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Abstrakt: Předmětem bakalářské práce je zkoumání fenoménu chytrých telefonů pojímané 

v kontextu didaktiky. Práce usiluje o uchopení chytrých telefonů v oblasti pojmové i 

obsahové a její snahou je zejména obsáhnout technologická a funkční specifika těchto 

zařízení a vymezit jejich možnosti z hlediska didaktiky. Práce pojímá chytré telefony jako 

technologický koncept a stanovuje strukturu jednotlivých platforem a aplikací. Práce dále 

zkoumá didaktická specifika chytrých telefonů a definuje hlavní principy jejich využitelnosti 

ve výuce.  Práce je pojata jako teoretická studie. Pro naplnění formulovaných cílů jsou užity 

metody odpovídající povaze práce, tedy metody teoretické. Z těchto metod jsou to metody 

analytické a syntetické, založené na studiu odborné literatury. 
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1.  Úvod 

Předmětem bakalářské práce je analýza možností využití chytrých telefonů jako didaktického 

prostředku a specifikace relevantních technologicko-funkčních charakteristik této platformy.  

Chytré telefony jako zařízení jsou vyvíjeny již od poloviny 20. stol, nicméně rychlý nárůst 

uživatelů vlastnících tato zařízení lze zaznamenat až v poslední době. Tento trend je dán 

klesající cenou, kterou umožňuje rozsáhlý technologický rozvoj. V materiálech UNESCO 

z roku 20131 se uvádí, že ve světě je 3,2 miliard uživatelů mobilních telefonů. Mobilní 

telefony jsou tak pravděpodobně nejrozšířenějším ICT zařízením. S rostoucí „inteligencí“ 

mobilních telefonů se nabízí otázka využití této platformy jako výukového prostředku. 

Nespornou výhodou těchto technických prostředků je jejich přenositelnost a interaktivita.  

Bakalářská práce se tak snaží danou platformu vymezit z technického a funkčního hlediska 

s vhledem do možností využití ve vzdělávání. Chytrý telefon je možno považovat za zařízení, 

jehož využívání je na vzestupu, které je mezi mladou generací silně rozšířeno a jehož obsluha 

je většině uživatelů dobře známá. V chytrých telefonech je proto možno spatřovat 

perspektivní zařízení s velikým potenciálem též z hlediska jeho využití pro zefektivnění a 

zkvalitnění edukace, ať již se jedná o přípravu na výuku či práci s informačními zdroji, různé 

formy m-learningu nebo využití chytrých telefonů ve vlastní výuce. 

V dané souvislosti se užívá též pojem  u-Learning (Ubiquitous Learning, všudypřítomné 

učení), který má dle L. Li2 jako hlavní znaky trvalost, dostupnost, bezprostřednost, 

interaktivitu, zařazení výukových činností do běžných aktivit a adaptabilitu. Tyto znaky 

mohou být naplňovány díky snadné přenositelnosti zařízení a novým přístupům ke 

vzdělávání.  

 

                                                           
1 UNESCO. UNESCO Policy guidelines for mobile learning [online]. 1. vyd. Paris, France: UNESCO, 2013 [cit. 
2013-05-06]. Dostupné z: http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002196/219641E.pdf 
2 LI, L, Y ZHENG, H OGATA a Y YANO. Ubiquitous Computing in Learning: Toward a Conceptual Framework of 
Ubiquitous Learning Environment. Int’l J. of Pervasive Comp. and Comm. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002196/219641E.pdf


- 9 - 
 

T.Bates3  předpokládá budoucnost online vzdělávání tak, že v roce 2020 již nebude 

vyčleněno jako specifická forma vzdělávání, ale bude nedílnou součástí vzdělávacího 

prostředí. Dále předpokládá přizpůsobení výukového obsahu dle potřeb studenta, tedy stane 

se volně dostupným, platit se bude např. za konzultace s učitelem a vlastní výuka by měla 

probíhat v různých formách v menším počtu institucí, ovšem výběr by se měl stát mnohem 

pestřejším. 

Bakalářská práce nahlíží na chytré telefony jako na výukový prostředek mající svá specifika 

v oblasti technologicko-funkční, přičemž se snaží o jejich deskribování především 

z technologicko-funkčního a didaktického pohledu. Součástí práce je tak přehled jednotlivých 

platforem s ohledem na jejich technologicko-funkční možnosti, možnosti vývoje aplikací pro 

tato zařízení a přehled nejpoužívanějších OS na těchto zařízeních a jejich specifik. Dále se 

práce orientuje na analýzu možností těchto prostředků ve vzdělávání.  

Cílem práce je analýza technologicko-funkčních charakteristik chytrých telefonů. Snahou je 

zde vytvořit především aktuální pohled, který bude očištěn od různých zkreslení, která se 

v tomto rychle se rozvíjejícím oboru objevují. Dalším cílem práce je analýza možností využití 

chytrých telefonů ve výuce z hlediska formálního a informálního vzdělávání. 

Práce je pojata jako teoretická studie. Pro naplnění formulovaných cílů jsou užity metody 

odpovídající povaze práce, tedy metody teoretické. Z těchto metod jsou to metody 

analytické a syntetické, založené na studiu odborné literatury, se záměrem analyzovat chytré 

telefony z pohledu technologického a didaktického. Jedná se o komparace a reinterpretace 

jak primárních pramenů, tak pramenů sekundárních. 

2.  Vymezení výzkumného pole a cílů práce 

2.1  Výzkumný problém 

Hlavní výzkumný problém, jímž se práce zabývá, se dotýká didaktického potenciálu, možností 

a forem využití chytrých telefonů ve vzdělávání. Je možno jej formulovat do otázky, zda může 

být využití těchto zařízení v roli technického výukového prostředku přínosem pro vzdělávání 

                                                           
3 BATES, Tony. Online learning and distance education resources. [online]. [cit. 2014-08-04]. Dostupné z: 
http://www.tonybates.ca/ 

http://www.tonybates.ca/
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a zda je možné chytré telefony považovat za inovativní technický výukový prostředek. 

Z hlavního problému vyvstávají dílčí výzkumné problémy, jež jsou důležité pro vyřešení 

hlavního problému a jež je možné formulovat do následujících otázek. 

P1. Jaká jsou technologická specifika chytrých telefonů? 

P2. Jaká jsou funkční specifika chytrých telefonů? 

P3. Jaké jsou možnosti využití chytrých telefonů ve výuce? 

2.2  Cíle a úkoly práce 

Za hlavní cíl si práce klade analýzu funkčně-technologických specifik chytrých telefonů a 

možností jejich využití ve výuce. Ze stanovených dílčích problémů práce se generují dílčí cíle 

rozvíjející cíl hlavní, jež se zaměřují na daný problém z pohledu technologického, pohledu 

funkčních specifik daných zařízení a z pohledu možností využitelnosti chytrých telefonů pro 

výuku. 

Hlavní cíl je tedy možno redefinovat na dílčí cíle a to: 

C1. Analyzovat technologická specifika chytrých telefonů  

C2. Analyzovat funkční specifika chytrých telefonů  

C3. Analyzovat možnosti využitelnosti chytrých telefonů pro výuku příp. její podporu 

Práce by měla poskytnout přehledný zdroj relevantních informací o chytrých telefonech, 

který seznamuje s vlastnostmi a specifiky této platformy, s jejich nedostatky i výhodami a 

s možnostmi jejich využití ve výuce. 

2.3  Metodologie práce 

Pro dosažení výše stanovených cílů a splnění z nich vyplývajících úkolů budou vzhledem 

k charakteru bakalářské práce použity metody teoretické. První fáze zpracování práce 

dotýkající se realizace cíle C1 vymezuje chytré telefony jako technologický koncept z hlediska 

pojmového i obsahového a stanovuje strukturu jednotlivých platforem. Pro první fázi 
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výzkumu budou použity metody analytické a syntetické, založené na studiu odborné 

literatury, konkrétně terminologická a obsahová analýza primárních a sekundárních pramenů 

se záměrem analyzovat chytré telefony z pohledu technologicko-funkčního. 

 Druhá fáze zpracování práce bude v kontextu s cílem C2 realizována se záměrem definovat 

funkční oblast chytrých telefonů a stanovit její vlastnosti a specifika, zejména s ohledem na 

vývojová prostředí pro jednotlivé platformy. Aplikována bude metoda analýzy a následné 

komparace primárních i sekundárních pramenů. 

Třetí fáze zpracování práce se bude ve shodě s cílem C3 usilovat o příspěvek k přehledu 

možných využití mobilních zařízení ve formálních a informálních vzdělávacích aktivitách. 

Východiskem zde bude analýza a reinterpretace primárních i sekundárních pramenů, 

z hlediska aplikačního, resp. didaktického. 

3.  Chytré telefony 

Chytrý telefon je mobilní telefon s displejem (typicky LCD, tedy Liquid Crystal Display) 

obsahující funkcionality (např. kalendář či adresář kontaktů) známé z přístrojů typu PDA 

(Personal Digital Assistent) a s operačním systémem, který umožňuje instalaci dalších 

aplikací rozšiřujících způsob využití těchto zařízení. Jedná se tak vlastně spíše o počítač 

s integrovaným mobilním telefonem.4 Z uvedené definice tedy vyplývá, že mobilní telefon se 

„stane“ chytrým při použití správného softwaru, resp. operačního systému, příp. aplikací. 

Jeho využitelnost je tak v současné době v rovině PDA (Personal Digital Assistant) a je tzv. 

App-Dependent (Application Dependent, aplikacemi podmíněný, resp. závislý na použitých 

aplikacích). Dá se předpokládat, že je tato platforma nyní využívána žáky z větší části pro 

volnočasové aktivity, nicméně již se začínají objevovat výukové programy využívající většiny 

možností a specifik těchto zařízení.  

                                                           
4Britannica.com. [online]. [cit. 2014-08-20]. Dostupné z: 
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/1498102/smartphone 

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/1498102/smartphone
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3.1  Historický vývoj 

3.1.1  Vývoj chytrých telefonů 

Vývoj mobilních (chytrých) telefonů byl způsoben především rozvojem radiokomunikace 

(resp. vynálezem bezdrátové telefonie) na konci 19. stol., ovšem první zařízení (především 

jako vybavení automobilů, tzv. autotelefony) se začala prodávat až v 50. letech 20. stol. První 

mobilní telefon jako přístroj „přenosný člověkem“ byl vynalezen v roce 1983 a byl jím 

Motorola DynaTac 8000x (tehdy v prodeji za 3995 dolarů).  Jeho rozměry byly 300x44x89 

mm, vážil přibližně 800g a měl červený LED displej. Maximální výdrž baterie se pohybovala 

kolem 8 hodin v režimu Stand-by, při hovoru vydržel dle dobových zpráv 30 minut.5 Přístroj 

pracoval v sítí AMPS (též AMTS, viz.níže), mezinárodní model byl později osazován i 

modulem GSM (900MHz). Vestavěná paměť umožňovala uložení až 30-ti telefonních čísel. 

 

Obr. 1 Motorola DynaTac 8000x6 

Jako první chytrý telefon je však označován přístroj IBM Simon z roku 1994, který již neměl 

hardwarovou klávesnici a tak se všechny operace s telefonem realizovaly skrze dotykovou 

obrazovku. Pro tento přístroj byla vyvinuta pouze jediná aplikace a to DispatchIt (cena za 

mobilní aplikaci 299 dolarů, za serverovou část této aplikace 2999 dolarů) a umožňovala 

„firmám řídit pracovníky v terénu, ti zase mohli vzdáleně přistupovat do databáze zákazníků 

                                                           
5 Motorola DynaTAC 8000X. ESMobil [online]. [cit. 2014-08-04]. Dostupné z: 
http://esmobil.org/motorola/motorola-dynatac-8000x 
6 Motorola 8000X. [online]. [cit. 2014-08-04]. Dostupné z: 
http://www.retrowow.co.uk/retro_collectibles/80s/motorola_8000X.php 

http://esmobil.org/motorola/motorola-dynatac-8000x
http://www.retrowow.co.uk/retro_collectibles/80s/motorola_8000X.php
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a z ní zjišťovat třeba jejich problémy, které měli v terénu řešit.“7 Telefon byl schopen 

pracovat s faxy, emaily a pracovat jako pager. Přístroj dokonce podporoval rozpoznávání 

ručně psaného písma. Jako operační systém byl použit systém ROM-DOS, zpětně 

kompatibilní se systémem MS-DOS. 

 

Obr. 2 IBM Simon8 

3.1.2  Vývoj mobilních sítí 

První bezdrátové telefonní sítě vznikaly již v 50. letech 20. stol. V těchto sítích se jednalo o 

komunikaci simplexní, hovory byly realizovány pomocí operátorek a sítě měli velmi malou 

kapacitu. Každá základnová stanice těchto sítí měla navíc přidělenu svou frekvenci, tudíž 

nebylo možno přecházet mezi stanice bez ukončení hovoru. První takto vystavěná komerční 

mobilní síť vznikla v Holandsku roku 1949. 

V 60. letech 20. stol. se začala vyvíjet nová síť s označením buňková (celulární). Jejím 

principem je rozdělení území na jednotlivé části (buňky), mezi které se rozdělí přidělené 

frekvence tak, aby bylo možné použít jednu frekvenci vícekrát. Mezi buňkami majícími 

stejnou frekvenci je tedy nutné dodržet předepsanou vzdálenost, aby nedocházelo 

k interferencím. Tento druh sítě měl odstranit nevýhody uvedené výše, nicméně vzhledem 

                                                           
7 První smartphone na světě je na prodej, připravte si nejméně 16 000 korun. [online]. [cit. 2014-08-04]. 
Dostupné z: http://mobil.idnes.cz/prvni-smartphone-sveta-ibm-simon-v-aukci-na-ebay-ftm-
/mob_tech.aspx?c=A120908_161925_mob_tech_vok 
8 Samsung Galaxy. Tech-Digest [online]. [cit. 2014-08-04]. Dostupné z: 
http://www.techdigest.tv/2013/01/samsung_galaxy_71.html 

http://mobil.idnes.cz/prvni-smartphone-sveta-ibm-simon-v-aukci-na-ebay-ftm-/mob_tech.aspx?c=A120908_161925_mob_tech_vok
http://mobil.idnes.cz/prvni-smartphone-sveta-ibm-simon-v-aukci-na-ebay-ftm-/mob_tech.aspx?c=A120908_161925_mob_tech_vok
http://www.techdigest.tv/2013/01/samsung_galaxy_71.html
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k neexistenci vhodné technologie (např. pro plynulý přechod účastníků mezi buňkami či pro 

správné směrování příchozích hovorů) se její vývoj opozdil až do příchodu mikroprocesorů.9 

 

Obr. 3 Model GSM sítě10 

První komerční celulární síť byla zavedena v USA v roce 1979 (systém AMTS {Advanced 

Mobile Telephone System}). Dnes je tato síť označována zkratkou 0G, tedy síť „nulté 

generace“. V Evropě byl (poprvé ve Švédsku) v roce 1981 zaveden systém NMT (Nordic-

Mobile-Telecomunication, síť 1G), ovšem vzhledem k absenci standardu pro mobilní sítě si 

každý stát začínal zavádět své vlastní technologie. Proto pak v roce 1982 vznikl standard GSM 

(Groupe Spécial Mobile) vycházející ze stejnojmenného názvu pracovní skupiny, původně 

určen pouze pro Evropu, nyní nejrozšířenější standard pro mobilní telefony na světě.11 Tato 

skupina navrhla systém používající digitální technologii pro přenos hovorů i signalizace 

v rámci sítě – tyto systémy se dnes označují jako systémy 2G. Sítě 2. generace již sice byly 

digitální, nicméně orientovaly se především na hlasové služby. Rozšířením těchto sítí o bloky 

pro paketový přenos dat umožnilo poskytování dalších služeb, např. komunikaci pomocí 
                                                           
9 SVOBODA, Jiří. Vývoj mobilních sítí. [online]. [cit. 2014-08-04]. Dostupné z: 
http://www.jirkasvoboda.com/publikace/publikace_7.pdf 
10 Strukture of a GSM network. [online]. [cit. 2014-08-04]. Dostupné z: 
http://en.wikipedia.org/wiki/GSM#mediaviewer/File:Gsm_structures.svg 
11 Global System for Mobile Communications. Wikipedie [online]. [cit. 2014-08-04]. Dostupné z: 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Global_System_for_Mobile_Communications 

http://www.jirkasvoboda.com/publikace/publikace_7.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/GSM#mediaviewer/File:Gsm_structures.svg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Global_System_for_Mobile_Communications
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krátkých textových zpráv (SMS) či datové přenosy jako takové (CSD – placené stejně jako 

telefonní hovor; GPRS a EDGE – paketové přenosy). Takovéto sítě se nazývají sítě 2.5G, příp. 

2.75G.12 

V roce 1998 byl zformován Projekt Partnerství 3. Generace (3GPP). Jeho účelem bylo 

vytvoření nové specifikace pro další generaci mobilních sítí (3G), nicméně převzal i údržbu a 

vývoj GSM specifikace. V roce 1999 byla v rámci tohoto projektu vytvořena specifikace UMTS 

(Universal Mobile Telecommunications System), která je tak pokračováním projektu GSM a 

umožňující výrazně rychlejší datové přenosy jako HSDPA (High-Speed Downlink Packet 

Access) či LTE (3GPP Long Term Evolution).  

V současné době se již začínají používat i sítě 4G s technologií LTE Advanced, umožňující 

mobilním zařízením, při dobré viditelnosti na BTS (Base Transceiver Station; základnová 

stanice), přenosové rychlosti až kolem 1 Gbit/s. 

3.2  Specifika chytrých telefonů 

Mobilní, resp. chytrý telefon je již od začátku svého vývoje zařízení se specifickými 

parametry. Z pohledu uživatele nabízí snadnou přenositelnost, komplexní zdroj informací, 

rychlou pomoc při orientaci a v neposlední řadě možnost komunikace. Pokud bychom měli 

zvolit doménu chytrých telefonů, pak jí bezesporu bude právě možnost komunikace. 

Moderní chytré telefony tak nabízejí mnoho komunikačních kanálů (hlas, text, video, obrázky 

atd.), díky nimž se stává komunikace rychlejší a efektivnější. Další silnou stránkou těchto 

zařízení je možnost navádění systémem GPS (Global Positioning System. Jelikož se jedná o 

přístroje přenosné, které ovšem nejsou určeny pouze pro navigaci a uživatel je má většinu 

doby u sebe, jejich využití pro tuto oblast je nasnadě. Pokud bychom měli nějak roztřídit 

zbylé aktivity uživatelů, pak se bude jednat o aktivity „tvůrčí“, tedy aktivity založené 

především na vstupu od uživatele, a aktivity „informativní“, založené na přísunu informací 

směrem k uživateli. Je evidentní, vzhledem k rozměrům zařízení a možnostem jeho ovládání, 

že dominantou této platformy budou aktivity informativní. V omezeném rozsahu lze na 

chytrých telefonech samozřejmě využít i tvůrčí aktivity, nicméně komfort a efektivita 

                                                           
12 SVOBODA, Jiří. Vývoj mobilních sítí. [online]. [cit. 2014-08-04]. Dostupné z: 
http://www.jirkasvoboda.com/publikace/publikace_7.pdf 

http://www.jirkasvoboda.com/publikace/publikace_7.pdf
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uživatele budou v tomto případě velice sníženy. Chytré telefony jsou tedy pomůckou pro 

uživatele, kteří si mohou dohledat informace „kdykoliv a kdekoliv“, příp. jsou vhodné pro 

drilová, opakovací a náslechová cvičení, ovšem pro práci, která vyžaduje náročnější vstupy 

od uživatele (např. modelování, psaní delších formátovaných textů, operace se soubory, 

úprava fotografií atd.) se dají tato zařízení použít pouze ve velmi omezeném rozsahu.   

3.3  Mobilní platformy 

Mobilní platforma označuje kombinaci hardwaru (chytrého mobilního telefonu) a mobilního 

operačního systému. Platformy se vzájemně liší jak funkcemi poskytovanými operačním 

systémem uživateli, tak i rozhraním operačního systému pro vývojáře mobilních aplikací a v 

neposlední řadě aplikacemi třetích stran, které jsou na dané platformě k dispozici.13 

Následující přehled popisuje nejperspektivnější/nejpoužívanější mobilní OS pro chytré (tedy 

především dotykové) telefony. 

3.3.1  Android 

Společnost Android Inc. byla založena roku 2003, v roce 2005 byla odkoupena společností 

Google Inc. OS Android je postaven na linuxovém jádře (2.6) a je rozdělen do 5-ti vrstev: 

- Jádro operačního systému (abstraktní vrstva mezi hardwarem a softwarem ve vyšších 

vrstvách) 

- Android Application Framework (knihovny které mohou být využity různými 

komponenty systému) 

- Android Runtime (aplikační virtuální stroj zvaný Dalvik – vyvinuto speciálně pro 

Android) 

- Application Framework (přístup ke službám použitým v aplikacích) 

- Základní aplikace 

Prezentován je jako open-source, některé části jsou ovšem uzavřenou technologií firmy 

Google Inc. 

                                                           
13 Mobilní platforma. Sun marketing [online]. [cit. 2014-08-04]. Dostupné z: 
http://www.sunmarketing.cz/nastroje/slovnik/mobilni-platforma 

http://www.sunmarketing.cz/nastroje/slovnik/mobilni-platforma
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3.3.2  iOS 

Operační systém vyvinutý společností Apple Inc. Název iOS se používá až od 4. generace 

tohoto systému, dříve byl označován jako iPhone OS. Je postaven na UNIXovém jádře, je 

rozdělen do následujících 4 vrstev: 

- Cocoa Touch (multitasking, PUSH notifikace, rozpoznávání gest atd.) 

- Media layer (přehrávání animací, videí a zvuků) 

- Core Services layer (XML, SQLite, In App Purchases, lokační služby atd.) 

- Core OS (poskytuje nízkoúrovňové funkce ostatním technologiím). 

3.3.3  Windows Phone 

Windows Phone je operační systém společnosti Microsoft jako nástupce systému Windows 

Mobile. Vznik je datován na 21.října 2010 pro Evropu a Austrálii, 8.listopadu 2010 pro USA a 

počátek roku 2011 pro Asii. WP7 vychází z platformy Windows CE, WP8 již z platformy 

Windows NT, zpětně nekompatibilní. Systém je založen na novém uživatelském rozhraní 

Metro skládajícím se z dlaždic, což jsou odkazy na jednotlivé aplikace. 

3.3.4 Blackberry 

Operační systém (resp. kombinace služeb, hardwaru a softwaru) poskytovaný společností 

Research in Motion. Společnost byla založena v roce 1984. Jako BlackBerry handheld je 

označováno zařízení, které obsahuje systém BlackBerry s vlastním hardwarem. Společnost 

Research in Motion se soustředí především na firemní zákazníky a jejich synchronizaci dat a 

elektronické pošty s firemním serverem (BlackBerry Enterprise Server), případně využití 

systému BlackBerry Internet Service (jakéhosi zpřístupnění zbylých funkcí zařízení), zařízení 

je potom schopno napojení na stávající firemní (soukromé) řešení. 

3.3.5  Ostatní 

Dle serveru StatCounter Global Stats14 se některé výše uvedené platformy pro chytré 

telefony považují za majoritní. Jak ale z grafu viz. níže vyplývá, třetí nejpoužívanější 

                                                           
14 StatCounter Global Stats. [online]. [cit. 2014-08-04]. Dostupné z: http://gs.statcounter.com/ 

http://gs.statcounter.com/
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platformou celosvětově je Series 40 následována SymbianOS, které se sice již nevyvíjí, 

nicméně jejich zastoupení tomuto faktu neodpovídá. 

  

Graf 1: Přehled nejpoužívanějších OS celosvětově za období leden 2013 – červen 2014 
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4.  Mobilní aplikace 

Mobilní aplikace je typ aplikačního softwaru, který je určený ke spuštění na mobilním 

zařízení15. V současné době je používání mobilních aplikací velmi rozšířené a existují aplikace 

téměř na vše. Aplikací je tak velké množství, že 26 % stažených aplikací je spuštěno jen 

jednou.16 

4.1  Aplikace webové 

Webová aplikace je aplikace poskytovaná uživatelům z webového serveru přes počítačovou 

síť Internet, nebo její vnitropodnikovou obdobu (intranet).17 V podstatě se jedná o obecné 

webové stránky, jejichž kód je interpretován vykreslovacími nástroji prohlížečů, případně 

s podporou jazyka JavaScript. V případě systémů iOS, Android, BlackBerry, Symbian a webOS 

je podstatou vykreslovacích nástrojů prohlížečů jádro WebKit, stejně jako u prohlížeče Safari 

a Chrome v desktopové verzi. Tyto stránky jsou ale upraveny tak, aby se jejich obsah a design 

co nejvíce podobal nativním aplikacím a tím pádem i jejich ovládání bylo podobně intuitivní. 

Asi nejtypičtějším příkladem takovéto aplikace je emailový klient v prohlížeči, dále např. 

online mapy (zde je největší výhodou využití paměti serverů pro obrovské objemy dat, 

uživatel stahuje pouze dlaždice, které chce zobrazit) nebo stránky některých internetových e-

shopů. 

Moderní systémy pro vytváření webového obsahu (např. CMS systémy {Content-

Management Systems} typu Drupal, Joomla, Wordpress atd.) již standardně nabízejí tzv. 

responzivní šablony (způsob stylování HTML dokumentu, který zaručí, že zobrazení stránky 

bude optimalizováno pro všechny druhy zařízení18) Dá se tedy předpokládat, že většina 

internetových stránek je, případně bude podporována ve správném zobrazení dle zařízení. 

Např. i open source LMS Moodle (www.moodle.org) má již vestavěnou funkci pro prohlížení 

obsahu na jiném zařízení než PC, všechny moduly ovšem ještě nejsou plně podporovány. 

                                                           
15 Mobile Application (Mobile App). Technopedia [online]. [cit. 2014-08-04]. Dostupné z: 
http://www.techopedia.com/definition/2953/mobile-application-mobile-app 
16 BIERNÁTOVÁ, Olga. MOBILNÍ MARKETING V KNIHOVNÁCH [online]. [cit. 2014-08-04]. Dostupné z: 
http://is.muni.cz/th/361242/ff_b/Bakalarska_prace_-_Kralova.txt 
17 Webová aplikace. Wikipedie [online]. [cit. 2014-08-04]. Dostupné z: 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Webov%C3%A1_aplikace 
18 Responsive Web Design. [online]. [cit. 2014-08-04]. Dostupné z: http://alistapart.com/article/responsive-
web-design/ 

http://www.moodle.org/
http://www.techopedia.com/definition/2953/mobile-application-mobile-app
http://is.muni.cz/th/361242/ff_b/Bakalarska_prace_-_Kralova.txt
http://cs.wikipedia.org/wiki/Webov%C3%A1_aplikace
http://alistapart.com/article/responsive-web-design/
http://alistapart.com/article/responsive-web-design/
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Stránky „neresponzivní“ (tzn. optimalizované pouze pro desktop) se dají zobrazit 

samozřejmě také, ovšem o takovýchto stránkách není možno uvažovat jako o webové 

aplikaci. Jako vhodné materiály, které obsluhuje webová aplikace, a jsou podporovány 

většinou platforem, se zdají být multimediální soubory (audio/video tutoriály, vzdělávací 

pořady) a e-knihy (texty). Nespornou výhodou těchto služeb, resp. aplikací je především 

multiplatformní dostupnost, aktuálnost informací a možnost upravovat materiály na 

klasickém PC při zachování kompatibility s mobilními zařízeními19. 

Co se týče návrhu aplikace, jsou vhodná jednoduchá rozložení, založená na jazyce CSS, návrh 

typu content-out (návrh designu a základní funkčnosti webu bez ohledu na budoucí obsah20) 

a zaměření se na přístupnost a logiku webu (aplikace). Nejjednodušší možností pro dosažení 

tohoto cíle je použití responzivních šablon (viz. výše), tedy schopnosti využití dotazů na 

média CSS, dynamických mřížek a dynamických obrázků k přizpůsobení webu rozlišení 

obrazovky zařízení (nebo okna prohlížeče) uživatele a jeho navržení tak, aby nabízel co 

nejlepší možné rozložení pro jakékoliv rozlišení. Dotazy na média jsou rozšířením známých 

atributů typu médií, které se již dlouho používají k implementaci tiskových šablon stylů na 

stránkách HTML. Rozdíl spočívá v tom, že místo toho, aby byl pro tato pravidla CSS zaveden 

jednotný kontext, je možno se dotazovat na fyzické vlastnosti zařízení uživatele. To znamená, 

že lze doporučovat jednotlivé styly šablon pouze do zařízení, která splňují daná kritéria. 

Dotaz je nejčastěji na výšku a šířku obrazovky, rozlišení obrazovky, orientaci zařízení či 

poměr stran obrazovky. Důležité u dotazů na média je to, že je možno je kombinovat do 

složitějších pravidel. I tento typ návrhu webu má však svá omezení, může se stát, že uživatel 

je nucen stahovat prostředky, které jeho zařízení (díky „optimalizaci“) nikdy nezobrazí. 

4.1.1  Vývojová prostředí 

Pro vývoj webových aplikací existuje celá řada frameworků (softwarová struktura, která 

slouží jako podpora při programování, vývoji a organizaci jiných softwarových projektů21), 

které se liší použitým programovacím jazykem. Následující přehled zachycuje nejznámější 

programovací jazyky a pro ně dostupné frameworky. 

                                                           
19 CASTLEDINE, Earle, Myles EFTOS a Max WHEELER. Vytváříme mobilní web a aplikace pro chytré telefony a 
tablety: učení (se) s online technologiemi. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2013, 288 s. ISBN 978-80-251-3763-5. 
20 Content-out Layout. [online]. [cit. 2014-08-04]. Dostupné z: http://alistapart.com/article/content-out-layout 
21 Framework. Wikipedie [online]. [cit. 2014-08-04]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Framework 

http://alistapart.com/article/content-out-layout
http://cs.wikipedia.org/wiki/Framework


- 21 - 
 

ASP.NET 

ASP.NET je součástí .NET Frameworku pro tvorbu webových aplikací a služeb. Framework 

.NET byl poprvé představen v únoru 2002 firmou Microsoft. Výhodou tohoto frameworku je 

relativní nezávislost na použitém programovacím jazyce, nicméně nejčastěji používané jsou 

C#, Visual Basic.NET a Delphi. Aplikace se z původního jazyka překládají do CLR (Common 

Language Runtime) a poté jsou kompilovány, tedy jejich chod je na koncovém zařízení 

rychlejší (než u interpretovaných jazyků) a více chyb je zachyceno již při vývoji. 22 

C++ 

Jazyk C++ byl vyvinut Bjarne Stroustrupem roku 1983 a vychází z jazyka C (je jeho 

rozšířením). Mezi zástupce frameworků pro tento jazyk patří např. CppCMS23, které je 

zaměřen na velké množství uživatelů, nebo Wt (Web Toolkit24), který, mimo jiné, nabízí i GUI 

(Graphical User Interface) pro embedded systémy (jednoúčelové systémy, ve kterých je řídicí 

počítač zcela zabudován do zařízení, které ovládá25). 

Java 

Java byla vyvinuta společností Sun Microsystems a představena 23.května 1995. Jedná se o 

objektově orientovaný programovací jazyk a dle TIOBE Software je druhý nejpoužívanější na 

světě26.  Není tedy divu, že pro tento jazyk existuje nespočet frameworků pro vývoj 

webových aplikací. Jmenujme tak alespoň některé zástupce, např. GWT (Google Web 

Toolkit), AppFuse či Apache Struts 2, které jsou šířeny pod licencí open-source. 

JavaScript  

JavaScript je zástupcem interpretovaných programovacích jazyků (tedy kód je zpracováván 

až při prohlížení dané stránky) a je vkládán přímo do HTML kódu stránky. Vznik tohoto jazyka 

                                                           
22 ASP.NET. Wikipedie [online]. [cit. 2014-08-04]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/ASP.NET 
23 CppCMS — High Performance C++ Web Framework. [online]. [cit. 2014-08-04]. Dostupné z: 
http://cppcms.com/wikipp/en/page/main 
24 Wt: an introduction. [online]. [cit. 2014-08-04]. Dostupné z: http://www.webtoolkit.eu/wt 
25 Vestavěný systém. Wikipedie [online]. [cit. 2014-08-04]. Dostupné z: 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vestav%C4%9Bn%C3%BD_syst%C3%A9m 
26 July Headline: Swift enters TIOBE index at position 16. Tiobe Software [online]. [cit. 2014-08-04]. Dostupné z: 
http://www.tiobe.com/index.php/content/paperinfo/tpci/index.html 

http://cs.wikipedia.org/wiki/ASP.NET
http://cppcms.com/wikipp/en/page/main
http://www.webtoolkit.eu/wt
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vestav%C4%9Bn%C3%BD_syst%C3%A9m
http://www.tiobe.com/index.php/content/paperinfo/tpci/index.html
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je datován na rok 1995 a s jazykem Java má pouze podobnou syntaxi, jinak se jedná o 

marketingový tah. Většinou se pomocí JavaScriptu vytvářejí responzivní šablony a weby 

(dotazy na rozlišení obrazovky, její orientaci atd.). Jako nejznámější framework pro tento 

jazyk je možno označit jQuery, příp. jQuery Mobile (optimalizace pro dotykové ovládání). 

Díky této knihovně je možno vytvářet interaktivnější aplikace bez nutnosti napsání mnoha 

funkcí k tomu potřebných, jelikož tyto jsou již obsaženy v jQuery Mobile. Mezi další zajímavé 

frameworky patří SenchaTouch či NodeJS, které se také orientují především na nový způsob 

ovládání aplikací a webů (dotykové). 

PHP 

PHP (původně Personal Home Page, nyní PHP: Hypertext Preprocessor) je skriptovací 

programovací jazyk určený pro programování dynamických internetových stránek a 

webových aplikací například ve formátu HTML či XHTML.27 Tento jazyk se dá využít také pro 

desktopové aplikace v jeho kompilované formě. Frameworků pro tento jazyk je také celá 

řada, z českých jmenujme například Nette Framework podporující AJAX (Asynchronous 

JavaScript and XML; označení pro technologie vývoje interaktivních webových aplikací, které 

mění obsah svých stránek bez nutnosti jejich kompletního znovunačítání za pomoci 

asynchronního zpracování webových stránek pomocí knihovny napsané v JavaScriptu28) 

aposkytován pod licencí open-source. Dalším zajímavým frameworkem je Symfony, který je 

„inspirován“ dalšími jinými aplikačními frameworky jako např. Django, Spring a po instalaci 

pluginu i jQuery. Je velice robustní a je poskytován taktéž pod licencí open-source. 

Webové aplikace lze samozřejmě vyvíjet i bez použití výše uvedených frameworků, tedy psát 

je celé ve zvoleném programovacím jazyce bez pomocných knihoven, nicméně tento postup 

je mnohem zdlouhavější při vývoji a navíc je programátor nucen psát dokumentaci 

(komentáře) kvůli přehlednosti a následné využitelnosti. Vývojář pak ale zase má kontrolu 

nad celou aplikací (jejím chodem) a tak je možné takovéto aplikace lépe 

optimalizovat/upravovat. 

                                                           
27 PHP. Wikipedie [online]. [cit. 2014-08-04]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/PHP 
28 AJAX. Wikipedie [online]. [cit. 2014-08-04]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/AJAX 

http://cs.wikipedia.org/wiki/PHP
http://cs.wikipedia.org/wiki/AJAX
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4.1.2  Hardwarové nároky 

U webových aplikací zpravidla nejsou kladeny takové požadavky na hardwarové vybavení 

zařízení (na rozdíl od aplikací nativních) vzhledem k menší interaktivitě aplikací a nemožnosti 

využít všechna hardwarová specifika daného zařízení. Z definice webových aplikací viz. výše 

jasně vyplývá, že takovéto aplikace potřebují především stálý přístup na internet. Nejvyšší 

nároky jsou tedy kladeny na datové přenosy a dostupnost signálu, tedy uživatel musí 

s těmito determinanty použití počítat. Dá se tak předpokládat, že vzhledem k neustálé 

výměně informací mezi serverem a zařízením bude docházet i k rychlejšímu vybíjení jeho 

baterie. Naopak výhodou těchto aplikací je minimální požadovaný prostor v úložišti zařízení, 

všechny informace (většina) jsou uloženy na straně serveru a dle potřeby jsou používány 

(stahovány). 

4.2  Aplikace nativní 

Nativní aplikací se rozumí aplikace vytvořena pro konkrétní platformu (tedy je pro tuto 

platformu vyvinuta, optimalizována a zkompilována). Výhodou nativních aplikací oproti 

webovým aplikacím je tak optimalizace obsahu a funkčnosti pro dané zařízení (platformu), 

menší (či úplná) nezávislost na připojení k internetu, vyšší interaktivita a multimediálnost, 

možnost využití všech specifik dané platformy (fotoaparátu, mikrofonu, bluetooth, Wi-Fi, 

NFC štítků atd.) a v neposlední řadě možnost pracovat s osobními daty uživatele a těmto se 

dle požadavků přizpůsobovat. Nevýhodami těchto aplikací ale zajisté je vyšší časová (a 

finanční) náročnost na vývoj, nekompatibilita mezi platformami a také, oproti webovým 

aplikacím, zpravidla vyšší nároky na vnitřní paměť zařízení z důvodu dostupnosti dat offline. 

Jejich chod je ale z hlediska uživatele plynulejší a méně závislý na datovém připojení.  

4.2.1  Vývojová prostředí 

U nativních aplikací je hlavním rozhodujícím faktorem platforma. Vývojová prostředí se proto 

musí třídit dle platformy a nikoliv dle použitého programovacího jazyka (i když souvislost zde 

samozřejmě je). Následující přehled je sestaven dle majoritních platforem (viz. kapitola 3) 

s ohledem na možnost a „smysluplnost“ vývoje. 
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Android 

Vývoj aplikací pro systém Android probíhá v jazyce Java (vycházejícího z jazyku C/C++). Dříve 

se aplikace vyvíjely v prostředí Eclipse s pluginem Android Developer Tools, nyní je toto 

prostředí nahrazeno novějším s názvem Android Studio, kde např. již není nutné instalovat 

potřebné SDK. Toto prostředí je tak určeno výhradně pro vývoj aplikací pro systém Android. 

Toto prostředí obsahuje emulátor různých verzí systému kvůli testování a debugování 

aplikací pro danou verzi, případně je možné aplikaci testovat rovnou na fyzickém zařízení. 

Z tohoto faktu vyplývá, že instalace, příp. i distribuce aplikací může probíhat vlastní cestou 

bez nutnosti platit za vývojářskou licenci. Pokud chce ovšem vývojář umístit svou aplikaci na 

Play Store (dříve Android Market), je mu účtován jednorázový poplatek 25$ (asi 700,-Kč) za 

registraci, počet aplikací pak není omezen. 

iOS 

Vývoj aplikací pro systém iOS probíhá výhradně v proprietárním frameworku Cocoa Touch 

v prostředí Xcode, který je spustitelný pouze na Mac OS. Programovací jazyk vychází také 

z jazyka C/C++29, není ovšem takovým standardem jako výše zmíněná Java. Developerům je 

zdarma k dispozici vývojové prostředí Xcode, stejně jako simulátor všech iOS-based zařízení. 

Pro instalaci aplikace na jakékoli zařízení, stejně tak jako publikování aplikace v obchodě App 

Store je nutné se přihlásit k iOS Developer programu, který je zpoplatněn 99$ (asi 2000,-) na 

rok. Apple Store se obecně považuje za bezpečnější, resp. celá platforma iOS, jelikož je 

možné aplikace pro tuto platformu instalovat pouze z App Storu, který jednoznačně 

identifikuje, na rozdíl např. od Play Storu, jejich vývojáře.30 

Windows Phone 

Vývoj aplikací pro Windows Phone probíhá v rámci vývojového prostředí Visual Studio. 

Programovací jazyk je na bázi jazyka C#, využít se mohou frameworky Silverlight či XNA. 

Zdarma s prostředím Visual Studio má vývojář k dispozici i Windows Phone emulátor. Pro 

                                                           
29 Develop Apps for iOS. [online]. [cit. 2014-08-04]. Dostupné z: https://developer.apple.com/technologies/ios/ 
30 Martin Půlpán: Kybersvět se stává drsným bojištěm. Česko není připravené. [online]. [cit. 2014-08-04]. 
Dostupné z: http://nazory.euro.e15.cz/rozhovory/martin-pulpan-kybersvet-se-stava-drsnym-bojistem-cesko-
neni-pripravene-1089347 

http://nazory.euro.e15.cz/rozhovory/martin-pulpan-kybersvet-se-stava-drsnym-bojistem-cesko-neni-pripravene-1089347
http://nazory.euro.e15.cz/rozhovory/martin-pulpan-kybersvet-se-stava-drsnym-bojistem-cesko-neni-pripravene-1089347
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instalaci aplikace na fyzické zařízení a publikování aplikace v rámci Marketplace je potřeba 

registrovat vývojářský účet za 99$ (asi 2000,-) na rok. Tato registrace umožní odemknutí až 

třech zařízení pro vývoj a testování mimo nutnost stahování aplikace z Marketplace. 

BlackBerry 

Vývoj aplikací pro platformu Blackberry může probíhat v prostředí BlackBerry JDE (vývojové 

prostředí vyvinuté společností RIM), nebo např. v Eclipse s pluginem pro BlackBerry. 

Programovací jazyk je Java, resp. J2ME (Java 2 Micro Edition, platforma Javy s vhodnými API 

určená pro vývoj software pro malá zařízení a zařízení s omezenými prostředky). V obou výše 

zmíněných příkladech je k dispozici emulátor systému. Pro publikaci aplikací na BlackBerry 

App World je třeba zaplatit jednorázový poplatek 200$ (asi 4200,-Kč)31, ovšem tento app 

market není v České republice dostupný a v dohledné době se s jeho nasazením ani 

nepočítá.32  

Existuje ovšem například i univerzální framework Adobe PhoneGAP33, který umožňuje 

kompilovat aplikace pro všechny výše uvedené platformy. Jako programovací jazyk je zde 

využito HTML, CSS a JavaScript, tedy vlastně jazyky pro vývoj webu. Z uvedeného jasně 

vyplývá, že se jedná o kompilátor de facto webových aplikací pro více platforem v jednom 

kroku a tak jsou výsledné aplikace sice nativní, ale míra interaktivity, v tomto případě i 

spolehlivosti, na všech platformách je otázkou. 

4.2.2  Hardwarové nároky 

Obecně se dá říci, že nativní aplikace kladou vyšší hardwarové nároky na zařízení než 

aplikace webové, jelikož mohou využít plného přístupu ke všem hardwarovým 

komponentám tohoto zařízení (samozřejmě zde záleží na stylu a určení aplikace). Především 

vytěžují více procesor, operační paměť a vnitřní paměť zařízení, dá-li se předpokládat že jde 

o aplikaci interaktivní, multimediální a „uživatelsky přitažlivou“. Co se týče využití baterie, 

                                                           
31 BlackBerry Developer. [online]. [cit. 2014-08-04]. Dostupné z: http://developer.blackberry.com/ 
32 Mobilní OS pro experty: workoholikova pevnost BlackBerry OS. [online]. [cit. 2014-08-04]. Dostupné z: 
http://mobil.idnes.cz/mobilni-os-pro-experty-workoholikova-pevnost-blackberry-os-prf-
/telefony.aspx?c=A100628_223333_chytre-telefony_ham 
33 Easily create apps using the web technologies you know and love: HTML, CSS, and JavaScript. [online]. [cit. 
2014-08-04]. Dostupné z: http://phonegap.com/ 

http://developer.blackberry.com/
http://mobil.idnes.cz/mobilni-os-pro-experty-workoholikova-pevnost-blackberry-os-prf-/telefony.aspx?c=A100628_223333_chytre-telefony_ham
http://mobil.idnes.cz/mobilni-os-pro-experty-workoholikova-pevnost-blackberry-os-prf-/telefony.aspx?c=A100628_223333_chytre-telefony_ham
http://phonegap.com/
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vývojář má v rukou daleko více prostředků pro optimalizaci běhu aplikace tak, aby se baterie 

zařízení vybíjela co možná nejméně (i zde ovšem záleží na druhu aplikace).  

5. Možnosti využití chytrých telefonů pro podporu vzdělávání 

Využití mobilních zařízení ve výuce má veliký potenciál, díky širokému spektru možností, 

které tato zařízení nabízejí, tedy od prohlížení webových stránek, přes aplikace se 

vzdělávacím obsahem až po hraní her.34 

Dle materiálu UNESCO některé země (Thajsko, Turecko) plánují výuku ve všech školách 

pomocí tabletů a chytrých telefonů. 35  Vzhledem k rozšířenosti těchto zařízení se tak již tyto 

stávají součástí běžného života i pracovního procesu a tak není možné připravovat žáky na 

praxi v odlišných podmínkách.36  Tedy na jednu stranu je třeba žáky na tyto podmínky 

připravovat, nicméně na druhou stranu z toho vyplývá, že je třeba před tím vybavit těmito 

rozšířenými komunikačními kompetencemi jejich učitele. Nový přístup ke vzdělávání tak 

klade vyšší nároky na učitele, kteří musí dané technologie bezpodmínečně ovládat. „Učitelé 

nebudou nahrazeni technologiemi, ale ti, kteří je používat nebudou, budou nahrazeni těmi, 

kteří budou.“37 Např. v Horizont Report pro americké základní a střední školy K-12 je 

v horizontu 1-2 let definována proměna role učitele tak, aby měl širokou znalost těchto 

technologií a byl schopen jejich plného využití ve formě formální i neformální výuky.38  

C. Hooker ještě rozvíjí teorii o nutné připravenosti rodičů žáků používajících přenosná 

zařízení jako didaktickou pomůcku v tom smyslu, že v době edukace rodičů nebyla tato 

zařízení dostupná a tak je nutné rodičům poskytnout dostatečné informace (mj. stanovuje 

také premise informovanosti rodičů) o tomto novém fenoménu didaktiky se všemi jejich 

výhodami i nedostatky.  

                                                           
34 Innovateonline.info: US Colleges and Universities [online]. [cit. 2014-04-31]. Dostupné z: 
http://www.innovateonline.info/  
35 UNESCO. UNESCO Policy guidelines for mobile learning [online]. 1. vyd. Paris, France: UNESCO, 2013 [cit. 
2013-05-06]. Dostupné z: http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002196/219641E.pdf 
36 WIRNITZEROVÁ, Jitka. Co si učitelé myslí o mobilních technologiích?. [online]. [cit. 2014-08-04]. Dostupné z: 
http://spomocnik.rvp.cz/clanek/18147/CO-SI-UCITELE-MYSLI-O-MOBILNICH-TECHNOLOGIICH.html 
37 BURNS, Monica. Introducing Mobile Technoloy into your classroom: Structures and Routines. 2013. [cit. 2013-
11-25]. Dostupný z WWW: [http://www.edutopia.org/blog/introducing-mobile-tech-structures-routines-
monica-burns.]. 
38 Výběr ze zpráv, novinek a zajímavostí ve vzdělávání z anglicky psaných zdrojů k datu 25. května 2014. 
ITveSkole.cz [online]. [cit. 2014-08-04]. 

http://www.innovateonline.info/
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002196/219641E.pdf
http://spomocnik.rvp.cz/clanek/18147/CO-SI-UCITELE-MYSLI-O-MOBILNICH-TECHNOLOGIICH.html
http://www.edutopia.org/blog/introducing-mobile-tech-structures-routines-monica-burns
http://www.edutopia.org/blog/introducing-mobile-tech-structures-routines-monica-burns
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K výše uvedenému se vztahuje koncept 1:1 (úzce spjato s trendem BYOD – Bring Your Own 

Device), kdy je každý žák vybaven vlastním počítačem, připojením k internetu a vhodným 

softwarem. Žák tak může s počítačem pracovat „kdykoli a kdekoli“.39 Pojmem počítač zde 

ovšem není myšleno klasické stolní PC, ale právě snadno přenosná zařízení jako notebooky, 

tablety a chytré telefony. 40 

5.1  Technická a aplikačně funkční specifika 

Z vymezujících atributů chytrých telefonů, které jsou uvedeny v kapitole 3 a 4 je zřejmé, že 

se jedná o technologický koncept, který může mít různé podoby a naplňovat tento koncept 

různými způsoby z hlediska technického provedení. Jedná se zejména o paralelní existenci 

různých mobilních platforem a různých vývojových prostředí pro webové a nativní mobilní 

aplikace. 

5.1.1  Technická specifika 

Chytré telefony mají z pohledu edukačního využití jasně vymezená specifika v oblasti 

hardwaru. Z pohledu uživatele je největším specifikem rozměr a rozlišení displeje, které 

z větší části determinuje uživatelovy aktivity i vlastní možnosti využití. Dalším výrazným 

faktorem pro využití ve vzdělávání je zajisté možnost připojení k internetu. Bez této 

konektivity není možná komunikace po síti a tudíž i omezenost aktivit a interakce, např. 

ztráta možnosti používat webové aplikace či vyhledávat informace online, což vede 

(minimálně) k diskomfortu uživatele. Dalším determinantem je zde způsob ovládání, které je 

specifické samo o sobě, o to více při snaze tato zařízení využít jako výukovou pomůcku. 

Ovládání se tak musí podřídit návrh a vývoj aplikací pro vzdělávání ihned od začátku. Způsob 

ovládání ale předurčuje i vzhled (formát) vlastního zařízení (např. pouze displej bez 

klávesnice, výsuvná klávesnice, fixní klávesnice atd.), které je do značné míry odvislé od 

výrobce, ale mj. také od způsobu použití. Chytré telefony mají svá omezení v hardwarové 

oblasti ale i s ohledem na využívanou mobilní platformu.  

                                                           
39 NEUMAJER. Koncept vybavení žáků 1:1 se dotkne všech škol. [online]. [cit. 2014-08-04]. Dostupné z: 
http://ondrej.neumajer.cz/?item=koncept-vybaveni-zaku-1-1-se-dotkne-vsech-skol 
40 Where Do Parents Fit Into The Mobile Learning Revolution?. [online]. [cit. 2014-08-04]. Dostupné z: 
http://www.edudemic.com/parents-mobile-learning-revolution/ 

http://ondrej.neumajer.cz/?item=koncept-vybaveni-zaku-1-1-se-dotkne-vsech-skol
http://www.edudemic.com/parents-mobile-learning-revolution/
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Android má na trhu chytrých telefonů velké zastoupení, ale má řadu problematických 

aspektů. Vývoj jde cestou otevřenosti – zdrojové kódy jsou dostupné komukoliv. Výsledkem 

je problematické vydávání aktualizací softwaru, o které se stará výrobce telefonu a ten se 

často do aktualizací i pár měsíců starých telefonů příliš nepouští. Telefony s tímto systémem 

také často obsahují celou řadu aplikací, které majitel nevyužije a zbytečně zabírají místo v 

paměti nebo zpomalují běh telefonu. Vyvíjet aplikace pro Android je náročné, neboť existuje 

velké množství různých typů zařízení s různým rozlišením obrazovky, různou velikostí 

různých druhů panelů, různým druhem chipsetů a procesorů. U low-end telefonů, kterých je 

s tímto systémem stále více, je navíc většinou velmi špatná ergonomie, tudíž neposkytují 

uživateli takový komfort.   

Optimalizovat pak nějakou aplikaci pro chod na tomto systému je pro vývojáře velice 

náročné, jelikož je potřeba vyzkoušet aplikaci na mnoha různých konfiguracích systému.  

Výhodou je ovšem všeobecně lepší dostupnost této technologie díky low-endovým 

zařízením, která poslední dobou zaplavují trh s chytrými telefony. Využití této platformy jako 

didaktické pomůcky se tak dá považovat za perspektivní, např. i s ohledem na trend BYOD.41 

Programování pro operační systém Android není úplně jednoduchá záležitost. Základy se sice 

dají osvojit rychle, ale s rostoucí velikostí projektu se může narážet na problémy s rychlostí 

aplikace nebo její nestabilitou. Google jako vývojové prostředí oficiálně podporuje pouze 

Eclipse IDE, které je zdarma. Vzhledem k tomu, že android stojí a padá na Javě, je potřeba si 

ještě stáhnout JDK (Java Development Kit) v základní verzi bez Netbeans či Java EE. JDK je 

základním nástrojem pro práci s Javou nehledě na to, jestli programátor vyvíjí aplikace 

používané pro běžné počítače nebo mobily. Další fází je stažení takzvaného SDK (Software 

Development Kit) pro Android, což je balíček s nejrůznějšími nástroji, které využívá právě 

Eclipse. Pro použití všech výše uvedených komponent je potřeba použít ještě jeden nástroj, a 

tím je ADT (Android Development Tools) Plugin do prostředí Eclipse. Pak už jen zbývá 

poslední: stažení konkrétní platformy (resp. verze operačního systému Android) a s tím 

                                                           
41 Android Market. [online]. [cit. 2014-08-05]. Dostupné z: http://www.androidmarket.cz/ruzne/8-problemu-
ktere-mohou-androidu-zlomit-vaz/ 

http://www.androidmarket.cz/ruzne/8-problemu-ktere-mohou-androidu-zlomit-vaz/
http://www.androidmarket.cz/ruzne/8-problemu-ktere-mohou-androidu-zlomit-vaz/
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souvisejícího emulátoru androidu. Emulátor je náhrada za fyzické zařízení a slouží k testování 

aplikace přímo na PC.42 

Systém iOS je využíván na zařízeních iPhone, iPad a iPod touch. Vzhledem k faktu, že 

společnost Apple vyvíjí i vlastní hardware, je operační systém přizpůsoben tomuto 

proprietárnímu hardwaru a tak se dá předpokládat rychlejší odezva systému. Aktualizace 

systému jsou zdarma. iOS má také řadu funcí, které mohou pomoci handicapovaným, např. 

integrovanou čtečku VoiceOver, která umožňuje nevidomým nebo vážně zrakově 

postiženým slyšet popis položky, které se dotýkají na obrazovce. Funkce Switch Control dává 

jedincům s omezenými fyzickými nebo motorickými schopnostmi naprostou kontrolu nad 

jejich zařízením prostřednictvím specializovaných přepínačů. iOS nabízí ještě řadu dalších 

přínosných funkcí zpřístupnění, jako je dynamické zvětšování obrazovky, přehrávání videa se 

skrytými titulky, monofonní zvuk, zjednodušená gesta na obrazovce a mnoho dalších.43  

Problémem při využívání této platformy může být to, že v systému iOS je výchozím 

prohlížečem Safari. Toto nastavení žádný jiný prohlížeč nemůže změnit. To znamená, že 

odkazy otevřené z e-mailů, zdrojů sociálních médií a jiných aplikací se budou otevírat v 

prohlížeči Safari. Pokud chce uživatel některý z těchto odkazů otevřít v jiném prohlížeči, pak 

musí zkopírovat adresu a vložit ji do adresního řádku jiného prohlížeče. Vytváření odkazů na 

ploše je povoleno také pouze pro prohlížeč Safari.44 

Windows Phone ve verzi 8 má některá hardwarová vylepšení, např. má lepší správu zvuku, 

možnost instalace aplikací na paměťovou kartu, podporu Full HD displejů (1080x1920), 

podporu výkonnějších procesorů (čtyřjádrový, Snapdragon 800) nové funkce spořiče baterie, 

přibyla i podpora DualSIM a hlasová asistentka Cortana, má podporu pro telefony s větší 

obrazovkou (tudíž možnost mít až 3 střední dlaždice vedle sebe), lepší ovládání pro zrakově 

postižené (předčítání bude mít na starosti Screen Reader nebo později Microsoft Zira), 

                                                           
42 IDnes.cz. [online]. [cit. 2014-08-05]. Dostupné z: http://mobil.idnes.cz/naucime-vas-programovat-aplikace-
pro-android-zaciname-prave-dnes-phe-/aplikace.aspx?c=A120410_125436_aplikace_ham 
43 Apple Inc. [online]. [cit. 2014-08-05]. Dostupné z: https://www.apple.com/cz/ios/what-is/ 
44 Google, s.r.o. [online]. [cit. 2014-08-05]. Dostupné z: 
https://support.google.com/chrome/answer/2664994?hl=cs 

http://mobil.idnes.cz/naucime-vas-programovat-aplikace-pro-android-zaciname-prave-dnes-phe-/aplikace.aspx?c=A120410_125436_aplikace_ham
http://mobil.idnes.cz/naucime-vas-programovat-aplikace-pro-android-zaciname-prave-dnes-phe-/aplikace.aspx?c=A120410_125436_aplikace_ham


- 30 - 
 

úpravu multitaskingu ve kterém přibude zobrazení ikony dané aplikace a možnost ukončení 

aplikace z multitaskingu a lepší správu úložiště.45 

Blackberry má nyní systém BlackBerry 10. Problémem u tohoto systému bývá menší výdrž na 

jedno nabití baterie a také pomalejší odezva systému díky integrovaným animacím při 

otevírání aplikací. Systémová klávesnice doznala od předchozí verze menších změn, které 

ovšem nijak neovlivnily její funkčnost. Klávesnice se tak od uživatele postupně výrazně učí a 

nabízí nový způsob rychlého psaní. Namísto obvyklých tahů (Swype), nebo jen predikce 

nabízí odhadovaná slova přímo v bublině nad klávesou písmene, které ve slově následuje. 

Jednoduchým "cvrnknutím" lze nabízené slovo potvrdit. Vzhledem k tomu, jak detailně se 

BlackBerry učí výrazy, které uživatel používá, se časem stane predikce opravdu perfektní.46  

5.1.2  Aplikačně funkční specifika 

Mobilní aplikace mají svá omezení z hlediska jejich obsahu a ovládání, což může být pro 

uživatele, který nemůže zasáhnout do vývoje či personalizace, limitující. 

Jak se ukazuje, striktní filozofie Applu (který důkladně testuje aplikaci před zařazením do 

svého App Store) má nesporné výhody. Lze tak efektivně zachytit malware, nestabilní 

aplikace a programy, které parazitují na práci někoho jiného (například tím, že porušují 

autorská práva). Ačkoliv je v lecčems tento systém až příliš svazující, především co se 

obsahové stránky týče, tváří v tvář anarchii vládnoucí na Google Play (donedávna Android 

Market) nelze než závidět. Prakticky každý den lze nalézt na webech o Androidu informace o 

škodlivém kódu ve falešných aplikacích, při vyhledání libovolného obsahu lze nalézt spoustu 

zbytečných aplikací s autorsky chráněným obsahem a podobně. Dalším problémem je výskyt 

pirátství a nelegálního šíření aplikací.47 

iOS je platforma, pro kterou existuje už víc než milión mobilních aplikací.6 Každá aplikace 

musí projít před svým zařazením na App Store dlouhým procesem schvalování, tudíž je 

aplikace důkladně otestována před vypuštěním do obchodu. Apple dává nezávislým 

                                                           
45 Wikipedia.org. [online]. [cit. 2014-08-07]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Windows_Phone_8 
46 IDnes.cz. [online]. [cit. 2014-08-05]. Dostupné z: http://mobil.idnes.cz/blackberry-z10-recenze-0t9-
/telefony.aspx?c=A130503_133040_telefony_vok 
47 Android Market. [online]. [cit. 2014-08-08]. Dostupné z: http://www.androidmarket.cz/ruzne/8-problemu-
ktere-mohou-androidu-zlomit-vaz/ 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Windows_Phone_8
http://mobil.idnes.cz/blackberry-z10-recenze-0t9-/telefony.aspx?c=A130503_133040_telefony_vok
http://mobil.idnes.cz/blackberry-z10-recenze-0t9-/telefony.aspx?c=A130503_133040_telefony_vok
http://www.androidmarket.cz/ruzne/8-problemu-ktere-mohou-androidu-zlomit-vaz/
http://www.androidmarket.cz/ruzne/8-problemu-ktere-mohou-androidu-zlomit-vaz/
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vývojářům bohatý soubor nástrojů a programovacích rozhraní na vytváření aplikací a her, 

které naplno využívají technologie uvnitř iOS zařízení.48  

Pro chytré telefony vybavené systémem Windows Phone je k dispozici pro distribuci aplikací 

Windows Marketplace (dostupný v 54 zemích světa). Pokud nejsou některé aplikace či 

multimediální obsah dostupné v MarketPlace, lze je stáhnout a následně synchronizovat 

prostřednictvím software Zune. 

Store nahrazuje Windows Marketplace ve verzi Windows Phone 8/.1. Store nabízí jen 

aplikace a hry. O digitální distribuci hudby se na platformě Windows Phone 8 stará aplikace 

od společnosti Microsoft - Xbox Music. Pro uživatele telefonů Lumia je také k dispozici Nokia 

MixRadio, tato aplikace není k dispozici v České republice. A dále jsou k dispozici i jiné 

aplikace určené k digitální distribuci hudby (Spotify atd.). 

Microsoft Office Mobile poskytuje interoperabilitu mezi Windows Phone a stolní verzí 

Microsoft Office. Word Mobile, Excel Mobile, PowerPoint Mobile, OneNote Mobile a 

SharePoint Workspace Mobile dovolí většinu formátů Microsoft Office souborů, je třeba 

sledovat a upravovat přímo v zařízení Windows Phone.49  

U platformy BlackBerry je poměrně široká nabídka software, ale ve srovnání s iOS a 

Androidem je počet nabízených aplikací nižší. Mnoho programů si však BlackBerry zajistilo už 

před uvedením systému, takže dnes v obchodě s aplikacemi BlackBerry World najdeme přes 

100 tisíc aplikací. Podle výrobce je už menšina z nich pouhým klonem aplikací pro Android. 

Systém totiž umí spouštět aplikace z Androidu jen po malé úpravě. Chybějící mapy pro 

Českou republiku tak jsou asi největším nedostatkem, na ostatních platformách jsou přitom 

běžně dostupné. Pokrytí se samozřejmě chystá, ovšem je otázkou, jak dlouho to bude trvat a 

jaká bude kvalita podkladů. Nahrát lze například Google Mapy ze systému Android, nebo 

další programy, ale od uživatele to vyžaduje určité znalosti a schopnosti. 

Za zmínku pak ještě stojí internetový prohlížeč, který patří k nejlepším z uvedených 

platforem. Používá oblíbené vykreslovací jádro Webkit, je rychlý a má dosud asi nejlepší 

                                                           
48 Apple Inc. [online]. [cit. 2014-08-03]. Dostupné z: https://www.apple.com/cz/ios/what-is/ 
49 Wikipedia.org. [online]. [cit. 2014-08-11]. Dostupné z: 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Windows_Phone?veaction=edit 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Windows_Phone?veaction=edit
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podporu HTML5. Užitečné je i univerzální vyhledávání, které lze vyvolat odkudkoli z hlavní 

obrazovky.50 

5.2  Oblasti využití chytrých telefonů ve vzdělávání 

Mobilní technologie lze využít v oblastech získávání a využívání informačních zdrojů, jako 

nástroj pro distanční vzdělávání a jako nástroj pro podporu a „zkvalitnění“ prezenční výuky. 

5.2.1  Získávání a využívání informačních zdrojů 

Webové aplikace jsou přístupné prostřednictvím internetového připojení a prohlížeče 

zařízení, jsou to v podstatě obecné webové stránky, jejichž kód je čten a překládán průběžně 

vykreslovacími nástroji prohlížečů a jazyka JavaScript. V případě systémů iOS, Android, 

BlackBerry, Symbian a webOS je podstatou vykreslovacích nástrojů prohlížečů jádro WebKit, 

stejně jako u prohlížeče Safari a Chrome v desktopové verzi. 

Současné chytré telefony umožňují navigaci i na poměrně složitých stránkách, problémem je 

spíše množství stahovaných dat a s tím spojená rychlost stahování, takže při vývoji těchto 

typů zdrojů je potřeba vytvořit dobře strukturovaný a implementovaný web, který by 

minimalizoval negativní dopady. Vhodná jsou lehká rozložení, založená na jazyce CSS, návrh 

typu content-out a zaměření se na přístupnost a použitelnost webu. Je možno také 

transformovat web pomocí nástrojů „responsive design“, tedy schopnosti využití dotazů na 

média CSS, dynamických mřížek a dynamických obrázků k přizpůsobení webu rozlišení 

obrazovky zařízení (nebo okna prohlížeče) uživatele a jeho navržení tak, aby nabízel co 

nejlepší možné rozložení pro jakékoliv rozlišení. Dotazy na média jsou rozšířením známých 

atributů typu médií, které se již dlouho používají k implementaci tiskových šablon stylů na 

stránkách HTML. Rozdíl spočívá v tom, že místo toho, aby byl pro tato pravidla CSS zaveden 

jednotný kontext, je možno se dotazovat na fyzické vlastnosti zařízení uživatele. To znamená, 

že lze doporučovat jednotlivé styly šablon pouze do zařízení, která splňují daná kritéria. 

Dotaz je nejčastěji na výšku a šířku obrazovky, rozlišení obrazovky, orientaci zařízení, poměr 

stran obrazovky. Důležité u dotazů na média je to, že je možno je kombinovat do složitějších 

pravidel. I tento typ návrhu webu má však svá omezení, může se stát, že uživatel je nucen 
                                                           
50 IDnes.cz. [online]. [cit. 2014-08-12]. Dostupné z: http://mobil.idnes.cz/blackberry-z10-recenze-0t9-
/telefony.aspx?c=A130503_133040_telefony_vok 

http://mobil.idnes.cz/blackberry-z10-recenze-0t9-/telefony.aspx?c=A130503_133040_telefony_vok
http://mobil.idnes.cz/blackberry-z10-recenze-0t9-/telefony.aspx?c=A130503_133040_telefony_vok
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stahovat prostředky, které nikdy ani nemusí zobrazit. Další možností je vyvíjet speciální web 

pro mobilní zařízení, mezi nejdůležitější vývojová prostředí patří projekty Sencha Touch a 

jQuery Mobile, obě tato prostředí jsou prostředími jazyka JavaScript. Spustí-li se aplikace 

naprogramovaná v jazyce SenchaTouch bez nainstalovaného stroje jazyka JavaScript, pak je 

výsledkem prázdná skořápka, která nic nedělá. Aplikace vyvinuté v JQuery Mobile se 

sestavují v čistém jazyce HTML a jejich pokročilá funkcionalita je teprve následně přidávána 

na tento základ. 

5.2.2  Distanční vzdělávání a M-learning  

Distanční vzdělávání lze provozovat pomocí LMS (Learning Management System) neboli 

systému pro řízení učení, který představuje v současné době asi nejrozšířenější virtuální 

prostředí pro podporu elektronické formy vzdělávání neboli VLE (Virtual Learning 

Environment), které je založené na práci v rámci přesně definovaných online kurzů. 

Propracovaná architektura těchto systémů poskytuje vyučujícím i studentům široké možnosti 

administrace studia, nahrávání a prohlížení studijních materiálů, vykonávání studijních aktivit 

a evidenci studijních výsledků.  

LMS systémy mají obvykle tyto nástroje: 

- nástroje pro prohlížení a vyhledávání na webu; 

- nástroje synchronní a asynchronní komunikace; 

- nástroje pro podporu personalizovaného učení; 

- nástroje sdílení zdrojů a výukového obsahu; 

- nástroje pro tvorbu výukových objektů; 

- nástroje pro administraci studia; 

- nástroje pro hodnocení a evaluaci. 

 
Vzdělávacích systémů typu LMS existuje v současné době na internetu velké množství. 

Jednotlivá řešení se liší obsáhlostí a provázaností dílčích nástrojů, ale i přístupem k vývoji a 

podpoře ze strany tvůrců jednotlivých programů. V posledních letech je velice rozšířený open 

source systém Moodle, vyvíjený a podporovaný v rámci otevřené celosvětové komunity. 
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Pro otevřená i komerční řešení LMS platí společná nutnost obsazení role administrátora 

systému, který obvykle zajišťuje jak čistě technickou správu systému (instalace a aktualizace), 

tak výše uvedenou podporu učitelů při jeho ovládání a řešení souvisejících problémů. 

Samostatnou kapitolou jsou aplikace pro některé práce v LMS systémech. Tyto profesionální 

aplikace umožňují poměrně slušnou komunikaci uživatele-studenta s těmito systémy. Např. 

pro nejrozšířenější LMS systém Moodle, který je nejrozšířenějším systémem jak ve světě, tak 

i u nás, je takových aplikací kolem 40 (srpen 2014). S většinou těchto aplikací lze poměrně 

slušně absolvovat např. testy atd. Tyto aplikace jsou dostupné pro všechny platformy. 

Velice zajímavý Open Source projekt v této oblasti je MOMO (Mobile MOODLE Project).Tedy 

instalace MOMO klienta, založeného na Javě, který umožňuje komfortní přístup ke kurzům a 

tím i nový přístup k mobilnímu vzdělávání. Tohoto projektu se účastní i čeští vývojáři a tak je 

aplikace pro MOMO již plně customizována pro české prostředí a je uživatelům k dispozici.51 

Tyto aplikace nejsou jen záležitostí MOODLE, jsou k dispozici i pro další systémy, např. pro 

systém Coursera, ale pouze pro nejrozšířenější OS.52 

V současné době se v prostředích těchto systémů začínají objevovat tzv. MOOC (Massive 

Open Online Course) kurzy. Jedná se o kurzy, které jsou (většinou v případě, že nejsou 

certifikované) poskytovány bezplatně pro širokou veřejnost. Tyto kurzy poskytuje buď 

univerzita nebo jiná vzdělávací organizace ve svém rámci, nebo existuje řada prostředí, kde 

jsou umisťovány kurzy z více organizací. Příkladem tohoto prostředí je např. Coursera 

(https://www.coursera.org/ - více než 600 on-line kurzů ve 25 kategoriích) či edX 

(https://www.edx.org/course-list - 183 kurzů ve 28 kategoriích). Kurzy se většinou skládají 

z videí, kvízů, domácích úkolů a závěrečné zkoušky. Většina kurzů je v anglickém jazyce. 

Kurzy jsou koncipovány především pro žáky, nicméně zdroje jsou zajímavé i pro jejich 

pedagogy. Další zajímavé zdroje lze nalézt na rozcestníku MimoŠkolu – Vzdělávání pro život 

v 21. Století na adrese http://www.mimoskolu.cz/zdroje-k-sebevzdelavani/. 19 z uváděných 

zdrojů je v českém jazyce. Za zmínku stojí např. Khanova škola, která je českou obdobou ke 

Khan Academy a dabuje či opatřuje titulky zahraniční výukové zdroje. Cílem aktivity je 

                                                           
51 Moodlenews.com. [online]. [cit. 2014-08-15]. Dostupné z: www.moodlenews.com/mobile 
52 Coursera. [online]. [cit. 2014-08-15]. Dostupné z: www.coursera.org 

https://www.coursera.org/
https://www.edx.org/course-list
http://www.mimoskolu.cz/zdroje-k-sebevzdelavani/
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vytvořit komunitu dobrovolníků, která se bude podílet na překládání současných i nově 

vznikajících videí zahraniční Khan Academy a zároveň i natáčet nová videa zabývající se 

specificky českými tématy. Rozcestník ke všem poskytovatelům MOOC kurzů lze nalézt na 

adrese http://www.mooc-list.com/ 

M-learning jako nový směr ve vzdělávání vychází ve své podstatě ze vzdělávání distančního, 

tedy jsou použity principy elektronického vzdělávání ve spojení s dotykovým ovládáním a 

menší plochou zobrazení. M-learning je v současné době využíván jako podpora výuky 

prostřednictvím mobilních zařízení a jedná se spíše o vyhledávání na webu než o 

systematickou podporu výuky např. prostřednictvím aplikací s výukovým obsahem, nicméně 

vzrůstající množství aplikací a snahy o usnadnění vývoje těchto aplikací otevírají více 

možností pro využití mobilních zařízení.  

Při snaze využít mobilní platformu jako vzdělávací pomůcku se tak jeví jako nejúčinnější 

řešení vývoj vlastních aplikací umožňujících interagovat s uživatelem, ukládat jeho nastavení 

a přizpůsobit obsah jeho potřebám a aktuálním znalostem. Jak je uvedeno v kapitole 4., 

aplikace mohou být webové či nativní, přičemž nativní aplikace umožňují využití všech 

specifik mobilních zařízení a mohou pracovat i v off-line módu.  

Aplikace tvůrčí 

Možnost tvůrčí práce na chytrých telefonech naráží na jeden zásadní problém a tím je 

velikost displeje. Parametry jako výkon procesoru a velikost paměti těchto zařízení jsou jinak 

srovnatelné se stolními počítači. Dalším problémem jsou vstupní zařízení, neboť pro rychlost 

např. zadávání textu je klávesnice chytrých telefonů limitující. V poslední době se sice 

objevují externí klávesnice, které je možnost k zařízení zapojit, ale tím se zase snižuje 

mobilita zařízení. Polohovací zařízení nemají na malém displeji příliš smysl. 

Problém je i v tom, zda pro danou činnost existuje příslušná aplikace, nebo nakolik je 

upraveno prostředí webové aplikace a nakolik je omezení velikostí displeje pro danou 

činnost určující. Velký potenciál pro větší rozvoj tvůrčí práce na mobilních zařízeních se jeví 

být kombinace chytrého telefonu a tabletu, kde mobilní telefon se stará o komunikaci a 

tablet poskytuje větší displej. 

http://www.mooc-list.com/
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S ohledem na shora uvedené skutečnosti se tedy chytré telefony nejeví být vhodným 

zařízením pro výukové činnosti, které vyžadují tvůrčí činnosti jako např. zadávání většího 

množství textu či jeho úpravy, práci s tabulkami, úpravy obrazového materiálu, videa nebo 

zvuku. Aplikace zabývající se těmito činnostmi sice existují, některé jsou dokonce obdobou 

k aplikacím na stolním PC (například vývojové nástroje pro programování), nicméně klíčovou 

vlastností je zde produktivita. Na mobilním zařízení jsou, vzhledem k hardwarovým 

specifikám, tyto aplikace plně realizovatelné, ale náročnost využití a komfort uživatele jsou 

zde v silném nepoměru - jejich použití tak nemá většího smyslu. Některé aplikace (např. 

grafické editory) si limity jako velikost displeje či možnosti ovládání přístroje „uvědomují“ a 

nabízejí uživateli pouze omezené, za to ale rychleji a produktivněji využitelné funkce.  

Největším determinantem využití tvůrčích aplikací se tak zdá produktivita práce, která je (ve 

většině případů) snížena oproti využití stolního PC při stejném zadání.  

Aplikace informativní 

Z hlediska hardwarových specifik chytrých telefonů a komfortu uživatele se zdají být 

využitelnější aplikace poskytující uživateli obsah a sadu předpřipravených aktivit, které jsou 

přizpůsobeny obsahu. V těchto aplikacích uživatel žádný obsah nevytváří, obsah je dán 

vývojářem a uživatel pouze volí z možností aktivit či odpovědí. Vhodným typem činností je 

např. výuka cizích jazyků (učení slovíček pomocí kartiček, nácvik gramatiky, frází a 

výslovnosti, autotesty, doplnění členů do věty atd.), náslechová cvičení či opakování 

(možnost využití nahraných přednášek jsou-li k dispozici, vlastní nahrávky, namluvené knihy 

atd.), geografické znalosti a orientace v prostoru, jednoduché testy na procvičení znalostí 

s odpověďmi typu ano/ne nebo jinak předdefinovanými odpověďmi či využití chytrých 

telefonů jako hlasovacích zařízení. Aplikace simulující reálné (popř. matematické) jevy (např. 

zobrazení grafu funkce) sice mohou vyžadovat náročnější (např. zadat vzorec) vstup od 

uživatele, nicméně vzhledem k výstupům je jejich použití ještě únosné. Poměr množství 

výstupů na množinu vstupů se tak dá označit jako únosnost využití aplikace. 

Zdá se tak, že ve vzdělávání na mobilních zařízeních se dají využít především tato platformní 

specifika: přenositelnost, možnost přehrávání audia, videa a zobrazení textů, možnost uložit 

obsah do přístroje a tak být nezávislý na geografické poloze a pevném datovém připojení, 

možnost interagovat s obsahem a možnost přizpůsobit si ho vlastním vzdělávacím potřebám, 
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využití výpočetního výkonu pro náročnější animace případně simulace a možnosti konektivity 

a sdílení obsahu. Mezi nevýhody těchto platforem ale patří kratší výdrž na jedno nabití 

baterie, omezené rozměry displeje a možnosti zobrazení, diskomfort při delším „nuceném“ 

vstupu od uživatele (tedy např. delší doplňování textu atd.), velice omezené možnosti úpravy 

např. fotografií, videí a zvukových stop a v neposlední řadě i nemožnost otevření různých (ne 

zcela běžných) typů souborů použitelných pro uložení informací ve výuce. 

5.2.3  Prezenční výuka 

Na využití chytrých telefonů v prezenční výuce lze nahlížet z pohledu učitele nebo žáka. Z 

pohledu učitele lze chytrý telefon využít pro organizaci času výuky, jako adresář, pro 

jednoduchou práci s dokumenty, jako komunikační prostředek, přístup k internetu, jako 

zápisník či jako nástroj pro hlasování, který umožňuje zobrazení výsledků v reálném čase 

např. na interaktivní tabuli. Chytrý telefon umožňuje učiteli mít všechna potřebná data stále 

u sebe a kdykoliv je snadno aktualizovat. 

Z pohledu žáka pak lze chytrý telefon v prezenční výuce využít jako komunikační prostředek 

pro čtení e-mailů, chat či elektronické konference, jako hlasový záznamník, jako nástroj pro 

zpracování a čtení textů, tabulek a prezentací, předkládaných učitelem, pro přehrávání 

doporučených audio a videosekvencí, jako slovník, GPS pro orientaci v terénu, jako 

kalkulačku pro výpočty, nástroj pro odpovídání na testové otázky, možnost měření úhlů a 

vzdáleností, jako zápisník a záznamník termínů odevzdání domácích úkolů s funkcí 

připomenutí. Výhodou je zde to, že žáci mají možnost si doporučené materiály znovu přehrát 

v mimoškolním čase a opakovat si tak danou tématiku.53 

6.  Diskuze 

Ukazuje se, že změny, které technologie vyvolávají, silně ovlivňují mnoho oborů lidské 

činnosti. Pro toho, kdo má snadný a okamžitý přístup k informacím je stále hůře 

akceptovatelný tradiční model paměťového učení. Tento model nelze zcela zavrhnout, při 

nedostatku znalostí „z paměti“ by chyběly informacím souvislosti a především jejich kontext. 

Na významu však nabývá schopnost dokázat se v exponenciálně narůstajícím množství 
                                                           
53 Využití mobilních počítačových prostředků ve výuce. [online]. [cit. 2014-08-16]. Dostupné z: 
http://www1.osu.cz/~fojtik/MobTech/Fojtik_VMPV.pdf 

http://www1.osu.cz/~fojtik/MobTech/Fojtik_VMPV.pdf
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informací orientovat a zpracovávat je. Znalosti technologií, zprostředkovávajících okamžitý 

přístup k informacím a zkušenosti v jejich ovládání se tím pádem stávají jednou ze základních 

znalostí.54 

Schopnost mobilních zařízení zpracovávat informace a sdílet je a zaznamenávat 

v multimediální podobě dění kolem vytváří předpoklady pro jejich uplatnění ve výuce. Celá 

řada škol se snaží integrovat mobilní zařízení do svých vzdělávacích plánů. A nejedná se jen 

o jednosměrný přístup k výukovým materiálům, jako jsou e-učebnice, prezentace, zvukové či 

video záznamy přednášek – zkrátka k výukovým objektům všech možných druhů. Snad ještě 

důležitějším důsledkem využití těchto přístrojů je možnost nepřetržité online spolupráce. Při 

optimálním využití mobilních zařízení tak dochází k zajímavému efektu. Čas věnovaný 

aktivitám souvisejícím se vzděláváním se u studentů a žáků ve vhodném prostředí se 

správným vedením prodlužuje a výukové výsledky se zlepšují.55 

Bohužel k nám většinou požadavky na změny výukových postupů doléhají ve formě často se 

opakujících hesel, jako jsou např. „kompetence pro 21. století“, pod nimiž si obtížně 

představujeme něco konkrétního. Jiným podobným často se opakujícím pojmem je 

„inovace“. Obecně je logické označit významnou změnu používaných postupů za inovaci. 

Potíž zásadního významu je v tom, že v našem případě není cílovým stavem jen prosté využití 

technologií na podporu stávajících postupů. Právě to se však běžně děje. 

Představa, podle níž jsou změny postupů související s využitím vzdělávacích technologií jen 

věcí samotných učitelů či škol, je chybná. Takový postup vede k vývoji, jenž můžeme 

v současné době pozorovat. Školství se dostává do pasivní role, v níž se jen obtížně pokouší 

reagovat na vzniklou společenskou situaci a minimalizovat škody. Typickým příkladem může 

být třeba školní zákaz využívání některých zařízení či služeb, které žáci jinak běžně používají, 

jen proto, že nejsme schopni zajistit, aby zde realizovaná náplň činnosti byla v souladu 

s výukovými cíli. A podobných příkladů by se dalo najít více. Riziko, že školní aktivity budou 

                                                           
54 BRDIČKA, Bořivoj. Difuze technologií ve škole 21. století. [online]. [cit. 2014-08-03]. Dostupné 
z:http://spomocnik.rvp.cz/clanek/10631/DIFUZE-TECHNOLOGII-VE-SKOLE-21-STOLETI.html 
55 BRDIČKA, Bořivoj. Horizon Report 2010. [online]. [cit. 2014-08-03]. Dostupné 
z: http://www.spomocnik.cz/index.php?id_document=2428 

http://spomocnik.rvp.cz/clanek/10631/DIFUZE-TECHNOLOGII-VE-SKOLE-21-STOLETI.html
http://www.spomocnik.cz/index.php?id_document=2428
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stále více vzdáleny tomu, co budou žáci potřebovat pro uplatnění v praxi, je značné. 

Mnohým se pak může jevit čas ve škole strávený jako zbytečný. 56 

V zahraničí jsou s testováním využití mobilních technologií ve výuce tak daleko, že existují 

celé školy, kde již žáci neužívají papírové zdroje, ale vše se děje elektronicky. V České 

republice tento trend není tak velký, protože čeští učitelé nejsou chytrými telefony vybaveni 

v takové míře jako učitelé v zahraničí a ani každý žák nemusí být vybaven takovými 

technologiemi.57 

Kreativní prostředí vyžaduje, aby byl jedinec připojený k síti (komunitě) ostatních. Toho lze 

dosáhnout v prostředí, kde je každý žák vybaven technologií s připojením k internetu, jež je 

typicky označována jako 1:1. Za východisko bylo považováno vybavení učeben počítači, tato 

vize se však u nás nenaplňuje. V současnosti se ovšem ukazuje, že onou jedničkou k 1 - 

žákovi (1:1) nemusí být zákonitě pouze notebook nebo stolní počítač doma či v učebně, ale 

právě chytré telefony. Jejich výkon i funkce rostou při stále klesající ceně. Je tak možné 

mluvit o velkém nástupu této nové technologie. Stále častěji tak můžeme počítat s tím, že 

telefon mají všichni žáci. 

Telefony jsou bohužel často využívány nejen k výukovým účelům. Hodiny bývají narušovány 

zvukem ohlašujícím příchozí zprávu, žáci v hodinách poslouchají hudbu, chatují na facebooku 

či ICQ, hrají rozličné hry apod. To vše odvádí jejich pozornost od učení. 

Mobilní telefony ve třídě jsou také kritizovány jako nástroj umožňující podvádění při 

hodnocení. V tomto případě se ale jedná spíše o neschopnost učitele konstruovat vhodné 

úkoly. Pokud učitel testuje poznatky, žáci je na internetu najdou snadno a opíšou. Pokud ale 

učitel testuje práci s poznatky a jejich aplikaci, najít text vedoucí přímo k odpovědi je 

mnohem těžší. I když žáci řešení s pomocí internetu nakonec zjistí (možnosti by měl mít 

učitel předem zjištěny), znamená to většinou, že museli podat dobrý výkon, zapojit cizí 

jazyky, vhodnou volbu klíčových slov a kritické posouzení obsahu. Stejně tak budou žáci 

potřebovat uspět i v životě. Někdy něco najdou přímo, někdy ne. Budou se tedy muset naučit 

                                                           
56 BRDIČKA, Bořivoj. Difuze technologií ve škole 21. století. [online]. [cit. 2014-08-03]. Dostupné 
z:http://spomocnik.rvp.cz/clanek/10631/DIFUZE-TECHNOLOGII-VE-SKOLE-21-STOLETI.html 
57 RUSEK, Martin. Kdy bude učení s mobilem běžné?. Metodický portál RVP [online]. 2012 [cit. 2014-05-31]. 
Dostupné z: http://spomocnik.rvp.cz/clanek/15965/KDY-BUDE-UCENI-S-MOBILEM-BEZNE.html 

http://spomocnik.rvp.cz/clanek/10631/DIFUZE-TECHNOLOGII-VE-SKOLE-21-STOLETI.html
http://spomocnik.rvp.cz/clanek/15965/KDY-BUDE-UCENI-S-MOBILEM-BEZNE.html


- 40 - 
 

řešit problémy, i když zrovna nenajdou přesnou odpověď. K tomu všemu jim bude v kapsách 

běžet stále výkonnější chytrý telefon.58 

7.  Závěr 

Vědci již dávno zjistili, že přijímání a využívání nových technologií lidmi má jistá pravidla, 

která mají u většiny lidí společné rysy. Byly dokonce odpozorovány a sestaveny popisy 

vývojových fází používání digitálních technologií učiteli pro školní vzdělávací program i pro 

celou školu. Americký vědec E. M. Rogers již v polovině minulého století popsal postup 

osvojování inovací ve společnosti, se kterým dnes běžně pracují výrobci i marketingoví 

specialisté. Podle jeho teorie difuze inovací odpovídá průběh přijímání inovace Gaussově 

křivce. Rozděluje osvojitele podle toho, v které fázi inovace u nich k osvojení došlo do pěti  

kategorií: inovátoři (2.5 %), časní osvojitelé (13.5 %), raná většina (34 %), pozdní většina 

(34%) a zpozdilci (16%)59  

Rogersovu teorii difusionismu je možné aplikovat na technickou stránku zavádění technologií 

do výuky. U výukových postupů tomu tak být nemusí, ale jisté analogie pro učitele fungují i 

zde.  Právě na obdobném principu je založen český nástroj pro učitele nazvaný Profil Škola 

21, který definuje čtyři fáze využívání ICT, kterými škola prochází: 1. Začínáme, 2. Máme 

první zkušenosti, 3. Nabýváme sebejistoty a 4. Jsme příkladem ostatním.60  

V současnosti se nejčastěji technologie ve školách začleňují do stávajících tradičních postupů 

(Bocconi, Kampylis aPunie, 2013). Právě skutečnosti, že technologie umožňují dělat věci jinak 

a dosahovat výsledků, kterých bychom bez nich dosáhnout nemohli, je připisován jeden z 

největších přínosů pro vzdělávání a učení 

Výukové aktivity, které využívají inovativní metody práce, nejsou ve školách zatím příliš 

rozšířeny. Jedním z důvodů tohoto stavu může být nabídka vzdělávacích programů v této 

                                                           
58 RUSEK, Martin. Mobilní telefony LEGÁLNĚ ve výuce. Metodický portál RVP [online]. 2012 [cit. 2014-05-31]. 
Dostupné z: http://spomocnik.rvp.cz/clanek/13413/ 
59 BRDIČKA, B. Role internetu ve vzdělávání.studijní materiál pro učitele snažící se uplatnit moderní technologie 
ve výuce. Praha : Karlova Univerzita v Praze, Pedagogická fakulta, 2003. ISBN 80-239-0106-0 
60 BRDIČKA, B., NEUMAJER, O., RŮŽIČKOVÁ, D. ICT v životě školy – Profil školy 21. Metodický průvodce. Praha : 
Národní ústav pro vzdělávání, 2012. ISBN 978-80-87063-65-1. 

http://spomocnik.rvp.cz/clanek/13413/
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oblasti určená učitelům. Zatímco pro rozvoj základních a mírně pokročilých ICT dovedností je 

v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků MŠMT akreditováno 82%  ze všech 

vzdělávacích programů týkajících se problematiky digitálních technologií, pouze 14% 

akreditovaných programů se zaměřuje na didaktické aspekty výuky a pouze 4% vzdělávacích 

programů lze označit za skutečně inovativní.61  

Technologický princip či sama podstata některého digitálního nástroje může časem přestat 

být relevantní, čímž se rázem výuková aktivita stane pro žáky neatraktivní, a tím pro učitele 

nepoužitelná. Takový je důsledek dynamické digitální doby, ve které jedna technologická 

novinka stíhá druhou a přináší pro uživatele další (nové) změny. Je tedy evidentní, že 

prostředky mnohdy zastiňují pravý obsah a podstatu věci, a tak by mělo být cílem pedagogů 

především vyvolat zájem o věc samotnou. 

Zvolené nástroje a výukové aktivity mají několik společných charakteristik: 

Jejich zařazení do výuky není striktně svázáno s konkrétní vzdělávací oblastí či oborem, jsou 

do značné míry mezipředmětové a průřezové a jejich zaměření je možné vymezit 

rozhodnutím učitele a žáků. 

Svým charakterem směřují k dosahování výukových cílů nejvyšších pater Bloomovy 

taxonomie výukových cílů (zejm. v oblasti analýzy, hodnocení a vytváření), jsou tedy 

zaměřeny na posílení kognitivních procesů žáků, které jsou podstatou změn realizovaných v 

rámci kurikulární reformy. Při vhodné pedagogické aplikaci pomáhají rozvíjet dovednosti pro 

21. století. 

Ke své realizaci zpravidla nepotřebují drahé vybavení nejmodernějšími počítačovými 

učebnami, často je možné využívat internet či různorodá zařízení, která jsou v dnešní době 

často ve školním žákovském kolektivu v dostatečném množství přítomné, např. chytrý 

mobilní telefon, fotoaparát, MP3 přehrávač, webová či digitální kamera. K jejich realizaci je 

možné bez požadavků na další výdaje využívat on-line služby internetu nebo software, který 

                                                           
61 NEUMAJER, O. Výzkum struktury vzdělávání učitelů v oblasti ICT v roce 2012. In Mezinárodní konference ICT 
ve vzdělávání. Sborník příspěvků. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2012, s. 103-110. ISBN 978-80-
244-3362-2 
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je pro školy dostupný zdarma (např. open source). Žáky jsou vstřícně přijímány, vyvolávají u 

nich zájem a vyžadují jejich aktivní zapojení.62 
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