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Matematické úlohy z reálného života pro střední školu za 

pomoci interaktivní tabule. (Diplomová práce.) 

ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá možnostmi aplikace interaktivní tabule při výuce matematiky 

na střední škole. Cílem bylo prozkoumat její didaktický potenciál při výuce matematických 

funkcí. Pro tento účel byly vytvořeny a popsány tři interaktivní prezentace v programech 

Smart Notebook a Math Tools zaměřené na elementární matematické funkce, které jsou 

demonstrovány na příkladech z reálného života a propojují znalosti z různých předmětů. 

Konkrétně jde o kvadratickou funkci a její aplikaci ve sportu, exponenciální funkci a její 

aplikaci v geografii a goniometrickou funkci sinus a její aplikaci v hudební výchově. Jedna 

z prezentací byla vyzkoušena v praxi při výuce. Práce reflektuje zkušenosti z hodiny 

a zkoumá také, jak použití interaktivní tabule vnímají samotní žáci. Potvrdila se 

nezastupitelná role učitele při použití IWB. Teoretická část práce kontextualizuje 

používání interaktivní tabule z historického, technického a didaktického hlediska. Práce by 

mohla sloužit i jako inspirace pro praktické využití interaktivní tabule ve výuce 

matematiky. 

Klíčová slova: interaktivní tabule (IWB), interaktivní výuka, Smart Notebook, 

Math Tools, matematické funkce  
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Mathematical problems from real life for secondary schools 

using an interactive white board. (Diploma thesis.) 

ABSTRACT 

The diploma thesis deals with the possibility of IWB application in the teaching of 

mathematics at a secondary school. The aim was to examine its didactical potential for the 

teaching of mathematical functions. For this purpose, I created and described three 

interactive presentations in programs Smart Notebook and Math Tools focused on 

elementary mathematical functions that are illustrated on examples from real life and 

interconnect knowledge from diverse subjects. Namely it is a quadratic function and its 

application in sport, exponential function and its application in geography and goniometric 

function sinus and its application in music. One of the presentations was applied in 

practice. The thesis reflects the experience from teaching and also looks into how students 

perceive using the IWB during teaching. It was confirmed that the teacher’s role is in the 

use of IWB is indispensable. The theoretical part of the thesis contextualizes the IWB 

application from historical, technical and didactical points of view. The thesis can serve as 

an inspiration for the practical use of IWB in mathematics teaching. 

Key words: interactive white board (IWB), interactive teaching, Smart Notebook, 

Math Tools, mathematical functions 
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1 ÚVOD 

Už od šedesátých let minulého století se u nás objevují informační a komunikační 

technologie (ICT) ve vzdělávání. Zavádění tzv. moderní technologie do vzdělávání bylo 

mnohdy komplikováno řadou technických, výrobních a obchodních překážek. Obrovský 

technický rozvoj těchto technologií a s ním spojená integrace do vzdělávání nastala až 

v devadesátých letech minulého století, hlavně pak v první dekádě tohoto století. Žijeme 

v době, která poměrně převratně mění přístup ke vzdělávání, a tradiční model výuky je čím 

dál tím víc ovlivňován využíváním nových didakticko technických prostředků. Jsou 

využívány napříč všemi vyučovacími předměty: při výuce matematiky, biologie, technické 

a informační výchovy, cizího jazyka, hudební či výtvarné výchovy aj. Jedním z prostředků, 

které se nyní hojně integrují do vzdělávacího procesu, jsou i interaktivní tabule. Uplatnění 

nacházejí na všech stupních (primárním, sekundárním, terciálním) vzdělávacího systému. 

Mé první setkání s interaktivní tabulí se uskutečnilo až na vysoké škole. Není se 

čemu divit, protože když jsem nastupoval do první ročníku základní školy v roce 1991, 

začaly se interaktivní tabule teprve vyrábět a využívaly se pouze v komerční sféře. Až 

o několik let později se integrovaly do vzdělávání a natrvalo se zde usídlily. Poprvé jsem 

se s interaktivní tabulí setkal spíše pasivně na katedře IVT (informační a výpočetní 

techniky) v rámci mého druhého aprobačního předmětu: technická a informační 

technologie. 

Praktické využití ve vyučování jsem však poznal až na katedře MDM (matematiky 

a didaktiky matematiky). Tabule byla používána při samotné realizaci přednášek jednak 

jako klasická promítací plocha pro připravené „powerpointové“ prezentace, ale také se 

využívalo jejího potenciálu v podobě interaktivních prezentací. Elektronické zdroje, 

applety
1
, matematický software, speciální software pro interaktivní tabule aj., to vše jsou 

prostředky, které byly představeny v předmětu „Didaktika matematiky“ pro podporu 

interaktivní výuky v matematice. Ačkoliv má interaktivní tabule ve svém názvu slovo 

„interaktivní“, v žádném případě to neznamená, že jejím použitím se výuka stává 

automaticky interaktivní. Tabule je pouze pomocný nástroj, ale jak bude samotná výuka 

realizována, závisí na osobnosti samotného učitele. 

                                                 
1
Applety jsou interaktivní programy, které se spouštějí přímo na webových stránkách. Pomocí myši jsou 

snadno ovladatelné a uživatel tak může lehce měnit předem dané nastavení.  
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Na co nám to bude? Využijeme to někdy? Proč se to učíme? To jsou otázky, které 

jsem si ještě jako žák základní, potažmo střední školy, pokládal v hodinách matematiky 

poměrně často. Hodiny matematiky byly vedeny většinou frontální formou, což mělo 

úspěch zejména u žáků, kterým matematika šla a bavila je. U řady dalších měla opačný 

účinek. Nezastírám, že řešit úlohy jsme uměli poměrně dobře, avšak byl to pro nás velký 

stereotyp, bez zpestření a možných aplikačních úloh z reálného života. Během své 

pedagogické praxe jsem stejné otázky slýchával od svých žáků. Namítali, že tohle nikdy 

v životě nepoužijí, a ptali se proto, proč se to mají učit. Odpověď, že jim matematika 

rozvíjí paměť, analytické, abstraktní a logické myšlení, jim samozřejmě nestačila. Začal 

jsem tedy přemýšlet, jak realizovat výuku tak, abych byl schopen jim na tyto otázky 

odpovědět reálnými příklady ze života. Kapitola „matematické funkce“ z matematické 

analýzy, kterou jsem si pro svou diplomovou práci vybral, je jednou z možností, kde se dá 

vhodně aplikovat propojení matematiky s reálným životem. Navíc jsem se rozhodl, že 

v úlohách spojím různé typy funkcí s dalšími předměty, a tím posílím mezipředmětové 

vztahy. Žáci by tak měli pochopit danou problematiku v širších souvislostech. 

Předkládaná práce se zabývá možností aplikace IWB
2
 při výuce matematiky na 

střední škole. Konkrétním cílem bylo prozkoumat její didaktický potenciál při výuce 

matematických funkcí. Pro naplnění tohoto cíle jsem vytvořil tři interaktivní prezentace 

zaměřené na elementární matematické funkce, které jsou demonstrovány na příkladech 

z reálného života a propojují znalosti z různých předmětů. Jedna z daných prezentací byla 

využita při výuce na Gymnáziu Evropská na Praze 6. Pomocí dotazníků a SWOT analýzy 

pak byly reflektovány silné a slabé stránky používání IWB. 

Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části je dáno do 

kontextu používání IWB z historického hlediska a pozornost je věnována situaci zavádění 

IWB do výuky v jednotlivých státech Evropy. Dále je pojednáno o IWB z technické 

a didaktické perspektivy. Z technického pohledu se věnuji klasifikaci IWB a jejím 

možným přednostem a nedostatkům. Z didaktického pohledu jde o vymezení pojmu 

„interaktivní tabule“. Dále je zde popsáno postavení IWB v Rámcově vzdělávacím 

programu pro gymnázia, potažmo ve Školním vzdělávacím programu. Pro představu jsou 

zmíněny Školní vzdělávací programy třech pražských gymnázií. V závěru teoretické části 

jsou zmíněny matematické programy a webové portály obsahující výukové materiály, které 

lze pomocí IWB použít. 

                                                 
2
 V dalším textu bude pro pojem „interaktivní tabule“ používána zkratka IWB (Interactive White Board). 
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Obsahem praktické části je detailní popis interaktivní prezentace, která byla použita 

ve výuce. Další dvě prezentace jsou popsány méně podrobně s úmyslem poukázat na jejich 

možné využití ve výuce. Každá ze tří prezentací se zaměřuje na jinou matematickou 

funkci, která je demonstrována na reálném příkladu ze života. Příklady jsou 

z geografického, sportovního a hudebního prostředí a byly použity funkce exponenciální, 

kvadratické a goniometrické (sinus). K vytvoření interaktivních prezentací jsem využíval 

především softwarů Smart Notebook 10, Math Tools a Vofce 1.2. Všechny prezentace jsou 

k dispozici v přílohách na konci této práce a také plně funkční na přiloženém CD. Součástí 

praktické části je také sebereflexe výuky jedné interaktivní prezentace pomocí již zmíněné 

SWOT analýzy a dotazníku. Zaměřil jsem se na vlastní vnímání pozitiv a negativ použití 

IWB a zároveň na to, jak výuku hodnotili samotní žáci.   
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Interaktivní tabule – technický pohled 

Z technického hlediska lze IWB chápat jako elektronickou dotykovou plochu, která 

je propojena s počítačem a datovým projektorem. Z počítače je pomocí datového 

projektoru promítán obraz přímo na tabuli, se kterým již následně můžeme pracovat bez 

použití počítače. Naše ruka se pak stává tím, co je u počítače myš nebo touchpad. Pomocí 

ruky, respektive prstu, či různých speciálních popisovačů, můžeme na tabuli psát, kreslit, 

spouštět různé programy v počítači, využívat internetu, nahrávat zvuk, video aj. Vše, co na 

tabuli děláme, můžeme následně uložit a později upravovat podle svých představ.  

 

Obr. 6
3
: Ukázka interaktivní tabule  

2.1.1 Typy interaktivních tabulí 

Podle umístění datového projektoru se rozlišují dva typy tabulí. Prvním typem je 

tzv. IWB s přední projekcí, kdy je datový projektor umístěn před tabulí. S tímto typem se 

setkáváme v 99 % případů škol (Hausner, 2009). S tím, že je datový projektor umístěn před 

tabulí, je spojena nevýhoda v podobě vrhaného stínu a také možnost mechanického 

poškození. Výrobci se snaží problém s vrháním stínu vyřešit, a tak výrazně zkracují 

vzdálenost datového projektoru od tabule. V dnešní době už je zvykem, že datový 

projektor je upevněn přímo na konstrukci tabule, tzv. IWB s krátkou projekcí (obr. 7). 

                                                 
3
 http://www.presentationtek.com/2006/06/18/interactive-whiteboards-an-overview/ 

http://www.presentationtek.com/2006/06/18/interactive-whiteboards-an-overview/
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Druhým typem, který se však ve školách téměř neobjevuje, je tzv. IWB se zadní projekcí, 

kde datový projektor je umístěn za tabulí. Zde je sice odstraněn problém s vrhajícím 

stínem, ovšem podstatnou nevýhodou je vyšší cena a větší prostorové rozměry. Jelikož je 

projektor za tabulí, instalace na stěnu je velmi obtížná. 

 

Obr. 7
4
 

IWB lze rozdělit dále podle druhu snímání pohybu. V současnosti existuje šest 

základních druhů: tabule snímající elektrický odpor, elektromagnetická, kapacitní, 

laserová, kombinovaná ultrazvuková a infračervená, optická, infračervená. Pro tuto práci 

však není podstatné si jednotlivé druhy snímání podrobněji popisovat. Více informací je 

uvedeno na webových stránkách www.ceskaskola.cz v článku J. Wagnera (2011). 

V české i zahraniční literatuře se nejčastěji setkáme s rozdělením tabulí podle 

jednotlivých výrobců, kteří společně s tabulí dodávají své autorské softwary a doplňující 

zařízení, například hlasovací zařízení, dotykové monitory, vizualizéry atd. Mezi 

nejznámější výrobce IWB patří kanadská společnost SMART Technologies s tabulí 

SMART Board a softwarem SMART Notebook a dále britská společnost Promethean 

s tabulí ACTIVboard
5
 se softwarem Activ Studio. Také v České republice tyto dvě značky 

dominují. Obě společnosti zastávají v prodeji IWB podobnou strategii. Snaží se školy 

přimět, aby si nakoupily veškeré vybavení jen od nich, čehož docilují tím, že jejich 

autorské softwary nespolupracují s obecnými zařízeními, ale jen se zařízeními stejné 

značky. Důsledkem této strategie jsou výrazně vyšší ceny těchto „značkových“ zařízení 

(Wagner, 2011). Je tedy dobře, že v současné době na českém trhu působí přes dvacet 

konkurenčních firem, které nabízejí různé druhy tabulí a softwarů (tabulka č. 1) za 

přijatelnější ceny.  

                                                 
4
 http://www.interaktivnitabule-engel.cz/ 

5
 http://www.activboard.cz/ 

http://www.ceskaskola.cz/
http://www.interaktivnitabule-engel.cz/
http://www.activboard.cz/
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Výrobce Produkt 

GTCO Calcomp DualBoard 

Hitachi StarBoard 

Luidia eBeam 

Panasonic PanaBoard 

Sahara CleverBoard 

Tech – Store TECHBoard 

Tabulka č. 1: Přehled dalších významných výrobců IWB 

V dalším textu budou popsány systémy dvou hlavních výrobců IWB. 

2.1.1.1 ACTIVboard 

Tabule ACTIVboard (obr. 8) jsou řazeny podle druhu snímání do kategorie 

elektromagnetických IWB. Samotná tabule připomíná pohledem i povrchem běžnou bílou 

ocelovou nebo keramickou tabuli.  

Pro práci s tabulí musí být použito speciální pero, které tvarem i velikostí připomíná 

běžný popisovač tabulí. Toto pero nahrazuje počítačovou myš a simuluje její funkce. Hrot 

pera představuje levé tlačítko myši, činnost pravého tlačítka myši je simulována tlačítkem 

na povrchu pera.  Svrchní vrstva tabule je vyrobena z velmi tvrdého materiálu odolného 

proti poškrábání. Výhodou je, že na tabuli je možno psát i běžnými popisovači určenými 

pro klasické keramické tabule. Dále lze na ní pracovat například s magnetkami 

nebo modelovací hmotou, lze použít kružítko s přísavkou nebo můžeme rýsovat pomocí 

klasického pravítka atd.
6
 Pro zpestření výuky je možno využít dalších komponentů, které 

jsou buď s tabulí dodávány, nebo se musí dokoupit.  

 Například: 

 ActiVote (odpovědní systém): ActiVote (obr. 9) je zařízení, pomocí něhož lze 

během několika vteřin získat odpověď od všech žáků, a žáci okamžitě získávají 

zpětnou vazbu. Mohou sledovat své výsledky a ze svých chyb se poučit. Učitelům 

ActiVote také umožňuje získat okamžitou zpětnou vazbu a docílit vyšší aktivizace 

                                                 
6
 http://www.zskrouna.cz/projekt1/technika.htm# ftnref2 

http://www.zskrouna.cz/projekt1/technika.htm# ftnref2
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žáků. Prostřednictvím ActiVotu lze jednoduše vytvářet grafické přehledy 

žákovských výsledků, ty s nimi sdílet a případně je posílat i rodičům.  

 ActivArena (dvě zároveň fungující pera): ActivArena (obr. 10) je novinkou 

v oblasti IWB. Dříve mohl na tabuli pracovat pouze jeden žák. ActivArena 

umožňuje práci zároveň dvou žáků, a tím dává možnost k další spolupráci. Učitel 

má po celou dobu situaci pod kontrolou, protože ze svého pera může aktivovat či 

naopak vypnout pera žáků.  

 ActiView (vizualizér): ActiView (obr. 11) je zařízení, které umožňuje snímat 

obrázek nebo trojrozměrný předmět. Tyto předměty pak mohou být ihned 

promítány na tabuli či uloženy do prezentace v podobě obrázků.
7
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7
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8
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9
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2.1.1.2 SMART Board 

Tabule SMART Board (obr. 12) jsou zařazeny podle druhu snímání do kategorie 

tzv. tabule snímající elektrický odpor. Základem tabule jsou dvě pokované membrány. Při 

stlačení dojde ke kontaktu mezi oběma vodivými membránami a elektronika následně 

vypočte polohu bodu dotyku. Asi největší výhodou této technologie je, že ke stlačení 

oněch vodivých vrstev nám postačí jakýkoliv předmět, například prst, zavřený popisovač, 

zavřená propisovaci tužka atd. Pouhým prstem či zavřeným popisovačem můžeme na 

tabuli psát, přesouvat objekty, otvírat různé aplikace v počítači atd. Prst se pak chová jako 

levé tlačítko na myši. Nevýhodou této technologie je, že vrstvy jsou náchylné na 

poškrábání, proražení či jiné mechanické poškození.  Pružnost vrstev silně omezuje další 

činnosti, například používání klasického kružítka nebo využití magnetů.
12

 Obdobně jako 

tomu bylo u ACTIVboardu, také k této IWB můžeme připojit určité komponenty pro 

zajímavější výuku.  

Například: 

 SMART Response (hlasovací zařízení): SMART Response (obr. 13) je obdoba 

výše popsaného ActiVotu.  

 SMART Sympodium (interaktivní dotykový panel): Sympodium (obr. 14) je 

interaktivní dotykový panel, který podobně jako SMART Board umožňuje 

dynamickou komunikaci s žáky. Učitel může za pomocí speciálního pera vpisovat 

poznámky přímo do promítané přednášky, zdůrazňovat vybraná místa v prezentaci 

nebo rychle načrtnout jednoduchý obrázek. Takto vytvořené objekty lze pak uložit 

přímo do prezentace, nebo je uložit zvlášť do počítače pro další využití. 

Sympodium pracuje podobně jako tabule, s tím rozdílem, že je malé jako obyčejný 

monitor. Výhodou je tak jeho snadná mobilita. Zpravidla se tato technika používá 

ve velkých sálech, kde není vhodná instalace IWB. Výuka probíhá ve spojení 

sympodia, projektoru a velkého projekčího plátna. 

   SMART Slate (interaktivní tablet): Smart Slate (obr. 15) je interaktivní tablet, 

pomocí kterého se učitel může volně pohybovat po třídě a zároveň mu umožňuje 

být ve stálém kontaktu s tabulí. Prostřednictvím speciálního pera lze ovládat 

                                                                                                                                                    
10

 http://www.activboard.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=115&Itemid=93 
11

 http://www.activboard.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=127&Itemid=109 
12

 http://www.zskrouna.cz/projekt1/technika.htm# ftnref2 

http://www.activboard.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=115&Itemid=93
http://www.activboard.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=127&Itemid=109
http://www.zskrouna.cz/projekt1/technika.htm# ftnref2
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jakoukoliv aplikaci, psát poznámky nebo zvýrazňovat informace a vše se následně 

zobrazuje na Smart Boardu. Tablet mohou využívat i žáci a interaktivně se tak 

zapojovat do výuky rovnou ze své lavice. Díky této možnosti lze do výuky zapojit 

i žáky s tělesným postižením.
13

 

  

 Obr. 12
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16

 Obr. 15
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Zde je popsána pouze malá část z produktů, které firmy Promethean a SMART 

Technologies ve spojení s IWB nabízejí. Zásadní revolucí v používání těchto tabulí je, že 

nyní už tabule umožňují současně práci dvou lidí, což v minulosti nebylo možné. Další 

změnou, která byla donedávna velkým problémem, je kompatibilita formátů mezi 

                                                 
13

 http://www.avmedia.cz/ 
14

 http://www.avmedia.cz/smart-produkty/smart-board-rada-600i3.html 
15

 http://www.chytretabule.cz/novinky-smart-board.a72.html 
16

 http://www.avmedia.cz/smart-produkty/smart-sympodium.html 
17

 http://4ict.co.uk/airlinerwirelessslate.html 

http://www.avmedia.cz/
http://www.avmedia.cz/smart-produkty/smart-board-rada-600i3.html
http://www.chytretabule.cz/novinky-smart-board.a72.html
http://www.avmedia.cz/smart-produkty/smart-sympodium.html
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programy Activ Studio a SMART Notebook. Tato změna umožňuje rychlejší a efektivnější 

rozvoj výuky pomocí IWB, protože učitelé mohou využívat výukové objekty pro oba typy 

tabulí. Ovšem otvírání jednotlivých formátů není úplně bez problémů. Některé rysy, které 

jsou typické pro ten daný program, se musí ve druhém poupravit a naopak. To však 

zpravidla nebývá problém.  

2.2 Historický kontext zavedení IWB do výuky 

Od roku 1991, kdy byla společností SMART Technologies
18

 představena první IWB, 

uplynulo již 20 let. První IWB byly navrženy pro podnikatelský sektor a teprve až 

o několik let později se začaly objevovat ve školách. Zpočátku bylo jejich použití omezeno 

kvůli nedostupnosti vhodného softwaru, značným počátečním investicím a určité 

rezervovanosti dané strachem učitelů z kroku do neznáma. Jak píše A. C. Jeavons - Wilson 

(2005), před zavedením IWB do výuky se prováděly výzkumy, které se zaměřily na to, jak 

by mohla být vyvinuta IWB tak, aby podporovala výuku a učení v různých předmětech na 

středních školách. Například Ch. Greiffenhagen v roce 1999 zaměřil své pozorování na 

vliv tradiční tabule na celé vyučování s úmyslem informovat designery IWB o žádoucích 

vlastnostech a způsobech využití interaktivní tabule. Designerům se povedlo dané 

informace využít a výsledkem bylo, že v roce 2001 britské školy investovaly peníze 

nejenom do projekční techniky a počítačů, ale také do IWB. 

Lze tedy říct, že průkopníkem v zavádění IWB do výuky byla Velká Británie. Od 

konce 20. století investovala britská vláda do integrace IWB neobvykle vysoké finanční 

prostředky, což znamenalo, že už v roce 2007 byly IWB (myšleno, alespoň jedna na škole) 

na všech základních školách a z 98 % na školách středních.
19

 Cílem vlády je snaha vybavit 

do budoucna všechny třídy. Ve Velké Británii bylo dodnes provedeno několik významných 

výzkumů, jejichž pozitivní výsledky měly vliv na rozšíření IWB do výuky po celém světě. 

O těchto výzkumech a jednotlivých studiích, které popisují situaci v zahraničí, se zmíním 

v následující kapitole.  

Jak uvádí D. Miller a D. Glover (2010), když byly IWB ve Velké Británii poprvé 

nabízeny školám, měly školy před sebou nelehký úkol. Musely se rychle zorientovat 

v rozsahu dostupných technologií a následně se snažit vybrat takové IWB, o kterých se 

                                                 
18

 http://www.smarttech.com/ 
19

 http://en.wikipedia.org/wiki/Interactive_whiteboard#Research_into_impact_of_interactive_whiteboards_o

n_ed ucation_standards 
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domnívaly, že budou mít pozitivní vliv na učení. Tento výběr byl podroben určité analýze 

dodávaných produktů na jednotlivých školách. Všichni učitelé na škole byli vyzváni, aby si 

při demonstraci tabulí prodejci jednotlivé tabule vyzkoušeli a zhodnotili jejich význam pro 

výuku. Po vyhodnocení těchto výsledků byly vybrány tabule, u nichž se předpokládalo, že 

mají největší potenciál. Zpravidla se jednalo o IWB od společností SMART Technologies 

a Promethean ActivBoard
20

. Každá škola určila jednoho učitele, který měl tabuli ve své 

třídě v prvním zkušebním roce. Většinou to byl učitel, který měl ICT dovednosti a nebál se 

s IWB
21

 experimentovat, čímž si rychle rozvinul dovednosti potřebné pro práci s IWB. Na 

školách se pak uskutečňovaly pravidelná setkání, formální i neformální, kde učitelé sdíleli 

nové znalosti a nově nabyté dovednosti. To vše pomohlo zachovat počáteční zápal do 

učení pomocí IWB. Efektivní profesní rozvoj učitelů nastal při sdílení nových a nových 

dovedností a možných nástrojů používaných při přípravě na výuku. V rámci této první vlny 

znamenalo toto neformální zdokonalování největší pokrok.  

Když byly IWB ve Velké Británii zaváděny do škol masivněji, začaly se zkoumat 

různé způsoby, jimiž mohou učitelé obohatit výuku. Na různých setkáních se učitelé dělili 

o své zkušenosti, měli možnost požádat o pomoc při vytváření vlastních zdrojů a následně 

začali samostatně vytvářet výukové hodiny. Nicméně ukázalo se, že používání IWB 

zůstalo většinou statické a učitelé nedokázali plně využít její potenciál. Bylo zřejmé, že je 

potřeba, aby se učitelé v oblasti IWB technologií vzdělávali důkladněji. Učitelé si tak 

začali vzájemně hospitovat na hodinách, zaznamenávali je, vedly se rozhovory s žáky 

i učiteli a výsledky byly analyzovány. Závěrem bylo, že nejprve ze všeho se učitelé musí 

zaměřit na aktuální používání IWB a teprve následně hledat způsoby, jak inovativně 

připravit aktivity pro výuku pomocí IWB. 

Zavedení IWB se nevyhnulo ani České republice, i když tento trend u nás začal 

o něco později než v zahraničí. Pravděpodobně první nainstalovaná IWB byla již v roce 

1999 na ZŠ Lupáčova v Praze 3. Jak uvádí M. Hausner (2009), skutečný systém 

efektivního využívání interaktivních médií se však rozvinul až v roce 2004 poté, co byly na 

škole nainstalovány další tři tabule. Teprve v tomto okamžiku bylo možné zajistit 

jednotlivým členům pedagogického sboru častější a plynulejší přístup do třídy, kde byly 

technologie instalovány. Až v tomto období si interaktivní výukové objekty našly své 

neoddělitelné místo ve vlastním vyučování. O základní škole Lupáčova a jejím řediteli 

Milanovi Hausnerovi se zde zmiňuji proto, že hrají důležitou roli v celkové podpoře 

                                                 
20

 http://www.prometheanworld.com/ 
21

 V následujícím textu nebudou IWB rozlišovány podle jednotlivých výrobců. 
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využívání těchto médií nejen v České republice. Škola stála u zrodu prvního portálu pro 

interaktivní objekty, který je stále funkční na adrese: www.veskole.cz.  

Oproti zahraničí máme stále ještě co dohánět. To není překvapivé, protože když byly 

v České Republice instalovány první IWB, v zahraničí se již prováděly první výzkumy, jak 

tato nová didaktická technika ovlivňuje proces výuky. My jsme nyní ve stádiu, kdy se tyto 

výzkumy v rámci různých projektů (např. Vzdělání 21
22

) teprve realizují. Můžeme 

předpokládat, že postupně dojde k větší integraci těchto „novinek“ do výuky. Použil jsem 

záměrně slovo „novinka“, protože se často s tímto označením pro IWB setkávám. Ale je 

tomu opravdu tak? Z technického hlediska IWB rozhodně nazývat novinkou nemůžeme, 

vždyť dvacet let v technickém rozvoji je velmi dlouhá doba. Z pohledu didaktiky snad ano, 

i když zde bych také oponoval. Více jak deset let, co se používá tato didaktická technika 

v zahraničí, také není zanedbatelná doba. „Novinkou“ ji snad můžeme nazývat jen v našem 

systému vzdělávání, kde ještě nemá své pevné místo. Největší překážky v zavádění IWB 

do výuky představují především vysoká pořizovací cena, strach z nového a nutná časová 

investice ze strany učitelů. 

2.3 IWB v zahraničí 

V dnešní době se IWB používají v celé řadě zemí. V tomto oddíle nastíním 

současnou situaci v některých zemích Evropy. Vycházel jsem hlavně z dokumentu 

(European Schoolnet, 2010), který vytvořila pracovní skupina Interactive Whiteboard 

Working Group (IWB WG), působící v rámci organizace European Schoolnet
23

. Tato 

pracovní skupina je iniciativou evropských ministerstev školství, které sdílejí narůstající 

zkušenosti s využíváním IWB ve školách, a rozvíjejí tím své národní strategie v oblasti 

informačních a komunikačních technologií. V následujícím textu pouze stručně popíši 

situaci v některých zemích. Rozhodně tím nejsou pokryty všechny výzkumy, které byly 

v jednotlivých zemích ohledně IWB realizovány. 

2.3.1 Velká Británie 

Jak už bylo napsáno v části 2.1, největším průkopníkem zavádění IWB do vzdělávání 

v Evropě je Velká Británie. Vláda, potažmo pak ministerstvo školství (Department 

                                                 
22

 http://www.vzdelani21.cz  
23

 http://www.eun.org/web/guest 
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for Education
24

) investuje velké finanční prostředky nejenom do integrace IWB do výuky, 

ale podporuje veškeré moderní informačně-komunikační technologie v celém systému 

vzdělávání. To, že dnes mají ve Velké Británii IWB téměř v každé třídě základní a střední 

školy, je výsledkem dlouhodobé a systematické podpory v oblasti ICT.  

Už v roce 2000 se školy podílely na velmi ambiciózním plánu dalšího profesního 

rozvoje učitelů, který byl financován prostřednictvím tzv. „Fondu nových příležitostí“ ve 

výši 230 miliónů liber. Cílem bylo poskytnout přibližně 30 hodin předmětového školení 

ICT pro prakticky všechny učitele základních a středních škol. Původně byl tento plán 

zamýšlený jako tříletý, později se však o rok prodloužil a skončil v roce 2003. 

Dalším z projektů, které byly zaměřeny na výuku pomocí IWB, byl pilotní projekt 

financovaný ministerstvem školství v letech 2000 – 2001. Projekt byl zaměřen na výuku 

matematiky v 7. ročnících základních škol, konkrétně na využití IWB společně s různými 

matematickými softwary ve výuce (např. MathsAlive, Easiteach Maths, The Geometer’s 

Sketchpad, TI InterActive aj.). Projektu se zúčastnilo celkem 20 základních škol a stejný 

počet učitelů matematiky. Podle odpovědí z dotazníků si většina učitelů (16 učitelů z 20) 

zvykla na používání IWB a spatřovala v ní výhody pro interaktivní výuku celé třídy. 

 Hlavními výstupy tohoto projektu byly (Oldknow, 2005): 

 v průběhu projektu měli učitelé velmi pozitivní mínění o hodnotě a užitečnosti 

zdrojů, které v rámci projektu získávali, a chtěli v něm pokračovat po celou dobu 

jeho pilotního trvání; 

 učitelé měli pocit, že zdroje a nabízená školení jim umožní lépe rozvíjet 

matematickou gramotnost jejich žáků; 

 učitelé cítili, že musí ICT integrovat do svých didaktických přístupů a strategií. 

Dále bylo v rámci projektu osloveno formou dotazníků 425 žáků. Ti, vesměs 

pozitivně hodnotili projekt po celou dobu jeho trvání, velmi kladný dopad to podle nich 

mělo na jejich učení a zároveň na postoj k matematice obecně. Konkrétní odpovědi 

naznačily, že: 

 žáci v rámci ročního pilotního projektu měli větší zájem o matematiku než 

v předchozích letech (69 % odpovědí);  

 software MathsAlive jim umožnil snazší učení matematiky (73 % odpovědí); 
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 matematické hry, které byly realizovány pomocí IWB, napomohly k lepšímu 

zapamatování probírané látky (75 % odpovědí); 

 díky použití moderní technologie (např. IWB, počítač) výuka žáky více bavila 

(85 % odpovědí). 

Ve stejném období (2000 – 2001) byla provedena ještě jiná studie (Levy, 2002), 

která se zaměřila na zavedení IWB do výuky ve dvou středních školách (City School 

a Yewlands) v Sheffieldu. Tato studie byla zahájena v Sheffield City Learning Centres pod 

vedením profesora P. Levyho. Předmětem studie bylo pozorování v 17 třídách (8 tříd na 

City School a 9 tříd na Yewlands) v různých vzdělávacích oblastech. Celkem bylo 

provedeno 11 rozhovorů s učiteli (6 rozhovorů na City School, 5 na Yewlands). Cílem bylo 

prozkoumat, jak vnímají učitelé a žáci použití IWB ve výuce a dále upozornit na problémy 

vznikající v rané fázi zavádění IWB do výuky. Levy uvádí, že učitelé hlásili řadu výhod 

spojených s používáním IWB, například jednoduchý a efektivní způsob demonstrace 

různých didaktických softwarů; použitím předem připravených zdrojů se zkracuje čas 

strávený psaním na obyčejnou tabuli; IWB nabízí velké množství informací a výukových 

materiálů; materiály vytvořené na IWB lze uložit a znovu použít aj. Dále byly zmíněny 

způsoby, kterými lze tabuli použít na podporu usnadnění interakce ve třídě, například IWB 

je účinným stimulem pro interakci učitel – žák, žák – žák; je účinným prostředkem, jak 

žákům umožnit prezentovat a diskutovat o své práci aj. Levy shrnul pozitivní hodnocení 

učitelů IWB do následujících bodů: IWB 

 může nabídnout zábavnější a zajímavější učení; 

 může pomoci poskytnout učitelům účinnější vysvětlení; 

 může přispět ke zlepšení výsledků vzdělávání a zvýšit motivaci žáků. 

Levy však zdůrazňuje, že důležité je zde slovo „může“. Moderní technologie je 

pouze dalším z prostředků, které mohou učitelům při jejich výuce pomoci. Jak se bude ale 

samotné vyučování vyvíjet, záleží opět jen na osobnosti každého učitele. 

Projekt ukázal, že i žákům se práce s tabulí líbí. Na školách byl proveden 

dotazníkový průzkum, kterého se zúčastnilo celkem 286 žáků, z toho 189 ze školy City 

School a 97 ze školy Yewlands. Prezentované výsledky ukázaly, že 84 % zúčastněných 

žáků ze školy City School a 86 % žáků z  Yewlands uvedlo, že se jim použití IWB ve třídě 

zamlouvá.  
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Konkrétně zmiňovali například tyto důvody: 

 informace prezentované na IWB jsou dobře viditelné; 

 mají snadný a rychlý přístup k dalším informacím a vzdělávacím zdrojům; 

 vzdělávací zdroje lze uložit a znovu použít; 

 IWB může usnadnit spoluúčast celé třídy na učení; 

 IWB je příjemný a účinný prostředek pro prezentaci osobní práce; 

 IWB může učinit výuku zábavnější a zajímavější; 

 IWB povzbuzuje žáky, aby věnovali výuce více pozornosti. 

Levy ovšem zmiňuje i některá negativa spojená s používáním tabule. Jednalo se 

hlavně o technické problémy jako špatné světlo ve třídách, špatné umístění tabule aj. Další 

nevýhodou bylo snižování didaktické hodnoty tabule díky nezkušenému používání ze 

strany učitele (Levy, 2002). 

V následujících letech probíhaly ve Velké Británii další studie, na základě kterých se 

integrace IWB do škol stále zvyšovala. Studie přinášely vesměs pozitivní výsledky 

a učitelé i žáci byli stále více této moderní technice nakloněni. Učitelé se zlepšovali v ICT 

dovednostech, tím se stávali sebevědomějšími v používání IWB a snažili se ve výuce více 

experimentovat. Při vyhodnocení pilotního projektu, který se uskutečnil v letech  

2002 –2004 na britských školách v 5. a 6. ročnících, uvedlo 87 % učitelů (celkem bylo 

dotazováno 68 učitelů), že tabule měla vliv na jejich sebevědomí při používání ICT,  

a 98 % uvedlo, že jsou daleko více nakloněni používání IWB ve výuce i v dalších letech. 

Žáci uváděli, že jsou více motivováni, zvyšuje se jejich pozornost a celkově jsou do výuky 

více zapojeni (Roberts, 2006). 

Výše zmíněné studie se shodují, že IWB umožňuje dynamičtější, zábavnější a méně 

stereotypní výuku. Ovšem jaký vliv má IWB na pochopení probírané látky? Odpovědí na 

tuto otázku měla být studie, kterou nechalo vypracovat britské ministerstvo školství. 

Chtělo zjistit, zda žáci dosáhnou lepších výsledků, jestliže se ve třídách vymění klasické 

tabule za IWB. Tato studie (Moss a kol., 2007) probíhala v letech 2004 – 2005 na 

30 londýnských školách (cca 9 000 žáků) ve třech základních předmětech: matematika, 

angličtina a přírodní vědy. Výzkumnou metodou bylo pozorování v hodinách. Ukázalo se, 

že ve většině pozorovaných hodin byly kvalita i charakter učení srovnatelné s třídami bez 

interaktivních tabulí. 
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 Materiály používané na interaktivní tabuli měly v mnoha případech vzhled a funkci 

tradičních učebnic. 

 Způsob výkladu byl prakticky nezměněný. 

 Práce s interaktivní tabulí byla zřídkakdy spojena s významným posunem 

v porozumění látce. 

Daná studie, která ke sběru dat využívala dotazníků, rozhovorů se žáky, pracovních 

textů v hodinách a videonahrávek jednotlivých hodin, pak na základě kvantitativního 

testování hypotéz o vlivu IWB na výkon žáků a kvalitativní analýze dat, týkajících se 

využití IWB na různých školách a v různých předmětech, vyvodila důležité závěry: 

1. Pouze v angličtině byl zjištěn pozitivní vliv interaktivních tabulí na porozumění 

probírané látky.  

2. Zlepšení ve znalostech žáků v matematice ve školách používajících interaktivní 

tabuli bylo dokonce nižší než v ostatních školách, které IWB nevyužívaly. 

3. V přírodních vědách se ve srovnání s ostatními školami neukázaly žádné změny 

(Moss a kol., 2007, cit. v Kafková, 2010). 

Z tohoto výzkumu je patrné, že IWB může mít vliv na porozumění látky, ale také 

nemusí. Domnívám se, že důležitým zjištěním je, že tabule nemají negativní vliv na 

porozumění látce. Pokud je zaznamenáno zlepšení, byť jen velmi malé, stále je to zlepšení. 

Zajímavé také je, že IWB byly většinou používány jako klasické tabule, didaktický přístup 

k výuce byl prakticky nezměněn a žáci byli převážně zase jen pasivními pozorovateli. 

Jestliže si učitelé nejsou vědomi didaktické funkce tabule a jejího odkazu na interaktivní 

výuku, pak se IWB často nepřesně nazývá „učební pomůckou“
25

, která bez širšího 

začlenění do procesu výuky nemůže ovlivňovat lepší porozumění vyučované látce. IWB 

však není jen „pomůckou“, ale je to hlavně prostředek, kterým řídíme celou výuku. Řada 

studií, prováděných s IWB, nezahrnuje tzv. „kontextuální faktory“. Mezi tyto faktory patří 

kultura školy, vzdělání učitelů, délka učitelské praxe, učitelovy ICT dovednosti, školení 

učitelů, aj. Podle Schuck a Kearney (2007) hrají významnou roli v prováděných 

výzkumech právě zmíněné faktory. 

Zmínil jsem studie, které se ve Velké Británii uskutečnily v minulých letech. I ostatní 

výzkumy (např. Miller & Glover, 2004; Amstrong et al, 2005; Glover et al, 2005; Higgins 

et al, 2007), které podrobně popisuje P. Digregorio (2010), přinesly závěr, že IWB mají 
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pozitivní vliv na zapojení žáků do výuky, na jejich motivaci, pozornost, vnímání a učení. 

Většinou se však jedná o případové studie, které nelze zobecňovat. Jisté ale je, že IWB na 

výuku vliv má, a podle většiny studií vliv kladný. Ve Velké Británii jsou o pozitivním 

účinku IWB na výuku natolik přesvědčeni, že v roce 2010 do ní britská vláda investovala 

50 miliónů liber, což představuje jednu pětinu rozpočtu na integraci ICT do vzdělávání.
26

 

2.3.2 Dánsko 

V lednu roku 2004 navštívili zástupci dánského ministerstva školství výstavu 

moderních technologií BETT
27

 v Londýně. Zde se seznámili s koncepcí britského 

ministerstva zavádění těchto technologií do vzdělávání, což je inspirovalo, aby byl ještě 

v témže roku zahájen a po dobu trvání dvou let financován pilotní projekt využití IWB na 

základních a nižších středních školách (7. – 9. ročník v ČR). Projektu se zúčastnily tři 

školy (Risgaard, 2010): Grantofteskolen ve městě Ballerup, Overlund Skole ve městě 

Viborg a Rugkobbelskolen ve městě Aabenraa. Projekt byl organizován v rámci širšího 

projektu ITIF, který byl zaměřen na zavedení ICT do škol. Na základě předchozích 

zkušeností z Velké Británie bylo hlavním cílem zjistit potenciál IWB, pokud jde o: 

 profesní rozvoj učitele a jeho kompetencí; 

 rozvíjení kompetencí žáků ve všech předmětech; 

 nové aspekty vzdělávání a vedení hodiny (tj. organizace výuky, využití digitálních 

a vzdělávacích zdrojů aj.); 

 ovlivnění každodenního vyučování a učení ve třídě. 

V návaznosti na projekt byly vytvořeny internetové stránky http://iwb.emu.dk, kde 

mohli žáci a učitelé čerpat inspiraci pro svoje učení (respektive výuku) v dánštině nebo 

angličtině.  

Učitelé naplnili očekávání ministerstva školství a IWB ve své výuce hojně využívali. 

Podle výsledků, které byly zjištěny pomocí analýzy odpovědí z dotazníků, rozhovorů 

s učiteli a rozborů pozorovaných hodin, ne všichni učitelé využívali IWB ve stejné míře. 

Mezi učiteli byly značné rozdíly. Někteří učitelé ji používali téměř ve všech hodinách, jiní 

kombinovali výuku pomocí klasické tabule a IWB a někteří ji využívali jen velmi zřídka. 

Tabule byla využívána pro několik různých účelů, například: 
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 vyhledávání informací na internetu (mapy, obrázky, Google aj.); 

 prezentace žákovských prací; 

 zavádění nových vzdělávacích témat; 

 promítání filmů, TV a klipů z internetu; 

 shrnutí předchozí lekce; 

 hodnocení výuky a žákovských projektů. 

V letech 2008 – 2009 byla prováděná studie Dánským evaluačním institutem 

(EVA
28

). Zapojilo se do ní 11 škol z 11 různých měst v Dánsku. Studie pomocí 

systematického pozorování výuky, dotazníků a diskuzí s učiteli přinesla řadu zajímavých 

poznatků o využití IWB: 

 Použití IWB ve třídě podporuje různé prvky ICT integrace obecně. Zdá se, že 

informační a komunikační technologie se používá častěji a spontánněji v učebnách, 

které nejsou na ICT specializované a kam nemusí učitel docházet.  

 Učitelé i žáci více používají digitální prezentace, multimediální zdroje z webových 

stránek na internetu (text, zvuk, video atd.). 

 Učitelé jsou raději, když mohou používat IWB ve své kmenové třídě, kterou 

navštěvují každý den, místo toho, aby museli docházet do vyhrazených učeben, 

kam mohou přijít pouze jednou nebo dvakrát týdně. 

 Učitelé zdůrazňují, že žáci tráví méně času psaním na tabuli při prezentování svých 

prací. Vše si nyní mohou připravit v klidu doma a pak to na tabuli ukázat celé třídě. 

 Skupina odborníků vyhodnotila výsledky ze studie a doporučují, aby tabule byla 

zapnutá po celý den. Uvádějí, že učitelé neztrácejí čas s jejím zapnutím a žáci s ní 

mohou o přestávkách pracovat. Tato možnost bude přispívat k jejich vzdělávání 

a nabývání informačně-komunikačních dovedností při práci s IWB (Risgaard, 

2010). 

2.3.3 Maďarsko 

V Maďarsku je situace ohledně integrování IWB do výuky v počátcích. Od roku 

2002 se maďarská vláda zaměřovala na rozšíření využívání ICT ve vzdělávání. 

Prostřednictvím vládního vzdělávacího plánu z roku 2007 byly vynaloženy finanční 
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prostředky na integraci IWB do vzdělávání. V roce 2009 byl proveden průzkum zaměřený 

na školy, které mají IWB. Cílem bylo získat zpětnou vazbu o tom, jak integrovat IWB do 

stávajících učebních osnov. Z. Tar a kolektiv (2010) použili dotazníkovou metodu a mezi 

450 škol rozeslali dotazníky. Odpovědělo 84 škol z širokého spektra vzdělávacího 

systému. V posledních letech je v Maďarsku značný rozmach používání IWB ve všech 

typech škol (základní školy, základní školy jazykové, gymnázium, střední odborné školy, 

průmyslové školy aj.). Na všech školách (obr. 1), které odpověděly, mají celkem 331 IWB 

(z toho 268 připevněno napevno a 63 mobilních). V průměru mají 4 tabule na školu, ale 

distribuce je velmi nerovnoměrná. Většina škol má dvě až tři tabule. Je také 18 škol, kde 

mají pouze jednu a naopak 26 škol má tabulí dokonce pět. Podle 70 % respondentů jsou 

IWB velmi užitečné a jejich pedagogické výhody jsou nesporné (modrá část koláčového 

grafu). Ještě významnější je, že 65 škol považuje IWB za velmi užitečné a chce je 

nainstalovat v co největším počtu do jednotlivých tříd (hnědá část grafu). V kontrastu je 

pak 7 % škol, kde jsou učitelé sice rádi, že IWB mají, avšak za užitečnější považují 

používání notebooků (fialová část grafu). Z 84 škol, pouze tři uvedly, že v IWB nevidí 

praktické využití.  

 

Obr. 1 (Tar a kol., 2010) 

Dalším zajímavým bodem zkoumání byla míra využitelnosti v jednotlivých 

předmětech. Největší využitelnost měla IWB v hodinách IT. To bylo zapříčiněné hlavně 

tím, že IWB byla nejdříve nainstalována právě v učebnách IT. Jen málo škol mělo 
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dostatečné využití IWB i v dalších předmětech. Většina škol prováděla v oblasti IWB své 

první kroky, proto jsou výsledky tak nízké (obr. 2).   

 

Obr. 2 (Tar a kol., 2010) 

Nejen žáci byli motivováni k využití ICT nástrojů, ale i učitelé si uvědomili, že pro 

ně tyto nástroje budou v budoucnosti důležité. Školy tedy pro učitele zajišťují různá 

školení. Průzkum došel k závěru, že používání IWB má vliv na zlepšování dovedností 

žáků. Školy zároveň mají zájem o to, aby se IWB instalovaly ve větším počtu.  

2.3.4 Švýcarsko 

Přijetí IWB do procesu vzdělávání je ve Švýcarsku v počáteční fázi. Švýcarsko nemá 

ministerstvo školství a odpovědnost za vzdělávání přejímají kantony, federace a obce. 

V roce 1999 studie odhalila, že švýcarské školy jsou poměrně dobře vybaveny počítači, ale 

málo integrují ICT nástroje do výuky. To vzbudilo mezi politiky velké obavy. Na základě 

tohoto zjištění byl v letech 2002 – 2007 realizován rozsáhlý program pro vzdělání učitelů 

v oblasti ICT nástrojů s důrazem na integraci komunikace, produktivity a kreativity těchto 

nástrojů, ve všech oblastech učebních osnov. IWB se nepovažuje za prioritu, a tak nebyla 

zahrnuta do profesního rozvoje učitele. Výdaje na infrastrukturu se soustředí hlavně na 

zvýšení počtu počítačů na jednoho žáka, propojení všech zařízení k internetu a větší počet 

datových projektorů v učebnách. Ve Švýcarsku nejsou žádné vládní programy ani 

statistiky, zabývající se integrací IWB do škol. Tabule jsou většinou koupeny obcí 

z rozpočtu na vybavení školy, nikoliv z rozpočtu na ICT (Burton, 2010). 
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2.3.5 Rakousko 

V roce 2007 zahájilo rakouské ministerstvo školství (BMUKK
29

) iniciativu  

tzv. Futur (e) learning
30

, která podporuje nové formy výuky a učení pomocí informačních 

a komunikačních technologií ve vzdělávání. Futur (e) learning podporuje moderní přístupy 

k učení, odklání se od tradičního vyučování charakterizovaného pasivní rolí žáků a přiklání 

se k výuce zaměřené na jejich vlastní aktivní přístup a podporuje jednotlivé inovující 

vzdělávací procesy. Jedním z aspektů této iniciativy bylo sledování a dokumentování 

vyučovacích hodin. Autoři iniciativy došli k závěru, že vhodným řešením moderního 

přístupu k vyučování je právě IWB, která má potenciál stát se tabulí 3. tisíciletí. Podle 

průzkumu (Lehner, 2010) v roce 2008 bylo 21 % státních škol vybaveno IWB. K lepší 

ilustraci, jak se vyvíjela situace ohledně počtu IWB v jednotlivých letech, poslouží 

obrázek 3.  

 

Obr. 3 

V návaznosti na výsledky z iniciativy Future (e) learning zahájilo rakouské 

ministerstvo školství několik projektů na hodnocení využití IWB ve vzdělávání. Tyto 

projekty zahrnovaly různé typy škol, tabulí a softwaru. Jedním z nich byl projekt  

(Lehner, 2010) zaměřený na zavedení IWB do třech hornorakouských škol (střední škola 

a dvě gymnázia). Žáci i učitelé byli použitím tabulí nadšeni a ocenili jejich význam ve 
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výuce. Na stupni hodnocení byla tabule všemi zúčastněnými průměrně hodnocena 

známkou1,3 (1 – nejlepší známka, 4 – nejhorší známka).  

2.3.6 Itálie 

V Itálii je přijetí IWB v raném stádiu, i když počet nainstalovaných tabulí neustále 

roste. Například v letech 2003 – 2007 vzrostl počet z několika set na přibližně 4 000 

(Parigi, 2010). K dalšímu rozvoji IWB sloužily výsledky jednotlivých pilotních projektů, 

které byly financovány místními školskými úřady a z rozpočtu jednotlivých škol. Byly to 

hlavně projekty ve třech italských provinciích (Trento, Bologna, Lombardia). Projekty 

byly zaměřeny na podporu integrace informačních a komunikačních technologií ve všech 

oblastech učiva. Školy byly podporovány při inovaci výuky a učení, učitelé absolvovali 

různá školení na rozvoj ICT dovedností a vznikaly první portály (např. Scuola Digitale 

Lombardia
31

), kde skupiny vyškolených odborníků sdíleli své znalosti a postupy při 

používání IWB. 

Italské ministerstvo školství navázalo na tyto pilotáže projektem nazvaným 

Digiscuola
32

, který měl za cíl rozšířit integraci IWB do jižních oblastí Itálie. Projektu se 

zúčastnilo přibližně 30 000 žáků a 3 500 učitelů. Výzkum provedený univerzitou v Miláně 

(Università Cattolica di Milano
33

) na základě odpovědí z dotazníků přinesl závěr, že učitelé 

byli pozitivně nakloněni k používání IWB. Učitelé v dotaznících uváděli, že jsou 

především rádi za možnost postupného přechodu od tradiční výuky k inovativní. Více jak 

40 % učitelů uvedlo, že se jejich výuka stala dynamičtější a zahrnovala více diskusí. Tím 

se posilovala interakce mezi učitelem a žáky, respektive mezi samotnými žáky. Vědci 

prováděli se žáky různé rozhovory a z nich vyšlo najevo, že žákům se výuka jeví 

poutavější a zajímavější než výuka tradiční. Ministerstvo školství neučinilo žádné 

doporučení, kam by se měly tabule ve školách instalovat, a tak v mnoha školách byla IWB 

nainstalována do počítačových učeben. Učitelé namítali, že pokud budou mít jen takto 

omezený přístup k využití, pak je to velká překážka k přijetí IWB do výuky. Vedení škol 

dává většinou přednost vybavení laboratoří, které jsou přístupné pro přírodní vědy, 

matematiku, ale i jiné předměty. Ovšem jak píše L. Parigi (2010), většina výuky stejně 

probíhá za pomoci klasických pomůcek (tužka, papír, učebnice), kde učebnice je hlavním 
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zdrojem informací. Proces výuky je obvykle zaměřen na učitele, bez inovativních 

a konstruktivistických postupů. 

2.3.7 Portugalsko 

V roce 2004 byl v Portugalsku zahájen rozsáhlý výzkum, jehož cílem bylo zjistit 

dopad IWB na vzdělávání žáků. Projekt byl realizován v Portugalsku a Španělsku 

a podílely se na něm čtyři vědecké skupiny. Celkem bylo pozorováno 160 tříd, z toho 

každá vědecká skupina pozorovala 40 tříd na 10 školách. V Portugalsku prováděl výzkum 

A. Rodrigues (2010) ze školícího centra v Batalze. Na konci dvouletého projektu byly 

zveřejněny některé důležité výsledky, které byly prezentovány na výstavě BETT v roce 

2006 v Portugalsku. Výsledky lze shrnout do několika bodů: 

 Z hlediska motivace / pozornosti / účasti a soustředění: 

IWB zvyšuje motivaci žáků a jejich účast v procesu učení. 

IWB zvyšuje pozornost a koncentraci žáků. 

Žáci se díky IWB aktivněji zapojují do procesu učení. 

 Řízení a dynamika třídy („Class managment“): 

IWB umožňuje vysokou flexibilitu v realizaci výukového plánu. 

IWB nabízí možnost lepší organizace a řízení třídy. 

 Použití IWB v jiných souvislostech: školení / prezentace / semináře: 

IWB jsou velmi užitečné při jiných příležitostech, než je výuka: například 

prezentace učitelů, setkávání učitelů a rodičů, výstavy a další činnosti prováděné ve 

školní oblasti. 

V období 2007 – 2010 byl realizován klíčový školní projekt, který měl jasné cíle, 

například dosažení poměru dva žáci na počítač s připojením na internet; 90 % učitelů bude 

mít ověřené své ICT kompetence; 50 % žáků bude certifikováno v oblasti ICT aj. 

Napomoci k tomu mělo vybavení škol 310 000 počítači, 9 000 IWB každý rok do roku 

2010 a 25 000 videoprojektory (Rodrigues, 2010).  
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2.3.8 Finsko 

Zajímavým příkladem ve vztahu k IWB je Finsko. Studenti této země mají 

v mezinárodních srovnávacích testech PISA
34

 výsledky dlouhodobě jedny z nejlepších. Jak 

ale píše O. Neumajer (2008a), Finsko nepodlehlo módní vlně IWB technologie jako 

například Velká Británie. Moderní finské učebny nejsou v naprosté většině vybaveny IWB. 

Finové tvrdí, že investice do nich je příliš nákladná na to, aby se vyplatila. Spíše se 

využívá multimediálního počítače připojeného k internetu promítajícího obraz přímo na 

plátno. Tato technika je přítomna ve dvou třetinách všech učeben. Lze ovšem konstatovat, 

že tam, kde se IWB ve Finsku nachází, je využívána velmi často a účelně. Neumajer také 

píše, že byl osobně svědkem situace, kdy sami zástupci britského školství po návštěvách 

finských škol konstatovali, že s tak pokročilým využíváním tabulí se lze ve Velké Británii 

setkat jen výjimečně. Vhodné je dodat, že Finsko nemá jako Velká Británie zvláštní vládní 

program pro ICT ve vzdělávání, nikdo hromadně nedodává drahá zařízení do škol. Ve 

výdajích na školství patří Finsko ke světovému průměru. Tato země je příkladem toho, že 

nezávisí jen na technickém vybavení, ale také na způsobu výuky. 

2.4 IWB v České Republice 

Jako v mnoha jiných zemích Evropy, tak i v České Republice se stala IWB oblíbenou 

součástí výuky.  K výraznější integraci IWB do škol došlo v roce 2005 a od té doby stále 

strměji roste. Počet tabulí se od roku 2005 do roku 2009 zvýšil přibližně pětkrát 

a výsledkem bylo, že školy měly v průměru jednu IWB (Hausner, 2009). Tento výsledek je 

ovšem dosti zavádějící, protože mezi jednotlivými školami existují značné rozdíly 

a spousta škol nemá ještě v dnešní době ani jednu. V současnosti je integrace IWB do škol 

dána především aktivitou školy, krajskými granty a lokálními granty zřizovatele bez 

podpory státu. S nárůstem počtu tabulí je spojena i větší využitelnost IWB v jednotlivých 

předmětech (Rychlá šetření, 2009). Nejvíce se používají v přírodovědných předmětech, 

cizích jazycích a matematice (obr. 4). 
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Obr. 4 

V roce 2009 proběhl projekt (Rychlá šetření, 2009) s názvem „Rychlá šetření roku 

2009“, v rámci kterého bylo osloveno 4 000 základních, středních a vyšších odborných 

škol. Projekt byl realizován od 25. 5. 2009 do 29. 5. 2009, kdy byl na internetu vystaven 

dotazník, v němž respondenti odpovídali na otázky týkající se informačních 

a komunikačních technologií a interaktivních tabulí. Zajímavé jsou hlavně výsledky, jež se 

týkají počtu tříd vybavených IWB na jednotlivých školách (obr. 5). 

 

Obr. 5 

Výzkumu se nakonec zúčastnilo 2 827 škol. Nejzajímavějším údajem je, že téměř 

polovina z dotázaných škol nemá IWB, což naznačuje, že mezi školami jsou opravdu 
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Využitelnost IWB v  jednotlivých předmětech (%) 
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Počet tříd vybavených IWB 

všechny více než polovina

přibližně polovina méně než polovina, ale víc než jedna

pouze jediná třída žádná třída
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značné rozdíly a není pravidlem, že škola má alespoň jednu tabuli, jak by se mohlo zdát na 

základě celorepublikového průměru. Jen velmi malé procento škol má větší počet IWB. Ve 

všech třídách má IWB pouze 0,4 % škol, IWB ve více než polovině tříd má 0,6 % škol 

a IWB  přibližně v polovině tříd má 1,2 % škol.  

Není tedy divu, že IWB jsou u nás stále označovány jako „novinka“. Učitelé nemají 

možnost, jak se s tabulí více seznámit, a tak ji pokládají za „novinku“. Jestliže chceme 

zhodnotit její dopad na výuku, pak musí být pevně zakotvená napříč celým vzdělávacím 

systémem a ne jen pouhým zajímavým zpestřením výuky.  

2.5 Výhody a nevýhody IWB 

Některé výhody či nevýhody IWB už byly zmíněny v předchozích oddílech. Zde 

přináším jejich shrnutí. Na základě řady hospitací při výuce s IWB vyvodil J. Dostál 

(2009) následující výhody využívání IWB: 

 žáky lze vhodným využitím interaktivní tabule lépe motivovat k učení (samotná 

tabule to ale neumí), 

 učivo lze lépe vizualizovat, je možné využívat animace, přesouvat objekty, 

uplatňuje se zásada názornosti,  

 lze déle udržet pozornost žáků (ale i ta po čase opadá),  

 již vytvořené materiály lze využívat opakovaně (výhoda při paralelní výuce), 

případně je lze snadno upravit,  

 žáky lze snadněji a aktivněji zapojit do výuky,  

 text psaný přímo ve výuce lze snadno uložit a sdílet prostřednictvím internetu se 

žáky, 

 žáci si při práci s tabulí rozvíjejí informační a počítačovou gramotnost, která je pro 

dnešní život nezbytností, 

 je možná přímá práce s internetem (pokud je PC připojeno k internetu). 
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J. Dostál (2009) zároveň s výhodami upozorňuje i na nevýhody spojené 

s využíváním IWB ve výuce. Některé vybrané nevýhody jsou: 

 lze snadno sklouznout k encyklopedismu (tomu je možné předcházet důkladným 

metodickým školením učitelů), může být potlačován rozvoj abstraktního myšlení 

žáků, 

 pokud je interaktivní tabule využívána velmi často, zájem žáků opadá a berou ji 

jako samozřejmost, 

 někteří učitelé ji využívají pouze jako projekční plátno (vytrácí se interaktivita), 

 tvorba vlastních výukových objektů je náročná na čas a dovednosti pracovat s ICT, 

 existuje jen málo tzv. i-učebnic (učebnic pro interaktivní tabule) a jiných již 

hotových výukových objektů, 

 někteří učitelé prvního stupně se vyslovují proti psaní prstem, záleží však jen na 

učiteli, aby byla žáky využívána pera nebo popisovače, 

 klasická učebnice je odsouvána do pozadí (žáci se neučí pracovat s tištěnou 

knihou), 

 omezuje se psaný projev obvyklý v případě „klasické tabule“ (žáci často jen 

„klikají“ na tlačítka), 

 některé učitele může využívání interaktivní tabule svádět k potlačování 

demonstrace reálných pokusů, přírodnin, případně jiných pomůcek. 

J. Dostál (2009) dále upozorňuje na to, že samotnou instalací IWB není ještě zaručen 

pozitivní přínos vzdělávání jak pro učitele, tak pro žáka. Klade velký důraz na přístup 

učitele k výuce. Nabádá k systematičnosti práce na metodice využití IWB ve výuce. Podle 

něj se doposud lze setkat pouze s izolovanými pokusy, které mnohdy řeší pouze konkrétní 

problémy integrace v rámci jednotlivých tematických celků učiva. Zastává názor, že IWB 

je vždy jen didaktická technika. Učební pomůckou se stávají až na tabuli vytvořené 

výukové objekty, například napsané texty, vytvořené nákresy, načrtnuté grafy či diagramy. 

Dostál mimo jiné uvádí, že IWB jsou vhodné pro vzdělávání žáků se speciálními 

potřebami, například pro žáky s jemnou motorikou, kteří mají problém psát klasickou 

křídou či popisovačem, je IWB značky Smart Board dobrým pomocníkem, jelikož mohou 

psát na tabuli pouhým prstem.  

Zajímavým článkem, který popisuje, jak se z výhod IWB mohou stát velmi rychle 

nevýhody, je článek od M. Hubatky (2009a) s názvem „Pár způsobů, jak zabít moderní 

výuku pomocí interaktivních tabulí hned v počátku“. Hubatka v deseti bodech popisuje 
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základní chyby, které školy dělají při zavádění IWB do výuky (zřejmě na základě vlastního 

pozorování): 

1. Tabuli dáme do multimediální odborné učebny a všichni tam budou chodit. 

2. O umístění tabule, obsahu programů na počítači i o školení a způsobu využití 

budou rozhodovat učitelé IT, protože technice rozumějí. 

3. Tabuli nedáme do kmenové učebny, oni by ji rozbili. 

4. Tabuli nedáme do kmenové učebny, přece ji nemůže mít jedna učitelka nebo 

skupina učitelů víc než ti ostatní. 

5. Nejprve je proškolíme a až tabuli pořídíme, už to budou všichni učitelé umět. 

6. Tabuli dáme té méně šikovné učitelce, protože ta šikovnější už to umí a stejně si 

najde způsob, jak se k ní dostat, ale ta méně progresivní potřebuje podporu.  

7. Pořídíme tabuli a už to pojede samo, všichni ochotně s ní budou pracovat 

a okamžitě nastane zkvalitnění výuky.  

8. Pořízení tabule povede k vyšší kooperaci mezi učiteli a zkvalitnění vztahů mezi 

nimi. 

9. Tabule není pro malé děti nebo naopak tabule je jen pro malé děti, protože slouží 

hlavně na hraní. 

10. Už jen fakt, že s tabulí umím pracovat a používám ji každou hodinu, znamená, že 

učím dobře a moje hodiny jsou kvalitně odučené. 

V jiném článku, který na předchozí článek navazuje, M. Hubatka (2009b) popisuje, 

jak radí školám, kam mají své první tabule instalovat. Navrhuje, aby tabuli daly k dispozici 

svému nejlepšímu a nejprogresivnějšímu učiteli, který s ní bude okamžitě experimentovat 

a hlavně ji bude ihned používat ve výuce. V článku podkládá tuto svoji radu několika 

pádnými argumenty z mnohaleté praxe, z nichž některé jsou:  

 V kmenové třídě bude paradoxně více využita než v nějaké multimediální nebo 

prezentační učebně. 

 I když ji bude v počátku hlavně používat jeden učitel, tak brzy na sebe nabalí 

skupinku aktivních „průkopníků“, kteří také začnou s tabulí učit.  

 Tento první učitel sice bude potřebovat podporu, zejména morální, ale brzy začne 

sám žádat o možnost výjezdu na školení nebo konferenci s tematikou interaktivních 

tabulí, ale hlavně sám začne ostatní učitele učit a školit.  
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 Protože má tento učitel tabuli de facto pro sebe stále, tak brzy začne s tabulí 

pracovat systematicky – vícehodinové přípravy, projekty atp. Nemusí se omezovat 

na jednu či dvě hodiny týdně v nějaké cizí učebně, ale má vše u nosu a jeho práce je 

systematičtější, promyšlenější a neskonale kvalitnější.  

IWB je pouze nástroj, pomocí něhož můžeme udělat výuku dynamičtější, zábavnější, 

efektivnější, méně stereotypní atd. Pokud je učitel kreativní a nápaditý, pak i samotná 

výuka se stává výukou kreativní a nápaditou. V případě výuky pomocí IWB musí učitel 

splňovat ještě další kritérium, a tím jsou ICT dovednosti, v tomto případě obsluha počítače 

a IWB. 

2.6 Interaktivní tabule – didaktický pohled 

Z didaktického hlediska je otázkou, kam zařadit IWB. Je IWB učební pomůckou, 

didaktickou technikou, materiálním didaktickým prostředkem nebo technickým výukovým 

prostředkem? To všechno jsou pojmy z odborné literatury i laických textů, které jsou ve 

spojení s IWB používány. Před odpovědí na předešlou otázku je vhodné zařadit IWB do 

širšího kontextu vzdělávacího procesu a jednotlivé pojmy přesněji charakterizovat.  

J. Maňák (2003) uvádí, že výuka byla po dlouhou dobu chápána jako celek, který je 

složen ze tří složek – obsah, učitel a žák. Současné pojetí vzdělávacího procesu se 

vyznačuje vzájemným působením čtyř komponent (obr. 16), jimiž jsou: 

 obsah výuky, učivo, jeho struktura, 

 učitel, vyučování, tj. zprostředkování učiva žákům, řízení jejich učební činnosti, 

 žák, učení, tj. proces osvojování učiva žáky, 

 didaktické prostředky, tj. učební pomůcky a technické vybavení, umožňující 

zefektivnit výchovně vzdělávací proces. 
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Obr. 16 (Maňák, 2003) 

2.6.1 Didaktický prostředek 

Z předchozího schématu je pro nás důležitý pojem „didaktické prostředky“. Podle 

Maňáka (2003) představují didaktické prostředky důležitou didaktickou kategorii. Zahrnují 

všechny materiální předměty, které zajišťují, podmiňují a zefektivňují průběh vyučovacího 

procesu. Jde o takové předměty, které v úzké souvislosti s vyučovací metodou 

a organizační formou výuky napomáhají dosažení vzdělávacích cílů. 

Podle Kalhouse a Obsta (2002) je didaktickým prostředkem vše, co učitel a žák může 

využít k dosažení výukových cílů. Takovým prostředkem může být metoda výuky, 

vyučovací forma, didaktická zásada, dosažení dílčího cíle je prostředkem k dosažení 

výukových cílů, ale prostředkem je také školní tabule, učebnice, učební prostory, výpočetní 

technika apod. 

Didaktické prostředky se dále dělí na materiální a nemateriální. Geschwinder a kol. 

(1995) řadí mezi nemateriální prostředky vyučovací metody, organizační formy 

a vyučovací zásady. Materiálními prostředky nazývají vyučovací (učební) pomůcky, 

žákovské pomůcky, učebny a didaktickou techniku (obr. 17).  
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Obr. 17 (Geschwinder a kol., 1995) 

Jelikož nemateriální prostředky nejsou pro tuto práci důležité, nebudeme se jimi 

nadále zabývat. Je zřejmé, že IWB bude patřit do skupiny materiálních didaktických 

prostředků. 

2.6.2 Materiální didaktický prostředek 

Materiální didaktické prostředky lze charakterizovat jako didaktické prostředky, 

které jsou materiální povahy. Jedná se o předměty (soubory předmětů), které slouží 

k didaktickým účelům. Působí ve spojení s obsahem nebo metodami a formami k dosažení 

stanovených cílů vyučovacího procesu přímo nebo pro toto působení vytvářejí vhodné 

podmínky. Význam pojmu „materiální didaktický prostředek“ není opět vykládán 

jednotně. V úzkém pojetí zahrnuje pouze oblast učebních pomůcek a didaktické techniky. 

V širším kontextu jsou materiální didaktické prostředky spojovány s prakticky celým 

materiálně technickým vybavením školy: školní budova; výukové, účelové a správní 

prostory; jejich vybavení atd. (Rambousek, 2008). 

V. Rambousek (2008) rozděluje materiální didaktické prostředky do šesti skupin: 

1) Učební pomůcky. Tato skupina materiálních didaktických prostředků se od jiných 

odlišuje těsností svého vztahu k obsahu výuky. Jejich vztah k obsahu je přímý 

a bezprostřední. Mezi učební pomůcky patří například učebnice, modely, školní 

obrazy, záznamy zvuků apod.  

2) Metodické pomůcky. Skupina metodických pomůcek je soubor materiálních 

prostředků určených učiteli k jeho řídící a regulační funkci. Patří sem například 

metodické příručky, odborná literatura z oblasti učitelovy specializace, pedagogiky, 

psychologie a filozofie výchovy, sbírky úloh apod. Jedná se o komplex materiálů, 
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vztahujících se nejen k obsahu, ale také umožňující učiteli snadnější plánování, 

řízení a kontrolu výuky. 

3) Zařízení. Do této široké skupiny jsou řazeny určité druhy materiálních 

didaktických prostředků, které se bezprostředně nevztahují k obsahu dané výuky. 

Skupina zahrnuje výrobky speciálně vytvořené, upravené nebo vhodně vybrané pro 

využití ve vyučovacím procesu (laboratorní přístroje, indikační a měřicí přístroje, 

přístroje pro porovnání předmětů a jevů, nářadí, nástroje, speciální školní nábytek 

atd.), které nejsou využívány jako učební pomůcky. 

4) Didaktická technika. Jedná se o soubor vizuálních, auditivních, audiovizuálních 

a jiných přístrojů a technických systémů využívaných k vyučovacím účelům. Jsou to 

takové materiální didaktické prostředky, které umožňují prezentaci některých druhů 

učebních pomůcek a slouží k řízení a kontrole výuky. Patří sem například klasické 

tabule, IWB, diaprojektory, datové projektory, počítače a další přístroje. 

Didaktická technika by měla být v podstatě řazena mezi zařízení, ale vzhledem 

k jejímu významu, specifickým možnostem a univerzálnímu použití ji většina autorů 

uvádí jako samostatnou skupinu materiálních didaktických prostředků. 

5) Školní potřeby zahrnují soubor drobných předmětů používaných při grafických 

projevech žáků a některé další předměty pro jejich učební činnost – sešity, psací 

potřeby, štětce, barvy, trojúhelníky, úhloměry, kružítka aj. 

6) Výukové prostory představují interiéry (popř. exteriéry) sloužící didaktickým 

účelům, jako jsou odborná učebna, dílna, laboratoř, tělocvična aj. 

Toto členění je pro nás velmi důležité, a to hlavně z toho důvodu, že učební pomůcky 

a didaktická technika jsou samostatné skupiny materiálních didaktických prostředků. 

V literatuře je nutné odlišovat pojem „didaktická technika“ od pojmu „učební pomůcka“, 

za který je často zaměňován.  

2.6.3 Technický výukový prostředek 

V literatuře se můžeme setkat ještě s pojmem „technický výukový prostředek“. 

Technické výukové prostředky představují funkční spojení určitého prostředku didaktické 

techniky s příslušnou pomůckou v dané výukové situaci, tj. jednotu vzájemně se 

podmiňující technické a programové složky tohoto prostředku plnícího jistou výukovou 

funkci (Rambousek, 2008). Například na realizaci zpětné projekce jako technického 
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výukového prostředku plnícího funkci při expozici učiva se účastní příslušný transparent 

(pomůcka) a zpětný projektor (prostředek didaktické techniky), resp. procvičovací funkce 

daného technického systému je založena na spojení příslušného programu (pomůcka – 

software) a počítačového systému (prostředek didaktické techniky – hardware). Spojení 

prostředku didaktické techniky s pomůckou, která tuto techniku ke své prezentaci 

vyžaduje, představuje typický příklad technického výukového prostředku 

(Rambousek, 2008). 

Převedeno například na výuku matematických funkcí pomocí IWB: Příslušný 

program (Smart Notebook – Math Tools
35

), který využívám k výuce, je učební pomůcka 

a interaktivní tabule (Smart Board) je prostředek didaktické techniky. 

Nyní můžeme odpovědět na úvodní otázku tohoto oddílu, tedy kam zařadit IWB. 

IWB je materiálním didaktickým prostředkem a spadá do skupiny „didaktická technika“. 

Funkčním spojením didaktické techniky (Smart Board – hardware) a učební pomůcky 

(Smart Notebook – software) vzniká technický výukový prostředek. 

2.7 IWB, Rámcový vzdělávací program pro gymnázia 

a Školní vzdělávací programy 

V současné době je důležité, jak se k prostředkům ICT a k využití úloh ze života 

staví Rámcové vzdělávací programy (RVP). Vzhledem k zaměření práce se podíváme 

pouze na RVP pro gymnázia. Podle něj by smyslem vzdělávání na gymnáziu nemělo být 

předat žákům co největší souhrn poznatků, fakt a dat, ale naučit je zařazovat informace do 

smysluplných souvislostí životní praxe a motivovat je k tomu, aby chtěli své vědomosti 

a dovednosti po celý život dále rozvíjet. Gymnázium by mělo vytvářet studijní prostředí, 

které motivuje žáky k učení a nabízí jim dostatek příležitostí osvojit si vymezenou úroveň 

klíčových kompetencí, tzn. osvojit si některé podstatné vědomosti, dovednosti, postoje 

a hodnoty. Tyto nabyté zkušenosti by žáci měli být schopni využít ve svém osobním 

i profesním životě (RVP G, 2007). 

  

                                                 
35

 Math Tools (matematické nástroje) je program, který umožňuje kreslení grafů, kreslení pravidelných 

i nepravidelných mnohoúhelníků aj. 
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Rámcový vzdělávací program pro gymnázia (RVP G) má několik základních 

principů.  

RVP G: 

 specifikuje úroveň klíčových kompetencí, jíž by měli žáci na konci vzdělávání 

na gymnáziu dosáhnout;  

 zařazuje jako závaznou součást vzdělávání průřezová témata s výrazně 

formativními funkcemi; 

 podporuje komplexní přístup k realizaci vzdělávacího obsahu, včetně možnosti 

jeho vhodného propojování, a předpokládá volbu různých vzdělávacích 

postupů, různých metod a forem výuky ve shodě s individuálními potřebami 

žáků; 

 umožňuje modifikaci vzdělávacího obsahu pro vzdělávání žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných (RVP G, 2007). 

Domnívám se, že tento výběr čtyř ze sedmi principů RVP G má úzkou spojitost 

s IWB, protože pomocí ní se tyto základní principy mohou dobře realizovat. Ve spolupráci 

s IWB lze uskutečňovat celou řadu výukových projektů, které jsou protkány průřezovými 

tématy. Průřezová témata poskytují vhodný prostor pro směřování ke klíčovým 

kompetencím. RVP ve vzdělávací oblasti „Informatika a informační a komunikační 

technologie“ podporuje využívání digitálních technologií, kam samozřejmě patří i IWB. 

Žáci si prostřednictvím tabule rozvíjejí nejenom své ICT znalosti a dovednosti, ale také si 

osvojují klíčové kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní kompetence aj. 

Tuto didaktickou techniku lze využít napříč všemi vzdělávacími oblastmi (např. Jazyk 

a jazyková komunikace, Matematika a její aplikace, Člověk a příroda aj.), potažmo všemi 

vzdělávacími obory (např. Český jazyk, Cizí jazyk, Matematika, Fyzika, Chemie, Biologie 

aj.). Jak už bylo zmíněno, IWB je také velmi vhodnou a používanou technikou pro žáky se 

speciálními vzdělávacími potřebami. 

Na závěr tohoto oddílu popíšu, jaké postavení má IWB ve Školních vzdělávacích 

programech (ŠVP) třech pražských gymnázií. Vybral jsem ŠVP Akademického gymnázia 

Štěpánská, Gymnázia Omská a Gymnázia Nad Štolou.  

Akademické gymnázium Štěpánská se o IWB ve svém ŠVP zmiňuje v popisu 

časového a organizačního vymezení předmětu Dějepis a Základy společenských věd. 

Výuka obou předmětů probíhá v odborné učebně za pomocí tradičních pomůcek, 
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multimediální techniky a interaktivní tabule s možností přístupu na internet (Školní 

vzdělávací program, 2009a). 

Ve Školním vzdělávacím programu Gymnázia Omská se IWB objevuje v  popisu 

organizační a časové charakteristiky předmětu Anglický jazyk a Literatura anglicky 

mluvících zemí. Výuka obou předmětů probíhá v běžných i specializovaných učebnách 

(v multimediální a počítačové učebně), kde jsou při výuce využívány moderní technologie: 

například CD přehrávače, DVD přehrávač, dataprojektor, interaktivní tabule (Školní 

vzdělávací program, 2009b). 

Gymnázium Nad Štolou se ve svém ŠVP zmiňuje o interaktivní tabuli v obecném 

popisu vybavení školy a dále pak v charakteristice vyučovacího předmětu Anglický jazyk 

– vyšší stupeň, konkrétně v části nazvané „Obsahové, časové a organizační vymezení 

vyučovacího předmětu“. Výuka anglického jazyka probíhá jednak v kmenových učebnách 

a pracovně anglického jazyka, dále pak v multimediální učebně, kde se při výuce využívá 

CD přehrávače, dataprojektor, počítače, interaktivní tabule (Školní vzdělávací program, 

2008). 

2.8 IWB a matematika 

„Čeští školáci ve srovnání se světem propadli Horší se hlavně v matematice.“ 

(www.idnes.cz) 

„Matematika na českých školách je nuda a dril, chybí přesah do reálného života.“ 

(www.mediakom.cz) 

„Čeští deváťáci nesnášejí matematiku.“(Právo) 

Podobné články můžeme najít poslední dobou na internetu či v novinách stále 

častěji.
36

 Čím dál tím víc se mezi učiteli, ale i širokou veřejností diskutuje, jak to je s těmi 

dnešními žáky: co vědí a nevědí, co by měli vědět, jestli čtou, či nečtou, zda umí počítat 

atd. Odpovědí na tyto otázky by mohlo být mezinárodní srovnávání patnáctiletých žáků 

PISA, které probíhalo v letech 2003 – 2009 a zúčastnilo se ho 40 zemí z celého světa.
37

 

Předmětem zkoumání byly tři oblasti: čtenářská gramotnost, matematika a přírodní vědy. 

V prosinci roku 2010 byly zveřejněny výsledky. Průzkum odhalil alarmující stav výsledků 

                                                 
36

 http://ucitel.flexilearn.cz/media-o-nas/ 
37

 http://zpravy.idnes.cz/specialni-priloha.aspx?y=domaci/vysledky-matematicke-gramotnosti-podle-

vyzkumu-pisa-2009.htm 

http://ucitel.flexilearn.cz/media-o-nas/
http://zpravy.idnes.cz/specialni-priloha.aspx?y=domaci/vysledky-matematicke-gramotnosti-podle-vyzkumu-pisa-2009.htm
http://zpravy.idnes.cz/specialni-priloha.aspx?y=domaci/vysledky-matematicke-gramotnosti-podle-vyzkumu-pisa-2009.htm
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českých žáků nejenom v oblasti čtenářské gramotnosti a přírodních vědách, ale především 

pak v oblasti matematické gramotnosti. V matematice byl sice celkový výsledek průměrný, 

avšak v období od roku 2003 do roku 2009 došlo k největšímu zhoršení ze všech 40 zemí, 

které se daného srovnávání zúčastnily. Zhoršení se týká všech druhů škol s výjimkou škol 

speciálních, které zůstaly zhruba na stejné úrovni. V roce 1995 byly výsledky našich žáků 

z 8. ročníků velice pozitivní. V mezinárodním výzkumu TIMSS
38

, kterého se účastnilo 

41 zemí, se umístili čeští žáci v matematice na 6. místě a v přírodovědných předmětech 

dokonce na 2. místě (Průcha, 1997). 

Za příčiny propadu českých žáků v matematické gramotnosti lze považovat (Tiskové 

zprávy, 2011): 

 neschopnost žáků aplikovat matematické vzorce na příklady 

z reálného života; 

 snížená motivace žáků vzdělávat se; 

 rušení přijímacích zkoušek na vyšší stupeň školy; 

 spokojenost rodičů se stávající podobou výuky; 

 nulová motivace učitelů dále se vzdělávat a jejich sebeuspokojení se 

stávajícím stavem; 

 nižší prostředky na vzdělávání; 

 absence moderních didaktických metod; 

 nedostatek moderních vzdělávacích pomůcek: počítačů a programů; 

 klesající důraz na matematické vzdělávání během uplynulých 15 let; 

 klesající úroveň dalších gramotností – čtenářské a přírodovědné. 

Tučně jsou zvýrazněny příčiny, které by se daly za určitých okolností ovlivnit 

pomocí IWB. Mohly by být označeny i některé další (např. nulová motivace učitelů dále se 

vzdělávat a jejich sebeuspokojení), ale výběr těchto čtyř má s IWB nejužší spojitost. 

O zvýšení motivace žáků při použití moderních technologií už bylo v předešlém textu 

napsáno mnoho. Zbylé tři tučně zvýrazněné body se vzájemně prolínají a mohou se 

ovlivňovat. Např. bez moderní vzdělávací pomůcky (počítačový program) nemůžeme 

realizovat moderní didaktickou metodu (simulační hra
39

), která žákům napomůže aplikovat 

                                                 
38

 http://timss.bc.edu/ 
39

 Poznámka autora: Simulace (simulační hra) v edukačním kontextu znamená obvykle hru, při níž hráči 

vstupují do fiktivní situace a řeší nějaký momentálně fiktivní problém, který však mívá obvykle velmi reálné 

jádro (je blízký nějakému skutečnému problému). Zdroj: 

http://timss.bc.edu/
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matematické vzorce na příklady z reálného života. IWB je didaktická technika, která ve 

spojení s různými matematickými počítačovými programy, interaktivními učebnicemi, 

applety a 3D animacemi vytváří prostor pro využívání moderních didaktických metod. 

Žáci si díky zmíněnému spojení mohou různé reálné situace lépe namodelovat 

a jednodušeji s těmito modely pracovat. Získávají tím komplexnější vhled do probírané 

problematiky. 

Výhodou pro učitele matematiky je, že matematických programů, které se dají využít 

ve spojení s interaktivní tabulí, je nepřeberné množství. Některé programy jsou k získání 

na internetu zcela bezplatně (tzv. freeware), jiné jsou zpoplatněny (tzv. komerční software) 

a někteří dodavatelé nabízejí uživatelům programy s různě omezenými verzemi 

(tzv. shareware).  

Stručný přehled některých matematických programů, které se dají využít pro 

podporu výuky matematických funkcí ve spojení s IWB na středních školách, uvedu 

v následujícím oddíle. 

2.9  IWB a matematické funkce 

Matematické funkce jsou jednou z nejobsáhlejších a nejnáročnějších kapitol 

matematiky na střední škole. Žáci na základě funkčních předpisů zakreslují grafy funkcí do 

soustavy souřadnic, naopak podle obrázků grafů se snaží přijít na funkční předpis, učí se 

rozeznávat základní vlastnosti jednotlivých funkcí (definiční obor, obor hodnot, rostoucí, 

klesající, sudá, lichá, omezená zdola, omezená shora atd.) a hledají mezi funkcemi určité 

spojitosti. V tradičních učebnicích je posloupnost vysvětlování pojmu funkce asi taková: 

Nejprve je uvedena definice a vlastnosti dané funkce, pak je představeno několik příkladů, 

na kterých si žák uvědomí základní „chování“ jednotlivých funkcí (např. posunutí po x-ové 

a y-ové ose), následuje nácvik zakreslování jednotlivých elementárních funkčních předpisů 

do soustavy souřadnic a naopak podle zakreslených grafů hledají žáci funkční předpisy. 

 Samotné zakreslování grafů do sešitů zabere žákům spoustu času, často jsou grafy 

několikrát překreslovány, a tím se stávají samotné zápisky nepřehlednými. Vzhledem 

k omezenému prostoru v tradičních učebnicích jsou v nich uvedené vždy jen základní typy 

jednotlivých případů funkcí a nějaké úlohy na procvičení. Pokud chce žák nějakým 

způsobem experimentovat a odhalovat nové skutečnosti, musí postupně nakreslit několik 

                                                                                                                                                    
http://wiki.rvp.cz/Knihovna/1.Pedagogicky_lexikon/S/SIMULACE,_SIMULA%C4%8CN%C3%8D_HRA 

http://wiki.rvp.cz/Knihovna/1.Pedagogicky_lexikon/S/SIMULACE,_SIMULA%C4%8CN%C3%8D_HRA
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desítek grafů na papír, a teprve pak může zobecnit své poznatky o dané funkci. Při 

samotném objevování souvislostí je proto velmi vhodné využít IWB společně s nějakým 

matematickým programem. IWB a daný program nejen ušetří čas, který bychom strávili 

vykreslováním grafů na klasickou tabuli, ale zároveň se zde otvírá prostor pro samotné 

experimentování a individuální tvoření jednotlivých žáků. Žáci se stávají aktivními 

spoluúčastníky vzdělávacího procesu. 

Podívejme se nyní na stručný přehled některých matematických programů 

zaměřených na matematické funkce. Některé z nich (Math Tools, Vofce) jsem také využil 

v praktické části diplomové práce. 

 Math Tools (matematické nástroje): Math Tools
40

 je matematický software, 

určený přímo pro IWB, který se dá k Smart Notebooku dokoupit. Umožňuje např. 

vykreslování grafů ze zadané rovnice nebo tabulky, rýsování pomocí kružítka, 

pravítka a úhloměru, kreslení pravidelných i nepravidelných mnohoúhelníků atd. 

 

Obr. 18 – Math Tools 

 Funkce na CD (nakladatelství Prometheus): Tento komplexní výukový program 

pro střední školy byl vytvořen roku 2006 v rámci rigorózní práce L. Volfové 

(2006) na Masarykově Univerzitě v Brně. Program je přehledný a skládá se ze tří 

základních částí: teorie, sbírka úloh a test znalostí. Autorka klade důraz na 

propojení teorie se sbírkou úloh. Velmi lehce můžeme přecházet mezi teorií 

a sbírkou úloh, kde se nacházejí úlohy na procvičení. Ke každé úloze je přiřazeno 

správné řešení. U zadání úlohy je nápověda. Na závěr kapitoly máme možnost si 

                                                 
40

 Odkaz na možnost využití 30ti denní zkušební verze: 

http://smarttech.com/us/Solutions/Education+Solutions/Products+for+education/Software/SMART+Noteboo

k+collaborative+learning+software/SMART+Notebook+Math+Tools+software 

http://smarttech.com/us/Solutions/Education+Solutions/Products+for+education/Software/SMART+Notebook+collaborative+learning+software/SMART+Notebook+Math+Tools+software
http://smarttech.com/us/Solutions/Education+Solutions/Products+for+education/Software/SMART+Notebook+collaborative+learning+software/SMART+Notebook+Math+Tools+software
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své nabyté vědomosti vyzkoušet v „Testu znalostí“. Ten se skládá z 10 otázek 

a otázky mají na výběr z 5 možností. Po každé odpovědi program vyhodnotí, zda 

jsme odpověděli správně, či špatně. Na konci testu se objeví tabulka, kde je 

přehledně popsáno, kolik jsme měli správných odpovědí a celková známka. 

Program je přehledný, srozumitelný a snadno ovladatelný. Horší už je to 

s přítomností nějakého interaktivního prvku, samostatným objevováním nových 

skutečností žáky či propojováním úloh s reálným životem. 

U úloh ve sbírce je vždy statický obrázek, což je podle mého názoru škoda. Kdyby 

byl statický obrázek nahrazen interaktivním např. s možností pohybu po soustavě 

souřadnic, žáci by mohli mnohem lépe experimentovat, a zjišťovat tak vlastnosti 

různých grafů. Jelikož jsou obrázky statické, dostává se tento program do role 

tradiční učebnice, s tím rozdílem, že úlohy nejsou v tištěné podobě, ale v podobě 

elektronické. Úlohy jsou izolované od reálného života a jsou zaměřené pouze na 

funkční předpisy bez ukázky jediného praktického uplatnění.  

Snaha o určitou interaktivitu a prostor pro objevování žáků je v záložce „Teorie“ 

u výkladu jednotlivých elementárních funkcí. Zde jsou interaktivní obrázky 

(applety) pro jednotlivé funkce, které se mění podle toho, jak měníme hodnoty 

zadaných parametrů. Tyto hodnoty můžeme měnit buď tak, že je ručně přepíšeme 

nebo nastavíme pomocí posuvníku.
41

 V celém programu také nenalezneme žádné 

propojení s reálným životem nebo s jiným vzdělávacím oborem. Izolovanost 

pojmu „funkce“ je tak značná.
42

 

 

Obr. 19 – Funkce na CD (nakladatelství Prometheus) 

                                                 
41

 Poznámka autora: Pokud však použijeme posuvník, tak se parametry budou měnit pouze po desetinách. 

Program však desetiny neakceptuje a začne hlásit chybové hlášky a přestane pracovat (alespoň na mém 

počítači). Počítač nám ho pak neumožní vypnout jinak než ukončením úlohy ve Správci úloh. 
42

 Odkaz na stránky, kde se dá program koupit: http://www.dobryskolak.cz/produkt/funkce-vyukovy-

program-pro-stredni-skoly-se-sbirkou-uloh-12683400/ 

http://www.dobryskolak.cz/produkt/funkce-vyukovy-program-pro-stredni-skoly-se-sbirkou-uloh-12683400/
http://www.dobryskolak.cz/produkt/funkce-vyukovy-program-pro-stredni-skoly-se-sbirkou-uloh-12683400/
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 Vofce: Vofce je jednoduchý matematický software, který umí vykreslovat grafy 

matematických funkcí. Grafy jsou zakreslovány do soustavy souřadnic podle 

zadaných funkčních předpisů. Jsou od sebe barevně rozlišeny a jejich počet není 

omezen.
43

 

 

Obr. 20 - Vofce 

 Funkce: Funkce je velmi podobný softwaru Vofce, na rozdíl od něj však 

nemusíme ručně zadat celý funkční předpis, ale pouze měníme parametry.
44

  

 

Obr. 21 - Funkce 

                                                 
43

 Odkaz na stáhnutí plné verze:  http://www.slunecnice.cz/sw/vofce/ 
44

 Odkaz na stáhnutí plné verze: http://www.slunecnice.cz/sw/funkce/ 

http://www.slunecnice.cz/sw/vofce/
http://www.slunecnice.cz/sw/funkce/
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 Graphing Calculator 3D: Graphing Calculator 3D pracuje s grafy v 3D prostoru. 

Opět můžeme zadat více grafů najednou a pozorovat jejich průběh v jiné dimenzi. 

Můžeme přepínat mezi 2D a 3D prostorem, grafy si různě otáčet a pustit animaci 

rotování grafů kolem os souřadnic.
45

 

 

Obr. 22 – Graphing Calculator 3D 

 Online Grapher: Online Grapher je matematický applet, podobný matematickým 

programům Vofce a Funkce. Applet umí vykreslovat zadané funkční předpisy 

a jednotlivé grafy od sebe barevně odlišuje.
46

 

 

Obr. 23 – Online Grapher
47

 

                                                 
45

 Odkaz na stáhnutí zkušební verze: http://calculator.runiter.com/graphing-calculator/ 
46

 Odkaz na webovou stránku: http://www.math.hawaii.edu/lab/241/online-grapher.shtml 
47

 http://www.math.hawaii.edu/lab/241/online-grapher.shtml  

http://calculator.runiter.com/graphing-calculator/
http://www.math.hawaii.edu/lab/241/online-grapher.shtml
http://www.math.hawaii.edu/lab/241/online-grapher.shtml
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2.10 IWB a výukové objekty 

Interaktivní výukový objekt je ucelený a didakticky zdůvodněný soubor výukových 

prvků (obrázků, videí, zvuků, tabulek, grafů a textů), sestavených do jednoho celku, který 

umožňuje interakci s aktéry výuky (Dostál, 2009).  

Výukový objekt je jakýkoli digitální zdroj, který může být opětovně využit pro 

podporu vzdělávání (Willey, 2001). 

Při tvorbě výukových objektů by měl učitel dbát určitých zásad. M. Hausner (2009) 

představil svůj koncept pravidel dobrého výukového objektu (DOMINO): 

 Dynamický 

 Originální 

 Motivační 

 Interaktivní 

 Návodný 

 Otevřený ke změně 

Hausner také zmiňuje několik doporučení při využívání výukových objektů. Tři z jím 

navrhovaných deseti doporučení mi připadají důležité: 

 Jádrem originální hodiny je tvořivý nápad. Výukový objekt nelze jen promítat, 

musí se s ním pracovat ve smyslu pravidel DOMINO. 

 Je nutné si stanovit cíl hodiny, trvání a část hodiny, ve které bude výukový objekt 

využit. 

 Je nutné vědět, kde digitální materiály hledat.   

Výukové objekty můžeme vytvářet pomocí sofistikovaných didaktických programů 

(Math Tools, Funkce, Graphing Calculator 3D, matematické applety aj.), nebo 

prostřednictvím programů, které nejsou přednostně určeny k didaktickému využití 

(MS Word, MS Excel, MS Powerpoint, Malování, Výstřižky aj.). Spojením různých 

„nedidaktických“ programů může vzniknout zajímavý výukový objekt.  

Ne vždy má učitel dostatek času a potřebnou inspiraci k vytvoření kvalitního 

výukového objektu. Pokud tato situace nastane, měl by vědět, kde najít pomocné 

prostředky. V dnešní době existuje spousta tzv. úložišť výukových objektů, kam 

jednotliví učitelé i žáci vkládají své didaktické digitální materiály. Webové stránky úložišť 

mají zpravidla hierarchickou strukturu podobnou takovému uspořádání dokumentů, jaké 
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známe ze souborového systému počítačů. Jednotlivými složkami mohou být například 

vzdělávací oblasti podle rámcových vzdělávacích programů (Neumajer, 2008b). 

Není mým cílem podat ucelený soubor zdrojů, nicméně pro úplnost zmíním některé 

webové stránky, kde najdeme různé typy výukových objektů pro IWB: 

www.veskole.cz:   

Jde o nejrozsáhlejší český portál pro podporu interaktivní výuky, který nabízí velké 

množství materiálů pro tabule SMART Board a ACTIVboard. Zaměřuje se hlavně na  

materiály vytvořené v programu Smart Notebook (Smart Board) 

http://www.smartboardcz.yurls.net/en/page 

Tento webový portál obsahuje širokou nabídku nejrůznějších online aktivit a zdrojů 

pro interaktivní tabule SMART Board. Portál nabízí zajímavé zdroje v podobě fyzikálních 

JAVA appletů, appletů pro matematiku, britské stránky pro matematiku aj.   

http://exchange.smarttech.com/index.html#tab=0: 

Jedná se o zahraniční portál podporován společností SMART Technologies, kde 

veškeré materiály jsou vytvořeny v softwaru SMART Notebook. 

http://matematika.metodik.cz/ 

Český webový portál, který obsahuje sbírku příprav z matematiky pro interaktivní 

tabule SMART Board. Přípravy jsou členěny podle témat a převážně navazují na 

příslušnou učebnici matematiky nakladatelství Prométheus 

http://www.prometheanplanet.com/en/ 

Zahraniční portál, který nabízí velké množství didaktických materiálů pro 

interaktivní tabule ACTIVboard.
48

  

Další možností, jak může učitel získat interaktivní výukové objekty pro svou výuku, 

je využít interaktivních učebnic. Interaktivní učebnice jsou moderní „novinkou“ v oblasti 

edukace, úzce spjatou s IWB. Zpravidla se jedná o digitalizovanou verzi tištěné učebnice, 

která je rozpracována pro použití na IWB a rozšířená o multimediální prvky (obrázky, 

                                                 
48

 Některé další úložiště výukových objektů:  

http://dum.rvp.cz/index.html  

http://dilleo.uhk.cz/dilleo/default.aspx 

http://telmae.cz/home.nsf/HomePage?OpenAgent&lng=EN 

http://www.ucimeinteraktivne.cz/ 

http://ireforschools.eun.or 

http://www.veskole.cz/
http://www.smartboardcz.yurls.net/en/page
http://exchange.smarttech.com/index.html#tab=0
http://matematika.metodik.cz/
http://www.prometheanplanet.com/en/
http://dum.rvp.cz/index.html
http://dilleo.uhk.cz/dilleo/default.aspx
http://telmae.cz/home.nsf/HomePage?OpenAgent&lng=EN
http://www.ucimeinteraktivne.cz/


51 

audio, video, animace atd.). V České republice vyvinulo první systém interaktivních 

učebnic Nakladatelství Fraus.
49

 Dalšími producenty u nás jsou Nakladatelství Alter, 

Nakladatelství Nová škola, Tobiáš aj.  

Pro zajímavost se nyní podívejme na zpracování interaktivní učebnice Nakladatelství 

Fraus. Učebnice se skládá ze dvou částí, tzv. statické a dynamické. Statická část 

(výkladová) je totožná s obsahem tištěných učebnic. Tato část umožňuje efektivní práci 

s textem a obrázky. Vyučující může s tímto obsahem dále pracovat a připravené materiály 

si přizpůsobovat podle svých představ. Dynamickou část tvoří systém multimédií 

zakomponovaných do probíraného učiva. Jsou to např. videosekvence, 2D a 3D animace, 

audio nahrávky, webové odkazy aj. Učitel může jednotlivá videa či animace jednoduše 

ovládat. Například může zastavit projekci, kreslit a zvýrazňovat v ní důležité body, 

nastavovat rychlost přehrávání, regulovat hlasitost atd. V učebnici se také objevují 

interaktivní cvičení, která nabízejí řadu aktivit, jimiž se samotní žáci zapojují do výuky 

a získávají nové poznatky a dovednosti. Tato cvičení obsahují například přiřazování 

objektů (slovo/obrázek lze přetáhnout k jinému objektu), odkrývání objektů (slovo/obrázek 

je skryt pod nějakým obrazcem), vpisování či vkreslování objektů, postupné odkrývání 

objektu – stínování aj. (Mlejnek, Valášek, 2009). 

Výuka je realizována pomocí učebních pomůcek, tištěných učebnic (vizuálně jsou 

stejné, jako má učitel, s tím rozdílem, že nejsou interaktivní), které mají k dispozici žáci, 

interaktivní učebnice, kterou má k dispozici učitel, a didaktické techniky v podobě IWB.  

Jak píše O. Lepil (2010) ve své publikaci „Teorie a praxe tvorby výukových 

objektů“, lze předpokládat, že se formy a technologie učebnicových výukových materiálů 

budou dále vyvíjet, a tím budou ovlivňovat i metody a organizační formy výuky. Učitel by 

při výběru těchto materiálů pro vlastní vyučovací činnost měl vždy klást na první místo 

didaktickou efektivnost výukového materiálu a neměl by se nechat ovlivnit jeho případnou 

vnější atraktivní stránkou nebo jen tím, že při tvorbě materiálu byla použita nová, 

modernější technologie.  
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 http://www.fraus.cz/  

http://www.fraus.cz/
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3 PRAKTICKÁ ČÁST 

Jak jsem uvedl v úvodu, cílem mé diplomové práce je prozkoumání didaktického 

potenciálu IWB při výuce matematických funkcí. K naplnění tohoto cíle jsem vytvořil tři 

interaktivní prezentace zaměřené na elementární matematické funkce, které jsou 

demonstrovány na příkladech z reálného života a propojují znalosti z různých předmětů. 

Při samotné tvorbě prezentací jsem využil internetu, odbornou literaturu a několik různých 

počítačových programů: Smart Notebook 10, Math Tools, MS Word 2010, MS Excel 

2010, Vofce 1.2, Malování, Výstřižky.  

K tomu, abych mohl zhodnotit didaktický potenciál IWB, jsem vybral jednu 

z vytvořených prezentací a použil ji ve výuce na čtyřletém Gymnáziu Evropská v Praze 6. 

Výuku jsem si nahrál na videokameru pro pozdější vytvoření sebereflexe pomocí SWOT 

analýzy. Zaměřil jsem se na pozitiva a negativa dané výuky z pohledu mě jako učitele 

a z pohledu žáků. Pro získání informací, jak danou výuku vnímali samotní žáci, jsem 

vytvořil dotazník.  

3.1 Interaktivní prezentace   

V tomto oddíle popíši vytvořené interaktivní prezentace. Jedna z nich, která byla 

použita při samotné výuce, bude popsána podrobněji, ostatní dvě budou popsány stručně. 

Při vytváření prezentací byly stěžejními programy Smart Notebook 10, Math Tools 

(Matematické nástroje) a Vofce 1.2.  

Všechny tři prezentace mají stejnou strukturu. Na začátku každé z nich je motivační 

video nebo applet, který žákům představí funkce v reálném životě. Dále je jejich struktura 

rozdělena do tří částí: teoretická část, procvičující část a závěrečná aktivita žáků ve 

skupinách. V teoretické části jsou vybrané matematické funkce představeny jednak 

z pohledu výskytu v reálném životě, dále pak z pohledu jejich souvislostí s jinými 

předměty. Pro lepší názornost a pochopení jednotlivých souvislostí je využíváno appletů na 

různých webových stránkách, pomocí kterých samotní žáci modelují skutečnosti 

z reálného života.  

Procvičující část je zaměřena na opakování základních vlastností chování funkcí: 

posunutí po x-ové a y-ové ose, zúžení či rozšíření grafu na základě měnícího se 

koeficientu, souřadnice vrcholu paraboly, velikost periody u goniometrické funkce sinus 
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atd. V této části je využit interaktivní „vykreslovač“ grafů z programu Math Tools, pomocí 

něhož lze velmi rychle a operativně měnit jednotlivá zadání grafů. 

 Po procvičení následuje poslední část prezentace, a tím je aktivita ve skupinách. 

Žáci pomocí nabytých zkušeností z teoretické a procvičující části vypracovávají zadání, 

které požaduje znalost základních vlastností matematických funkcí a teoretický základ 

z příslušných oblastí reálného života, jež jsou v příkladech obsaženy.  

Nezkrácené prezentace jsou uvedeny v přílohách a zde v textu jsou jen stručně 

popsány.  

Pro lepší orientaci v interaktivních prezentacích předkládám souhrn použitých ikonek 

s popisem jejich funkcí. 

 

 Ikonka odkazuje na webovou 

stránku. 

 

Ikonka odkazuje na stranu 

v prezentaci. 

 

Ikonka odkazuje na soubor 

přiložený k prezentaci. 

 

„Ikonka“ skrývá informace 

mimo stránku. Potáhnutím 

„ikonky“ se informace objeví. 

 

Tabulka č. 2: Přehled použitých ikonek 

3.1.1 Kvadratická funkce ve sportu (viz příloha I) 

Než začnu se vlastním popisem prezentace, uvedu zde ideální a nutné podmínky pro 

realizaci této výuky. V ideálním případě by výuka měla probíhat pomocí IWB a počítače, 

který má nainstalovaný potřebný software (Smart Notebook, Math Tools a Vofce 1.2) a je 

připojen k internetu. K ideálnímu stavu napomůže také to, když každý žák bude mít 

k dispozici jeden počítač s připojením na internet. Požadavek 1 žák –  

1 počítač je z toho důvodu, aby každý žák mohl pomocí appletu experimentovat. 

Domnívám se ale, že výuka může probíhat úspěšně i bez toho, aby měl každý žák jeden 

počítač. Nutný požadavek je mít IWB a počítač s potřebným nainstalovaným softwarem 

a připojením na internet. Experimentovat a diskutovat mohou žáci pomocí IWB i bez 

použití počítačů. Kromě počítačů nepotřebují žádné speciální pomůcky. Žáci mají 

k dispozici pracovní listy, které obsahují obrázky soustavy souřadnic, do kterých mohou 
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zakreslovat své pokusné náčrty grafů. Dále mají k dispozici vytištěnou prezentaci s místem 

pro své poznámky.      

Celkový rozsah prezentace je 39 stránek, nicméně v tomto popisu budou zmíněny jen 

ty, které jsou v prezentaci stěžejní. Kompletní prezentace a pracovní listy jsou k dispozici 

v příloze na konci diplomové práce. Jelikož je prezentace obsáhlá a zahrnuje v sobě tři 

samostatné celky, je časová dotace stanovena na 3 vyučovací hodiny. Tématem je 

kvadratická funkce, která je představena na příkladu z reálného života. Konkrétním 

příkladem je sportovní disciplína hod oštěpem. 

Na úvod prezentace je stránka s obrázkem otazníku (obr. 24), který obsahuje odkaz 

na webové stránky www.youtube.com. Na těchto webových stránkách jsem vybral 

motivační video obsahující světový rekord v hodu oštěpem Jana Železného z roku 1996. 

Na videu je velmi dobře patrná trajektorie oštěpu, kterou může učitel na IWB díky 

popisovačům zvýraznit (obr. 25). Jakmile učitel zvedne popisovač, video se zastaví. Po 

zvýraznění trajektorie oštěpu je patrné, že se jedná o parabolu, a žáci tak získávají prvotní 

vhled do problematiky.  

 

 Obr. 24 Obr. 25 

Po motivačním videu následuje teoretická část, která obsahuje celkem 5 stránek. Zde 

je ukázána spojitost s předmětem fyzika. Vysvětleny jsou pojmy „Šikmý vrh vzhůru 

s nulovou odhozovou výškou“ a „Šikmý vrh vzhůru s nenulovou odhozovou výškou“. 

První stránka teoretické části (obr. 26) je věnována šikmému vrhu vzhůru s nulovou 

odhozovou výškou. Stránka obsahuje dva důležité odkazy. Jeden z nich odkazuje na 

fyzikální applet, druhý na soubor vytvořený v programu Vofce 1.2. Žákům je zatajena 

informace (žlutý rámeček na obr. 26, který bude později odkryt) o stejných vzdálenostech 

dopadu těles pro oba úhly. Pomocí fyzikálního appletu (obr. 27) se žáci snaží najít takové 

úhly, pro které jsou tyto vzdálenosti stejné. Odkaz na soubor vytvořený v programu Vofce 

1.2 ukazuje spojitost s matematickými funkcemi, respektive parabolami. Funkce mají jiné 

http://www.youtube.com/
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funkční zápisy, jiné vrcholy, ale průsečíky s osou x a y (což značí vzdálenost hodu) mají 

stejné (obr. 28). 

   

 Obr. 26 Obr. 27 

 

Obr. 28 

Na další stránce se žáci dozvědí o rozdílu mezi balistickou křivkou a parabolou. Žáci 

se upozorní na to, že v další práci se bude brát v potaz pouze parabola neboli idealizovaný 

stav, což je stav bez vlivu prostředí. Následuje vysvětlení šikmého vrhu vzhůru 

s nenulovou odhozovou výškou. Zde jsou žáci upozorněni na tři veličiny, které mají vliv na 

konečnou vzdálenost hodu oštěpem. Těmi veličinami jsou: velikost odhodového úhlu 

(optimální úhel), výška závodníka a odhodová rychlost. Stránka opět obsahuje odkaz na 

výše zmíněný fyzikální applet, pomocí kterého žáci experimentují s veličinami, a sledují 

tak vzniklé změny. Sami tak získávají znalosti o tom, jak dané veličiny ovlivňují 

vzdálenost hodu (obr. 29). V levém dolním rohu je pro zajímavost schován vzorec, který 

by museli pro výpočty použít, kdyby neměli k dispozici fyzikální applet.  
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Obr. 29 

Na poslední stránce teoretické části prezentace jsou zakryta jména (obr. 30) 

a vzdálenosti světových rekordů. Po odhalení jmen (obr. 31) a zmíněných vzdáleností se 

žáci pokusí opět pomocí fyzikálního appletu namodelovat jednotlivé rekordy.   

   

 Obr. 30 Obr. 31 

Nyní v prezentaci následuje procvičující část, která obsahuje celkem 13 stránek. Tato 

část je zaměřená na elementární vlastnosti chování jednotlivých funkcí v důsledku 

měnících se parametrů. Díky interaktivnímu „vykreslovači“ grafů mají žáci možnost získat 

rychlý a ucelený přehled těchto vlastností. Ve třídě by měla vzniknout diskuze mezi 

učitelem a žáky a žáky navzájem. Žáci by měli navrhovat hypotézy, jak si myslí, že se 

bude daný graf na základě zadaných hodnot chovat. K ověřování zmíněných hypotéz by 

měl napomoci „vykreslovač“ grafů. Žáci budou chodit k tabuli a jednotlivé hypotézy si 

sami ověřovat. Učitel by měl pouze napomáhat s technickými problémy při zadávání 

funkčních předpisů na IWB. 
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 Na první stránce procvičující části jsou dvě soustavy souřadnic a funkční zápisy 

kvadratické funkce, přičemž první z nich vykresluje parabolu pro kladnou osu y a druhý 

z nich vykresluje parabolu pro zápornou osu y. Na stránce jsou zadané hodnoty, které žáci 

do funkčních předpisů za konstantu k zadají, a sledují chování paraboly (obr. 31). Podobné 

rozvržení, jako má tato stránka, mají i dvě následující. První z nich se zaměřuje na 

posunutí grafu po x-ové ose (obr. 32) a druhá popisuje posunutí po y-ové ose (obr. 33).  

    

 Obr. 31 Obr. 32 

  

 Obr. 33 

Nyní následují dvě stránky týkající se vrcholu paraboly. Na první z nich je soustava 

souřadnic pro vykreslení grafů a zadán funkční předpis   (   )   , který mohou 

žáci libovolně měnit. Žáci dostávají za úkol, aby za písmena (konstanty) m a n dosazovali 

různá čísla a pokusili se na základě vykreslených grafů přijít na to, co tato čísla vyjadřují 

(obr. 34). Po odhalení souřadnic vrcholu následuje stránka, která opět obsahuje soustavu 

souřadnic, ale trochu jiný funkční zápis    (   )   .  Žáci mají za písmena 
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(konstanty) p, m a n dosazovat různá čísla a zkusit tak přijít na souřadnice vrcholu. 

Důležité zde je, aby si uvědomili, jak ovlivňuje konstanta p souřadnice vrcholu (obr. 35). 

  

 Obr. 34 Obr. 35 

V této chvíli mají žáci takové teoretické znalosti, pomocí nichž jsou schopni 

z funkčního zápisu určit vrchol paraboly a zakreslit úplný graf do soustavy souřadnic. Na 

třech následujících stránkách si tyto znalosti procvičí na úlohách. Žáci zakreslují grafy do 

pracovních listů a potom je také zakreslí pomocí popisovače do soustavy souřadnic na 

IWB (obr. 36). Jako kontrola správnosti je vlevo skryté řešení (obr. 37). Stejně jsou řešeny 

další dvě procvičující úlohy. Vpravo nahoře je žlutá šipka, která obsahuje odkaz na jinou 

stránku v prezentaci. Na jakou stránku odkazuje, bude vysvětleno později. 

  

 Obr. 36 Obr. 37  

Posledním poznatkem, který žákům chybí k relativně přesnému vykreslení grafu, 

jsou průsečíky grafu s osami souřadnic. Po úlohách následuje stránka (obr. 38), která 

obsahuje obecný funkční zápis kvadratické funkce           . Žáci mají za úkol za 

koeficienty dosazovat libovolná čísla a přijít na průsečíky grafu s osami x a y. Jakmile 
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dojde k odhalení a zobecnění daného poznatku, následují opět ty samé tři úlohy s tím 

rozdílem, že už jsou žáci schopni vypočítat průsečíky. Grafy tedy budou o tento poznatek 

přesnější. Zde se dostávám k vysvětlení odkazu, který obsahovala žlutá šipka na 

předchozích obrázcích. Všimněte si, že i následující obrázek vpravo obsahuje šipku  

(obr. 39). Učitel má díky odkazům možnost rychle upozornit na změnu mezi jednotlivými 

grafy. Pomocí odkazu se ihned dostane na požadovanou stránku a může jednoduše 

demonstrovat rozdíl v přesnosti vykreslení. Pravá šipka znamená přejít dopředu na 

požadovanou stránku prezentace, levá šipka znamená přejít zpět.   

  

 Obr. 38 Obr. 39 

Na závěr procvičující části je zmíněn vzorec pro výpočet vrcholu paraboly. Ne snad 

proto, aby si ho žáci zapamatovali a vrchol pomocí něj počítali. Je zde zmíněn především 

z opačného důvodu, aby vrchol pomocí vzorce nepočítali, a upozorněno je na fakt, že 

vzorec si jen těžko zapamatují. Mnohem větší důraz je při výpočtu souřadnic vrcholu 

kladen na metodu „doplnění na čtverec“, která odhalí nejenom souřadnice vrcholu, ale také 

posunutí grafu po x-ové a y-ové ose.   

Dostáváme se k poslední části prezentace a tím je aktivita ve skupinách. Žáci jsou 

rozděleni do tří skupin. Mají za úkol si představit, že jsou rozhodčími atletického závodu 

v disciplíně hodu oštěpem. Závodníci jsou reprezentováni různými funkčními zápisy 

kvadratických funkcí. V úvodu této části je vysvětlen návod pro „rozhodčí“. Důležitými 

body jsou počátek souřadnic a průsečíky grafu s x-ovou a y-ovou osou. Počátek značí 

místo odhodu, průsečík s osou x je místo dopadu oštěpu (obr. 40) a průsečík s osou 

y označuje výšku oštěpaře (obr. 41). Žáci jsou také upozorněni na možnost přešlapu, čímž 

je závodník automaticky diskvalifikován (obr. 42).  
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 Obr. 40 Obr. 41 

 

Obr. 42 

Nyní jsme na konci interaktivní prezentace. Každá skupina dostává zadání s osmi 

funkčními zápisy (obr. 43)
50

. Jak už bylo napsáno, každý tento zápis představuje jednoho 

závodníka. Žáci dostávají za úkol, aby vybrali vítěze své skupiny, závodníka, který 

přešlápl, nejvyššího a nejnižšího závodníka a na závěr, pokud už jsou známi vítězové 

jednotlivých skupin, mají vybrat absolutního vítěze (obr. 44). Převedeno do řeči 

matematiky, budou muset najít průsečíky s osami souřadnic, vrchol a vytvořit graf. Pokud 

budou pracovat správně, potřebné informace „vyčtou“ z vytvořeného grafu. Své výsledky 

budou nejprve zakreslovat do svých pracovních listů, a poté budou znázorněny na IWB 

(obr. 45). Pokud si nebudou jisti svými výsledky, mohou využít interaktivního 

„vykreslovače“ grafů a tím si své výsledky ověřit.  

                                                 
50

 Na obrázcích 43 a 45 je uvedeno zadání pro první skupinu. Podobným způsobem je řešeno zadání pro 

ostatní dvě skupiny s tím rozdílem, že mají zadané jiné funkční zápisy.  
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 Obr. 43 Obr. 44 

 

Obr. 45 

Na obrázku 45 je v pravém horním rohu žlutá „myšlenková bublina“.  Pod bublinou 

se skrývá odkaz na stránku v prezentaci. Odkazuje na stránku, na které se nachází řešení 

dané skupiny (obr. 46). Na stránce je jednak obrázek všech funkcí dané skupiny, které jsou 

vykresleny v programu Vofce 1.2, dále je zde přehledná tabulka, ve které jsou uvedeny 

odpovědi na zadané úkoly. Obrázek, na kterém jsou zobrazeny funkce, není pouze 

obrázkem, ale opět je i odkazem na soubor vytvořený v programu Vofce 1.2. Tím se stává 

obrázek interaktivním a učitel či žák mají možnost dokázat či vyvrátit správnost svého 

řešení.  
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Obr. 46 

Zde prezentace končí. K této prezentaci se ještě vrátím v oddíle 3.2, kdy popíši její 

vyzkoušení v praxi. 

Jak jsem uvedl v úvodu tohoto oddílu, následující dvě interaktivní prezentace popíši 

jen stručně. V popisu prezentací se hlavně zaměřím na propojení matematiky s jinými 

předměty a konečnou aktivitu. 

3.1.2  Exponenciální funkce v geografii (viz příloha II) 

Tato interaktivní prezentace přibližuje žákům exponenciální funkci na příkladu 

exponenciálního růstu obyvatelstva na celém světě. Struktura prezentace je podobná jako 

u předchozí prezentace. V úvodu je opět webový odkaz
51

 na motivační animaci 

v angličtině, která ukazuje rychlost celosvětového nárůstu obyvatel, množství 

spotřebované ropy, počet zabitých zvířat aj., přičemž se tyto hodnoty mění každou 

sekundou.  Následuje teoretická část, která žáky uvádí do problematiky exponenciálního 

růstu obyvatelstva, procvičující část, kde žáci vlastním experimentováním získají znalosti 

o základních vlastnostech chování exponenciální funkce, a v závěru je aktivita ve 

skupinách, která je zaměřena na spojitost elementárních exponenciálních funkcí 

a exponenciálního růstu obyvatel v jednotlivých zemích světa.   

 Hned v úvodu teoretické části je stránka (obr. 47), na které je zřejmá souvislost mezi 

exponenciálním růstem obyvatelstva a exponenciální funkcí. Je zde ukázáno, jak počet 

obyvatelstva exponenciálně roste na jednotlivých kontinentech. Podrobněji je pojednáno 

o  Evropě, Asii a Latinské Americe. Některé informace o státech z jednotlivých kontinentů 

                                                 
51

 http://www.poodwaddle.com/clocks/worldclock/ 

http://www.poodwaddle.com/clocks/worldclock/
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budou použity v  závěrečné aktivitě. Důležitou součástí teoretické části je příprava na tuto 

závěrečnou aktivitu. Žákům je na základě tabulky, která obsahuje počty obyvatel 

v jednotlivých letech, a vykresleného grafu demonstrována souvislost exponenciální 

funkce a exponenciálního růstu (obr. 48). Poté je na exponenciální růst obyvatelstva 

jednotlivých zemí nahlíženo z pohledu elementárních exponenciálních funkcí. Žákům jsou 

předloženy tři grafy a názvy třech zmíněných států (obr. 49). Na základě předchozích 

informací mají za úkol přiřadit jednotlivé státy a grafy k sobě a zdůvodnit své řešení  

(obr. 50).  

  

 Obr. 47 Obr. 48 

  

 Obr. 49 Obr. 50 

Jak už bylo v úvodu popisu zmíněno, po teoretické části následuje část procvičující. 

Jako v předchozí prezentaci, i zde mohou žáci experimentovat pomocí interaktivního 

„vykreslovače“ grafů, a tím získávat znalosti týkající se vlastností chování funkcí.  

Na konec této prezentace je zařazena aktivita ve skupinách, kde každá skupina 

představuje jeden ze tří kontinentů: Evropa, Asie nebo Latinská Amerika. Jednotlivé 
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skupiny dostanou zadání, kde jsou v tabulce uvedeny pouze názvy států zmíněných 

kontinentů (obr. 51). Žáci si musí pomocí internetu najít informace o daných státech 

a pomocí výpočtů doplnit zbývající prázdné buňky tabulky. Pod tabulkou jsou vždy 

4 funkční zápisy a 2 obrázky grafů exponenciální funkce. Na žácích je, aby tyto zápisy 

a obrázky grafů na základě výpočtů správně přiřadili k jednotlivým státům. 

 

Obr. 51 

3.1.3 Goniometrická funkce sinus v hudební výchově 

(viz příloha III) 

Poslední interaktivní prezentace přibližuje žákům goniometrickou funkci sinus na 

příkladu z hudby. Žáci se seznámí se vztahem matematické funkce a hudebních tónů. 

Struktura prezentace je opět podobná, jako tomu bylo v předchozích dvou případech. 

Nejprve je v úvodu webový odkaz
52

 na motivační applet, který na základě zadaných 

hodnot frekvence vyluzuje různé tóny. Applet vykresluje sinusoidu a zároveň vyluzuje tón, 

čímž žáci získávají prvotní poznatek o souvislosti matematické funkce sinus a hudebních 

tónů. Následuje teoretická část, která je zaměřena především na historii, konkrétně na 

druhy ladění. Na teoretickou část navazuje procvičující část, kde si žáci osvojí znalosti 

o základních vlastnostech chování funkce sinus. Závěr prezentace obsahuje aktivitu ve 

skupinách, kde se žáci snaží odkrýt tajenku v podobě písně. Postupně odhalují 

„zašifrované“ tóny v podobě matematických funkcí. 

Jak už bylo zmíněno, teoretická část začíná motivačním appletem (obr. 52). V této 

části je kladen důraz na vyjádření jednotlivých tónů pomocí frekvencí, číselné vyjádření 

                                                 
52

 http://www.schulphysik.de/java/physlet/applets/sinus1.html 

http://www.schulphysik.de/java/physlet/applets/sinus1.html
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intervalů (obr. 53) a matematické znázornění jednotlivých tónů prostřednictvím funkce 

sinus (obr. 54). Jsou zde zmíněny různé druhy ladění a příslušné číselné poměry mezi 

jednotlivými hudebními intervaly (sekunda, tercie, kvarta…), které se v historii 

objevovaly. Žáci mohou, pomocí zadané hodnoty frekvence jednoho tónu a číselného 

vyjádření intervalů, vypočítávat všechny ostatní tóny. Dále mají možnost si jednotlivé 

výpočty ověřit prostřednictvím appletu a flash animace „klavír“ z galerie Smart Notebook 

(obr. 55). Do appletu zadají vypočtenou hodnotu frekvence a na „klavíru“ si daný tón 

zahrají. Hlavním cílem této části je žákovo pochopení vztahu mezi funkcí sinus 

a jednotlivých hudebních tónů.  

  

 Obr. 52 Obr. 53 

   

 Obr. 54 Obr. 55 

V procvičující části si žáci pomocí interaktivního „vykreslovače“ grafů osvojí 

základní poznatky o vlastnostech chování funkce sinus.  

Nyní mají žáci potřebné znalosti k tomu, aby byli schopni zvládnout závěrečnou 

aktivitu ve skupinách. Mají za úkol odhalit tajenku, která se skrývá pod obrázky 

matematických funkcí. Jednotlivé obrázky grafů skrývají vždy jeden tón (obr. 56). Grafy 
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jsou většinou nějakým způsobem posunuty a na žácích je, aby z těchto grafů byli schopni 

vyčíst základní funkční zápis tónů. Pod obrázky grafů jsou uvedeny hodnoty hudebních 

not, aby byli žáci schopni si jednotlivé tóny zapsat se svojí hodnotou do notového papíru. 

Dále jsou zde zobrazeny pomlky. Tóny si mohou pomocí flash animace „klavír“ přehrát, 

a zjistit tak, co se skrývá za tajenkou. Pokud dobře řešili, měli by dojít k tajence v podobě 

začátku známé písně Yesterday od britské skupiny Beatles. 

 

Obr. 56 

3.2 Příprava a realizace výukového experimentu 

Jak už bylo v předchozím textu uvedeno, výuka probíhala na čtyřletém Gymnáziu 

Evropská v Praze 6. Od září roku 2011 disponuje dvěma IWB. Jedna z nich je ve speciální 

počítačové učebně, kde se výuka konala. Zde se kromě IWB nachází bílá keramická tabule, 

která je součástí IWB, a 20 počítačů, které jsou připojeny k internetu. Vzhledem k tomu, že 

výuky se zúčastnilo přesně 20 žáků, měl každý z nich k dispozici jeden počítač. Díky 

tomu, že na této škole působím jako učitel informatiky, měl jsem možnost si výuku pomocí 

IWB v  učebně předem vyzkoušet. 

3.2.1 Cílová skupina žáků 

Žáci, které jsem nakonec vybral pro realizaci výuky, splňovali několik podstatných 

kritérií: měli probranou látku kvadratických funkcí, patřili mezi mé žáky, tedy věděl jsem, 

co od nich mohu očekávat, a vyhověli mému požadavku zúčastnit se výuky matematiky 
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v hodinách, kdy měli v rozvrhu výuku jiného předmětu. Všechna kritéria nakonec splnili 

žáci 2. ročníku (16 dívek a 4 chlapci).  

Při rozhovorech se žáky během mé výuky informatiky vyšlo najevo, že pouze 

3 z nich se s IWB setkali na základní škole. Ostatní se s IWB seznámili až na gymnáziu 

(IWB je na škole pouze 3 měsíce). IWB se využívá jen v hodinách informatiky, kde hlavní 

její úlohou je projekce. Žáci doposud neměli možnost v hodinách matematiky vyzkoušet 

matematický software, applet ani jiného „moderního“ pomocníka. V této třídě probíhá 

výuka matematiky za použití klasické tabule s využitím tradičních učebních pomůcek 

(učebnice, sešity, kalkulačka…).  

Na základě rozhovoru s paní učitelkou, která v této třídě vyučuje matematiku, jsem 

zjistil podrobnější informace o jejich znalostech z tématu kvadratických funkcí. Žáci by 

měli umět: řešit kvadratické rovnice i nerovnice pomocí grafů kvadratických funkcí, určit 

souřadnice vrcholu paraboly (pomocí vzorce), posunout graf po x-ové a y-ové ose, 

vypočítat průsečíky s osami x a y, určit definiční obor a obor hodnot kvadratické funkce. 

Paní učitelkou jsem byl upozorněn na to, že látku si skoro jistě pamatovat nebudou. Podle 

jejího názoru je tato třída v matematice spíše slabší a matematiku moc v oblibě nemá. 

V hodinách matematiky se proto zaměřuje na „klasické“ úlohy z učebnice s jasným 

postupem řešení bez použití úloh problémových.   

3.2.2 Příprava výukového experimentu  

Výukový experiment byl rozvržen do tří vyučovacích hodin a byl rozdělen na dva 

bloky ve dvou dnech. První blok zahrnoval jednu vyučovací hodinu a byl zaměřen 

především na teoretickou část prezentace. Druhý tvořil zbylé dvě vyučovací hodiny, které 

byly zaměřeny na část opakování a závěrečnou aktivitu.  

První výukový blok, respektive vyučovací hodinu (45 min), jsem měl v plánu 

rozdělit na tři části. V první části (5 min) jsem chtěl žákům sdělit informace o důvodech 

realizace experimentu a požádat je o souhlas k natočení na videokameru pro pozdější 

podrobný popis a analýzu.  Druhou část (20 min) jsem plánoval věnovat motivaci, která by 

byla zaměřena na využití IWB v matematice. V třetí části (20 min) měli žáci získat prvotní 

vhled do problematiky, kdy pomocí experimentování s appletem by modelovali skutečnosti 

z reálného života.  

Druhý výukový blok, respektive dvě vyučovací hodiny (90 min) rozdělené 

přestávkou, jsem plánoval rozdělit na část opakování (60 min), kde by si žáci zopakovali 
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základní vlastnosti kvadratických funkcí (45 min) a zkusili tyto poznatky procvičit na 

konkrétních úlohách (15 min), a závěrečnou aktivitu (30 min), při které by se vyzkoušeli 

spolupráci ve skupinách a aplikovali získané vědomosti na zadané úlohy. 

Před samotnou realizací experimentu jsem se zejména obával technických problémů 

spjatých s používáním IWB a počítačů. Vzhledem k tomu, že jsem výuku matematiky 

prostřednictvím IWB nikdy nevedl, měl jsem i další obavy týkající se špatného časového 

rozvržení, mých nedostatečných dovedností s IWB, nezkušeností žáků v používání IWB 

a jejího negativního přijetí, absence praxe v ovládání appletu aj. Některé zmíněné obavy 

jsem se snažil eliminovat přípravou na experiment, kdy jsem si několikrát vyzkoušel 

vytvořenou interaktivní prezentaci bez žáků. Případné naplnění dalších obav jsem byl 

připraven řešit operativně mou pomocí žákům přímo v průběhu experimentu.       

3.2.3 Průběh výukového experimentu   

V úvodu prvního bloku jsem žáky seznámil s důvodem výukového experimentu 

(diplomová práce), proč jsem je o spoluúčast na výuce požádal. Bylo jim také sděleno, že 

z odučené látky nebudou nikým testováni. Jak už bylo v úvodu praktické části zmíněno, 

výuku jsem natočil na videokameru pro následnou SWOT analýzu. Žáci byli obeznámeni, 

že natočený materiál je jen pro mé účely a nebude nikde použit a nikomu jinému 

poskytnut. S tím vyslovili souhlas. Statická kamera byla umístěna v zadní části učebny, 

kde žákům nepřekážela ve výhledu na IWB. Na samotnou výuku neměla podle mého 

názoru zásadnější vliv. Před začátkem výuky byla žákům rozdána vytištěná interaktivní 

prezentace s možností si do ní zapisovat vlastní poznámky.  

Z důvodu nepatrné či žádné zkušenosti žáků s IWB následovala motivační část, kde 

jsem demonstroval možnosti jejího využití v matematice za použití softwaru Math Tools.   

Předvedeno bylo využití pravítka, úhloměru a kružítka pro rýsování, dále možnost 

vykreslování grafů pomocí zadané tabulky nebo funkčního předpisu a osová a středová 

souměrnost pravidelných i nepravidelných mnohoúhelníků. Žáci si mohli matematické 

nástroje osobně vyzkoušet, čehož také využili. Po demonstraci bylo žákům puštěno 

minutové motivační video na IWB [strana 2 – odkazy na stranu jsou odkazy na příslušnou 

část použité prezentace]. Na videu byl zachycen světový rekord Jana Železného 

v disciplíně hodu oštěpem.  Díky zvednutému popisovači
53

 jsem video zastavil a dráhu letu 
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oštěpu na IWB zvýraznil. Bylo patrné, že let oštěpu vykresluje parabolu. Žáci získali 

prvotní vhled do problematiky.  

I přes několikeré pokusy, kdy jsem si zkoušel výuku bez žáků, jsem se nakonec 

nevyvaroval v motivační fázi technických problémů. Hned v úvodu, kdy jsem žáky 

motivoval, jak se dá IWB využít v matematice, mě technika „potrápila“. Z nějakého 

důvodu mi nešlo hýbat s matematickými nástroji tak, jak jsem potřeboval. Taktéž jsem měl 

problémy se spuštěním internetu. Nakonec jsem musel počítač restartovat. Pak už problém 

s pohybem objektů nebyl a internetové stránky nabíhaly také v pořádku. 

Následovala teoretická část interaktivní prezentace [strana 3 – 7], která byla 

zaměřena na výskyt kvadratické funkce ve sportu a pojmy „Šikmý vrh vzhůru s nulovou 

odhozovou výškou“ a „Šikmý vrh vzhůru s nenulovou odhozovou výškou“ z předmětu 

fyzika. Nejdříve jsem vysvětlil první zmíněný vrh s nulovou odhozovou výškou [strana 3], 

kde jsem žáky upozornil na veličiny (rychlost, úhel), které mají zásadní vliv na délku vrhu. 

Prozradil jsem, že existují vždy dvojice úhlů, pro které je délka vrhu stejná (pokud 

neměníme rychlost vrhu). Žáky jsem seznámil s fyzikálním appletem
54

, který se následně 

využíval v celém průběhu teoretické části. Popis využitelnosti a možnosti ovládání jsem 

předvedl na IWB. Po předvedení ode mě žáci obdrželi první úkol, kdy měli zjistit dvojice 

úhlů, pro které jsou délky vrhu stejné. Ostatní veličiny (počáteční výška, počáteční 

rychlost, hmotnost, gravitační zrychlení) byly zanedbány. Žákům jsem nechal chvíli 

(3 minuty) na rozmyšlenou a poté jsem se jich jednotlivě ptal na jejich návrhy. Žáci, kteří 

měli návrhy, chodili k tabuli a zkoušeli zadávat do appletu své velikosti úhlů. Vzhledem 

k nezkušenosti žáků s IWB a appletem, jsem jim pomáhal s manipulací. Navrhované 

dvojice úhlů byly: 60-40, 90-45, 40-20, 120-90, 180-45, 90-60 stupňů. Žáci zjistili, že 

žádná z navrhovaných dvojic nebyla správná. Zadal jsem tedy do appletu velikost úhlu 

60 stupňů. Délku hodu (2,21 m) pro tento úhel jsem napsal na keramickou tabuli vedle 

IWB. Následně jsem požádal žáka, který navrhoval dvojici 60-40, aby zkusil ještě jednou 

zadat do appletu velikost 40 stupňů. Délka hodu pro velikost úhlu 40 stupňů byla 2,51 m, 

což jsem zapsal na keramickou tabuli. Požádal jsem vyvolaného žáka, aby zkusil zadat 

nějaký jiný úhel. Zadal úhel 45 stupňů, přičemž zjistil, že délka se zvětšila na 2,55 m. 

V tuto chvíli se od většiny ostatních žáků ozýval návrh na zadání úhlu 30 stupňů. Vyzval 

jsem jednoho žáka, který měl tento návrh, aby jej do appletu zadal. Nyní bylo jasné, že 

jsou to například úhly 60 stupňů a 30 stupňů.  
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Po tomto odhalení jsem se žáků zeptal, jaké si myslí, že je obecné pravidlo pro tuto 

dvojici úhlů. Někteří již správně poznamenali, že jejich součet musí být 90 stupňů. Jiní si 

mysleli, že jeden musí být polovinou druhého. Abychom si ukázali, jaká odpověď je 

správná, vyvolal jsem nejprve jednoho žáka, který zastával zmíněnou druhou variantu 

(špatnou), aby ji zadal do appletu. Zvolil velikosti 40 a 20 stupňů, přičemž přišel na to, že 

tato varianta je špatná. Poté byl požádán jiný žák, který zastával zmíněnou první variantu 

(správnou), aby ji opět zadal do appletu. Zvolil úhly 40 a 50 stupňů. Vzdálenost byla stejná 

a žáci si tak mohli uvědomit obecné pravidlo (délka je stejná pro úhel α a pro úhel 90° – α). 

Zde jsem měl v plánu upozornit ještě na úhel 45 stupňů
55

. I když jsem to ve své přípravě 

měl poznamenáno, zapomněl jsem tento úhel a spojitost s délkou zmínit. Toto jsem si 

uvědomil, až když jsem poodhalil obrázek s možnostmi dvojic úhlů. Na závěr vysvětlení 

jsem žákům prostřednictvím IWB ukázal spojitost zkoumaných parabol (mající stejnou 

vzdálenost) na vykreslených matematických funkcích pomocí souboru vytvořeného 

v programu Vofce 1.2. Použil jsem funkce             
 

 
(     ), které mají 

stejnou vzdálenost svých průsečíků s osou x a při tom každá má vrchol někde jinde. Jak 

odkaz na zmíněný applet, tak i odkaz na soubor vytvořený v programu Vofce 1.2 

obsahovala strana prezentace číslo 3, kterou jsem v tomto odstavci popisoval. 

Následovala strana 4, kde byl obrázek dvou křivek: balistická křivka (vliv vnějšího 

prostředí) a parabola (bez vlivu prostředí – idealizovaný stav). Byl vysvětlen rozdíl mezi 

těmito křivkami a poté byli žáci upozorněni, že při dalším počítání budeme zanedbávat vliv 

vnějšího prostředí (např. odpor větru), který sice ovlivňuje délku hodu, ale pro naše další 

řešení není tento fakt důležitý. Žáci byli seznámeni, že v dalším průběhu experimentu 

budou počítat pouze s parabolou. 

Pátá strana prezentace byla určena k vysvětlení druhého pojmu z fyziky: „Šikmý vrh 

vzhůru s nenulovou odhozovou výškou“. Tento pojem jsem vysvětlil na úloze atletického 

závodníka v disciplíně hodu oštěpem. Žáci byli upozorněni na tři základní veličiny, které 

ovlivňují celkovou délku hodu: úhel hodu, výška, z které je hod proveden, a odhodová 

rychlost. Při výkladu jsem žáky podruhé (poprvé byli upozorněni na úplném začátku 

experimentu) upozornil na možnost zapisování si do vytištěné prezentace. Někteří žáci 

(méně než polovina) této možnosti v průběhu vysvětlování pojmu využili.  

 Přeskočím šestou stranu prezentace, protože není pro tento popis důležitá. 
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Nyní následovala strana číslo 7 s tabulkou, ve které byla uvedena jména (Jan Železný 

a Barbora Špotáková) světových rekordmanů v hodu oštěpem a jejich rekordy vyjádřeny 

v metrech (98,48 m, 72,28 m). V této chvíli jsem žáky seznámil s aktivitou, kterou měli 

provádět na počítačích. Na keramickou tabuli jsem napsal přesnou webovou adresu, kde na 

internetu najdou fyzikální applet. Ještě jednou jsem vysvětlil, jak se applet ovládá, a poté 

měli žáci za úkol pomocí appletu namodelovat oba světové rekordy (délka se mohla lišit 

v desetinách metru). Jinými slovy, měli přijít na počáteční výšku, z níž byl hod proveden, 

počáteční rychlost a úhel hodu (elevační úhel). Žáci pracovali samostatně, každý u jednoho 

počítače. Žáky jsem obcházel a kontroloval, zda nemají problémy s ovládáním appletu.  

V průběhu modelování se vyskytl problém s pozorností některých žáků. Jelikož žáci 

měli přístup k internetu, někteří z nich toho využili a navštívili i jiné stránky než pouze ty 

s uvedeným appletem. Žáky jsem požádal, aby stránky zavřeli a věnovali se modelování. 

Domnívám se, že pokud by se počítač využíval ve výuce běžně, musí učitel stanovit 

podmínky a ty dodržovat. 

V této fázi bylo mým cílem, aby všichni žáci namodelování zvládli, a tak jsem jim 

poskytl dostatečný čas (asi 12 minut). První žáci objevili řešení asi po 7 minutách a ty jsem 

požádal, aby si své řešení ponechali pro sebe. Postupně přibývalo žáků, kteří měli další 

výsledky. Jelikož byl výsledek závislý na třech veličinách, které ho ovlivňovaly, a zároveň 

se dalo k němu dojít několika způsoby, bylo zajímavé sledovat rozmanitost řešení  

(viz příloha VI). Na konci tohoto modelování jsem žáky postupně vyvolával, aby zadali 

své výsledky do appletu na IWB. Při závěrečné kontrole žáci zjistili, že možností řešení je 

celá řada (např. pro počáteční výšku 2,3 m, počáteční rychlost 32 m/s, elevační úhel 30° je 

délka hodu 98,8 m nebo pro výšku počáteční výšku 2 m, počáteční rychlost 33 m/s, 

elevační úhel 29,5° je délka hodu 98,6 m). Pro zajímavost byl na samotném konci tohoto 

bloku (resp. vyučovací hodiny) zmíněn vzorec, který by žáci museli na výpočty rekordů 

použít, kdyby neměli k dispozici applet.  

Cílem druhého bloku bylo zopakování základních vědomostí týkajících se chování 

kvadratické funkce pomocí interaktivního „vykreslovače“ grafů z programu Math Tools 

a závěrečná aktivita, jejímž obsahem bylo procvičení látky na úloze z atletické disciplíny 

hodu oštěpem.  

V úvodu první vyučovací hodiny druhého bloku jsem žákům na IWB předvedl, jak 

ovládat interaktivní „vykreslovač“ a jaké jsou jeho možnosti využití pro vykreslování 

matematických funkcí. Na základě zapsaných funkčních předpisů jsem demonstroval na 

IWB vykreslení různých funkcí (lineární, exponenciální, goniometrické) a manipulaci 
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s grafem v soustavě souřadnic.  Žáky jsem také již potřetí upozornil na možnost zapisování 

si poznámek do vytištěných prezentací. Následovala fáze opakování [8 – 20 strana], při níž 

si žáci měli zopakovat vědomosti o chování kvadratických funkcí v závislosti na měnících 

se parametrech, výpočtu vrcholu a průsečíků s osami souřadnic. Žáci již v této fázi 

nepracovali s počítači, ale opakování probíhalo kombinací mého výkladu a samostatného 

„objevování“
56

 žáků prostřednictvím IWB.  

Opakovací fáze začínala osmou stranou prezentace, na které byly k dispozici dva 

„vykreslovače“ s obecnými funkčními zápisy (            ). Žáků jsem se začal 

ptát: „Co si myslíte, že to bude za graf, když dosadím za k hodnotu 1?“, „Co si myslíte, že 

se stane s grafem, když dosadím za k hodnotu 2?“, „Co si myslíte, že se stane s grafem, 

když dosadím za k hodnotu 
 

 
?“ atd. Nyní začala diskuze, kdy žáci se mnou a také 

navzájem mezi sebou diskutovali o možnostech chování funkcí na základě měnícího se 

parametru k. Objevovaly se různé možnosti odpovědí: „Když dosadíme 2, tak se posune 

nahoru.“, „Ne, to se nikam neposouvá. Ten graf se rozšíří.“, „Když tam dáme 2, tak se ten 

graf zúží.“ atd. Žáky jsem postupně vyvolával, aby zadané hodnoty (1; 1/2; 1/4; 1/8; 1/20; 

1/50, 2; 4; 8; 20; 50), které byly na osmé straně prezentace, zkusili dosadit do funkčního 

předpisu. Žáci měli možnost si tímto své hypotézy o chování funkcí ověřit či vyvrátit 

a také získávali zkušenost s manipulací IWB. Při zadávání hodnot do funkčních předpisů 

na IWB jsem žákům asistoval. Snažil jsem se, aby si IWB vyzkoušel co největší počet 

žáků. Před přechodem na následující stranu prezentace jsem provedl shrnutí. Zaregistroval 

jsem, že někteří žáci si zapisovali do vytištěných prezentací.  

Následující dvě strany prezentace (9 – 10) byly zaměřeny na posunutí grafu po x-ové 

a y-ové ose. Strany obsahovaly vždy dva „vykreslovače“ a dva funkční předpisy 

s proměnným parametrem k, za který měli žáci za úkol dosazovat zadané hodnoty (1; 2; 4; 

8; 16). Na deváté straně byly předpisy   (   )      (   )   na straně desáté 

                 Mezi žáky stále probíhala diskuze, z které bylo patrné, že 

některé poznatky si pamatují. Žáci tušili, že se grafy budou někam posouvat. Snažil jsem 

se diskuzi neovlivňovat a nabádal jsem je, aby si své hypotézy ověřili u IWB. Žákům jsem 

opět pomáhal hlavně s technickými problémy při zadávání hodnot za parametr k. Žáci se 

u IWB střídali po jednom a zkoušeli dosazovat zadané hodnoty. Tím se ověřovaly jejich 

hypotézy, ale také hypotézy ostatních žáků, kteří nebyli u IWB a pozorovali dění pouze 

z lavic. Postupem času se u žáků odbourával prvotní ostych z technické novinky a čím dál 
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tím víc si chtěli IWB vyzkoušet. Na závěr každé strany prezentace jsem provedl shrnutí. 

Někteří žáci (více než polovina) si zopakované poznatky zapsali do vytištěných prezentací. 

Nyní následovaly dvě strany prezentace (11 – 12), které byly zaměřeny na 

zopakování výpočtu vrcholu paraboly. V úvodu jsem se žáků zeptal, zda si pamatují, jak se 

vrchol paraboly vypočítá. Pamatovali si, že na výpočet vrcholu používali vzorec. Jeho 

znění si však nepamatovali.  

Na straně 11 byl zapsán funkční předpis   (   )   . Žáci se měli zamyslet 

nad tím, co čísla m a n v grafu určují. Objevily se odpovědi: „To se posune po x-ové  

a y-ové ose.“, „To jsou asi vrcholy, ne?“. Na odpovědi jsem nijak nereagoval a vyvolal 

jsem jednoho žáka, aby zkusil za m a n dosadit libovolná čísla. Žák zvolil za m číslo 5 a za 

n číslo 9 (  (   )   ). „Vykreslovač“ vykreslil na IWB graf.  Žáci začali 

odpovídat: „Jsou to dva vrcholy“, „Vrcholy jsou  5 a 9“, „Vrcholy jsou 5 a 9.“, „Vrchol je 

9“. Zde jsem ukázal na graf a na vrchol. Chtěl jsem žáky upozornit, že parabola má jen 

jeden vrchol. Poté byly odpovědi: „Vrchol je  5.“, „Vrchol je 9.“, „Vrchol je 5 a 9.“ 

Nikdo ze žáků nezmínil, že vrchol má dvě souřadnice. Žák, který odpověděl, že vrchol je  

5 a 9, to myslel správně, jen se nedokázal dobře vyjádřit. Ostatní říkali jen jednu 

souřadnici. Aby dospěli k odpovědi o souřadnicích, poradil jsem jim, že každý bod má dvě 

souřadnice. Pak už se objevily některé správné odpovědi: „Vrchol má souřadnice 5 a 9.“ 

Jiní žáci odpovídali špatně, že vrchol paraboly má souřadnice [ 5;9]. Tušil jsem, z čeho 

pramení tato chyba. Ve funkčním předpisu je číslo 5 záporné a číslo 9 kladné. Žáci se 

neřídili grafem, ale funkčním předpisem. Vyvolal jsem jednoho žáka, který takto 

odpověděl, a požádal jsem ho, aby dosadil do předpisu jiná čísla. Dosadil za m číslo 3,  

za n číslo 2 (  (   )   ). Zeptal jsem se ho, kde je vrchol paraboly. Odpověděl 

správně, že vrchol je v bodě 3 a 2. Nyní jsem použil keramickou tabuli a napsal jsem zde 

oba funkční předpisy, které jsem v tomto odstavci popsal.  Žákům jsem položil otázku: 

„Jak tedy z těchto předpisů vypočteme vrchol?“. Většina žáků už správně odpověděla, že 

x-ovou souřadnici vrcholu získáme, pokud závorka bude rovna 0, tedy x = 5 nebo x = 3, 

a y-ovou získáme z čísla za závorkou, tedy y = 9 nebo y = 2. Pro tento funkční předpis 

jsem napsal obecné souřadnice vrcholu na keramickou tabuli: V[m; n]. Pro hlubší vhled do 

problematiky jsem žákům předvedl různé kombinace znamének u parametrů m a n. Pomocí 

„vykreslovače“ jsem jednotlivé grafy na IWB vykreslil (  (   )   ,  

  (   )      (   )   ). Mým cílem bylo, aby žáci byli schopni z tohoto 

typu zápisu (metodou doplnění na čtverec) odvodit ihned souřadnice vrcholu. Na základě 
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diskuze, kdy jsem se žáků ptal na jednotlivé souřadnice vrcholů, se domnívám, že většina 

žáků byla schopna souřadnice vrcholu odvodit. 

Na straně 12 prezentace byl zapsán funkční předpis    ((   )   ). Zde bylo 

mým cílem, aby si žáci uvědomili závislost parametru p
57

 na souřadnicích vrcholu, 

respektive na parametrech m a n. Požádal jsem jednoho žáka, aby na IWB zadal za p, m, n 

libovolné hodnoty. Zvolené hodnoty byly: p = 2; m = 3; n = 4. Z vykresleného grafu bylo 

patrné, že vrchol paraboly je V[3; 8]. Někteří žáci už správně podotýkali, že y-ová 

souřadnice se dvakrát zvětšila a x-ová zůstala stejná. Požádal jsem ještě jednoho žáka, aby 

zkusil dosadit za p jiné číslo než 2. Zvoleno bylo číslo 4. Z vykresleného grafu bylo 

zřejmé, že vrchol paraboly je V[3; 16]. Provedl jsem tedy shrnutí, že pokud je před 

závorkou číslo (vytknuté číslo), pak ovlivňuje pouze y-ovou souřadnici a x-ová souřadnice 

zůstává nezměněna.  

Během probírání strany 11 a 12 prezentace jsem zaregistroval větší zájem ze strany 

žáků o psaní vlastních poznámek do vytištěné prezentace.  

Před tím, než jsem pokračoval v prezentaci dále, jsem žákům rozdal pracovní listy se 

soustavami souřadnic (viz příloha V), do kterých mohli zakreslovat své cvičné grafy. 

Následovaly tři strany prezentace (13 – 15). Na těchto stranách byly tři úlohy  

(                     
 

 
(     ), na kterých si žáci měli procvičit 

výpočet vrcholu pomocí metody doplnění na čtverec a zakreslit graf do soustavy 

souřadnic. Na každé straně byl skrytý výsledek prostřednictvím „vykreslovače“ a prázdná 

soustava souřadnic, do které se pak zakreslovaly vypočtené výsledky žáků. 

V této fázi, kdy žáci měli počítat vrcholy, se objevily problémy s výpočtem. Žáci sice 

metodu doplnění na čtverec znali, ale neuměli ji aplikovat (zapomněli). Nevěděli si rady, 

co mají dělat se zápisem          . Zde jsem využil keramické tabule a vysvětlil 

jsem metodu na dvou úlohách (                     ). Zaměřil jsem  

se na přepsání funkčního předpisu do tvaru   (   )     respektive 

    ((     )    ). Posléze si již někteří žáci vzpomněli a začali počítat. Mezi žáky 

jsem chodil a kontroloval jejich výsledky v pracovních listech. Některým žákům jsem 

s prací musel pomoct. Žáci, kteří měli vypočtené vrcholy paraboly a zakreslené grafy, jsem 

požádal, aby své výsledky zakreslili pomocí popisovače na IWB. Zároveň jsem je požádal, 

aby svůj postup řešení zapisovali na keramickou tabuli. Kontrolu žákem vykresleného 

                                                 
57

 Parametr p ovlivňuje pouze y-ovou souřadnici vrcholu, resp. z předpisu    ((   )   ) ovlivňuje 

jen parametr n, a to tak, že: V[m; pn]. 
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grafu do soustavy souřadnic jsem provedl pomocí hotového grafu ve „vykreslovači“. Na 

závěr jsem provedl shrnutí, týkající se výpočtu vrcholu paraboly pomocí metody doplnění 

na čtverec a upozornil jsem na chyby s tímto výpočtem spojené. 

Do této doby žáci vykreslovali grafy jen ze dvou údajů. Znali souřadnice vrcholu a 

orientaci paraboly (nahoru nebo dolů). Strana 16 byla zaměřena na zopakování průsečíků 

paraboly s osami souřadnic x a y. Na této straně byl funkční předpis             

a „vykreslovač“. Nejprve jsem dosadil hodnoty a = 1, b = 2, c =1 (         ) do 

„vykreslovače“. Vykreslil se graf, z něhož byly průsečíky na první pohled patrné. Žáci je 

rychle odhalili. Zeptal jsem se jich, jak se průsečíky vypočítávají. Výpočet si 

nepamatovali, a tak jsem ho musel zopakovat. Vzhledem k tomu, že v této chvíli se naplnil 

čas (60 minut), který jsem měl vyhrazen pro teoretickou část, sdělil jsem žákům 

jednoduché pravidlo (y = 0: průsečíky s x-ovou osou; x = 0: průsečíky s y-ovou osou) pro 

výpočet průsečíků bez ukázky na grafech ve „vykreslovači“. Výpočet jsem vysvětlil 

(zopakoval) na jedné konkrétní úloze na keramické tabuli (         ).  

Následující strany prezentace (17 – 19), které obsahovaly stejné úlohy jako 

předchozí tři, jsem musel z časového důvodu přeskočit. Žáci si měli prostřednictvím úloh 

procvičit výpočet průsečíků a zároveň si uvědomit rozdíl mezi přesností vykreslených 

grafů. Na každé straně byl odkaz na předchozí úlohu bez vypočtených průsečíků. Tím jsem 

chtěl upozornit na zmíněný rozdíl v přesnosti. 

Stranu 20 jsem nepřeskočil, ale jen rychle zmínil. Byl zde vzorec pro výpočet 

vrcholu, který jsem chtěl na závěr teoretické části ukázat a konfrontovat ho s metodou 

doplnění na čtverec. Kvůli nedostatku času se tak nestalo. 

   Do konce druhého bloku zbývalo zhruba 25 minut. V tuto chvíli jsem žáky rozdělil 

do tří skupin (2 skupiny po 7 žácích; 1skupina po 6 žácích). Žákům jsem sdělil, že jsou 

rozhodčími atletického závodu v disciplíně hodu oštěpem. Každý funkční předpis je pro ně 

jeden hod oštěpem.  

Na stranách prezentace 22 – 24 byl popsán podrobný návod pro rozhodčí (žáky). Zde 

jsem žáky počtvrté upozornil, že vše mají také ve vytištěné prezentaci a mohou si k tomu 

udělat poznámky. Tyto tři strany prezentace popisovaly pravidla, kterými se budou 

rozhodčí řídit. Zaměřeny byly na určení vzdálenosti hodu (počátek os souřadnic a průsečík 

grafu s kladnou poloosou x), na přešlap (graf bude mít dva průsečíky na kladné poloose x) 

a na výšku oštěpaře (průsečík grafu s kladnou poloosou x).  

Posledních 20 minut jsem výuku z důvodu časové tísně záměrně zrychloval, což se 

projevilo na pozornosti žáků. Žáci v krátkém sledu získali mnoho informací, které nestačili 
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pojmout. Ve třídě byl větší hluk, žáci se mezi sebou začali bavit, někteří dokonce využili 

možnosti internetu a zdálo se mi, že ztrácejí zájem.  

Do konce výukového experimentu zbývalo 15 minut. Čas, který jsem měl původně 

vyhrazen na závěrečnou aktivitu, byl 45 minut. Skupinám jsem přidělil jejich zadání, kde 

měly celkem 8 funkčních předpisů. Žáci měli jednotlivé grafy zakreslit do soustav 

souřadnic a vybrat vítěze skupiny, závodníka, který přešlápl, a nejvyššího a nejnižšího 

závodníka. Skupiny jsem obcházel a kontroloval jejich postupy. Na IWB byl k dispozici 

interaktivní „vykreslovač“, prostřednictvím něhož si mohli žáci své výsledky kontrolovat. 

Už během fáze opakování jsem se začal obávat, že jsem úlohy pro závěrečnou aktivitu 

vybral příliš těžké.  

Obavy z obtížnosti úloh se potvrdily. Většina žáků měla s úlohami problémy. 

Některým žákům jsem se snažil pomoct při obcházení skupin. Pokud si nevěděli rady, 

doporučoval jsem jim, ať si zkusí zadat funkční předpis do „vykreslovače“. Žákům dělal 

největší problém výpočet vrcholu metodou doplněním na čtverec. Výpočet souřadnic 

průsečíků pro ně nebylo až tak obtížné. Domnívám se, že to bylo díky tomu, že žáci uměli 

vzorec pro diskriminant kvadratické rovnice a věděli, kde ho při výpočtu průsečíků využít. 

Naopak u výpočtu vrcholu neměli k dispozici žádný vzorec a museli předpis sami upravit, 

což jim dělalo potíže.  

Skupiny měly různé strategie, jak úlohy řešit. Dvě ze tří skupin pracovaly na úlohách 

vždy po více žácích (ve dvojicích, ve trojicích, ve čtveřicích), jedna skupina si úlohy 

rozdělila tak, že každý žák počítal jednu. Žáci ve skupinách na začátku aktivity pracovali 

se zájmem. O to větší škoda byla, že úlohy byly podle mého názoru pro tuto třídu obtížné 

a některé žáky tento fakt od výpočtu postupně odrazoval.   

Kontrola výsledků probíhala tak, že žáci si své řešení chodili jednotlivě  

kontrolovat na IWB. Na IWB byl k dispozici „vykreslovač“ s funkčním předpisem 

   ((   )   ), do kterého žáci mohli za parametry p, m, n dosazovat své vypočtené 

hodnoty. „Vykreslovač“ vykreslil graf podle zadaných hodnot. Žáci své výsledky 

parametrů p, m, n kontrolovali tím, že zadávali do „vykreslovače“ původní tvar funkčního 

předpisu (bez úpravy metodou doplnění na čtverec) a sledovali, jestli je graf stejný jako 

graf předchozí (s úpravou pomocí metody na čtverec). Žáci ještě moc nezvládali ovládání 

„vykreslovače“, a tak jsem jim musel se zadáváním hodnot pomoci. Za 15 minut jsme se 

žáky stačili zkontrolovat pouze osm vyřešených úloh (z 24), z nichž pouze  

tři byly naprosto správně (                                 ). 

Chyby se objevovaly ve změnách znamének při vytknutí záporného parametru p 
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 (např.   
 

 
(        )                         

 

 
(       ))58

 a dále žáci 

zapomínali upravit (přičíst či odečíst číslo) předpis po modifikaci metodou doplněním na 

čtverec (např.                                ((   )  
 

 
))59

.  

Na závěr výukového experimentu jsem žákům na IWB předvedl řešení jednotlivých 

skupin pomocí souborů vytvořených v programu Vofce 1.2. Po předvedení výsledků jsem 

žákům poděkoval za ochotu podílet se na tomto výukovém experimentu a požádal jsem je 

o vyplnění dotazníků, které jsem jim následně rozdal.   

3.3   Dotazník 

Cílem dotazníku bylo zjistit, jaký názor mají žáci na výuku matematiky pomocí IWB 

obecně a konkrétně pomocí vytvořené interaktivní prezentace. Dotazník obsahoval celkem 

9 otázek (viz příloha IV), na které žáci odpovídali zaškrtnutím příslušné kolonky nebo 

doplněním požadovaných údajů. Sedm z nich představovalo uzavřené otázky škálové, kde 

úkolem žáků bylo zaškrtnout jednu z pěti možností: Rozhodně ano, Spíše ano, Nevím, 

nedokážu posoudit, Spíše ne, Rozhodně ne. Zbylé dvě byly otázkami identifikačními, 

z nichž jedna měla charakter otevřené otázky a druhá byla uzavřená otázka výběrová. Na 

závěr dotazníku jsem ponechal místo na doplňující komentáře k výuce. 

Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 20 žáků. Dotazník byl žákům rozdán 

v papírové podobě bezprostředně po odučení tří vyučovacích hodin. Žáci měli 10 minut na 

vyplnění. Všichni žáci dotazník odevzdali.  

Dotazníkovou metodu průzkumu jsem zvolil hlavně z toho důvodu, že může být 

anonymní, čímž se odpovědi stávají relevantnějšími než například při rozhovoru. Žáci se 

nebojí kritizovat a vyjádří, co si skutečně myslí. Dalším důvodem, který ovlivnil výběr této 

metody, je možnost rychlého a přehledného statistického vyhodnocení. 

3.3.1 Vyhodnocení dotazníků 

Počet odpovědí žáků na jednotlivé otázky dotazníků jsem vyjádřil pomocí 

sloupcových grafů. Každý graf obsahuje položenou otázku ve svém názvu. 
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 Otázka č. 1: Otázka č. 2: 

  

 Obr. 57 Obr. 58 

Vlastní komentář: Z celkového počtu 20 žáků se dotazníkového šetření zúčastnilo 

16 dívek a 4 chlapci, jejichž aritmetický průměr známek z matematiky byl k poslednímu 

vysvědčení 2,55.  

Otázka č. 3: 

 

Obr. 59 

Vlastní komentář: Z grafu vyplývá, že matematika v této třídě není oblíbeným 

předmětem. Nikdo ze žáků neuvedl možnost „Rozhodně ano“ a pouze 6 žáků uvedlo 

odpověď „Spíše ano“. Navíc tuto pozitivní odpověď zaškrtli 3 žáci, jejichž znalosti 

z matematiky byly hodnoceny známkou „dobře“. Pro 9 žáků je matematika spíše 
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neoblíbeným předmětem, 3 žáci mají k matematice zřejmě silně negativní vztah, možná 

také díky svým studijním výsledkům (2 žáci „dostatečně“, 1 žák „dobře“).   

Otázka č. 4: 

 

Obr. 60 

Vlastní komentář: Na grafu vidíme, že 16 žáků zaujímají velmi pozitivní či spíše 

pozitivní postoj k použití praktického příkladu ze života a 4 žáci nedokážou posoudit.  

Mezi ně patřili vesměs žáci s horšími studijními výsledky (1 žák „dostatečně“, 3 žáci 

„dobře“). 

Otázka č. 5: 

 

Obr. 61 

Vlastní komentář: Z grafu vyplývá, že interaktivní „vykreslovač“ grafů z nabídky 

Math Tools žákům pomohl k pochopení a zapamatování chování funkce (posunutí po  
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x – ové, y – ové ose atd.). Pozitivní názor zastává 18 žáků, pouze 2 žáci hodnocení 

známkou „dobře“ měli opačný názor. Potěšující je, že mezi 11 žáků, kteří odpověděli 

„Spíše ano“, patřili i oba žáci hodnocení známkou „dostatečně“. 

Otázka č. 6:  

 

Obr. 62 

Vlastní komentář: Z odpovědí žáků vyplývá, že určitý vliv na výuku matematiky 

může mít i grafické zpracování, které IWB poskytuje. Může to naznačovat především fakt, 

že odpověď „Rozhodně ano“ zaškrtli žáci se známkou „dostatečně“ nebo „dobře“. Na 

druhé straně skutečnost, že odpověď „Spíše ano“ uvedli vedle žáků s horšími známkami 

z matematiky někteří (5) žáci hodnoceni známkou „velmi dobře“ či „výborně“, ukazuje, že 

dobrá grafická úprava může hrát důležitou roli při výkladu učiva i pro nadanější žáky.  

Otázka č. 7: 

 

Obr. 63 

Vlastní komentář: Zajímavým výsledkem je pouze jedna negativní odpověď. Tento 

žák byl z matematiky hodnocen známkou „dobře“ a uvedl, že matematika není jeho 
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oblíbeným předmětem. Mezi třemi žáky, kteří zaškrtli odpověď „Nevím, nedokážu 

posoudit“, byli 2 žáci hodnoceni známkou „výborně“ a 1 žák hodnocen známkou „dobře“. 

Ostatní (16) žáci zaškrtli kladnou odpověď, což naznačuje jejich pozitivní postoj k IWB ve 

výuce matematiky. 

Otázka č. 8:  

 

Obr. 64 

Vlastní komentář: Z grafu vyplývá, že výuka matematiky pomocí IWB může být 

pro žáky zajímavější než pomocí klasické tabule. Pouze 2 žáci tuto skutečnost nedokázali 

posoudit. Tito žáci byli hodnoceni známkou „dobře“ a matematika není jejich oblíbeným 

předmětem. Potěšujícím zjištěním je, že mezi žáky, kteří zaškrtli odpověď „Rozhodně 

ano“, jsou všichni tři žáci, pro které je matematika velmi neoblíbený předmět (v otázce č. 3 

zaškrtli odpověď „Rozhodně ne“). Jak už jsem uvedl v otázce č. 3, z těchto tří žáků byli  

2 žáci hodnoceni známkou „dostatečně“, 1 žák „dobře“.  

Otázka č. 9:  

 

Obr. 65 
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Vlastní komentář: Z vyhodnocení poslední otázky plyne, že většina (15) žáků by 

v budoucnu přítomnost IWB v hodinách matematiky uvítala. Zbylých 5 žáků se 

nedokázalo rozhodnout a zaškrtlo odpověď „Nevím, nedokážu posoudit“. Mezi těmito 

žáky byli 3 žáci hodnoceni známkou „dobře“ a pro nikoho z nich není matematika 

oblíbeným předmětem (v otázce č. 3 zaškrtli odpověď „Spíše ne“). Zbylí 2 žáci byli 

hodnoceni známkou „výborně“ a „velmi dobře“, přičemž pro ně je matematika spíše 

oblíbeným předmětem (v otázce č. 3 zaškrtli odpověď „Spíše ano“). Zajímavým zjištěním 

je, že nikdo z 20 žáků neuvedl negativní odpověď, což naznačuje v této třídě obecně 

pozitivní vztah k interaktivní tabuli. Dalším potěšujícím faktem je, že 3 žáci, pro které není 

matematika oblíbeným předmětem (v otázce č. 3 zaškrtli odpověď „Rozhodně ne“), 

zaškrtli v této otázce odpověď „Rozhodně ano“.  

Závěr z dotazníků: Z vyplněných dotazníků vyplynulo, že tato třída, kde u většiny 

respondentů byla matematika spíše neoblíbeným předmětem, by v budoucnu IWB ve 

výuce matematiky uvítala. Důvodem údajně je, že výuka pomocí IWB byla pro žáky 

zajímavější než výuka pomocí klasické tabule. Navíc uvedli, že „vykreslovač“ grafů 

z programu Math Tools jim napomohl k lepšímu pochopení a zapamatování chování 

kvadratické funkce. Kladně byla hodnocena i možnost kvalitního grafického zpracování. 

3.4 Reflexe výukového experimentu 

Reflexi výukového experimentu jsem provedl prostřednictvím SWOT analýzy  

(obr. 56). Tato analýza je komplexní metodou kvalitativního hodnocení, jejíž podstatou je 

klasifikace jednotlivých faktorů, které ovlivňují danou situaci (Marek, Kantor, 2010). Tyto 

faktory jsou rozděleny do čtyř skupin: S – Strengths
60

 (silné stránky), W – Weaknesses
61

 

(slabé stránky), O – Opportunities (příležitosti) a T – Threats (hrozby). Skupiny slabých 

a silných stránek, zahrnují tzv. „vnitřní faktory“ (vnitřní potenciál). Příležitosti a hrozby 

zahrnují tzv. „vnější faktory“ (vnější ovlivnění). Analýza SWOT vychází z předpokladu, 

že daná situace dosáhne úspěchu maximalizací silných stránek a příležitostí a minimalizací 

slabých stránek a hrozeb. Při analýze jsem se zaměřil na hodnocení samotné výuky 

                                                 
60

 Český překlad slova „Strengths“ je slovo „přednosti“. Pro název skupiny se spíše používá pojem „Silné 

stránky“.  
61

 Český překlad slova „Weaknesses“ je slovo „slabiny“. Pro název skupiny se spíše používá pojem „Slabé 

stránky“.  
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s odkazem na využití didaktického potenciálu IWB ve výuce matematiky z hlediska 

zmíněných čtyř skupin faktorů.  

 

Obr. 56
62

 

3.4.1 S – Silné stránky 

Jak už bylo v popisu prezentace zmíněno, k realizaci výuky jsem měl k dispozici 

ideální technické podmínky. V učebně byla IWB, bílá keramická tabule a každý žák měl 

svůj stolní počítač připojený k internetu.  

Vzhledem k tomu, že pro většinu žáků byla IWB „novinkou“ a měli s ní jen velmi 

malé osobní zkušenosti, motivovat je nebylo složité. Během úvodní demonstrace programu 

Math Tools zaznívaly z řad žáků údivné poznámky: „Tak to je hustý!“, „To je bomba!“ aj. 

Žáci měli chuť si IWB sami vyzkoušet. Podobné údivné poznámky se objevovaly i při 

spuštění motivačního videa a následném vykreslení dráhy letu oštěpu popisovačem. Ze 

strany žáků bylo patrné, že mají zájem se s novou technikou seznámit. Motivace se proto 

díky IWB vydařila. 

V teoretické části byla úspěšná aktivita, při níž žáci měli modelovat reálné úlohy ze 

života prostřednictvím fyzikálního appletu na počítačích. Se zájmem zkoušeli měnit různé 

veličiny a zkoumali, jaký vliv mají na celkový výsledek. V této fázi měli možnost si 

uvědomit mezipředmětové vztahy matematika – fyzika, matematika – tělesná výchova. 

Vzhledem k tomu, že applet byl pro žáky opět něčím novým, experimentování je bavilo 

a aktivně se podíleli na výuce. IWB sloužila k předvedení získaných výsledků.  

                                                 
62

http://skola.sosotrokovice.cz/projekty%20esf/projektove%20rizeni/Vzdelavaci_program_SWOT%20analyz

a.pdf 

http://skola.sosotrokovice.cz/projekty%20esf/projektove%20rizeni/Vzdelavaci_program_SWOT%20analyza.pdf
http://skola.sosotrokovice.cz/projekty%20esf/projektove%20rizeni/Vzdelavaci_program_SWOT%20analyza.pdf
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Žáci sice už látku kvadratických funkcí měli za sebou, nicméně jsem ji chtěl v části 

opakování připomenout. To se povedlo prostřednictvím interaktivního „vykreslovače“, 

který značně ušetřil čas s vykreslováním grafů. Žáci chodili k tabuli a zadávali zadané 

hodnoty do „vykreslovače“, a tím si ověřovali své hypotézy, jak se bude daný graf chovat. 

Poměrně rychle si zopakovali všechny základní vlastnosti chování kvadratické funkce 

a další důležité parametry k vykreslení grafu (vrchol, průsečíky s osami).  

V závěrečné aktivitě mohli žáci využít „vykreslovače“ grafů jako nápovědu, pokud si 

nevěděli rady nebo ho mohli využít pro kontrolu svých výsledků.   

3.4.2 W – Slabé stránky 

Během samotné výuky jsem zjistil několik negativ. Některým se, jak už teď vím, 

dalo předejít. Tato negativa poměrně zásadně ovlivnily celý experiment. Nevyvaroval jsem 

se technických problémů (ovládání appletu, IWB a počítače) v průběhu celého 

experimentu a výuku jsem špatně časově rozložil.  

V domnění, že žáci látku umí, jen si ji pomocí „vykreslovače“ připomenou, jsem čas 

potřebný na část opakování stanovil na 60 minut, což, jak se ukázalo, bylo nedostačující. 

Žáci látku pozapomněli a času na procvičení by se potřebovalo mnohem více  

(asi 90 minut). Jelikož jsem potřeboval k závěrečné aktivitě všechny potřebné vlastnosti se 

žáky zopakovat, záměrně jsem tuto část urychloval. Paradoxně zde pozitivum, které 

„vykreslovač“ v podobě rychlého vykreslení grafu nabízí, bylo spíše negativem. V této fázi 

opakování pozornost žáků upadala. Domnívám se, že to bylo především z důvodu rychlosti 

procvičování, menší míry aktivizace a také proto, že žáci věděli, že nebudou z této látky 

testováni. 

Vzhledem k  nedostatku času se nestihla dodělat závěrečná aktivita. Na samotnou 

aktivitu zbývalo 15 minut. Potřebný čas na úspěšné zvládnutí závěrečné aktivity je dle 

mého názoru (na základě zkušeností z experimentu) 45 minut. Závěrečná aktivita skýtala 

kromě negativa v podobě nedostatku času také negativum v obtížnosti zadaných úloh.  

Technické problémy se naskytly při zadávání funkčního zápisu žáky do 

„vykreslovače“, kde jsem jim musel s manipulací IWB pomoci. Poměrně značnou 

nevýhodou při zadávání funkčního zápisu do „vykreslovače“ byla nutnost zapnuté 

klávesnice, která se nedá zmenšit a zakrývá poměrně velkou část stránky v prezentaci  

(obr. 57). To narušuje grafickou přehlednost stránky. Je zde sice možnost přepnout na 
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klávesnici numerickou, která je menší, nicméně z nějakého důvodu pomocí ní nelze do 

funkčního zápisu zadávat symbol odčítání „–“. 

 

Obr. 57 

3.4.3 O – Příležitosti 

Myslím si, že by výuka měla lepší výsledky, kdybych měl větší zkušenosti s IWB. 

Větší integrací IWB do ostatních učeben a jejím využíváním v různých předmětech by žáci 

zlepšili své IWB dovednosti, a tím by se odstranily problémy spojené s manipulací, které 

se v průběhu výuky objevily.  

V teoretické části, kde žáci modelují pomocí appletu na internetu, se, jak už bylo 

zmíněno, stávalo, že někteří žáci navštívili i jiné webové stránky a tím se snižovala jejich 

pozornost. Tomuto jevu se dá předejít, pokud žákům stáhneme applet
63

 do počítače 

a počítačům zakážeme přístup k internetu.  

Příležitostí části opakování je možnost využití softwaru Math Tools pro každý žákův 

počítač
64

. Žáci by tak mohli být více aktivizováni a sami by si zopakovali dané vlastnosti. 

Ideálním případem je poskytnout žákům notebook s daným softwarem. Výuka by tak 

mohla probíhat v jakékoliv učebně, kde je pouze IWB.  

V závěrečné aktivitě využívali žáci „vykreslovače“ na IWB pro kontrolu svých 

výsledků a pro nápovědu, pokud si s řešením nevěděli rady. Pokud by použitá IWB 

umožňovala práci více žáků najednou (umožňuje práci pouze jednoho žáka)
65

, mohla by 

být žáky větší měrou využívána. S výhledem do budoucnosti si myslím, že tato technická 

„překážka“ bude brzy odstraněna.  

                                                 
63

 Ve webovém prohlížeči uložíme www stránku s appletem jako „Webová stránka kompletní“. 
64

 Z důvodu absence licencí byl software Math Tools nainstalován pouze na mém osobním notebooku, který 

byl připojen k IWB. 
65

 Nyní se již vyrábí IWB, kde mohou pracovat dva žáci najednou.  
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Domnívám se, že závěrečná fáze mohla být také úspěšnější, kdyby se použilo jiných 

jednodušších příkladů (viz příloha VII).  

Díky IWB se nemusíme v průběhu výuky omezovat na předem definovaný 

matematický software Math Tools, Vofce nebo fyzikální applet. IWB nám umožňuje 

operativně vyměnit pomocné nástroje za jiné. K dispozici je již několik různých 

matematických softwarů či appletů, které se dají ve výuce využít. Na základě probírané 

látky si učitel vybere nástroje, které jsou pro jeho výuku nejpřínosnější. 

Po mé zkušenosti s průběhem experimentu se domnívám, že výuka by byla 

úspěšnější, kdyby byla rozdělena do čtyř vyučovacích hodin (1. vyučovací hodina – 

motivační fáze a teoretická část; 2. a 3. vyučovací hodina – fáze zopakování; 4. vyučovací 

hodina – závěrečná aktivita) v různých dnech. 

3.4.4 T – Hrozby 

Na základě odučené prezentace jsem si uvědomil několik hrozeb, které by mohly 

ohrozit úspěšnou výuku. 

Výuka je závislá především na funkčnosti používané techniky. Zásadním prvkem je 

IWB, a pokud by z nějakého důvodu nefungovala, výuka by nemohla být realizována. 

Jakékoliv jiné technické problémy, které mají na výuku vliv, by se daly prostřednictvím 

IWB eliminovat. 

Pokud by tříhodinová (respektive čtyřhodinová) výuka probíhala pouze 

prostřednictvím IWB, žáci by ztratili prvotní zájem o tuto didaktickou techniku. IWB by 

přišla o efekt „něčeho nového“ a možnost zpestření výuky. Domnívám se, že používání 

IWB je dobré kombinovat s klasickou keramickou tabulí, počítači či připravenými 

pracovními listy. 

Předem připravená prezentace umožňuje prostřednictvím IWB zrychlit průběh 

výuky, což může mít vliv na žákovo pochopení látky. Rychlost a s tím spojená možnost 

přednést žákům více informací může mít za následek jejich nadměrné přetížení.   
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4 ZÁVĚR 

Dnešní doba je plná inovací ve výuce. Mnozí učitelé si pokládají otázku, jak učit 

nově, efektivně, zábavně a jak do vyučovacího procesu zapojit nové technologie. IWB 

v tomto směru představuje novou a zajímavou výzvu. Má vlastní pedagogická zkušenost 

potvrdila, že IWB může pomoci výuku zefektivnit, zpestřit a zatraktivnit. Neznamená to 

však, že její využívání je samospasitelné. Je potřeba pečlivě promýšlet, v čem tkví její 

potenciál a v čem jsou naopak její slabiny.  

Pro současnou mladou technicky zdatnou generaci IWB představuje atraktivní 

didaktickou techniku. Její atraktivita však mnohdy tkví především v tom, že je pro většinu 

z nich naprostou novinkou, jejíž technické možnosti je ohromují a snadno upoutávají jejich 

pozornost. Pro vyučující bezesporu představuje techniku, pomocí níž mohou ušetřit čas 

a učinit výklad názornějším. To pomáhá nejen při samotném pochopení vyučované látky, 

ale i pro motivaci k učení. IWB využívá všech možností, které informační technologie 

nabízejí: speciální software pro IWB (Smart Notebook, Math Tools), jiné softwary  

(např. matematický software Vofce 1.2), applety, flash animace a internet. Prostřednictvím 

IWB, speciálních softwarů a appletů je možné modelovat reálné skutečnosti. Pokud 

v kombinaci s IWB použijeme i problémy spjaté se světem kolem nás, jako tomu je 

v případě mnou navržených prezentací, matematika (popřípadě jiný předmět) přestává být 

pro žáky oborem zcela odtrženým od reálného života. Mé zkušenosti z výuky potvrzují, že 

žáci na příklady z reálného života reagují velmi pozitivně. Modelování reálných úloh ze 

života pomocí spojení IWB a appletu či speciální didaktického softwaru je pro žáky 

názornější, zajímavější i zábavnější než například informace z „klasických“ učebnic.  

Výhodou IWB je i možnost interaktivního procvičování probraného učiva. Vlastním 

experimentováním pomocí speciálních softwarů získávají žáci poznatky, které jim déle 

vydrží. Pomocí Math Tools (např. „vykreslovač“ grafů) si mohou procvičit své vědomosti 

z matematiky a aktivně se podílet na výuce vlastním objevováním. 

Během mého vyučování se jako možná slabina ukázala omezená funkčnost techniky 

a nedostatečná zkušenost s používáním IWB. Těmto problémům lze však předejít 

dlouhodobějším používáním, semináři, školením. Jako podstatnější vnímám zjištění, že 

pozornost žáků při používání IWB postupně upadá. Novinka brzy zevšední, tento fakt je 

potřeba mít stále na zřeteli. V souvislosti s používáním IWB tkví nebezpečí také v tom, že 

vyučující má tendenci průběh výuky zrychlovat a „zefektivňovat“. To však může vést spíše 
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k zahlcení vyučovanou látkou a přetěžování žáků. Technické vymoženosti IWB také 

dovolují pomocí nejrůznějších programů uvádět rychle složité příklady. To však může 

srozumitelnosti výuky spíše uškodit. Další slabinou IWB je velká časová náročnost příprav 

pro učitele. 

IWB může sloužit jako velmi dobrá a nápomocná didaktická technika, pokud se 

dodrží několik důležitých zásad. Na základě vlastní zkušenosti s výukou pomocí IWB 

považuji za důležité propojovat klasickou tabuli s IWB a IWB tak udělat do jisté míry 

„vzácnou“. Tak se lépe udrží pozornost žáků. Důležité je také nezanedbat „klasické“ 

procvičování a dobře rozvrhnout strukturu hodiny tak, aby byla přehledná a aby se v ní 

střídaly různé aktivity a různé didaktické pomůcky. Zanedbávat by se neměla ani motivace 

žáků. K ní může IWB značně přispět, není možné se v tomto ohledu však spolehnout 

pouze na ni. Důležitá je i příjemná atmosféra ve třídě a zdůraznění, že se žákům bude 

vyučovaná látka v budoucnosti hodit. Nebezpečí IWB je i v tom, že žáci mohou považovat 

IWB za „pouhou zábavu“, a nepřikládat tak výuce dostatečnou pozornost. „Klasické“ 

zdůraznění, že jde o „seriózní“ látku, ze které budou žáci testováni, považuji také za velmi 

důležité.  

Nové moderní technologie, kam IWB patří, budou mít beze sporu důležité místo 

ve výuce. Jejich nekritické a nepromyšlené používání však může výuce spíše uškodit než jí 

pomoci. Moderní technologie nemohou v žádném případě nahradit „klasickou“ tabuli, 

učebnici a především samotného učitele. Ten bude mít vždy nezastupitelnou úlohu ve 

vzdělávacím procesu. Žádná, byť sebelepší a sebeatraktivnější didaktická technika 

nenahradí schopnost jasného výkladu a efektivního procvičování, erudici, zájem o žáky, 

zkušenost či charisma.  

Je tedy zřejmé, že otázka již dávno nezní: IWB ano či ne, ale IWB – jak? 
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Příloha IV 

Dotazník 

Dotazní k 

Milí studenti, 

na závěr bych vás rád požádal o vyplnění tohoto krátkého dotazníku. Vyplněním dotazníku mi 

pomůžete zhodnotit vlastní výuku a napovíte mi, jaký názor máte na tuto moderní didaktickou 

techniku. Nebojte se být kritičtí. V budoucnu bych rád interaktivní tabuli ve své výuce využíval 

a chci být na tento moment co nejlépe připraven. Budu vděčný za jakýkoliv podnět. 

Mockrát vám děkuji, Martin Hyánek. 

Jste:   Chlapec □      Dívka □ 

Jakou známku z matematiky jste měl/a na vysvědčení?________________ 

 

Je matematika vaším oblíbeným předmětem? 

Rozhodně ano□ Spíše ano □ Nevím, nedokážu posoudit□  

 Spíše ne □  Rozhodně ne □ 

Přiblížila se Vám kvadratická funkce tím, že byl použit praktický příklad 

ze života (hod oštěpem)? 

Rozhodně ano□ Spíše ano □ Nevím, nedokážu posoudit□  

 Spíše ne □  Rozhodně ne □ 

Pomohl Vám k pochopení a zapamatování chování funkce interaktivní 

„vykreslovač“ grafů na inter. tabuli? 

Rozhodně ano□ Spíše ano □ Nevím, nedokážu posoudit□  

 Spíše ne □  Rozhodně ne □ 

Je pro vás možnost lepšího grafického zpracování při výuce matematiky 

pomocí interaktivní tabule důležitá?  

Rozhodně ano□ Spíše ano □ Nevím, nedokážu posoudit□  

 Spíše ne □  Rozhodně ne □ 
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Považujete využívání interaktivní tabule v matematice za přínosné? 

Rozhodně ano□ Spíše ano □ Nevím, nedokážu posoudit□  

 Spíše ne □  Rozhodně ne □ 

 Je pro Vás výuka matematiky pomocí interaktivní tabule zajímavější 

(zábavnější) než pomocí klasické tabule? 

Rozhodně ano□ Spíše ano □ Nevím, nedokážu posoudit□  

 Spíše ne □  Rozhodně ne □ 

 

 

Uvítal/a byste v budoucnu přítomnost interaktivní tabule v hodinách 

matematiky?  

Rozhodně ano□ Spíše ano □ Nevím, nedokážu posoudit□  

 Spíše ne □  Rozhodně ne □ 
 

 

 

 

Zde máte možnost napsat Vaše další pozitivní či negativní postřehy, které nebyly 

v dotazníku obsaženy. 

 

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................
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Ještě jednou Vám děkuji a přeji příjemný víkend :-) 
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Příloha V 

Pracovní list 
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Příloha VI 

Některá řešení žáků během modelování rekordů na appletu 

Světový rekord 98,48 m Jana Železného. 
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Světový rekord 72,28 m Barbory Špotákové. 
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Příloha VII 

Návrh na nové úlohy pro závěrečnou aktivitu 

 

 Skupina 1 Skupina 2 Skupina 3 

                                 

                                 

                                 

                                    

                                    

                           

                                    

                                    


