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ÚVOD
Prvním zásadním prostředkem moderní doby, který měl bezesporu
významný vliv na povahu výuky během posledních dvou set let, byla klasická
černá tabule. Tabule, jako centrální bod vyučování pro žáky, tak i pro učitele, se
stala neodmyslitelně symbolem klasické učebny a tradičního procesu výuky.
V devadesátých letech 20. století se však na obzoru objevily první
interaktivní tabule (dále IWB)1, které z pohledu mnoha odborníků i učitelů z praxe
výrazným způsobem ovlivnily dosavadní možnosti frontální výuky ve třídě. Betcher
a Lee (2009) dokonce vyslovili revoluční ideu, ve které zastávají názor, že
interaktivní tabule představuje pouhý katalyzátor a neodvratně posouvá výuku
z tradičního papírového modelu směrem k modelu digitálnímu. Je však možné
považovat interaktivní tabuli za tak významně transformační prvek výuky, nebo
v ní lze spatřovat pouze aktuální trend současné informační společnosti, jehož
význam poklesne, když se v důsledku technologického vývoje na trhu objeví
sofistikovanější produkt?
Základní škola Lupáčova v Praze 3, která je propagátorem výuky
podporované prostředky informačních a komunikačních technologií (dále ICT) se
může hrdě hlásit k primátu, jímž je instalace první interaktivní tabule v učebně
v České republice2. Získané pedagogické zkušenosti na této škole mě utvrdily
v myšlence, že vliv interaktivních tabulí na proces výuky může být opravdu
významný. Zásadní otázkou však zůstalo, jak jej definovat, experimentálně ověřit
a využít jeho potenciál v každodenní praxi, k čemuž by měla přispět tato disertační
práce.
Současně by však bylo možné namítnout, že oním technickým milníkem,
který významně ovlivnil vyučování mnohem dříve a zásadněji než interaktivní
tabule samotné, byly osobní počítače. Je nesporné, že ty měly, mají a budou mít
velmi silný vliv na proces výuky, avšak samy o sobě stále představují spíše
didaktický prostředek využitelný pro proces učení se (learning), jenž je ve školním
prostředí charakteristický pro žáky, než prostředek pro proces vlastní výuky
1
2

Z anglického „Interactive Whiteboard“.
Pilotní interaktivní tabule v ČR byla instalována v roce 1999 na ZŠ Lupáčova, které byla
darována v rámci zahraničního grantu.
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(teaching), který se výhradně zaměřuje na samotné učitele. Navzdory tomu, že PC
revolučně ovlivnily většinu odvětví lidské činnosti, vliv na výuku (a to především
frontální) měly nižší, než tomu bylo v jiných oblastech. Tento fakt je možné
podpořit hned několika důvody:


Malá velikost obrazovky osobního počítače nepodporuje frontální a
skupinovou výuku.



Osobní počítač plní ve vyučování svoji funkci pouze za předpokladu, že
interakce probíhá na osobní úrovni.



Uzpůsobení počítačové učebny není ideální pro každodenní výuku
(Betcher, Lee, 2009).

Z výše uvedených důvodů lze konstatovat, že interaktivní tabule dnes představuje
jeden z předních ICT prostředků, využitelných právě pro frontální výuku.
Problematika vlivu interaktivních tabulí na výuku je aktuálním tématem
mnoha odborných konferencí a předmětem zkoumání širokého spektra vědeckých
prací po celém světě (Higgins, Miller, Glover, Hennessey, Kennewell, Smith a
další). Významný a detailní pohled nám přináší výzkumy britského vzdělávacího
systému, který má s jejich využíváním bohaté zkušenosti a je po právu považován
za kolébku IWB. V letech 2003 a 2004 poskytlo Department for Education and
Skills3 školám 50 miliónů liber na jejich nákup, čímž Velká Británie získala primát
v množství interaktivních tabulí v celé Evropské unii. Lee a Winzenried (2006) ve
své práci zdůrazňují, že hodnota uvedení interaktivních tabulí do učebny se může
značně lišit a záleží na celé řadě aspektů, které výsledek ovlivní. Jedním z nich je
předpoklad, že si učitelé zautomatizují jejich používání a nebudou je považovat za
překážku, která je nutí měnit zažité, i když nepochybně osvědčené postupy.
Betcher a Lee (2009) dále uvádí, že s ohledem na technologie je možné rozdělit
většinu učitelů do tří základních skupin, které definují jejich postoj k ICT na
nadšence, zájemce a odpůrce.
V každé škole se vždy najde skupinka nadšenců, která se aktivně zapojí do
používání jakékoliv nové technologie. S těmito lidmi je snadné pracovat a jejich

3

Britský vládní resort, fungující v letech 2001 – 2007, zodpovědný za školství ve Velké
Británii.
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flexibilita a trpělivost by měly být využity při práci se zbývajícími dvěma skupinami,
pro které by představovali průkopníky interaktivní výuky. Do druhé skupiny, která
je často velmi početná, patří učitelé, kteří se o novinky na poli ICT zajímají, ale
mají obavy z jejich začleňování do každodenní výuky. Vlastní software pro ně
představuje něco nového, z čehož mají strach a je pochopitelné, že jejich
přesvědčování o využití ICT ve výuce je časově náročné. Třetí skupinu představují
pedagogové, kteří primárně spatřují pouze negativní aspekty, které s sebou
interaktivní tabule a další podobná zařízení přinášejí. Tento postoj může vycházet
z negativní předcházející zkušenosti s ICT obecně.
V primární fázi využívání interaktivních tabulí je rozumné se zaměřit na první
skupinu entuziastů, kteří vytvoří příklad pro zbývající učitele ve druhé skupině.
Třetí skupina, pro kterou představuje IWB něco neslučitelného s jejich stylem
výuky, by však také neměla být opomíjena. Optimálním konečným cílem všech
škol by tak měli být všichni učitelé, kteří jsou ve větší či menší míře zahrnuti do
výuky realizované pomocí ICT.
Úspěšná implementace interaktivních tabulí do výuky tedy vychází ze tří
následujících předpokladů:


Správný způsob vedení školy, jenž má vizi o rozvoji a dalších
možnostech ICT plánu školy.



Správný způsob vedení a organizace školení uživatelů IWB, které je
obsahově i technicky dostupné všem, pro které je určeno.



Dostatek trpělivosti ze strany vedení, učitelů a také žáků, kteří jsou
cílovými uživateli IWB, protože pouze jejich promyšlené, dlouhodobé a
systematické začleňování do výuky přináší své pozitivní výsledky.

Ověřování vlivu techniky na vzdělávání představuje velmi komplikovaný
proces, což je ovlivněno faktem, že přístup k technologiím je stále u části učitelů
konzervativní a jejich zavádění do procesu učení je velmi pomalé. První diskuze
nad jejich reálným dopadem do výuky se začaly objevovat již od doby, kdy byly do
vyučování zavedeny první kybernetické stroje. V listopadu 2009 uveřejnila vládní
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agentura pro ICT ve vzdělávání (dále jen BECTA)4 obsáhlý přehled vědeckých
studií, které hodnotí vliv digitálních technologií na vzdělávání (BECTA, 2009a).
Autorem této studie je Jean Underwood z univerzity v Nottinghamu. Zveřejněná
studie uvádí, že:


Digitální

technologie

zlepšují

studijní

výsledky

v přírodovědných

oborech.


Jazykové dovednosti mimořádně nadaných žáků a žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami se zlepšují.

Další vybrané zahraniční studie prokazují významný pokrok studentů, kteří
jsou vyučováni s využitím digitálních technologií. (Schacter, Fagnano, 1999;
Marzano, 2009). Výzkumy se shodují na tom, že pokud je správně zvolena
metodika využívání digitální technologie, pak dochází ke zvýšení a zlepšení:


atraktivity a uspokojení potřeb žáků,



postoje žáků k učení,



efektivity a rychlosti učení.

Diamond a kol. (2007) přináší ve své studii zjištění, že digitální technologie
upravily kognitivní dovednosti u slabších žáků. Totéž platí pro děti s vývojovými
poruchami učení, které využívají funkce digitálních technologií, kterými jsou např.
rozeznávače hlasu, převodníky textu do řeči atd. Využití interaktivní tabule ve
výuce také významně přispívá ke zlepšování poruch ADHD5. Dalším neméně
zajímavým případem je interakce žáků s autismem, kteří navazují prostřednictvím
interaktivní tabule vyšší procento kontaktů se svými spolužáky, což usnadňuje
jejich integraci.6 Zásadním zjištěním je i skutečnost, že žáci se špatnými
vyjadřovacími schopnostmi se mnohem intenzivněji zapojují do školního života
prostřednictvím prezentačních softwarů, které nabízí např. interaktivní tabule
(BECTA, 2009b).

4

Z anglického „British Educational Communications and Technology Agency“ – vedoucí
vládní agentura pro ICT ve vzdělávání, založena v roce 1998.
5
Z anglického „Attention Deficit Hyperactivity Disorders“ - hyperaktivita s poruchou
pozornosti.
6
Více na: http://autism.lovetoknow.com/Interactive_Whiteboard_Autistic_Classroom.

12

Mnozí odborníci (Baker a kol., 1997, Hausner 2005, Brdička 2008) však
upozorňují, že stejného výsledku lze dosáhnout i bez technologií za podmínky, že
je schopným učitelem zvolena adekvátní vyučovací metoda.
Analýza širokého spektra zahraničních studií je zajímavá svojí rozmanitostí
závěrů a na jejich základě jsem se rozhodla přispět do problematiky vlastním
výzkumem a empiricky ověřit, jakým způsobem ovlivňuje využívání IWB výuku
anglického jazyka.
Předkládaná disertační práce je rozdělena do pěti částí, z nichž první
kapitola komplexně představuje interaktivní tabuli a zabývá se jejími principy
fungování, aspekty využívání a analýzou materiálů, které jsou pro ni vhodné a
dostupné. Druhá kapitola přináší teoretické vymezení vybraných didaktických
prostředků, kterými jsou například učební pomůcky, didaktická technika a učební
metody. Začlenění IWB do systému vybraných didaktických prostředků je řešeno
ve třetí kapitole. Stanovené cíle, hypotézy, vlastní průběh a v neposlední řadě
shrnutí výsledků vlastního výzkumu jsou detailně popsány ve čtvrté a páté
kapitole.
Předmětem prvního realizovaného výzkumu je ověřit, jakým způsobem
vnímají

využívání

IWB

samotní

učitelé,

kteří

sehrávají

ve

vyučování

nezastupitelnou roli a jsou primárními strůjci úspěchu či neúspěchu při
začleňování technických výukových prostředků do výuky. Druhou oblastí výzkumu
disertační práce je analýza vlivu začleňování interaktivní tabule do výuky na
učební výsledky žáků. Oba zmíněné okruhy výzkumu se vzájemně prolínají, nelze
je od sebe izolovat a úspěšný výsledný efekt procesu výuky závisí na jejich
součinnosti.
Cílem této disertační práce je snaha najít odpovědi na stěžejní otázky, v jaké
míře se zvyšuje efektivita výuky anglického jazyka při využívání IWB a zároveň,
jak silný motivační prvkem může IWB být, pokud je pravidelně a uváženě
začleňována do výuky. Současně se pokusím porovnat způsob využívání
interaktivních tabulí mezi učiteli z Prahy 1 a učiteli z velšského města Swansea.
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TEORETICKÁ ČÁST
Teoretický okruh disertační práce obsahuje tři hlavní kapitoly, které se věnují
problematice využívání interaktivních tabulí ve školním prostředí. První kapitola
objasňuje základní terminologii související s IWB, hodnotí aspekty jejího využívání
a podává ucelený přehled materiálů, které jsou pro ni dostupné v České republice.
Druhá kapitola charakterizuje a člení didaktické prostředky, které vystupují
v procesu výuky, a obecně vymezuje pozici interaktivní tabule v systému
materiálních didaktických prostředků. Cílem třetí kapitoly je zcela nově integrovat
IWB a s ní související terminologii do stávajícího systému učebních pomůcek,
didaktické techniky, technických výukových prostředků a také do systému
výukových metod. Čtenář je tak v teoretické části obeznámen s pojmy digitální
výukový objekt, úložiště digitálních výukových objektů, interaktivita, interaktivní
výuka apod.
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1 INTERAKTIVNÍ TABULE
1.1

Obecná charakteristika IWB
Interaktivní tabule představuje novou technologii 21. století, která byla

vyvinuta primárně pro vzdělávací účely do škol. Promethean na svých webových
stránkách uvádí definici pro ActivBoard, kterou lze díky její obecné formulaci
využít pro popis všech typů IWB.
„An interactive whiteboard or IWB is a large interactive display that
combines the simplicity of a whiteboard, power of a computer and front
projection. Promethean interactive whiteboards engage students with vivid
images, video and audio.The ActivBoard interactive whiteboard enables
anything that can be seen or done on a computer screen to be projected onto
an interactive whiteboard – bringing every classroom to life.“7
BECTA (2003) tuto definici rozšiřuje a objasňuje v ní princip jejího fungování:
„An interactive whiteboard is a large, touch sensitive board which is
connected to a digital projector and a computer. The projector displaying the
image from the computer screen on the board. The computer can then be
controlled by touching the board, either directly or with a special pen.“8

Na základě výše uvedených tvrzení lze vyvodit jejich společné znaky a
charakterizovat IWB jako typ dotykového displeje, který umožňuje názornou
formou prezentovat výuku a současně aktivně zapojit žáky do vzdělávacího
procesu.
K vlastnímu provozu interaktivní tabule je nutný počítač, který je vybavený
specializovaným programem a propojený s tzv. receiverem. Ten slouží jako
rozhraní mezi počítačem, projektorem přenášejícím obrazový signál na IWB a
ostatními zařízeními. IWB je spojena s počítačem, který zpracovává pokyny

7

Dostupné na www: http://www.prometheanworld.com/server.php?show=nav.15, [cit. 201105-20]
8
Dostupné na www:http://smartboardhat.wikispaces.com/file/view/wtrs_whiteboards.pdf/43268155/wtrs_whiteboards.pdf, [cit.
2011-02-13]
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vyvolané ovládacím zařízením, jako je například bezdrátové elektronické pero
nebo pouhým dotykem prstu. Dále může být ovládána například bezdrátovým
tabletem, hlasovacím zařízením apod. Pro vyšší názornost je na prezentační ploše
možné zobrazit další periferie jako např. digitální mikroskop, vizualizér,
videokameru, laboratorní soupravu pro fyziku, chemii nebo meteorologii aj.

Obr č. 1 Schéma fungování IWB

Na trhu se objevuje celá řada typů interaktivních tabulí a mezi ty
nejrozšířenější patří britský Activ Board a kanadský SMART Board.9 Diana
Wieden-Bischof10 ve své práci podává souhrnný přehled vybraných typů
interaktivních tabulí. Trh s IWB je však velmi dynamický a přidávají se do něho
další výrobci z Asie a východního bloku.
Produkt

Výrobce

Sídlo společnosti

Activ Board

Promethean

Velká Británie

Cleverboard

Sahara Pres.Systems PLC

Velká Británie

9

Porovnání Activ Boardu a SMART Boardu je uvedeno v příloze č.7.
Dostupné na www: http://www.salzburgresearch.at/publikation/interaktive-whiteboardsuberblick-und-einsatzmoglichkeiten-im-unterricht/, [cit. 2011-01-10]
10

16

eBeam

Luidia

USA

E-Kreide

Freie Universität Berlin

Německo

IntelliBoard

MCR Informationssysteme

Německo

Interactive PM (IPM)

Numonics Inc.

USA

Interwrite

Elnstruction

USA

mimioBoard

Virtual Ink

USA

Numonics

Numonics

USA

SchoolBoard

GTCO / Calcomp Corp.

USA

Smart Board

Smart Technologies

Kanada

StarBoard

Hitachi

Japonsko

TeamBoard

Egan Visual Inc.

Kanada

WebsterBoard

Polyvision Corp.

USA

Tab č. 1 Přehled vybraných výrobců IWB k 15. 4. 2010
Většina interaktivních tabulí funguje z technologického hlediska na dvou
nejrozšířenějších principech, podle nichž jsou nepřesně označovány jako tzv. soft
board a hard board verze. Přesnější označení je však:
•

IWB fungující na principu odporové technologie

•

IWB fungující na principu elektromagnetického pole

Tabule fungující na principu odporové technologie se skládá z vrchní pružné
plastové vrstvy a pevné spodní desky. Na obou plochách je z vnitřní strany
nanesena citlivá vrstva, která je od sebe oddělena tenkou vzduchovou mezerou.
Tlakem na vrchní vrstvu dojde k uzavření vzduchové kapsy, čímž je vyvolán
signál, který je převeden do digitální podoby a vyhodnocen počítačem.
Zjednodušeně řečeno je možné ovládat tabuli libovolným předmětem nebo
pouhým prstem, který vyvolá tlak na svrchní pružnou vrstvu.
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Tabule využívající princip elektromagnetického pole se skládají ze dvou
vrstev tvrdé plastové hmoty, mezi nimiž je umístěna citlivá mřížka. Ta registruje
signál vysílaný z elektronického pera, který je opět zpracováván počítačem. Tato
mřížka vzhledem ke své hustotě umožňuje přesnější ovládání tabule. Nevýhodou
ovšem je, že může být ovládána pouze elektronickým perem.
Ostatní typy interaktivních tabulí vychází z dalších, méně rozšířených
principů snímání, jimž jsou kapacitní, ultrazvukové, infračervené a bluetooth
technologie.

1.2

Aspekty využívání IWB
Využívání IWB v jazykové výuce s sebou přináší široké spektrum pozitivních

aspektů, z nichž stěžejní je interaktivita. Ta v širokém pojetí představuje
veškerou aktivitu uživatele s technickým zařízením, které je schopné reagovat na
podněty vzešlé od uživatele jako např. dotek nebo signál z hlasovacího zařízení.
Hilf (1996) uvádí, že interaktivitou je možné označovat reciproční efekty, ke kterým
dochází mezi člověkem a neorganickým prvkem (např. televizí, video hrou nebo
počítačem). Souhrnně je tedy možné definovat interaktivitu jako vlastnost
systému, umožňující aktivní přizpůsobení se uživateli a jeho přímý vstup do řízení
průběhu činnosti stroje nebo programu. B. Lauder, průkopnice v oblasti interakce
člověka s počítačem, definovala tři základní proměnné interaktivity, mezi něž řadí
četnost, význam a rozsah. Četnost představuje frekvenci uživatelovi interakce se
zařízením, význam určuje, do jaké míry ovlivní interakce výsledek a rozsah
definuje počet možných voleb, které jsou uživateli k dispozici.
Pro podporu motivace a vyšší názornost výkladu se ve výuce stále častěji
využívá různých multimédií k efektivnímu zprostředkování informací pomocí
počítače. Interaktivní multimédium označuje integrovaný funkční celek, který
propojuje text, grafiku, zvuk, video i animace ve spojení s interaktivitou za účelem
efektivního zprostředkování informací.
Interaktivní

tabule

vystupuje

ve

školním

prostředí

jako

zástupce

interaktivního multimédia, které představuje jednotící prvek frontální, případně
skupinové výuky. Cílem jejího využívání je zatraktivnit výukový proces, podpořit
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tvůrčí atmosféru ve třídě, podnítit žáky k vyjádření vlastního názoru, participovat
na procesu výuky apod. Současně je však zapotřebí zmínit fakt, že výuka
s interaktivní tabulí nemusí být pro žáka skutečně interaktivní. Vždy záleží na
didaktických dovednostech učitele, který rozhoduje o tom, do jaké míry umožní
zapojení samotných studentů do práce s ní a do jaké míry bude výuka interaktivní.
Dalším klíčovým aspektem interaktivních tabulí

je

motivace,

která

představuje důležitý přínos ve vzdělávání. Opět je však nutné zdůraznit, že
motivačního působení na žáka lze docílit pouze takovou činností, která je
připravena kreativně a nápaditě, vzbuzuje u žáka zvídavost a napětí z očekávání,
co nového se objeví na ploše IWB po rozzáření projektoru. IWB by tak mohla být
označena „magnetem“, který přitahuje pozornost.
Podíváme-li se na problematiku motivace obecněji, G. Petty (2002, s. 40-47)
uvádí sedm motivačních faktorů, které zvyšují žákovu touhu po učení.
1. Věci, které se učím, se mi hodí.
2. Kvalifikace, kterou studiem získám, se mi hodí.
3. Při učení mívám obvykle dobré výsledky a tento úspěch mi zvyšuje
sebevědomí.
4. Když se budu dobře učit, vyvolá to příznivý ohlas mého učitele nebo mých
spolužáků.
5. Když se nebudu učit, bude to mít nepříjemné důsledky.
6. Věci, které se učím, jsou zajímavé a vzbuzují moji zvídavost.
7. Zjišťuji, že vyučování je zábavné.

Bezesporu nejsilnějším motivačním faktorem je pocit úspěchu z dobře
vykonané práce. Úspěch jednotlivce je hnací silou celého procesu učení, může
však působit jak pozitivně, tak i negativně.
„Je v lidské přirozenosti, že nás baví věci, které se nám daří – a že nás
nebaví věci, které se nám nedaří.“11 Úspěch z vykonané práce vyvolává
sebedůvěru, nadšení a snahu dále se zdokonalovat. Naopak neúspěch posiluje
tendenci vyhýbat se podobnému problému velkým obloukem a u některých žáků

11

Petty, Geoffrey. Moderní vyučování. Praha: Portál, 2002, s. 43.
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může navodit i nechuť, úzkost či pocit méněcennosti.12 Učení pomocí IWB nabízí
učiteli možnost aplikovat ověřený cyklus:
úkol

→

úspěch

→

ocenění

→

nový úkol (atd.)

Čím rychleji cyklus probíhá, tím více žáky motivuje. Žák je neustále vybízen
k dílčím úkolům a IWB mu poskytuje okamžitou zpětnou vazbu – ocenění, čímž se
postupně utužuje pocit důvěry ve své vlastní dovednosti. Je samozřejmé, že
učitelova role v oceňování žákových dovedností je nenahraditelná, IWB však tento
proces jen umocňuje.

Obr. č. 1 Vliv úspěchu a uznání při výuce

12

Tyto mechanismy jsou vyjádřeny pomocí diagramů na obrázcích č. 4 a č. 5, které jsou
použity z: Petty, Geoffrey. Moderní vyučování. Praha: Portál, 2002, s. 44.
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Obr. č. 2 Vliv neúspěchu při výuce
Mezi další významné motivační faktory, které mají široké uplatnění během
výuky pomocí IWB patří:


Věci, které se učím, jsou zajímavé a vzbuzují moji zvídavost.



Zjišťuji, že vyučování je zábavné.

Některé vyučovací předměty se mohou zdát žákům příliš abstraktní a
nespatřují v nich spojitost s jejich zájmy. To představuje výzvu pro učitele, který by
se měl snažit, aby jeho hodiny maximálně souvisely se skutečným životem žáků.
Samotný princip ovládání IWB a zároveň její funkce a grafika jsou velmi blízké
osobním počítačům, které jsou v dnešním světě dětí nepostradatelné.

Dalším z pozitivních aspektů, které vychází z využívání IWB ve výuce, je
bezesporu její audiovizuální charakter. Jak píše J. A. Komenský ve svém díle
Velká didaktika:
„Ať je učitelům zlatým pravidlem, aby se všechno předkládalo všem
smyslům, pokud to jen možné, totiž věci viditelné zraku, slyšitelné sluchu,
čichatelné čichu, ochutnávatelné chuti, hmatatelné hmatu. A jestliže se něco může
vnímat několika smysly, nechť se to tak děje několika smysly. Nic není v rozumu,
co nebylo před tím ve smyslech. Proč by se tedy počátek vyučování nedál raději
21

věcným názorem než slovním podáním věci?“ Tuto nestárnoucí zásadu lze stále
považovat za nejpřirozenější princip výuky. Dynamické obrázky, texty, zvuky nebo
video zvyšují soustředění žáka, a tím i napomáhají k lepšímu pochopení a
zapamatování probíraného učiva. Dale (1946) popisuje vzájemný vztah užité
vyučovací metody a efektivnosti vyučování ve své knize Audio Visual Methods In
Teaching na následujícím diagramu, z něhož vyplývá, že žáci se budou učit tím
snáze a efektivněji, čím více smyslů v reálných situacích zapojí.

Obr č. 2 Kužel zkušenosti (Dale, 1946).
Petty (2002, s. 271) zdůrazňuje vizuální komunikační kanál, který je
z mnoha příčin efektivnější než verbální a jako hlavní výhody vizuálních pomůcek
uvádí fakt, že upoutávají pozornost, přinášejí změnu, napomáhají konceptualizaci,
jsou snáze zapamatovatelné a jsou projevem učitelova zájmu.
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V rámci výčtu pozitivních aspektů plynoucích z využívání IWB je také důležité
věnovat pozornost práci s digitálními přípravami. K většině typů IWB dodává
výrobce specializovaný software pro tvorbu a ovládání prezentací. Licenční
podmínky umožňují vyučujícím instalaci tohoto softwaru na vlastní počítač, což
výrazně usnadní tvorbu jednotlivých digitálních výukových objektů. Žák se může
díky

předpřipravenému

zápisu

lépe

soustředit

na

probíranou

látku

a

poznamenávat si jen rozšiřující informace. Vlastní prezentaci, obsahující souhrn
nejdůležitějších informací, pak může vyučující snadno poskytnout žákům jako
podklad ke studiu. Doplnění učiva je tak snadnější i pro žáky, kteří se hodiny
nemohli zúčastnit.
Výhoda snadné přenositelnosti elektronických příprav by také měla být
systematicky využívána v rámci spolupráce jednotlivých škol vzájemným sdílením
vytvořených výukových materiálů, což je však v reálném školním prostředí značně
individuální.
Využívání

IWB

hraje

současně

důležitou

roli

v procesu

integrace

Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (dále jen RVP)
do výuky. 1. září 2005 nabyl účinnosti pozměněný RVP, čímž učitelé získali
příležitost vytvořit si svůj vlastní školní vzdělávací program pro základní
vzdělávání (dále jen ŠVP ZV). Každý ŠVP ZV má představovat ucelený program,
který bude uspokojovat konkrétní potřeby jednotlivých žáků. Měl by být výsledkem
týmové práce všech pedagogů školy a jejich praktických zkušeností. Tato inovace
v českém školství si klade za hlavní cíl poskytnout žákovi maximální provázanost
učiva a uplatnit získané dovednosti a vědomosti v praktickém životě.
Software ovládající IWB poskytuje různorodý výběr z galerie obrazových
materiálů, který umožňuje obohacovat digitální výukové objekty o poznatky
částečně související s výukou, čímž dochází k prolínání a integraci různých oborů.
Výuka realizovaná pomocí IWB dále přispívá k rozvoji již zmíněných ICT
dovedností. Mimo vlastní galerie se nabízí využití nepřeberného množství volně
dostupných materiálů na internetu nebo je možné využít vlastní zdroje (digitální
fotografie, video, kresba). Závisí pouze na kreativitě každého učitele, který by měl
uváženě vytvářet své výukové objekty a nepřehlcovat žáky zbytečnými
informacemi a poskytnout jim dostatečný prostor pro jejich vlastní seberealizaci.
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Využívání IWB s sebou nepřináší pouze výhody, ale také možné problémy,
na které je zapotřebí brát zřetel. Jedním z nich je např. obsluha IWB. Žákům její
ovládání nečinní většinou žádné problémy. Po krátkém zácviku jsou intuitivně
schopni vybrat z nabídky vhodný nástroj pro splnění konkrétního úkolu. Problém
však může nastat u samotných učitelů. Jejich obava z něčeho nového je tak silná
a zažité didaktické postupy tak navyklé, že někteří nejsou schopni se od nich
oprostit. Učitel by měl začít s aplikací IWB do výuky až tehdy, je-li si jistý
v základní obsluze, protože během práce s IWB může nastat mnoho okamžiků, ve
kterých učitel díky nedostatečné informovanosti znejistí a hodina se tak stává
chaotickou a neúčinnou.
Otázka dovednosti učitelů využívat a efektivně začleňovat ICT do výuky je
zcela zásadní a měla by být řešena ještě před tím, než je škola vybavena vlastní
technikou. Na základě četnosti certifikátů o počítačové gramotnosti stupně Z, P i S
lze předpokládat, že většina pedagogických pracovníků ovládá základní PC
dovednosti. Skutečné kurzy projektového vyučování a ovládání IWB však
absolvovalo jen minimální procento učitelů. Výstižný je v tomto případě názor
Hausnera (2007), který zdůrazňuje, že pokud chceme, aby se učitel sám něco
naučil, musíme mu ukázat, jak daný prvek ovlivňuje skutečné učení a jaké přináší
výsledky.
Dalším problémem jsou formy školení. Každý učitel, který chce pracovat
s IWB, by měl buď projít odborným kurzem, který mu poskytne klíčové informace,
nebo by měl věnovat dostatečnou iniciativu ve vlastním sebevzdělávání, aby si
osvojil základní pravidla pro obsluhu IWB. Učitelé by si také mezi sebou měli
vyměňovat a porovnávat vytvořené prezentace a to nejen v rámci své školy, ale
také s kolegy z okolí. Nepsané pravidlo totiž říká, že: „Nejlépe se opisuje od svého
kolegy.“ Jak však vyjádřil Fullan (2001): „Velkou ironií je, že školy, které jsou tu od
toho, aby učily a vzdělávaly, jsou zcela neschopné se učit jedna od druhé. Jakmile
najdou cestu jak to udělat, jejich budoucnost je zajištěna.“
V závěru výčtu negativních aspektů, jenž vyplývají z užívání IWB, nelze
opomenout finanční nákladnost. Na českém trhu se první interaktivní tabule
objevily na konci devadesátých let 20. století. V posledních pěti letech nastává
rozmach v jejich pořizování do škol díky podpoře MŠMT, Evropské unii a dalších
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dotací. Navzdory klesající ceně BECTA varuje školy před dalšími neočekávanými
výdaji, které vyplývají z nákupu nezbytných zařízení pro plnohodnotné fungování
interaktivní tabule. Vysokou investici nepředstavuje pouze samotný hardware, ale
také celkové přizpůsobení učebny požadovaným podmínkám. Jedná se např. o
zatemnění oken učebny, její ozvučení a v neposlední řadě také odborné školení.
Hall and Higgins (2005) uvádí, že školení v technických a pedagogických
aspektech IWB by mělo být považováno za průběžný a soustavný proces dalšího
vzdělávání učitelů.

1.3

Materiály využitelné pro výuku pomocí IWB
Pro práci s interaktivní tabulí existují tři hlavní oblasti výukových zdrojů:


nákup komerčních výukových objektů



vyhledávání výukových objektů prostřednictvím vzdělávacích portálů



tvorba vlastních výukových objektů v kombinaci s vyhledáváním
ostatních zdrojů (animace, zvuky aj.)

1.3.1 Komerč ní digitální výukové objekt y
Na českém i zahraničním trhu existuje široká nabídka předpřipravených
výukových objektů. Kvalita zpracování se však často velice liší a proto je zapotřebí
zvážit jejich přínos ve výuce.
Typické výhody komerčních

Typické nevýhody komerčních

materiálů

materiálů

Vysoká grafická úroveň

Omezení vyplývající z autorských práv

Sofistikovaný a uživatelsky přívětivý

Omezená možnost adaptace na

produkt
Čerpání ze širší základny zdrojů

specifické požadavky ve výuce
Omezenější výběr zdrojů pro běžného

Nízké nároky na přípravu

uživatele
Obvykle vyšší pořizovací náklady

Tab č. 2 Typické výhody a nevýhody komerčních výukových objektů
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Mezi dva základní parametry pro hodnocení kvality výukového objektu patří
jednoznačně způsob ovládání a především jeho obsahová správnost. Vhodný
výukový program by měl být zpracován tak, aby se uživatel mohl plně soustředit
pouze na obsah a ovládání by pro něho bylo převážně intuitivní. Mezi základní
kritéria, která ovlivňují investici do zakoupeného digitálního výukového objektu
nebo SW, patří dynamika a uživatelská příjemnost, originalita a grafika, četnost
interaktivity, návodnost a současně otevřenost pro změnu ve výuce.
Jedním z předních producentů výukového softwaru na českém trhu je
společnost Terasoft. V posledních letech se zaměřuje především na tvorbu
produktů využitelných pro práci s interaktivní tabulí. Rozsáhlá nabídka produktů
Terasoft zahrnuje multimediální zábavně-výukové tituly, které jsou určeny pro
mateřské, základní a střední školy, ale i pro oblast samovzdělávání.13
Dalším tvůrcem výukových materiálů je plzeňské nakladatelství Fraus, které
bylo založeno v roce 1991. V roce 2007 zavedli do českého školství zcela nový
pojem, tzv. interaktivní učebnice, které využívají kombinace klasické tištěné
učebnice s její multimediální podobou. Nespornou výhodou interaktivních učebnic
je jejich komplexní nabídka, která je unikátní jak v České republice, tak i
v evropském kontextu. Představuje ucelený soubor výukových dat, jejichž
prezentace je realizována prostřednictvím interaktivní tabule. Interaktivní učebnice
se skládá ze statické a dynamické části. Statická část je totožná s obsahem
tištěné učebnice, jejíž výhodou je zefektivnění práce s textem a obrazovými
materiály, které je možné v omezené míře přizpůsobovat aktuálním potřebám
výuky. Dynamická část obsahuje systém multimédií, která jsou zakomponována
do textu, např. videosekvence, 2D a 3D animace, zvukové nahrávky, odkazy na
webové stránky, vyhledání daného slova v internetovém vyhledávači, texty, které
doplňují tištěnou učebnici aj.14
Nakladatelství Nová škola působí od počátku 90. let v Brně a vydává
učebnice a pracovní sešity pro základní školy. Její sortiment materiálů pro
interaktivní tabule se specializuje především na 1. stupeň základních škol.15

13

Více na: http://www.terasoft.cz/index2.htm
Více na: http://www.flexilearn.cz/O-Projektu
15
Více na: http://nns.cz/blog/interaktivni-ucebnice/
14
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1.3.2 Vzdělávací portál y
Významným českým portálem, obsahujícím volně šiřitelné výukové objekty a
další užitečné odkazy, je www.veskole.cz. Je nejstarším svého typu v České
republice a vznikl v roce 2005 jako reakce na instalaci prvních interaktivních tabuli
u nás za spolupráce tří základních škol a jednoho gymnázia16 z různých částí
České republiky. Hlavním cílem bylo vytvoření vlastních výukových materiálů,
které by se staly inspirací všem učitelům při práci s tabulí. Jeho obsah integruje
přípravy hodin pro interaktivní tabule typů SmartBoard, ActivBoard a PolyBoard.
Momentálně se jedná o celkem 10 000 zdrojů (DUMů)17, přičemž převážná většina
z nich je určena pro tabule typu Smart Board. Dále je zde možné najít užitečné
odkazy a studie, které podporují práci s interaktivní tabulí. Obsah portálu je
dokladem on-line spolupráce všech aktivních učitelů, bez jejichž příspěvků by
ztrácel svůj význam, což dokládá hlavní motto projektu www.veskole.cz: „Bez
aktivních učitelů přestane náš portál velmi záhy přinášet nové informace.“18
Dalším možným zdrojem je metodický portál www.dum.rvp.cz Provozuje ho
Výzkumný ústav pedagogický v Praze a je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem ČR. Obsahuje digitální učební materiály, které jsou
dostupné v elektronické podobě, jsou využitelné přímo ve výuce bez dalších
úprav, kdy nejčastěji se jedná o pracovní listy, PPT prezentace, audio a video
ukázky. Autory digitálních učebních materiálů jsou registrovaní uživatelé toho
portálu, jejichž příspěvky prochází důkladnou odbornou revizí.
Portál www.spomocník.rvp.cz je provozován katedrou ITTV Pedagogické
fakulty UK a obsahuje jak odborné články a studie zabývající se komunikačními
technologiemi ve vzdělávání, tak i např. odkazník, který nabízí užitečné adresy
podle jednotlivých okruhů (např. technologie, umění, jazyky – anglický jazyk).
Tento portál neobsahuje žádné volně stažitelné výukové objekty, představuje však

16

Základní škola Lupáčova, Praha 3
Základní škola T. G. Masaryka, Česká Kamenice
Základní škola JUDr. Josefa Mareše, Znojmo
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava – Poruba
17
DUM: digitální učební materiál
18
SMART Novinky: Za poslední měsíc školního roku 2010/2011 bylo na portále veskole.cz
nahráno 233 nových výukových příprav a staženo neuvěřitelných 6824 zdrojů.
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významnou pomoc v oblasti teoretického rozšiřování poznatků v oblasti ICT ve
vzdělávání.
1.3.3 T vorba digitálních výuko vých objektů
Součástí každé interaktivní tabule je software, který učitel využívá pro tvorbu
výukových objektů. Při ní měl dodržovat jisté kroky, které ho dovedou ke
kvalitnímu výsledku, jímž je technicky a především didakticky vhodně koncipovaný
digitální výukový objekt (dále také DVO). Základní podmínkou pro vytvoření
jakékoliv prezentace je nápad. Tvůrce digitálních objektů by si měl důkladně
naplánovat obecné podmínky výuky, tj. cíl hodiny, doba nasazení IWB a způsob
využití IWB v hodině. Zde je opět nutné zdůraznit, že významnou roli v efektivním
vzdělávání, které je realizováno pomocí IWB hrají výše zmíněné proměnné,
kterými jsou četnost, význam a rozsah. Pro hledání požadovaných objektů (text,
obrázky – tvary, animace, grafy) je vhodné nejprve využít galerií, které jsou
součástí každého softwaru a dále lze hledat ve vlastních obrazových materiálech
nebo na internetu. V takovém případě je však zapotřebí respektovat autorská
práva. Prověřená zásada K.I.S.S. - "Keep It Small & Simple" vystihuje didaktické
pravidlo, podle kterého by se mělo při tvorbě DVO postupovat od jednodušších
problémů k obtížnějším. Pro vlastní prezentaci je vhodné volit tmavší pozadí, které
obecně snižuje odraz světla a zvyšuje pozornost žáků, protože nejsou oslněni září
projektorového světla.
Následující krok, jímž je organizace a třídění ať vlastních, upravených, či
komerčních výukových materiálů, by neměl být učiteli opomíjena. Z rozhovorů
s nimi je zřejmé, že tvorba tzv. digitální databáze výukových objektů pro ně
představuje něco nového, v čem si teprve hledají svůj osvědčený systém. Možný
chaos v organizaci materiálů představuje např. práce na více různých počítačích
nebo naopak využívání jednoho počítače více uživateli. Jako optimální způsob
třídění digitálních materiálů považuji vytvoření tzv. školní elektronické databáze
zdrojů, jejíž přístup by byl umožněn všem učitelům z jakéhokoliv místa a ulehčil jim
tak možnost vzájemného sdílení dokumentů.
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2 DIDAKTICKÉ PROSTŘEDKY V PROCESU VÝUKY
Pro zajištění efektivního vyučování hraje klíčovou roli sám učitel. I ten
nejlepší by však jen těžko docílil názorné výuky, kdyby nevyužíval nejrůznějších
didaktických prostředků. S pojmem didaktický prostředek se lze setkat v mnoha
publikacích z oblasti didaktiky a pedagogiky. Autoři v nich uvádí různá pojetí, ale
ve své podstatě se shodují na následujícím: didaktické prostředky především
napomáhají k dosažení vzdělávacích cílů a zároveň přispívají k zefektivnění
vyučovacího procesu.

2.1

Charakteristika didaktických prostředků
Na didaktické prostředky lze nahlížet z širšího nebo užšího hlediska. Bohony

(2003, s. 38) uvádí, že: „V rámci širšího chápání jsou didaktické prostředky
všechny prostředky, které má učitel k dispozici při dosahování vytyčených
výukových cílů“. Lze mezi ně tedy zařadit metody výuky, vyučovací formy,
didaktické zásady, ale i vizuální, auditivní či audiovizuální techniku, učební
prostory, učební pomůcky aj.
Podle Maňáka jsou didaktické prostředky didaktickou kategorií, která je
důležitá ve vyučovacím procesu. Mezi didaktické prostředky patří materiální
prostředky, které: „zajišťují, podmiňují a zefektivňují průběh vyučovacího
procesu“.(Maňák 2003, s. 50). Spolu s materiálními didaktickými prostředky,
vyučovací metodou a formou výuky lze dosáhnout výchovně vzdělávacích cílů.
Janiš (2006, s. 10) uvádí: „V nejširším slova smyslu jsou didaktickými
prostředky chápány všechny prostředky materiální (např. reálné předměty, jevy,
názorné pomůcky, tabule aj.) a nemateriální (např. metody, organizační formy
výuky aj.) povahy, které přispívají k celkové efektivitě vyučovacího procesu.“
Rambousek dále poukazuje na fakt, že didaktické prostředky mají tzv.
polyfunkční charakter (Rambousek a kol., 1989, s. 14), což znamená, že pomocí
didaktických prostředků může žák během vyučovacího procesu dosáhnout
rozličných cílů. Žák může dosáhnout daných cílů rychleji a hlouběji pokud nejsou
didaktické prostředky používány jednotlivě, ale naopak komplexně. To znamená,
že didaktické prostředky: „na sebe vzájemně působí, podporují se, doplňují se a
umocňují“.(Rambousek a kol., 1989, s. 14)
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2.2

Členění didaktických prostředků
Geschwinder a kol. (1995) dělí didaktické prostředky na nemateriální a

materiální. Mezi nemateriální prostředky patří vyučovací metody, organizační
formy a vyučovací zásady. K materiálním prostředkům přiřazuje Geschwinder
vyučovací pomůcky, žákovské pomůcky, učebny a didaktickou techniku.

Obr č. 3 Dělení didaktických prostředků (Geschwinder, 1995).
Rambousek a kol. (1989) dále dělí materiálně didaktické prostředky do šesti
základních kategorií:

Materiální didaktické prostředky

Učební
pomůcky

Metodické
pomůcky

Zařízení

Didaktická
technika

Školní
potřeby

Výukové
prostory

Obr č. 4 Dělení materiálních didaktických prostředků (Rambousek, 1989)

Učební pomůcky se vyznačují velmi těsnou vazbou k obsahu výuky. Pomocí
nich lze dosahovat cílů výuky. Mezi učební pomůcky se řadí učebnice, modely,
školní obrazy, promítaná zobrazení, video i audiozáznamy a výukové počítačové
programy. Jedná se o bezprostředně využitelné pomůcky (učebnice, nástěnné
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obrazy apod.), ale i o pomůcky, které se dají použít jen s určitým typem zařízení –
didaktickou techniku (audio a videonahrávky, počítačové programy apod.).
Metodické pomůcky slouží pouze učitelům. Pomocí nich mohou zvolit
správnou metodu ve vyučovacím procesu. Řadíme sem nejrůznější metodické
příručky, literaturu z oblasti pedagogiky, psychologie apod.
Do kategorie zařízení patří takové materiální didaktické prostředky, které
přímo neovlivňují obsah výuky a nevyužívají se jako učební pomůcky. Jedná se
o výrobky, které byly speciálně vytvořeny, upraveny nebo vhodně zvoleny pro
využití ve vyučování. Řadíme sem např. školní nábytek, nářadí, různé měřicí
přístroje, laboratorní přístroje a jiné vybavení učeben.
Didaktická technika by se podle obecného pojetí dala zařadit do kategorie
zařízení:

„ale

vzhledem

k jejímu

významu,

specifickým

možnostem

a

univerzálnímu použití ji většina autorů uvádí jako samostatnou skupinu
materiálních didaktických prostředků”. (Rambousek a kol. 1989, s. 15) Pomocí
didaktické techniky lze uvést a aplikovat některé učební pomůcky. Do této skupiny
patří např. videorekordéry, CD přehrávače, počítače, kamery, ale i např. školní
tabule všech typů.
Další kategorií materiálních didaktických prostředků představují školní
potřeby, což jsou drobné předměty, které používají především žáci při své grafické
činnosti. Mohou to být např. sešity, štětce, rýsovací potřeby, atd.
Výukové prostory zahrnují vnitřní nebo venkovní prostory, které slouží
k uskutečňování vyučovacího procesu. Mezi ně se řadí např. učebny, laboratoře,
přednáškové sály, dílny, ale také školní pozemky, hřiště apod.
Rambousek dále zdůrazňuje, že učební pomůcky mají největší podíl na
obsahu výuky. Vysvětluje rozdíl mezi zařízením a didaktickou technikou, kdy oba
dva pojmy řadí zvlášť a poukazuje na výukové prostory, které se rovněž
významně podílejí na vyučovacím procesu žáků.
Šimoník (2005) zmiňuje pojem materiální determinanty a rozděluje je na
školní budovu a její uspořádání, učební pomůcky a didaktickou techniku.
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2.3

Integrace interaktivní tabule do systému
materiálních didaktických prostředků
Kategorizací materiálních didaktických prostředků se ve svých publikacích

zabývalo velké množství autorů (Janiš, Malach, Rambousek, Šimoník aj.) Po
důkladné analýze těchto materiálů je možné konstatovat, že učební pomůcky jsou
díky své úzké vazbě k výukovému obsahu nejdůležitější skupinou, která je
v souboru materiálních didaktických prostředků obsažena. Jejich prezentace však
v některých případech závisí na didaktické technice, která se také objevuje ve
většině kategorizací jako samostatná část.
Interaktivní tabule, jako relativně nová výuková technologie, se doposud
neobjevila v žádném systému dělení materiálních didaktických prostředků. Pro její
začlenění shledávám za vhodný Rambouskův model třídění materiálních
výukových prostředků (1989), ovšem aktualizovaný o nové poznatky a termíny,
které souvisí s využívání interaktivní tabule ve výuce.

Materiální didaktické prostředky

Učební
pomůcky

Metodické
pomůcky

+
Digitální
výukové
objekty

+
Úložiště
digitálních
objektů

Zařízení

Didaktická
technika

Školní
potřeby

Výukové
prostory

+
IWB,
hlasovací
zař., aj.

Obr č. 5 Rozšířené dělení materiálních didaktických prostředků
Učební pomůcky, které byly vytvořeny v příslušném softwaru umožňující
prezentaci pomocí interaktivní tabule, označujeme jako digitální výukové objekty,
případně pouze výukové objekty. David A. Wiley uvádí širší definici, podle které je
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možné za výukový objekt považovat jakýkoli digitální zdroj, který může být
opětovně využit pro podporu vzdělávání.
Metodické pomůcky ve formě nejrůznějších příruček pro učitele jsou cenným
pomocníkem při plánování jakékoli výuky a jinak tomu není ani při plánování výuky
realizované pomocí interaktivní tabule. Tvůrce digitálního výukového objektu,
jehož záměr je své výsledky dále sdílet s ostatními učiteli, by se měl primárně
snažit poskytnout dalšímu uživateli jasné a užitečné instrukce v podobě
metodických poznámek, případně doplněných pracovními listy pro žáky. Současně
je důležité opatřit výukový objekt vhodnými metadaty. Metadata představují
specifický typ detailních informací o obsahu a autorovi digitálního výukového
objektu, která umožňují snadné a rychlé třídění, vyhledávání a procházení
v úložišti digitálních objektů ostatním uživatelům. Úložiště digitálních objektů
(learning object repository) bylo neziskovou standardizační organizací The IMS
Global Learning Consortium definováno jako soubor zdrojů, které jsou přístupné
prostřednictvím počítačové sítě, aniž by bylo nutné předem znát strukturu kolekce.
V souvislosti s výukou realizovanou pomocí interaktivní tabule je zapotřebí
zmínit velké množství dalšího souvisejícího zařízení, které zefektivňují proces
výuky. Jedná se např. o ozvučení učebny externími reproduktory, pokud nejsou již
součástí interaktivní tabule, dále pak kvalitní zatemnění, schůdky nebo stupínky
pro snadnější ovládání tabule mladšími žáky, laserová ukazovátka a další.
Interaktivní tabule jako jeden z nejmladších zástupců didaktické techniky
slouží k prezentování digitálních výukových objektů, jejichž funkčnost je vzájemně
podmíněna. Interaktivní tabule umocňuje prezentaci výukového obsahu a oproti
tradiční tabuli s sebou přináší dynamický charakter výkladu, který při vhodné volbě
může multisenzorně působit na žáka a motivovat ho tak k vyšší aktivitě.
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3 INTERAKTIVNÍ TABULE V SYSTÉMU VYBRANÝCH
DIDAKTICKÝCH PROSTŘEDKŮ
3.1

Interaktivní tabule v systému učebních pomůcek
Průcha uvádí, že (2003, s. 257) „učební pomůcka je tradiční označení pro

objekty a předměty zprostředkující nebo napodobující realitu, napomáhající větší
názornosti nebo usnadňující výuku“. To znamená, že sem patří všechny pomůcky,
které napomáhají k osvojení učiva a jeho snadnějšímu pochopení.
Cipro (1977, s. 25 in Šimoník, 2005, s. 128) výstižně charakterizuje učební
pomůcku jako takové prostředky, které především:


přibližují to, co je daleké,



zvětšují to, co je nepatrné,



zmenšují to, co je příliš veliké,



zpomalují to, co je příliš rychlé.



zrychlují to, co je pomalé,



odhalují to, co je skryté,



konkretizují to, co je abstraktní,



zpřítomňují to, co je minulé,



fixují to, co je prchavé a



zpřehledňují to, co je složité.
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V. Rambousek (1989) člení učební pomůcky následovně:

Učební pomůcky

Originální
předměty a
reálné
skutečnosti

Zobrazení a
znázornění
předmětů a
skutečností

Textové
pomůcky

Pořady a
programy
prezentované
didaktickou
technikou

Speciální
pomůcky

Obr č. 6 Dělení učebních pomůcek (Rambousek, 1989)

Mezi další kritéria, podle kterých lze třídit učební pomůcky patří:


dělení dle působení na komunikační cesty (audiovizuální, taktilní apod.)



dělení dle míry pedagogických úprav



dělení dle počtu „pedagogických souřadnic“



dělení dle způsobu využití ve výuce (pomůcky k individuálním
činnostem žáků nebo pro práci ve skupině)
dělení dle způsobu jejich prezentace (bez a s využitím didaktické



techniky)

V souvislosti s tříděním učebních pomůcek je možné začlenit materiály
určené pro interaktivní tabuli do kategorizace (viz Rambousek, 1989), do skupiny
pořady

a

programy

prezentované

didaktickou

technikou.

S ohledem

na

hloubkovou analýzu dostupných výukových materiálů navrhuji následující členění
digitálních výukových objektů, které je možné využít při práci s interaktivní tabulí:


interaktivní: Jedná se o takové výukové materiály, které umožňují
aktivní zapojení žáka do výuky, během které se učitel dostává do role
aktivního pozorovatele a facilitátora výuky.
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prezentační:

Představují

propojení

tradičních

úzce

vymezených

prezentačních prostředků od bílé tabule, přes CD přehrávače až po
ostatní zařízení, bez možnosti interaktivity do jednoho komplexního
zařízení.
Pro třídění digitálních výukových objektů se někdy dále používají další
kritéria, mezi něž lze zařadit např. dělení dle využití v jednotlivých fázích výuky
(výkladové, procvičovací, fixační výukové materiály) a v rámci úložišť výukových
digitálních objektů je častým kritériem třídění cílový uživatel.

3.1.1 Volba učebníc h pomůcek
Přes široké spektrum učebních pomůcek na trhu upozorňuje Dostál (2008)
na fakt, že jejich zařazení do výuky nemusí mít automaticky pozitivní přínos. Vždy
je nutné zvážit celou řadu kritérií, která Skalková (1999) shrnuje v následujících
doporučeních. Učební pomůcky se volí s ohledem na cíl, který vzdělávání sleduje,
věk a psychický vývoj studentů a podmínky realizace (např. vybavení třídy, školy,
ale i dovednosti učitele). Názorný systém faktorů, které významně ovlivňují
optimální volbu vhodné učební pomůcky, uvádí Bohony (2003).

Obr č. 7 Faktory ovlivňující volbu učební pomůcky
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3.1.2 Volba digitálního výuko vé ho objektu
Digitální výukové objekty představují širokou škálu materiálů nejrůznějšího
obsahu, rozsahu, formy a především úrovně zpracování. Digitální úložiště dat,
jakým je např. www.veskole.cz19, nabízí množství výukových objektů, jejichž
konečná volba je však vždy jen na učiteli. Ten by měl při tvorbě, adaptaci nebo
nákupu výukových objektů vždy důkladně posoudit, zda splňují výše uvedené
parametry dobrého výukového objektu, do nichž patří obsahová správnost,
intuitivní ovládání, grafická střídmost a didaktické uchopení obsahu.
Grafická podoba by svým stylem měla respektovat žáky, kterým je daný
digitální výukový objekt určen a svým obsahem by měla být v souladu
s tematickým zaměřením digitálního výukového objektu. Grafická podoba
v žádném případě nesmí odvádět pozornost žáka, neboť jejím smyslem je
vytvořením příznivého vizuálního vjemu podpořit edukační efekt DVO.
Učitel by měl také pečlivě zvážit v návaznosti na konkrétní cíl hodiny patřičný
stupeň zapojení žáka do výuky a v omezené míře volit digitální výukové objekty,
které postrádají interaktivitu, což by mohlo vést k monotónnosti výkladu.
Po zvážení výše zmíněných aspektů, které ovlivňují kvalitu výukových
objektů, lze konstatovat, že edukativní digitální výukový objekt nemusí nutně
obsahovat klasické části výuky, kterými jsou výklad, simulace a procvičení, ale měl
by být sestaven z krátkých motivujících úkolů, které žáka nezahltí přílišnými
informacemi a umožní mu aktivní účast ve výuce. Každý výukový objekt by měl
zároveň obsahovat přidanou hodnotu, vycházející z jeho digitálního zpracování.
Další problém, jemuž se věnuje Dostál (2008), představuje vlastní využití
učebních pomůcek ve výuce. Z jeho obecně formulovaných zásad pro práci
s učebními pomůckami lze uvést, že učitel by měl mít přehled o učebních
pomůckách, které má k dispozici a před vlastní výukou by měl zkontrolovat jejich
bezproblémovou funkci (což platí zejména pro práci s didaktickou technikou) a
podle druhu učební pomůcky zvolit vhodnou didaktickou techniku, která je
připravena v takovém stavu, aby nedocházelo k časovým ztrátám.
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Podrobněji v kapitole č.3
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Výše zmíněné obecné zásady jen potvrzují náročnost přípravy učitele, který
zejména v předmětech, které vyžadují vizualizaci, musí neustále zvažovat
vhodnost, aplikovatelnost a efektivitu jednotlivých učebních pomůcek. Práce
s didaktickou technikou je tomu názorným příkladem. Vývoj didaktické techniky jde
neustále dopředu a současné požadavky na vzdělávání jen potvrzují, že její
implementace do běžné výuky nepředstavuje pouze aktuální trend, nýbrž nutnost.

3.2

Interaktivní tabule v systému didaktické techniky
Janiš (2006, s. 10) označuje pojmem didaktická technika taková zařízení,

která se využívají během vzdělávání. „Patří sem přístroje a zařízení, které se
využívají k didaktickým účelům, zvláště k prezentování učebních pomůcek, řízení
a kontrole učební činnosti žáků.“
Průcha (1995) charakterizuje didaktickou techniku jako technické zařízení,
které je využíváno za účelem zefektivnění výuky. Do didaktické techniky patří
nejen přístroje, ale i programy přístrojů. Podle Průchy (1995) se dělí didaktická
technika na tradiční (diaprojektor, zpětný projektor, filmový projektor aj.) a moderní
(počítač s didaktickým programem, jazyková laboratoř, multimediální výukový
systém aj.).
Rambousek (1989) cituje názor Kulaje, který pojmem didaktická technika
označuje soubor vizuálních, auditivních, audiovizuálních a jiných přístrojů a
technických systémů využívaných k vyučovacím účelům.
Jako v případě učebních pomůcek je možné didaktickou techniku třídit
z různých hledisek. V Rambouskově kategorizaci (1989) je základním kritériem
pro členění didaktické techniky funkční hledisko:


zařízení pro nepromítaný záznam – záznamové plochy, tabule,



promítací (projekční) technika – soubor přístrojů pro statickou nebo
dynamickou projekci, např. diaprojektory, zpětné a filmové projektory,
apod.,
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zvuková technika – patří sem magnetofony, rozhlasové přijímače,
zařízení pro nácvik sluchových dovedností, mikrofony, zesilovače
apod.,



televizní technika – řadí se sem videomagnetofony, televizní kamery,
televizory,



vyučovací technické systémy a výukové počítače – jedná se
o vyučovací stroje a automaty, výpočetní techniku, zpětnovazební
komunikační systémy a různé technické systémy na bázi počítače,
multimediální zařízení,



zařízení pomocná a doplňková – zařízení, která usnadňují práci
s didaktickou technikou nebo zabezpečují její optimální využití a
působení (promítací plochy, zatemnění, dálkové ovládání) či přístroje
sloužící k tvorbě didaktických materiálů (fotografické přístroje, filmové
kamery),



kombinované systémy – základní přístroje a zařízení didaktické
techniky je možné dále integrovat a vytvářet z nich tzv. kombinované
systémy, které se skládají ze dvou a více druhů přístrojů a zařízení.

Dalším možným kritériem třídění didaktické techniky je hledisko vývoje.
Rozeznáváme přístroje a zařízení speciálně vyvinuté k účelu vzdělávací činnosti,
přístroje a zařízení původně určené pro jiné činnosti, které byly převzaty pro
vzdělávací účely, a techniku víceméně převzatou, která pro vzdělávací účely není
speciálně upravována (Kouba, 1995). Interaktivní tabule, jako jeden z mála
příkladů didaktické techniky, byla primárně vyvinuta pro školní prostředí a potřeby
vyučování.
Pro soustavu didaktické techniky je charakteristická její otevřenost,
dynamičnost a v neposlední řadě velmi rychlý vývoj. Nově vznikající přístroje a
zařízení by měla splňovat specifické předpoklady s ohledem na jejich funkčnost.
Rambousek (1989) zmiňuje obecně platné požadavky, týkající se konstrukčního
provedení a obsluhy didaktické techniky, mezi které patří:
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Zjednodušování konstrukce a ovládání přístrojů



Zvyšování úrovně a kvality požadovaných úkonů



Zvyšování spolehlivosti a bezpečnosti provozu



Rozšiřování možností pohotového využití přístrojů



Snižování hmotnosti a rozměrů jednotlivých přístrojů



Zajišťování kompatibility se stávajícími prostředky daného druhu a
možnosti vhodných kombinací s jinými prostředky



Zlepšování vnějšího vzhledu a estetické úrovně přístrojů

Pokud budou výše zmíněné požadavky respektovány, je tak možné
eliminovat určitý druh objektivních příčin, které mohou bránit širšímu využívání
didaktické techniky ve výuce. Mezi tyto příčiny patří např. vysoké nároky na
obsluhu, velká hmotnost, finanční nákladnost apod. (Rambousek, 1989)

3.3

Interaktivní tabule v systému technických
výukových prostředků
Na základě obecné charakteristiky nejdůležitějších didaktických prostředků

materiální povahy, kterými jsou učební pomůcky a didaktická technika, je nezbytné
věnovat pozornost dalšímu pojmu, jímž je technický výukový prostředek.
Didaktická technika a učební pomůcky společně vystupují do vyučovacího
procesu jako organický komplex, který souborně označujeme názvem technický
výukový prostředek. (Rambousek, s. 24). Technické výukové prostředky jsou
využívány především k optimálnímu znázornění učiva. Pomáhají podpořit výklad
učitele tím, že jeho výklad zpestřují, dobarvují a činí ho zajímavějším. Hlavní
podstatou přínosu technických výukových prostředků je jejich schopnost nově
zpracovat obsah výuky, změnit stávající metody a formy práce a umožnit
kvalitnější způsob řízení výuky.
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Zároveň

nesmíme

opomenout

možná

rizika,

která

jsou

spjata

se

začleňováním technických prostředků do výuky. Mnozí autoři, např. Rambousek
(1990), Rotport (2003) či Palán (1981), mluví o nezájmu či odporu učitele (učitel
nechce technické výukové prostředky používat), neznalostech učitele (učitel nezná
jejich různé druhy, neumí s nimi dostatečně pracovat), neznalostech žáků (žáci
nejsou správně instruováni), nezájmu žáků (žáci nejsou motivováni), použití
nesprávného typu technických výukových prostředků ve výuce či použití
technických výukových prostředků ve výuce špatným způsobem (zapojení
technických výukových prostředků do výuky v nesprávný čas, po nesprávně
dlouhou dobu) a v neposlední řadě také o nadměrném zapojování technických
výukových prostředků do výuky (technické výukové prostředky přebírají funkce
učitele).
Technické výukové prostředky můžeme dělit podle toho, jakým způsobem
prezentují informace (Geschwinder, Růžička, Růžičková, 1995) na:


vizuální (do této skupiny řadí školní obrazy a tabule, diaprojektory,
zpětné projektory, filmové projektory atd.)



auditivní (např. magnetofony, filmové projektory, CD přehrávače atd.)



audiovizuální (patří sem zvukový film, videotechnika, televizní technika,
prostředky výpočetní techniky atd.)



tzv. zpětnovazební systémy (jedná se o systémy založené na
počítačovém vyhodnocování odpovědí),



pomocné technické prostředky (projekční plochy, speciální nábytek,
stojany apod.).
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Obr č. 8 Dělení technických výukových prostředků (Rambousek, 1989)
Kouba (1995) přináší netradiční dělení technických výukových prostředků
podle faktoru působení na žáka. Kritérii jsou např. doba prezentace, časová
návaznost, jazyková srozumitelnost, plošný a prostorový vjem, barevnost, hustota
informací, rozlišovací schopnost, dějová frekvence, vyvíjení obrazových a
zvukových informací, dynamika obrazových a zvukových informací, spojení
obrazových a zvukových informací, interpretační informace, zpětná vazba,
psychická regulace a řízené učení žáka.
Kombinace interaktivní tabule (jako zástupce didaktické techniky) a
digitálního výukového objektu (jako zástupce učební pomůcky) představuje
komplexní technický výukový prostředek, jehož cílem je obohacení a zefektivnění
výuky.
42

3.3.1 Funkce tec hnick ýc h výukovýc h pros tředků
Technické výukové prostředky představují integrální součást materiálních
didaktických prostředků a z tohoto důvodu by na ně nemělo být pohlíženo pouze
jako na zařízení sloužící ke znázorňování učiva, jak tomu velmi často bývá, ale
jako na prostředky a zařízení s mnohem širším záběrem možností. Rambousek
(1989) jako jeden z mála autorů definuje funkce technického výukového
prostředku.
Technické výukové prostředky

Motivačněstimulační
funkce

Informačněexpoziční
funkce

Procvičovací
funkce

Komunikační a
řídící funkce

Aplikační
funkce

Kontrolní
funkce

Racionalizační
funkce

Obr č. 9 Funkce technických výukových prostředků (Rambousek, 1989)
Funkce motivačně-stimulační
Pozitivní motivace představuje prvopočátek úspěchu, a proto by ve
vyučovacím procesu neměla být opomíjena. Technické výukové prostředky mohou
být využity k motivaci, aktivizaci, stimulaci, udržení zájmu o probírané učivo,
k duševní relaxaci apod. Nejčastěji jsou tyto prostředky využívány k prezentaci
motivujícího záznamu, např. motivačních filmů, které mají žáky nasměrovat
k úvaze o učivu, vzbudit jejich zájem a celkově navodit kladný vztah k učení.
Technické výukové prostředky se však mohou dále uplatnit v řadě dalších forem
motivace, kterou je např. uvedení žáka do problémových situací a jejich následné
řešení. Rambousek uvádí, že nezanedbatelným faktorem ovlivňujícím motivaci
žáka může být i novost, atraktivnost a estetický dojem technického výukového
prostředku.
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Funkce informačně-expoziční
Základní úloha této funkce spočívá v kvalitní a názorné prezentaci výukových
materiálů. V této souvislosti je nutné zmínit přínos audiovizuálních prostředků,
které umožňují učivo prezentovat v komplexní formě, která multisenzorně působí
na receptory zraku a sluchu najednou. Tuto zásadu prosazoval již J. A. Komenský
(Didaktika velká, s. 203), který vícesmyslové přijímání informací formuloval
v obecně uznávané zlaté pravidlo: „Proto budiž učitelům zlatým pravidlem, aby
všecko bylo předváděno smyslům, kolika možno.“
Funkce procvičovací
Nejen k procvičování nové látky, ale také k opakování můžou velmi efektivně
posloužit technické výukové prostředky. Rambousek řadí mezi didakticky
nejúspěšnější technické výukové prostředky ty, které navozují samostatnou práci
žáka nebo umožňují dynamickou změnu podnětových situací. Velmi účinné
k opakování a procvičování jsou především takové materiály, které byly speciálně
vytvořeny k tomuto účelu v návaznosti na předchozí a následující učivo.
Funkce aplikační
Funkce aplikační úzce souvisí s funkcí procvičovací a jejím hlavním posláním
je propojení školy se životem, tj. propojení teorie a praxe.
Funkce kontrolní
Technické výukové prostředky mohou zásadně přispět ke kontrole průběhu a
výsledků učební činnosti žáků. Učitel by se podle Rambouska neměl omezovat
pouze na tradiční jednostranné formy verbální nebo písemné kontroly, ale měl by
se snažit využívat všechny možnosti, které mu technika přináší. Kontrolní funkce
technických výukových prostředků primárně spočívá v pomoci při získávání a
zpracovávání kvalitních zpětnovazebných informací. Zpětná vazba představuje
spojení a přenos informací mezi vyučujícím a vyučovaným. Vyučování jako
uzavřený zpětnovazební systém je však velmi komplikovaný a jako klíčové uvádím
dva základní typy zpětné vazby, kterými jsou:


Zpětná vazba vnější (vazba k učiteli, učitelská)
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Učitelská zpětná vazba umožňuje učiteli díky získaným informacím ověřovat
stupeň interiorizace učiva, modifikovat učební obsah, metodu a prostředky výuky,
tedy korigovat plánovanou strategii vyučování dle aktuální situace. V optimálním
případě by učitel měl obdržet zpětnovazební informace bezprostředně a
hromadně. Tato dvě kritéria jsou však současně neproveditelná, protože učitel
není schopen v krátkém časovém úseku přijmout a vyhodnotit všechny
zpětnovazební informace. Ideální řešení tak představuje využití patřičných
prostředků

didaktické

techniky,

např.

hlasovací

systém

v kombinaci

s interaktivními tabulemi. Takto koncipované vyučování může být efektivní,
vyžaduje však vyšší nároky na přípravu i schopnosti učitele.


Zpětná vazba vnitřní (vazba k žákovi)

Žákovská zpětná vazba představuje základní prostředek autoregulace při
učení. V procesu získávání informací o průběhu žákovy učební činnosti a jejich
výsledcích mohou sehrát i technické výukové prostředky velmi důležitou roli. Jako
příklad z praxe je možné uvést jazykovou laboratoř, která slouží k účinné
autokontrole při nácviku fonetických a fonologických zvuků.
Technické výukové prostředky mohou jak kvantitativně, tak i kvalitativně
zvýšit možnosti realizace zpětné vazby. Je však důležité mít neustále na paměti,
že nadbytečná zpětnovazební frekvence může působit negativně na průběh učení,
stejně jako nedostatečná zpětnovazební frekvence.
Funkce komunikační a řídící
Jak funkce komunikační, tak i řídící spolu velmi úzce souvisí a do značné
míry se prolínají. Hlavním posláním komunikační funkce je zkvalitnění tradiční
formy výukové komunikace, např. prostřednictvím prezentace učiva, jež
představuje mezičlánek v komunikačním kanále mezi učitelem a žákem.
Hlavní přínos technických výukových prostředků ve smyslu funkce řídící je
zkvalitnění, zpřesnění a ulehčení různých řídících a kontrolních činností učitele.
Funkce racionalizační
Vlastní pojem racionalizace je obecně definován jako využívání rozumových
úvah, opírajících se o vědecké metody při organizaci nějaké činnosti. Podle užšího
vymezení představuje racionalizace souhrn organizačních a technických opatření,
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která vedou k zvýšení efektivity práce a zvýšení hospodárnosti. Hlavním cílem
racionalizace je tedy usilování o co nejefektivnější zhodnocení vloženého času,
energie a prostředků při nižších nákladech.
Racionalizaci vyučovacího procesu je možné realizovat pomocí technických
výukových prostředků. S pomocí didaktické techniky se učiteli otevírají široké
možnosti, jak výuku prezentovat názorněji, přesněji, kvalitněji, rychleji a tudíž
efektivněji. Na druhé straně je stále důležité mít na paměti, že v řadě specifických
činností, jako jsou např. pedagogická tvořivost, flexibilita a intuice role učitele,
byla, je a vždy bude nenahraditelná. Obecně řečeno, technické výukové
prostředky mají své nezastupitelné místo ve výuce, jen je důležitý způsob, jakým
jsou do výuky zapojeny a jak je využíván jejich potenciál.
Pro efektivní využívání IWB je důležité, aby měl každý učitel výše uvedené
funkce TVP na paměti a snažil se je vhodně a účelně aplikovat v rámci celého
systému výuky.
V souvislosti s výše uvedenými funkcemi, které jsou orientovány na žáka a
jeho učební proces, existuje další, která se výhradně orientuje na učitele. Jedná se
o funkci koncepčně-organizační. Učitel, který se rozhodne využívat technické
výukové prostředky ve vyučovacím procesu, je nucen důkladněji přistoupit
k procesu plánování výuky krok za krokem. Nejedná se pouze o tvorbu digitálních
výukových objektů, která je pravděpodobně časově nejnáročnější, ale např. také
o ověřování kontroly funkčnosti didaktické techniky před výukou, doplňování
odborných znalostí apod. Proces plánování výuky s využíváním technických
výukových prostředků vede učitele k systematičnosti vyučování a má pozitivní vliv
na plánování a zdokonalování všech ostatních výukových činností učitele. Logická
obava, která pramenní z možného neočekávaného selhání prostředků ICT
v průběhu vyučování, vede učitele k větší hloubce plánování, což také potvrzuje
výrok britského učitele z prvního stupně:
„In some lessons, if you are heavily reliant on the technology and it isn’t
there, then you really need plan C because plan B is about doing something
else with the technology.“Becta (2010)
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3.4

Výukové metody a interaktivní tabule
Slovo metoda pochází z řeckého slova methodos, což znamená cesta,

postup směrem k danému cíli. Skalková (1999) obecně definuje výukovou metodu
jako rozhodující prostředek k dosahování cílů v každé uvědomělé činnosti člověka.
Podle Maňáka (2003, s. 23) je výuková metoda „uspořádaný systém vyučovací
činnosti učitele a učebních aktivit žáků, směřujících k dosažení daných výchovně
vzdělávacích cílů.“ Se zaváděním nových technických výukových prostředků do
výuky je spojena nutnost přehodnotit stávající výukové metody, které učitel
doposud využíval a volit jejich vhodnou kombinaci pro zajištění co nejefektivnější
výuky.

3.4.1 Klasifikace výukovýc h metod
V historii pedagogiky vznikla celá řada výukových metod. Některé z nich byly
jen projevem své doby, jiné si udržely své pevné místo v současné škole.
V odborné literatuře se můžeme setkat s četnými pokusy vnést do výukových
metod pořádající systém pro jejich třídění (Maňák, Mojžíšek, Lerner,Skalková, aj.).
Pro názornost uvádím několik vybraných hledisek, podle kterých je možné
výukové metody a postupy klasifikovat.




Metody dělené dle hlediska pramene poznání:
-

Metody slovní

-

Metody názorně demonstrační

-

Metody praktické

Metody dělené dle hlediska fáze výuky:
-

Metody motivační

-

Metody expoziční

-

Metody fixační

-

Metody diagnostické

-

Metody aplikační
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Metody dělené dle hlediska aktivity a samostatnosti žáka:
-

Metody sdělovací

-

Metody samostatné práce žáků

-

Metody badatelské a výzkumné

Metody dělené dle hlediska myšlenkových operací:
-

Postup srovnávací

-

Postup induktivní

-

Postup deduktivní

-

Postup analyticko-syntetický.

I.Y. Lerner provedl v roce 1986 základní rozdělení výukových metod do
následujících skupin:


Informačně - receptivní metoda



Reproduktivní metoda



Metoda problémového výkladu



Heuristická metoda



Výzkumná metoda

Lerner vychází z charakteru poznávacích činností, ve kterých si žák nejprve
nové vědomosti především osvojuje a následně reprodukuje. Mezi produktivní
metody lze označit metodu heuristickou a výzkumnou, v rámci nichž žák získává
informace jako výsledek vlastní tvořivé činnosti. Metodu problémového výkladu je
možno považovat za hraniční, protože během ní dochází k osvojování poznatků i
tvořivé činnosti.
Švarcová řadí mezi nejčastěji využívané vyučovací metody slovní, metody
názorně demonstrační, metody vytváření praktických dovedností a metody
aktivizující, ale současně také metody využívající tzv. moderní technické
prostředky. Řadíme mezi ně např. televizní výuku, výuku podporovanou
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počítačem, e-learning a stále častěji výuku podporovanou interaktivní tabulí, tj.
interaktivní výuku.

3.4.2 Kritéria volb y výukovýc h metod
Škála tzv. klasických i tzv. moderních výukových metod je v současné době
tak široká, že jejich volba může učiteli činit jisté potíže. Jednotlivé metody nejsou
od sebe také izolovány a v průběhu vyučování je důležité je obměňovat a
optimálně kombinovat. Volba výukových metod musí být uvědomělá a je ovlivněna
řadou faktorů (např. úroveň žáků, vybavení třídy aj.). Mojžíšek (1975) formuloval
následující kritéria, jejichž splnění má vliv na didaktickou účinnost dané výukové
metody.


Výuková metoda je informativně nosná, tj. předává plnohodnotné
informace a dovednosti, které jsou obsahově nezkreslené.



Je formativně účinná, tj. rozvádí poznávací procesy.



Je racionálně a emotivně působivá, tj. aktivuje žáka k prožitku učení a
poznávání.



Respektuje systém vědy a poznávání.



Je výchovná, tj. rozvíjí morální sociální, pracovní a estetický profil žáka.



Je přirozená ve svém průběhu i důsledcích.



Je použitelná v praxi, v reálném životě, přibližuje školu životu.



Je adekvátní žákům.



Je adekvátní učiteli.



Je didakticky ekonomická.



Je hygienická.

Při volbě výukové metody je obecně důležité si uvědomit, že každá z nich,
pokud je vhodně a funkčně použita, má svůj pedagogický efekt. Proto není nutné
za každou cenu preferovat tzv. moderní metody výuky, kterými jsou např.
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problémové vyučování, skupinové vyučování aj., ale funkčně jimi vyvážit metody
klasické, kterými jsou např. vysvětlování, rozhovor aj. Zajímavý průnik mezi těmito
protipóly však tvoří interaktivní výuka, jejíž počátky je možné spatřovat již
v dobách Sokrata.

3.4.3 Interakti vní výuka
Interaktivita je fenoménem současné doby a interaktivní tabule by se tak dala
považovat za pedagogický fenomén dnešního školství. Představuje však opravdu
interaktivní výuka tak netradiční a moderní metodu výuky? Odpověď není
jednoznačná. Pokud budeme na interaktivní vyučování nahlížet z širšího hlediska,
pak je možné jeho počátky vystopovat už u samotného Sokrata. V tomto případě
by se interaktivní vyučování definovalo jako proces, který klade důraz na
vzájemnou interakci mezi učitelem a žáky. Interaktivita je navozována kladením
otázek, které podněcují diskuzi, uváděním praktických zkušeností a používáním
učebních pomůcek, které napomáhají učiteli získat a udržet pozornost žáků. Jen
těžko si tak představíme učitele, jehož záměrem by bylo vést žáky k pasivitě, a
proto je interaktivní vyučování ve své podstatě považováno za jeden z hlavních
principů, jak podnítit aktivitu jedince. Buriánek20 definuje interaktivní výuku jako
vzdělávací proces, který probíhá za spolupráce pedagogů a studentů. Žák je
aktivní součástí výuky a má významný vliv na průběhu a podobě edukačního
procesu. Na interaktivní výuku se však v posledním desetiletí pohlíží v užším,
vymezenějším úhlu pohledu, jenž se zaměřuje na používání interaktivní didaktické
techniky.
Mezi základní znaky interaktivní výuky patří vzájemná interakce žáka a
učitele, kdy důležitý prvek představuje posun žáka z pozice pasivního posluchače
do pozice aktivního spolutvůrce vyučovací hodiny. Změna nastává také v roli
učitele, který v klasickém modelu výuky vystupuje často jako dominantní osoba.
Se zaváděním interaktivní výuky vystupuje jako usměrňovatel a podporovatel. Je
zřejmé, že se najdou učitelé, kteří nejsou ochotni akceptovat tuto zásadní změnu
ve stylu řízení výuky. Domnívají se, že tento radikální posun způsobí automaticky
chaos a nekázeň. Avšak na základě diskuze s velkým množstvím učitelů, kteří
20

Dostupné na www:http://www.varianty.cz/download/pdf/texts_36.pdf, [cit. 2009-08-15]

50

používají interaktivní tabule ve výuce, lze konstatovat, že dobře motivovaný žák,
který chápe cíl a smysl své výuky, je schopen rozumně kooperovat a být
ukázněný. Dokáže-li tedy učitel změnit přístup ke studentům, výuka se může
v některých případech změnit z místa nudy a stresu na přirozeně motivující prostor
kreativity, zábavy a seberealizace.
Hausner (2007) definuje interaktivní výuku jako proces, který umožňuje
prezentovat data zobrazená na monitoru celé třídě a aktivně s nimi pracovat.
K tomu slouží především autorský software, projektor a v lepším případě
interaktivní tabule, která však není nezbytnou podmínkou. Obecně lze použít
jakoukoli prezentační techniku. Bonusem interaktivní výuky je fakt, že přináší do
dosud statického projevu učitele dynamiku, pohyb a umožňuje prezentovat
například přírodní zákony v souvislostech. Dále je prostřednictvím interaktivní
výuky možné vytvářet celou řadu projektů, které pokrývají průřezová témata dané
rámcovými vzdělávacími programy. Celkový koncept interaktivní výuky žákům
umožňuje využívat počítačem podporovanou výuku, CAL21, jako prostředek
rozvoje svých ICT kompetencí.
Interaktivní způsob vyučování je v dnešních učebnách realizován pomocí
nejrůznějších ICT prostředků, které jsou stále častěji zaváděny do výuky za
účelem zvyšování počítačové gramotnosti žáků. Mezi nejčastěji využívané
technologie patří zejména osobní počítač, digitální projektor, video projekce a
především interaktivní tabule.
Jak uvádí Buriánek (2009), učitelé by měli mít na paměti obecně platné
zásady pro výuku pomocí IWB. Učitel by se měl snažit podporovat tvůrčí
atmosféru ve skupině, podněcovat žáky k vyjádření vlastních názorů a myšlenek,
vytvářet pozitivní zpětnou vazbu na každé chování, které směřuje k cíli, vytvářet
pocit zodpovědnosti za společný úkol, dbát na to, aby se všichni zapojili a aby měl
každý prostor k sebevyjádření, používat deskriptivní jazyk, zadávat stručně, jasně
a konkrétně formulované úkoly, neutíkat od konfliktu, nutit k vyjasňování
kontroverzních stanovisek a v neposlední řadě věnovat dostatek času reflexi
dokončených aktivit.

21

Z anglického „Computer Aided Learning“.
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EMPIRICKÁ ČÁST
Empirická část disertační práce se zaměří na problematiku využívání
interaktivních tabulí v praxi. Jedná se o dva okruhy vědeckého bádání, kdy první
se zabývá přístupem učitele k interaktivním tabulím a druhý analyzuje působení
tohoto didaktického prostředku na žáka v procesu výuky anglického jazyka.
Za účelem ověřit, jak vnímá IWB český učitel, bude zvolen dotazník, jenž
mapuje danou problematiku ve velšském městě Swansea. Na základě uvedeného
dotazníkového šetření bude vytvořen obdobný dotazník pro učitele základních
škol Prahy 1 a jejich vzájemná analýza je provedena v kapitole č. 4.
V rámci první části empirického výzkumu, zabývající se problematikou
využívání interaktivních tabulí z pohledu učitele, budou řešeny následující
výzkumné problémy:


Jakým způsobem je vnímána interaktivní tabule z pohledu učitele a jak
hodnotí její funkce a možnosti, které nabízí pro výuku?



K jakým změnám dochází při začleňování interaktivní tabule do procesu
výuky?



Jaké jsou podobnosti či odlišnosti ve způsobu využívání interaktivních
tabulí v britské a české výuce?

Předkládaná disertační práce by měla také objasnit, jakým způsobem
ovlivňuje využívání IWB ve výuce studijní výsledky žáků a jak silný motivační
faktor pro ně IWB představuje. Pro tyto účely bude realizován pedagogický
experiment, při němž dojde k výuce v kontrolní a experimentální skupině, a to
s intervencí IWB a bez ní. Analýza výsledků experimentu je prezentována
v kapitole č. 5. V rámci druhé části empirického výzkumu, jenž se zabývá
problematikou využívání interaktivních tabulí z pohledu žáka, budou řešeny
následující výzkumné problémy:



Ovlivňuje používání interaktivní tabule efektivitu výuku anglického jazyka u
žáků 6. ročníku základní školy?



Zvyšuje používání interaktivní tabule při výuce motivaci žáků 6. ročníku ke
studiu anglického jazyka?
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4 INTERAKTIVNÍ TABULE Z POHLEDU UČITELE
Problematika motivace a přístupu učitelů k využívání IWB ve výuce je
důležitým aspektem, který ovlivňuje celkový proces interaktivního vyučování.
Hlavním cílem výzkumu je tedy zmapovat odlišnosti a podobnosti ve výuce
realizované pomocí interaktivní tabule u učitelů ze Swansea a jejich kolegy
z Prahy 1.
Pro analýzu situace mezi britskými učiteli byl využit dotazník, který zkoumá
přístup britských učitelů k interaktivním tabulím a na jeho základě následně
sestaven analogický dotazník pro obdobně profilovaný soubor českých učitelů.
Vhodným zahraničním dotazníkem, který přináší komplexní pohled na danou
problematiku, se ukázal být „Swansea Interactive Whiteboard Project“.22
Do dotazníkového šetření se zapojilo 156 učitelů z 21 základních škol
velšského města Swansea. V návaznosti na něj proběhly doplňující rozhovory
s 29 vybranými učiteli pro upřesnění a rozvinutí problematických otázek.
Dotazníkové šetření v druhém nejlidnatějším městě Walesu, ve Swansea,
předurčilo požadavky na výběr českého výzkumného souboru. Ten měl splňovat
kritéria, která byla klíčová pro následnou objektivní komparaci obou pozorovaných
skupin. Mezi ně patřila především vybavenost IWB, typ školy a počet respondentů
dotazníkového šetření.

4.1

Použitá výzkumná metoda
„Swansea Interactive Whiteboard Project“ vycházel z předpokladu, že všichni

oslovení respondenti mají ve školách, kde vyučují, k dispozici interaktivní tabuli a
z tohoto důvodu bylo potřebné najít obdobný český výzkumný vzorek. Takto
kvalitně vybavených základních škol je možné v České republice nalézt dostatek,
představují však pouze důsledek individuálního přístupu jejich managementu a
nikoliv systematickou podporou pro širší oblast, jak tomu bylo ve Velké Británii.
Pro potřeby výzkumu se tak ukázala vhodná oblast Městské části Prahy 1, která
vybavila v rámci projektu „Podpora interaktivní a multimediální výuky na školách
22

Dotazník je uveden v příloze č.8.
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MČ Praha 1“ všechny základní a mateřské školy IWB a související didaktickou
technikou.
Pro komparaci situace mezi britskými a českými učiteli byl nově navržen
dotazník na bázi aplikace Google Documents a elektronickou formou rozeslán
učitelům z 1. a 2. stupně základních škol v Praze 1. Byl naprosto dobrovolný a
záleželo na samotných učitelích, zda vyhoví žádosti ke spolupráci. Konečný počet
respondentů činil 127 z celkového počtu 290 oslovených učitelů základních škol
v Praze 1. Návratnost dotazníků byla relativně vysoká, 44%, což lze přisuzovat
charakteru skupiny oslovených učitelů. Díky pravidelným setkáním učitelů z Prahy
1, na kterých dochází k výměně zkušeností a rozšiřování znalostí o nové poznatky
z oblasti interaktivity (např. Přehlídka výukových objektů v Malostranské besedě),
ale také díky školením, které jsem v Praze 1 pro Malostranské gymnázium a
Malostranskou základní školu realizovala, jsem získala osobní kontakty na učitele,
kteří se ochotně do dotazníkového šetření zapojili. Z následných rozhovorů
s vybranými učiteli z Prahy 1 současně vyplývá, že vysoká míra návratnosti
dotazníku byla ovlivněna jejich pozitivním přístupem k ICT obecně a snahou
pomoci s modernizací výuky.
V rámci elektronického dotazníkového šetření

23

byly zkoumány následující

otázky, které obsahově vycházely z výzkumu, provedeném ve velšském Swansea.

1.

Je v učebně, ve které nejčastěji učíte, nainstalovaná IWB?

2.

Považujete za vhodné vybavit vaši učebnu IWB?

3.

Jak často využíváte IWB ve výuce?

4.

Z jakých zdrojů získáváte výukové materiály pro IWB?

5.

Co považujete za nejproblematičtější při práci s IWB?

6.

Jak oceňujete jednotlivé funkce IWB ve výuce?
a)

ukládání výukových objektů,

b)

přístup ke zdrojům na internetu,

c)

snadný návrat k předchozí práci,

d)

neomezený prostor pro tvorbu výukových objektů,

e)

možnost využití barev a zvýrazňovačů,

23

Odkaz na elektronický dotazník:
https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dEYwdzhrOHhuOF9kQkptR05jVk9wN0E6MQ
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f)

snadné mazání - nástroj guma,

g)

čistota práce,

h)

možnost kreslení přesných tvarů,

i)

snadná tvorba grafů,

j)

možnost vytisknout práci a odeslat ji emailem,

k)

možnost přehrávání DVD,

l)

možnost rozpoznávání rukopisu.

7.

Která generová skupina těží z práce s IWB nejvíce?

8.

Jak byl ovlivněn váš způsob výuky používáním IWB ve výuce?

9.

Jak hodnotíte své PC dovednosti?

10. Jaká je vaše dosavadní praxe ve školství?

4.2

Anal ýza výsledků
Pro statistické porovnání získaných odpovědí na uzavřené otázky mezi

respondenty ve Swansea a Praze 1 byl použit x2 test se zvolenou hladinou
významnosti 5%. U každé testované otázky byla tedy formulována pracovní
nulová hypotéza, že odpovědi respondentů v pozorovaných skupinách jsou
shodné.
Otázka č. 1: Je v učebně, ve které nejčastěji učíte, nainstalovaná IWB?
Swansea

Praha 1

n

%

N

%

ANO

81

52

62

49

NE

75

48

65

51

Tab č. 3 Výsledky otázky č.1
První otázka dotazníkového šetření sloužila k ověření předpokládaného
stavu vybavení interaktivními tabulemi v Městské části Praha 1. Pro statistické
ověření získaných údajů byl proveden x2 test. Protože dosažená hladina
významnosti testu (p = 0,603) je větší než zvolená hladina významnosti testu,
nelze nulovou hypotézu zamítnout.
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Obdobné rozložení výsledků v obou pozorovaných skupinách potvrdilo, že
následná komparace odpovědí velšských a pražských respondentů může být
realizována,

protože

většina

respondentů

vyučuje

v podobně

technicky

vybaveném prostředí, od čehož se odvíjí další otázky.

Otázka č. 2: Považujete za vhodné vybavit vaši učebnu IWB?

Swansea

Praha 1
Není to nutné

Není to nutné

Nejsem si jistá
přínosem

Nejsem si jistá
přínosem

Bude to
prospěšné

Bude to
prospěšné

Graf č. 1 Výsledky otázky č.2

Tato doplňující otázka byla položena pouze těm respondentům, kteří uvedli,
že nemají ve třídě, kde nejčastěji vyučují, k dispozici IWB, avšak z důvodu nízké
četnosti nebylo možné použít statistický test a na výsledky je nutné nahlížet pouze
orientačně.
V obou pozorovaných skupinách výrazně převažuje pozitivní názor na
prospěšnost vybavení interaktivní tabulí, z čehož je možné předpokládat, že jejich
využívání bude dále růst.
Překvapivý moment se objevil u pražských respondentů. Nikdo z nich
nevyjádřil pochyby související s prospěšností interaktivních tabulí. Jedním
z důvodů tohoto absolutního výsledku může být cílená forma propagace, kterou
vytváří prodejci interaktivních tabulí. Všeobecně pak učitelé snáze podléhají
aktuálním trendům a považují interaktivní tabuli, jako technologickou vymoženost
dnešních učeben, za přínosnou. Proto je k problematice využívání IWB důležité
přistupovat realisticky a nenechat se ovlivnit pouze aktuálními trendy. Současně
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se lze domnívat, že výsledky ve Swansea naznačují možnost, že díky
dlouhodobějším zkušenostem s IWB mohlo dojít k opadnutí počátečního nadšení,
které provází každou technologickou novinku.

Otázka č. 3: Jak často využíváte IWB ve výuce?

Swansea

Praha 1

n

%

N

%

žádná odpověď

47

30

13

10

Nikdy

13

9

30

24

1x týdně

34

22

39

31

1x denně

23

15

27

21

většinu času

37

24

18

14

Tab č. 4 Výsledky otázky č.3

Graf č. 2 Výsledky otázky č.3
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Pro statistické ověření získaných údajů byl proveden x2 test. Protože
dosažená hladina významnosti testu (p = 0,05) je menší než zvolená hladina
významnosti testu, předpokládaná nulová hypotéza se zamítá. Z výsledků je tedy
patrné, že ve Swansea deklarují učitelé častější využívání interaktivních tabulí ve
výuce než v Praze 1.
Pokud všechny respondenty této otázky rozdělíme do dvou skupin dle
frekvence užívání IWB, je možné vypozorovat určité obdobnosti i odlišnosti mezi
Prahou 1 a Swansea.

a) nikdy + 1x týdně
V Praze 1 je vyšší procento učitelů, kteří interaktivní tabule vyžívají sporadicky.
Z následných rozhovorů s nimi vyplývá, že je to především zapříčiněno časovou
náročností, kterou plánování interaktivní výuky vyžaduje. U dvou oslovených
učitelů bylo také možné zaznamenat obecně rezistentní postoj k technologiím ve
výuce.
Současně je však zapotřebí zdůraznit, že adekvátnost potřeby využívat IWB
ve výuce je v různých výukových předmětech odlišná a její méně časté využívání
nelze automaticky považovat za nedostatečné.
Jako možnou cestu zlepšení spatřuji v systematickém školení, které názorně
a především prakticky uvede pasivní učitele do problematiky a vzbudí v nich zájem
o využívání IWB ve výuce. Současně je však důležité průběžně monitorovat
učitelovu výuku a prostřednictvím kvalitní zpětné vazby zefektivňovat jeho práci a
pozitivně motivovat do další tvůrčí činnosti.
b) 1x denně + většinu času
Mezi pravidelnými uživateli interaktivních tabulí v Praze 1 a Swansea je obdobná
situace. Nepatrně vyšší míra používání IWB je ve velšském vzorku. Je však
důležité upozornit na to, že frekvence jejich začleňování nemusí automaticky
korespondovat s efektivitou využívání, což by mohlo být vhodným tématem pro
samostatný výzkum.

58

Otázka č. 4: Z jakých zdrojů získáváte výukové materiály pro IWB?

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Swansea
Praha 1

Materiály si
vytvářím sám

Používám
zakoupené
materiály

Používám
materiály z
webových
portálů

Graf č. 3 Výsledky otázky č.4

Pro statistické ověření získaných údajů byl proveden x2 test. Protože
dosažená hladina významnosti testu (p = 0,006) je menší než zvolená hladina
významnosti testu, předpokládaná nulová hypotéza se zamítá.
Z výsledků velšské skupiny je patrné, že tamní školy mají k dispozici širokou
nabídku komerčních materiálů, které jsou vytvářeny speciálně pro potřeby výuky,
a tudíž učitelé nemají potřebu vyhledávat další zdroje v tak velkém množství, jako
tomu je v České republice. Výrazný rozdíl mezi používáním zakoupených
materiálů ve vybraných skupinách může být způsoben buď faktem, že u nás
neexistuje tak široká nabídka komerčních zdrojů nebo se školy potýkají
s nedostatkem financí pro jejich nákup. Dle analýzy aktuální nabídky výukových
materiálů (viz teoretická část) je však patrné, že komerčních zdrojů je v České
republice široké spektrum. Na základě toho se lze domnívat, že čeští učitelé
nemají o šíři komerčních materiálů přehled nebo je mohou považovat za
nevyhovující.
Dle průzkumu si obě slupiny ve vysoké míře vytváří výukové objekty pro
interaktivní tabule sami, což lze jednoznačně považovat za přínosné, neboť jsou
schopni přizpůsobit náplň hodiny aktuálním potřebám žáků. Současně je však
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otázkou, zda respektují obecně platné zásady pro tvorbu vhodného výukového
objektu, což by muselo být ověřeno dalším výzkumem.

Otázka č. 5: Co považujete za nejproblematičtější při práci s IWB?

Swansea

Praha 1

1.Přístup k IWB (dostupnost ve

1.Čas pro tvorbu výukových

škole)

objektů

2.Nedostatek odborného tréninku

2.Zapojení všech žáků do výuky

3.Umístění tabule

3.Nedostatek dalšího odborného

(polohovatelnost, výška)

vzdělávání v ICT oblasti

4.Spolehlivost techniky

4.Spolehlivost techniky

5.Viditelnost na IWB ze všech míst

5.Různé typy tabulí

ve třídě, dostatečné zatemnění
Tab č. 5 Výsledky otázky č.5
Výsledky velšské skupiny ukazují, že většina negativních reakcí vyplývá
z technických predispozic, které jsou důležité pro efektivní začlenění interaktivních
tabulí do výuky. Jedná se například o optimální parametry zohledňující dispoziční
podmínky učebny, výšku žáků a další.
Obdobná úskalí při práci s interaktivní tabulí uvádí i respondenti v pražské
skupině. Stěžují si především na spolehlivost techniky a na nesourodost vybavení,
kdy na jedné škole bývají instalovány různé typy tabulí. Z vlastní zkušenosti mohu
potvrdit, že oba zmíněné aspekty mají značně demotivační charakter jak
především pro učitele, tak i pro samotné žáky.
Společný problém, který se objevuje v obou pozorovaných skupinách,
představuje nedostatek dalšího odborného vzdělávání v ICT oblasti.
Mezi problémy, které v dotazníku uvádí pouze učitelé z Prahy 1, patří
nerovnocenné zapojení všech žáků při výuce realizované pomocí interaktivní
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tabule. Úskalí tohoto rázu pramení z jasné příčiny a má několik možných řešení.
Důvodem nezapojení celé skupiny žáků do výuky je frontální charakter výuky, ke
kterému interaktivní tabule ze své podstaty směřuje a její technologické řešení
umožňující ovládání maximálně dvěma žáky současně. Řešení lze nalézt ve
vytváření pracovních listů, které souvisejí s prezentovanou látkou na IWB a
umožňují aktivní participaci všech zúčastněných. Dalším možným způsobem, jak
zapojit většinu žáků aktivně do výuky realizované pomocí interaktivní tabule, je
jejich rozdělení do pracovních skupin, tzv. bzučících úlů, a v intervalech se na
jednotlivých stanovištích, mezi která je možné začlenit např. skupinovou práci
u PC, práci s cizojazyčnou literaturou a samozřejmě práci na IWB apod., střídat.
Je překvapivé, že tento problém se neobjevil u velšských respondentů, což může
být důsledkem pouhého opomenutí nebo je v tom možné spatřovat jisté odlišnosti
velšské a české výuky. Z mého pohledu však hodnotím zmínění tohoto aspektu
pražskými respondenty jednoznačně pozitivně, protože je to důkazem, že se snaží
interaktivní výuku neustále zefektivňovat a zpřístupnit všem zúčastněným do
maximální míry.

Otázka č. 6: Jak oceňujete jednotlivé funkce IWB ve výuce?

Pořadí

Swansea

Praha 1

1.

ukládání výukových objektů

čistota práce

2.

přístup ke zdrojům na internetu

možnost přehrávání DVD

3.

snadný návrat k předchozí práci

přístup ke zdrojům na internetu

4.

neomezený prostor pro tvorbu
výukových objektů

snadný návrat k předchozí práci

5.

využití barev a zvýrazňovačů

využití barev a zvýrazňovačů

6.

snadné mazání - nástroj guma

ukládání výukových objektů
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7.

čistota práce

neomezený prostor pro tvorbu
výukových objektů

8.

kreslení přesných tvarů

snadné mazání - nástroj guma

9.

snadná tvorba grafů

možnost vytisknout práci a odeslat
ji emailem

10.

možnost vytisknout práci a odeslat
ji emailem

kreslení přesných tvarů

11.

možnost přehrávání DVD

snadná tvorba grafů

12.

rozpoznávání rukopisu

rozpoznávání rukopisu

Tab č. 6 Výsledky otázky č.6
Velšští respondenti měli možnost ohodnotit přínos vybraných funkcí, které
interaktivní tabule nabízí na stupnici 1 - 14. Při tvorbě dotazníku pro respondenty
z Prahy 1 byly jednotlivé funkce přehodnoceny a pro jednoznačnost bylo
sjednoceno využívání barevných tužek a zvýrazňovačů do jedné položky a
zároveň vypuštěno hodnocení nástroje lupa. Výsledné hodnocení obou skupin
učitelů bylo zaznamenáno na stupnici 1 – 12, kdy nižší hodnota znamenala vyšší
preferenci dané funkce.
Z výsledků velšského dotazníkového šetření vyplývá, že možnost ukládání
výukových objektů je hodnoceno jako nejvíce přínosné. Ukládání a následné
znovupoužití, či upravení výukových objektů představuje jednu z klíčových funkcí,
jenž usnadňuje a zefektivňuje učitelovu přípravu na výuku. Odlišný přístup je však
možno pozorovat u výsledků v Praze 1. Díky komentářům z následných
rozhovorů, které byly s vybranými učiteli vedeny se lze domnívat, že velké
množství z nich si ještě nezvyklo na práci s elektronickými dokumenty a jejich
třídění a organizace jim činí problémy. Osm učitelů v rozhovorech dále uvedlo, že
ukládání výukových objektů je pro ně zcela zbytečné, protože interaktivní tabuli
používají pouze jako projekční plochu pro přehrávání DVD. Ostatně v hodnocení
pražské skupiny se funkce přehrání DVD umístila na druhé pozici, hned po čistotě
práce. Z rozhovorů s učiteli z Prahy 1 je patrné, že pro mnohé z nich je využívání
interaktivní tabule v souvislosti s projekcí DVD plně dostačující a nechtějí se do
složitějších oblastí pouštět, převážně z důvodů časové nebo technické náročnosti.
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Využívání interaktivní tabule pouze jako projekční plochy pro přehrávání DVD
nevyužívá plně její potenciál.
Dalším zajímavým rozdílem ve výsledcích je čistota prostředí, kterou pražští
respondenti dokonce dosadili na první místo, zatímco velšští učitelé ji odsunuli až
do druhé poloviny stupnice. Z tohoto výsledku se lze domnívat, že využívání
klasických tabulí mezi českými učiteli není příliš oblíbené a na čistotu v učebně
kladou velký důraz.
Respondenti obou skupin shodně označili funkci rozpoznávání rukopisu jako
tu nejméně užitečnou z daného výběru. To je pravděpodobně zapříčiněno faktem,
že psaní na interaktivní tabuli, jak prstem, tak interaktivním perem, není tak
pohodlné a přesné, a proto je tato funkce v hodinách minimálně využívaná.
Mírně odlišné výsledky (rozdíl max. o 2 místa) zaznamenaly následující
funkce: přístup ke zdrojům na internetu, snadný návrat k předchozí práci, snadné
mazání – nástroj guma, možnost vytisknout práci a odeslat ji emailem, kreslení
přesných tvarů a snadná tvorba grafů.

Otázka č. 7: Která genderová skupina těží z práce s IWB nejvíce?

Swansea

Praha 1
chlapci

chlapci

děvčata

děvčata

přínos je
shodný

přínos je
shodný

Obr č. 10 Výsledky otázky č.7
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Pro příliš nízké četnosti nebylo možné použít x2 test a na výsledky je tedy
nutné nahlížet pouze orientačně.
Jednoznačné rozložení výsledků v obou skupinách jasně ukazuje na to, že
učitelé nepozorují rozdíl v přínosu výuky pomocí interaktivní tabule pro chlapce a
děvčata. Z následných rozhovorů s učiteli však vyplynulo, že v jejich třídách se
objevují jisté rozdíly, které panují mezi:
a) introvertními a extrovertními žáky
Extrovertní žáci pochopitelně necítí žádný problém v práci s IWB před třídou, což
může mít v extrémních případech, kdy se předvádí a snaží na sebe upoutat
pozornost až negativní vliv na vlastní průběh výuku. Obecně však lze konstatovat,
že i introvertnější žáci mají značný zájem s IWB pracovat, z čehož by měl učitel při
práci s nimi vytěžit co nejvíce.
b) výtvarně nadanými a výtvarně průměrnými žáky
Výtvarně zdatnější žáci jsou ochotnější svoje dovednosti prezentovat ve velkém
měřítku na celé tabuli, avšak u těch slabších převládá přirozený ostych nad
možným posměchem z řad spolužáků. Tuto situaci dokládá konkrétní úloha
z praxe, ve které žák dostane anglické slovíčko a jeho úkolem je ho vyobrazit na
IWB s tím, že ostatní hádají. Učitel by však měl žákům zdůraznit, že v takových
případech nehraje umělecké nadání hlavní roli, ale snažit se s nadsázkou a
humorem méně zdařilý výtvor komentovat, čímž celou situaci odlehčí a zpříjemní.
Tyto postřehy v rozdílech v přístupu k interaktivní tabuli ze strany různě
založených žáků by mohli být náplní dalšího empirického bádání.
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Otázka č. 8: Jak byl ovlivněn váš způsob výuky používáním IWB ve výuce?

Swansea

Praha 1
žádná změna
nenastala

žádná změna
nenastala

jistá změna
nastala

jistá změna
nastala

nastala
významná
změna

nastala
významná
změna

Graf č. 4 Výsledky otázky č.8
Pro statistické ověření získaných údajů byl proveden x2 test. Protože
dosažená hladina významnosti testu (p = 0,001) je menší než zvolená hladina
významnosti testu, předpokládaná nulová hypotéza se zamítá. Z výsledků lze tedy
usuzovat, že v Praze 1 nespatřují učitelé významnou změnu ve způsobu výuky.
Výsledky výzkumu ze Swansea naznačují, že vysoké procento tamních
učitelů považuje výuku pomocí IWB za velmi přínosnou. V Praze 1 je používání
interaktivních tabulí také považováno za přínosné, nicméně ne tak optimisticky
jako ve velšské skupině, což může být ovlivněno jejich relativní novostí v českých
učebnách.
Hlubší analýza výsledků změn ve způsobu výuky jednoznačně potvrdila, že
téměř všichni respondenti z Prahy 1 považují využívání IWB za přínosné a změnu
hodnotí jako pozitivní.
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Otázka č. 9: Jak hodnotíte své PC dovednosti?
Úroveň využívání PC techniky může být dána všeobecnou potřebou dnešní
společnosti využívat počítačovou techniku ve všech oblastech lidské činnosti, kde
učitelská profese netvoří výjimku. Důkazem toho by mohl být i fakt, že převážná
většina respondentů v obou skupinách se označila za pokročilé uživatele PC
techniky.

Swansea

Praha 1
začátečník

začátečník

pokročilý

pokročilý

expert

expert

Graf č. 5 Výsledky otázky č.9

Pro statistické ověření získaných údajů byl proveden x2 test. Protože
dosažená hladina významnosti testu (p = 0,001) je menší než zvolená hladina
významnosti testu, předpokládaná nulová hypotéza se zamítá. Na základě
získaných hodnot je možné pozorovat, že v Praze 1 je větší procento učitelů, kteří
označují své PC dovednosti na základní úrovni.
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Otázka č. 10: Jaká je vaše dosavadní praxe ve školství?

60%

Swansea

50%

Praha 1

40%
30%
20%
10%
0%
NQT – 5 let

5 let – 15 let

16 let a více

Graf č. 6 Výsledky otázky č.10
Pro statistické ověření získaných údajů byl proveden x2 test. Protože
dosažená hladina významnosti testu (p = 0,001) je menší než zvolená hladina
významnosti testu, předpokládaná nulová hypotéza se zamítá. Z výsledků lze tedy
usuzovat, že v Praze 1 a Swansea jsou významné rozdíly ve věkovém rozložení
učitelů. Zatímco ve velšské skupině vyučují převážně zkušenější učitelé s delší
pedagogickou praxí, v pražské skupině je vidět spíše opačný trend, kde ve školství
výrazně převažují nově kvalifikovaní učitelé a ti s praxí do pěti let.
Na základě těchto výsledků lze usuzovat, že pozitivní přístup k využívání
IWB lze zaznamenat u začínajících učitelů, tak i u těch s dlouholetou praxí.

4.3

Shrnutí výsledků výzkumu
Cílem provedeného dotazníkového šetření bylo na základě srovnání zjistit,

jakým způsobem vnímají využívání IWB učitelé z Prahy 1 a současně jejich postoj
porovnat s názory velšských učitelů ze Swansea. Komparace výsledků dotazníků
potvrdila, že obě oblasti mají srovnatelné množství interaktivních tabulí ve školách
a u učitelů výrazně převažuje pozitivní názor na jejich prospěšnost. Obě skupiny
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současně vyjádřily totožný názor, že ač považují své všeobecné počítačové
dovednosti za dostatečně vysoké, rozšiřující odborné vzdělávání v rámci
interaktivní výuky by uvítali s velkým nadšením a v jeho současném stavu spatřují
velké rezervy. Jisté odlišnosti byly dále zjištěny ve frekvenci začleňování IWB do
výuky, kde se ukázalo, že v Praze 1 je vyšší procento učitelů, kteří interaktivní
tabule vyžívají sporadicky, než tomu je ve Swansea. V rámci hodnocení
jednotlivých funkcí IWB byly zaznamenány významné rozdíly v preferencích
pražských a velšských učitelů. Zatímco ti z Prahy 1 dosadili na první místo čistotu
práce a možnost přehrávání DVD, ve Swansea se na první příčku dostala
možnost ukládání výukových objektů, jenž ukazuje, že se tamní učitelé snaží
využívat specializovaný software a k vytvořené práci se opětovně vrací.
Posledním překvapivým zjištěním byl fakt, že v Praze 1 v současné době výrazně
převyšuje zastoupení nově kvalifikovaných učitelů s kratší praxí, zatímco ve
Swansea panuje opačný trend.
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5 INTERAKTIVNÍ TABULE Z POHLEDU ŽÁKA
Druhá část empirického výzkumu se zabývá problematikou vlivu interaktivní
tabule na studijní výsledky žáků v anglickém jazyce se zaměřením na osvojování
nových gramatických jevů a rozšiřování slovní zásoby a současně jejím
motivačním přínosem do výuky.
Hlavním cílem výzkumu je tedy zjistit, zda interaktivní tabule má vliv na
efektivitu výuky anglického jazyka, a dále do jaké míry je možné ji považovat za
motivační didaktický prostředek. Pro dosažení vymezených cílů byly stanoveny
následující dílčí kroky:



Připravit

a

naplánovat výuku

tematického

celku

v rozsahu

10

vyučovacích hodin s použitím interaktivní tabule a bez ní.


Připravit vhodné digitální výukové objekty pro experimentální výuku.



Připravit výzkumné nástroje. Pro účely tohoto výzkumu bude použit
didaktický test, který bude zadán ve formě pretestu a posttestu. Dalším
vybraným nástrojem bude komparační dotazník, který má za úkol ověřit
míru motivace žáků k výuce anglického jazyka.



Realizovat pedagogický experiment.



Vyhodnotit a statisticky analyzovat výsledky didaktického testu.



Vyhodnotit a statisticky analyzovat výsledky dotazníku.

Nejen spolehlivé změření jednotlivých proměnných, ale také verifikace
uvažovaných hypotéz patří mezi klíčové části pedagogického empirického
výzkumu.

Pro validní rozhodnutí, zda mezi určitými proměnnými existují, čí

neexistují předpokládané vztahy, jsou využívány statistické testy významnosti.
Jejich volba je determinována druhem dat, která jsou analyzována, a v závislosti
na nich se rozhodne, zda budou použity neparametrické nebo parametrické
metody statických postupů.
Statistické testy významnosti obvykle vycházejí ze dvou hypotéz, nulové (H0)
a alternativní HA, H1, H2,...). Nulová hypotéza H0 předpokládá, že mezi
porovnávanými charakteristikami jednotlivých proměnných je nulový rozdíl. Tzv.
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alternativní hypotéza HA je pak kladena proti hypotéze nulové a může být buď
dvoustranná, nebo jednostranná.
Na základě výše uvedených pravidel byly pro výzkumné ověřování
formulovány následující jednostranné alternativní hypotézy:

H1A

Ve výsledcích části didaktického testu týkajících se slovní zásoby
dosáhnou žáci experimentální skupiny lepších výsledků než žáci
kontrolní skupiny.

H2A

Ve výsledcích části didaktického testu týkajících se gramatiky dosáhnou
žáci experimentální skupiny lepších výsledků než žáci kontrolní
skupiny.

H3A

Motivace žáků při výuce anglického jazyka podporovaná interaktivní
tabulí je vyšší než motivace žáků při výuce anglického jazyka bez
intervence interaktivní tabule.

S testováním hypotéz souvisí také dvě chyby. Chyba 1. druhu vzniká v
případě, kdy zamítáme platnou nulovou hypotézu. Chyby 2. druhu se dopustíme,
pokud nezamítáme neplatnou nulovou hypotézu. Rozhodnutí o hypotéze H0 se
provádí na tzv. hladině významnosti α blízké k nule a většinou se používá hodnota
α = 0,05 nebo 0,01. V této práci bude vždy uvažována 5% hladiny významnosti, α
= 0,05, protože s menší hodnotou hladiny významnosti stoupá riziko chyby 2.
Druhu (Chráska, 2007).
Pro verifikaci uvažovaných hypotéz byly zvoleny neparametrické testy, které
se používají, liší-li se rozdělení zkoumaných statistických znaků značně od
normálního. V této práci byl primárně používán neparametrický test MannWhitney, který je založen na porovnávání mediánů dvou souborů dat a dále
Kolmogorov-Smirnov test.
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5.1

Realizace předvýzkumu
Pro optimalizaci plánovaného pedagogického experimentu byl v roce 2009

realizován předvýzkum, který proběhl na Fakultní základní škole s rozšířenou
výukou jazyků při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze 5. Výběr této
školy byl zvolen na základě dostupnosti a vybavenosti ICT technologiemi. Do
výzkumu bylo zařazeno 26 žáků dvou paralelních tříd třetího ročníku prvního
stupně základní školy, kdy kontrolní skupina byla vyučována bez využití
interaktivní tabule a experimentální s jejím využitím. Komparační předvýzkum
probíhal v rozsahu pěti vyučovacích hodin, během kterých se žáci obou skupin
seznámili s následujícími totožnými tematickými okruhy: vlajky anglicky mluvících
zemí a jejich barevné rozložení, číslovky 1 – 100, předložky místní a existenční
vazba. Pro zachování obdobných podmínek prováděl výuku v obou skupinách
jeden vyučující.

Jako cíle komparačního výzkumu byly stanoveny následující body:


Optimalizace vytvořených výzkumných nástrojů pro ověřování úrovně
anglického jazyka.



Ověření možností pro vyhodnocování dat získaných zvolenými
výzkumnými nástroji a možností jejich statistické analýzy.



Ověření časových možností pro realizace vlastního experimentu.

První vyučovací hodina v kontrolní skupině proběhla bez problémů dle plánu,
ovšem možnost názornosti a jednoduché vizualizace pomocí IWB zde scházela.
Naopak již první výuková hodina v experimentální skupině odhalila jednak
pozitivní, ale také negativní aspekty výuky realizované pomocí interaktivní tabule.
Jako zřejmé se jevily technické problémy, související např. s ovládáním IWB ze
strany žáků, pro které byla umístěna příliš vysoko a tak ji nemohli plnohodnotně
ovládat. Další nevýhodou byla až přílišná motivace ze strany žáků, kteří se
vytrvale hlásili i přes to, že neznali odpověď a pouze se snažili k tomuto zařízení
dostat a vše si vyzkoušet. Tyto nedostatky byly zohledněny v přípravě vlastního
experimentu.
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Následující výukové hodiny v experimentální skupině již probíhaly efektivněji,
protože žáci měli možnost se předem důkladněji seznámit s principy ovládání
interaktivní tabule. IWB tak usnadnila práci v hodině jak učiteli, který např.
nemusel výsledky jednotlivých cvičení pracně přepisovat na klasickou tabuli, tak i
žákům, kteří si je mohli zkontrolovat a následně opravit. Jeden z příkladů názorné
podpory

výkladu

je

uveden

v příloze

č.

3.

Díky

názornosti

IWB

byl

v experimentální skupině ušetřen čas v jednotlivých hodinách, který však byl
využít pro důkladnější opakování probraného učiva. Na druhé straně, výuka v
kontrolní skupině byla taktéž rozmanitá díky využití jednodušších pomůcek, jako
jsou např. flipcharty, flashcards, plyšové hračky a bílé tabule na fixy.
Po pěti vyučovacích hodinách byl proveden posttest, který měl posoudit
úroveň nově získaných znalostí. Komparace výsledků posttestu ukázala, že
dosažené výsledky obou skupin byly na stejné úrovni, avšak pozornost a zájem
žáků o výuku byl z pozorování učitele, ale také z reakcí dohlížejícího učitele
výrazně vyšší u experimentální skupiny.
S ohledem na poznatky a zkušenosti získané z předvýzkumu došlo
k úpravám navržených výzkumných nástrojů, jejichž finální verze je uvedena
v příloze

č. 4.

Zásadní

změna,

která

nastala

na

základě

provedeného

předvýzkumu, představovala kompletní přepracování didaktického testu ověřující
posun ve výuce anglického jazyka, protože jeho obsah se ukázal jako nevhodný
pro experimentální měření. Jeho nevhodnost spočívala v tom, že žáci 3. třídy ZŠ
mají nesjednocené znalosti anglického jazyka (někteří se učí již od předškolního
věku, navštěvují rozšiřující kroužky výuky anglického jazyka, jiní začínají na ZŠ),
zejména ve slovní zásobě a rozsah probíraná gramatika neumožňuje plošně
odlišit, zda došlo k posunu ve výuce, či ne. Ve vlastním experimentu bylo z tohoto
důvodu rozhodnuto přenést výzkum do 6. ročníku na 2. stupeň ZŠ, jehož náplň
učiva anglického jazyka již umožňuje jasněji pozorovat posun ve výuce. Nově
navržený pretest a posttest tedy záměrně obsahují širokou slovní zásobu (téma
oblečení a doplňky) a komplikovanější gramatické struktury. Současně bylo
předvýzkumem potvrzeno, že pro ověřování vlivu IWB na výuku je zapotřebí
delšího a systematičtějšího působení a trvání vlastního experimentu bylo z tohoto
důvodu prodlouženo na učivo celé lekce, tj. na šest týdnů z původních dvou.
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V komparačním dotazníku, který představuje další výzkumný nástroj a
mapuje průběh výuky s interaktivní tabulí a bez ní z pohledu žáka, byly zachovány
jeho jednotlivé položky, ale došlo ke změně způsobu odpovědí do grafické podoby
za využití tzv. emotikonů pro snazší orientaci žáků při vyplňování.

5.2

Výzkumný soubor
Objektem výzkumu byl zvolen výběrový soubor 52 žáků 6. ročníku

Malostranské základní školy. Jednalo se o záměrný výběr, jehož cílem bylo
eliminovat vliv intervenujících proměnných. Reprezentativnost kvótního výběru
byla zajištěna přesným dodržením předem stanovených kritérií výběru.
Mezi požadované parametry patřily především srovnatelný věk žáků a jejich
hodinová dotace pro výuku anglického jazyka. Dále pak totožný učitel a učební
materiály pro výuku anglického jazyka na 1. stupni základních škol.
Věk žáků, kteří byli zapojeni do výzkumu, se pohyboval v rozmezí 11 - 12 let
a byla pro ně vymezena týdně čtyřhodinová dotace pro výuku anglického jazyka.
Převážná většina žáků ve výzkumném souboru měla shodné výchozí podmínky.
Na předcházejícím prvním stupni v 5. třídě ZŠ byli vyučování totožnou učitelkou a
všichni používali shodné učebnice a doplňkové výukové materiály. Současně měli
přístup k interaktivní tabuli, kterou učitelka využívala spíše sporadicky, především
jako projekční plochu pro přehrávání výukových DVD.
Srovnatelnost skupin na vstupu byla ověřována pomocí pretestu. Z jeho
výsledků lze konstatovat, že obě skupiny prokázaly srovnatelnou míru znalostí
daného tématu, což dokládá následující tabulka:

Max možných získaných bodů
(slovní zásoba + gramatika)

Kontrolní
skupina

Experimentální
skupina

70

70

73

Průměrný počet celkově
získaných bodů ve skupině

34,85

35

Průměr celkově získaných
bodů pro celou skupinu

49,8%

50%

Tab č. 7 Výsledky pretestu

5.3

Použité výzkumné metody
Jako výzkumná strategie byl zvolen pedagogický experiment, v rámci kterého

byly použity následující výzkumné metody: didaktické testování vlastní konstrukce
a dotazník vlastní konstrukce.

Pedagogický experiment
Experiment patří mezi klasické druhy pedagogického výzkumu a jeho
podstatou je objasňování důsledků určitých změn záměrně zavedených do
edukačního

procesu.

V pedagogickém

experimentu

se

většinou

provádí

srovnávání experimentální a kontrolní skupiny, které by pokud možno měly mít
shodné charakteristiky. Příprava vědecky hodnotného experimentu a jeho
vyhodnocení představuje náročný proces a proto je důležité vycházet z jeho
teoretické základny (Janoušek a kol., 1986, Skalková a kol., 1985).

Didaktické testování
Didaktický test (z angl. achievement test) se orientuje na objektivní zjišťování
úrovně zvládnutí učiva jedince v určité oblasti. Byčkovský (1982) ve své výstižné
definici uvádí, že didaktický test je „nástroj systematického zjišťování (měření)
výsledků výuky“.
Při tvorbě didaktického testu jsem postupovala dle plánu, který se skládá
z následujících kroků:


Promyšlení účelu testu



Stanovení obsahu testu
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Návrh testových úloh



Posouzení navržených úloh dalšími kompetenty



Závěrečná úprava prototypu testu

Dotazník
Součástí pedagogického výzkumu byl také dotazník. Ten představuje velmi
frekventovanou metodu získávání dat, což je dáno jeho rychlostí a ekonomičností
při shromažďování dat. Často mu je také na druhé straně vytýkáno, že nepodává
skutečný obraz pedagogické reality. Gavora (2000) vymezuje dotazník jako
„způsob písemného kladení otázek a získávání písemných odpovědí.“ Jednotlivé
otázky, položky dotazníku, pak dělíme na položky obsahové nebo funkcionální,
otevřené nebo uzavřené a dichotomické nebo polytomické. Položky polytomické je
dále možné členit na výběrové, škálové, výčtové nebo stupnicové.
Při konstrukci jednotlivých položek dotazníku a při sestavování dotazníku
jako celku jsem vycházela z nejdůležitějších pravidel, které formuloval Chráska
(2000).


Položky v dotazníku musí být všem respondentům jasné a je nutné
respektovat jejich věk, vzdělání, motivace aj.



Formulace položek musí být jednoznačná.



Položky v dotazníku nesmějí být sugestivní.



Dotazník musí obsahovat jasně formulované pokyny k jeho vyplnění.



Ochota respondentů spolupracovat může být ovlivněna přirozenou
motivací v úvodu, kdy je vhodné vysvětlit smysl prováděného šetření.



Při řazení jednotlivých položek v dotazníku vždy upřednostňujeme
psychologické hledisko před logickým.

5.4

Realizace experimentu
Na základě poznatků získaných v rámci předvýzkumu byl na Malostranské

základní škole realizován vlastní pedagogický experiment ověřující vliv IWB na
výuku. V časovém horizontu šesti týdnů žáci 6. ročníku základní školy probírali
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učivo anglického jazyka s intervencí interaktivní tabule a bez ní. Látka byla
záměrně vybrána tak, aby svojí náplní představovala tematicky ucelenou jednotku,
vhodnou pro závěrečné testování.
Pro ověření míry úspěšnosti ve výuce v průběhu experimentu byl sestaven
pretest a posttest. Jejich obsahová náplň byla totožná, jen s drobnými grafickými
rozdíly, které však neměly vliv na finální analýzu výsledků. Didaktický test
obsahoval otázky zaměřené na dvě oblasti:


Slovní zásoba (oblečení a doplňky)



Gramatika (přítomný čas prostý, průběhový a rozdíl mezi nimi)

Na závěr celého experimentu žáci obdrželi komparační dotazníky, ve kterých
měli za úkol anonymně vyjádřit své postřehy a preference související
s předcházející výukou. Dotazníkové šetření proběhlo v kontrolní i experimentální
skupině a jeho cílem bylo ověřit, jak žáci hodnotí průběh výuky probraného učiva a
do jaké míry je pro žáky studium anglického jazyka s využitím interaktivní tabule
motivující.
Dotazník obsahoval pět otázek, které bylo možno ohodnotit na škále 1 – 5.
Po

zohlednění

věku

oslovených

respondentů

a

na

základě

poznatků

z předvýzkumu bylo rozhodnuto využít graficky přátelštější variantu odpovědí
s emotikony.24

5.5

Anal ýza výsledků výzkumu
Statistické zpracování výsledků experimentu probíhalo ve třech fázích, ve

kterých byly provedeny následující kroky:


Testy normality rozdělení dat výsledků pretestů a posttestů



Porovnání výsledků pretestů u kontrolní a experimentální skupiny



Porovnání výsledků posttestů u kontrolní a experimentální skupiny

24

Komparační dotazník je uveden v příloze č.9.
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5.5.1 T esty no rmalit y rozdělení dat
Didaktický test jako celek byl pro mapování posunu znalostí rozdělen na dvě
části, slovní zásobu a gramatiku a tudíž bylo nutné provést testy normality
rozdělení datpro kontrolní a experimentální skupinu v následujících úsecích:


Pretest/PosttestSlovní zásoba

Otázky č. 1, 2, 3, 5



Pretest/PosttestGramatika

Otázky č. 4, 6, 7, 8



Pretest/PosttestDidaktický test

Otázky č. 1 – 8

A) Testy normality rozdělení dat pro KONTROLNÍ SKUPINU:
Testy normality rozdělení dat u kontrolní skupiny ve výsledcích slovní zásoby
v pretestu (KPRESSUMA)25 prokázaly, že vzhledem k tomu, že nejnižší
pozorovaná hladina významnosti P mezi provedenými testy je vyšší nebo rovná
0,05, není možné zamítnout hypotézu, že KPRESSUMA pochází z normálního
rozložení na hladině významnosti α = 0,05. Získané hodnoty jsou uvedeny
v tabulce níže.
Test

Testové kritérium

Pozorovaná hladina
významnosti

chí-kvadrát test

8,462

0,671

Shapiro-Wilkův test

0,986

0,962

Z-skóre pro šikmost

0,293

0,770

Z-skóre pro špičatost

0,262

0,793

Tab č. 8 Výsledky testu normality rozdělení dat pro KPRESSUMA
Testy normality rozdělení dat u kontrolní skupiny ve výsledcích gramatiky
v pretestu

(KPREGSUMA)26prokázaly,

že

vzhledem

k tomu,

že

nejnižší

pozorovaná hladina významnosti P mezi provedenými testy je vyšší nebo rovná
0,05, není možné zamítnout hypotézu, že KPREGSUMA pochází z normálního
rozložení na hladině významnosti α = 0,05. Získané hodnoty jsou uvedeny
v tabulce níže.

25
26

K – kontrolní skupina, PRE – pretest, S – slovní zásoba
K – kontrolní skupina, PRE – pretest, G – gramatika
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Test

Testové kritérium

Pozorovaná hladina
významnosti

chí-kvadrát test

17,077

0,106

Shapiro-Wilkův test

0,952

0,275

Z-skóre pro šikmost

0,269

0,788

Z-skóre pro špičatost

-1,302

0,193

Tab č. 9Výsledky testu normality rozdělení dat pro KPREGSUMA
Testy normality rozdělení dat u kontrolní skupiny ve výsledcích didaktického
testu v pretestu (KPRESUMA)27prokázaly, že vzhledem k tomu, že nejnižší
pozorovaná hladina významnosti P mezi provedenými testy je vyšší nebo rovná
0,05, není možné zamítnout hypotézu, že KPRESUMA pochází z normálního
rozložení na hladině významnosti α = 0,05. Získané hodnoty jsou uvedeny
v tabulce níže.
Test

Testové kritérium

Pozorovaná hladina
významnosti

chí-kvadrát test

17,077

0,106

Shapiro-Wilkův test

0,968

0,579

Z-skóre pro šikmost

0,203

0,839

Z-skóre pro špičatost

0,569

0,569

Tab č. 10Výsledky testu normality rozdělení dat pro KPRESUMA
Testy normality rozdělení dat u kontrolní skupiny ve výsledcích slovní zásoby
v posttestu (KPOSTSSUMA) prokázaly, že vzhledem k tomu, že nejnižší
pozorovaná hladina významnosti P mezi provedenými testy je vyšší nebo rovná
0,05, není možné zamítnout hypotézu, že KPOSTSSUMA pochází z normálního
rozložení na hladině významnosti α = 0,05. Získané hodnoty jsou uvedeny
v tabulce níže.

27

K – kontrolní skupina, PRE – pretest, SUMA – didaktický test (celkové výsledky)
KPRESSUMA + KPREGSUMA = KPRESUMA
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Test

Testové kritérium

Pozorovaná hladina
významnosti

chí-kvadrát test

5,231

0,919

Shapiro-Wilkův test

0,952

0,280

Z-skóre pro šikmost

1,192

0,233

Z-skóre pro špičatost

0,646

0,518

Tab č. 11Výsledky testu normality rozdělení dat pro KPOSTSSUMA
Testy

normality

rozdělení

dat

u

kontrolní

skupiny

ve

výsledcích

gramatikyv posttestu (KPOSTGSUMA) prokázaly, že vzhledem k tomu, že nejnižší
pozorovaná hladina významnosti P mezi provedenými testy je nižší než0,05, je
možné přijmout hypotézu, že KPOSTGSUMA pochází z normálního rozložení na
hladině významnosti α = 0,05. Získané hodnoty jsou uvedeny v tabulce níže.
Test

Testové kritérium

Pozorovaná hladina
významnosti

chí-kvadrát test

22,462

0,021

Shapiro-Wilkův test

0,964

0,486

Z-skóre pro šikmost

0,192

0,848

Z-skóre pro špičatost

-0,370

0,712

Tab č. 12Výsledky testu normality rozdělení dat pro KPOSTGSUMA
Testy normality rozdělení dat u kontrolní skupiny ve výsledcích didaktického
testu v posttestu (KPOSTSUMA) prokázaly, že vzhledem k tomu, že nejnižší
pozorovaná hladina významnosti P mezi provedenými testy je vyšší nebo rovná
0,05, není možné zamítnout hypotézu, že KPOSTSUMA pochází z normálního
rozložení na hladině významnosti α = 0,05. Získané hodnoty jsou uvedeny
v tabulce níže.
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Test

Testové kritérium

Pozorovaná hladina
významnosti

chí-kvadrát test

7,385

0,767

Shapiro-Wilkův test

0,979

0,854

Z-skóre pro šikmost

0,595

0,552

Z-skóre pro špičatost

0,384

0,700

Tab č. 13Výsledky testu normality rozdělení dat pro KPOSTSUMA

B) Testy normality rozdělení dat pro EXPERIMENTÁLNÍ SKUPINU:
Testy normality rozdělení dat u experimentální skupiny ve výsledcích slovní
zásoby v pretestu (EPRESSUMA)28 prokázaly, že vzhledem k tomu, že nejnižší
pozorovaná hladina významnosti P mezi provedenými testy je vyšší nebo rovná
0,05, není možné zamítnout hypotézu, že EPRESSUMA pochází z normálního
rozložení na hladině významnosti α = 0,05. Získané hodnoty jsou uvedeny
v tabulce níže.
Test

Testové kritérium

Pozorovaná hladina
významnosti

chí-kvadrát test

13,846

0,242

Shapiro-Wilkův test

0,951

0,259

Z-skóre pro šikmost

0,095

0,924

Z-skóre pro špičatost

-1,898

0,058

Tab č. 14Výsledky testu normality rozdělení dat pro EPRESSUMA
Testy normality rozdělení dat u experimentální skupiny ve výsledcích
gramatiky v pretestu (EPREGSUMA) prokázaly, že vzhledem k tomu, že nejnižší
pozorovaná hladina významnosti P mezi provedenými testy je nižší než 0,05, je
možné přijmout hypotézu, že EPREGSUMA pochází z normálního rozložení na
hladině významnosti α = 0,05. Získané hodnoty jsou uvedeny v tabulce níže.

28

E – kontrolní skupina, PRE – pretest, S – slovní zásoba
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Test

Testové kritérium

Pozorovaná hladina
významnosti

chí-kvadrát test

18,154

0,078

Shapiro-Wilkův test

0,892

0,010

Z-skóre pro šikmost

0,177

0,859

Z-skóre pro špičatost

-3,129

0,002

Tab č. 15Výsledky testu normality rozdělení dat pro EPREGSUMA
Testy normality rozdělení dat u experimentální skupiny ve výsledcích
didaktického testu v pretestu (EPRESUMA) prokázaly, že vzhledem k tomu, že
nejnižší pozorovaná hladina významnosti P mezi provedenými testy je nižší než
0,05, je možné přijmout hypotézu, že EPRESUMA pochází z normálního rozložení
na hladině významnosti α = 0,05. Získané hodnoty jsou uvedeny v tabulce níže.

Test

Testové kritérium

Pozorovaná hladina
významnosti

chí-kvadrát test

8,462

0,671

Shapiro-Wilkův test

0,924

0,065

Z-skóre pro šikmost

0,325

0,745

Z-skóre pro špičatost

-2,601

0,009

Tab č. 16Výsledky testu normality rozdělení dat pro EPRESUMA
Testy normality rozdělení dat u experimentální skupiny ve výsledcích slovní
zásoby v posttestu (EPOSTSSUMA) prokázaly, že vzhledem k tomu, že nejnižší
pozorovaná hladina významnosti P mezi provedenými testy je nižší než0,05, je
možné přijmout hypotézu, že EPOSTSSUMA pochází z normálního rozložení na
hladině významnosti α = 0,05. Získané hodnoty jsou uvedeny v tabulce níže.
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Test

Testové kritérium

Pozorovaná hladina
významnosti

chí-kvadrát test

41,846

0

Shapiro-Wilkův test

0,800

0

Z-skóre pro šikmost

2,029

0,0424

Z-skóre pro špičatost

1,282

0,200

Tab č. 17Výsledky testu normality rozdělení dat pro EPOSTSSUMA
Testy normality rozdělení dat u experimentální skupiny ve výsledcích
gramatiky v posttestu (EPOSTGSUMA) prokázaly, že vzhledem k tomu, že
nejnižší pozorovaná hladina významnosti P mezi provedenými testy je vyšší nebo
rovná 0,05, není možné zamítnout hypotézu, že EPOSTGSUMA pochází
z normálního rozložení na hladině významnosti α = 0,05. Získané hodnoty jsou
uvedeny v tabulce níže.

Test

Testové kritérium

Pozorovaná hladina
významnosti

chí-kvadrát test

17,077

0,106

Shapiro-Wilkův test

0,927

0,069

Z-skóre pro šikmost

0,680

0,497

Z-skóre pro špičatost

-1,550

0,121

Tab č. 18Výsledky testu normality rozdělení dat pro EPOSTGSUMA
Testy normality rozdělení dat u experimentální skupiny ve výsledcích
didaktického testu v posttestu (EPOSTSUMA) prokázaly, že vzhledem k tomu, že
nejnižší pozorovaná hladina významnosti P mezi provedenými testy je nižší než
0,05, je možné přijmout hypotézu, že EPOSTSUMA pochází z normálního
rozložení na hladině významnosti α = 0,05. Získané hodnoty jsou uvedeny
v tabulce níže.

82

Test

Testové kritérium

Pozorovaná hladina
významnosti

chí-kvadrát test

13,846

0,242

Shapiro-Wilkův test

0,899

0,015

Z-skóre pro šikmost

1,210

0,226

Z-skóre pro špičatost

-0,342

0,733

Tab č. 19Výsledky testu normality rozdělení dat pro EPOSTSUMA
Na základě výsledků statistického šetření lze na hladině významnosti
α = 0,05 konstatovat, že z celkového počtu dvanácti komparovaných souborů má
pouze pět z nich normální rozdělení a pro další zkoumání je tedy vhodné použít
neparametrické metody statistické analýzy dat, které nejsou závislé na rozdělení
souboru.

5.5.2 Komparace výsledků p retestů
Pro ověření úrovně vstupních znalostí anglického jazyka v dané oblasti bylo
zapotřebí statisticky porovnat výsledky pretestů. Z jejich analýzy vyplývá, že na
hladině významnosti α = 0, 05 není ve sledovaném vzorku statisticky významný
rozdíl ve výsledcích pretestu mezi kontrolní a experimentální skupinou v úlohách
týkajících se slovní zásoby, gramatiky a didaktického testu, což dokládají níže
uvedené grafy a hodnoty:
Slovní zásoba
Porovnání mediánů
Medián KPPRESSUMA: 14,0
Medián EPRESSUMA: 14,0
W

P

-11,000

0,847

DN

P

0,192

0,722

Mann-Whitney Test

Kolmogorov-Smirnov Test
Tab č. 20Rozdíl mezi KPPRESSUMA a EPRESSUMA
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Graf č. 7 Výsledné rozložení pretestu pro slovní zásobu

V obou provedených testech bylo zjištěno, že pozorovaná hladina
významnosti P je vyšší nebo rovná 0,05, z čehož vyplývá, že ve výsledcích
v oblasti slovní zásoby není na hladině významnosti α = 0,05 statisticky významný
rozdíl mezi kontrolní a experimentální supiny.
Gramatika:
Porovnání mediánů
Medián KPPREGSUMA: 19,5
Medián EPREGSUMA: 19,5

W

P

-5,500

0,927

DN

P

0,231

0,505

Mann-Whitney Test

Kolmogorov-Smirnov Test
Tab č. 21 Rozdíl mezi KPPREGSUMA a EPREGSUMA
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Graf č. 8Výsledné rozložení pretestu pro gramatiku
V obou

provedených

testech

bylo

zjištěno,

že

pozorovaná

hladina

významnosti P je vyšší nebo rovná 0,05, z čehož vyplývá, že ve výsledcích
v oblasti gramatiky není na hladině významnosti α = 0,05 statisticky významný
rozdíl mezi kontrolní a experimentální supiny.
Didaktický test:
Porovnání mediánů
Medián KPPRESUMA: 34,0
Medián EPRESUMA: 36,0

W

P

-5,500

0,927

DN

P

0,269

0,304

Mann-Whitney Test

Kolmogorov-Smirnov Test
Tab č. 22 Rozdíl mezi KPPRESUMA a EPRESUMA
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Graf č. 9Výsledné rozložení pretestu pro didaktický test
V obou

provedených

testech

bylo

zjištěno,

že

pozorovaná

hladina

významnosti P je vyšší nebo rovná 0,05, z čehož vyplývá, že ve výsledcích celého
didaktického testu není na hladině významnosti α = 0,05 statisticky významný
rozdíl mezi kontrolní a experimentální supiny.

Výše uvedené analýza výsledků pretestů umožňuje následnou komparaci
posttestů, protože znalosti anglického jazyka v dané oblasti jsou u žáků v obou
skupinách na obdobné úrovni a neprokazují na hladině významnosti α = 0,05
žádné statisticky významné odlišnosti. Přesné výsledky pretestu a současně
posttestu jsou uvedeny v tabulce v příloze č.5 a č.6.

5.5.3 Komparace výsledků posttestů
Slovní zásoba
Pro statistickou analýzu výsledků posttestů byl použit Mann-Whitney Test při
jednostranné hypotéze, že medián výsledků otázek týkajících se slovní zásoby je
u žáků, kteří používají ve výuce interaktivní tabuli vyšší než u žáků bez IWB.
Testové kritérium W testu Mann-Whitney a pozorovanou hladinu významnosti (P)
tohoto testového kritéria komparující dvě skupiny žáků dokládají následující údaje.
Pro upřesnění a potvrzení výsledků byl proveden také Kolmogorov-Smirnov test,
jehož testové kritérium (DN) a pozorovaná hladina významnosti (P) uvádí tabulka
níže.
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Porovnání mediánů
Medián KPOSTSSUMA: 29,5
Medián EPOSTSSUMA: 35,0

W

P

171,000

0,002

DN

P

0,538

0,001

Mann-Whitney Test

Kolmogorov-Smirnov Test
Tab č. 23 Rozdíl mezi KPOSTSSUMA a EPOSTSSUMA

Graf č. 10 Výsledné rozložení posttestu pro slovní zásobu
V obou provedených testech je pozorovaná hladina významnosti P menší
než α = 0,05, což potvrzuje statisticky významný rozdíl na 95,0% úrovni
spolehlivosti. Experimentální skupina dosáhla ve sledovaném vzorku statisticky
významně lepších výsledků v úlohách týkajících se slovní zásoby a uvažovanou
hypotézu H1A je tak možné potvrdit.
Důležitým momentem, na který je v analýze výsledků slovní zásoby nutné
upozornit, je skladba testovaných otázek a jejich podíl na finálním výsledku.
Didaktický test obsahuje čtyři odlišně zaměřené otázky, jejichž cílem je prověřit
znalost slovní zásoby. Výsledky jasně ukazují, že největší rozdíl mezi výsledky
pretestů a posttestů nastal u experimentální skupiny u otázky č.1. Ta představuje
otevřenou, produkční položku a má silný vizuální charakter. Testovaná slovní
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zásoba v této otázce byla záměrně zvolena na vysoké úrovni jazyka, aby umožnila
ověřit, zda metoda výuky s využitím IWB má své opodstatnění. Předpokládaný
záměr byl experimentálně potvrzen, což je patrné z hodnot uvedených níže
v tabule. Ta obsahuje souhrn otázek pro testování slovní zásoby (viz 1. řádek
tabulky) a v nich naměřenou průměrnou hodnotu získaných bodů pro kontrolní a
experimentální skupinu. Červenými čísly je zvýrazněn nejvyšší zaznamenaný
progres v posttestu.

Číslo otázky

1

2

3

5

PRE

POST

PRE

POST

PRE

POST

PRE

POST

20

20

6

6

8

8

4

4

Experimentální sk.

5,31

17,67

2,96

5,0

4,77

7,23

2,27

2,96

Kontrolní sk.

5,31

13,92

3,31

4,73

3,85

5,62

2,12

3,23

Max. bodů

Tab č. 24 Souhrn průměrů jednotlivých výsledků pro úlohy ze sl. zásoby
Gramatika
V oblasti gramatiky byl opět využit Mann-Whitney test, předpokládající stav,
ve kterém je medián výsledků otázek týkajících se gramatiky vyšší u žáků, kteří
používají ve výuce interaktivní tabuli vyšší než u žáků bez IWB.
Porovnání mediánů
Medián KPOSTGSUMA: 23,5
Medián EPOSTGSUMA: 22,5

W

P

-38,000

0,491

DN

P

0,269

0,304

Mann-Whitney Test

Kolmogorov-Smirnov Test
Tab č. 25Rozdíl mezi KPOSTGSUMA a EPOSTGSUMA
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Graf č. 11Výsledné rozložení posttestu pro gramatiku
V obou provedených testech je pozorovaná hladina významnosti P vyšší než
α =0,05. Na hladině významnosti α = 0,05 není ve sledovaném vzorku statisticky
významný rozdíl ve výsledcích posttestu mezi kontrolní a experimentální skupinou
v úlohách týkajících se gramatiky, čímž uvažovanou hypotézu H2A nelze potvrdit.

Didaktický test
Pro ověření celkového úspěšnosti v osvojení probraného učiva předpokládá
alternativní hypotéza H3A stav, že medián výsledků všech otázek didaktického
testu je vyšší u žáků, kteří používají ve výuce interaktivní tabuli, než u žáků bez
IWB.
Porovnání mediánů
Medián KPOSTSUMA: 51,5
Medián EPOSTSUMA: 57

W

P

74,500

0,175

DN

P

0,346

0,0887

Mann-Whitney Test

Kolmogorov-Smirnov Test
Tab č. 26Rozdíl mezi KPOSTSUMA a EPOSTSUMA
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Graf č. 12Výsledné rozložení posttestu pro didaktický test
Pozorovaná hladina významnosti P se opět v obou testech ukázala jako
vyšší než 0,05 a z toho důvodu není ve sledovaném vzorku statisticky významný
rozdíl ve výsledcích posttestu mezi kontrolní a experimentální skupinou
v didaktickém testu. Získané výsledky neumožňují potvrdit uvažovanou hypotézu
H3A.

5.5.4 Interpretace a disk uze výsledků komparační ho dotazníku 29

Statistické

zpracování

výsledků

dotazníkového

šetření

probíhalo

v následujících krocích:


Test normality rozdělení dat



Porovnání výsledků dotazníků u kontrolní a experimentální skupiny

Na základě výsledků statistického šetření lze konstatovat, že všechny
komparované soubory nemají na hladině významnosti α = 0,05 normální
rozdělení. Pro další zkoumání je tedy opět vhodné použít Mann-Whitney test.

29

Výsledky komparačního dotazníku jsou uvedeny v přílohách č.10, č.11.
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Komparační dotazník, který mapoval průběh výuky anglického jazyka v obou
skupinách, obsahoval pět položek, jejichž interpretace a diskuze je shrnuta
v následující části práce.

Otázka č.1 Jak rád(a) by ses v této učebně učil(a) anglický jazyk?
a) učebna č.11
b) učebna č.29b
c) učebna č.10/20
První položka komparačního dotazníku se zabývala prostředím, ve kterém
byl anglický jazyk během pedagogického experimentu vyučován. Jednotlivé
učebny mají následující rozmístění a vybavení:

 odborně nezaměřená učebna
Učebna 11

 15 lavic v běžném rozmístění 3 x 5 pro 30 žáků
 Třída je vybavena pouze bílou tabulí na fixy
 Učebna výhradně využívána pro výuku angl. jazyka
 2 řady lavic pro max. 20 žáků

Učebna 29b

 Třída je vybavena bílou popisovatelnou tabulí, interaktivní
tabulí, slovníky a nástěnnými plakáty souvisejícími
s angličtinou (např. mapy angl. mluvících zemí,
studentské projekty, termíny testů a referátů aj.)
 Počítačová učebna primárně určená pro výuky IVT a

Učebna 10/20

sekundárně pro další předměty
 30 osobních počítačů s rozmístěním lavic 5 x 6, ozvučení
učebny reproduktory nebo sluchátky, projekční plátno

Tab č. 27 Popis jednotlivých učeben
Porovnání mediánů pro položku č.1a
Medián E1a: 4
Medián K1a: 4
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W

P

-37,500

0,481

Mann-Whitney Test
Tab č. 28Rozdíl mezi E1a a K1a
Pozorovaná hladina významnosti P je menší než α = 0,05, což potvrzuje, že
mezi mediány čísel kontrolní a experimentální skupiny u položky č. 1a,není
statisticky významný rozdíl na 95% úrovni spolehlivosti.

Porovnání mediánů pro položku č.1b
Medián E1b: 1
Medián K1b: 1
W

P

-12,500

0,781

Mann-Whitney Test
Tab č. 29 Rozdíl mezi E1b a K1b
Pozorovaná hladina významnosti P je menší než α = 0,05, což potvrzuje, že
mezi mediány čísel kontrolní a experimentální skupiny u položky č. 1b, není
statisticky významný rozdíl na 95% úrovni spolehlivosti.
Porovnání mediánů pro položku č.1c
Medián E1c: 1
Medián K1c: 1
W

P

-42

0,378

Mann-Whitney Test
Tab č. 30 Rozdíl mezi E1c a K1c
Pozorovaná hladina významnosti P je menší než α = 0,05, což potvrzuje, že
mezi mediány čísel kontrolní a experimentální skupiny u položky č. 1c,není
statisticky významný rozdíl na 95% úrovni spolehlivosti.
Na základě W Testu je možné konstatovat, že na hladině významnosti α =
0,05 není rozdíl mezi hodnocením kontrolní a experimentální skupiny v otázkách
číslo 1a, 1b a 1c (viz výsledky výše). Z porovnání hodnot mediánů a analýzou
doplňkových odpovědí je však patrné, že žáci obou skupin se shodli ve svých
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odpovědích a preferují výuku anglického jazyka v menších, útulných třídách, kde
jak sami uvedli, mají větší klid na výuku. Velmi pozitivně také hodnotí výuku
angličtiny v počítačových učebnách, což může vycházet z jejich obecně kladného
vztahu k ICT. Na druhou stranu, učebna číslo 11 je pro žáky obou skupin
neoblíbená a necítí se v ní dobře.

Otázka č.2 Přišla ti výuka nového učiva 11. lekce zábavná?
Položky č. 2. měla jasný cíl, tj. ověřit motivaci žáků ke studii s využitím
interaktivní tabule a bez ní. Statistická analýza potvrdila, že na hladině
významnosti α = 0,05 je výuka v experimentální skupině hodnocena jako
statisticky významně zábavnější než v kontrolní skupině, což dokládají následující
výsledky:
Porovnání mediánů pro položku č.2
Medián E2: 1
Medián K2: 2
W

P

172,000

0,001

Mann-Whitney Test
Tab č. 31Rozdíl mezi E2 a K2
Tento statisticky prokazatelný výsledek potvrdil, že ačkoliv efektivita IWB
nebyla

experimentálním

zkoumáním

v rámci

celého

didaktického

testu

jednoznačně potvrzena (statisticky významný rozdíl byl zjištěn pouze u otázek
zaměřených na slovní zásobu), její motivační působení je nesporné.

Otázka č.3 Jak hodnotíš výuku nové slovní zásoby z lekce 11?
Otázky číslo 3 a 4 se zabývaly hodnocením nové gramatiky a slovní zásoby
v anglickém jazyce. Formulace otázky byla záměrně zvolena velmi široce a jejím
cílem nebylo zjistit, kolik se toho žáci naučili, ale získat pohled na obecné
hodnocení celé výuky. Na základě W Testu je opět možné konstatovat, že na
hladině významnosti α = 0,05 není rozdíl mezi hodnocením kontrolní a
experimentální skupiny v otázkách číslo 3 a 4 (viz výsledky níže). Po porovnání
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mediánů výsledků experimentální a kontrolní skupiny je vidět, že obě skupiny
hodnotí jak gramatiku, tak slovní zásobu velmi dobře (hodnota 2) a motivační
působení interaktivní tabule se ukazuje jako statisticky neprokázané. Pokud se
sama ohlédnu nad výukou gramatiky a slovní zásoby v kontrolní skupině, tak
musím potvrdit, že vizualizaci podporovanou interaktivní tabulí jsem se v kontrolní
skupině snažila kompenzovat dalšími možnými názornými způsoby a finální
výsledek byl obdobný, i když pro mne, jako učitele velmi náročný z hlediska
plánování výuky.
Porovnání mediánů pro položku č.3
Medián E3: 2
Medián K3: 2
W

P

-31,000

0,536

Mann-Whitney Test
Tab č. 32Rozdíl mezi E3 a K3
Pozorovaná hladina významnosti P je menší než α = 0,05, což potvrzuje, že
mezi mediány čísel kontrolní a experimentální skupiny u položky č. 3, není
statisticky významný rozdíl na 95% úrovni spolehlivosti.

Otázka č.4 Jak hodnotíš výuku nové gramatiky z lekce 11?
Porovnání mediánů pro položku č.4
Medián E4: 2
Medián K4: 2
W

P

3,000

0,960

Mann-Whitney Test
Tab č. 33Rozdíl mezi E4 a K4
Pozorovaná hladina významnosti P je menší než α = 0,05, což potvrzuje, že
mezi mediány čísel kontrolní a experimentální skupiny u položky č. 4, není
statisticky významný rozdíl na 95% úrovni spolehlivosti.
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Otázka č.5

Chtěl(a) bys v budoucnu využívat interaktivní tabuli pro
výuku angličtiny?

Ani v poslední otázce, která ověřovala žákovu náklonnost k interaktivním
tabulím do budoucna, nebyl na hladině významnosti α = 0,05 prokázán statisticky
významný rozdíl mezi hodnocením kontrolní a experimentální skupiny (viz
výsledky výše – položky č. 3, 4). Mediány těchto skupin (hodnota 1) však prokazují
nezpochybnitelnou motivaci všech zúčastněných žáků využívat interaktivní tabuli
v budoucnu, což potvrzuje jejich oblibu ve výuce.
Porovnání mediánů pro položku č.5
Medián E5: 1
Medián K5: 1
W

P

52,000

0,089

Mann-Whitney Test
Tab č. 34Rozdíl mezi E5 a K5
Pozorovaná hladina významnosti P je menší než α = 0,05, což potvrzuje, že
mezi mediány čísel kontrolní a experimentální skupiny u položky č. 5, není
statisticky významný rozdíl na 95% úrovni spolehlivosti.
.

5.6

Shrnutí výsledků výzkumu
Z interpretace výsledků pedagogického výzkumu je patrné, že interaktivní

tabule nepředstavuje revoluční technickou pomůcku pro výuku, díky níž by se
studijní výsledky žáků rapidně zlepšovaly. Je však zřejmé, že interaktivita a
multisenzorní působení IWB výrazně ovlivňuje proces učení. Na základě
statistické analýzy dat je možné potvrdit hypotézu H1 a konstatovat, že ve
výsledcích části didaktického testu týkajících se slovní zásoby dosáhli žáci
experimentální skupiny lepších výsledků než žáci kontrolní skupiny. Tento
předpokládaný stav však nenastal u gramatiky (H2) ani u didaktického testu jako
celku z čehož lze usuzovat, že interaktivní tabule v rukou technicky a metodicky
obeznámeného učitele představuje vhodný didaktický prostředek ve výuce
anglického jazyka, zejména pro prezentaci a opakování slovní zásoby.
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V souvislosti s ověřováním motivačního aspektu (H3) je z komparačního
dotazníku z odpovědí na položku č. 2 patrné, že interaktivní tabule žáky výrazně
motivuje ke studiu a vytváří v nich pozitivní vztah k anglickému jazyku do
budoucna, což považuji u žáků 6. ročníku za velmi důležité a přínosné.
Výsledky komparačního dotazníku současně ukázaly, že prostory, ve kterých
se anglický jazyk vyučuje, jsou pro žáka podstatné. Jednoznačně potvrdily oblibu
počítačové učebny a zamítly výuku anglického jazyka ve velké učebně bez
technické podpory. Otázka obliby jazykové učebny, vybavené interaktivní
technikou, je však nejednoznačná. U experimentální skupiny se můžeme
domnívat, že interaktivní tabule byla jedním z rozhodujících prvků při volbě
odpovědí, avšak nemůžeme vyloučit další intervenující proměnné, které mohly
tento výsledek ovlivnit, k čemuž pravděpodobně došlo u kontrolní skupiny, která
interaktivní tabuli ve výuce nepoužívala. Je však pochopitelné, že žáci z kontrolní
skupiny učebnu 29b velmi dobře znají a na interaktivní tabuli jsou zvyklí a rádi ji
využívají, což se také odrazilo v jejich odpovědích.
Učitelé by proto měli mít na paměti, že uzpůsobení a technické vybavení
učebny má významný vliv na motivaci žáků a měli by vyváženě začleňovat
dostupné technologie do své výuky.
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ZÁVĚR
Pedagogická všestrannost a technické možnosti zařazují interaktivní tabuli
mezi významné didaktické prostředky dnešní doby. Aspekty jejího využívání jsou
však velmi rozporuplné, což dokazuje celá řada odborných studií. M. Hausner,
jako jeden z prvních, začal kriticky pohlížet na britské školství, které bylo do té
doby považováno za vzor pro práci s interaktivními tabulemi, a upozornil na
následující momenty:


Přestože jsou interaktivními tabulemi vybaveny téměř všechny možné
prostory v britských školách, využití jejich kreativních možností jsou
velmi omezené. Většina učitelů využívá předem zakoupené programy
a striktně se drží stanovených plánů, rozpisů a dalších předepsaných
postupů.



Druhým překvapivým momentem je zjištění, že interaktivní tabule jsou
z 90% využívány pouze učitelem a základní princip interaktivity žáka
s IWB

je

opomíjen.

hodnocením.

Hausner

„Interaktivní

toto

tabule

zjištění
slouží

ve

shrnul
Velké

výstižným
Británii

k interaktivnímu vyučování, ale bohužel ne k interaktivnímu učení.“30
Na základě těchto smíšených reakcí jsem se začala zabývat problematikou
efektivity využívání interaktivních tabulí a z výsledků realizovaných výzkumů, které
jsou popsány v předkládané disertační práci, jsem došla k závěru, že IWB přináší
do frontální výuky velký potenciál. O jeho zúročení však rozhoduje především sám
učitel, který je technicky a především didakticky dostatečně obeznámen s aspekty
interaktivní výuky.
Nosnou částí celé práce jsou empiricky zaměřené kapitoly, jejichž cílem bylo
analyzovat pedagogický výzkum, který se zaměřoval na dvě neoddělitelné oblasti,
které hrají v procesu efektivního začleňování interaktivních tabulí do výuky hlavní
roli, tedy na samotné učitele a žáky. Výsledky dotazníkového šetření, které mělo
porovnat způsob vnímání interaktivních tabulí mezi učiteli z velšského Swansea a
Prahy 1 prokázaly, že ač jsou obě skupiny obdobně technicky vybaveny, existují

30

Dostupné z: www2.veskole.cz/download/658bbbdef9415ba5e2ff857f1146ba6e[cit. 201101-12].
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zde jisté rozdíly. Tyto odlišnosti se ukázaly např. ve vnímání jednotlivých funkcí,
které IWB nabízí a dále ve frekvenci jejího začleňování do procesu výuky. Jako
pozitivní je však potřeba zdůraznit, že většina respondentů obou skupin sdílí
převážně kladný názor na využívání interaktivních tabulí ve výuce a hodnotila své
PC dovednosti jako pokročilé. Pro vedení škol a ICT metodiky je důležité upozornit
na fakt, že respondenti obou skupin si ve svých odpovědích stěžovali na
nedostatek dalšího odborného vzdělávání v oblasti ICT, které často představuje
významnou bariéru ve využívání IWB.
Druhou oblast výzkumu představoval pedagogický experiment, který odhalil
nejednoznačnost výsledků didaktického testu v experimentální skupině. Na druhou
stranu však z výsledků dotazníkového šetření vyplynulo, že žáci považují výuku
anglického jazyka podporovanou interaktivní tabulí za zábavnou a její motivační
posun je tedy nesporný. Realizovaný experiment prokázal vysokou úroveň
motivace u žáků 6. ročníku základní školy, kteří jsou na 2. stupni nováčky a musí
se adaptovat na nové prostředí, kolektiv a především styl výuky. Motivaci k výuce
lze považovat za jeden z klíčových momentů, který může významně ovlivnit jejich
postoj a přístup k vnímání cizího jazyka.
V závěru bych ráda zdůraznila, že pouhý nákup hardwaru bez vytvořené
odpovídající koncepce, metodické a technické podpory jednotlivých učitelů a
vlastní promyšlené přípravy nezaručí úspěšné využívání interaktivních tabulí ve
výuce. Klíčovou roli v procesu výuky tak vždy bude hrát lidský faktor, který může
být za pomoci technických výukových prostředků významně podpořen, což je
současně možné podpořit citací Higginse a kol. (2007):
“Good teaching remains good teaching with or without the technology; the
technology might enhance the pedagogy only If the teachers and pupils
engaged with it and understand its potential in such a way that the
technology is not seen as an end in itself as another pedagogical means to
achieve teaching and learning goals.”
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Příloha č.1 - Technické vybavení škol v Praze 1 za období 2008 – 2010
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Příloha č.2 - Možnosti prostorové konfigurace učebny s IWB
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Příloha č 3 - Příklad názorné vizualizace pomocí IWB

Zadání úkolu

Řešení úkolu
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Příloha č.4 - Finální verze pretestu
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Příloha č.5 - Výsledky pretestu a posttestu pro kontrolní skupinu
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Příloha č.6 - Výsledky pretestu a posttestu pro experimentální skupinu
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Příloha č.7 - Srovnání technologií a autorského softwaru

SMART Board

Activ Board

Ovládání „pasivním“ perem i prstem

Ovládání „pasivním“ perem

Měkčí povrch

Tvrdá povrchová úprava

Náchylnější povrch k poškození

Odolný povrch proti mechanickému
poškození

Různé typy velikostí

Různé typy velikostí

Autorský software (AS) SMART
Notebook

Autorský software (AS) Activ Studio,
Activ Primary

Možnost stáhnout AS na webu

AS je součástí dodávky, na webu

Práce se dvěma vrstvami

Práce se třemi vrstvami

AS obsahuje galerii obrázků a animací

AS obsahuje galerii obrázků a
animací

Rozšířená galerie dostupná na webu

Rozšířená galerie dostupná na webu

Animační nástroje nejsou k dispozici

Animační nástroje jsou k dispozici

Nepřenositelnost objektu

Nepřenositelnost objektu

Vhodnější pro mladší žáky

Vhodnější pro starší studenty

Mírně nižší cena

Vyšší cena
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Příloha č.8 - „Swansea Interactive Whiteboard Project“ dotazník

ICT
Curriculu
Team
Tîm
Cwricwlw
TGC

Interactive Whiteboard Project
Phase One Summary

Notes:
IWB = Interactive Whiteboard
DP = Data Projector
For simplicity’s sake, percentages have been rounded.
1. Can students reach the top of the board?
Yes (48%)

No (52%)

2. When the IWB is used, do pupils sit on chairs or on the floor?
Both (14%)

Floor (45%)

Chairs (30%)

No answer (11%)

3. Is commercial software used with the IWB?
No (17%)

Yes (83%)

4. Are web-based materials used with the IWB?
No (28%)

Yes (72%)

5. Are teacher-created materials used with the IWB?
No (26%)

Yes (74%)

6. Which application is used most with the IWB?
Word processing (25%)

Adventure Simulations (7%)

Spreadsheets (3%)

Control software (2%)

Databases (2%)

Online activities (19%)

Multimedia (20%)
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7. How often do you use an IWB?
No answer (20%)

Once a day (15%)

Never (9%)

Most of the time (24%

Once a week (22%)
8. What is the most useful feature of IWBs?
1stSave lessons

8th Different coloured pens

2ndAccessing web-based resources

9th Keeps the classroom cleaner

3rd Returning to earlier work

10th Ability to draw accurate shapes

4th Unlimited space

11th Easy graph making facility

5th Highlighting facility

12th Ability to print and email work

6th Magnifier

13th Play DVDs

7th Eraser

14th Handwriting recognition

9. Is there an IWB in your classroom?
No (48%)

Yes (52%)

10. If you do not have an IWB in your room, how great a priority would it be to
have one?
No answer (1%)

Would like to have one (41%)

Very low (19%)

Very high priority (31%)

Wouldn’t really matter (8%)
11. How significantly has your teaching style changed since the introduction
of the IWB?
No answer (1%)

Some change (29%)

No change (2%)

Significant change (68%)

12. What is the best form of teaching using the IWB?
No answer (12%)

Group (6%)

No one form identified (36%)

Whole Class (45%)

Paired (1%)
13. What is the most problematic issue involving IWB use?
1st Gaining access to an IWB

4th Reliability

2nd Lack of training

5th IWB visibility

3rd Positioning of the IWB
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14. What is the greatest beneficial factor of IWB use in pupils’ learning?
1st Use of multimedia to motivate pupils
2nd Greater student interest in the subject matter
3rd Improved interactivity
4th Easier differentiation
5th Negates need to share books
15. Which gender group benefits most?
No answer (13%)

Girls (1%)

Boys (4%)

Equal benefit (82%)

16. Which age group benefits most?
No answer (15%)

Key Stage 2 (21%)

Early years (9%)

Equal Benefit (45%)

Key Stage 1 (10%)
17. Which age group benefits least?
Early Years (22%)

Key Stage 2 (7%)

Key Stage 1 (24%)

Equal Benefit (47%)

18. How many years teaching experience do you have?
No answer (3%)

5 – 10 years (26%)

NQT (3%)

More than 10 years (59%)

2 – 4 years (9%)
19. How do you rate your own IT capability?
No answer (2%)

Good knowledge (31%)

Little knowledge (8%)

Very good knowledge (13%)

Satisfactory knowledge (46%)
20. What is the greatest advantage of using an IWB in the classroom?
1st Whole class teaching
2nd Integrate ICT across the curriculum
3rd Inspires teachers to change pedagogy
4th Ability to use digital resources
5th Ability to save and print lessons
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21. To what degree does the cost of an installed IWB represent good value of
money?
Excellent (26%)

Poor (11%)

Good (38%)

No answer (7%)

Satisfactory (18%)
22. How much do you enjoy using ICT for teaching and learning?
Really enjoy it (31%)

Only when necessary (24%)

Used daily (37%)

Don’t really enjoy using it (8%)

23. What is the greatest disadvantage of using an IWB in the classroom?
1st Reliability
2nd Lack of training
3rd User’s shadow blocking the board
4th User’s height
5th Projector beam shining into the user’s eyes
24. How disadvantaged are teachers who do not have access to an IWB in
their rooms?
Hugely disadvantaged (42%)

Not al all (12%)

Slightly disadvantaged (40%)

No answer (6%)

25. What ability group benefits most?
Equal benefit (46%)
Lower ability group (22%)
Average ability group (9%)
Higher ability group (3%)
No answer (20%)
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Příloha č.9 - Komparační dotazník

1. Jak rád(a) by ses v této učebně učil(a) anglický jazyk?

a) uč. 11
b) uč. 29b

c) uč. 10/20
Pokud chceš, uveď proč?
2. Přišla ti výuka nového učiva 11. lekce zábavná?

3. Jak hodnotíš výuku nové slovní zásoby z lekce 11?

4. Jak hodnotíš výuku nové gramatiky z lekce 11?

5. Chtěl(a) bys v budoucnu využívat interaktivní tabuli pro výuku
angličtiny?
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Příloha č.10 – Výsledky komparačního dotazníku pro experimentální skupinu
1A

1B

1C

2

3

4

5

1

3

2

1

2

2

2

2

2

5

2

2

2

1

1

1

3

4

1

1

3

3

3

1

4

5

1

1

1

1

2

1

5

5

1

1

1

1

1

1

6

4

2

2

3

3

3

1

7

5

1

1

3

1

3

1

8

5

2

1

1

1

2

1

9

3

1

2

1

1

1

1

10

2

1

2

2

2

1

1

11

4

1

1

1

1

1

1

12

2

3

1

2

2

2

1

13

5

1

1

1

1

2

1

14

2

1

1

2

2

2

1

15

3

1

1

2

2

2

1

16

3

1

3

1

2

2

1

17

4

2

2

2

2

2

1

18

5

1

1

2

1

3

1

19

4

2

2

1

1

1

1

20

5

1

3

1

2

2

1

21

3

1

1

1

2

2

1

22

4

1

2

1

3

3

1

23

2

1

2

1

2

2

1

24

5

2

2

1

2

3

1

25

5

1

2

2

2

2

1

26

4

1

1

1

2

2

1

ID žáka
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Příloha č.11 – Výsledky komparačního dotazníku pro kontrolní skupinu
1A

1B

1C
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1

3
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2

2

3

1

1

3

2
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1

3

5

1

1

2

1

2

1

4

4

1

2

3

1

2

1

5

3

1

1

2

1

1

1

6

4

2

2

3

2

3

2

7

4

1

1

2

2

2

1

8

5

1

1

3

1

1

1

9

5

2

1

3

2

1

1

10

2

1

1

1

1

1

1

11

5

1

1

2

1

2

1

12

4

1

2

3

2

3

1

13

2

1

1

3

2

3

1

14

4

2

1

2

2

2

2
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4

2

1

2

3

3

1
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3

1

1

1

1

1

1

17

4

1

2

3

2

2

1

18

2

2

1

2

2

3

2

19

4

1

1

1

1

1

1

20

5

1

3

1

1

2

1

21

5

1

1

4

2

4

1

22

3

3

1

2

2

3

2

23

2

1

2

2

1

2

1

24

3

2

1

3

2

2

1

25

5

1

1

2

1

1

1
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3

1

3

3

1

1

1

ID žáka
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