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Úvod 

 

Vzhledem ke zrychlujícím se společensko-kulturním změnám, ekonomickým 

tlakům a vývoji nových informačních a komunikačních technologií, kterým 

neodpovídala setrvačnost tradičních obsahů, metod a forem vyučování, bylo škole již od 

konce 50. let minulého století vytýkáno, že nedokáže adekvátně reagovat na nové výzvy 

a očekávání měnící se společnosti. Podstata změny školy je spatřována v úsilí 

o vyváženost prožitkového, hodnotového, činnostního a znalostního učení tak, aby se 

stala místem, kde děti budou připravovány na život v permanentní změně a vyrovnávání 

se se změnami, budou se učit řešit problémy běžného života. Od školy se kromě jiného 

očekává, že bude rozvíjet osobnosti všech žáků a respektovat jejich individuální 

zvláštnosti, bude poskytovat základy systematického vzdělávání, bude předávat znalosti 

a dovednosti nezbytné pro plnohodnotný život v přetechnizovaném světě a vysoce 

organizované společnosti, pro celoživotní učení v akcelerujícím nárůstu poznatků, který 

produkuje věda a technika. Přínosem diplomové práce mohou být doporučení toho, co 

se nejvíce v oblasti technologických prostředků využívá a zároveň motivace pro 

pedagogy a management škol, proč a jak moderní didaktické prostředky efektivně 

využívat. 
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1 Teoretická část 

  

Vzdělávací prostředí s podporou technologií včetně multimediálních prostředků 

znamená zásadní zvrat při transformaci celého školství, která se může podařit pouze za 

podpory a součinnosti všech složek vzdělávacího systému. „Definice: Multimediálními 

rozumíme všechny prostředky výuky (všechna média, použitelné(á) pro předávání 

a šíření informací (s výjimkou bezprostředního sdělování učitele „tváří v tvář“ 

studentům). Aby měla sdělení šířící se těmito prostředky vzdělávací účinky, musí být 

vhodně didakticky uspořádána“. (Průcha, 2003, s. 33) 

 

1.1 Cíle diplomové práce 

 

Práce se snaží zmapovat historii a vývoj ve využívání moderních didaktických 

prostředků (dále MDP), nastínit strategii vzdělávací politiky České republiky v oblasti 

informačních a komunikačních technologií (dále ICT). Diplomová práce si klade za 

hlavní cíl porovnat a analyzovat způsob práce s moderními didaktickými prostředky na 

konkrétních školách a jejich zařazování do výuky, přiblížit možnosti a rezervy, které 

ICT v prostředí škol nabízí. Dílčími cíli bylo zjistit, zda a do jaké míry ovlivňují 

didaktické prostředky řízení školy, zda je škola považována za vyhledávanou mimo jiné 

i z důvodu jejich využívání při výuce a vzdělávání, zda je vedení školy nakloněno 

inovacím, změnám, či modernizaci vybavení školy a podporuje-li vzdělávání svých 

pedagogických pracovníků. V teoretické části se diplomová práce také pokouší nastínit 

situaci na trhu včetně současných trendů a rozkrýt potenciál technologií, které mohou 

podporovat didaktiku výuky a vzdělávání včetně jejich vhodnosti a účelnosti ve školní 

praxi.   

 

1.2 Význam didaktických prostředků 

 

Přestože tištěná učebnice patří ke školní kultuře jako základní didaktické 

médium, tak nová komunikační a reprodukční média ovlivňují podstatně charakter 
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kultury a civilizace a jsou v současnosti organickou součástí kulturního prostředí, 

v němž škola pracuje. Patří mezi ně hromadné sdělovací prostředky (tisk, rozhlas, 

televize), elektronická média (počítače, internet, mobilní komunikační prostředky 

a služby a audiovizuální nosiče). 

„Didaktická technika. Termín má svůj původ v řeckém slovu didaskein (učit, 

vychovávat) a techné /řemeslo, umění, nauka, způsob, či prostředek/. Zahrnuje vhodně 

vybrané, upravené nebo speciálně vyvinuté přístroje a zařízení využívané k didaktickým 

účelům, zejména k prezentaci některých učebních pomůcek a racionalizaci 

bezprostředního řízení a kontroly učebních činností žáků.“ (Hlavatý, 2002, s. 9).   

Školy a třídy vybavené moderními didaktickými prostředky, které zajišťují, 

podmiňují a zefektivňují vyučovací proces, společně s vyučovacími metodami 

a formami výuky pomáhají k dosažení vzdělávacích cílů a k hlubšímu osvojování 

vědomostí a dovedností žáků a studentů. Pedagog by měl volit pomůcky vzhledem ke 

sledovanému cíli, k věku a individuálním schopnostem vzdělávaného, k podmínkám 

školy a také k vlastním zkušenostem a dovednostem.  

Technologické prostředky umožňují interaktivitu a vytváření systémů, které 

vedou k aktivnímu zapojení žáků do výuky. Žáci se mohou aktivně podílet na řízení 

průběhu jednotlivých procesů, mohou si vybírat z různých variant, klást požadavky 

a otázky a získávat odpovědi. Moderní didaktické prostředky lze využívat jak při 

frontálních činnostech, tak pro individuální vyučování, důraz je kladen na zmíněnou 

interakci (komunikaci mezi žákem a počítačem, hodnocení jeho výkonu, analýza jeho 

omylů, zpětná vazba), na kooperaci mezi učitelem a žákem nebo mezi žáky navzájem 

a hypermediální prezentaci informací a poznatků.  

Informační společnost se snaží reflektovat informační a komunikační 

technologie a možnosti vytváření a přenosu informací, uchovávání dat a manipulaci 

s nimi. Jejím základním zdrojem, pohánějící ekonomiku celé společnosti, je vědění. 

Důsledkem paralerního růstu významu vědění tedy i vzdělávání a rozvoje moderních 

technologií, dochází k implementaci ICT do všech druhů škol. Znalost práce 

s informačními a komunikačními technologiemi je úzce spjata s uplatněním na 

pracovním trhu a zároveň slouží jako předpoklad pro sociální inkluzi a život ve 

společnosti. Moderní technologie jsou také příčinou zásadních proměn a inovací 

vzdělávacího procesu. Z pedagogického hlediska jsou IC technologie vedle tradičních 
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metod, forem a aktérů vzdělávacího procesu a s ohledem na charakter vzdělávacího 

prostředí jednou z komponent didaktiky vzdělávání; jsou nástrojem ke zprostředkování 

vzdělávacího obsahu, pomůckou ke zkvalitňování procesu učení a efektivní vyučovací 

metodou. Klíčovými aktéry při inovačních proměnách výuky i školy jsou zejména 

učitelé a jejich způsob a možnosti využívání technických zařízení, ne jejich množství. 

Využití moderních technologií a šíře jejich možností by mělo být u učitelů i u žáků či 

studentů konvergentní. V naší i zahraniční literatuře existuje velké množství užívaných 

termínů k vymezení problematiky informačních a komunikačních technologií ve 

vzdělávání. Pedagogický slovník definuje nové technologie ve vzdělávání z pohledu 

jejich široké škály včetně nejmodernějších trendů i z hlediska forem a přístupů ke 

vzdělávání vzhledem k jejich uplatnění: „Moderní prostředky didaktické techniky, 

didaktické programy a jimi inspirované nové formy vyučování zahrnující zejména: 1. 

sítě (lokální počítačové sítě, internet a jeho prostřednictvím přístupné on-line knihovny, 

databáze a další zdroje informací, videokonference aj); 2. multimédia, která spojují 

různé formy prezentace informace (hypertext, obraz a animovaný obraz, zvuk atd.) na 

různých typech nosičů (on-line, na CD-ROM); 3. mobilní prostředky a přístupy 

podporující flexischooling a další formy distančního vzdělávání, zahrnující bezdrátové 

sítě, notebooky půjčované studentům pro práci doma apod. Kombinace těchto 

prostředků - interaktivní multimediální učební materiály přístupné prostřednictvím 

počítačových sítí žákovi ,odkudkoli kdykoli‘ - vede ke vzniku ‚virtuální školy‘ umožňující 

‚distribuované vzdělávání‘, učení ‚just in time‘ atd.“ (Průcha, Walterová, Mareš, 2003, 

s. 139).  

Existují dvě základní pojetí technologie vzdělávání (technology of education, 

educational technology): Původní pojetí, technologie vzdělávání, je teorie o využívání 

různých technických prostředků ve vyučování a učení označované také jako výuková 

média, výuková technologie (dříve didaktická technika). Širší pojetí, které se dnes 

prosazuje stále více, chápe technologii vzdělávání jako teorii o racionalizované 

a efektivní organizaci učení a vyučování, založenou na psychodidaktických 

a ergonomických poznatcích a učení s využitím technických prostředků výuky. 

Důvodem je jednak zavádění počítačů a stále dokonalejších nových multimediálních 

technických prostředků do škol, jednak výzkum o efektivitě vyučování a učení se; 

souhrnné označení těchto tendencí je plánování optimálního výukového prostředí 
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(instructional design). (Průcha, 2009). Počítač jako pracovní nástroj slouží k získání 

schopnosti pracovat s počítačem, textovými procesory, tabulkovými a grafickými 

editory a využívání databází. Vedle počítačů se současně vyvíjí i výukové programy, 

které slouží k prezentaci a procvičování učiva (encyklopedie, elektronické učebnice). 

Multimediální a interaktivní prostředky umožňují vyhledávání informací na internetu, 

jejich sdílení a vzájemnou komunikaci (elektronická pošta, sociální sitě). 

Pro žáky a studenty má počítačová výuka svá pozitiva (pocit sounáležitosti, 

úspěchu, pohybu po světě, možnost ověřit si svá řešení i své omyly, myšlenky, přání 

a názory vzbuzují odezvu a vedou k cíli), ale i negativa (díky multimediálnímu přístupu 

k informacím se například snižuje důležitost čtení a psaní). (Průcha, 2009). 

Střízlivěji i kriticky shrnují využívání počítačové techniky někteří pedagogové 

a odborníci do několika skutečností - didaktická technologie ovlivňuje změny 

v organizaci a způsobu vyučování, počítačem podporované učení je rozdílné jednak 

v různých vzdělávacích předmětech, jednak ve věkových kategoriích; učitelé jsou 

nenahraditelní, naopak pro emocionální a sociální rozvoj osobnosti dětí a mládeže se 

stává významným činitelem jednostranně technokratického působení dnešní civilizace; 

tradiční i moderní způsoby výuky koexistují stále vedle sebe; intenzivní propagace 

didaktické techniky ze strany firem vyrábějící spotřební elektroniku, aniž by věnovaly 

pozornost reálným efektům v pedagogickém smyslu, shledávají v komerčním základu. 

Podle Průchy (2009) spočívá podstata i jistá omezenost didaktické technologie ve snaze 

o vytváření modelů co nejdokonalejšího předávání informací s pomocí co 

nedokonalejších technických zařízení. Prioritou pedagogiky jako sociální vědy je 

obsahová dimenze vzdělávacího procesu ve vztahu k učícím se subjektům, proto 

didaktická technologie jako dílčí disciplína školní edukace nemůže „spasit vzdělávání“, 

ale může jej jistě zefektivnit. Všechny vyspělé země přikládají velký význam přípravě 

budoucích učitelů na používání ICT ve své vzdělávací politice. 

Proces vzdělávání a výukové postupy jsou stále více ovlivňovány technologiemi.  

Brdička se opírá ve svém článku „Jak moderní technologie ovlivňují vzdělávání“ 

o popis vývoje didaktických teorií ve světě za posledních přibližně 100 let podle 

Siemense: 
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Tab. č. 1 -  Vývoj didaktických teorií 

Behaviorismus Kognitivismus Konstruktivismus Konektivismus

Princip 
poznávání

myšlení jako černá 
skřínka – zkoumá 
se jen vnější 
chování

strukturované 
programovatelné 
poznání 
(inspirované 
ukládáním 
v mozku)

individuální 
poznávání 
založené na 
sociálním principu

chápání 
informačních 
struktur v síti 
(překonává 
individuální 
přístup), 
umocněno 
technologiemi

Proč?
metoda cukru 
a biče

řízené poznávání 
navazující na 
předchozí znalosti

osobní nasazení, 
sociální a kulturní 
prostředí, 
aktivizace

různorodost sítě 
umožňuje najít pro 
sebe nejvhodnější 
cestu

Funkce 
paměti

opakovaná 
zkušenost 
(Pavlov)

kódování, 
ukládání, vybavení

znalosti 
konstruovány na 
základě 
předchozích

znalosti 
konstruovány na 
základě dynamicky 
se měnící sítě

Jak? podnět, reakce
definování cílů 
a osnov, plnění 
plánu, ověřování

vlastní zájem, 
osobní kontakt 
s lidmi

aktivní účast v síti

Typická 
metodika

plnění úkolu (dril)
učení zpaměti, 
procvičování, 
zkoušení

řešení 
problémových 
úloh

komplexní přístup 
využívající 
rozličné zdroje

 

Zdroj: http://clanky.rvp.cz/clanek/o/z/14539/jak-moderni-technologie-ovlivnuji-vzdelavani.html/ 

 

Uvedené teorie se vzájemně nevylučují a každou z nich lze za určitých 

specifických podmínek a za určitých okolností aplikovat i v současné školní praxi. 

Jejich znalost umožňuje učiteli pro konkrétní výukovou situaci, závislou na konkrétním 

cíli, použít tu nejúčinnější metodu. Technologie jsou schopny v kladném ale i záporném 

slova smyslu umocnit i velmi rozdílné výukové metody.  Člověk, a tím spíše učitel, 

který není schopen plně využívat možnosti technologií, si v konkurenci technologicky 

zdatných jedinců může připadat hendikepovaný. 
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Bloomova taxonomie vzdělávacích cílů popisuje vzdělávání jako proces, 

pomáhající žákům ve vývoji od nižších forem myšlení k vyšším formám. Byla vyvinuta 

v 50. letech minulého století a jejím základním principem je znalost základních 

faktických skutečností, přes schopnost analýzy a aplikace až k následné syntéze 

a vlastní tvorbě. V závislosti na změně podmínek vzdělávacího prostředí došlo 

i k modifikaci konkrétní podoby jednotlivých úrovní a úkolem učitele je dovést žáky 

k nejvyšší úrovni myšlení, aby byli schopni informace přijímat, analyzovat a aplikovat, 

což nazýváme funkční gramotností. 

 

Tab. č. 2 - Bloomova taxonomie vzdělávacích cílů 

Bloomova taxonomie vzdělávacích cílů

Znalost - doslovně opakovat

Pochopení - porozumět termínům a koncepcím, vysvětlit vlastními slovy, parafrázovat text)

Aplikace - řešit problém na základě porozumění

Analýza - formulovat teoretické vysvětlení nebo matematický či logický model, odvodit zákonitosti

Syntéza - na základě předchozích stupňů vytvořit něco nového

Vyhodnocení - vybrat a zdůvodnit nejvhodnější řešení
 

Zdroj: http://www.webquest.cz/main.php?middle=document&m_type=normal&m_did=7352 

 

1.3 Historie moderních didaktických prostředků  

 

Od počátku lidstva se komunikace člověka vyvíjela od jeskynních kreseb, přes 

vynález knihtisku, ke stále sofistikovanějšímu způsobu výměny informací až 

k současnému růstu podílu reality zprostředkované člověku médii. Změny v oblasti 

informačních technologií jsou za posledních dvacet let objemnější a zásadnější než za 

celou historii lidstva.  

V úvodu kapitoly je vhodné zařadit historický exkurz a krátce popsat počátky 

implementace technických prostředků do škol v naší zemi. Jejich pronikání do 

vzdělávání u nás se váže již ke dvacátým letům minulého století. Významnou roli tehdy 
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hrála zejména tištěná média, ovšem jejich úlohu začala v polovině 20. století přebírat 

média elektronická. V rozhlasu byly vysílány první pořady pro školy, tedy došlo 

k prvnímu využívání zvukové techniky ve vyučování. Před druhou světovou válkou se 

začaly objevovat výukové gramofonové desky (např. výuka jazyků). Později přinesly 

velkou změnu magnetofony, které na rozdíl od gramofonu mohly zaznamenat nejen 

profesionální nahrávky, ale i vlastní hudbu, řeč, výslovnost žáků, část výuky. 

V minulém století nastal velký pokrok ve vývoji zvukové techniky - školám byly 

k dispozici radiomagnetofony, přehrávače kompaktních CD disků, DVD disků 

a formátů MP3, který umožňuje kromě přehrávání a uchování nahrávek také sdílení 

a stahování z internetu. 

Své místo ve výuce měl také film, který postupně nahrazovala televize; první 

televizní vysílání pro školy se vysílalo v roce 1963. Televizní pořady fungovaly jako 

jednosměrná komunikace, pouze názorněji doplňovaly výklad učitele. Nahrávat 

a uchovávat pořady umožňovala další technická pomůcka, video, jehož výhodou bylo, 

že bylo možné kdykoliv spustit nahrávku a opakovat ji podle potřeby. Obrovské 

možnosti při zpracování videonahrávky, později digitálního záznamu pomocí DVD 

rekordéru, nabízí počítačová technika. Další výkonnou pomůcku nejen pro učitele, ale 

i pro žáky, představují digitální videokamery a digitální fotoaparáty. Od jejich uživatelů 

však práce s nimi vyžaduje vysokou úroveň dovedností a znalostí s příslušnými 

programy. Ve škole mají své místo různé druhy projekce - diaprojekce, které jsou 

nahrazovány vizualizéry, snímající průhledné i neprůhledné předlohy promítané na 

projekční plátno pomocí datového projektoru. Zdokonalováním prošly i zpětné 

projektory, které se stávají flexibilnějšími a jednoduššími na ovládání. Ve Spojených 

státech a následně i v dalších zemích bylo koncem padesátých a začátkem šedesátých let 

zaváděno do pedagogické praxe programované vyučování, které teoreticky vyrostlo 

z behaviorálních výzkumů B. F. Skinnera, S. L. Presseyho, N. A. Crowdera, J. Hollanda 

aj. Znamenalo v mnohém převratně nový přístup k učení jako k osvojování vědomostí 

a dovedností. Nástup programovaného učení a vyučovacích strojů tvořil základ pro 

využívaní počítačových technologií ve výuce, kdy se paralelně od šedesátých let 

rozvíjel i pedagogický výzkum. Poměrně rozsáhlé, sofistikované a složité výzkumy 

chování vyšších organismů i lidí vedly uvedené autory k několika základním principům, 

které by měly být při výuce respektovány: 
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 kvantování informací; 

 aktivizace adresátů zadáváním otázek a úkolů; 

 zpětnovazební informace o dosahování výsledků učení; 

 individuální tempo učení;  

 účast adresátů na přípravě programu. 

 

V 80. letech přijala tehdejší naše vláda dokument s názvem Dlouhodobý 

komplexní program elektronizace ve výchově a vzdělávání v oblasti školství, který si 

kladl za úkol začleňování technologií do vzdělávání včetně jejich implementace do 

učebních osnov, tvorby výukových programů a proškolení pedagogických pracovníků. 

Přestože některé starší technologie se dnes téměř nevyužívají (vyučovací stroje, 

epiprojektory), jiné naopak zažívají jakousi renesanci (digitální televize s internetem 

a dalšími funkcemi). V 60. letech 20. století vstoupily počítače do vzdělávání pod 

pojmem počítačové technologie, později se s rozvojem síťových technologií hovoří 

o informačních a komunikačních technologiích a se vstupem komunikačních 

audiosystémů a videosystémů se používají termíny multimédia či digitální technologie. 

Mezi první výukové elektronické pomůcky patřily výukové televize, rozhlas 

a některé vyučovací stroje (například diaprojektor). S postupným vývojem technologií 

se do vyučovacího procesu zařazovaly první „mikropočítače“ a první programovací 

jazyky z 80. let minulého století. Zároveň v tomto období klesaly pořizovací ceny, takže 

pro školy se stávaly stále dostupnějšími. V České republice však přišla vlna vybavování 

škol počítačovou technikou až později, zhruba v polovině let devadesátých, kdy se již 

objevují notebooky, bezdrátové technologie, interaktivní technologie, běžnou záležitostí 

se stává přístup k internetu. V období posledních let dochází k prudkému rozvoji 

sociálních sítí (např. LMS systémy, blogy, weby).  

 

Historický vývoj počítačové techniky a jejich vstup do škol (Hlavatý, 2002): 

 

 rok 1920 analogové počítače 

 rok 1936 první elektromechanický počítačový stroj 

 rok 1943 první elektronkový počítač nazývaný „sálový“ (počítače 1. generace) 

zabíral plochu několika místností a sloužil k složitým numerickým výpočtům.  



 - 16 - 

 rok 1960 počítače na bázi integrovaných obvodů (3. generace) se vešly do jedné 

místností a programovací jazyk připomínal normální text; zpracovávaly se na nich 

mzdy či statistické údaje. V druhé polovině šedesátých let vzniklo snahou po 

automatizaci výuky programované učení a tzv. vyučovací automaty, které díky 

omezeným možnostem výuky a svou komplikovaností nebyly příliš úspěšné. 

 rok 1970 integrované obvody velké integrace (4. generace) vznik cenově 

dostupnějších, dokonalejších a menších osobních (8 bitových) počítačů včetně dalších 

periferních zařízení. Celosvětová vlna tzv. „elektronizace“ ve školství s cílem 

dosažení počítačové gramotnosti došla v roce 1985 i k nám zahájením výroby 

speciálních školních mikropočítačů IQ 151 s programovacím jazykem Basic. Později 

je nahradily procesory a 16 bitové „osobní počítače PC“ kompatibilní s počítači firmy 

IBM. Dalším výrobcem udržující krok ve vývoji byla firma Apple s počítačem 

Macintosh. 

 rok 1990 ohlášeny počítače schopné řešit problémy umělé inteligence (5. generace), 

snahou vývojářů bylo zdokonalení vyučovacích automatů na úroveň učícího 

a zkoušecího stroje (u nás se vyvinul jeden z nejlepších s názvem Unitutor, který 

obsahoval stránky s výkladem a kontrolní otázkou včetně nabídky možností 

odpovědí), tempo a obsah výuky jsou individualizovány, učitel je měl jen obsluhovat 

a kontrolovat. Nový směr, tzv. konstruktivismus, měl na základě poznatků kognitivní 

psychologie vytvořit motivační prostředí, kde student bude ochoten sám se učit. 

Informační technologie začínají pronikat do osnov všech předmětů, propojují se v 

lokálních i globálních sítích, které slouží pro komunikaci a předávání dat mezi 

uživateli počítačů. 

 

Počítačové technologie patří k nejrychleji se rozvíjejícím oborům a se 

vzrůstajícím množstvím informací se zvyšovala i kapacita počítačů. Po listopadu 1989 

se tendence pořizování počítačů projevily také u nás. Údajně měla v roce 2002 každá 

druhá rodina vlastní počítač (Hlavatý, 2002, s. 75), takže se dalo předpokládat, že 

zařazení počítačů do výuky i domácí přípravy bude pro žáky a studenty lákavým 

a zároveň užitečným zpestřením tradičního způsobu vyučování. Počítače a další 

prostředky výpočetní techniky (využívané ve vzdělávání jsou souhrnně nazývané 

„teachware“) nabízí široké a mnohostranné využití, řadu možných aplikací a činností, 
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včetně oblasti virtuální reality, stávají se nosičem a zpracovatelem informací. Tradiční 

výukové prostředky jako knihy, poznámkové sešity a záznamové listy jsou sice 

jednoduché, podstatně levnější a nezávislé na elektrické energii, ale oproti informačním 

technologiím mají omezené možnosti při vyhledávání, ukládání a zpracovávání 

informací. Na stále se zvyšující požadavky na toky informací musí být dostatečně 

kvalitně a permanentně připravováni studenti i učitelé.  
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2 Vzdělávací politika 

 

2.1 ICT ve vzdělávací strategii EU  

 

V březnu roku 2000 byla evropskou komisí vyhlášena tzv. Lisabonská strategie. 

Vize Lisabonské strategie EU akcentuje přechod ke společnosti založené na znalostech, 

důležitost zvyšování úrovně vzdělání a přípravy pro život v informační společnosti.  

Tato iniciativa je formulována jako „Unie se má stát nejkonkurenceschopnější 

a nejdynamičtější znalostní ekonomikou schopnou udržitelného hospodářského růstu 

s více a lepšími pracovními místy a s větší sociální soudržností.“ (DELEGACE EK 

v ČR Lisabonská strategie 2003). Zkušenosti z USA prokázaly, že mocným nástrojem 

pro urychlení růstu zaměstnanosti a konkurenceschopnosti jsou nové technologie, 

a proto byl na dalším summitu ve Feiře ustanoven akční plán eEurope. Ten má zajistit, 

že „všichni v Evropské unii, jednotliví občané, školy a vzdělávací zařízení, každý 

podnik, každý článek veřejné správy budou mít přístup k novým informačním 

a telekomunikačním technologiím a budou mít možnost také plně využívat“ (tamtéž). 

Smyslem tohoto plánu není jen zajištění konkurenceschopnosti Evropy, ale také zvýšení 

kvality života. Akční plán vytyčil přístup k internetu jako základní právo každého 

občana. Hlavními cíli iniciativy eEurope jsou: 

 

1) „Podniková sféra i občané musí mít přístup k cenově dostupné komunikační 

infrastruktuře světové úrovně  a k široké škále služeb 

2) Každý občan musí být vybaven kvalifikací nutnou k tomu, aby mohl žít 

a pracovat v nové informační společnosti. 

3) Mnohem větší důraz musí být kladen na celoživotní vzdělávání jako základní 

složku evropského sociálního modelu“ (tamtéž). 

 

Mezi konkrétní cíle patřící do oblasti vzdělávání je zahrnut i tento: „Do konce 

roku 2001 měly mít všechny školy v Unii zajištěn přístup k Internetu a multimediálním 

zdrojům, do konce roku 2002 měli být příslušní učitelé vyškoleni v jejich používání“ 

(tamtéž) Na toto ustanovení navázal v roce 2002 Akční plán s názvem eEurope 2005; 
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informační společnost pro všechny, který byl ustanoven na Evropském koncilu 

v Seville. Ten se zaměřuje na „rozšíření, dostupnost a použití širokopásmových sítí 

v celé unii do roku 2005a rozvinutí Internetového protokolu Ipv6…dále bezpečnost sítí 

a informací a podporu využívání ICT v oblasti e-Goverment (e-vláda), e-Learning (e-

vzdělávání), e-Health (e-zdravotnictví) a e-Business (e-podnikání)“ (EUROPEAN 

COMMISSION eEurope 2005… 2002). Aktivita eLearning je zaměřena na vzdělávací 

oblast. Jejím cílem je zajistit efektivní integraci informačních a komunikačních 

technologií do výchovy a vzdělávání. Důležitým prvkem je zajistit přístup k ICT 

i lidem, kteří jinak tuto možnost nemají, a umožnit všem občanům bez rozdílu základní 

vzdělání. Za největší slabiny Evropy v této oblasti jsou považovány nedostatek 

hardwaru a softwaru pro vzdělávací účely, nedostatek kvalifikovaných pracovních sil 

a počítačově gramotných učitelů, absence přesných údajů o počtu učitelů, kteří mají 

počítačovou kvalifikaci a schopnost využít ji v praxi, dále malá produkce 

multimediálního softwaru, produktů a služeb určených pro výchovu a vzdělávání 

a v neposlední řadě vysoké telekomunikační poplatky. Pozitivní a podporující přístup 

politiků k začleňování ICT do vzdělávání je jednou z nejvýznamnějších kladných 

determinant. Aktivita eEurope otevírá Evropě nové možnosti. Školy i další vzdělávací 

instituce získávají legislativní podporu pro své požadavky v oblastech vybavování ICT i 

dalšího vzdělávání učitelů. „Informační a komunikační technologie se stávají 

determinantou změny a kultury školy již díky svému historickému vývoji. Jejich 

pronikání do všech oblastí lidského života ovlivňuje život každého občana, který v této 

společnosti žije. ICT by ovlivnily vzdělávání a školu i v případě, že se ony jimi přímo 

zabývat nebudou. V takovém případě by ale ono ovlivnění nemuselo být pro školu vždy 

pozitivní. Naopak pokud se vzdělávací politika i školy samotné budou ICT zabývat 

a samy je do vzdělávání začleňovat, budou moci využít jejich obrovského potencionálu 

k podpoře a zlepšení kvality vzdělávání v souladu s rozvojem informační společnosti.“ 

(Walterová, 2004, s. 104). 
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2.2 Koncepce rozvoje ICT ve vzdělávání  

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále MŠMT) ve spolupráci 

s ostatními rezorty v letech 2001-2006 realizovalo Státní informační politiku ve 

vzdělávání (dále SIPVZ). Takzvanou informační gramotnost lze definovat jako 

schopnost používat počítač a jeho periferie jako pracovní nástroj (pro psaní textů, 

provádění matematických operací, apod.); schopnost pochopit strukturu textu a vytvořit 

jednoduchý multimediální dokument; schopnost používat počítač zapojený do 

počítačové sítě (používat e-mail a vyhledávat informace na internetu; schopnost 

orientovat se ve vlastním výpočetním systému (práce se soubory, archivace dat, 

základní práce s operačním systémem); schopnost vyhledávání a filtrování informací; 

schopnost orientovat se v různých formách předložených informací a schopnost 

následně použít informace potřebné k řešení konkrétních problémů. Koncepce se kromě 

škol a všech aktérů vzdělávání týkala všech občanů České republiky včetně 

znevýhodněných skupin lidí i seniorů. Zároveň upozorňovala na nutnost koordinátorů 

a jejich technickou a metodickou podporu učitelům v oblasti integrace ICT do výuky. 

(Walterová, 2004)  

České školství se začalo přibližovat vyspělým evropským státům v užívání 

informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání nejprve realizací první ze tří 

etap Státní informační politiky ve vzdělávání. V letech 2001-2003 byla zajištěna 

centrální dodávka počítačů do škol prostřednictvím outsourcingu, což, jak se později 

ukázalo, nebylo pro stát příliš výhodné. Ve druhé etapě mohly školy čerpat dotace 

z rozvojových programů a projektů na nákup počítačů a periferních zařízení (tiskárna, 

skener, atd.). Současně probíhalo velmi žádané ze strany pedagogických pracovníků 

několikastupňové modulární vzdělávání učitelů v oblasti práce s počítačem a internetem 

a v oblasti užívání techniky ve výukovém procesu. Snahu MŠMT pozitivně vnímaly 

nejen školy, ale i jejich zřizovatelé. Ústav pro informace ve vzdělávání vytvořil za rok 

2006 statistiku, ze které vyplynulo, že ve školách bylo celkem 233 966 počítačů, z toho 

mladších 5 let bylo 148 814 kusů, používalo se 12 083 dataprojektorů a 2 213 

interaktivních tabulí včetně připojení k internetu tam, kde o to stáli. Přesto byly tyto 

hodnoty v rámci EU (respektive států OECD) stále podprůměrné. Pro udržení 

konkurenceschopnosti žáků a studentů v oblasti ICT vzdělanosti a zvyšování informační 
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gramotnosti bylo nutné kontinuálně pokračovat s cílenou a státem garantovanou 

podporou v zavádění využívání technologií do vzdělávání jako nezbytného prostředku 

k dosažení potřebných změn. Ve srovnání s ostatními zeměmi Evropské unie, případně 

státy OECD byl i nadále proces informatizace v ČR považován za nedostatečnou. 

Realizaci SIPVZ doprovázely nejasnosti, přehmaty a prodlevy, proto byly i termíny 

ukončení posunuty o jeden rok. Bohužel se hlasy odborníků přikláněly k názoru na 

převažující technologickou orientaci namísto didaktického využití ICT včetně 

vzdělávacích školení učitelů. V koncepci se ani nepočítalo se specifickým vzděláváním 

managementu v oblasti ICT škol, tedy s přípravou těch, kteří mají ve svých školách na 

implementaci moderních technologií od plánování až po vlastní realizaci rozhodující 

vliv. Ředitelky a ředitelé škol, kteří mají podporovat pedagogické pracovníky a vytvářet 

pro ně moderní plnohodnotné prostředí, a od kterých se očekává a vyžaduje plnění 

těchto úkolů, nebyli adekvátně připravováni. Proto i v souvislosti s kurikulární reformou 

došlo k vytvoření centralizované koncepce rozvoje a podpory technologií pro další 

období s důrazem na zavedení komplexního informačního systému (portálu) s jasnou 

hierarchií potřeb, který bude rozšiřován o další funkce a možnosti. MŠMT metodicky 

definovalo závazné standardy v oblasti ICT služeb pro školy; jedná se zejména o princip 

respektu k různosti potřeb, motivací a očekávání jednotlivých škol a školských zařízení 

za centrální podpory a finanční participace škol při vlastní realizaci.  

Vláda České republiky přijala v návaznosti na Koncepci státní informační 

politiky ve vzdělávání dokument s názvem Koncepce rozvoje informačních 

a komunikačních technologií ve vzdělávání v období 2009-2013 (dále jen „Koncepce 

2009“), který deklaruje snahu státu původní záměr využívání technologií ve školství po 

10 letech aktualizovat včetně realizace programů zohledňující současný vývoj. 

Pronikající stále nové technologie mění podmínky vzdělávání, usnadňuje se přístup 

k nezměrnému množství informací, přesto vzniká nesoulad mezi potřebnými 

a skutečnými výukovými výsledky našich žáků a prohlubuje se rozdíl mezi aplikací 

technických prostředků v osobním životě žáků a jejich využitím ve škole. Proto Akční 

plán „Škola pro 21.století“ vytyčil kromě hlavních cílů převzatých z Koncepce 1999 

další cíle: 

- „do vzdělávání pedagogických pracovníků promítnout současný vývoj s cílem 

ovlivnit metody implementace technologií ve výuce; 



 - 22 - 

- sladit využití vzdělávacích technologií s probíhající reformou (implementace 

do ŠVP) i s ověřováním výukových výsledků žáků (státní maturita); 

- podpořit maximální vliv pedagogů na obsah aktivit realizovaných žáky 

prostřednictvím vlastních technických prostředků ve školním i mimoškolním prostředí; 

- komplexně se zabývat všemi kompetencemi potřebnými pro život v 21. století 

(platné doporučení EU je v závěru 1. části předkládaného materiálu) se zvláštním 

důrazem na klíčové priority uvedené v tomto dokumentu (zejména matematická 

schopnost a základní schopnosti v oblasti vědy a technologií); 

- věnovat zvýšenou pozornost etice využití technických prostředků s cílem 

minimalizovat jejich zneužívání a posílit internetovou bezpečnost; 

- zajistit realizaci státní informační politiky ve vzdělávání tak, aby byly všem 

žákům vytvořeny srovnatelné podmínky a nedocházelo k významným sociálním 

dopadům způsobených rozvíráním se digitální propasti“. (Škola, 2009, s. 3) 

 

2.3 Kurikulární dokumenty 

 

Zejména Národní program rozvoje vzdělávání v ČR (tzv. Bílá kniha) z roku 

2001 a Rámcové vzdělávací programy, přinesly výrazný posun v prosazování 

informačních a komunikačních technologií do oblasti vzdělávání. Mezi hlavními 

opatřeními národní vzdělávací politiky mimo jiné byla zdůrazněna podpora rozvoje 

kompetencí a efektivního využití v oblasti prostředků informačních a komunikačních 

technologií u žáků ve všech stupních škol včetně vytvoření podmínek škol a podpory 

rozvoje kompetencí učitelů. 

Jednotlivé Rámcové vzdělávací programy podle druhu školy také vytyčují 

základní charakteristiku vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie: 

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (2004, s. 11) mezi 

komunikativní kompetence zařazuje dovednost využít běžné informativní 

a komunikativní prostředky, kterými mohou být knihy, encyklopedie, počítač, CD 

a DVD přehrávač apod. 

Rámcový program pro gymnázia (2007, s. 65) v návaznosti na oblast 

Informatiky a informačních a komunikačních technologií se zaměřením na zvládnutí 

základní úrovně informační gramotnosti v základních školách stanovuje například 
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prohlubování schopností tvůrčím způsobem využívat ICT s respektováním právních 

a etických zásad, efektivně zpracovávat informace a transformovat poznatky 

v systematicky uspořádané vědomosti, flexibilně se přizpůsobovat a vzájemně se 

propojovat pomocí digitálních zařízení, seznámit se se základními principy fungování 

prostředků ICT jako vědního oboru, napomáhat rozvoji abstraktního a systémového 

myšlení. 

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání – příloha upravující 

vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením se též zaměřuje na základy práce 

s počítačem a základním programovým vybavením, eventuálně s webovým prohlížečem 

a elektronickou poštou (2005, s. 27). 
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3 Moderní didaktické prostředky ve výuce 

 

Tlak společnosti na kvalitu a úroveň vzdělávání může vytvářet značné 

disproporce mezi požadavky na pedagogy a jeho možnostmi je plně uskutečnit. 

Z organizačních a ekonomických důvodů by bylo omezeným efektivním řešením, 

kdybychom snížili počty žáků na jednoho učitele, či úvazky pedagogických pracovníků, 

prodloužili školní docházku, zkvalitnili pregraduální přípravu učitelů včetně zvýšení 

jejich motivace nebo zredukovali učební předměty. Množství informací, rutinní způsob 

výuky je třeba řešit modernizací a racionalizací výchovně-vzdělávacího procesu. 

Znamená to analyzovat funkce a využití stávajících technických didaktických 

prostředků a zavádět do výuky stále nové v návaznosti na zkvalitňování přípravy 

pedagogů formou výuky předmětu didaktická technologie na vysokých školách, 

využívat co nejširší názornosti a kombinovaného působení na žáky. Výuka se proto 

neobejde bez technických didaktických prostředků, bez informačních a komunikačních 

technologií ve spojení s takovými metodami práce, které aktivizují všechny aktéry 

vzdělávání k interaktivní spolupráci. Úkolem vzdělávání a předpokladem uplatnění 

člověka v moderní společnosti je schopnost efektivní práce se záplavou informací. 

Výsledným a očekávaným efektem by mělo být omezení práce učitele u tabule a spíše 

individuální přístup k jednotlivci, dokonalejší prezentace učiva a podpora vnímání 

všemi smysly, včetně písemného a grafického projevu. „Výchova a vzdělání musí být 

trvale otevřeny výsledkům vědy a techniky, pružněji se přizpůsobovat aktuálním 

i perspektivním potřebám rozvoje společnosti“. (Hlavatý, 2002, s. 5) 

 

Didaktické technologie zasahují do následujících oblastí: 

 

 Organizace výuky (architektonické a technické požadavky na prostory, řízení chodu 

školy, program řízené výuky) 

 Technologie využití (princip, technické řešení, obsluha, údržba) 

 Metodologie využití (možnosti, podmínky a způsoby optimálního užití v aprobačních 

předmětech výchovně-vzdělávacího procesu) 
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 Tvorba, získávání a využití didaktického softwaru (typy pomůcek, programů, 

způsoby jejich tvorby, získávání či modifikace) 

 Pedagogická diagnostika (evaluace a autoevaluace v práci učitele) 

 Informační technologie (schopnost učitele i žáka získávat, třídit, zpracovávat 

a využívat informace) 

 

Didaktické prostředky jsou nemateriální (metody, formy, zásady) a materiální 

(učební a metodické pomůcky, školní potřeby, zařízení, výukové prostory a didaktická 

technika), které slouží jako prostředek k dosažení stanovených výukových cílů.   

Učební pomůcky plní úlohu sdělování informací, podrobně vypovídají o obsahu 

výuky a přímo působí na činnost žáka či studenta. Způsob jejich prezentace buď 

nevyžaduje speciální zařízení (patří sem učebnice, modely, obrazy), nebo vyžadují 

zvláštní zařízení (didaktickou techniku). Existují učební pomůcky působící na sluchové 

receptory, které nazýváme auditivní, na zrakové receptory působí vizuální 

a audiovizuální učební pomůcky současně podněcují zrak i sluch. Je známo, že 

nejintenzivnější působení ve vyučování probíhá při podněcování co možná největšího 

rozsahu smyslů. 

Auditivní pomůcky zapojují pouze sluch a tedy mohou mít stejný efekt, jako 

samotný výklad učitele; zvukový nosič zajistí v určitých oblastech srovnatelné 

podmínky výuky (např. stejné tempo při diktátu), jindy zase mohou být nevýhodou - 

například omezují možnost diktovat text pomaleji či naopak rychleji. Využívá se 

zejména při seznamování se se zvuky, které nelze jinou formou zprostředkovat 

a napodobit (autentické nahrávky, v přírodopise zvuky zvířat, v hudební výchově zvuky 

nástrojů či díla skladatelů, výslovnost ve výuce cizích jazyků).   

Vizuální učební pomůcky pomáhají žákům s vizuální pamětí, upoutávají 

pozornost, vnášejí do výuky změnu a tím motivují a vzbuzují zájem, zrakové vnímání je 

zhruba desetkrát rychlejší než sluchové vnímání a tím desetkrát vzroste i množství 

získaných informací. 

Audiovizuální technické prostředky spojují výhody auditivních a vizuálních 

pomůcek, mohou plnit i motivační funkci - obrazové informace jsou doprovázeny 

připraveným slovním komentářem, žáci pracují s přirozeným prostředím, sledují 



 - 26 - 

složitější jevy, které nelze přirozeně spatřit (příliš rychlé nebo naopak pomalé chemické 

či fyzikální reakce).  

 

3.1 Různorodé způsoby implementace technologií do vzdělávání  

 

Počítačem podporovaná výuka - CAI (computer-assisted instruction) - 

interaktivní dvousměrná komunikace mezi počítačem coby výukovým nástrojem 

a žákem, kdy jsou učební úlohy, na něž má žák odpovídat psaním na klávesnici nebo 

dotykem, jsou zadávané vizuálně, verbálně nebo graficky; žák tak lépe může pochopit 

princip zadání a získat jednoduchou zpětnou vazbu. Učitel tak má pomocníka pro 

individualizaci výuky a může se tak věnovat dalším aktivitám.  

Počítačem řízené učení - CML (Computer-manager Learning) - zpracovávání 

výukových materiálů (mohou být i tištěné) a uchovávání informací o žákovi, jeho 

postupu v učení a výsledcích, které lze ukládat v počítači a učitel je může analyzovat 

a dále diagnostikovat, plánovat další postup. 

Učení podporované počítačem - CAL (Computer-assisted Learning) - 

k výhodám tohoto způsobu práce s moderními technologiemi patří rozvoj dovedností 

žáků (např. řešení problémů, identifikace a klasifikace jevů), stimulace (kreativní práce, 

využívání dat z různých zdrojů) a podpora učení (spolupráce a sociální dovednosti, 

vyhledávání informací v databázích) v závislosti na stanovených cílech a edukačním 

prostředí. 

Učení podporované webovými stránkami - WBL (Web-based Learning) v 90. 

letech minulého století se díky rozšíření internetu a rozvojem webových stránek začalo 

komunikovat mezi členy nějaké komunity, spolupracovat prostřednictvím sítí. Žáci 

i učitelé získávají potřebné informace, metodickou pomoc, možnost zapojit se do 

vzdělávacích projektů, ale i kontakty s ostatními. Dynamický rozvoj zaznamenaly 

informační a komunikační technologie pracující s daty v elektronické podobě, tzv.       

e-learning, který může v různých formách vzdělávání (prezenční i distanční) využívat 

celou škálu prostředků moderních technologií.  

Učení založené na zdrojích - RBL (Resource-based Learning) - vytváření 

a kombinace specifických výukových zdrojů či materiálů, výběr a využívání  
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adekvátních interaktivních médií a technologií určených k učení s ohledem na žáka, 

učitel bývá spíše průvodcem výuky (Hlavatý, 2002). 

E-learning je realizované vzdělávání zejména pro celoživotní či distanční 

studium pomocí počítačových sítí. Jedná se o způsob výuky prostřednictvím 

multimediálních prvků s využitím informační a komunikační technologie ke 

zprostředkování komunikace mezi studenty a pedagogy, k distribuci studijního obsahu 

i řízení vlastního studia. Přístup ke všem materiálům umožňuje kdykoliv a kdekoliv 

softwarový programový balíček takzvaný LMS systém (Learning Management Systém) 

založený na webových technologiích, který je schopen nabídnout nejrůznější on-line 

nástroje sloužící ke komunikaci (nástěnky, chaty, diskusní fóra, evidence). CBT 

(Computer based Training) a WBT (Web based Training) patří k dalším počítačovým 

technologiím, pomocí nichž se realizuje e-learning. Rozdíl je ve způsobu přístupu 

k těmto technologiím. CBT je samostatně stojící software spustitelný z lokálního 

počítače nebo z CD-ROMu; technologie WBT je umístěna na internetové síti a tím 

dostupná více uživatelům. Nástupcem uvedených systémů jsou systémy LCMS 

(Learning Kontent Management Systems), které flexibilně reagují na vzdělávací 

potřeby, poskytují kvalitní, strukturované a systematizované informace a usnadňují 

k nim přístup, aby bylo vytvořeno stabilní informační prostředí k rozvoji vzdělanosti.  

Jiná forma elektronického vzdělávání a zpřístupnění informací v terénu za 

pomoci mobilních počítačových a komunikačních prostředků, kterými mohou být 

například mobilní telefony anebo notebooky, se nazývá m-learning (mobile learning). 

Tyto přístroje se mohou připojovat k internetu pomocí on-line technologií 

(bezdrátového připojení, mobilních operátorů, propojení mezi sebou navzájem). 

Uživatelé mohou využívat prakticky stejné služby jako na běžném počítači, dokonce 

navíc mají k dispozici fotoaparát či videokameru a výsledky posílat na sociální sítě, 

nebo komukoliv e-mailem.   

Blended learning - je označována forma výuky založená na kombinaci tradiční 

výuky v učebně a e-learningu, což znamená, že cílem je plně a flexibilně využít 

potenciál elektronických zdrojů a nástrojů v synergii s osvědčenými metodami 

a prostředky výuky. Způsob využívání blended learningu závisí zejména na 

vzdělávacích cílech a obsahu, na charakteru edukačního prostředí, ale i na potřebách 

a možnostech všech aktérů vzděláváni (Zounek, Sudický, 2012). 
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3.2 Funkce moderních didaktických prostředků ve výuce 

 

Multimediální pomůcka by měla spojovat teorii s praxí, motivovat a rozšiřovat 

informační možnosti z různých oblastí učiva. Předpokladem pro využití učebních 

pomůcek a prostředků didaktické techniky je důkladný rozbor vyučovací hodiny, 

stanovení struktury a těžiště hodiny, výběr takových poznatků, pro něž je DT nezbytná 

k jejich objasnění, vyhodnocení vhodnosti pomůcky pro práci ve škole, nebo je-li 

potřeba s ní pracovat i doma, zařazení technické formy pomůcky vzhledem k funkci při 

osvojování daného poznatku. „Funkce materiálních didaktických prostředků vyplývá ze 

skutečnosti, že člověk získává 80% informací zrakem, 12% informací sluchem, 5% 

informací hmatem a 3% ostatními smysly. V tradiční škole tyto skutečnosti nejsou 

respektovány a zapojení smyslů je následující: 12% informací je získáváno zrakem, 

80% sluchem, 5% hmatem a 3% ostatními smysly. Jestliže tedy chceme měnit dané 

poměry, budeme muset pracovat v duchu starého čínského přísloví, které říká, že vidět 

znamená zapomenout, vidět a slyšet znamená znát, vidět, slyšet a dělat znamená umět. 

Nutnost předvádění tolika smyslům, kolika je jen možné, připomíná i J.A. Komenský ve 

svém zlatém pravidle didaktiky.“ (Kalhous, Obst, 2002, s. 337).  

Podle Kalouse a Obsta (2002) J.Geschwinder (1994) uvádí následující funkce 

technických výukových prostředků: 

Základní - funkce informační, formativní, instrumentální 

Didaktické - zásada názornosti a možnost vícekanálového vnímání informací, 

funkce motivační a stimulační, racionalizační, a to jak ve vztahu k učiteli, tak ve vztahu 

k žákům, funkce zpevňovací nově získaných informací jejich přiměřeným opakováním, 

funkce systemizační, tzn. že obsah je v programu uspořádán tak, že dochází k jeho 

začleňování do soustavy dříve získaných poznatků, funkce kontrolní a řídící. 

Ergonomické a řídící - snižování podílů neproduktivních časů učitele i žáků, 

objektivizace zpětné vazby, zpětnovazebních informací a plné využití pro řízení výuky, 

individualizace regulací vlastního tempa učení podle stupně dispozic a okamžitého 

stavu psychiky. 

Prostředky didaktické techniky z pedagogicko-didaktického hlediska 

ponechávají učiteli řídící funkci (tabule, epiprojektor, diaprojektor, zpětný projektor), 
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nebo zdánlivě samy vyučují (film, televize, video, počítač), anebo jsou určeny pro 

výklad, opakování či shrnutí učiva. 

Typologie funkcí technologií ve vyučovacím procesu většinou vycházejí 

z analýzy základních systémů jejich funkcí a představují vzájemně se podmiňující 

technické a programové složky prostředků didaktické techniky jako výukové pomůcky. 

Mezi základní funkce podle Hlavatého patří (Hlavatý, 2002, s. 12): 

Funkce motivačně-stimulační - motivuje samotný obsah a prezentuje se 

speciálními motivačními pomůckami, které mají žáky aktivovat a přimět je k úvaze 

o učivu, vzbudit jejich zájem a pozornost, navodit kladný vztah k učení. Motivační 

působení patří k nejkomplexnějším a nejdůležitějším procesům aktivizace žáků, proto je 

třeba ho pozitivně podporovat a doplňovat změnou rytmu a charakteru činností, 

důrazem na světelný, zvukový či pohybový efekt, kombinováním zdrojů a způsobu 

prezentace a zpracování informací, potlačováním rušivých vlivů anebo naopak 

zesílením žádoucích podnětů. Přidanou hodnotou, která by neměla oslabovat podstatu 

obsahovou, může být atraktivnost, zajímavost, novost aplikace dané technologie. 

Funkce informačně-expoziční - akcent je kladen na snadné a pohotové 

vyhledávání, získávání a kvalitní prezentování adekvátních informací, umožnění 

vytvářet představy a pojmy pomocí bezprostředního vnímání skutečné reality časově 

i prostorově vzdálených, těžko přístupných, nebezpečných nebo lidskému vnímání 

nedostupných, či neznázornitelných. Velký význam v této souvislosti nabývá počítačem 

vytvořená virtuální realita, která nabízí nepředstavitelné možnosti.  

Funkce repetičně-fixační - tato funkce využívá různých metod organizace práce, 

slouží k upevnění učiva na nových příkladech a v nových souvislostech při navozování 

samostatné práce s možností rychlé a dynamické změny podnětových situací, 

s možností kontroly, autokontroly, vlastní reakce například v jazykových učebnách. 

Funkce aplikační - jak pojem napovídá, podstatou je využívání teoretických 

vědomostí v přenosu do praxe a jejich zařazování do širších souvislostí. Stěžejními 

činnostmi jsou praktické manipulace s předměty, stavebnicemi, práce v laboratořích, 

dílnách, na pozemku. Smyslem technických výukových prostředků je navozování 

problémových situací, které vyžadují aplikaci získaných poznatků, přiblížení vědecké 

metody práce, dokumentace významu rozvoje vědy a techniky pro společnost, 

verifikace teoreticky odvozených závěrů. 
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Funkce kontrolně-diagnostická úzce souvisí s předchozími funkcemi; pro 

úspěšný průběh vyučovacího procesu lze využít moderní technologie ke kvalitní 

diagnostice metodami testování, průběžné diagnostiky, prověřování na počítačích 

a sítích (pro získání zpětné vnitřní i vnější vazby). Vyššími funkcemi jsou komunikační, 

řídící a racionalizační. 

Funkce komunikační - verbální a neverbální komunikace a řízení je proces 

interakce probíhající vzájemnou výměnou informací mezi učitelem a žákem či 

studentem. Realizace probíhá pomocí technických výukových prostředků, které 

umožňují zprostředkovat, přijímat a zpracovat větší objem informací v kratším časovém 

intervalu, střídat a kombinovat komunikační cesty a zdroje, zkvalitňovat 

a racionalizovat řídící a kontrolní činnosti, vytvářet vhodné podmínky pro dialog 

a hlubší kontakt mezi žákem a učitelem. 

Funkce řídící - technické výukové prostředky pomáhají dosáhnout zadaného cíle 

bezprostředním řízením, regulací a kontrolou činností žáků či studentů a zabezpečit 

potřebné podmínky ke kvalitativně vyšším a účinnějším způsobům řízení vyučovacího 

procesu (vymezení cílů, vytvoření plánů, realizace vlastního průběhu řízeného učení, 

zjištění a zpracování informací o průběhu a výsledku učení, využití zpětné vazby). 

Funkce racionalizační - na základě modernizace vyučovacích metod a postupů, 

organizačních a technických opatření lze dosáhnout zvyšování efektivity vyučovacího 

procesu a tím i produktivity práce (vyšší výkon při nižších nákladech). Uvážlivé využití 

TVP může posílit kvalitu výuky i roli učitele. 

 

3.3 Prostředky didaktické techniky  

 

3.3.1 Zařízení pro nepromítaný záznam 

 

Patří mezi nejstarší, nejjednodušší a nejrozšířenější materiální výukový 

prostředek, slovo je zdůrazněno grafickým vyobrazením. Nepromítaný záznam může 

být vytvářený (psaní, kreslení), vyvíjený (flanelogram, magnetogram) nebo hotový 

(text, schéma, graf). Spadají sem: 
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 Záznamové plochy (veškeré tabule), které pouze krátkodobě zásobují žáka zrakovými 

informacemi; jejich výhodou je jednoduchá manipulace bez potřeby elektrického 

proudu či zatemnění a dlouhá trvanlivost, naopak nevýhodou je ztížený výklad 

a kontakt učitele s žáky při psaní. Existují nejrůznější typy tabulí (dřevěné, korkové, 

plastové, keramické, magnetické, závěsné, přenosné, jednolistové, vícelistové, 

pohyblivé vertikálně, horizontálně, překlápěcí, tabule mohou mít různou barvu 

i kombinaci uvedených typů). Specifickým druhem tabule jsou blokové moderní 

stojanové tabule s různě upevněným blokem papíru zvané flipcharty. Základní deska 

bývá výškově nastavitelná, magnetická pro popis fixem či nemagnetická v klasickém 

nebo závěsném provedení. 

 Kombinované tabulové konstrukce jsou víceúčelové tabule pro speciální použití 

a řadíme do této kategorie sestavovací, nástěnné, křídlové, skříňové, rozkládací, 

kopírovací, interaktivní, interaktivní projekční a bílé snímací tabule. Například 

kopírovací tabule pomocí snímacího senzoru zkopíruje na termopapír i na běžný papír 

vše, co je na ní napsáno (velké diagramy, grafy, tabulky, schémata). Díky tomu si 

nemusí žáci či studenti vše zapisovat a mohou se tak lépe soustředit na výklad. 

Interaktivní tabule s možností připojení k počítači nebo tiskárně umožňují všechny 

napsané informace uložit ve formě souboru na hard disk, poté vytisknout nebo odeslat 

e-mailem, fungují tedy jako elektronický flipchart i pro moderní multimediální 

komunikaci. Výhody projekční plochy, tabule a dotykové obrazovky, po které lze 

pohybovat elektronickou myší i bez použití klávesnice spojují interaktivní projekční 

tabule, které jsou kompatibilní s jakýmkoli dataprojektorem či videoprojektorem. 

Počítačové aplikace ovládané dotykem prstu či popisovače lze kontrolovat, 

opravovat, dokreslovat, sejmout a přenášet, ukládat i mazat přímo na tabuli. 

 Speciální prezentační plochy mohou být rozvrhové, plánovací nebo špendlící. 

 Doplňky a příslušenství zahrnují nejrůznější pomocné přístroje a nástroje (kopírky, 

teleskopická ukazovátka, magnety, špendlíky, popisovače, značkovače, 

zvýrazňovače, křídy, víceúčelové nástěnné kolejničky a lišty, pouzdra, držáky, stěrky, 

čistící spreje, transportní brašny.  
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3.3.2 Klasická promítací technika  

 

Umožňuje zobrazení filmu, diafilmu, transparentu nebo jiného nosiče na 

promítací ploše a slouží k prezentaci, znázorňování učiva i k emotivnímu působení 

a mohou svým obsahem a formou zvýšit aktivitu žáků či studentů. Pro kvalitní přenos 

a vnímání promítaných obrazů je třeba zajistit jednak požadavky na prostor a jednak 

požadavky na obraz. Rozlišujeme optickou projekci statickou (diaprojektory, 

epiprojektory, zpětnou a zadní projekci, projekci mikrozáznamů) a dynamickou 

(kinematografická a filmová projekce). 

 Diaprojekce - diaprojektor, přístroj pro promítání průhledných diapozitivů a diapásů, 

promítá a současně zvětšuje nepohyblivé obrázky, předkládá reálná, barevně věrná 

detailní zobrazení, funguje jako dostupný a pohotový zdroj vizuálních informací, 

který lze kombinovat i s nepromítaným záznamem. Dnešní diaprojektory jsou 

kompaktní, plně automatické přístroje, lze je také upevnit na zpětný projektor 

a kombinovat se zpětnou projekcí. Diaprojekce se hodí do všech fází vyučovacího 

procesu, může se podílet na rozvoji myšlenkových operací, fantazie, poznávacích 

schopností i řečových dovedností žáků, uplatní se i při zkoušení či kontrole učebních 

činností. Učitel docílí nejvyššího efektu diaprojekce promyšleným plánováním 

obsahu, formy a rozsahu jejího využití, přičemž by měl vycházet z podmínek a cílů 

výuky, z daných možností a úrovně vybavení učebny a zejména by neměl podcenit 

kvalitní přípravu techniky. 

 Epiprojekce je promítání neprůhledných dvojrozměrných a trojrozměrných předloh, 

mezi které lze počítat fotografie, knihy, prospekty, plány, mapy, modely, preparáty, 

přírodniny, kontrastní obrazy. Konstrukce některých starších typů přístrojů je 

robustní, těžká a hlučná, obraz i přes zatemnění nebývá díky úniku světla příliš 

kvalitní, a proto bývá funkce episkopu při snímání předlohy nahrazována modernější 

technikou (zpětným projektorem, videokamerou, vizualizérem, skenerem, episkopem 

přímé projekce či projektorem fotografií). 

 Zpětná projekce bez potřeby zatemnění zvětšuje a promítá průsvitnou velkoplošnou 

předlohu z polohy horizontální do vertikální, přičemž lze do předlohy zasahovat, 

doplňovat ji a upravovat, pomocí LCD panelu můžeme prezentovat počítačová data 

nebo videozáznam. Podle umístění světelného zdroje rozlišujeme stolní, reflexní 
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přenosné a průsvitové přenosné projektory. Zpětný projektor (viz. obr. č. 1)  může být 

ve třídě vestavěný, nebo umístěný na sklopném či pojízdném přístavku katedry, 

anebo na speciálním pojízdném stolku; je možné ho spojit s videorekordérem, CD 

přehrávačem či CD ROM přehrávačem, promítací hlavici lze nahradit barevnou TV 

kamerou, na promítací rameno je možné připojit diaprojektor ke kombinaci zpětné 

projekce s projekcí diapozitivů. 

 

  
Obr. č. 1 – přenosný (skládací) zpětný projektor 

zdroj: http://www.cdmvt.cz/node/308 

 

Dalšími možnostmi promítání předlohy jsou zadní projekce, projekce 

mikrozáznamů, promítání pokusů, projekční LCD panely, filmová projekce. Využití 

filmu ve vyučování by mělo být smysluplné a oprávněné, například ke zviditelnění 

pohybového průběhu, k urychlení zvolna probíhajících pohybů nebo naopak ke 

zpomalení rychle probíhajících dějů, pozorování mikroskopických objektů, k úvodní 

motivaci nebo k pochopení širších souvislostí.  

 

3.3.3 Zvuková technika  

 

Zpravidla plní ve výuce základní funkci interpretace části obsahu vyučovací 

hodiny a dílčí funkci při pořizování záznamu a reprodukci zvuku anebo projevu žáka, 

při cvičení koncentrace, schopnosti naslouchání, rozvoji fantazie. Do této kategorie 

můžeme zařadit magnetofony, kompaktní disky, digitální gramofony, rozhlasové 
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přijímače, záznamníky, bezdrátové mikrofonní systémy, reproduktorové sestavy, 

zesilovací systémy, sluchátkové soupravy. 

 

3.3.4 Televizní technika  

 

 Televize jsou považovány za nejmasovější komunikační prostředek, který nabízí 

možnost zprostředkování speciálních vizuálních, zvukových i dynamických informací 

a efektů a v integraci s jinými technickými výukovými prostředky nabízí široké 

možnosti uplatnění širokému okruhu posluchačů. Dnešní moderní až trojrozměrné 

televize s plochou antireflexní, vysoce kontrastní širokoúhlou obrazovkou, či 

plazmovým displejem, s vysokým rozlišením, s velkou pamětí programů, s možností 

různých režimů a funkcí obrazu, např. více obrazů v obraze (PIP) lze také 

kombinovat s videorekordérem nebo DVD systémem. Ve školách slouží školní 

televize v učebnách propojené s kamerami například k přímé demonstraci pokusů, či 

prezentaci trojrozměrných pomůcek.  

 Kamery jsou zařízení pro snímání předloh (osob, místností, dokumentů, předmětů) 

a k prezentaci malých objektů ve velkém formátu s možností propojení na monitor. 

Mezi dostupné typy patří TV stativové, vertikální, horizontální a stolní kamery; 

některé bývají otočné o 180°, mají vestavěný stereo-mikrofon, adaptéry na 

mikroskop, základna kamery může mít prosvětlené okénko na diapozitivy. 

 Vizualizéry jsou kompaktní přenosné televizní snímače s vestavěným či přídavným 

zesilovačem a mikrofonem; svým vybavením rozšiřují uplatnění televizní prezentace 

na školách a mohou nahrazovat epiprojektory, diaprojektory, zpětné projektory, 

zvětšovací přístroje i TV stativovou kameru. Ve výuce lze vizualizér (viz obr. č. 2) 

využít k výběru a zvětšování detailů, snímání mikroskopických preparátů, 

diapozitivů, jednoduchých i fázovaných transparentů, textů, fotografií, 

trojrozměrných předmětů, vzorků, svépomocí lze tvořit videopořad. 
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Obr. č. 2 - Moderní vizualizér LUMENS 

zdroj: http://www.cdmvt.cz/node/314 

 

3.3.5 Videotechnika  

 

Pod svým názvem skrývá videorekordéry, videokamery, videoprojektory, dnes 

většinou v digitální podobě. Všechny tyto přístroje a zařízení umožňují neprofesionální 

tvorbu, získávání, distribuci a prezentaci vlastních či půjčených výukových 

videozáznamů, videopořadů a videoprogramů pro dokonalejší efektivní audiovizuální 

vnímání. Videopořad ve vyučovací hodině patří k ideálním prostředkům umožňujícím 

zprostředkovanou zkušenost, může tedy nahradit formy vzdělávacího procesu (výklad, 

exkurzi, instrukci), kde není vyžadována zpětná vazba. Role učitele ve výuce by měla 

zůstat prioritní, učitel by měl žáky či studenty připravit na sledování pořadu, upozornit 

na stěžejní pasáže či podstatné změny a zároveň by měl umět vhodně reagovat na jejich 

dotazy a připomínky vyvolané pořadem. 

 

3.3.6 Moderní didaktické prostředky  

 

 Interaktivní tabule - Podstatou interaktivní tabule (viz obr. č. 4) je propojení bílé 

popisovatelné projekční plochy - tabule s dotykovou obrazovkou a počítače, kdy 

obsah na tabuli lze ukládat v podobě souborů na hard disk. Pokud je počítač připojen 

také k tiskárně a k internetu, je možné také cokoliv vytisknout nebo poslat 

elektronickou poštou. Zobrazení počítačových aplikací umožňuje dataprojektor (viz 
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obr. č. 3). Přímo na tabuli se mohou aplikace ovládat pouhým prstem nebo 

popisovačem (nahrazuje optickou myš), lze dopisovat, zvýrazňovat či podtrhávat 

důležité poznámky, dokreslovat obrázky, přesunovat údaje aplikací mezi sebou nebo 

je sejmout z obrazovky a uložit na jiné místo. Zprostředkované informace tak posilují 

přehlednost, srozumitelnost i atraktivnost výkladu. Pomocí dataprojektoru je možné 

promítnout obraz na promítací plochu (plátno, tabuli, zeď). V dnešní době nabízí 

univerzální a funkční využití ve výuce a bývá využívána k prezentaci přednášky všem 

účastníkům s podmínkou propojení se stolním počítačem či notebookem. Datové 

projektory se vyrábějí v provedení ultralehkém, vhodném pro přenášení, nebo naopak 

konferenční, které jsou součástí místnosti a nabízejí vysoce kvalitní přenos obrazu.   

 

 

                  

 

Obr. č. 3 - ukázka dataprojektoru 

zdroj: (http://www.zbozi.cz/vyrobek/acer-p1120/) 

 

Obr. č. 4 - ukázka interaktivní tabule 

zdroj: (http://www.cpsys.cz/interaktivni-tabule-ebeam-projection/b/ 

 

 Tablet - lze využít jako čtečka e-knih, nebo jako počítač, který většinou nemá 

klávesnici, má poměrně velký displej a funguje na dotykové ovládání; slouží jako 

příklad mobility spojené s funkčností (viz obr. č. 5). Studenti mohou tablety využívat 

v tradiční učebně, ale i mimo učebnu, přitom mohou bez prostorového omezení 

propojit práci s digitálními a tištěnými zdroji, individuální i skupinovou práci. 

Omezená kapacita baterií a paměti a relativně malá obrazovka či displej pro studium 

delších textů, nebo kvalita bezdrátového připojení v určitých oblastech může na 
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druhou stranu být limitující. Alternativou tabletů jsou  netbooky nebo ultrabooky - 

malé, lehké a poměrně výkonné počítače s vlastní klávesnicí.  

 
Obr. č. 5 – tablet 

zdroj: http://www.apple-mac.cz/obrazky/tablet/mac-tablet-4.jpg 

 

 Zajímavostí na trhu moderních technologií představuje pero Livescribe coby 

pomocník pro manažery, novináře i studenty. Jedná se o zařízení, které může sloužit 

pro snadný elektronický záznam přednášky nebo jednání pomocí synchronizovaného 

záznamu zvuku s vlastním rukopisem pomocí ovládání přes značky na speciálních 

papírech. Tato novinka je ve fázi testování a přes některé nedostatky by mohla 

nabídnout sdílení zápisků, přehlednou orientaci v nahrávkách, rozšiřování poznámek 

a jejich uchovávání, velký potenciál ve spojení s dalšími aplikacemi, mobilem, nebo 

tabletem. 

 

3.3.7 Výukové programy 

 

Každý program, jehož cílem je někoho něco naučit, lze považovat za výukový. 

První aplikace byly založeny na Skinnerově teorii programovaného učení. Pedagogika 

byla ovlivněna kybernetikou zabývající se studiem chování, vazeb a struktur různých 

systémů a jejich závislostí na informačních podnětech, jimiž působí systém na okolí 

a opačně a snahou po automatizaci. Vyučovací automaty se pro svou omezenost, 

složitost a nízkou účinnost příliš neujaly. S nástupem mikropočítačů a posléze osobních 

počítačů se do programů doplňovaly prvky umělé inteligence - vytvoření modelu 
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umělého studenta, vyhodnocoval se strávený čas, zvolený postup, využití nápovědy. 

Tento princip řízeného učení byl později vytlačován již zmíněným principem 

konstruktivismu jako nejefektivnějšího způsobu učení, pokud jsou vhodně vytvořené 

podmínky k motivaci sebevzdělávání. Konstruktivistické prvky lze uplatňovat ve 

výkladu s využitím tzv. hypertextu, kdy jsou umožněny v textu či dokumentu přechody 

do jiných odkazů a zjistit podrobnosti k danému tématu, prohledávat text a vkládat 

záložky či poznámky, nebo vyvolat obsah či rejstřík a vracet se zpět do libovolného 

místa dokumentu. Pokud je hypertextový výklad vylepšen užitím multimediálních 

prvků, vzniknou například elektronické učebnice a hypermediální encyklopedie, které 

je možné využívat v individuální přípravě i hromadné výuce, kdy lze obrazovku 

počítače nahradit například projekčním panelem. Hypermédia jsou v podstatě 

hypertexty doplněné obrázky, fotografiemi, zvukem, ilustracemi, animací 

i videosekvencemi. Některé pojmy, vztahy nebo děje se mohou realizovat pomocí 

počítačové simulace, kdy problém a dané parametry v grafické podobě lze interaktivně 

měnit a sledovat vliv změn na výsledek. Studentům dokáže přiblížit zejména 

experimenty a pokusy, které nelze dělat ve škole ani nikde jinde. Nejčastěji jsou 

počítačové programy zaměřovány na testování vědomostí; zadání předem připravených 

otázek a testů lze generovat náhodně nebo automaticky z databanky, kdy pedagog pouze 

specifikuje kritéria. Počítač současně vygeneruje klíč k vyhodnocení. Jednou 

z nejčastěji využívaných funkcí výukového softwaru jsou programy pro procvičování 

látky, kdy učitel zadává instrukce a žák podle nich pracuje. Existují zároveň programy 

k procvičování a upevňování látky koncipované jako zábavné hry, didaktické hry, jež 

se nejlépe uplatňují  v individuálních formách výuky. 

Existuje celá řada metodických portálů s výukovými programy (viz obr. č. 6), 

videonahrávek s ukázkovými hodinami, komentářů předních českých odborníků 

z oblasti pedagogiky, psychologie a dalších souvisejících oborů. Namátkovým 

příkladem mohou být:  

 http://rvp.cz/ 

 http://www.vyukovy-software.cz/ 

 http://info.edu.cz/cs/vzdelavani-na-internetu 

 http://www.terasoft.cz/index2.htm 

 



 - 39 - 

  
Obr. č. 6 – příklad výukových programů 

Zdroj: http://www.iqplusinfo.cz/www-iq-cz/eshop/1-1-VYUKOVE-PROGRAMY 

 

3.3.8 Virtuální realita 

 

Nejnovější technologie pracující s prostorovým viděním, zvukem a hmatovými 

vjemy umožňují přenést se pomocí her do neskutečného světa virtuální reality a vytváří 

simulace lidského chování. Značné riziko ztráty reality tkví v ovlivňování výchovy 

a jednání uživatelů, což může mít za důsledek úpadek morálky a preferování vlastních 

hmotných krátkodobých zájmů před zájmy skupiny a celé společnosti. Virtuální třída 

je interaktivní webový nástroj potírající geografické vzdálenosti; jedná se o software ke 

zprostředkování komunikace, spolupráce a výměně zkušeností, setkání bez nutnosti 

osobní přítomnosti účastníků přes počítač připojený k internetu, telefonu nebo PC 

sluchátka s mikrofonem, tzv. on-line přístup. Tímto propojením lze přednášet 

prezentace, klást otázky a odpovídat na ně písemně či ústně, zobrazovat výsledky, 

poznámky a další doplňkové informace, nahrávat celé události pro pozdější přehrání 

a samostudium. Nástrojová lišta se dá přizpůsobovat podmínkám dané situace, text je 

možné průběžně upravovat podle aktuálních potřeb, přidávat tabulky, snímky, sdílet 

aplikace, zobrazovat video a animace, importovat soubory ve formátech PowerPoint, 

Word, Excel a PDF. Interaktivita mezi přednášejícím a účastníky bývá zajišťována 

zpravidla hlasovým spojením, proto lze vzájemně snadno reagovat na podněty, vyhledat 

přímo informace na externím souboru nebo na internetu, modifikovat prezentace 

vzhledem k pracovní skupině. Za výhodu virtuální třídy jako doplňku ostatních způsobů 

vzdělávání lze považovat jednak úsporu času a také cestovních nákladů. Zároveň může 
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tato forma předávání informací být podobně efektivní jako výuka tváří v tvář (tzv. face-

to-face) a vzhledem k různorodosti aktivit a vysoké interaktivitě také stimulační. Ve 

vztahu k tématu této práce lze virtuální třídu doporučit jako možnost práce 

v mimoškolních aktivitách, například v rámci komunitního vzdělávání, tedy pro 

distanční studium určené rodičům, veřejnosti  i žákům a studentům. 

 

3.4 Způsoby využívání moderních didaktických prostředků 

 

Možnostmi efektivního využití počítačů ve škole i při vyučování se zabývá celý 

svět, ale nejdůležitější je vědět, co od něj jako nástroje výuky očekáváme a jak ho 

využijeme. Nejprve je důležité objevit konkrétní problém a potom zvolit vhodný 

nástroj, vhodný technický prostředek k jeho řešení. Konečným výsledkem bude zlepšení 

a profesionalizace učitelské práce. Počet počítačů na škole determinuje jeho využití; 

jeden počítač slouží především pro administrativu školy, pro potřebu ředitele, ředitelky 

nebo ekonomické pracovnice, jeden až tři počítače mohou sloužit ve sborovně 

pedagogickému sboru pro textové dokumentace i materiály k výuce, bohužel pro žáky 

nemůže takový počet pokrýt jejich zájem ani možnost efektivního využití. Osm a více 

počítačů lze soustředit v počítačové učebně, kde se mohou jednak střídat všichni 

pedagogičtí pracovníci se svými žáky a jednak lze hovořit o individualizovaném 

přístupu. V počítačové učebně je nezbytné propojení do počítačové sítě (viz obr. č. 7). 

 

  
Obr. č. 7 – počítačová síť 

zdroj: http://site.the.cz/index.php?id=1 

 

Výraz počítačová síť označuje technické prostředky realizující výměnu 

informací a umožňující komunikaci mezi počítači s možností sdílení a využívání 
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společných zdrojů a výměny zpráv. Rozlišují se lokální sítě, tzv. LAN, které bývají 

prostorově omezeny (například pro jednu školu); metropolitní síť MAN - veřejná síť 

schopná přenášet data na větší vzdálenost a rozlehlá síť WAN s možností tisíce 

uživatelů. V současné době patří mezi nejfrekventovanější a globálně celosvětově 

propojenou síť Internet, což je systém navzájem propojených sítí. Ve školním prostředí 

slouží počítačové sítě opatřené modemy a propojené kabely na přenos dat na jakoukoli 

vzdálenost pro komunikaci mezi žáky, studenty a učiteli a sdílení a předávání dat mezi 

uživateli počítačů. Účastníci mohou propojeni společně sdílet data, zprávy, grafiku, 

tiskárny, faxové přístroje, modemy a další hardwarové zdroje. Nejznámější internetovou 

službou je e-mail, neboli elektronická pošta, WWW (World Wide Web), neboli 

webové stránky, což je kombinace textu, grafiky a multimédií propojených 

hypertextovými odkazy, nebo služba umožňující přímou komunikaci (on-line rozhovor 

na síti v reálném čase) mezi uživateli zvaná Instant messaging (poskytuje aplikace 

ICQ, Jabber). Bezplatné telefonování včetně možnosti zasílání krátkých zpráv či 

souborů umožňuje díky internetovému připojení služba Skype, podmínkou je mikrofon 

a reproduktory, společně s webovou kamerou slouží také jako videohovor. Mezi další 

služby patří odkazy, se kterými pracují internetové vyhledávače (například Google, 

Seznam.cz). Rozšířenější možnost využití elektronické pošty nabízí elektronická 

konference, na které program rozesílá příspěvky přihlášeným dopisovatelům, 

účastníkům konference, na dané téma. Obdobou elektronické konference s rozdílem 

přenosu zvuku i obrazu je videokonference, která je finančně náročnější, neboť kromě 

internetového připojení je zapotřebí speciální program, videokarta a videokamera. 

Uvedené konference lze využít ke komunikaci mezi žáky a učiteli jedné školy, ale 

i mezi školami navzájem, včetně odborné i mezinárodní účasti. 

Využívání výpočetní techniky lze odstupňovat na tři různé úrovně – na úroveň 

obsluhy (bez větších znalostí hardwaru a softwaru slouží program pouze k vlastní 

pracovní činnosti, bez znalosti o počítači a uspořádání dat používáme jen některé 

programy pro svoji potřebu); na úroveň užití (se znalostí vlastností a možností počítače 

vybíráme nejvhodnější programy pro dané úkoly); na úroveň využití (analyzujeme 

možnosti počítačů a plánujeme jejich další využití pro svou vlastní potřebu a další 

činnosti). 
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Zavádění informačních technologií do systému školy by v praxi nemělo 

znamenat pouhé nakoupení počítačů a nějakého programu. Při pořizování moderních 

technických prostředků se jedná o poměrně nákladnou investici pro dlouhodobé 

využívání, proto bychom se měli obracet na odborníky specializující se na školský 

systém, kteří podle určených indikátorů navrhnou infrastrukturu programového 

vybavení a organizace používání a způsobu práce všech pracovníků školy. Všichni 

pracovníci by měli být seznámeni se změnami, které se jich budou týkat a měli by se 

podílet na rozpracování strategie organizačních změn. Podle podmínek vyučovací 

hodiny je třeba vybírat vhodnou organizaci práce s počítači. Rozhodujícím kritériem je 

věková hranice, znalosti a zaměření žáků či studentů, výukový styl, časové možnosti, 

předmětové oblasti nebo možnosti počítače. Po zvážení všech ukazatelů lze zvolit práci 

s jedním nebo více počítači, práci v celé počítačové učebně či laboratoři. 

 

3.4.1 Náklady při zavádění počítačové technologie 

 

 Počáteční náklady – cena počítačů, periferií a nezbytných nejlépe multilicenčních 

programů (administrativní systém školy, textový editor, programy pro učitele a žáky) 

a jejich instalace, instalace počítačových sítí, počáteční školení uživatelů, náklady na 

organizační změny nebo konzultanty. 

 Průběžné náklady – nákup spotřebního materiálu, profylaxe (údržba a testování) 

techniky, opravy, rozvoj a obnova celé struktury zařízení, nákup, instalace a upgrade 

programů, zajištění provozu systému, průběžné doškolování uživatelů. 

Kritéria kvality programu by se neměla odvíjet prvořadě od ceny, rozhodující by 

měla být didaktická hodnota a praktická užitečnost programu. Pro ověření kvality 

a vyhovujících parametrů programu se doporučuje využít demoverze (ukázkové verze 

programu), shareware (předváděcí verze), využít možnosti pracovat s programem před 

zakoupením, konzultace u dodavatele nebo zkušeností kolegů z jiných škol, kteří mají 

s programem zkušenosti. Podle podmínek a možností konkrétní školy se doporučuje 

nakupovat vhodné programy podle předem formulovaných otázek, aby investice byla 

efektivní. Je třeba zabývat se tím, jaká budou kritéria pro určení pořadí nákupu 

programů, pro koho bude program určen, zda bude program využitelný pro školu nebo 
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pro jednotlivé výukové předměty, jak bude využíván v pedagogické praxi, jak ve výuce, 

kdo bude zajišťovat školení, servis, instalaci, jakým způsobem bude fungovat vzájemná 

informovanost. 

 

3.4.2 Požadavky vybavení učeben didaktickou technikou 

 

Moderní školní učebna musí respektovat také požadavky nezbytné pro vytvoření 

příznivých pracovních podmínek pro žáky i učitele. Mezi základní požadavky vybavení 

učeben didaktickou technikou patří: 

 Osvětlení  (má vliv na zrakovou pohodu, psychický stav člověka, na pracovní 

aktivitu i pracovní výkon; žádoucí je rozdělení světel do sekcí, zabezpečení 

různých světelných režimů, zatemnění učebny, kvalitního obrazového vjemu) 

 Barevnost (ovlivňuje podmínky vidění, pracovní pohody, soustředění 

i bezpečnosti; využít psychologický efekt barev, vyloučit rušivé vlivy, umocnit 

estetický a architektonický účinek prostoru)  

 Akustika (souvisí s reakcemi pozorností žáků, srozumitelností výkladu či 

prezentace; věnovat pozornost kvalitě úpravy stěn v učebně a kvalitě zvuku 

a zvukových přístrojů) 

 Klimatizace (má zajistit optimální řešení větrání) 

 Bezpečnost elektrické instalace (řídí se zákonnými normami, měla by odpovídat 

potřebám učitele a umožňovat rozličné umístění didaktické techniky) 

 

Mezi činnosti, při kterých jsou počítače užitečné patří: 

 Vedení školní agendy  

 Sebevzdělávání učitelů 

 Příprava učitelů na výuku  

 Internet 

 Prezentace učiva 

 Materiály pro studenty 

 Hodnocení a diagnostika 

 Pomoc při administrativní práci učitele 
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 Prostředek komunikace se studenty a jejich rodiči 

 

Při práci s materiálními didaktickými prostředky by měl učitel: 

 Mít o jejich existenci aktuální přehled, využívat je ve všech fázích výuky 

 Mít je předem vyzkoušené pro případ nefunkčnosti 

 Vnímat je jako prostředek výuky se svými didaktickými náplněmi (výukový 

program, výukový film, videozáznam) 

 Zapojovat žáky do práce s nimi např. při experimentování, pokusech 

 Zajistit vhodný poměr mezi výkladem a aktivním přístupem žáků či studentů při 

objevování nových poznatků, ověřování teoretických závěrů 

 Zajistit dostupnost pro všechny 

 Dbát pravidel ochrany zdraví a bezpečnosti práce 

V době informační exploze vzniká obrovské množství informací, což má ve 

školství za důsledek je stále zpracovávat a zařazovat do výukových programů. Ke 

splnění požadavku zařazovat kromě informací také metody získávání, zpracování, 

ukládání a využívání informací slouží moderní informační technologie jako součást 

výukových aktivit.  

Postupný nárůst rychlosti procesorů, kapacity paměti, existencí obrazových 

a zvukových karet, videoprojektorů a aktivních panelů umožnil vznik multimediálních 

počítačů; jejich připojením do počítačových sítí, zejména do internetu, lze 

zprostředkovat informace z nejrůznějších médií – novin, časopisů, televize, telefonu, 

faxu a počítačových sítí včetně všech služeb; zároveň vznikají stále obsáhlejší 

elektronické publikace, zejména učebnice a encyklopedie, trojdimenzální grafiky (3D), 

virtuální reality a hypertextové dokumenty. 

Vybavenost škol moderními technickými pomůckami se může lišit kvantitou 

i kvalitou, záleží zejména na nadšení, ochotě a praktických dovednostech učitelského 

sboru zapojovat techniku do výuky a v neposlední řadě na schopnosti získávat sponzory 

na pořízení nejmodernější techniky jako didaktického prostředku. Školní prostředí by 

mělo být vzorovým prostředím pro žáky a studenty, zvyšovat jejich nároky na životní 

prostředí a vést k pokroku. Televize nemusí být jen prostředkem zábavy, ale i poučení 

a prostředkem učení, počítač nemusí být jen protihráčem v agresivních hrách, ale 
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trpělivým partnerem v učení a významnějším nosičem informací, než jakým je papír. 

Dochází k jakési renesanci programovaného učení. 

Česká školní inspekce ve své tematické zprávě o úrovni ICT v základních 

školách v České republice ze září roku 2009 uveřejnila detailní výsledky monitoringu, 

kterým ověřovala vztah mezi kvalitou materiálního vybavení ICT a efektivním 

začleňování těchto prostředků učiteli do výuky. 

 

3.5 Přínos ve využívání moderních didaktických prostředků 

 

Tradiční pojetí frontální výuky spočívalo ve vedení monologu učitelem 

a předávání verbalizovaných poznatků bez zdůrazňování souvislostí a vztahů. Ve snaze 

obsáhnout zadané učební osnovy nezbýval prostor k projevům žáka či studenta 

a k diskuzi mezi nimi, k řešení problémů a osvojování si rozumových 

a psychomotorických dovedností. Důsledkem bývá nepřipravenost pro život v moderní 

společnosti, nerozvinuté kritické a logické myšlení, neschopnost samostatně pracovat 

s informacemi, řešit a chápat elementární fyzikální, chemické, biologické, historické či 

geografické souvislosti. 

Praktické výzkumy nebehavioristického programovaného učení vedly 

k vytvoření moderních výukových technologií až po multimediální prostředky vedoucí 

vysoké individualizaci výuky. Při osvojování dovedností v souvislosti s jazykovou 

přípravou, simulací krizových situací, se speciálními operacemi a realizací her 

a činností souvisejících se vzděláváním je využívána zejména interaktivita. Jednou 

z forem interaktivní výuky v reálném čase s možností spojení dvou nebo více lokalit 

a komunikace účastníků je video-konference, což je v podstatě přenos zvuku, živého 

obrazu, nebo grafických znaků síťovými cestami za použití různého programového 

využití (modem, internet). Pro spojení je nutné technické vybavení, tedy videokamera 

napojená k počítači, mikrofon, reproduktory zvuku a softwarové karty pro přenos 

obrazu, zvuku i grafických útvarů, které je možné interaktivně vytvářet a upravovat. 

Přenos neomezeného množství informací (písemných, grafických, obrazových, 

zvukových i animovaných) pomocí dokonalé technizace a sofistikované přípravy jak 

organizačního, tak softwarového zázemí, umožnil zavést systém vzdělávání v oblasti 
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graduálního i postgraduálního studia (rekvalifikace, jazykové i zájmové kurzy) 

v systémech e-learningu a on-line studia. 

 

3.5.1 Výhody využívání moderních didaktických prostředků  

 

Pomoc učitelům v přípravě na výuku - díky moderním technologiím 

a profesionálnímu designu lze využívat textové a grafické editory, programy na tvorbu 

znalostních testů a myšlenkových map, programy na zpracovávání fotografií a videí, na 

tvorbu animací, prezentací, obrazových dokumentů, interaktivních modelů, 

multimediálních výukových materiálů a k jejich distribuci směrem k vzdělávaným 

pomocí CD či webových stránek.   

Možnost archivace - učitelům odpadá uchovávání dokumentů v listinné podobě, 

své přípravy mohou snadno a levněji uchovávat, informace průběžně aktualizovat 

včetně odkazování na další elektronické či tištěné zdroje.  

Rozšíření výuky - je možné uplatnit přístup k individuálním potřebám žáků, 

všichni se mohou aktivně podílet na práci s materiály, doplňovat nové údaje, řešit 

úlohy, pracovat s různými modely a měnit jejich parametry, sledovat pokusy, což 

podporuje pestrost a zejména názornost při objasňování daného tématu včetně simulace 

a modelace.   

Komunikace a interakce mezi všemi účastníky a aktéry vzdělávání - cílená 

kooperativní výuka umožňuje prezentace školních prací nebo projektů na webových 

stránkách, vydávání elektronických školních časopisů, například formou 

videokonferencí zprostředkovává setkání žáků a studentů s odborníky mimo školu, 

interaktivní výukové programy slouží k procvičování, testování či zkoušení, 

k ověřování znalostí a dovedností vzdělávaných, rodiče mohou mít přístup k prospěchu 

svých dětí na školním portálu. 

Řízení výuky - všechny získané informace mohou učitelé zpracovávat, 

analyzovat, ukládat v podobě elektronické databáze včetně následného plánování výuky 

s ohledem na výsledky jednotlivců i celé třídy. Učitelé mohou vzájemně mezi sebou 

i s vedením školy veškeré údaje sdílet, konzultovat. 
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Sebevzdělávání a osobní rozvoj učitelů - existující komunikační programy (e-

mail, ICQ, on-line kurzy) a jejich kombinace umožňují pedagogům nejrůznější formy 

dalšího osobního i profesního růstu. 

Zkvalitnění učení žáků či studentů a zlepšení jejich výsledků - je stále předmětem 

diskuzí a očekávání, nicméně odborníci se shodují v názoru, že moderní technologie 

obohacují kurikulum a spoluvytvářejí takové podmínky pro učení, že díky nim lze 

propojovat reálný svět (instituce, úřady) se školou. 

Nástroj k řešení problémů, podpoře kreativity a prezentačních dovedností - 

moderní didaktické prostředky a technologie zprostředkovávají žákům možnost bádat, 

objevovat, experimentovat či simulovat nejrůznější situace i autentická prostředí; 

zároveň mohou vytvářet vlastní prezentace a multimediální výukové nosiče (CD, DVD) 

a publikovat na webových stránkách školy či na veřejnosti výsledky společných 

projektů probíhajících na škole. Tím současně propojují znalosti z více předmětů 

a ovládají přitom i několik programů a řadu technologií. 

 

3.5.2 Bariéry ve využívání moderních didaktických prostředků 

 

Na jedné straně mohou moderní technologie účinně pomáhat a podporovat 

proces vzdělávání, mohou ale i naopak představovat komplikovanou, nepřehlednou 

a pro někoho dokonce neužitečnou a nebezpečnou oblast v podobě bariér. Bariéry ve 

využívání moderních technologií ve vzdělávání jsou spojeny s dynamickým vývojem ve 

světě technologií, kdy některé během krátké doby zastarávají a jsou nahrazovány 

novějšími, mnohdy vzájemně nekompatibilními. Mezi slabá místa patří podle 

odborných publikací různé formy závislostí, výskyt negativních socializačních efektů, 

růst dětské agresivity a nových forem sociální patologie jako je například kyberšikana.  

Zounek, Šeďová (2009) uvádí volné zpracování výčtu bariér plynulé implementace ICT 

do sektoru vzdělávání podle Balanskat Blamire, Kefala (2006) a Semanova (2005), 

které existují na „vstupu“ na úrovni učitelů: 

 nedostatečné dovednosti v práci s ICT 

 nedostatek motivace a jistoty učitelů v užívání ICT 

 nedostatek pedagogického vzdělání učitelů 
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 nedostatek možností dále rozvíjet svoje dosavadní dovednosti v práci s ICT 

 nedostatek diferencovaných vzdělávacích programů pro učitele 

 

Bariéry na úrovni škol: 

 chybějící nebo špatná kvalita technologické infrastruktury 

 zastaralý nebo špatně udržovaný hardware 

 nedostatek vhodných výukových programů 

 omezený přístup k ICT 

 omezená zkušenost s projekty či projektově orientovanou výukou 

 nedostatečné začlenění ICT do fungování školy 

 

Bariéry na úrovni školského systému: 

 rigidní struktura tradičních školských systémů 

 restriktivní kurikulum či obsah vzdělávání 

 

Mezi další překážky mohou patřit jakási etická rizika jako je soukromí studentů, 

autentizace spojená s rizikem podvádění, nebo legislativní zábrany. Opačným pólem 

problematiky mohou být učitelé či školy, které technologie z určitých důvodů 

nevyužívají vůbec. Dochází k tzv. „digitální propasti“ (digital divide), čímž vznikají 

rozdíly mezi dobře vybavenými školami, které efektivně využívají možnosti 

technologií, a těmi, které tyto technologie nemají anebo je pouze neumějí adekvátně 

používat. Vztah mezi učiteli a technologickými nástroji může lavírovat od nadšené 

oddanosti, přes pragmatické spojenectví až k vyložené averzi, a podle toho je zapojují 

do vyučování. Některé školy mohou kvalitní technologické vybavení pokládat za 

marketingovou zbraň v boji o žáky či studenty. 
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4 Empirická část 

 

4.1 Předmět výzkumu 

 

Výzkumná část vychází z průzkumu současné situace a nabídky v oblasti 

využívání moderních didaktických prostředků ve školách, pokouší se zmapovat 

přednosti i bariéry v práci s těmito technologiemi, zároveň chce ukázat, zda a jakým 

způsobem školy přistupují k pořizování a k dostupnosti ICT, ke vzdělávání 

pedagogických pracovníků v této oblasti, k využití možností, které moderní technologie 

přinášejí. Získaná data budou přehledně sumarizována, interpretována a kompletována 

do ucelené podoby. 

Vzhledem k plánovanému počtu respondentů si výzkumné šetření neklade za cíl 

zobecnění získaných dat, snahou je přiblížení reality na vybraných školách. Výzkumný 

projekt byl navržen jako kvalitativní výzkum s prvky kvantitativními, zejména 

v dotazníkové statistice návratnosti, výčtu používaných moderních didaktických 

prostředků a vynakládaných finančních prostředcích. 

 

4.2 Základní a výběrový soubor 

 

4.2.1 Základní soubor 

 

Záměrem výzkumného šetření bylo spolupracovat zejména se šesti školami 

zapojenými do projektu Komunitní škola v Ústeckém kraji, popřípadě se obrátit na další 

školy, které se projektu nezúčastnily. Mezi respondenty byli zahrnuti ředitelé, učitelé 

i žáci 8. nebo 9. tříd, či studenti 1. anebo 2. ročníků. Uvedený projekt probíhal v době 

od 1. ledna 2009 do 31. srpna 2011 a byl zaměřen na posílení komunitní role škol 

a zapojení žáků základních a středních škol do života komunity. Vznikla čtyři 

komunitně poradenská centra v regionu Ústeckého kraje (Ústecko, Děčínsko, Teplicko, 

Litoměřicko) a na základě šetření vzdělávacích potřeb komunity ve spolupráci 
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s odborníky byly připraveny a realizovány vzdělávací moduly zaměřené především na 

měkké dovednosti. Během modulů byly využívány nejrůznější technologické prostředky 

a vzhledem k tomu byly centrem pozornosti pro toto výzkumné šetření. 

Ve skutečnosti bylo osloveno z projektu Komunitní škola 6 škol, z toho 

4 základní a 2 střední školy. Cílovou oblastí výzkumu byl Ústecký kraj, mimo uvedené 

školy se do něj zapojily další 3 školy, které se ke komunitnímu vzdělávání jako otevřená 

škola hlásí a také žádost o spolupráci akceptovalo 6 základních a 4 střední školy 

v Mostě. Z celkového počtu oslovených škol byly 3 soukromé (1 ZŠ a 2 SŠ) a 16 

státních (12 ZŠ a 4 SŠ). Realitu počtu odpovídajících škol podle jejich druhu, tedy 

otázku č. 1, zobrazuje graf č. 1; zmapování otázky č. 2 a zároveň návratnost dotazníků 

od 9 ředitelek a 5 ředitelů značí graf č. 2, podle něhož se z 19 oslovených škol zapojilo 

celkem 14 škol. 

 

8

5

1

Struktura respondentů podle druhu školy

základní škola střední škola speciální škola (MŠ, ZŠ)
 

Graf č. 1 
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Návratnost dotazníků od ředitelek a ředitelů

26%

74%

neodpověděli odpověděli
 

Graf č.2 

 

4.2.2 Výběrový soubor 

 

Vzorek respondentů měl vycházet z počtu pedagogů na jednotlivých školách, 

v průměru byl stanoven předpoklad 8-10 pedagogických pracovníků včetně jedné 

ředitelky/ředitele na jednu školu. Celkový počet respondentů by tak dosáhl cca 60 

oslovených.  

Z řad žáků 8. a 9. tříd či studentů 1. a 2. ročníků bylo plánováno získat potřebné 

údaje zhruba od 10-15 respondentů v jedné škole, tedy celkem minimálně 60 platných 

odpovědí. Vzorek respondentů byl zvolen s úmyslem ověřit si vnímání problematiky 

moderních didaktických prostředků u žáků končících ZŠ a studentů začínajících SŠ, 

tedy poměrně blízké si věkové skupiny. 

Finálová podoba respondentů závisela zejména na ochotě oslovených ředitelů 

pověřit a zapojit své pedagogické pracovníky do šetření, realita počty 14 ředitelů 

a ředitelek, 65 pedagogických pracovníků a 87 žáků a studentů odpovídala uvedenému 

předpokladu, takže vzorek respondentů byl dostačující na provedení vyhodnocení 

výzkumu. 
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4.3 Výzkumné nástroje 

 

4.3.1 Předvýzkum  

 

Východiskem pro pokračování ve výzkumu byl předvýzkum, diskuze o smyslu 

práce a relevantnosti dotazníkového šetření, o významu získaných údajů pro dosažení 

určeného cíle. Návštěvou jedné speciální školy v Mostě mělo být ověřeno správné 

pochopení otázek; účelem bylo zjistit, zda jsou otázky srozumitelné, kolik zaberou času 

a zda neobsahují formální chyby. Na téže škole proběhla celková prohlídka prostor 

a vybavení a zároveň exkurze v jedné třídě, kde 4 děti ve věku 7 let se speciálními 

vzdělávacími potřebami pracovaly s interaktivní tabulí, k dispozici měly také tablety. 

Škola má k dispozici celkem 4 interaktivní tabule SMART board, notebooky, různá 

periferní zařízení (tiskárny, skenery, kopírky), dále videokameru, digitální fotoaparát 

a také z účasti ve dvou projektech získala celkem 14 tabletů Apple iPad. Otázky 

v dotazníku byly paní učitelce srozumitelné, vyplnění dotazníku trvalo 10 minut. Pouze 

byly doplněny drobné úpravy u otázky č. 7 - „Jakým způsobem pořizujete výukový 

software a jiný studijní materiál?“ - doplnění o jednu variantu „z projektů“. Pedagogičtí 

pracovníci včetně zmíněné paní učitelky podle jejích slov se připravují na výuku 

výhradně pomocí moderních technologií. Ve speciální škole je nezbytné přistupovat ke 

každému dítěti, žákovi podle jeho individuálních potřeb, nelze tedy vycházet například 

z jednoho pracovního listu či jiného materiálu stejného pro všechny. Ruční příprava by 

tedy zabrala mnohem více času, nežli příprava pomocí počítačové techniky, skeneru, 

tiskárny apod. 

Druhá návštěva se uskutečnila na střední soukromé škole sítě EducaNET, která 

získala vybavení školy od významného sponzora - výrobce technologií, firmy Samsung 

Electronics Co., Ltd. Přední světová společnost v oblasti digitálních médií a digitální 

konvergence poskytla školám moderní řešení výuky. Projekt Samsung Smart School je 

inovativní program, který podle slov zástupců firmy i paní ředitelky umožňuje 

dynamickou a zábavnou výuku v efektivnějším a flexibilnějším prostředí. 

Multimediální způsob výuky s tablety značky Samsung propojenými s interaktivní 

tabulí a hlasovacím zařízením je schopen nabídnout studentům lepší a rychlejší sdílení 
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informací včetně interaktivity (viz příloha č. 1). Dalšími klíčovými benefity je 

skutečnost, že program skýtá možnost vést elektronický dialog s učitelem, interaktivně 

obsah spravovat, sdílet obsah mezi jednotlivými zařízeními individuálně i ve skupinách, 

tvořit rozvrhy, kvízy, testy, kontrolovat, co student během hodiny dělá. Paní ředitelka 

poskytuje také z vlastních finančních zdrojů notebooky značky Apple i svým učitelkám 

a učitelům pro pracovní i soukromou potřebu, takže jejich možnosti ve zdokonalování 

se jsou mnohem větší než ve školách státních, kde z jejich finančních prostředků nelze 

takový luxus umožnit. Zároveň mají bohaté a pozitivní zkušenosti se seniory, kteří se 

k nim se zájmem hlásí v rámci celoživotního vzdělávání a získávají základní dovednosti 

v práci s počítačem, či jazykové znalosti. Zároveň to podle slov ředitelky školy pro 

seniory znamená navazování nových kontaktů a sociální soudržnost. Byla mi 

poskytnuta příležitost získat na vlastní oči cenné informace a zkušenosti ze strany 

ředitelky školy, pedagogů i studentů, ale také druhé strany - zástupce sponzora školy, 

firmy Samsung, pana Mgr. Pavla Novotného. Dokument Samsung Smart School je 

součástí příloh v závěru práce (příloha č.1). 

Z webových stránek jednotlivých škol zahrnutých do předvýzkumu byly získány 

informace o jejich zaměření a také vybavení pro účely práce s informačními 

a komunikačními technologiemi. Školy vycházejí z rámcových vzdělávacích programů 

příslušných podle druhu školy a ze státní vzdělávací politiky a v zaměření měly 

informační a komunikační technologie zpravidla specifikované jako cíl ve školním 

vzdělávacím programu, nebo jako zájmovou činnost; střední školy specifikovaly 

i oborové zaměření na ICT. Vybavení oslovených škol počítačovými učebnami, 

multimediálními technologiemi včetně periferních zařízení je v současnosti již běžnou 

praxí v menším či větším měřítku. Speciálně pověřeného ICT koordinátora uváděly 

pouze dvě školy, jedna škola vykazovala funkci správce sítě. 

Pomoc při získávání informací k výzkumnému šetření lze také přisuzovat účasti 

dne 5. 3. 2013 v Praze na dalším ročníku odborné konference o využití moderních 

technologií v předškolním vzdělávání. Bylo možné se inspirovat zkušenostmi ředitelů 

a učitelů mateřských škol získaných při zapojování dětí do výchovných aktivit 

vedoucích k rozvoji požadovaných dovedností a ke zdárné přípravě na přechod na 

základní školu. Odborné přednášky diskutovaly roli školy při přípravě na budoucí 

povolání nebo potřebu a možnosti výuky cizích jazyků. Součástí konference byla 
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možnost navštívit mateřskou školu s praktickou ukázkou využití SMART technologie 

přímo ve výuce. V praktických workshopech bylo možné vyzkoušet si technologie typu 

interaktivní tabule SMART board, nebo interaktivní stolek SMART table, inspirovat se 

rozmanitými multimédii a získat tipy pro didaktické hry pro nejmenší, pro tvorbu 

výukových a výchovných digitálních materiálů. 

 

4.3.2 Řízený rozhovor 

 

Forma řízeného rozhovoru byla z důvodu časového vytížení ředitelek a ředitelů 

škol zvolena pouze telefonicky; zároveň byla předeslána žádost o vyplnění dotazníku 

jak pro ředitelky a ředitele škol, tak pro pedagogy a žáky či studenty z předem 

stanovených ročníků podle druhu školy; ředitelky a ředitelé škol zároveň dostali 

instrukce pro postup při vyplňování dotazníků. Forma řízeného rozhovoru byla zvolena 

jako strukturovaná, čili otázky a alternativy odpovědí byly pevně dány. Silnou stránkou 

této výzkumné metody byla možnost pružného přizpůsobení se případným nejasnostem 

ze strany respondentů. Součástí rozhovoru se všemi řídícími pracovníky všech 13 

základních a 6 středních škol bylo předem připravených 6 otázek, které se týkaly práce 

s informačními a komunikačními technologiemi a vztahu k nim.  

 

4.3.3 Sledované proměnné v řízeném rozhovoru 

 

Mezi sledované proměnné patří: 

 Úroveň teoretických znalostí aktérů vzdělávání 

 Aplikace získaných dovedností v praxi 

 Argumenty pro pořizování a využívání MD technologií 

 Výše vynakládaných prostředků 

 Motivace vlastních zaměstnanců v oblasti práce s MDP 

 Vnímání přístupu vedení školy k MDP 
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4.3.4 Struktura sledovaných proměnných 

 

Otázka č. 1: Je podle Vašeho názoru úroveň teoretických znalostí pedagogů 

i žáků/studentů dostatečná či nedostatečná? (nabízená škála odpovědí: ano 

dostatečná; ne u všech; průměrná; horší; nedostatečná).  

 

Ředitelky a ředitelé škol podle následujícího grafu č. 3 zhodnotili teoretické 

znalosti u dvou třetin svých pedagogických pracovníků jako dostatečné, což je poměrně 

vysoké procento. Znamená to, že učitelé znají nabízené druhy a možnosti využití 

moderních didaktických prostředků. Výzkum podrobně nepostihuje, zda jsou teoretické 

znalosti prokazatelně lepší podle generačního či genderového hlediska, pouze si všímá 

pohledu vedení škol na hodnocení svých zaměstnanců v této všeobecné rovině dané 

oblasti. Pozitivní zjištění plyne z výběru  možnosti „nedostatečná úroveň teoretických 

znalostí“, nehodnotil tak nikdo z dotázaných. Vezmeme-li v úvahu, že v českých 

školách podle Českého statistického úřadu za školní rok 2010/2011 (viz tabulka č. 3) 

působila třetina všech učitelek základních škol ve věku 46 - 55 let (celkem v ZŠ je 84% 

žen) a dvě třetiny všech mužů - učitelů na základních školách spadaly do kategorie do 

45 let, z toho třetina do věkové kategorie 26 - 35 let, na středních školách téměř 40% 

žen a 30% mužů zastupovali věkovou kategorii 46 - 55 let, lze soudit, že práce 

s moderními didaktickými prostředky není pouze doménou mladých kantorů. Otázka 

mohla hlouběji prověřit, zda podle vedení škol je dostačující teoretická znalost totéž, co 

praktické využití dostupných technologických výukových prostředků. Například podle 

zmíněné inspekční zprávy byla míra nevyužití ICT v inspektovaných hodinách ve všech 

měřených kategoriích podle různé délky praxe i souhrnně na úrovni okolo 80% (ČŠI 

2009, s. 18) – viz příloha č. 4. Další výzkum v této oblasti navazuje v dotazníkovém 

šetření přímo u pedagogů (v otázce č. 3, 4, 15). Ředitelské hodnocení teoretických 

znalostí u svých žáků a studentů se pohybovalo na podobné úrovni jako u pedagogů, 

57% je považuje za dostatečné, 32% za ne u všech vyhovující, 11% za průměrné.  
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otázka č.1 - Úroveň teoretických znalostí pedagogů
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68%

ano, dostatečná ne u všech průměrná horší nedostatečná
 

Graf č. 3 

 

 

Tab. č. 3 - Učitelé ZŠ a SŠ podle věku a pohlaví ve školním roce 2010/11 
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Zdroj: ÚIV ČR, http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/publ/1417-11-n_2011 
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Otázka č. 2: Aplikujete získané dovednosti v praxi nejen ve prospěch školy, ale i za 

hranicemi vlastní školy? (nabízená škála odpovědí: ano - při nadstandardních 

činnostech; ano -  při prezentaci školy; ano - na webových stránkách; mnozí ano; 

ne). 

 

Následující graf č. 4 naznačuje, že pouze 3 z 19 oslovených ředitelů neuplatňují 

získané dovednosti v oblasti práce s moderními didaktickými prostředky jinde než ve 

výuce. Nejvíce kladných odpovědí získala nabídka práce s webovými stránkami a při 

nadstandardních činnostech, kam ředitelé zahrnuli zejména zájmové činnosti dětí, žáků 

a studentů, ale také rodičů, kterým poskytují zejména základní dovednosti práce na 

počítačích anebo jazykové kurzy. 

 

otázka č.2 - Aplikujete získané dovednosti v praxi nejen ve škole, ale i 
za hranicemi školy?
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Otázka č. 3: Jakými pádnými argumenty Vás přesvědčí k pořízení a využívání MD 

technologií? (nabízená škála odpovědí: jde o zvýšení prestiže školy; jde o úroveň 

dovedností a zkušeností; vliv společnosti vědění založená na technologiích). 

 

Odpověď na tuto otázku zněla téměř shodně u všech dotazovaných - 

nejdůležitějším argumentem jsou finanční prostředky. Pomineme-li tento pro ředitele 

a ředitelky důležitý faktor, který je považován za základní předpoklad při pořizování 

technologických prostředků k výuce, je z grafu č. 5 patrné, že největší váhu při 

nakupování moderních didaktických technologií má stěží přehlédnutelný vývoj 

společnosti, který předurčuje vstup informačních a komunikačních technologií do škol. 

Zvýšení úrovně dovedností a zkušeností i prestiže školy považují ředitelé a ředitelky za 

podobně důležitý argument už proto, že v boji o žáky na základních školách je vybavení 

školy a vzdělávací nabídka pro rodiče jedním z kritérií výběru školy pro své děti. 

 

 

otázka č. 3 - Jakými argumenty Vás přesvědčí k pořízení MD 
technologií?
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Otázka č. 4: Jaké prostředky vynakládáte ročně na jejich pořízení? (nabízená 

škála odpovědí: do 50 tisíc Kč; do 100 tisíc Kč; více než 100 tisíc Kč). 

 

Nejnižší nabízenou částku do 50 tisíc korun zvolili pouze dva ředitelé, což je 

celkem překvapivé zjištění vzhledem k avizovaným neutěšeným finančním podmínkám 

škol. Ovšem pravdou je, že vzhledem k vyšším pořizovacím nákladům ve většině 

případů bylo podle údajů vedení škol k nákupu didaktických technologií 

využito zejména dotačních projektů spolufinancovaných z evropských fondů, a proto 

nejvíce odpovědí se vztahovalo k možnosti „nad 100 tisíc korun“ (viz graf č. 6). 

K nejčastěji pořizovaným technologií patří podle jejich slov interaktivní tabule včetně 

datových projektorů a vzdělávacích programů.  

 

otázka č. 4 - Jaké prostředky vynakládáte ročně na pořízení 
MDP?
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Otázka č. 5: Jak motivuje vedení školy k inovaci a progresivnímu myšlení své 

zaměstnance? (nabízená škála odpovědí: příplatky; delegováním kompetencí; 

vyvoláním zájmu) 

 

Předposlední otázkou byla motivace ke změně a inovaci ve vzdělávání pomocí 

moderních didaktických prostředků. Všechny tři možnosti ředitelé využívají vyrovnaně, 

vedoucí pozici údajně zastává vyvolání zájmu zejména účastí na workshopech, 

vzdělávacích seminářích a sledováním aktuálních novinek v odborných článcích či 

jiných médiích. Delegování kompetencí chápali ředitelé ve smyslu pověření předávání 

nových informací, zkušeností a dovedností v rámci pedagogického sboru; více než 

polovina dotázaných řeší aktivní přístup svých pedagogů také příplatky. (viz graf č.7) 

 

Otázka č. 5 - Jak motivuje vedení školy k inovaci a progresivnímu 
myšlení své zaměstnance?
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Otázka č. 6: Je přístup k MDP ve škole aktivní nebo spíše pasivní? 

 

Jak vyplývá z grafu č. 8, téměř 80% všech respondentů přistupuje ve vztahu 

k moderním didaktickým prostředkům aktivně a pozitivně ať už z důvodu uvedeného 

v předchozích otázkách, kdy považují MDP za součást technického rozmachu ve 

společnosti vědění, nebo z důvodu atraktivnosti a zvýšení prestiže školy. Ostatní jsou 

pasivní zejména proto, že podle názorů ředitelů schází metodická podpora a není 

dostatek finančních prostředků na neustálé obnovování starších zařízení.  

 

otázka č.6 - Je přístup k využívání MDP při výuce aktivní nebo 
pasivní?
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4.3.5 Dotazník 

 

Školám byly rozeslány dva typy dotazníku formou e-mailů, jeden byl určený 

výhradně pro ředitelky a ředitele a obsahoval 12 uzavřených otázek, druhý pro 

pedagogické pracovníky, ale využitelný i pro žáky či studenty, byl sestavený 

z 15 škálovaných otázek. Dotazníky byly vytvořeny v on-line formulářích na webových 

stránkách https://drive.google.com. Při telefonické konzultaci měl management školy 

odlišný přístup k vyplňování dotazníků - na jedné straně byli ředitelé a ředitelky vstřícní 

k účasti nejen sebe samých, ale i svých pedagogů a žáků či studentů, na druhé straně 
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otevřeně přiznali, že jsou denně zahlceni podobnými žádostmi a nejsou ochotni se 

zapojovat ani zatěžovat své kantory, případně přislíbili pouze svou účast.  

 

4.4 Analýza výsledků dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření bylo metodologicky koncipováno jako kvalitativní výzkum 

zaměřený na vztah pedagogických sborů k technologickým prostředkům, zároveň 

kombinovaný s kvantitativním výzkumem aplikovaným v přehledu odpovědí. 

 

4.4.1 Dotazník pro ředitele a ředitelky škol 

 

Dotazníkové otázky navazují na řízený rozhovor, takže odpovědi více či méně 

korespondují s výše uvedenými údaji.  

Následující údaje jsou seskupeny do jedné tabulky (tabulka č. 4), protože škála 

nabízených odpovědí měla stejné možnosti – ano, ne, nebo nevím, nedokážu posoudit. 

Výsledky sumarizují základní charakteristiku škol a jednotlivých respondentů z pohledu 

přínosu a využití komunikačních a informačních technologií. Tabulka značí, že vlastní 

webové stránky (otázka č. 3) mají všichni z dotázaných, což zároveň jednoznačně 

dokládá splnění cíle vzdělávací politiky, že všechny školy mají mít zajištěný přístup 

k internetu. Zavedení elektronické databáze pro rodiče (otázka č. 5), kteří mohou 

sledovat prospěch svých dětí, již tak jednoznačné není. Přesto téměř dvě třetiny 

dotázaných elektronické studijní průkazy provozují, což sice usnadňuje zákonným 

zástupcům i zletilým studentům přístup ke svým údajům, ale také do jisté míry může 

napomáhat omezovat osobní kontakt s rodiči. Může to být jedním z důvodů, proč zbylé 

školy zatím tuhle službu nenabízí. Dalším důvodem může být nedostupnost 

k informacím u sociálně slabších rodin, kteří dosud nevlastní počítač. Otázka č. 7, zda 

škola umožňuje místní komunitě v rámci otevřené školy digitální gramotnost, měla 

polovinu příznivců. Podle předvýzkumné sondy lze usuzovat, že zájem o možnost 

celoživotního vzdělávání při získávání základních dovedností práce s počítači a dalšími 

technologickými prostředky je vzhledem k menší časové vytíženosti zejména mezi 

seniory, ale pozitivní přínos můžeme spatřovat i u žáků či studentů, kteří v roli učitele 
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mohou cítit jistou dávku odpovědnosti, rozvíjet tím komunikační schopnosti, 

prezentační dovednosti i sociální cítění. Spolupráce s jinými subjekty například na 

videoprezentacích nebo videokonferencích (cíl otázky č. 8) může přinášet velké 

zkušenosti, přestože cena pořízení multimediálního systému může být pro školy, 

zejména ty menší, jedním z omezujících kritérií. Multimediální technické výukové 

systémy mají universální uplatnění, svou interakcí stírají hranice mezi vzděláváním 

a zábavou a umožňují zpřístupnit a snáze využít obrovské bohatství lidských vědomostí 

a zkušeností. Výhody této metody v našem dotazníku potvrdila svým ano polovina 

respondentů, jsou mezi nimi školy státní i soukromé, které získávají finanční prostředky 

například formou školného. Téměř jednoznačně odpovídali ředitelé a ředitelky na 

otázku č. 9, zda jim využívání MDP ulehčuje jejich práci v oblasti administrativní, řídící 

a marketingové. Shodně je, kromě jednoho respondenta, ve všech oblastech potřebují; 

zdá se dnes nepředstavitelné pracovat bez počítačů, e-mailů, datových schránek, 

periferních zařízeních, webu pro komunikaci uvnitř školy se svými spolupracovníky, 

žáky či studenty, ale také vně školu s ostatními kolegy, se zřizovateli, úřady, veřejností. 

Co se týká zapojování do grantových projektů (otázka č. 11), které nabízí MŠMT ve 

svých operačních programech, je stav odpovědí vyrovnaný. Polovina respondentů tak 

využívá možnost spolufinancování při pořízení informační a multimediální techniky, 

ušetřené finanční prostředky školy mohou sloužit k jiným účelům. Ti, kteří se 

nezapojují do grantové nabídky k tomu mohou mít několik důvodů; mohou čerpat 

finance z jiných zdrojů, nebo mohou mít podle jejich názoru dostatečně vybavené školy, 

anebo naopak necítí například podporu svých zřizovatelů, obávají se administrativní 

mašinérie a případných sankcí při chybném čerpání, mohou být pesimisté v otázce 

přidělení grantu apod. V poslední otázce dotazníku se měli ředitelé a ředitelky škol 

zamyslet, zda díky vybavení moderními didaktickými prostředky získávají více zájemců 

o vzdělávání na jejich škole, zda to ovlivňuje atraktivnost a přitažlivost při rozhodování 

rodičů a jejich dětí. Mezi odpověďmi byl rozptyl všech možností, nejvíce respondentů 

nedokázalo posoudit pozitivní nebo negativní vliv daného hlediska; mohou být 

přesvědčeni o vlivu komplexnosti vzdělávací nabídky včetně technologického vybavení, 

které nelze posuzovat pouze odděleně. Ti, kteří se přiklonili k souhlasnému stanovisku, 

mohou mít statisticky, např. dotazníkem pro rodiče, ověřené skutečnosti, jiní tak mohou 

usuzovat z výsledků vyhledávání zájmových aktivit, nebo se shodují v názoru se svými 
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spolupracovníky. Zatím lze pouze spekulovat o důvodech pro a proti v jednotlivých 

otázkách a mohou být podrobně rozpracovány v jiném šetření. 

 

Tabulka č. 4 – Otázky pro ředitelky a ředitele škol 

Otázky pro ředitelky a ředitele škol ANO NE Nevím, nedokážu posoudit

3. Máte ve škole k dispozici vlastní webové stránky? 14 0 -

5. Zavedli jste elektronické studijní průkazy? 9 5 -

7. Umožňujete technologickou a digitální gramotnost též místní 
komunitě v rámci otevřené školy veřejnosti?

7 6 1 bez odpovědi

8. Spolupracujete s jinými školami např. na videoprezentacích 
nebo videokonferencích?

6 8 -

9. Ulehčuje Vám využívání MDP Vaši práci v oblasti:

    - administrativní práce? 13 1 -

    - řídící práce (pedagogické rady, organizace práce apod.)? 13 1 -

    - Public relations? 13 1 -

11. Zapojujete se jako škola do grantových projektů informační 
gramotnosti?

7 7

12. Je Vaše škola vyhledávaná z důvodu nabídky MDP? 5 2 7
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Otázka č. 4, graf č. 9 

 

Na koláčovém grafu č. 9 se v nejvyšší míře potvrzuje skutečnost, že školy 

využívají možnosti získávat finanční prostředky z fondů Evropské unie, přesto, že 

všemu předchází náročná administrativní příprava. Stejný podíl, téměř pětina 

respondentů dostává peníze na pořízení informačních a komunikačních technologií od 

svých zřizovatelů, kteří se v rámci možností snaží školy podporovat v inovačních 

tendencích. Pole „žádné nepořizujeme“ zůstalo nevyplněné, což signalizuje, že žádná 

škola nechce v technologickém pokroku zůstávat pozadu. 

 

Z jakých zdrojů hradíte náklady na pořízení a správu MDP?
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Otázka č. 6, graf č. 10 

 

Následující graf č. 10 nabízí škálu nadstandardních aktivit, které lze za pomoci 

moderních didaktických technologií zprostředkovat. Většina škol má v repertoáru více 

než jednu z nabízených možností, pouze jeden respondent neuvedl nic. Přední místo 

zaujímá výuka cizích jazyků; další v pořadí je školní časopis, což lze řadit k velmi 

kreativním činnostem s efektivním dopadem na tvořivou a samostatnou práci 

s informacemi, schopnost vytvářet si vlastní názor a rozvíjet u žáků a studentů estetické 

cítění. Shodný počet respondentů nabízí administrativní práce na počítači, fotografování 

a práce s videokamerou a tvorbu a správu webových stránek. Právě žáci a studenti škol 

zapojených do projektu Komunitní škola realizovaný Centrem komunitní práce Ústí nad 

Labem výrazně uplatňovali uvedené aktivity v praxi. Ve svých modulech nabízeli 

projektové práce, ve kterých mohli své teoretické znalosti převádět do přímé praxe. Ve 

spolupráci s ostatními školami včetně zahraniční účasti a rodičovské veřejnosti 

připravovali filmový dokument, natáčeli rozhovory s cílem rozvíjet zejména měkké 

dovednosti.  
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Otázka č. 10, graf. č. 11 

 

Pro efektivní využívání dostupných forem výuky je nutné, aby učitelky a učitelé 

měli požadované znalosti a dovednosti v práci s moderními didaktickými 

technologiemi, a proto je na místě průběžně se vzdělávat. Do jaké míry jim to vedení 

školy umožňuje, vypovídá následující grafické znázornění. Již zmíněný výzkum ČŠI 

mapoval další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti uživatelských dovedností 

s ICT. Výsledkem bylo, že 90% sledovaných učitelů mělo technologické, nikoliv však 

didaktické znalosti. Klíčovou roli v případě didaktického využití prostředků ICT hraje 

ochota učitelů neustále se učit a rozvíjet se. Podporuje a motivuje vedení školy 

iniciativu svých pedagogických pracovníků? V řízeném rozhovoru vyšlo najevo, že 

přístup k novým technologiím využívaných ve výuce je u téměř 80% oslovených 

ředitelů aktivní, což koresponduje i v této otázce s výsledkem. Celých 72% ředitelů 

hradí náklady na školení a kurzy, neboť požadují práci s MDP, 7% nabízí spoluúčast na 

dalším vzdělávání a 14% respondentů nechá své pedagogické pracovníky, aby si 

vzdělávání v této oblasti hradili sami.  
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4.4.2 Dotazník určený pedagogickým pracovníkům a žákům či studentům 

 

Složení respondentů, kteří se zapojili do dotazníkového šetření je následující: 

65 pedagogických pracovníků a 87 žáků nebo studentů. Grafické zpracování 

jednotlivých skupin respondentů se barevně odlišuje. V dotazníku bylo celkem 15 

otázek, které byly strukturované tak, že respondenti mohli vybrat pouze jednu odpověď 

(8 otázek), nebo označit více odpovědí včetně dalšího škálování (7 otázek).  

 

Otázka č. 1 - Zvolte, prosím, druh Vaší školy. 

 

U této otázky byly odpovědi všech respondentů sloučeny do společné statistiky, 

neboť žáci či studenti byli vyzváni svými pedagogy k vyplnění údajů v dotazníku, je 

tedy nasnadě, že šlo o tutéž školu. V případě 3 mateřských škol se jedná o součást 

základních škol, vedoucí pracovníci zřejmě označili druh školy jako samostatný subjekt. 

Podobné chybování nastalo v případě soukromých škol, u kterých již nespecifikovali 

respondenti blíže podle konkrétního druhu školy. Vyrovnanost v počtu jednotlivých 

druhů škol je z grafického znázornění č. 12 jasně patrná. Vezmeme-li v úvahu základní 

údaje o počtu oslovených škol, kdy ZŠ bylo dvakrát více než SŠ, tak se v průměru na 

jednu školu do výzkumu zapojilo více středoškolských odpovídajících respondentů.   
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Otázka č. 1
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Graf. č. 12 

 

 

Otázka č. 2 - Označte, prosím, identifikační údaj respondenta. 

 

V dotazníkovém šetření mezi pedagogickými pracovníky převládalo 44 žen, 

mužů odpovídalo 21; vyrovnaný stav byl u vzdělávaných: 45 žáků a studentů a 43 

žákyň a studentek. 

 

Otázka č. 3 - Používáte na přípravu a při výuce moderní didaktické prostředky 

(dále MDP)? 

 

Sumarizace údajů dokladuje převahu respondentů, kteří s moderními 

didaktickými prostředky pracují (z celkového počtu uvedených v grafu č. 13 je 59 

pedagogů a 70 žáků a studentů). V komparaci s tvrzením ředitelů, kteří převážně 

vyžadují práci s MDP (dle otázky č. 12), odpovídá i realita práce aktérů vzdělávání. 

V dnešní době se zdá téměř nepředstavitelné, že by učitelé měli své hodiny výuky pouze 
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s odkazem na vlastní výklad s verbální a neverbální komunikací, či jen v listinné 

podobě a pokud ano, tak minimálně s využitím skeneru nebo tiskárny pro vytvoření 

kopií, vizualizéru pro zpřístupnění dokumentu všem zúčastněným. 

 

Otázka č. 3 
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Graf č. 13 

 

Otázka č. 4 - Jaký postoj má vedení školy k pořizování moderních didaktických 

prostředků? (viz graf č. 14) 

 

Pedagogičtí pracovníci i žáci a studenti vzájemně vyjádřili podobné mínění 

o podpoře managementu škol, které koresponduje i s odpověďmi ředitelů a ředitelek při 

řízeném rozhovoru v otázce č. 4. Vedení školy téměř ve všech případech podporuje 

pořizování výdobytků techniky, hlavním kritériem jsou však ekonomické podmínky 

školy a účelné využívání včetně ochoty pedagogických pracovníků chtít je smysluplně 

využívat. Vybavení moderními didaktickými prostředky bez necílené systematické 

přípravy s pouze nahodilými prvky používání nepovažují ředitelé za účelné. Postoj 

ředitelek a ředitelů souvisí s jejich přístupem k MDP v řízeném pohovoru, kde projevili 

aktivní zájem ve vztahu k jejich zařazování do výuky a lze tedy chápat důvody, pokud 

respondent uvedl, že vedení školy nevyhoví jejich požadavkům. 
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Otázka č. 4
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Graf č. 14 

 

Otázka č. 5 - Považujete moderní didaktické prostředky jako součást výuky? 

 

Pedagogové se v práci s moderními didaktickými prostředky ve výuce 

vyrovnaně shodují dle grafu č. 15 na možnosti „ano“, polovina z nich se přiklání 

k názoru, že slouží pouze jako prostředek doplňující formu výuky a druhá polovina se 

bez MDP neobejde. Mezi žáky a studenty se výrazně liší výběr možností; 8% by se bez 

nich zcela obešla, ale 77% z nich považuje technologické prostředky k doplnění práce 

ve výuce, což značí, že potenciál didaktických výukových prostředků je využíván a má 

své hranice. Takové pojetí odpovědí na tuto otázku jen dokazuje, že samotná 

technologie bezvýhradně nemůže nahradit učitele a jeho zprostředkování informací 

a vědomostí. Námětem pro další výzkum se může stát způsob doplňující formy práce ve 

vyučování, zda žáci a studenti využívají technologie k vlastnímu studiu nebo jako zdroj 

ověřování a zkoumání, či jako pracovní nástroj pro zpracovávání úkolů, projektů, anebo 

zda je ke svému výkladu využívají pouze učitelé bez interakce se žáky a studenty.  
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Otázka č. 5
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Graf č. 15 

 

Otázka č. 6 - Označte, prosím, jaké MDP máte ve škole k dispozici a Váš vztah 

k nim? 

 

Znázornění grafu č. 16 poskytuje informace jen od pedagogických pracovníků, 

protože se dá předpokládat, že jejich stanovisko se bude shodovat s postřehy žáků 

a studentů a protože učitelé o didaktických prostředcích na škole budou mít větší 

přehled. Nejméně používaným prostředkem ve výuce je diktafon a tablet, nejvíce 

používaným je internet, počítače a počítačové učebny včetně tiskáren. Ostatní zařízení 

jsou s mírnými výkyvy zastoupeny na podobné úrovni. Programy na přípravu prezentací 

a výukové programy a encyklopedie na CD a DVD jsou poměrně hojně využívány, což 

odpovídá i vyjádření k otázce č. 9, kdy učitelé potvrzují jejich pořizování různými 

formami. Zároveň se výsledek ztotožňuje s postojem ředitelek a ředitelů, kteří svým 

aktivním přístupem podporují jednak finančně ale i z pedagogického hlediska práci 

s moderními didaktickými prostředky. 
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Otázka č. 6
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Graf č. 16 

 

Otázka č. 7 - Prosím, vyjádřete do jaké míry souhlasíte s tvrzením? 

 

Smyslem zkoumání této problematiky bylo ověřit chápání účelu zařazování 

MDP do výuky, což se podařilo. Učitelé i žáci a studenti se vyjadřovali v celé škále 

možností, mizivé procento pedagogů nesouhlasilo, nebo nedokázalo vliv práce s MDP 

na žáky a studenty posoudit. Ve většině tvrzeních si vybírali možnost „souhlasím“ 

a „spíše souhlasím“ s danými tezemi. Je možné říci, že vybraná tvrzení mapují názory 

na přínos ale i uvědomění si negativních důsledků moderních didaktických prostředků 

s pozitivním výsledkem, což je patrné z grafu č. 17a a 17b. Práce s MDP patří 

k oblíbeným a přitažlivým činnostem, což potvrdilo jednoznačně 66% pedagogů a 46% 

studujících, spíše souhlasilo 31% pedagogů a 34% vzdělávaných osob. Výsledek, zda 

MDP ovlivňují tvořivost a kreativitu školní práce, je podobný - u pedagogů (vzhledem 

k očekávání netradiční přípravy na výuku) 57% souhlasilo a 35% spíše souhlasilo, žáci 

a studenti se vyjádřili opačně, 29% souhlasilo a 41% spíše souhlasilo (mohou pociťovat 

místo kreativity jistou rutinu). V případě efektivity se potvrdil předpoklad, když 

vyučující rozhodně souhlasí (49%) a spíše souhlasí (42%); porovnáme-li s hodnocením 
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ředitelů, tak stejně jako oni i učitelé spatřují pomoc MDP v této oblasti ať už se jedná 

o hledisko časové, či komunikační, nebo administrativní.  V žákovské kategorii 29% 

souhlasí a 33% spíše souhlasí; překvapující je skutečnost, že 16% nedokáže míru 

ovlivnění efektivity posoudit, přestože znalosti o možnostech MDP bývají na vysoké 

úrovni. O něco méně příznivců se přiklonilo k oblasti podněcování k aktivitě 

a komunikaci (pedagogů 42% souhlasí a 40% spíše souhlasí, žáků 23% souhlasí, 24% 

spíše souhlasí), což koresponduje s uvedenými negativními důsledky práce s MDP 

v otázce č. 8. Podobné hodnocení s menšími či většími odchylkami můžeme spatřit 

u interakce mezi aktéry vzdělávání, u individuálního přístupu i u zpětné vazby 

o pochopení učiva; výsledky výzkumu lze považovat za důležité zjištění o smyslu 

zařazování moderních didaktických prostředků s rozmyslem, i když vnímání pozitivních 

stránek využívání MDP u respondentů převažuje. Neshodu a velké rozdíly signalizuje 

oblast negativního vlivu na žáky, i když o něco více respondentů s tvrzením spíše 

nesouhlasí či nesouhlasí (pedagogové celkem 52%, žáci a studenti 57%), někteří to 

nedokázali posoudit (17% pedagogů a 10% žáků) a ostatní souhlasili či spíše souhlasili. 

Vzhledem k opatrnosti ve volbě, bychom mohli konstatovat, že uvědomění si existence 

možných rizik není podceňováno. 

Otázka č. 7 - pedagogové

43

37

32

27

31

11

22

30

20
23

27 26 27

8

25
28

0
3

1

8
5

16

11

5

0 0 1 1 0

18

3
11 1 2 3 2

11

4
1

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Pr
ác

e 
s 

M
D

P 
je

pr
o 

žá
ky

/s
tu

de
nt

y
ob

líb
en

ou
 č

in
no

st
í

M
D

P 
ov

liv
ňu

jí
tv

oř
iv

os
t 

a
kr

ea
tiv

itu
 V

aš
í

pr
ác

e

M
D

P 
ov

liv
ňu

jí
ef

ek
tiv

itu
 V

aš
í

pr
ác

e

M
D

P 
po

dn
ěc

uj
í k

vn
ím

án
í v

še
m

i
sm

ys
ly

, 
k 

ak
tiv

itě
a 

ko
m

un
ik

ac
i

M
D

P 
um

ož
ňu

jí
in

te
ra

kc
i m

ez
i

ak
té

ry
 (

uč
ite

l –
žá

k,
 ž

ák
 –

 ž
ák

)

Po
už

ív
án

í M
D

P
m
ůž

e 
m

ít 
na

žá
ky

/s
tu

de
nt

y  
ne

ga
tiv

ní
 v

liv

M
D

P 
um

ož
ňu

jí
in

di
vi

du
ál

ní
 p
ří

st
up

k
žá

ků
m

/s
tu

de
nt
ům

Po
m

oc
í M

D
P 

lz
e

zí
sk

at
 z

pě
tn

ou
va

zb
u 

o 
po

ch
op

en
í

uč
iv

a

souhlasím

spíše souhlasím

spíše nesouhlasím

nesouhlasím

nedovedu posoudit

 

Graf č. 17a 
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Otázka č. 7 - žáci, studenti
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Graf č. 17b 

 

Otázka č. 8 - Pokud má používání MDP negativní vliv na žáky, jaký? 

 

Respondenti v otázce č. 7 vyjadřovali názor, že moderní didaktické prostředky 

mohou více nebo méně z předeslaných důvodů negativně ovlivňovat žáky a studenty. 

Nejvíce obtěžuje při výuce nefungující technika, která může právě způsobovat potíže 

při dokončování výkladu, úlohy či zmařit například experimentování a jejím uváděním 

opět do provozu také hrozí zhoršená kázeň (v pořadí druhé nejvíce volené riziko). 

Volba „nemá návaznost v práci doma“ má také svá zastoupení od respondentů; může se 

podobně jako možnost „nerovný přístup ke vzdělání“ vázat k finančním podmínkám 

sociálně slabších rodin, které si dodnes nemohou pořídit počítač či internetové 

připojení. Ztráta reality je dnes obávaným aspektem a stinnou stránkou moderních 

multimediálních technologií. Školní prostředí by mělo disponovat formami a metodami, 

jak zamezit negativnímu vlivu při výuce (například vhodným zaměstnáním žáků, 

kontrolou při samostatné práci), směrovat práci k získávání vědomostí a dovedností; 

bohužel mimo školu nelze zajistit možná nebezpečí (různé formy závislostí a sociální 

patologie, projevy agresivity, apod.).  Vyjadřuje graf č. 18. 
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Otázka č. 8
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Graf č.18 

 

Otázka č. 9 - Jakým způsobem získáváte výukový software a jiný studijní 

materiál? 

 

Různorodou reakci všech respondentů vyvolává široká nabídka možností a výběr 

závisí na ekonomických, personálních i organizačních podmínkách školy. Z velké části 

si pedagogičtí pracovníci vytvářejí materiály potřebné k výuce sami, což může pramenit 

z jejich dobrých technických dovedností, chuti věnovat úsilí tvorbě studijních 

dokumentů, nebo právě z méně optimálních podmínek školy. Na předním místě uvádějí 

shodně učitelé i studenti pořizování akreditovaných vzdělávacích programů, což lze 

chápat jako vysoké povědomí o nabídce trhu. Možnost spolupráce s ostatními školami 

zůstala bez odezvy, přestože některé ředitelky a ředitelé se ke spolupráci hlásili; učitelé 

si tak mohou chtít chránit své know-how, nebo může scházet důvěra, ale také čas. 

Přitom tato forma nabízí získávání nových zkušeností, partnerství škol může znamenat 

všestranný přínos.  (viz graf č. 19) 
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Otázka č. 9
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Graf č. 19 

 

Otázka č. 10 - V jakých oblastech/předmětech Vám nejvíce MDP pomáhají? 

 

Považovala bych za logické a jednoznačné využití moderních didaktických 

prostředků v oblasti výuky informačních a komunikačních technologií, ale výzkum 

podle grafu č. 20 předpoklad nepotvrdil, přestože se řadí ve volbě k preferovaným 

odpovědím společně s výukou jazyků a jazykovou komunikací a předmětem Člověk 

a společnost na přední místa jak u pedagogů, tak u vzdělávaných. Pomoc moderních 

didaktických prostředků spatřují respondenti v menší či větší míře ve všech oblastech 

výuky; překvapující je nízké využití v možnosti Člověk a svět práce, kde důležitým 

faktorem pro konkurenceschopnost a uplatnění jednotlivce v reálném životě je 

zdůrazňována právě digitální gramotnost. 
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Otázka č. 10
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Graf č. 20 

 

Otázka č. 11 – Ve kterém ročníku (s jak starými žáky/studenty) a jak často 

pracujete s MDP? 

 

Výsledek pouze dokresluje předpokládaný vzorek respondentů z řad základních 

a středních škol, kdy důležitějším kritériem byla frekvence využívání MDP. 

Z grafického znázornění č. 21 lze vyčíst, které žáky a studenty do práce s moderními 

didaktickými prostředky učitelé zapojují. Velmi často jsou to především žáci druhého 

stupně a středoškoláci, občas pracují i ostatní věkové kategorie. Odpovídající je 

frekvence využívání u dětí z mateřských škol a žáků 1. stupně, kteří nemohou být 

přetěžováni. Ostatní kategorie mají odpovědi v menším zastoupení; jsou učitelé, kteří ve 

svých třídách zřejmě více upřednostňují jinou formu a metody vzdělávání než pomocí 

moderních technologií. 
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Otázka č. 11
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Otázka č. 12 – Je rozdíl v přístupu ve smyslu nadání a dovedností v práci s MDP 

mezi jednotlivými pohlavími? (viz graf č. 22) 

 

Žákyně - žáci, studentky - studenti buď nedokázali posoudit, kdo pracuje lépe, 

nebo neshledávali mezi oběma pohlavími rozdíl. Pokud bychom brali v úvahu 

konkrétně jen chlapce nebo dívky, tak se více respondentů přiklánělo k chlapcům, 

přestože obě skupiny byly ve vyváženém počtu respondentů. Podobný výsledek vyplývá 

i z hodnocení pedagogy, ale varianta „není mezi nimi rozdíl“ výrazně vévodí. Učitelé 

tedy spatřují podle této sondy schopnosti v práci s moderními didaktickými prostředky 

u dívek i chlapců vyrovnané. Dnešní vyspělá společnost, založená na turbulentním 

rozvoji techniky, se projevuje i ve vyrovnanosti dovedností bez genderových rozdílů. 
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Otázka č. 13 – Pokud umožňuje Vaše škola místní komunitě (rodičům či 

veřejnosti) rozšíření dalšího vzdělání, pomocí jakých kurzů s užitím MDP? 

 

Při volbě varianty se meze respondentům nekladly, proto volili více druhů 

využití než jednu; výsledek lze porovnat s otázkou č. 7 v dotazníku pro ředitele 

a ředitelky, která zněla „Umožňujete technologickou a digitální gramotnost též místní 
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komunitě v rámci otevřené školy veřejnosti?“, kde se polovina z nich vyjádřila kladně 

a druhá část záporně. Totéž lze vyčíst z následujícího grafu č. 23, kde 42 odpovědí mezi 

pedagogy znázorňuje souhlasné stanovisko s různorodou nabídkou pro místní komunitu 

s nejvyšším podílem u základní práce s počítačem a 38 jich nevybralo nic, nebo 

konstatovalo, že nevědí či nenabízejí. Mezi žáky a studenty panuje jiné povědomí, 98 

odpovědí se vztahuje na poskytování služeb v oblasti práce s MDP, práce s počítačem 

a výuka jazyků zaujímají přední příčky. O objektivnosti či subjektivnosti jejich 

posouzení lze pouze spekulovat. Nabízí se otázka průzkumu mezi rodiči a širší 

veřejnosti. 
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Graf č. 23 

 

Otázka č. 14 – Jak vysoké nasazení nad rámec pracovní doby/vyučování věnujete 

přípravě a práci s moderními didaktickými prostředky? 

 

Nejčastěji volená odpověď dle grafu č. 24 byla „občas“ (zejména u žáků 

a studentů) a hned za ní „každý den“ (převaha u učitelů), což koresponduje s následující 

otázkou, neboť nejvíce oslovených respondentů se učí pracovat s MDP sami. Nebylo 

detailně specifikováno, zda příprava je myšlena ve zdokonalování vědomostí 

a dovedností v ovládání moderních výukových prostředků, nebo ve smyslu didaktické 
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přípravy (ve vytváření pracovních materiálů, testů, kvízů, pracovních listů, podkladů 

k doplňování, procvičování apod.). Spočívala pouze v obecné rovině práce 

s technologiemi.  
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Otázka č. 15 – Jakým způsobem získáváte uživatelské dovednosti k ovládání 

moderních didaktických prostředků?  

 

Logicky by mohlo vyplývat z podstaty tématiky, že v nabízené škále budou 

preferovány návštěvy odborných kurzů a proškolování odborníky, které by tak vedlo 

k jednotnému působení a správnému chápání možností práce s moderními technickými 

prostředky ve výuce, aby bylo dosaženo koncepčního vzdělávacího záměru. Odpovědi 

žáků a studentů téměř kopírovaly co do pořadí výběru možnosti odpovědi 

pedagogických pracovníků a nejčastěji byla volena možnost, že se zdokonalují 

v uživatelských dovednostech v práci s moderními didaktickými prostředky sami 

pomocí manuálů. Je nasnadě konstatovat, že takový pracovní styl nemusí být vždy 

vhodný a systematický tak, aby finální dopad na žáky a studenty působil uceleně 

a smysluplně pro dosažení základního principu účelného využívání MDP. Na druhé 

straně lze chápat individuální způsob získávání a prohlubování uvedených dovedností 
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na základě osobnostního charakteru jedinců ve vzdělávacím procesu podle jejich 

schopností a ochoty chtít se zdokonalovat. (viz graf č. 25) 
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5 Shrnutí výsledků empirické části 

 

Ke splnění očekávaných cílů diplomové práce byly nashromážděny informace 

z odborné literatury a dalších zdrojů, které byly zpracovány v teoretické části 

a popisovaly rozdělení a funkci didaktických prostředků a jejich vývoj v závislosti na 

potřebách globální společnosti nejprve v historickém kontextu až po současnost. Jedna 

z kapitol se zabývala stavem vzdělávací politiky a vzdělávacího kurikula v této oblasti, 

kde na jedné straně vyvstává potřeba udržet tempo s turbulentním a dynamickým 

rozmachem technologického vývoje, kdy škola jako vzdělávací instituce by měla 

flexibilně na tyto změny reagovat. Na druhé straně je vnímána neoddiskutovatelná 

nezastupitelnost učitelů coby nositele hodnot, zkušeností a vědomostí.  

Je zřejmé, že komunikační a informační technologie v dnešní době přinášejí pro 

školy a školská zařízení nové možnosti využití a ovlivňují výuku a její realizaci. Tím 

jak a do jaké míry se zabývala praktická část závěrečné práce, která navázala na 

teoretické poznatky a deskriptivním způsobem nastínila realitu zvoleného výzkumného 

vzorku. Ve výzkumném šetření byly odpovědi podrobně zpracovány, vyhodnoceny 

a komentáře byly doplněny grafickým znázorněním zjištěné situace. Získaná data 

prokázala, že sledované školy dnes nejvíce využívají a běžně disponují ve větším či 

menším rozsahu vybavením na úrovni počítačové učebny včetně multimediálního 

propojení a dalšími periferními zařízeními, naproti tomu zatím nejméně používanými 

jsou tablety a téměř nevyužívanými prostředky jsou diktafony. Spektrem vybavení je 

zajišťována u pedagogických pracovníků i u žáků a studentů možnost získávat nejen 

základní, ale také rozšířenou úroveň počítačové gramotnosti, což je hlavním cílem 

vzdělávací politiky v oblasti ICT. Bylo zjištěno, že téměř všichni aktéři vzdělávání, 

a učitelé zejména, počítačovou techniku využívají ke své přípravě i ve výuce denně. 

Vedení škol zhodnotilo jejich úroveň teoretických znalostí jako dostatečnou. Forma 

a metoda využití didaktických technologií může za určitých pravidel a podmínek 

znamenat prostředek k dosažení stanoveného cíle výuky. Správný výběr a úroveň 

ovládání moderních komunikačních a informačních technologií podle výzkumného 

šetření závisí na více faktorech, které školy vnímaly v některých případech shodně 

a jindy odlišně. Mezi zmíněné faktory lze v první řadě zařadit ekonomické podmínky 
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školy. V tomto případě byly reakce lídrů škol téměř shodné, když se v řízeném 

rozhovoru (konkrétně v otázce č. 3) neformálně zmiňovali, že zásadním přesvědčivým 

argumentem pro pořizování MDP je dostatek finančních prostředků a teprve potom 

mohou uvažovat o důvodech, proč je pořizovat. Přesto respektují vědecký pokrok 

v oblasti technologií a věnují úsilí pro získávání dotačních grantů k zajišťování oblasti 

ICT a také samotní učitelé cítili z jejich strany podporu. Zároveň se podařilo zmapovat, 

že školy jako centrum vzdělávání se neuzavírají vůči svému okolí a chovají se otevřeně 

při poskytování dalšího vzdělávání pro širší veřejnost. Můžeme v tom spatřovat zároveň 

další efektivní způsob zajišťování zisku pro školu. Dalším faktorem jsou podmínky pro 

aplikaci do výuky. Přestože velká část oslovených ředitelů a ředitelek vyžaduje práci 

s moderními didaktickými prostředky a hradí další vzdělávání svých učitelů, šetření 

v otázce využití v jednotlivých předmětech vykázalo poměrně neočekávané výkyvy 

tam, kde se nabízelo jejich uplatnění. Jednalo se například o oblast Člověk a příroda, 

kde zejména lze zprostředkovávat těžko uchopitelné přírodní jevy. Tvrzení 

o nezastupitelnosti fyzicky přítomného učitele bylo podpořeno tím, že pedagogičtí 

pracovníci (žáci a studenti též) svým postojem považovali moderní technologie za 

důležitý, ale právě pouze doplňující prostředek své práce. Management škol si plně 

uvědomuje rychlost technického vývoje a nutnost na nové výzvy a změny reagovat, což 

se projevilo ochotou a schopností aktivně začleňovat MDP do praktického chodu školy 

a využívat dostupných prostředků pro motivaci pedagogů. Existence jistých rezerv 

a nedostatků, mezi něž lze například zařadit nedostačující způsob získávání 

uživatelských dovedností nejčastěji samostudiem pedagogů, může být předmětem 

dalších úvah ke zlepšení. Zde se nachází prostor k zamyšlení, jak zajistit systematické 

a cílené získávání informací a dovedností v odborných vzdělávacích institucích, jejichž 

nabídka v současné době značně přibývá. Totéž platí i v případě výběru kvalitních 

vzdělávacích programů a jiného studijního materiálu. Z vyjádření v dotazníku k otázce 

získávání vzdělávacího softwaru s největším podílem svépomoci vyplynula potřeba 

hledání inspirace a efektivnějších možností sdílení informací o kvalitních zdrojích. 

Během předvýzkumu bylo „mezi řádky“ například řečeno, že konkrétně u matematiky 

a fyziky programy adekvátně neodpovídají středoškolskému učivu. Velké rezervy lze 

spatřovat ve spolupráci mezi školami, kdy se tím, že nespolupracují, připravují o možný 

zdroj inspirace, vzájemných konzultací i možnosti rozdělit si poměrně vysoké náklady 
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na pořízení například zařízení pro videokonference. Podařilo se ověřit, že moderní 

didaktické prostředky tvoří nezastupitelnou úlohu při řízení škol v oblasti usnadnění 

administrativní, řídící a marketingové práce. Z průzkumu vyplynula skutečnost, že 

nabídka MD technologií může do jisté míry ovlivnit výběr školy a tím zvýšení prestiže, 

ale nejdůležitějším stimulem pro jejich pořizování zůstává technický vývoj a směřování 

a požadavky celé společnosti vědění včetně nároku na znalosti a dovednosti všech 

aktérů vzdělávání.  

 

6 Doporučení pro praxi 

 

Moderní didaktické technologie jsou velmi flexibilní výukové prostředky, 

a proto je lze doporučit pro prezenční, kombinované, ale i distanční vzdělávání v celém 

spektru vzdělávacích programů a institucí s ohledem na věk a individuální schopnosti 

vzdělávaných. Efektivní způsob využívání potenciálu jednotlivých zařízení znamená 

mít přehled o jejich možnostech, což si práce kladla za cíl. Předpokladem pro osvojení 

si dovedností práce s didaktickými prostředky je finanční a metodická podpora 

vzdělávací politiky, podpora a motivace managementu škol a v neposlední řadě 

pozitivní vztah samotných pedagogů k nim. 

 

7 Závěr 

 

Další vývoj světa technologií bude předurčovat i chování školního prostředí, neboť 

vzdělávací instituce jsou při udržování kroku s pokrokem nejdůležitějšími stánky 

zprostředkování vědění. Změny a inovace jsou v současné turbulentní době tak rychlé, 

že získávání nových poznatků a dovedností by se měly stát samozřejmostí. Učení je sice 

záležitostí individuální, ale současně učící se jedinec je členem nějaké komunity či 

skupiny a digitální technologie do jisté míry umožňují nenásilně propojit svět učení 

a reálný svět v jedno komplexní výukové prostředí. Moderní technologie jsou nedílnou 

součástí života ve dvacátém prvním století a celoživotní vzdělávání může člověku 

poskytnout předpoklady pro plnohodnotný, aktivnější a tvořivější život. 
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Příloha č. 1 – Samsung Smart School 
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Příloha č. 2 – Dotazník 1 
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Příloha č. 3 – Dotazník 2 
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Příloha č. 4 –  Úroveň ICT v základních školách v ČR 

 

 

Oblast Podíl učitelů

uživatelské dovednosti (DVPP Z, P, apod. nebo ekvivaletní) 90%
DVPP k aplikacím výukového SW 29%
DVPP k výuce ICT 11%
DVPP k programování 1%
DVPP k administraci školní sítě 3%

Podíl pedagogů podle oblastí ICT, v nichž absolvovali vzdělávání

 

zdroj: http://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Tematicke-zpravy/Uroven-ICT-v-zakladnich-skolach-v-CR 

 

 

Stupeň využití Podíl

ICT nebylo využito 80,10%
jednoduchá prezentace učiva bez interakce žáků 11,10%
využití speciálního SW bez interakce 1,70%
využití speciálního SW s částečnou interakcí 6,80%
využití speciálního SW s plnou interakcí 0,30%

Podíl míry využití ICT v inspektovaných hodinách – všichni učitelé

 

zdroj: http://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Tematicke-zpravy/Uroven-ICT-v-zakladnich-skolach-v-CR 
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