se kterou se pracuje i v praktické č{sti 

diplomové pr{ce. Program ACTIVstudio je pops{n od samotné instalace až po 

tvorbu vlastního výukového programu. V této kapitole jsou také zmíněny možné 

negativní vlivy moderních technologií. Z{roveň se ale tato kapitola snažila vyvr{tit 

možné předsudky, které při pr{ci s interaktivní tabulí mohou vznikat. Popisuje jak 

klady, tak i z{pory pr{ce na interaktivní tabuli.  



 

 

 Poslední kapitola obsahuje praktickou č{st diplomové pr{ce, čímž je odučen{ 

dvouhodinov{ lekce na téma vlast pro ž{ky 6. tříd z{kladních škol pomocí vlastního 

výukového programu vytvořeného na interaktivní tabuli. V příloze je uveden jak 

samotný výukový program, tak fotografie z výuky, ale i pracovní listy či odpovědi 

ž{ků na anketu týkající se pr{ce na interaktivní tabuli. Kapitola obsahuje také pl{n 

výuky a vlastní hodnocení.  

 Během vypracov{v{ní této diplomové pr{ce jsem měla neocenitelnou možnost 

pracovat s moderními technologiemi, jak přímo ve výuce, tak i soukromě. Moderní 

technologie, potažmo interaktivní tabule, se uk{zaly být velmi dobrý pomocníkem 

do výuky. Samozřejmě se zde objevuje několik z{porů, jako je velk{ časov{ 

n{ročnosti či čast{ nesrozumitelnost, ale myslím si, že klady mohou tyto z{pory 

vyv{žit. Ž{ci jsou během hodin s interaktivní tabulí velmi aktivní, neust{le se hl{sí a 

více si zapamatují. Navíc dok{ží ocenit, že si pro ně učitel připravil něco nového než 

jen suchý výklad. Je ale naprosto nezbytné podotknout, že ž{dn{ technologie, byť 

sebelepší, nemůže nahradit lidský přístup učitele k výuce. Učitelé by se neměli st{t 

otroky technologií a používat je jen proto, že to po nich vyžaduje vedení školy. Oni 

sami musí vidět v technologiích smysl a pak mohou s technologiemi pracovat 

kvalitně a s rozmyslem. Moderní technologie mohou být dobrým sluhou, ale nesmí 

se st{t p{nem.   
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