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Úvod 

 

Interaktivní technologie se za posledních deset let začaly hojně využívat pro podporu 

výuky. Tyto technologie se stávají jak obsahem učiva, tak také prostředkem pro 

podporu výuky. Autor vyučuje informatiku a anglický jazyk na Základní škole 

Chmelnici. Byl také u toho, kdy se instalovala první interaktivní tabule, a zajišťuje 

veškeré technické vybavení. V této bakalářské práci jsou tak shrnuty nejen informace 

z odborných publikací, ale dále také poznatky z osobních zkušeností, které získal 

pisatel této bakalářské práce za deset let ve školství. Z toho důvodu je mnohdy 

citována právě ZŠ Chmelnice, kde jsou dané poznatky autorem uplatňovány v praxi. 

Technika využívaná v běžném životě se modernizuje, a tak je také zapotřebí jít s touto 

technologií a modernizovat podobným způsobem také vyučovací proces. Před deseti 

lety bylo na ZŠ Chmelnice pouze několik počítačů a z toho pouze jeden v kanceláři 

školy byl připojen k internetu. Nyní je počítač s připojením k internetu téměř v každém 

kabinetu a stejné vybavení je zapotřebí dodat i žákům do jednotlivých učeben.  Děti, 

které se do této moderní technologie narodily, přímo vyžadují využití technologií ve 

výuce a je to pro ně něco tak běžného, jako pro nás bylo v minulosti použití černé 

tabule a bílé křídy, nástěnných map, diapozitivů, vycpaných zvířat a dalších již léta 

používaných učebních pomůcek.  

Na ZŠ Chmelnici se tedy moderní prostředky snaží postupně instalovat do 

jednotlivých tříd, a tak v současné době v listopadu 2013 je v této škole velmi dobře 

vybavená počítačová učebna a ve dvanácti učebnách jsou umístěny interaktivní tabule. 

Všechny tabule jsou propojeny s počítači s připojením na internet.  

Ještě modernějším způsobem je využití mobilních hlasovacích zařízení, mobilních 

telefonů a tabletů. V ZŠ Chmelnici zatím toto není dostupné, ale je snaha také tyto 

digitální výukové prostředky v blízké době začít využívat. Počítač s interaktivní tabulí 

umožňuje obohatit výuku použitím dostupných výukových programů, elektronických 

učebnic, ale to co by mělo být prioritou, je možnost vytváření vlastních výukových 

materiálů. Je smutné, že v některých případech jsou technické prostředky k dispozici, 

ale jejich využití je na takové úrovni, že použití diapozitivů by splnilo podobný účel. 

Naopak při správném využití interaktivní tabule a počítače může učitel výuky velmi 

zpestřit, výuka je pro žáky přitažlivější a jsou motivování k učení. Je to jedna 
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z pomůcek, kdy žák přestává být pasivním příjemcem informací, ale stává se aktivním 

činitelem. 

Výuka cizího jazyka není v našem prostředí jednoduchá a vyučující se potýká 

například s problémem, že mnoho dětí nemá k anglickému jazyku kladný vztah. To je 

však možné zlepšit vhodným zapojením žáků do výuky a pomocí didaktické techniky 

a didaktických pomůcek je nadchnout pro výukový předmět anglický jazyk. Ještě před 

několika lety byla výuka anglického jazyka na velmi nízké úrovni a tomuto předmětu 

nebyla věnována potřebná pozornost. Ale zejména v poslední době si společnost v naší 

zemi uvědomuje nutnost znalosti více než jen mateřského jazyka. Anglický jazyk se 

tak stal nezbytnou součástí základního vzdělání každého občana. Nejen ve výuce 

anglického jazyka se postupně ustupuje od frontální výuky, ale je také snaha co nejvíce 

zapojovat žáky a vést je k tomu, aby rozvíjeli klíčové kompetence. Cílem tedy již není, 

aby děti byly jako chodící encyklopedie, ale naopak, aby chápaly souvislosti, vazby 

a dokázaly znalosti uplatnit v praktickém životě.   

Hlavním cílem této práce je rozebrat teorii vzdělávacích objektů a na základě těchto 

poznatků ukázat možnosti, jak lze zlepšit výuku ve škole použitím vhodných 

didaktických prostředků se zaměřením na výuku anglického jazyka na prvním stupni. 

Dílčím cílem je analýza vybraných didaktických prostředků a didaktické techniky.  

V dalším oddíle této bakalářské práce jsou popsány jednotlivé interaktivní tabule 

a jejich software, výukové objekty a možnosti úložišť pro tyto objekty. Dílčím cílem 

části o úložištích je zjistit, zda je lepší použít již vytvořený materiál nebo vytvořit 

vlastní objekty. Bakalářská práce se zaměřuje zejména na využití výše uvedených 

pomůcek a techniky s použitím interaktivní tabule a výuku anglického jazyka na 

1. stupni. V závěru teoretické části je zmíněna vize do budoucna a ukázka toho, co by 

mohlo nahradit interaktivní tabule, a také stručný popis rámcového vzdělávacího 

programu pro výuku anglického jazyka na prvním stupni a poté školního vzdělávacího 

programu pro angličtinu na prvním stupni Základní školy Chmelnice. Nedílnou 

součástí je praktická část, která obsahuje ukázky digitálních výukových objektů, které 

jsou vytvořeny pro výuku anglického jazyka a poté v praxi ověřeny při výuce 

angličtiny ve třetím ročníku. Tyto digitální výukové objekty jsou umístěny na CD, 

které je nutnou přílohou této bakalářské práce. 
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1. Didaktické prostředky 
 

1.1 Dělení didaktických prostředků 

 

Dle V. Rambouska (1990, str. 10) lze didaktické prostředky rozdělit pomocí několika 

kategorií. Didaktické prostředky mohou být rozděleny pomocí širokého, užšího nebo 

úzkého pojetí. Široké pojetí didaktických prostředků říká, že se jedná o vše, co 

napomáhá k dosažení stanovených cílů vyučovacího procesu. Jsou to tedy metody, 

formy, zásady, učební pomůcky, ale zároveň to může být samotný cíl nebo obsah. Dle 

užšího pojetí (Rambousek, 1990) jsou to prostředky s vysokou didaktickou relevancí 

nebo přímým působením, to jsou hlavně metody, formy a učební pomůcky. Nejužší 

pojetí zahrnuje jen prvky materiálně technické. Což jsou učební pomůcky, zařízení, 

vybavení učeben a školní pomůcky.  

Didaktické prostředky mohou být nemateriální a materiální. Tato práce se zaměřuje 

zejména na materiální didaktické prostředky. Dle Kalhouse (2002) se materiální 

pomůcky dělí na: 

I. Učební pomůcky 

1. Originální předměty a reálné skutečnosti 

2. Zobrazení a znázornění předmětů a skutečností 

3. Textové pomůcky 

4. Pořady a programy prezentované didaktickou technikou 

5. Speciální pomůcky 

 

II. Technické výukové prostředky  

1. Auditivní techniku 

2. Vizuální techniku 

3. Audiovizuální techniku 

4. Techniku řídící a hodnotící 

(Kalhous, 2002, str. 338-339). 
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Již Jan Amos Komenský v jeho Velké didaktice nabádal kantory k tomu, aby 

vyučovali za použití co nejvíce smyslů svých studentů (Komenský, 1948). Názorné 

pomůcky jsou právě tím prostředkem, díky kterému mohou žáci zapojit co nejvíce 

smyslů a tím si z výuky odnést co nejvíce. V dnešní době jsou interaktivní učební 

pomůcky právě tím prostředkem k dosažení klíčových kompetencí a zapojení více 

smyslů studentů.  

Na druhou stranu je dobré pamatovat na to, že využití velkého množství didaktických 

prostředků a pomůcek může způsobit více zmatku než užitku. Materiální didaktické 

prostředky tedy musí být vhodně didakticky zakomponovány do výuky, čehož se 

nedosáhne pouze jejich nadměrným použitím (Dostál, 2012). Může také nastat situace, 

kdy didaktický prostředek není pro daný moment vhodný nebo přiměřený.  

 

1.2 Učební pomůcka 

 

Jak je uvedeno výše, učební pomůcka je tedy součástí didaktických prostředků a jedná 

se o materiální didaktický prostředek. Velmi výstižné vysvětlení tohoto pojmu 

obsahuje pedagogický slovník J. Průchy (2009, s. 322), kde je uvedeno k pojmu učební 

pomůcka: „Tradiční označení pro objekty, předměty zprostředkující nebo napodobující 

realitu, napomáhající větší názornosti nebo usnadňující výuky, např. přírodniny, 

obrazy, schémata, symboly, modely. Současná nabídka učebních pomůcek zahrnuje 

širokou škálu auditivních, vizuálních, obrazových a technických pomůcek, které jsou 

součástí vyučování.“  Jiří Dostál v odborné publikaci Učební pomůcky a zásada 

názornosti (2008) podrobně popsal nejen učební pomůcky, ale zároveň i jejich využití 

v edukačním procesu. Dlouhou dobu byly ve výuce uvažovány pouze tři důležité 

složky: učitel, obsah a žák.  Vyučující tak bral použití učebních pomůcek spíše jako 

doplnění výuky než jako zásadní součást výukového procesu pro dosažení 

vzdělávacích cílů. Problémem, se kterým je možné se v praxi občas setkat, je ten, že 

i když jsou mnohdy učební pomůcky a zejména interaktivní pomůcky k dispozici, není 

dobře využit jejich potenciál a v konečném důsledku se může stát, že nevedou 

k dosažení edukačních cílů. Ve většině případů lze ale říci, že učební pomůcky 

a didaktická technika doplnily již zmíněné tři složky a staly se jejich nedílnou součástí. 

(Dostál, 2008) J. Dostál na základě grafického ztvárnění didaktického trojúhelníku dle 

J. Hendricha doplňuje složky učitel, žák a obsah o tyto kategorie: cíl, organizační 
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podmínky, materiální podmínky a vyučovací metody a postupy (Dostál, 2008). Kromě 

pojmu učební pomůcka se lze v různých knihách setkat také s pojmy výuková nebo 

didaktická pomůcka.  

Využití moderní techniky jako učebních pomůcek ve vyučovacím procesu je 

v rozmachu zejména v posledních desetiletích, ale použití pomůcek ve výuce bylo 

mnohými pedagogy podporováno již mnohem dříve a s dobrými výsledky. 

Problematice využití didaktických prostředků v edukačním procesu se v minulosti 

věnovaly takové osobnosti jako například Jan Ámos Komenský, John Dewey, Jan 

Jinřich Pestalozzi
1
 a mnozí další významní pedagogové. Všichni poukazovali na to, že 

nejlépe se teorie naučí tehdy, když je zároveň propojená s praktickou ukázkou. 

Výstižný je výrok velkého učitele a myslitele J. A. Komenského, který ve Velké 

didaktice v 18. kapitole jako souhrn páté zásady uvádí, že: „… Lidé se mají učit 

moudrosti pokud možno ne z knih, nýbrž z nebe, ze země, z dubů a buků, to jest znát 

a zkoumat věci samy, ne pouze cizí pozorování a svědectví o věcech“ (Komenský 1948, 

str. 131). Komenský si byl vědom toho, že děti mají rády aktivity a naopak nemají 

rády, když musí být neustále potichu a sedět. Řídí se tedy zásadou názornosti 

a vnímáním co největším množstvím smyslů. Právě tato zásada názornosti, kterou také 

Dostál spojuje s učebními pomůckami (Dostál, 2008), je jednou z hlavních zásad také 

současného českého školství.  

 

1.3 Didaktická technika 

 

Tato práce je zaměřena na učební pomůcky, které využívají didaktickou techniku. 

Dnešní děti se narodily do moderní doby, a tak přímo očekávají využití těchto 

moderních pomůcek ve vyučovacím procesu.  

V různých publikacích lze nalézt definice pojmu didaktická technika, které se liší 

pouze v malých detailech. Výstižné vysvětlení pojmu didaktická technika je popsáno 

v Pedagogickém slovníku od J. Průchy (2009, str. 52), který didaktickou techniku 

popisuje jako: „Souborné označení technických zařízení užívaných pro výukové účely. 

Didaktickou technikou se rozumí buď jen přístroje, nebo i jejich programy. Obvykle se 

                                                
1
Pedagogické problematice se věnovali zejména v těchto dílech: Jan Amos Komenský – Velká didaktika 

(1657), John Dewey – Demokracie a výchova (1916), Škola a společnost (1899), Jan Jindřich Pestalozzi 

– Večer poustevníkův (1780), Jak Gertruda učí své děti (1801). 
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rozlišuje didaktická technika tradiční (diaprojektor, zpětný projektor, filmový projektor 

aj.) a moderní (počítač s didaktickým programem, jazyková laboratoř, multimediální 

výukový systém aj.)“.  Didaktickou techniku může při výuce využívat jak učitel, tak i 

žák, nebo učitel společně s žákem či žáky. Pro vhodné použití musí být vždy učitel 

dobře obeznámen s funkcemi didaktické techniky. Mezi didaktickou techniku se řadí 

podle J. Geschwindera: „technická zařízení a přístroje, které umožňují přenos, příjem, 

zpracování a vybavování předávaných informací a objektivizaci řízení vyučování a 

učení“. (Geschwinder, 1995, str. 7) Dále didaktickou techniku rozděluje podle 

kategorií na auditivní prostředky, vizuální prostředky, audiovizuální prostředky, 

výpočetní techniku a technické systémy. Podobné rozdělení používají i jiní autoři. 

Velmi podrobný přehled didaktických prostředků popsal J. Geschwinder v jeho 

odborné publikaci Metodika využití materiálních didaktických prostředků.  Je pravda, 

že mnohá didaktická technika je od doby vydání knihy v roce 1987 zastaralá a 

nahrazena, ale obecný popis stále platí, tedy že použití didaktické techniky ve výuce je 

jednak vázáno na použitou techniku, ale také na metodu, jakým způsobem je tato 

technika v edukačním procesu využita, a to se nemalým dílem odrazí na dosažení 

výukových cílů (Geschwinder, 1987).   

 

1.4 Digitální učební pomůcka 

 

Pro zjednodušení je v této práci použit termín digitální učební pomůcka, když se 

hovoří o učebních pomůckách, které jsou založeny na informačních technologiích 

a k jejich použití se používají zejména počítače, projektory a interaktivní tabule.  

V literatuře se můžeme setkat například s pojmem digitální výukový materiál (Dostál, 

2011) nebo elektronický výukový objekt (Neumajer, 2008). 

 

1.5 Správná volba digitální učební pomůcky a její vhodné využití v hodině 

 

Více než na zaznamenávání pojmů jednotlivých didaktických učebních pomůcek je 

tato práce zaměřena na jejich správné využití v souvislosti s edukačními cíli. Při 

nadšení z technických možností se totiž může lehce stát, že se zapomene právě na 
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plnění edukačních cílů. V dalších částech je pak podrobněji popsáno využití digitálních 

učebních pomůcek společně s interaktivní tabulí. 

Důvody pro použití digitálních učebních pomůcek a vizuálních pomůcek jako 

takových uvádí Z. Kalhous (2002, str. 337) v odborné publikaci Školní didaktika, kde 

je uvedeno, jakými smysly člověk získá jaké procento informací. Největší část 

informací se získává zrakem, a to 80%, poté 12% informací získává sluchem, 5% 

informací hmatem a 3 % ostatními smysly. Důvod pro použití učebních pomůcek je 

tedy jasný. 80% informací získáme prostřednictvím zraku.  Vizuální didaktické 

pomůcky tedy značnou měrou přispějí k zapamatování si probírané látky.  Další 

důvod, proč využívat digitální učební pomůcky, je dán zjištěním, kolik si 

zapamatujeme z toho, když něco sami vykonáme za pomocí různých pomůcek, nebo 

když danou věc pouze slyšíme z výkladu. V. Janíková v publikaci Výuka cizích jazyků 

(2011, str. 29) ukazuje výsledky výzkumu, který se zabýval tím, kolik si pamatujeme 

když: něco čteme – 10%, něco slyšíme – 20%, něco vidíme – 30%, něco slyšíme 

a vidíme – 50%, něco co jsme sami řekli – 70% a to co jsme sami udělali – 90%.  

V poslední době se pomalu dostává do popředí trend odstoupit od frontální výuky, kde 

80% hodiny vykládá učitel a žáci tak získávají 80% informací sluchem a pouze 12% 

zrakem a přistoupit k výuce, kdy se více zapojuje žák a zároveň při výuce využívá co 

nejvíce svých smyslů.  

Z výše uvedeného ale nevyplývá, že pokud se žákům pustí náhodné video či libovolný 

výukový program, že budou splněné edukační cíle. Při použití digitálních učebních 

pomůcek stejně jako v každé jiné edukační oblasti musí pedagog dodržovat základní 

didaktické zásady. Nesmí se zapomenout na důležitost osobní přípravy i při využití 

elektronických materiálů ve výuce. V této části zatím není dáno, zda vyučující vytvoří 

vlastní digitální učební materiály, či zda použije již vytvořené digitální učební 

pomůcky. Uvedené zásady platí pro obojí a jsou základem správného zapojení 

digitálních učebních pomůcek do výuky. Důležitá je znalost jednotlivých žáků, 

případně celé třídy a jejich úrovně znalostí. Dále je potřeba držet se učebních osnov, 

učebnic a zajistit, aby digitální učební pomůcky souvisely s cíli a kompetencemi 

uvedenými ve školním vzdělávacím programu.  

Otázky, které si musí pedagog položit při přípravě na hodinu, popisuje Z. Kalhous 

v knize Školní didaktika (2002). Pokud pedagog uvažuje o těchto otázkách při přípravě 

na výuku, provádí nezbytnou didaktickou analýzu učiva. Jedná se o klíčové body pro 
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vhodný edukační proces a jsou nezbytné jak při využití, tak při nevyužití didaktických 

pomůcek. Tato práce se zaměřuje na jednotlivé body z pohledu digitálních učebních 

pomůcek: 

1. Prvním bodem je stanovení cíle jak vyučovací jednotky jako celku, tak 

i jednotlivých bloků. Je tedy nutné zvážit, jak mohou digitální učební pomůcky 

pomoci k tomu, aby bylo stanovených cílů dosaženo. 

2. Jaké prostředky jsou zapotřebí k tomu, aby bylo dosaženo zamýšleného cíle? Je 

potřeba dobře znát obsah učiva a jakým způsobem zapojit další didaktické 

prostředky. Je nutné brát v úvahu součinnost žáků a ne pouze roli učitele. 

3. Znalost žáků a jejich dosavadních znalostí. Je vhodné zanalyzovat, co již 

edukanti znají o dané problematice, která bude probírána. Při rozebírání nového 

učiva je žádoucí zjistit, co z tohoto nového probíraného celku bude pro skupinu 

žáků nebo jednotlivce nejobtížnější. Dále je nezbytné zajistit, aby byla zajištěna 

aktivizace žáků ve výuce. Toto je zvláště důležité pro výuku cizího jazyka. 

Zejména výuka cizího jazyka vyžaduje aktivizaci žáka. Při pouhém výkladu 

učitele bez aktivního zapojení žáka se zlepšení v jazykové oblasti dostaví za 

delší dobu, než je žádoucí. Dále je třeba promyslet použití digitálních učebních 

pomůcek a jejich využití k procvičení, prohloubení nebo vysvětlení nového 

učiva. Z vlastních zkušeností se autor bakalářské práce domnívá, že není dobré 

využít digitální učební pomůcky v jedné delší části hodiny k procvičení a 

zároveň k vysvětlení nových pojmů. Jako praktičtější se osvědčilo využití 

digitálních učebních pomůcek v kratších časových intervalech a jejich jasné 

rozdělení, kdy se jedná o procvičování známých pojmů a kdy jde o vysvětlení 

nových informací.  

4. Výchovné možnosti. Jakými vhodnými prostředky lze výchovně využít učivo 

v průběhu vyučování. 

5. Organizace vyučovací jednotky. Zabezpečení pracovních podmínek. Tento bod 

považuje pisatel bakalářské práce za velmi důležitý. Při výuce je potřeba 

zajistit pracovní podmínky. Ty je nutné zajistit také pro žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami a dále také pro mimořádně nadané žáky.  Výuka 

anglického jazyka se dělí na skupiny s menším počtem žáků, pokud má třída 25 

a více žáků. Pokud je třída menší, učí se cizí jazyk najednou v celé třídě. To je 
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jeden z problémů, se kterým se vyučující cizích jazyků potýkají na veřejných 

školách. Autor bakalářské práce učí také ve třídě s počtem 24 žáků. Ve třídě 

jsou jak žáci velmi nadaní, tak žáci s vývojovými poruchami učení. Zde jsou 

digitální učební pomůcky důležitou součástí, která umožňuje při správném 

využití a dobré organizaci dát možnost všem žákům zapojit se do výuky  

6.  Časový plán vyučovací jednotky. Rozvržení, kolik času bude edukátor věnovat 

jednotlivým fázím výuky. Další nesmírně důležitá didaktická zásada, kterou je 

potřeba při použití didaktických materiálních pomůcek vzít v úvahu. Před 

každým použitím didaktických učebních pomůcek je potřeba promyslet, kolik 

prostoru bude věnováno jednotlivým učebním pomůckám. To byl také jeden 

z problémů, se kterým se autor této bakalářské práce v praxi ze začátku 

potýkal. Nedokázal zprvu odhadnout, jak velký časový prostor bude potřebovat 

pro práci s jednotlivými digitálními pomůckami. Časový plán je tedy nesmírně 

důležitý a vyžaduje dobrou přípravu, znalost jednotlivých studentů a dobrou 

znalost digitálního učebního materiálu. To je také jeden z důvodů, proč je v této 

práci preferováno využití digitálních výukových objektů, které jsou vlastní 

prací učitele, jenž jej využívá. U nich lze totiž mnohem přesněji odhadnout, 

kolik času zaberou v jedné výukové jednotce.  

7. Pracovní součinnost žáků. Zajistit způsoby pro pracovní součinnost všech žáků 

jako celku, skupin žáků a jednotlivců. 

 

2. Interaktivita a interaktivní tabule 

 

Interaktivní tabule je momentálně jedna z nejpoužívanější didaktické techniky na 

českých školách. O. Neumajer (2012) uvádí ve své odborné publikaci Strategické 

desatero ředitele k interaktivním tabulím, že první interaktivní tabule byla v České 

republice instalována v roce 1998. Interaktivní tabule jednak umožňují prezentaci 

práce učitele a zejména zapojení jednoho i více žáků najednou v interaktivních 

cvičeních. Interaktivní tabule je propojená s počítačem (kabelem USB, případně 

bezdrátově) a s projektorem. Dohromady pak tvoří funkční celek. K interaktivním 

tabulím neodmyslitelně patří také software, ve kterém lze vytvářet digitální vzdělávací 

objekty. V případě použití USB kabelu pro spojení počítače s interaktivní tabule je 
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nutné při vzdálenosti mezi počítačem a interaktivní tabulí větší než 5 metrů použít 

aktivní prodlužovací USB kabel. To je vhodné i při vzdálenosti blížící se k hranici 5 

metrů.  Na ZŠ Chmelnice se vyskytl případ, kdy vzdálenost byla 4,8 metrů a firma se 

vešla do vzdálenosti definované pro USB kabel a ušetřila na aktivním kabelu, ale 

výsledkem byly časté výpadky spojení. Není tedy vhodné vždy hledat možnosti, jak 

ušetřit, vzhledem k budoucím možným problémům. Obraz z počítače je pomocí kabelu 

(VGA nebo DVI) přenášen do projektoru a dále promítán na tabuli. Podobně jako 

interaktivní tabule může posloužit i velkoplošná dotyková televize. Výhodou je 

absence projektoru a s tím spojený problém se stínem uživatele. Nevýhodou je pak 

vyšší náchylnost na poškození obrazovky při špatném zacházení.  V literatuře lze 

nalézt různé definice interaktivní tabule. Nejčastěji se setkáme s definicí, kterou 

formuloval Jiří Dostál (2012, str. 9): „Interaktivní tabule je dotykově-senzitivní plocha, 

která umožňuje uživatelům interaktivně komunikovat a tím usnadnit sdílení 

a osvojování znalostí a dovedností.“ Tabuli je pak možné ovládat speciálním 

dotykovým perem nebo přímo prstem. V dnešní době je i možnost práce dvou a více 

uživatelů zároveň, případně jsou použity multidotykové obrazovky (multi-touch 

display) s možností ovládání více prsty případně celou dlaní namísto pouze ovládání 

jedním prstem s jedním kontaktním bodem (Neumajer, 2008). Tyto informace jsou pak 

přes řídící část interaktivní tabule přenášeny do počítače.  

Tabule byly původně koncipovány jako staticky umístěné, případně přenosné bez 

možnosti polohování. Dnes je možné k většině typů tabulí zakoupit pojezd a výšku 

tabule přizpůsobovat jednotlivým uživatelům. Existuje i možnost horizontálního 

pojezdu. Dle aktuálních informací z jednotlivých stránek zabývající se touto tématikou 

a informací od obchodníků s interaktivními tabulemi je však horizontální pojezd spíše 

raritou. Uplatnění horizontálního pojezdu může být snad jen ve velmi malých třídách, 

kde je zapotřebí použít interaktivní tabuli spolu s obyčejnou a je potřeba je umístit na 

jednu plochu stěny.  Na ZŠ Chmelnici byl podobný problém v  jedné učebně vyřešen 

použitím „křídel“ na interaktivní tabuli, které plní funkci keramické bílé tabule.  
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2.1 Druhy interaktivních tabulí a jejich software 

 

Nejzákladnější rozdělení interaktivních tabulí je podle druhu projekce. K dispozici jsou 

projektory s přední nebo zadní projekcí, tedy projektor je umístěn před nebo za tabulí. 

Ve školním prostředí zcela dominuje projektor umístění před tabulí tedy interaktivní 

tabule s přední projekcí (Neumajer, 2008). První tabule, která se instalovala na 

Základní škole Chmelnice před více než 10 lety, měla projektor umístěn ve vzdálenosti 

cca. 2 metry od interaktivní tabule. Tímto stylem byla původně řešena zapojení tabulí a 

projektorů na většině škol. Později se více ujalo řešení s umístěním dataprojektoru 

přímo na tabuli ve vzdálenosti několika desítek centimetrů. Toto řešení vyřešilo 

problém stínění obrazu uživatelem. Tento typ projekce se nazývá „Krátká projekce“, 

kdy je obraz promítán pod úhlem 45° (Kováčová, 2012). Jednou z nevýhod ovšem jsou 

projektory od firmy Hitachi, které mají jednu část projektoru mechanicky vyklápěcí, a 

které jsou náchylné na pohyb tabule, pokud je polohovatelná. Interaktivní tabule jako 

takové se pak dělí zejména podle typu povrchu na: odporové, elektromagnetické, 

ultrazvukové, infračervené, laserové, kapacitní a kamerové (Kováčová, 2012).  

Na českém trhu je více než dvacet výrobců interaktivních tabulí. V českém školství 

jsou nejvíce zastoupeny tabule Smart Technologie a Promethean ActivBoard (Wagner, 

2011).  

V dalším oddíle je popsán rozdíl mezi nejpoužívanějšími typy tabulí SMART Board 

a ActivBoard. Dále je tato práce zaměřená výlučně na interaktivní tabule ActivBoard 

s jejich softwarem ActivInspire z důvodu výlučného využití tohoto typu tabule na ZŠ 

Chmelnice, kde autor práce vyučuje. 

 

2.1 Interaktivní tabule SMART  

 

Rozdíl mezi technologií SMART Board a ActivBoard je v použitém software 

a v použité technologii tabule. Software používaný pro tabule typu SMART se nazývá 

SMART Notebook. Do nedávné doby bylo k dispozici mnohem větší množství již 

vytvořených digitálních učebních materiálů než u konkurenčního softwaru (viz. portály 

v kapitole 4). Prostředí v software SMART Notebook je uživatelsky přívětivé a mezi 

hlavní výhody se řadí možnost použití již přednastavených flash animací. Nabízí také 
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import a export do jiných formátů zejména z a do programu pro tvorbu prezentací 

Microsoft PowerPoint. Umožňuje také v omezeném rozsahu možnost importu 

z konkurenčního software ActivInspire. Výhodou je také rozsáhlá galerie s obrázky, 

objekty a zvuky. 

Technologie tabulí Smart byla již od začátku koncipována tak, aby tabuli bylo možné 

ovládat jak perem, tak i dotykem ruky. Využívá tzv. odporového principu. Nevýhodou 

je větší náchylnost k poškození než u elektromagnetické tabule. Na tabuli nelze psát 

fixami, které nejsou určeny pro tuto tabuli, ty by mohly tabuli poškodit. Povrch 

interaktivní odporové tabule se skládá ze dvou oddělených fólií. Ty jsou pokryty 

vodičem, který se nazývá ITO materiál. Mezi těmito dvěma fóliemi je mezera a při 

dotyku se obě vodivé vrstvy spojí a v důsledku vzniká elektrický odpor. Měřením 

vzniklého odporu elektronika tabule zjistí přesné souřadnice dotyku (Sládek, 2012).  

 

2.3 Interaktivní tabule ActivBoard 

 

Software, který využívají tabule ActivBoard, se jmenuje ActivInspire. S nástupem 

tohoto softwaru se více přiblížil konkurenčnímu software SMART Notebook. Původní 

software s názvem ActivStudio tak byl nahrazen vylepšeným programem s větším 

počtem nástrojů a možnostmi. V mnohých oblastech jsou oba typy software Notebook 

a ActivInspire podobné. ActivInspire také umožňuje import a export z jiných aplikací 

zejména z programu PowerPoint. Software uvádí, že umožňuje plný import ze 

software Notebook. V případě flash animací to ale neplatí a často se stává, že 

nefungují v ActivInspire stejně jako v konkurenčním software Notebook z kterého 

byly importovány. Nevýhodou je absence přednastavených flash animací. Naopak 

zajímavou výhodou je možnost využití „magnetického inkoustu“, který umožňuje 

vidět objekty z nižších vrstev.  

Technologie tabulí ActivBoard byla původně elektromagnetická a tato technologie 

u firmy Promethean stále převládá. Tato tabule je odolnější a bez problémů na ni lze 

psát i speciálními fixami.  Pokud se použije i jiný typ fixy ve většině případů nehrozí 

větší poškození. Nevýhodou je, že se pro ovládání tabule musí vždy použít speciální 

dotykové pero. Základem elektromagnetické interaktivní tabule je melaminová vrstva. 

Pod touto vrstvou je umístěna hustá síť vodičů, které vytvářejí slabé elektromagnetické 
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pole. Speciální dotykové pero pak toto pole narušuje. Změny v magnetickém poli 

vyhodnocuje elektronická část tabule a udává souřadnice dotyku (Sládek, 2012). 

Moderní trend donutil i společnost Promethean pozměnit technologii, a tak začaly 

v poslední době vyrábět také tabule, které je možné ovládat jak perem, tak i dotykem. 

Touto možností disponují například tabule řady 500 pro, které využívají pro 

digitalizaci jak technologii pasivního elektromagnetického snímání, tak také kapacitní 

snímací rozhraní (01).  

Dnes již tedy princip tabulí SMART Board a ActivBoard nemusí být rozdílný a liší se 

konkrétním typem tabule. Hlavní rozdíly jsou tak v použitém software. Tyto rozdíly 

jsou stručně shrnuté v následující tabulce, která je založena na informacích 

M. Hausnera (2007), ale upravena pro nový typ programu ActivInspire:  

 

 SMART Notebook ActivInspire 

Flash animace Přednastavené flash animace 

součástí software 

Nejsou k dispozici žádné 

přednastavené flash animace 

Možnost vidět objekty 

v nižších vrstvách 

Neumožňuje Pomocí nástroje Magický 

inkoust 

Vzájemný přenos 

formátů 

Umožňuje s omezením Umožňuje s omezením 

Ovládání programu na 

interaktivní tabuli 

Od počátku vývoje dotykem 

ruky 

Zejména speciálním 

stylusem, dnes také možnost 

ovládání rukou 

Hlavní technologie 

interaktivních tabulí 

Odporové tabule Elektromagnetické tabule 

Vlastní galerie objektů Součást software Součást software 

Tab. 1 Pozměněná a doplněná tabulka dle M. Hausner (2007) 
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2.4 Využití interaktivních tabulí na ZŠ Chmelnice  

 

Základní škola Chmelnice disponuje pouze tabulemi ActivBoard a tato práce tedy dále 

reflektuje pouze tohoto zástupce interaktivních tabulí. Největším problémem, se 

kterým se škola po několika letech instalace prvních tabulí může potýkat, je problém 

s životností lamp u dataprojektorů, zejména při jejich nesprávném používání. Částky 

za lampy pak dosahují několik tisíc a nemálo zasahují do rozpočtu školy. Je dobré 

vždy promyslet umístění tabule v učebně, aby všichni žáci měly dobrý výhled na tabuli 

a zároveň umístění s ohledem k poloze oken. Většina tabulí na ZŠ Chmelnice je určena 

pouze pro práci s dotykovým perem. Pouze dvě tabule je možné ovládat také dotykem 

ruky. Z vyjádření učitelů, kteří s jednotlivými tabulemi pracují, je zřejmé, že zejména 

pro první stupeň je přívětivější ovládání rukou. Na druhou stranu je zde ovšem riziko 

poškození tabule nevhodnou manipulací. Jako velmi nešťastné řešení se ukázala 

instalace prvních interaktivních tabulí na ZŠ Chmelnice, kde byly u stolu s počítačem 

jističe pro počítač a projektor, u kterých bylo doporučeno je po ukončení práce 

vypínat. Mohlo se tedy stát, že někteří vyučující tak vypnuli projektor dříve, než se 

stihl ochladit, a výrazně tak snižovali životnost projektoru. Zejména v počátcích musí 

management školy učitele dobře zaškolit a zajistit správné používání. Dále je nutné 

pedagogy dobře motivovat, aby se nestávalo, že vyučující používají interaktivní tabuli 

pouze jako projekční plátno. Zajímavé je, že se nedá říci, že by použití interaktivní 

tabule pouze jako náhradu projekčního plátna použila výhradně „starší“ generace, jak 

dokazuje například situace na ZŠ Chmelnice. Jako jedno z dalších měřítek při instalaci 

interaktivní tabule je důležitost správné volby ozvučovacího zařízení. Zejména při 

výuce cizího jazyka je dle odborníků nutné neopomenout tuto problematiku zejména 

při používání audio nahrávek k procvičení správné výslovnosti (J. Harmer, 2007). 

Nesprávně umístěné nebo nevhodně zvolené ozvučovací zařízení může snížit efektivitu 

této didaktické techniky. Ne vždy nové technologie mají nejlepší efekt, a tak například 

ActivBoard  s reproduktory umístěnými přímo na tabuli o kvalitě zvuku příliš 

nepřesvědčují. Jako efektivnější pro vhodné šíření zvuku v prostorách učebny se jeví 

zesilovač s externími reproduktory umístěnými ve větší vzdálenosti od tabule. Na ZŠ 

Chmelnice je takto realizována polovina učeben s interaktivními tabulemi a z postřehů 

jednotlivých vyučujících lze zjistit, že takové řešení umístění reproduktorů je zejména 

pro výuku cizího jazyka mnohem vhodnější. Důležité je také neopomenout nutnou 
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údržbu jak upozorňuje například D. Bannisterová ve své publikaci Jak nejlépe využít 

interaktivní tabuli (2010).  Jako velmi praktické se také jeví, pokud je určen někdo, 

kdo se o tuto techniku stará. Pokud škola tuto skutečnost opomene a nechá to „jen 

tak“, může počítat s nemalými náklady, které vzniknou při zanedbané péči 

o interaktivní tabule. Zejména je důležité pravidelně čistit filtry projektorů a případně 

optiku projektorů. Při instalacích interaktivních tabulí se na ZŠ Chmelnice dodržovala 

důležitá zásada, aby v okolí tabule bylo místo a nebyly tam umístěny nějaké nástěnky 

nebo obrazy. To by totiž mohlo lehce odvádět pozornost žáků od informací, které jim 

chce vyučující prostřednictvím interaktivní tabule zprostředkovat.  V jednom případě 

je tabule umístěna přiliž blízko katedře, která je napevno zabudovaná k zemi. Toto se 

později ukázalo jako velmi nevýhodné, protože je potřeba zachovat určitý prostor pro 

žáky před interaktivní tabulí. Z výše uvedených praktických zkušeností jsou jasně 

patrné důležité zásady při instalaci a následném použití a údržbě interaktivních tabulí, 

kterým musí být věnována náležitá pozornost. 

 

2.5 Klady a zápory při práci s interaktivní tabulí 

 

Klady zápory jsou formulovány na základě vlastních zkušeností autora, dále dle 

podnětů Milana Hausnera z publikace Výukové objekty a interaktivní vyučování 

(2007) a závěrů Jiřího Dostála uvedené v novější publikaci Využití interaktivní tabule 

a výukových programů ve výuce (2012). 

 

Kladné rysy interaktivních tabulí: 

 

1. Při vhodném využití interaktivní tabule a dodržování didaktických zásad lze 

žáky motivovat k učení. 

2. Žáci zapojují více smyslů a je uplatňována zásada názornosti. Nejde jen 

o statický obraz, ale o dynamický, kdy je možné využít animace, přesouvat text 

nebo objekty. 
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3. Lze déle udržet pozornost žáků. Musí se ale brát v potaz to, jak zapojit co 

nejlépe celou třídu v případě, kdy žáci obsluhují interaktivní tabuli a řeší 

nějakou úlohu. 

4. Velkou výhodou pro vyučující je možnost využití materiálu opakovaně 

(zejména při paralelní výuce), snadný přenos této digitální učební pomůcky 

a také možnost jejího snadného upravení. Autor bakalářské práce učí angličtinu 

v různých učebnách, a pokud by měl některé informace a plakáty pokaždé 

přenášet a zapisovat informace na tabuli, hodina by byla jistě méně efektivní. 

5. Aby žáci látku vstřebali co nejlépe, je potřeba je aktivně zapojit do výuky. 

Toho se s použitím interaktivní tabule dosáhne velmi dobře. 

6. Informace, které žáci dostávají prostřednictvím interaktivní tabule, lze také 

jednoduše sdílet s těmi, kteří jsou nemocní, nebo sdílet se žáky, pokud je 

vhodné, aby informace měli k dispozici i po skončení vyučování. 

 

Záporné rysy interaktivních tabulí: 

 

1. Při prvním použití interaktivní tabule ve výuce je to pro žáky něco nového, o co 

mají zájem, ale po čase zájem opadá a berou to jako samozřejmost. Tento bod 

se nemusí zařadit mezi zápory, pokud vyučující vhodně využívá interaktivní 

tabule a ve vhodné míře. Zde je důležitá informace, že nemusíme tabuli využít 

za každou cenou každou vyučovací hodinu. 

2. Možnost sklouznutí k encyklopedismu. Aby se interaktivní tabule nestala pouze 

chrličem nových informací. 

3. Interaktivní tabule je využívána pouze jako projekční plátno. S tímto záporem 

se autor bakalářské práce setkává nejčastěji a sám se snaží, aby k tomu v jeho 

případě nedocházelo. Kouzlo tohoto didaktického prostředku je právě 

v možnosti interakce a je potřeba toho vhodně využít v edukačním procesu. 

Důležitá je správná motivace vyučujících. 

4. Zejména v počátcích je časově náročná příprava výukových objektů a správné 

zapojení výuky s interaktivní tabulí. Vyučujícímu se tak může zdát, že bez této 

didaktické pomůcky ušetří část svého volného času. 
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5. Není příliš velké množství i-učebnic pro interaktivní tabule. Tento bod pomalu 

přestává být pravdou, kdy je již sice větší množství interaktivních učebnic, na 

druhou stranu ale škola nemá vždy peníze na to, aby je zakoupila. V současné 

době jsou podle K. Albrechta, autora článku Elektronické učebnice a jejich 

současná nabídka v podstatě dvě společnosti, které se zabývají elektronickými 

učebnicemi (02). Jsou to nakladatelství Fraus a nakladatelství Nová škola. Cena 

jednotlivých elektronických učebnic bez pracovních sešitů se příliš neliší 

a pohybuje se v hodnotě okolo 5000,-Kč včetně DPH.  

6. Obavy, že studenti zcela přestanou pracovat s klasickou knihou. Opět ale velmi 

záleží na tom, jaký prostor vyučující interaktivní tabuli v dané vyučovací 

jednotce věnuje, a zda má v tomto ohledu vyrovnaný názor. 

7. Omezení psaného projevu, protože žáci ve většině případů pouze klikají na 

tlačítka. I na interaktivní tabuli lze využít možnost psaní, ale je pravda, že 

dotykovým perem se píše o něco hůře než klasickou křídou. Na druhou stranu 

ale již po jednom až dvou měsících získají i žáci třetí třídy jistotu a není pro ně 

problém doplňovat jednoduchá psaná cvičení i na interaktivní tabuli.   

8. Někteří učitelé mohou být tak nadšení interaktivní tabuli, že zcela potlačí 

demonstraci některých jevů na reálných pokusech – například ukázky různých 

hornin, chemické reakce nebo použití figuríny v hodině biologie.  

9. Při intenzivním denním světle nebo při potřebě zvýšeného osvětlení může být 

text zobrazený na interaktivní tabuli obtížně čitelný. Tomu se dá předejít 

vhodnou volbou velikost a barvy písma a také barvy pozadí. Dále je potřeba 

brát v úvahu svítivost projektoru a umístit na okna vhodný stínicí prostředek, 

například žaluzie nebo rolety. Z vlastní zkušenosti autor bakalářské práce vidí 

jako vhodné vyzkoušet pouze jednu roletu jedné barvy v jedné třídě a teprve 

poté nakoupit další. Na základní škole Chmelnice se hromadně nakoupilo 

množství světle žlutých rolet, které ale v letních měsících jsou naprosto 

nedostatečné a u staršího projektoru je skutečně obtížné některé prvky viditelně 

zobrazit a musí se nahradit roletami tmavšími. 
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10. Energetická náročnost. Při použití interaktivní tabule a projektoru se 

samozřejmě zvyšuje spotřeba elektrické energie. Snížení energetické spotřeby 

se dá zajistit například dobrou přípravou a vědět, kdy přesně chce vyučující 

interaktivní tabuli zapojit do výuky. Při vhodných světelných podmínkách je 

často možné využívat úsporný režim projektoru, případně využít režim „blank“, 

který místo přenášení obrazu z monitoru zobrazí na interaktivní tabuli jednu 

předvolenou barvu - většinou černou. Tento režim je vhodné využít ve chvílích, 

kdy se s tabulí nepracuje, ale vzhledem k dalšímu použití v brzké době se 

nevyplatí projektor vypnout. 

11. „Tabule se může stát prostředkem šikany učitele ze strany studentů“ (Dostál, 

2012, str. 16) Například rozostřením projektoru, posunutím tabule, aby kurzor 

myši neodpovídal, povytažení kabelů. Těmto jevům lze předejít správnou 

prevencí a řešením nežádoucích patologických jevů.   

Dalším zajímavým pohledem na výhody a nevýhody interaktivních tabulí je stanovisko 

O. Neumajera (člena Jednoty školských informatiků z katedry informačních 

technologií a technické výchovy Pedagogické fakulty UK), které je zveřejněno 

v Učitelských novinách v čísle 16 z roku 2012. Autorem článku je R. Švancar a článek 

má výstižný název: Pro a proti interaktivním tabulím. Autor tohoto odborného článku 

rozebírá otázku kladů a záporů interaktivních tabulí s O. Neumajerem a M. Hubatkou. 

V první části je uveden postoj O. Neumajera. S jeho názorem ohledně interaktivních 

tabulí  se v zásadě autora této bakalářské práce ztotožňuje. Uvádí, že je to didaktická 

pomůcka s velkým potenciálem v rukou dobře metodicky vybaveného a také technicky 

zdatného pedagoga. Naopak pedagogovi nepřipravenému může tento nástroj ve výuce 

a v dosažení výukových cílů spíše uškodit. Ukazuje také důležitý fakt. Totiž že počet 

tabulí na škole není tím správným ukazatelem kvalitní školy.  Negativa rozděluje na 

didaktická a technická. Didaktická znamenají špatné využití potenciálu interaktivních 

tabulí. V praxi to jsou učitelé, které ji využívají pouze namísto promítacího plátna, a 

tak slovíčko interaktivní zůstane skryto pouze v samotném názvu tabule. Jako 

technické nedostatky vidí zejména zdravotní dopad. Nepříjemným je určitý hluk 

ventilátoru dataprojektoru, nebezpečí pro oči, nutnost zatemnění místnosti. Většinu 

těchto nedostatků se postupně daří eliminovat. Dle O. Neumajera by měl ředitel školy 

při výběru interaktivní tabule více dbát na doporučení odborného školního pracovníka 

než na samotnou sumu peněz, případně doporučení prodejců jednotlivých tabulí, kteří 
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samozřejmě mnohonásobně svůj výrobek přechválí. Dále je nutné brát v potaz 

samostatný provoz tabulí a případné opravy. Ani jedno není úplně nejlevnější. 

Budoucnost by viděl v nahrazení interaktivních tabulí velkými  LCD nebo dotykovými 

plazmovými obrazovkami.   

Ve stejném článku je uveden také názor ředitele znojemské ZŠ Miroslava Hubatky. 

Ten naopak nevidí skoro žádná negativa. Jeho škola má interaktivní tabule ve všech 

třídách na prvním stupni a ve všech odborných učebnách druhého stupně. Vidí dobré 

pedagogické výsledky, které jsou pravděpodobně založeny na kvalitní přípravě dobře 

vybaveného pedagogického sboru. Také ale vidí nevýhodu v tabulích v tom, že 

špatnému učiteli prostě pomoci nemohou (Švancar, 2012). 

 

3. Digitální vzdělávací objekty „DVO“ 

 

Digital learning object – DLO by měl být správně přeložen jako digitální vzdělávací 

objekt, případně digitální učební objekt nebo elektronický výukový objekt (Neumajer, 

2008). Nejvíce se v naší republice ujal pojem digitální učební materiál DUM. V této 

práci je na základě prostudovaných informačních zdrojů preferován pojem digitální 

vzdělávací objekt „DVO“, který dle názoru autora bakalářské práce lépe vystihuje 

charakteristiku tohoto objektu a je přesnějším překladem původního anglického názvu. 

Jedná se o výukový objekt vytvořen vyučujícím, který byl vytvořen za pomoci 

výpočetní techniky a je uložen v nějakém formátu v digitální formě. Jehož cílem je 

využití v edukačním procesu. Definice digitálního vzdělávacího objektu není úplně 

jasná a liší se podle jednotlivých autorů. David A. Wiley považuje za digitální 

vzdělávací objekt jakýkoli digitální zdroj, který může být opětovně využit pro podporu 

vzdělávání. Oficiální definice Institute of Electrical and Electronics Engineers říká: 

„Výukový objekt je jakákoli digitální nebo nedigitální entita, která může být použita 

v učení, vzdělávání a výuce.“ (Neumajer, 2008). Původně byl tento pojem vytvořen 

zejména kvůli e-learningovým kurzům. V České republice se rozšířil zejména 

s nasazením interaktivních tabulí do škol. Takový elektronický objekt může být 

obrázek, zvuk, video, text, aplikace atd. Digitální vzdělávací objekt, o kterém se v této 

práci hovoří v souvislosti s interaktivními tabulemi, tak může být například soubor 

vytvořený v programu ActivInspire, který může obsahovat textové, obrazové, zvukové 
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informace a také odkazy na další soubory nebo internetové stránky. Obvykle 

jednotlivý digitální vzdělávací objekt obsahuje informace jen k jednomu předmětu 

a často pouze nějakou určitou informaci k danému výukovému předmětu. DVO pak 

učitel může využívat ve svých hodinách a v případě dodržení autorských práv jej také 

může prostřednictvím úložišť poskytnout dalším pedagogům.  

 

3.1 Didaktické zásady při tvorbě a použití digitálních výukových objektů 

 

Didaktické zásady pro tvorbu DVO jsou vhodně shrnuty v publikaci M. Hausnera 

(2007). Ing. Hausner popisuje princip magického slova DOMINO
2
, které se stalo 

názvem soutěže mezi jednotlivými učiteli v tvorbě digitálních výukových objektů. 

Každé písmeno v tomto slově má svůj význam a ukazuje na to, jaké atributy by měl 

mít kvalitní DVO: 

- D jako Dynamický 

- O jako Originální 

- M jako Motivující 

- I jako Interaktivní 

- N jako Návodný 

- O jako Otevřený ke změně. 

V dnešní době mnozí žáci nemají zájem o výuku, a tak pomocí DVO je možné žáky 

vhodným způsobem motivovat k práci a k případnému dalšímu zájmu o výuku i mimo 

přímý edukační proces. Digitální výukový objekt by tedy neměl být jen digitální 

projekcí toho, co by v jiném případě vyučující sestavil na běžné tabuli. Je potřeba 

digitální objekty vytvořit tak, aby se žáci mohli přímo podílet na vypracovávání 

zadaných úloh.  Obsah musí být jasný a přesně definovaný, tedy návodný a nakonec 

otevřený ke změně. Zde je nutné pamatovat na to, že každá skupina žáků je jiná a tak 

je vhodné, když lze DVO jednoduše upravit a přizpůsobit různým skupinám 

a věku žáků. Zde je patrná hlavní výhoda například oproti využití výukového software, 

                                                
2
 V posledních dvou letech (2012, 2013) se soutěž DOMINO stala celostátní soutěží DVO pod záštitou 

MŠMT ve spolupráci s NIDV (http://domino.nidv.cz/) 
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ve kterém je velmi obtížné nebo ve většině případů dokonce nemožné provádět 

jakékoli změny, které jsou potřebné pro různé žáky různých kategorií.  

V následujících odstavcích jsou uvedeny jednotlivé zásady tak, jak je vidí Ing. Hausner 

(2007, str. 59 – 64), jsou zde uvedeny i autorovy poznámky z praxe a dále přidány 

poznámky dalších autorů: 

 

- Motivace. Pomocí interaktivní tabule a použití DVO se skutečně daří žáky 

vtáhnout do hodiny. Autorovi bakalářské práce se například několikrát stalo, že 

žáci prohlásili, že je angličtina příliš nebavila, ale díky zapojení interaktivní 

tabule do výuky mají k angličtině lepší vztah a na hodiny se těší. To se však 

nesplní pouze umístěním interaktivní tabule do třídy jako nějakého magického 

prvku, ale velkou část hraje právě kvalitní práce vlastního vyučujícího. 

Podobně jako se lépe naslouchá dynamickému řečníkovi, tak se i lépe motivují 

žáci, když prvky na tabuli nebudou statické, ale dynamické.  

- Názornost. Názornost je základním principem vzdělávání. O této didaktické 

zásadě bylo hovořeno již dříve v této práci ve spojení s didaktickými 

a učebními pomůckami. Je vhodné jednotlivé prvky DVO vytvořit takovým 

způsobem, aby se co nejlépe blížily reálným situacím a byly přiměřené věku 

a vědomostem žáků dané třídy. V úvahu je potřeba také vzít maximální dobu, 

po kterou se může žák soustředit na dění na tabuli. Ta je podle M. Hausnera 

20 – 30 minut. Delší prezentace by přestávala plnit svoji funkci. Jiří Dostál toto 

ještě doplňuje a rozvíjí v publikaci Učební pomůcky a zásada názornosti 

(2008), kde na straně 32 upozorňuje, že si vyučující musí dát pozor, aby výuka 

byla nejen názorná, ale také jasná. Jeden z praktických podnětů pro lepší 

názornost při tvorbě DVO je použití alespoň čtyř různých barevných odstínů 

v jednotlivých dílčích částech DVO. (Dostál, 2011, str. 322). Při využití DVO 

jako výkladu nových skutečností se nesmí zapomenout vzít v úvahu předchozí 

znalosti žáků a vše dohromady propojit. Při zásadě názornosti je dobré 

pamatovat na to, aby bylo využito co nejvíce smyslů (Dostál, 2011, str. 17). To 

také vede k zamyšlení, že v některých případech může reálný model vykonat 

lepší službu než jeho digitální zpracování. Když si každý žák může na daný 

předmět sám „sáhnout“.  
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- Činnosti učení. Důležitým prvkem je zpětná vazba, kterou si využitím 

interaktivní tabule pedagog částečně vyloučí. Jednou z možností je využití 

hlasovacích zařízení, které ale mnohé školy nemají. Zpětná vazba se tedy často 

získá pomocí jiných prostředků než DVO. Z toho je také jasně patrná již 

několikrát zmiňovaná zásada přiměřenosti při využití interaktivních tabulí 

v edukačním procesu.  

- Samostatnost. Pokud by žák pracoval s DVO bez jakéhokoli vedení, nedosáhlo 

by se požadovaných kompetencí v učení. Žák musí být zapojený do vyučovací 

jednotky a učitel musí na žáka i při použití interaktivní tabule a DVO  

pedagogicky působit. Znovu je vidět nutnost dobré připravenosti pedagoga.  

- KISS. Je zkratka, která znamená v tomto případě: „keep it small and simple“. 

Tedy DVO může být, a je to dokonce vhodné, malý a jednoduchý. Rozsáhlý 

projekt totiž může vést spíše k tomu, že vyučující zapomene na zásadu 

přiměřenosti.  

- Kontrola a komunikace. Musíme mít kontrolu nad výukovým objektem 

zejména tehdy, pokud zapojujeme některé prvky, které jsou k dispozici pouze 

„online“. Zejména při výuce cizích jazyků se nesmí zapomenout na jazykové 

dovednosti a využití kvalitních zvukových nahrávek. Je potřeba dát pozor také 

na to, aby se neztratila nutná komunikace mezi vrstevníky, která může probíhat 

mimo, nebo prostřednictvím interaktivní tabule. Interaktivní tabule by se měla 

stát prvkem k rozvoji komunikace a ne k jejímu utlumení.  

 

 Podobný pohled, ale v určitých oblastech rozsáhlejší a doplňující, na didaktické 

 zásady při tvorbě digitálních výukových objektů má PhDr., PaeDr. Jiří Dostál 

 Ph.D. V odborné publikaci Učebnice interaktivní výuky s využitím 

 multimediální učebny (2011, str. 15) jsou rozebrány následující zásady: 

- Zásada soustavnosti. Opět myšlenka, kterou vyjádřil již J. A. Komenský 

v Didaktice analytické (Komenský, 1874), kdy poukazuje v poučce číslo 105 

na důležitý fakt, že je potřeba postupovat od věcí jednodušších k složitějším. 

Podobně látka, která je prezentována prostřednictvím DVO, musí na sebe 

logicky navazovat a je třeba probírat učivo od jednodušší k složitější látce. 

Vyučování totiž musí být soustavné a průběžné. 
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- Zásada spojení teorie s praxí. Nedílná součást toho, aby se podařilo zapojit 

žáky do výuky. Kromě propojení s životními situacemi je důležité přenášet 

dovednosti a znalosti na další vzdělávací cykly studia 

- Zásada uvědomělosti a aktivity. Cílem by vždy mělo být, aby DVO přispěl 

k osobnímu rozvoji žáka. 

- Zásada komplexního rozvoje žáka. V případě výuky cizího jazyka se 

primárně při tvorbě DVO edukátor zaměřuje na rozvoj jazykové inteligence. 

I přesto je potřeba neopomenout, že je třeba brát v úvahu nutnost rozvíjet 

žákovu osobnost v oblasti poznávací, psychomotorické a afektivní.  

- Zásada vědeckosti. Pedagog by při tvorbě DVO měl neustále rozvíjet své 

dovednosti a přizpůsobovat se novým trendům jak v možnostech tvorby DVO, 

tak i v oblasti daného vyučovacího předmětu. 

- Zásada emociálnosti. Učitel i žák jsou ve vzájemné interakci. Do tohoto 

vztahu při použití DVO vstupuje jako třetí prvek také interaktivní tabule. Na 

rozdíl od interaktivní tabule není edukant ani edukátor stroj, a tak se vzájemně 

emocionálně ovlivňují. Učitel by měl při použití DVO plnit, podobně jako 

v jiných oblastech edukačního procesu, nejen roli předkladatele informací, ale 

také rádce a průvodce. 

- Zásada trvalosti. Pro edukační proces ne příliš dobrým faktem ohledně 

lidského mozku je jeho postupně zapomínání osvojených věcí. DVO může být 

velmi dobrým prvkem v boji proti zapomínání. Je potřeba využít DVO 

k dokonalému pochopení látky a dále se bránit zapomínání správným využitím 

při opakování již probíraného učiva. 

- Zásada individuálního přístupu. Každý žák je individuální tvor, a vzhledem 

k této skutečnosti k němu musí pedagog také takto přistupovat. Digitální učební 

objekt je tedy nutné vytvořit takovým způsobem, kdy jsou bráni v patrnost jak 

žáci nadaní, tak žáci s vývojovými poruchami učení a ostatní žáci. DVO při 

správném použití může právě individuální přístup zajistit například tím, že je 

možné v některých částech hodiny mít připravený materiál pro ty, kteří 

potřebují danou látku více procvičit, případně mít připravené těžší úlohy, které 

mohou zaměstnat nadanější žáky. Tyto materiály lze právě vhodně 

zakomponovat do hodiny prostřednictvím DVO.  
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- Zásada přiměřenosti. Tato zásada plně pokrývá informace od Milana 

Hausnera. 

- Zásada názornosti. Opět zásada již několikrát zmíněná, kdy je vhodné zapojit 

co nejvíce smyslů. 

- Zásada zpětné vazby. Souvisí s obavami M. Hausnera. Může vést k nesprávné 

diagnostice chyby. Je potřeba dát pozor na nevhodné použití DVO, které by 

mohlo zpětné vazbě bránit.  

 

3.2 Digitální vzdělávací objekty z pohledu autorského zákona 

 

Při tvorbě digitální vzdělávacích objektů je nutné dodržovat autorský zákon. 

Problematika autorského zákona a duševního vlastnictví není jednoduchá. Nejlepší 

možností je ta, kdy učitel vytvoří DVO pouze ze svých zdrojů. Ne vždy je to ovšem 

možné. Rozdíl je také v tom, zda pedagog plánuje svůj DVO použít pouze ve svých 

výukových hodinách, nebo zda plánuje jeho umístění na webová úložiště s cílem 

umožnit využití digitálního vzdělávacího objektu dalšími pedagogy. Ideální je 

v případě použití cizích obrázků využít volně dostupné galerie. Mezi ty patří podle 

O. Neumajera (2012, s. 4) například Wikimedia Commons, 8000 Free Cliparts nebo 

OpenClipArt. V případě, kdy chce vyučující ve svém DVO použít nějaký cizí materiál, 

musí postupovat podle zákonu číslo 121/2000 Sb., o autorském zákoně. Neznalost 

tohoto zákona není omluvou. 

Dle §2 odst. 1 je za dílo chráněné autorským zákonem považováno: „dílo literární 

a jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti 

autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetně podoby 

elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam.“ 

(Sbírka zákonů č. 121, 2000, s. 2). Z  této definice jsou zjevné dva znaky díla. Zaprvé, 

že jde o dílo literární, nebo umělecké či dílo vědecké. Zadruhé je takové dílo 

výsledkem tvůrčí duševní činnosti autora a to může být vyjádřeno v různých 

vnímatelných podobách, včetně podoby elektronické. Může být trvalé nebo dočasné 

bez ohledu na význam, účel nebo rozsah (Hausner, 2007). Odstavce 2 – 6 §2 Sb. dále 

popisují dílo jako počítačový program, databáze či fotografické dílo, sborník například 

časopis, encyklopedie. Dále je dílo předmětem autorského zákona také v tom případě, 
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že se jedná o dílo vzniklé tvůrčím zpracováním díla jiného, včetně překladu do cizího 

jazyka. (Sbírka zákonů č. 121, 2000, s. 2). Přitom nezáleží na tom, zda je dílo 

dokončené a autorské právo se vztahuje také na jména postav a název, pokud jsou 

splněny podmínky odstavce 1 nebo odstavce 2 §2.  

Autorem díla je podle §5 odst. 1 a fyzická osoba, která dílo vytvořila. (Sbírka zákonů 

č. 121, 2000, str. 3) Autorská složka je složena ze dvou částí z osobního práva a práva 

majetkového (Hausner, 2007).  Pro tuto práci je důležitý zejména §35 (Sbírka zákonů 

č. 121, 2000 s. 9) Užití díla v rámci občanských a náboženských obřadů, v rámci 

školních představení a užití díla školního.  Odstavec 2 a 3 říkají: „Do práva autorského 

nezasahuje ten, kdo nevýdělečně užije dílo při školních představeních, v nichž účinkují 

výlučně žáci, studenti nebo učitelé školy nebo školského či vzdělávacího zařízení. Do 

práva autorského také nezasahuje škola nebo školské či vzdělávací zařízení, užije-li 

nevýdělečně ke své vnitřní potřebě dílo vytvořené žákem nebo studentem ke splnění 

školních nebo studijních povinností vyplývajících z jeho právního vztahu ke škole nebo 

školskému či vzdělávacímu zařízení (školní dílo)“. Je pouze zapotřebí uvést citaci 

s uvedením zdroje, autora a názvu. (Hausner, 2007). Z výše uvedeného vyplývá, že 

v případě využití materiálů pouze ve výuce má pedagog celkem rozsáhlé možnosti 

v použití dostupných děl. Jiné je to v případě, kdy chce daný digitální výukový objekt 

dát k dispozici i dalším pedagogům. Tehdy nemůže dílo použít bez svolení autora. 

Z hlediska právní jistoty je tedy ideální využívat zcela vlastní materiály, případně 

materiály, které jsou licencovány pro volné šíření bez souhlasu autora. I v těchto 

případech je ale nutná citace.  

Materiály pro další volné šíření bez souhlasu autora mohou být podle Z. Šostého 

(2012, str. 4) licence následujících typů:  

- Creative commons - umožňující volné šíření ovšem pouze v případě 

nekomerčního využití. 

- Public domain - licence, které mohou být volně šiřitelné bez dalšího omezení 

i pro komerční účely. 

- Licence stanovené autorem, například pro konkrétní díla. 
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Na některých webových serverech jsou obrazové materiály v dostupnosti v řádech 

miliónů. Často jsou rozděleny do kategorií s možností vyhledávání. Mezi 

nejrozsáhlejší patří podle odborného článku na serveru zive.cz  www.freepik.com, 

commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page, www.freedigitalphotos.net a další. 

(Petrásek, 2011). I v případě, kdy začínající uživatel internetu používá k vyhledávání 

například vyhledávač Google, může i zde využít možnosti pokročilého vyhledávání, 

kdy může zadat typ licence vyhledávaného materiálu.  

 

4. Úložiště digitálních objektů 

 

Digitální úložiště pro digitální výukové objekty začala vznikat s rozšířením DVO. 

První zmínky o digitálních úložištích se objevily začátkem roku 2008. Tato úložiště 

umožňují snadné sdílení jednotlivých objektů, kdy ve většině případů je nutná 

registrace na daném serveru. V českých podmínkách byl vesměs přijat pojem 

didaktický učební materiál, a tak je i ve většině jmen internetových adres úložišť 

obsažena zkratka DUM, která reprezentuje didaktický učební materiál. V ČR byly 

DVO a digitální úložiště masivně rozšířené po projektu financovaným ESF, který se 

nazýval EU peníze školám.  

Dle specifikace, kterou stanovila nezisková standardizační organizace The IMS Global 

Learning Consortium, je úložištěm digitálních objektů /z anglického learning object 

repository/ kolekce zdrojů, které jsou přístupné prostřednictvím počítačové sítě.  

Webové stránky mají strukturu podobnou souborovému systému v počítači, kdy jsou 

jednotlivé soubory uloženy v různých adresářích neboli složkách. Podobně jsou 

hierarchicky uspořádány také jednotlivé digitální výukové objekty v těchto úložištích. 

Podle O. Neumajera  lze úložiště rozdělit zpravidla na dva typy: na úložiště, kdy na 

serverech jsou uloženy soubory jako takové a v některých případech je umožněno 

víceúrovňové vyhledávání, a na metadatové vyhledávače objektů, které pouze indexují 

samotné objekty, které však jsou uloženy na jiných serverech (Neumajer, 2007). 

Další rozdělení může být podle toho, zda jsou nové objekty vkládány pouze správcem 

daného úložiště, nebo zda jednotlivý objekty vkládají registrovaní uživatelé. Toto 

rozdělení se nazývá jednosměrné nebo také jednocestné a obousměrné.  

 

http://www.freepik.com/
http://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page
http://www.freedigitalphotos.net/
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4.1 Seznam a charakteristika vybraných úložišť v ČR 

 

Obecně lze nalézt jednotlivé DVO na stránkách jednotlivých škol, nebo na některých 

z úložišť, například na stránkách Základní školy Kaznějov.  V případě použití DVO  

z jiných zdrojů než z k tomuto účelu vytvořených úložišť nemá vyučující žádnou 

možnost, jak zjistit kvalitu daného materiálu. Pokud se digitální výukový objekt 

nachází na některém z úložišť, je většinou možné jej ohodnotit (například dumy.cz) 

a případně jej také kontrolují správci daného úložiště (například rvp.cz).  

Podle PaedDr. Jana Mikáče jsou v České republice 3 hlavní úložiště, o kterých hovoří 

ve svém článku „Kde jsou výstupy projektů za 6 miliard korun?“ ze 4. 11. 2013 

(Mikáč, 2013). Prvním z nich je nástavba portálu RVP.cz, ta se od roku 2008 rozšířila 

o portál digitálních výukových objektů. Objekty jsou dostupné na adrese dum.rvp.cz. 

V listopadu 2013 obsahoval dum.rvp.cz  8604 materiálů. Relativně malé číslo je dáno 

tím, že při ukončení evropského projektu na konci roku 2011 hrozil téměř zánik celého 

webu. To se sice nestalo, ale provoz byl značně omezen. Dalším důvodem je ta 

skutečnost, že jsou zobrazované jen takové výukové materiály, které mají vysokou 

kvalitu a publikované materiály jsou kontrolovány NÚV.  

Dalším úložištěm je portál VeSkole.cz. Toto úložiště se v současné době orientuje 

zejména na materiály pro software SMART Notebook, ale v jednotkách desítek jsou 

k dispozici i výukové materiály založené na jiných platformách. Zde je k listopadu 

2013 k dispozici 22 014 digitálních výukových objektů. Z toho objekty pro SMART 

Notebook jsou v počtu 18 706.  

Největším a také nejuniverzálnějším úložištěm je portál DUMy.cz. Toto úložiště je 

provozováno firmou Boxed, s.r.o., která je známá zejména prodejem repasovaných 

počítačů a také správou sítě (www.boxed.cz). K dispozici je k listopadu 2013 

k dispozici celkem 104 279 digitálních učebních materiálů. Toto úložiště je největší 

v České republice a dle mého názoru má největší potenciál k růstu. Fungovat začalo 

v únoru 2012, kdy bylo k dispozici asi 20 000 výukových materiálů a z číselných údajů 

je jasně vidět, jak za méně než dva roky zaznamenalo toto úložiště více než 

pětinásobný vzrůst v počtu digitálních výukových objektů. Zde je možné nalézt 

materiály vytvořené v jednom z programů pro interaktivní tabule, ale také v jiných 

běžně používaných programech běžných kancelářských balíčků. I na úložišti DUMy.cz 

jsou jednotlivé objekty kontrolovány, ne však v takovém rozsahu jako objekty na 
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úložišti RVP.cz. DUMy.cz se autorovi bakalářské práce jako úložiště osvědčilo 

nejvíce. Je zde přehledně propracované fulltextové vyhledávání podle různých kritérií 

a všechny objekty mohou být ohodnoceny jak uživatelem, tak odborníkem, což je 

velmi vhodné při výběru. Dále je velmi užitečné, že je vidět velikost souboru 

a samozřejmě jeho typ. Vyhledávání lze filtrovat podle typy vzdělání, výukového 

zdroje a šablony EU PES. Jednatel společnosti Boxed Luďek Heinz v článku s názvem 

Úložiště 20 tisíc DUMů dostupných zdarma z 28. 6. 2012 uvedl, že cílem tohoto 

portálu je mít k dispozici více než 1 300 000 digitálních učebních materiálů (Učitelské 

listy, 2012). 

Autor bakalářské práce za poslední dobu nejvíce využíval materiály právě z posledně 

jmenovaného úložiště DUMy.cz. Pokud chce někdo vkládat materiály na výše uvedená 

tři úložiště, je potřebná registrace. Ke stahování digitálních učebních objektů není 

nutná registrace, ale je výhodou.  

Mezi další úložiště, které PaedDr. Jan Mikáč ve svém článku: „Kde jsou výstupy 

projektů za 6 miliard korun?“ nezmínil, patří úložiště activucitel.cz. Jak již název 

napovídá, jedná se o úložiště, kde jsou vkládány materiály vytvořeny pomocí software 

ActivInspire nebo starší verze programu ActivStudio. Nevýhodou tohoto úložiště je 

ten, že na rozdíl od předchozích tří je nutná registrace i pro možnost stahování 

jednotlivých DVO. Zajímavá je, že při vložení práce na toto úložiště se autor vzdává 

svých práv na toto dílo a objekty tak mohou být volně upravovány a používány.  

V listopadu 2013 bylo na tomto úložišti k dispozici celkem 24 228 materiálů. Tyto 

materiály pocházejí zejména z projektu ESF-OPVK a byly vytvořeny pedagogy 

partnerských škol tohoto projektu.  

 

4.2 Výhody a nevýhody úložišť 

 

Tato část práce je pojata čistě ze subjektivního pohledu. K dispozici jsou pouze 

vyjádření uživatelů na různých diskusních fórech. Při popisu výhod a nevýhod úložišť 

digitálních učebních materiálů vychází tato část práce zejména z vlastní zkušenosti 

autora s jejich použitím a ze zkušeností ostatních pedagogů na Základní škole 

Chmelnice, kteří jednotlivá úložiště využívají.  
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Výhody 

 

1. Množství výukových objektů v jednotlivých úložištích. Mezi nesporné 

výhody úložiště digitálních učebních objektů patří jejich postupné rozšiřování 

a množství materiálů. Ještě před dvěma lety bylo nevýhodou nízké množství 

materiálů v českém jazyce, ale za poslední roky se situace velmi zlepšila. 

2. Objekty založeny na různých platformách. Ačkoli jsou některé objekty 

vytvořeny pro jeden nebo druhý software komerčních interaktivních tabulí, tak 

kromě software, ve kterém lze objekty vytvářet i předvádět, existuje k verzi 

ActivInspire i k programu SMART Notebook verze zdarma, ve které lze dané 

objekty předvádět, nikoli však vytvářet. Mezi jednotlivými programy lze také 

provést částečný import a export.  

3. Zlepšující se přehlednost jednotlivých úložišť a alespoň určitá snaha 

o kontrolu jednotlivých výukových objektů a možnost hodnocení jednotlivých 

objektů jinými pedagogy.  

4. Dostupnost těchto úložišť. Většina škol je připojena k internetu a totéž platí 

i o většině pedagogických pracovníků v jejich soukromí. Každý se tak může 

k úložištím pohodlně připojit a procházet jednotlivé materiály.  

5. Ušetřený čas. Výhodou využití úložišť oproti vytváření vlastního DVO je jistě 

také čas, který vyučující ušetří, než kdyby daný výukový objekt sám vytvářel. 

Zejména pro začínající uživatele interaktivních tabulí toto může být prvním 

krokem k využití digitálních učebních materiálů v jejich hodinách bez nutnosti 

znalosti jednotlivých programů pro tvorbu DVO. 

 

Nevýhody 

 

1. Finanční ohodnocení učitelů. Některé výukové objekty byly finančně 

ohodnoceny například z peněz získaných z projektů EU. Většinu dalších 

objektů však vytvářejí a sdílejí učitelé bez finančního ohodnocení. Toto by 

v budoucnosti mohlo mít vliv na kvalitu a kvantitu digitálních učebních 

materiálů. Výjimkou je snad jen portál dum.rvp.cz, kde mohou být autoři za 

své příspěvky honorováni. 
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2. Financování úložišť. Projekt RVP málem zanikl právě pro nedostatek financí. 

Sice nadále funguje, ale výukových materiálů je na něm velmi málo 

v porovnání s ostatními portály. Ty ostatní jsou financovány firmami, které 

prodávají jednotlivé tabule a mají zájem na rozšíření výukových objektů a tím 

získání vyšší prestiže u potenciálních zákazníků. Z pohledu autora bakalářské 

práce je tedy pouze portál dumy.cz skutečně neziskový, ačkoli jen zčásti, 

protože si firma, která stojí v pozadí, tímto také snaží získat více 

potencionálních zákazníků, neboť většina jejich aktivit je zaměřená právě na 

problematiku ICT ve školství. 

3. RVP a různé rozvržení učiva jednotlivých školských zařízení. Při vzniku 

Rámcově vzdělávacího programu a poté Školního vzdělávacího programu 

došlo k tomu, že mnoho škol učí jednotlivé učivo v různých ročnících. Také 

je velké množství učebnic schváleno Ministerstvem školství mládeže 

a tělovýchovy pro jednotlivé předměty. Důsledek toho je ten, že je mnohdy 

obtížné nalézt na úložištích materiál, který by odpovídal přesně potřebám 

konkrétního pedagoga pro konkrétní vyučovací jednotku.  Často tak může být 

výukový materiál použit, aniž by uceleně rozvíjel látku, která je na dané škole 

probírána. Na úkor využití digitálních učebních materiálů tak může být 

potlačován konkrétní vzdělávací cíl dané školy. 

4. Nutná dobrá znalost konkrétního DVO. Při použití výukových objektů 

z úložiště je nutné se s daným DVO dobře seznámit. Nestačí jej pouze použít 

na základě dobrého hodnocení a názvu. Je potřeba znát jeho jednotlivé snímky 

a vědět, kdo a kdy má s materiálem pracovat. Tedy zda bude s DVO pracovat 

edukátor nebo edukant. Může se například stát, že vyučující má k dispozici 

kvalitní DVO, jehož nedílnou součástí jsou zvukové výstupy. Pokud si tuto 

skutečnost pedagog dopředu nezjistí a nevyzkouší na interaktivní tabuli, může 

se stát, že zvukový výstup nebude správně fungovat, a celá hodina tak může být 

narušena a DVO bude v konečném důsledku rozptylujícím faktorem 

v konkrétní vyučovací hodině.  

5. Malé množství DVO v méně rozšířených předmětech. Základní školy 

musely zavést na druhém stupni povinný druhý cizí jazyk. Zde by se jistě velmi 

uplatnily různé didaktické materiální pomůcky. Nejčastějším druhým cizím 

jazykem je němčina, ale na některých školách to je francouzština či španělština. 
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V případě vyhledávání digitálních výukových objektů na úložišti dumy je pro 

francouzský jazyk k dispozici pouze 20 materiálů a pro španělský jazyk taktéž 

20 materiálů. Pro španělštinu se v době psaní této práce z dvaceti materiálů 

nenašel ani jediný DVO, který by byl vytvořen v software ActivInspire nebo 

SMART Notebook.  Všechny byly vytvořeny v textovém dokumentu, nebo 

v programu pro tvorbu prezentací. Vzhledem k neznalosti španělštiny autora 

bakalářské práce nemohla být posouzena jejich jazyková hodnota, ale žádný 

z nich plně nesplňoval princip DOMINO.  

 

4.3 Možnosti digitálních úložišť v oblasti anglického jazyka 

 

Tento oddíl je zaměřen na možnosti digitálních úložišť a množství materiálu pro 

využití ve výuce anglického jazyka se zaměřením zejména na první stupeň základní 

školy. Zdálo by se, že materiálů pro anglický jazyk bude nepřeberné množství. 

Zajímavé je, že v českých podmínkách to není tak docela pravda. Pro doložení této 

skutečnosti je dále rozebráno nejrozsáhlejší úložiště dumy.cz a jeho možnosti v oblasti 

materiálů pro anglický jazyk na 1. stupni. Výhodou tohoto úložiště je totiž také 

informace o množství jednotlivých materiálů pro různé předměty. K dispozici je 

k listopadu 2013 6087 materiálů pro výuku anglického jazyka na prvním stupni 

základní školy. Toto množství vysoce přesahuje množství výukových objektů pro jiné 

cizí jazyky a v tom má tedy prvenství. Pokud ale toto číslo porovnáme například 

s předmětem český jazyk v množství 12 054 DVO nebo předmětem Člověk a svět 

práce 13 644 DVO objektů, zjistíme, že v porovnání s těmito předměty je rozsah 

materiálů mnohem menší. V listopadu 2013 má více než polovina objektů pro výuku 

anglického jazyka na prvním stupni hodnocení maximálně 3 hvězdičky z možných pěti 

a neřadí se tedy mezi nejkvalitněji zpracované. Další nevýhoda je dána tím, že velké 

množství materiálů je vytvořeno jako prezentace s příponou typu ppt nebo pptx. 

Samozřejmě i v těchto případech je možnost určité interaktivity, ale možnosti jsou 

omezené oproti programům ActivInspire nebo SMART Notebook. Na druhou stranu je 

samozřejmě k dispozici mnoho kvalitních materiálů. Osobně se ale autorovi bakalářské 

práce nikdy nepodařilo vyhledat ideální digitální učební objekt pro jeho hodiny 

angličtiny na první pokus. Vždy si musel prohlédnout minimálně dva nebo tři 
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materiály, ze kterých poté mohl vybrat ten, který se nejlépe hodil pro danou lekci. 

Většinou je zapotřebí materiál upravit, aby lépe pasoval do konkrétní hodiny školního 

vzdělávacího programu dané školy.  

Výhodou anglického jazyka je možnost nalézt spoustu DVO resp. DLO – digital 

learning objects v anglickém jazyce na úložištích v jiných zemích. Problémem je 

pouze používání jiných učebnic a jiných osnov na školách mimo ČR. Je tedy potřeba 

jednotlivé digitální výukové objekty dobře vybrat. Mezi zajímavá úložiště patří 

www.promethenaplanet.com Zde jsou k dispozici DVO po registraci. Některé DVO 

jsou volně dostupné, ale za jiné je nutné zaplatit. Další možností, která již není závislá 

na jedné platformě jako prometheanplanet, je portál MERLOT www.merlot.org. 

Jméno tohoto webu znamená Multimedia educational resource for learning and online 

teaching. Obsahuje k listopadu 2013 42 594 materiálů. DVO jsou ale jen jednou 

z komponent tohoto webu. Zajímavé je, že zatímco česká úložiště jsou primárně 

koncipována na tvorbu objektů v software pro jednotlivé typy interaktivních tabulí, ty 

zahraniční obsahují také množství videí, flash animací a java appletů. Přes 50 000 

materiálů je také dostupné na úložišti curriki.org, kde jsou materiály přehledně 

uspořádány s pokročilými možnostmi vyhledávání. Dalším zajímavým úložištěm je 

server I Know that dostupný z adresy iKnowthat.com.  Je to rozsáhlé úložiště velmi 

dobře roztříděných a popsaných digitálních výukových materiálů. Celkový počet 

výukových objektů však není na stránkách nikde uveden. 

 

5. Další možnosti pro interaktivní výuku  

 

Jednou z možností vylepšení digitálních výukových objektů je inspirace ze zahraničí, 

kde je větší využití videí ve  výukových materiálech. Toto je jeden směr, kterým se 

mohou čeští pedagogové inspirovat a zpestřit tak digitální výukové objekty. V dnešní 

době jsou všechny výukové objekty pro vyučování navrženy pro práci s interaktivní 

tabulí. Jednou z nevýhod je přímé zapojení pouze jednoho studenta (dnes při použití 

dual režimu dvou studentů), kdy ostatní jsou spíše pasivními prvky. To se dá 

samozřejmě odstranit správnou didaktickou přípravou při tvorbě a využití DVO. 

Případně ostatní žáci mohou pracovat s pracovními listy. Další nevýhodou je to, že 

stále nejsou interaktivní tabule ve většině škol k dispozici ve všech učebnách, a tak 

http://www.promethenaplanet.com/
http://www.merlot.org/
curriki.org
iKnowthat.com
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někdy vyučující prostě nemůže interaktivní tabuli použít, protože v dané třídě není 

k dispozici. Problém může nastat také tehdy, kdy se pedagog musí neustále 

přemisťovat mezi jednotlivými učebnami, což je časté zejména při výuce na II. Stupni 

ZŠ nebo na středních školách. V různých učebnách totiž mohou být různé verze 

interaktivních tabulí s různou velikostí obrazovky a odlišným typem ovládání. 

Vyučující pak musí materiály neustále přizpůsobovat podmínkám dané třídy a tabule.  

 

5.1 Interaktivně bez interaktivní tabule a vize do budoucna 

 

Jednou z možností, která se postupně rozšiřuje, je použití tabletů ve výuce. Ještě před 

několika lety by to znamenalo obrovské finanční zatížení školy. Nyní jsou však tablety 

velmi dostupné a tablet vhodný pro použití ve školním prostředí lze pořídit za méně 

než 3000,- Kč včetně DPH (například Lenovo IdeaTab A1000L, který začátkem roku 

2014 bylo možné pořídit za 2700,-Kč s DPH). Navíc tablet začíná být tak rozšířený 

jako mobilní telefon a tak například v jedné třídě  na Základní škole Chmelnice na 

druhém stupni vlastní tablet drtivá většina žáků. Škola by tedy v některých případech 

ani nemusela řešit nákup tabletů. Na prvním stupni je ale situace rozdílná 

a tablet má například ve 3. C v ZŠ Chmelnice v roce 2013 jen každý 8. žák. Druhým 

problémem jsou různé platformy a operační systémy tabletů. Ty jsou v zásadě tři iOS 

od společnosti Apple, systém Android od Google a systém Windows od společnosti 

Microsoft. Některé aplikace jsou dostupné na všechny platformy, ale z didaktického 

hlediska je vhodnější a snazší využívat při výuce v jedné třídě pouze jednu platformu.   

Ve světě v některých školách tablety kompletně nahradily učebnice. Zavedení tohoto 

trendu je nyní subjektem zkoumání i na našich českých školách (37). Článek Šimona 

Stvůrka ze společnosti Scio poukazuje například na školu v České Kamenici. V článku 

Hospodářských novin z 15. 11. 2011 „Kde je angličtina zábava?“ je tato škola uvedena 

jako první v České republice, která zapojila iPady do výuky (Daňková, 2011). Další 

školy poté kamenickou školu následovaly. Původně škola tablety používala jen pro 

výuku anglického jazyka, protože většina dostupných aplikací pro výuku byla právě 

v anglickém jazyce. Žáci si také tablety brali od paní učitelky a pak je zase vraceli.  

Situace se za poslední dva roky opět posunula velmi kupředu. Mnoho aplikací je 

dostupných v češtině. Některé učebnice jsou k dispozici v elektronické podobě jako 
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například učebnice od nakladatelství Fraus. Dnes se hovoří o tzv. koncepci 1:1, kterou 

Ondřej Neumajer definuje jako situaci, kdy každý žák je vybaven počítačem 

(respektive tabletem), připojením k internetu a vhodným softwarem. Kromě tabletu lze 

pro naplnění koncepce 1:1 použít i notebook, ultrabook nebo smartphone. Dříve se toto 

pojmenování označovalo koncepcí 1:1 computing. Podle O. Neumajera je lepší 

označení 1:1 learning. Jednou z překážek by mohlo být malé technické vybavení pro 

pedagogické pracovníky (Neumajer, 2013).  

Výše byla zmíněna možnosti využití vlastní techniky žáků ve výuce. O. Neumajer 

popisuje ve výše uvedeném článku tento trend jako BYOD, tedy bring your own 

device, čili přines svoje vlastní zařízení. Zejména při nízkém stavu rozpočtu je toto pro 

školu vhodnější, pokud by chtěla zajistit výuku za použití tabletů nebo smartphones. 

Ovšem z organizačního a pedagogického hlediska je tato možnost velmi náročná.  

Koncept 1:1 již probíhá na několika školách v EU. O. Neumajer poukazuje na klíčová 

zjištění z jeho provedeného výzkumu. Zásadní je to, co platí i o interaktivních tabulích. 

Jen samotné zařízení přístupné učiteli a žákům ještě nezajistí kvalitní a interaktivní 

výuku. Při konceptu 1:1 je nutné kvalitní strategické plánování při zavedení tohoto 

konceptu do edukačního procesu. Aby byl tento projekt úspěšný, je důležitá správná 

dlouhodobá strategie a také nezbytné vzdělávání pedagogických pracovníků. Opěrným 

bodem pro tuto část je názor autora, že při vyhodnocení konceptu 1:1 je potřeba brát 

v patrnost i jiné aspekty než pouze výukové výsledky žáků zapojených do projektu 1:1. 

V potaz je potřeba brát zájem žáků o výuku, jejich absence a chování ve výuce. Autor 

říká: „Důležitá je kombinace všech tří dimenzí inovace: technologické, pedagogické 

a organizační.“ (Neumajer, 2013).  

Toto je tedy jedna z možných vizí do budoucna, která může postupně vytlačovat 

atraktivitu interaktivních tabulí. Jen se nesmí jít směrem pouhého zviditelnění školy 

množstvím tabletů a na nic jiného nebrat zřetel.  

S tím souvisí také nutnost dostupnosti elektronických učebnic, čehož se dobře chopilo 

již dříve zmíněné nakladatelství Fraus. Dále je ale také potřeba, aby byly k dispozici 

i další publikace v elektronické podobě, což v českém jazyce ještě stále nedosahuje 

takového rozsahu jako například v angličtině. Zajímavý je také aktuální článek 

z Učitelských novin ze 17. 10. 2013 s názvem Výuka s tablety se osvědčila, děti ale 

školu radši nemají. Tento článek shrnuje výsledky projektu Flexibook 1:1, který 
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spustilo nakladatelství Fraus ve spolupráci s partnerem společností Apple. Ve školním 

roce 2012/2013 se do tohoto projektu zapojilo 65 učitelů a 528 žáků z celkem 16 škol. 

Očekávání projektu se zatím plně nenaplnila. Je pravda, že se děti s tablety doma více 

učily, ale stále jej používaly spíše k zábavě. Zatím se tak nenaplnilo tížené očekávání, 

že by se zvýšila jejich iniciativa při učení, nebo se zlepšil jejich vztah ke škole 

(Daňková, 2011). 

Jako ideální kombinaci vidí O. Neumajer v článku Pro a proti interaktivním tabulím 

uvedeného v čísle 16 učitelských novin z roku 2012 zapojení tabletů do výuky se 

současným využitím učitelského počítače a velkoplošné obrazovky plazmové, nebo led 

display technologie.  

 

6. Výuka anglického jazyka na 1. stupni základní školy s využitím 
didaktických prostředků 

 

Ze všech dosavadních informací je patrné, že výuka angličtiny se nestane zázračnou 

s použitím tabule, ale může se stát velmi efektivní a pro děti příjemnou při správném 

zapojení digitálních vzdělávacích objektů do výuky. Je potřeba mít na paměti specifika 

výuky anglického jazyka a pamatovat na to, aby interaktivní tabule nezastínila nutnost 

hlasové komunikace edukantů. Při práci s DVO na interaktivní tabuli je dobré toto 

promyslet již při přípravě Školního vzdělávacího programu. DVO musí výuku 

zpestřovat, doplňovat a umocňovat, místo aby studenty odváděly jiným směrem. 

Příkladem může být využití interaktivní tabule pouze k promítání cizojazyčných filmů, 

které ale svým obsahem pramálo souvisejí s probíranou látkou. Výuka cizího jazyka je 

velmi významnou složkou kompletního vzdělání, což je patrné také z toho, že 

komunikace v cizích jazycích je jednou u z klíčových kompetencí stanovenou 

odbornou komisí Evropské rady (Sak, 2007).  
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6.1 RVP anglický jazyk 1. stupeň 

 

RVP uvádí v oddíle 5.1.2 Cizí jazyk jako očekávané výstupy pro cizí jazyk na 1. stupni 

receptivní, produktivní a interaktivní řečové dovednosti. Zejména by měl žák na konci 

1. stupně umět používat abecední slovník, vyslovovat a číst foneticky správně, umět 

pochopit obsah čteného materiálu a konverzace dvou osob. Žák by měl umět sestavit 

graficky a formálně správně jednoduchá písemná sdělení a měl by obsah umět ústně 

reprodukovat v jednoduché konverzaci. Mezi témata, která by měl takto ovládat, patří 

domov, rodina, škola, volný čas, oblečení, nákupy, příroda, počasí, svátky, tradice, 

základní zeměpisné údaje. (Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, 

2010) 

 

6.2 ŠVP anglický jazyk 1. stupeň na konkrétní ZŠ 

 

Školní vzdělávací program na Základní škole Chmelnice vychází z Rámcového 

vzdělávacího programu. Anglický jazyk se na této škole vyučuje podle učebnice Fraus 

Click. Kvůli finančním možnostem jsou používány pouze tištěné učebnice a pracovní 

sešity. Nejsou tedy k dispozici elektronické verze knih nebo pracovních sešitů. Výuka 

anglického jazyka směřuje více než jen k ovládnutí tohoto jazyka, ale zejména 

k praktickému využití při komunikaci. Při výuce anglického jazyka na I. stupni se ZŠ 

Chmelnice zaměřuje na 5 základních oblastí jazyka, na: rozhovory, poslech, čtení, 

psaní a samostatný ústní projev. ŠVP zdůrazňuje fakt, že cílem výuky angličtiny na 

prvním stupni je zejména probuzení zájmu žáka o studium tohoto jazyka a vytvoření si 

pozitivního vztahu k němu a právě zde je velký prostor pro využití DVO pro naplnění 

tohoto cíle. Výklad prvků gramatického systému je omezen pouze na nezbytné 

minimum. Významnou úlohou pedagoga je rozvíjet představivost dětí a podněcovat 

a oceňovat jejich aktivitu a invenci a jejich tvůrčí přístup k činnosti v předmětu.  
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6.3 Cíle cizojazyčné výchovy 

 

Cíle cizojazyčné výchovy popisuje R. Choděra ve své odborné publikaci Didaktika 

cizích jazyků (2013). Uvádí zde tři cíle při výuce cizího jazyka: Jazykový, vzdělávací 

a výchovný. Jako primární označuje cíl jazykový. Jednotlivé cíle lze dle R. Choděry 

(2013, s. 74) zjednodušeně formulovat takto: 

1. Jazykový cíl. Znamená osvojení si komunikativní kompetence. Žák by měl být 

schopen řešit praktické situace. Ze tří zmíněných cílů je tím nejdůležitějším. 

Jazykový cíl spočívá v komunikativních dovednostech. K těm patří poslech, 

mluvení a čtení.   

2. Vzdělávací cíl. Do této oblasti patří poznatky o jazyce jako součást kultury 

jiného národa a dále znalosti odlišnosti cizího jazyka od mateřského.  

3. Výchovný cíl. Posilování kladného vztahu k jazyku vede také k posílení 

multikulturního myšlení.  
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Praktická část 
 

Hlavním cílem praktické části bakalářské práce je vytvořit digitální výukové objekty 

pro výuku angličtiny ve 3. třídách základní školy. Při tvorbě a následném použití 

výukových objektů jsou použity informace z teoretické části. Dalším cílem je poté 

využití těchto objektů ve výuce a zjištění, zda skutečně pomohly k lepšímu zapojení 

žáků do výuky a ke zlepšení jejich jazykových dovedností a upevnění vztahu 

k předmětu anglický jazyk. Ověřením v praxi se zjistí, zda je možné digitální výukové 

objekty využít tak, jak byly připraveny, nebo je nutné je upravit. 

V teoretické části bylo uvedeno, že je k dispozici určité množství již vyhotovených 

DVO. Valná většina z nich je určena zejména pro procvičování gramatických jevů. 

Nedílnou součástí výuky jazyk anglického je také zavádění a rozšiřování slovní 

zásoby. Vzhledem k tomu, že takto zpracovaných výukových objektů se v českých 

úložištích vyskytuje menší počet (viz. kapitola 4.3), než výukových objektů 

zaměřených na gramatické jevy, digitální výukové objekty v této bakalářské práci jsou 

zaměřeny právě tímto směrem. 

Ačkoli je výuka anglického jazyka realizována na základních školách již od první 

třídy, mnohé děti slovní zásobu za první a druhý ročník zapomenou a ve třetím ročníku 

jim tato zásoba chybí. Výukové objekty tedy budou sloužit jednak pro novou slovní 

zásobu probíranou ve 3. ročníku a dále také k zopakování slovní zásoby z předchozích 

let, na kterou 3. ročník navazuje.  

V praktické části jsou veškeré popisy práce s DVO pouze v poznámkách k jednotlivým 

stránkám DVO. Autor práce se domnívá, že tyto informace pro žáky nejsou podstatné 

a pouze zabírají místo v jednotlivých listech. Účinnější je, pokud učitel dá pokyny 

ústně a v případě častého používání interaktivní tabule žáci již brzy pochopí, co je asi 

u konkrétního DVO za úkol, popřípadě se nechá zobrazená poznámka. Poznámka tak 

slouží zejména pro případ, že by digitální výukový objekt využil někdo jiný než sám 

autor. V poznámkách je obsažen popis úkolu pro žáky, krátká metodika a případně 

krátká technická poznámka.  

Společné cíle DVO ve výukové hodině jsou rozšíření slovní zásoby na daná témata 

a její upevnění. DVO se zaměřují na slovní zásobu probíranou ve třetí třídě a jeden 

DVO částečně opakuje téma z předchozího ročníku, které není náplní učiva třetí třídy. 
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Určitá část žáků má se slovní zásobou problém, ačkoli se jedná o slovíčka, která se 

většinou probírala již v 1. a 2. ročníku. Žáky často nebaví se slovíčka učit a je nutné 

jim pomoci hravou formou. Cílem je tedy také vtáhnout je do učení a ukázat jim 

možnost učení se nových slovíček zábavnou formou. 

Všechny DVO jsou vytvořeny pro práci s programem ActivInspire a byly v praxi 

ověřeny na interaktivních tabulí ActivBoard se stylusem.  Kromě víše uvedeného 

programu, interaktivní tabule, dotykového pera, dataprojektoru a počítače nejsou nutné 

žádné další pomůcky.  

Hodnocení jednotlivých DVO vycházelo zejména z reakcí žáků, jejich práce a to jak 

těch, kteří pracovali momentálně s interaktivním objektem, tak i těch, kteří v danou 

chvíli s interaktivní tabulí nepracovali. Děti měli možnost na konci hodiny zhodnotit, 

co se jim líbilo a také co se za danou hodinu naučily. To se týkalo celého výukového 

celku, který zahrnoval také daný DVO. 

V rámci bakalářské práce bylo připraveno 8 DVO v závislosti na výše zmíněných 

společných parametrech, kterými jsou věk žáka třetí třídy, oblast výuky dle RVP, cíle 

a technické vybavení. DVO byly následně ověřeny v praxi v průběhu školního roku 

2013/2014. Úvodní stránky s názvem DVO a poslední stránky s použitými zdroji 

neobsahují cvičení pro žáky a při rozboru použití Digitálních vzdělávacích objektů 

tedy nejsou v praktické části rozebírány a jako první snímek je vždy uveden první 

snímek s interaktivním cvičením daného souboru. 
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Digitální výukové objekty pro výuku anglického jazyka – ZŠ 3. třída 

 

Téma: Toys (v digitální příloze DVO pod názvem: Toys01) 

Časová dotace na DVO: 10 minut 

Vstupní požadavky na žáka: Alespoň částečná znalost slovní zásoby z oblasti hraček. 

Základní práce s interaktivní tabulí. 

Představení DVO: DVO obsahuje kromě úvodní a závěrečné stránky 7 stran 

s interaktivními objekty. 

Postup práce s žáky: Uvedeme žáky do probíraného tématu Toys. Žáci již měli 

slovíčka procvičovat doma. V této hodině zařazujeme DVO pro procvičení slovní 

zásoby. V případě častých chyb můžeme DVO jako celek, nebo jeho části použít pro 

zopakování v dalších hodinách. 

Použití: Na první stránce přiřazují žáci k jednotlivým obrázkům správná anglická 

slovíčka. Žáci se střídají a zároveň slovíčka vyslovují. Správnost kontroluje vyučující. 

Druhá stránka obsahuje slova, ve kterých jsou přeházená písmenka. Žáci přemisťují 

písmenka ve slovech na správná místa. Třetí a čtvrtá stránka obsahuje schovaný 

obrázek a žáci hádají, co to je. Obrázek může odkrývat vyučující nebo nějaký žák, 

případně se mohou žáci také střídat. Na následující stránce učitel nebo vybraný žák 

zakryje posuvným obdélníkem jednu hračku a žáci hádají, která tam chybí. Mohou 

hádat všichni žáci, případně mohou být rozděleni do skupin. Šestá stránka obsahuje 

čtyři hračky a u každé jsou tři slova, z nichž dvě jsou špatně napsaná. Žáci přemisťují 

správná a špatná slova do kontejnerů. Sedmá stránka slouží pro kontrolu. Žáci říkají 

slovíčka a přesunutím jednotlivých hraček ověřují správnost. 

Ověření v praxi: Časová dotace vyhovovala a práce s DVO trvala 12 minut. Některé 

stránky je vhodné upravit – viz. závěr. 

Autoevaluace a hodnocení DVO: Žáci s nadšením chodili k tabuli a řešili zadané 

úkoly. Nejvíce se líbily stránky č. 3 a 4, které obsahují skrytý objekt a lupu 

s neviditelným inkoustem. Žáci, kteří momentálně s tabulí nepracovali, také 

spolupracovali například při špatné odpovědi žáka u interaktivní tabule. DVO splnil 

očekávaný cíl a vtáhl děti do děje. Přispěl k upevnění slovní zásoby.  
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Závěr: Dvě stránky, které obsahují skrytý obrázek s neviditelným inkoustem, je 

vhodnější nezařazovat za sebou a aktivitu tak rozdělit. Žáci při správném uhodnutí 

obrázku chtěli vidět obrázek celý a původně se to řešilo roztáhnutím lupy. Vhodnější je 

přidat tlačítko, které objekt zobrazí. Čtvrtá stránka, kde byla ukrytá jedna hračka, děti 

sice zaujala, ale technické zpracování se zakrytím jednoho z obrázků nebylo vhodné 

a bylo jasně patrné, o který obrázek se jedná. Změny byly provedeny a v příloze jsou 

uloženy pod názvem Toys02.   

 

 

Téma: Family (v digitální příloze DVO pod názvem: Family01) 

Časová dotace na DVO: 10 minut 

Vstupní požadavky na žáka: Alespoň částečná znalost slovní zásoby z oblasti rodina. 

Základní práce s interaktivní tabulí – ovládání i psaní pomocí nástroje pero. 

Představení DVO: DVO obsahuje kromě úvodní a závěrečné stránky 7 stran 

s interaktivními objekty. 

Postup práce s žáky: Připomeneme žákům nedávno probírané téma rodina. Žáci již 

slovíčka znají a jedná se o procvičování probírané látky za poslední týdny. V této 

hodině zařazujeme DVO pro procvičení slovní zásoby. V případě častých chyb 

můžeme DVO jako celek, nebo jeho části použít pro zopakování v dalších hodinách. 

Žákům ukážeme první snímek a vysvětlíme, že se budeme zabývat oblíbenou rodinou 

Simpsonových. Krátce vysvětlíme, co to znamená rodokmen a jeho anglický název 

family tree. Vysvětlíme, že se budeme zabývat příbuzenskými vazbami ve vztahu 

k Líze Simpsonové. 

Použití: Na první stránce přiřazují žáci k jednotlivým obličejům v rodokmenu správná 

anglická slovíčka. Žáci se střídají a zároveň slovíčka vyslovují. Správnost kontroluje 

vyučující. Druhá stránka obsahuje slova, ve kterých jsou přeházená písmenka. Žáci 

přemisťují písmenka ve slovech na správná místa. Třetí stránka obsahuje schovaný 

obrázek a žáci hádají, kdo to je. Poté do horní řádky zapíší, v jakém příbuzenském 

vztahu je k Líze. Obrázek může odkrývat vyučující nebo nějaký žák a ti se mohou také 

střídat. Na čtvrté stránce žáci přesouvají špatná slovíčka do koše. Na konci přiřadí 

správná slova k daným obrázkům - postavy jsou opět v příbuzenském vztahu k Líze. 
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Pátá stránka obsahuje názvy členů rodiny, kde jsou vynechaná písmena. Žáci mají 

doplnit chybějící písmena. Využijí přitom nástroj pero. Šestá stránka obsahuje 

schovaný obrázek a žáci hádají, kdo to je. Poté do horní řádky zapíší, v jakém 

příbuzenském vztahu je k Líze. Sedmá stránka slouží pro kontrolu, zda si žáci již 

slovíčka dobře pamatují. Žáci říkají slovíčka a přesunutím slov na kouzelnou 

interaktivní tabuli zjišťují, zda slovíčko již dobře znají. 

Ověření v praxi: Časová dotace byla překročena o 5 minut a práce s DVO trvala 15 

minut. Vzhledem k tématu rodiny Simpsonových děti práce s tímto DVO velmi bavila, 

ale přesto by bylo vhodnější práci s DVO zkrátit odebráním jednoho snímku. 

Autoevaluace a hodnocení DVO: Žáci s nadšením chodili k tabuli a řešili zadané 

úkoly. Nejvíce děti oslovila první stránka s rodokmenem rodiny Simpsonových. Žáci, 

kteří momentálně s tabulí nepracovali, také spolupracovali například při špatné 

odpovědi žáka u interaktivní tabule.  

Závěr: Žáci spolupracovali a upevňovali si znalost slovíček z oblasti rodina. DVO 

zabralo více času, než bylo plánováno. Jako nejvhodnější se jeví odstranit jednu 

stránku s hádáním skryté postavy a dále odebrání dvou slovíček u stránky, kde se 

dopisují chybějící písmena, aby výsledná časová dotace byla 10 minut. Změny byly 

provedeny a v příloze jsou uloženy pod názvem family02. 

 

 

Téma: House (v digitální příloze DVO pod názvem: House01) 

Časová dotace na DVO: 10 minut 

Vstupní požadavky na žáka: Alespoň částečná znalost slovní zásoby z oblasti 

domov. Základní práce s interaktivní tabulí. 

Představení DVO: DVO obsahuje kromě úvodní a závěrečné stránky 7 stran 

s interaktivními objekty. 

Postup práce s žáky: Připomeneme žákům nově probírané téma Domov. Žáci již měli 

slovíčka procvičovat doma. V této hodině zařazujeme DVO pro procvičení slovní 

zásoby. V případě častých chyb můžeme DVO jako celek, nebo jeho části použít pro 

zopakování v dalších hodinách. 
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Použití: První stránka obsahuje obrázek domku a žáci přiřazují do jednotlivých částí 

obrázku správná anglická slovíčka. Žáci se střídají a zároveň slovíčka vyslovují. 

Správnost kontroluje vyučující. Druhá stránka obsahuje skrytou místnost a žáci hádají, 

o kterou místnost se jedná. Obrázek může odkrývat vyučující nebo nějaký žák a ti se 

mohou také střídat. Na třetí stránce žáci z abecedy v dolní části obrazovky doplňují 

chybějící písmena do jednotlivých slov. Čtvrtá stránka obsahuje skrytou místnost 

a žáci hádají, o kterou místnost se jedná. Obrázek může odkrývat vyučující nebo 

nějaký žák a ti se mohou také střídat. Pátá stránka obsahuje slovíčka, která se vztahují 

k tématu domov a zároveň obsahují slovíčka, která jsou špatně napsaná. Žáci mají 

kliknout na špatná slovíčka a tím je odstranit (zneviditelnit). Na konci mají zůstat 

jenom správná slovíčka. Šestá stránka obsahuje skrytou místnost a žáci hádají, o kterou 

místnost se jedná. Obrázek může odkrývat vyučující nebo nějaký žák a ti se mohou 

také střídat. Sedmá stránka slouží pro závěrečnou kontrolu. Žáci říkají jednotlivá 

slovíčka a přesunutím jednotlivých slov na obrázek dveří kontrolují správnost. 

Ověření v praxi: Časová dotace byla překročena o 5 minut. Děti sice velmi baví hádat 

schovanou místnost s použitím neviditelného inkoustu, ale je možná vhodné použít jen 

jeden snímek tohoto typu a tím udržet časovou dotaci 10 minut. 

Autoevaluace a hodnocení DVO: Žáci s nadšením chodili k tabuli a řešili zadané 

úkoly. Jako nejvhodnější se prokázal snímek č. 5, kde žáci měli odstraňovat chybně 

napsaná slovíčka. Žáci si tak uvědomili, že je potřeba umět slovíčka správně napsat 

a ne jen znát výslovnost. Žáci, kteří momentálně s tabulí nepracovali, také 

spolupracovali například při špatné odpovědi žáka u interaktivní tabule a to zejména 

u výše zmíněného snímku. DVO splnil očekávaný cíl a vtáhl děti do děje. Přispěl 

k upevnění slovní zásoby.  

Závěr: DVO je vhodné zkrátit například použitím pouze jednoho snímku 

s neviditelnou místností a takto zkrácený soubor je uložen pod názvem House02.  
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Téma: Animals (v digitální příloze DVO pod názvem: Animals01) 

Časová dotace na DVO: 10 minut 

Vstupní požadavky na žáka: Alespoň částečná znalost slovní zásoby z oblasti 

zvířata. Jedná se zejména o opakování látky z 1. a 2. ročníku a některá slovíčka jsou 

pro děti nově probírána ve 3. ročníku. Základní práce s interaktivní tabulí. Umět 

používat nástroj pero pro psaní textu. 

Představení DVO: DVO obsahuje kromě úvodní a závěrečné stránky 7 stran 

s interaktivními objekty. 

Postup práce s žáky: Uvedeme žáky do tématu zvířátka. Žáci mnohá z těchto slovíček 

již znají z předchozích ročníků. V této hodině zařazujeme DVO pro procvičení slovní 

zásoby. V případě častých chyb můžeme DVO jako celek, nebo jeho části použít pro 

zopakování v dalších hodinách. 

Použití: Na první stránce přiřazují žáci k jednotlivým zvířátkům správná anglická 

slovíčka. Žáci se střídají a zároveň slovíčka vyslovují. Správnost kontroluje vyučující. 

Druhá stránka obsahuje oblíbené pexeso. Žáci hledají dvojice obrázek - anglické 

slovíčko. Je vhodné vytvořit skupiny asi po pěti dětech. Na třetí stránce žáci přiřazují 

k jednotlivým anglickým slovíčkům obrázky zvířátek. Žáci se střídají a zároveň 

slovíčka vyslovují. Čtvrtá stránka obsahuje opět pexeso se zvířátky, která nebyla 

použita v předchozím pexesu. Na páté stránce je křížovka. Žáci podle obrázků zapisují 

názvy zvířátek do tajenky. Zároveň se snaží uhodnout, co je výsledkem tajenky. 

V šesté stránce jsou do anglických slovíček pro zvířátka zamotána další písmenka. 

Žáci mají tyto písmenka kliknutím odstranit a říci, o které zvířátko se jedná. Sedmá 

stránka ukrývá schované zvířátko, které vybraný žák ostatním odhaluje. Děti hádají, 

o které zvířátko se jedná. 

Ověření v praxi: Časová dotace byla překročena o 17 minut. Děti nejvíce bavilo 

pexeso. Vhodnější je ale použít pouze jedno pexeso v jedné vyučovací hodině. Zkrátí 

se tím i doba použití, která byla zbytečně dlouhá. Děti měly občas problémy se psaním 

na tabuli do tajenky. To je jeden z důvodů, proč použití tohoto nástroje minimalizuji.  

Autoevaluace a hodnocení DVO: Žáci velmi dobře spolupracovali a radostně řešili 

zadané úkoly. Velmi vhodné je využití pexesa. V programu ActivInspire však 

vytvoření pexesa není příliš jednoduché a žáci musí špatná slovíčka zpět otáčet. Žáci, 
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kteří momentálně s tabulí nepracovali, také spolupracovali například při špatné 

odpovědi žáka u interaktivní tabule.  Nejvíce žáků se mohlo zapojit u pexesa, kdy 

pracovaly čtyři skupiny po 5 žácích. DVO Přispěl k upevnění slovní zásoby.  

Závěr: DVO je vhodné rozdělit na 2 části a použít ve dvou výukových hodinách 

odděleně. Časová dotace byla překročena o 7 minut a na jednu hodinu to bylo zbytečně 

dlouhé. V příloze je uložen také výsledný rozdělený soubor. DVO byl rozdělen tak, 

aby každá část obsahovala jedno pexeso. V příloze uloženo jako Animals02 

a Animals03. 

 

 

Téma: Face (v digitální příloze DVO pod názvem: Face01) 

Časová dotace na DVO: 10 minut 

Vstupní požadavky na žáka: Alespoň částečná znalost slovní zásoby týkající se 

obličeje. Základní práce s interaktivní tabulí. 

Představení DVO: DVO obsahuje kromě úvodní a závěrečné stránky 6 stran 

s interaktivními objekty. 

Postup práce s žáky: Představíme žákům nové téma Obličej. Žáci na konci předchozí 

hodiny měli za úkol si slovíčka do příští hodiny procvičit a vypsat do slovníčku. V této 

hodině zařazujeme DVO pro procvičení této nové slovní zásoby. V případě častých 

chyb můžeme DVO jako celek, nebo část použít pro zopakování v dalších hodinách. 

Použití: Na první stránce přiřazují žáci k obličeji hocha správná anglická slovíčka za 

použití nástroje ČÁRA. Žáci se střídají a zároveň slovíčka vyslovují. Správnost 

kontroluje vyučující. Na druhé stránce je umístěn obličej dívky a žáci tentokrát 

přemisťují vždy dvojici slovíček, která jsou na špatném místě u obličeje. Žáků je dobré 

se zeptat, zda si všimli, které slovíčko je jiné oproti předchozímu snímku. Na třetí 

stránce si žáci procvičí jednotlivé typy vlasů a přiřazují slovíčka ze spodní části 

k jednotlivým obrázkům. Čtvrtá stránka obsahuje obrázek očí, uší, zubů. Žáci ze 

spodní řady písmen složí jednotlivá slova. Vyučující zdůrazní zejména to, že slovíčko 

musí být v množném čísle. Pátá stránka je opakováním probíraných slovíček. Žáci 

říkají, o jakou část hlavy se u jednotlivých slovíček jedná, a správnost si ověří 

přetažením slovíčka na obrázek úst. V posledním interaktivním snímku žáci odstraňují 
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slovíčka, která nepatří do slovní zásoby OBLIČEJ. Slovíčka přetahují na obrázek úst, 

a protože se jedná o známá slovíčka, tak vždy řeknou, co které slovíčko znamená. 

Ověření v praxi: Časová dotace byla překročena o 2 minuty. DVO odhalil, že děti 

mají problém hlavně s množným číslem slovíčka zub a zuby. Bylo tedy zapotřebí 

zopakovat, jak se tvoří množné číslo pravidelně, ale zároveň uvést některé výjimky 

jako například slovíčko zub. První dvě stránky byly v závěru hodiny ještě využity pro 

popis obličeje – barva vlasů, očí, velikost nosu uší atd. 

Autoevaluace a hodnocení DVO: Žáci si uvědomili, že je u některých slovíček nutné 

naučit se i tvar v množném čísle. Žáci, kteří momentálně s tabulí nepracovali, také 

spolupracovali, když sledovali, zda někdo u tabule dělá něco chybně. DVO splnil 

očekávaný cíl a hravou formou dětem pomohl s procvičením nových slovíček. Přispěl 

k upevnění slovní zásoby.  

Závěr: DVO je vhodné zachovat v takovém rozsahu, jak byl použit. 

 

 

Téma: Numbers (v digitální příloze DVO pod názvem: Numbers01) 

Časová dotace na DVO: 10 minut 

Vstupní požadavky na žáka: Alespoň částečná znalost slovní zásoby z oblasti 

číslovky. Základní práce s interaktivní tabulí. 

Představení DVO: DVO obsahuje kromě úvodní a závěrečné stránky 7 stran 

s interaktivními objekty. 

Postup práce s žáky: Žáci již slovíčka znají z předchozích hodin a u čísel do deseti se 

jedná o opakování z minulých ročníků. Téma Čísla, mnohým činilo problémy a dětem 

se příliš nechtělo tato slovíčka procvičovat. Problémem bylo to, že se většina učila 

čísla vyjmenovávat v řadě za sebou. DVO je zařazeno pro procvičení slovní zásoby. 

DVO může být jako celek, nebo jeho části použit pro zopakování v dalších hodinách. 

Použití: Na první stránce učitel, nebo žák klikne na tlačítko u dvou číslic. Tím se 

spustí automat na náhodné číslice. Další žáci pak mají říci toto číslo anglicky. Na 

druhé stránce si žáci rozdělení do skupin zahrají pexeso. Ve třetí stránce přiřazují 

slovíčka ke správným obrázkům podle počtu jednotlivých obrázků daného celku. 
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Ve čtvrté stránce žáci říkají čísla anglicky a správnost si ověřují kliknutím na danou 

číslici. V páté stránce žáci ze sirek sestavují číslice podle anglického zadání. V šesté 

stránce žáci skládají domino podle instrukcí v horní části snímku. V sedmé stránce žáci 

klikají na slova, která jsou špatně napsaná. 

Ověření v praxi: Časová dotace byla překročena o 13 minut. Subjektivně se mi tato 

práce zdála jako nepovedenější z prací použitých pro tuto bakalářskou práci. DVO je 

ale zbytečně dlouhé a je nutné jej rozdělit na 2 části. První stránku lze použít klidně 

5 minut. U stránky číslo 5 je nutné sirky zvětšit, protože dětem dělalo problémy je 

přemisťovat na menší tabuli. U šesté stránky je vhodné přidat na začátek domina další 

„blokující“ lego kostku.  

Autoevaluace a hodnocení DVO: Žáci velmi dobře spolupracovali. Uvědomili si, jak 

je nutné vědět, jak se čísla nejen vyslovují, ale také píší. Zejména stránka s terčem toto 

dobře prověřila. Žákům se velmi líbilo domino a stavba číslic ze sirek. DVO byl ale 

zbytečně dlouhý, ačkoli dětem to nevadilo. 

Závěr: DVO je vhodné rozdělit na dvě části. Je také vhodné upravit stránku číslo 5 

a 6, aby bylo pro děti snazší s ní pracovat. Opravené a rozdělené DVO je v příloze 

uloženo pod názvem Numbers02 a Numbers03.  

 

 

Téma: Colours (v digitální příloze DVO pod názvem: Colours01) 

Časová dotace na DVO: 10 minut 

Vstupní požadavky na žáka: Alespoň částečná znalost slovní zásoby z oblasti barvy. 

Základní práce s interaktivní tabulí. 

Představení DVO: DVO obsahuje kromě úvodní a závěrečné stránky 6 stran 

s interaktivními objekty. 

Postup práce s žáky: Uvedeme žáky do tématu Barvy. Toto téma již bylo částečně 

rozebíráno v předchozím ročníku a jedná se tedy zejména o opakování. Žáci by již 

měli většinu slovíček znát. V této hodině zařazujeme DVO pro procvičení slovní 

zásoby. V případě častých chyb můžeme DVO jako celek, nebo jeho části použít pro 

zopakování v dalších hodinách. 
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Použití: Na první stránce přiřazují žáci k jednotlivým ovečkám slovíčka barev podle 

barvy kožíšku ovečky. Na druhé stránce žáci přiřazují z kontejnerů slovíčko YES nebo 

NO, podle toho, zda je text k barevné opici správný nebo ne. Na třetí stránce děti 

rozdělují obrázky do jednotlivých obdélníků s danou barvou. Čtvrtá stránka obsahuje 

obrázek duhy. Žáci ji mají vybarvit výplní podle nápovědy v horní části obrazovky. 

Pátá stránka obsahuje pexeso. Žáci se rozdělí do skupin a hledají obrázek 

a odpovídající anglický název barvy. Šestá stránka slouží k zopakování a žáci říkají 

barvy jednotlivých obrázků a správnost si ověří táhnutím za úchyt k danému obrázku. 

Ověření v praxi: Časová dotace byla překročena o 7 minut. Dětem se nevíce líbila 

stránka s barevnými opicemi. Na tabuli v učebně se slabší lampou v projektoru bylo 

někdy obtížné rozeznat některé barvy. Šedivá vypadala jako černá, modrá jako fialová. 

Autoevaluace a hodnocení DVO: Žáci s nadšením chodili k tabuli a řešili zadané 

úkoly. Žáci, kteří momentálně s tabulí nepracovali, také spolupracovali například při 

špatné odpovědi žáka. V případě pexesa žáci pracovali ve skupinách. DVO splnil 

očekávaný cíl a vtáhl děti do děje. Přispěl k upevnění slovní zásoby.  

Závěr: DVO je vhodné zkrátit. Vhodným způsobem je oddělení pexesa a ostatních 

stran. Pexeso, které zabere 5 – 7 minut lze využít v jiné hodině jen pro krátké 

procvičení. V příloze jsou takto rozdělené DVO uloženy pod názvy Colours02 

a Colours03.  

 

 

Téma: School (v digitální příloze DVO pod názvem: School01) 

Časová dotace na DVO: 10 minut 

Vstupní požadavky na žáka: Alespoň částečná znalost slovní zásoby z oblasti 

domov. Základní práce s interaktivní tabulí. Její ovládání a práce s nástrojem pero.  

Představení DVO: DVO obsahuje kromě úvodní a závěrečné stránky 7 stran 

s interaktivními objekty. 

Postup práce s žáky: Uvedeme žáky do probíraného tématu Škola. Žáci již měli jednu 

hodinu s touto tématikou a nová slovíčka měli procvičovat doma. V této hodině 

zařazujeme DVO pro procvičení slovní zásoby. V případě častých chyb můžeme DVO 

jako celek, nebo jeho části použít pro zopakování v dalších hodinách. 
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Použití: V prvním stránce žáci přesouvají slovíčka v zeleném rámečku k jednotlivým 

obrázkům a zároveň říkají, jak se slovíčko vysloví. Při práci s druhou stránkou žáci 

říkají jednotlivá slovíčka anglicky a správnost si ověřují kliknutím na daný obrázek. 

Třetí stránka obsahuje slovíčka, která souvisejí se třídou a zároveň ta, která tam 

nepatří. Žáci mají klikat na ta, co se třídou souvisejí a tím odkrýt obrázek ukrytý pod 

šesti čtverci. Čtvrtá stránka obsahuje osmisměrku. Žáci zvýrazňují slova a poté je 

přepisují do spodní části interaktivní tabule. Pátá stránka obsahuje písmenka 

v barevných mnohoúhelnících. Děti z nich mají poskládat čtyři slova, která souvisí 

s tématem škola. Na šesté stránce žáci klikají na jednotlivé čtverce a hádají, jaká školní 

pomůcka je zde ukryta. Sedmá stránka obsahuje obrázek hada, ve kterém jdou po sobě 

anglická slovíčka související se školou. Žáci jednotlivá slova zvýrazní a poté přepíší 

pod hada. 

Ověření v praxi: Časová dotace byla překročena o 11 minut. Je tedy nutné DVO 

rozdělit na dvě části. Žákům se líbila stránka číslo 3, ve které klikali na správná 

slovíčka, ti zdatnější se naučili nějaká nová slova a všichni si uvědomili, jak je důležité 

slovíčko správně napsat, jinak může mít úplně jiný význam. Osmisměrka měla také 

velký úspěch a snadno ji lze použít i jako pracovní list pro ty, kdo zrovna nepracují 

u tabule.  

Autoevaluace a hodnocení DVO: Žáci s nadšením chodili k tabuli a řešili zadané 

úkoly. Ostatní žáci spolupracovali a u cvičení s osmisměrkou ji žáci řešili také 

samostatně v pracovním listě. U úkolů s osmisměrkou a s hadem je možné vynechat 

přepisování slov a pouze je nechat zvýrazňovat. Opět se projevil problém se psaním 

slov zejména u jedné starší tabule, která občas vynechává. U těchto stránek je také 

nutné upravit velikost nástrojů zvýrazňovač a pero, které byly ve stránkách umístěny 

pro snazší použití. Byly ale příliš malé a děti měly problém s klikem na správné místo. 

Závěr: DVO je vhodné rozdělit na dva soubory. U stránky č. 3 je nutné vědět, na která 

slova mají žáci klikat dopředu, nebo mít zobrazenou poznámku, aby pak vyučující děti 

nemátl špatným zadáním. Soubory jsou rozděleny a upraveny pod názvem School02 

a School03.  
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7. Závěr 
 

Tato bakalářská práce rozebrala možnosti, jak lze zpestřit výuku ve škole použitím 

vhodných didaktických prostředků. Práce odhalila možnosti, které se v dnešní době 

školám nabízí, a také poukázala na výhody a upozornila na možné nedostatky. 

Zabývala se teorií vzdělávacích objektů a rozdíly mezi přípravou vlastního a již 

vytvořeného DVO. Bakalářská práce seznámila s možnostmi úložišť pro tyto digitální 

objekty a ukázala, jaké jsou momentální možnosti v českých úložištích pro výuku 

anglického jazyka na prvním stupni základní školy. Bakalářská práce se zaměřovala 

hlavně na výuku anglického jazyka ve třetím ročníku ZŠ. BP pak specifikovala funkční 

a aplikační oblast DVO pro podporu jazykové výchovy. 

Pro anglický jazyk bylo zvoleno celkem 8 témat, která byla zaměřena na procvičení 

a prohloubení slovní zásoby. Tato oblast byla zvolena na základě informací 

z teoretické části, kdy byl zjištěn nedostatek již vytvořených digitálních výukových 

objektů pro tuto konkrétní oblast. Při tvorbě těchto objektů byly uplatněny zásady 

uvedené v teoretické části. Praktická část byla poté využita v pedagogické praxi a byla 

formulována doporučení pro další využití a případnou úpravu DVO. Všechny objekty 

byly použity při výuce anglického jazyka na ZŠ Chmelnici. DVO jsou uloženy na CD, 

které je nedílnou součástí této bakalářské práce. 

Tato bakalářská práce zdůraznila, že před samotnou tvorbou DVO je nutné znát 

důležité informace o didaktice a správně je využít při tvorbě a následném použití 

DVO. Takový digitální vzdělávací objekt poté přispívá k dosažení požadovaných 

klíčových kompetencí a přispívá k upevnění důležitých poznatků, zapojení žáků do 

hodiny a do výuky přidává kromě interakce učitel - žák, také interakci žák – 

interaktivní tabule.  
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