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Příloha č. 1: Dotazník „smajlíci“ 

Ahoj,   

v nadcházejícím školním roce absolvuješ výuku s využitím tabletů. Rádi bychom, aby se Ti výuka líbila 

a něco ses při ní naučil/-a. Potřebujeme se Tě proto zeptat na pár věcí. Odpovídej, prosím podle pravdy. 

Vyplň prosím všechny otázky. 

Díky za spolupráci 

Zájem o přírodovědné obory 

V dotazníku se Tě budeme ptát, jak by se Ti líbilo či nelíbilo dělat různé aktivity, týkající se přírodních 

věd, tedy zejména činností souvisejících s obsahem předmětů geografie, biologie, fyzika a chemie. 

Místo odpovědi si vždycky vyber smajlíka. Největší úsměv znamená, že by se Ti to opravdu moc líbilo. 

Nejvíc zamračený smajlík znamená, že by se Ti to opravdu vůbec nelíbilo. 

Například: Představ si, že zítra budete pracovat v dopoledním bloku ve fyzikální laboratoři. Lákalo by 

tě to? 

Klára se ráda dozvídá, jak věci fungují, takže ví, že by to mohla být zábava. Nemá ale moc ráda fyziku. 

Takže dává spíše nespokojeného smajlíka. 

Teď to zkusíme naostro. Všechny věty začínají stejně: 

Představ  si, že máš možnost… 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Studovat geografii na vysoké škole. Lákalo by tě to? 

 
2. Studovat biologii na vysoké škole. Lákalo by tě to? 

 
3. Studovat chemii na vysoké škole. Lákalo by tě to? 

 
4. Studovat fyziku na vysoké škole. Lákalo by tě to? 

 
5. Začíst se do zajímavé knihy o přírodě. Lákalo by tě to? 

 
6. Přečíst si článek o životě slavného přírodovědce. Lákalo by tě to? 

 
7. Jít do přírody při hezkém odpoledni. Lákalo by tě to? 

 
8. Podívat se na zajímavý film o přírodě. Lákalo by tě to? 

 



9. Chodit do přírodovědného nebo turistického kroužku. Lákalo by tě to? 

 
10. Provádět pokusy v chemické laboratoři. Lákalo by tě to? 

 
11. Podívat se na věci pod mikroskopem. Lákalo by tě to? 

 
12. Poznat, jak fungují přístroje kolem tebe. Lákalo by tě to? 

 
13. Pracovat jako vědec. Lákalo by tě to? 

 
14. Dívat se v televizi na pořad o vědě a zajímavých vědeckých pokusech.Lákalo by tě to? 

 
15. Navštěvovat častěji přírodovědné předměty. Lákalo by tě to? 

 
16. Napsat seminární práci o přírodovědném tématu, které si sám zvolíš. Lákalo by tě to? 

 



17. Nechat se vyzkoušet z přírodovědných předmětů – z geografie, biologie, chemie nebo fyziky. 

Lákalo by tě to? 

 
18. Jet na exkurzi do Akademie věd. Lákalo by tě to? 

 
19. Navštívit zoologickou zahradu. Lákalo by tě to? 

 
20. Postavit si malého robota na dálkové ovládání. Lákalo by tě to? 

 
21. Vyrobit si domácí mýdlo. Lákalo by tě to? 

 
ZÁVĚR: 

Jsi:                                                                                              DÍVKA  - CHLAPEC (zakroužkuj) 

Je Ti                                                                                            …… let (dopiš) 

Na závěr Tě poprosíme o vytvoření Tvého jedinečného kódu, který potřebujeme pro zpracování 

výsledků.  Vytvoříš si ho z prvních písmen svého křestního jména a křestních jmen Tvé matky a 

otce. Na závěr napiš den svých narozenin. 

Příklad: Karel se narodil 17. července, jeho maminka se jmenuje Anna a táta Petr, takže jeho kód 

je „KAP17“. 

Tvůj jedinečný kód: ………………………………………….. 

Díky, to je všechno! 

 

 

 

 



Příloha č. 2: Dotazník po výuce 

 

Název programu: ………………………............................................................................ 

Jméno vyučujícího: …………………………........................................................................ 

Škola …………………………………….…. Třída ………………………………........ 

Datum ………………………… 

Ahoj, 

právě jsi prošel pilotní výukou s využitím tabletů. Hledáme odpověď na otázky, zda je takto 

vedená výuka pro studenty zajímavá a poučná. Proto se na Tebe obracíme s prosbou o 

vyplnění tohoto dotazníku. 

V první části dotazníku se ptáme vždy na něco, co má dvě krajní možnosti. Například dneska Ti 

ve třídě mohlo být spíš teplo, nebo zima. Vyplňuj tak, že čím víc budeš souhlasit s některou 

z nich, tím bližší čtvereček zakřížkuj. 

V druhé části, pak doplň vlastními slovy neukončené věty. Odpovídej, prosím, podle pravdy a 

vyplň všechny nabízené věty. 

Díky za spolupráci 

Podívejte se na příklad: 

Dneska mi bylo teplo  x    zima 

DOTAZNÍK: 

Dnešní práce byla nudná       zábavná 

Instrukcím v tabletu jsem rozuměl vůbec      úplně 

Naučil/-a jsem se toho hodně      nic 

Úkolů bylo na daný čas moc          málo 

Chtěl/-a bys další den, jako tento ne      ano 

Prostředí, ve kterém probíhal program, se mi líbilo: vůbec      hodně 

●     Kdybych si mohl zopakovat některé aktivity z absolvované výuky, byly by to tyto: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

protože 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………… 

●     Kdybych mohl něco z programu vypustit, vybral bych toto: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………… 

 

 

protože: 



…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………… 

●     Kdybych měl říci jednou větou, co si z programu odnáším, bylo by to: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………… 

Jste:    CHLAPEC - DÍVKA  (zakroužkuj)                                                    Je Ti 

…..…let               

Vlastníš tablet?                                                                                   ANO – NE 

Pokud ne, máte v rodině tablet, který můžeš využívat                    ANO - NE 

Na závěr Tě poprosíme o vytvoření Tvého jedinečného kódu, který potřebujeme pro 

zpracování výsledků.  Vytvoříš si ho z prvních písmen svého křestního jména a křestních 

jmen Tvé matky a otce. Na závěr napiš den svých narozenin. 

Příklad: Karel se narodil 17. července, jeho maminka se jmenuje Anna a táta Petr, takže jeho 

kód je „KAP17“. 

Tvůj jedinečný kód: …………………………………………..Díky, to je všechno! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 3: Rozhovor se žáky 

Evaluační otázka: Jaký význam dávají žáci využití tabletů v lekcích? 

Kvalitativní rozhovor s žáky po absolvovaném bloku: 

Úvod: 
Vysvětlení záměru rozhovoru 

Během školního roku jste absolvovali výuku s využitím tabletů. 

Rádi bychom věděli, jak jejich využití při výuce hodnotíš? 

Odpovídej, prosím, podle pravdy. 

Rozhovor bude anonymizován. 

O jakou výuku se jednalo? – rekapitulace témat: Vypíše tazatel: 

Díky za spolupráci 

OTÁZKY: 

1.       Absolvovali jste výukový blok s využitím tabletů. Jak se vám s nimi pracovalo?            

V čem vidíte jejich největší přínos pro vlastní vzdělání? 

2.       Bavila vás výuka s využitím tabletů, v čem byla zábavnější nebo naopak nudnější? 

3.       Kdybyste měli říci tři činnosti, které vám utkvěly (zaujaly, otrávily), které by to 

byly?  

                                                        i.      Zmínili jste zejména činnosti bez tabletu -  Čím to je? 

                                                            ii.      Zmínil si zejména činnosti s tabletem, čím to je? -  

4.       Uvítali byste výuku pouze s tablety? Proč? Pokud ano, myslíte, že by vás to časem 

omrzelo? 

5.       Učili jste se s tablety rychleji, nebo pomaleji? Myslíte, že díky vám tablety pomohli 

si více učiva zapamatovat přímo v hodině? 

6.       Uvítali byste výuku s tablety i v dalších předmětech? 

7.       Která z aktivit s využitím měřících zařízení ti přišla nejzajímavější? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 4: Rozhovor s učiteli 

Rozhovor pro učitele - po třech absolvovaných programech. 
Vysvětlení záměru rozhovoru 

Během školního roku Vaši žáci absolvovali několik různých programů s využitím tabletů. 

Rádi bychom věděli, jak na Vás tato výuka působila a zda se při ní žáci něco naučili. 

Potřebujeme se proto zeptat na pár věcí. 

Děkujeme za spolupráci 

 

Pro učitele bude připravena pouze jedna otázka, dát jim čas, aby se k ní vyjádřili. 
1) Jaké vnímáte příležitosti/rizika při využívání tabletů ve výuce a proč? 

 

Pokud nebudou mít co říci, zeptat se na další, rozvíjející otázky: 
●     Mohl/a byste porovnat práci žáků v běžných hodinách a ve výuce s tablety? 

●    Bylo něco, co Vás překvapilo? 

●    Zdálo se Vám, že žáky práce bavila? 

●    Jak si vysvětlujete zapojení žáků, proč to některé bavilo, některé ne? 

 V čem spatřujete největší problém při využívání tabletů ve výuce? 

 Byla pro Vás výuka s tablety inspirativní?  

 Uvažujete o zařazení tabletů do své výuky? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 5: Pozorovací arch 

Název programu: 

………………………………………………………Datum:………………… 

Čas trvání výuky…………………………..Místo konání: ………………………................... 

Pozorovatel: ………………………………………………………………………………… 

Účastníci (škola, třída): ……………………………………………………………………… 

Učitel ………………………………………………………….……………………….............. 

 

Čas od 

zahájení 

(hodina) 

Část 

programu 

(aktivita – 

název či 

stručný 

popis) 

Pozorované chování žáků, komentáře 

(konkrétní příklady pozorovaného 

chování, 

přímé citace výroků, které padly; 

komentář 

pozorovatele (uvést vždy jako K:) ke 

sledovaným kategoriím či jiným jevům, 

potenciálně zajímavým pro evaluaci 

programu.) 

Frekvence 

výskytu 

sledovaných 

jevů 

0 (vůbec ne) 

1 

(zřídka) – 

2 (občas) – 3 

(většinou) – 4 

(stále) 

8:10 -  

8:55 

  Spt: 0 – 1 – 2 

– 3 – 4 

Simž: 0 – 1 

– 2 – 3 4 

Zda: 0 – 1 – 

2 – 3 – 4 

Npc: …….. 

Pnz: ……… 

9:05 – 

9:50 

  Spt: 0 – 1 – 2 

– 3 – 4 

Simž: 0 – 1 

– 2 – 3 4 

Zda: 0 – 1 – 

2 – 3 – 4 

Npc: …….. 

Pnz: ……… 

10:10 – 

10:55 

  Spt: 0 – 1 – 2 

– 3 – 4 

Simž: 0 – 1 

– 2 – 3 4 

Zda: 0 – 1 – 

2 – 3 – 4 

Npc: …….. 

Pnz: ……… 



 

Definice sledovaných kategorií 

Kód Název kategorie Definice 

SPT Spontánní práce s tabletem Žák spontánně pracuje s 

tabletem, nepotřebuje 

intervenci ze strany učitele. 

SIMŽ Spontánní interakce mezi 

žáky 

Žáci spontánně spolupracují, 

vysvětlují si úkoly, ukazují 

si, jak pracovat s tabletem 

ZDA Zapojení do aktivity Většina (až na max 3 

výjimky) žáků se aktivně 

zapojuje 

do činností souvisejících s 

aktivitou programu. 

NPC Negativní projevy vůči 

technologii 

Počet zpozorovaných 

případů, ve kterých žáci 

prokazují nelibost při práci s 

tabletem 

PNZ Počet nezapojených žáků Počet žáků vykazujících 

znaky nezapojení a ignorace 

aktivit na tabletu či jejich 

částí kdykoliv ve 

sledovaném 

období 

 

 

 

 



Příloha č. 6: Organizační forma a popis průbehu exkurze Vinařická horka 

Úvodní organizace 

Vzhledem k faktu, že se žáci pohybují v průběhu exkurze většinu času samostatně, je 

potřebné stanovit základní časové mezníky a pravidla exkurze.  

- Trasa je dlouhá necelé 3 km s 11 stanovišti, na kterých budou žáci plnit úkoly. Dokud nesplní 

všechny úkoly na místě, aplikace je nepustí dál. 

- Trasa vede po naučné stezce (zelený pruh v bílém poli), některá stanoviště z ní mírně 

odbočují. V mapě je trasa označena červeně. Je potřeba jít postupně: od stanoviště 1 ke 

stanovišti 11 

- Nejde o rychlost, ale o správnost odpovědí. 

- Bezpečnost je na prvním místě. Je zde mnoho lomů, vyskytují se zde převisy a tak je zakázáno 

přibližovat se k okrajům lomu. V případě bouřky je nutné okamžitě opustit vrchol.  

Dávat pozor na tablety: drahý přístroj; v případě většího deště tablet schovat do obalu a do 

batohu a trasu dokončit se zalaminovanou mapou (a příp. papírovými pracovními listy). 

I když skupiny nebudou mít splněné všechny úkoly, nejpozději musí být všichni na 

závěrečném stanovišti číslo 11, tedy v LOMU v _______xxx_______ hodin. 

 

Cílový čas lze určit takto: Projít trasu s tabletem trvá 2,5–3 hodiny. Délka programu záleží 

také na počtu skupin a intervalech, ve kterých skupiny vypouštíme. Na závěrečné zhodnocení 

programu v cíli je potřeba počítat cca 20-30 minut. Cesta k autobusu z lomu na zastávku 

kladenské MHD trvá 20–25 min.  

Motivace 

Motivace žáků je navozena přečtením bulvárního článku (viz příloha). Článek přečte 

učitel nebo některý z žáků s hereckým talentem. Článek je ideálně vložen do reálných 

bulvárních novin s aktuálním datem, aby scénka měla větší váhu. Po přečtení je studentům 

oznámeno, že právě oni jsou zmíněnými experty, kteří se mají pustit do náročného úkolu 

průzkumu Vinařické horky a formulování odborného stanoviska k případnému obnovení 

těžby.  



Rozdání tabletů a informace k aplikaci 

Dále se studenti rozdělí do skupin po 2-3 žácích, kdy v každé skupince musí být aspoň 

jedno zavazadlo, pro případ nutnosti schování tabletu za deště. Každá skupina dostane tablet, 

ve kterém si zapne aplikaci. Aplikace je sama vede po dané lokalitě. Méně zkušeným žákům 

je třeba ukázat ikonku aplikace, její vypnutí a opětovné spuštění. Poučit děti, že když aplikace 

spadne, je třeba ji vypnout, eventuelně vypnout tablet a pustit znovu, a přejít na další 

stanoviště. Po ověření, že je v každém tabletu puštěná GPS a osvětlení nastavené na 

maximum, a že žáci vědí, v kolik hodin mají být nejpozději v lomu, vypouštíme vybavené a 

poučené skupinky postupně (po 2–3 minutách) na trasu. Pořadí skupin je možné určit podle 

schopností jednotlivých žáků (pomalejší půjdou jako první) nebo např. losováním. 

 

Reflexe na konci exkurze 

Po dosáhnutí posledního stanoviště se všechny skupiny sejdou v lomu a probíhá zde 

závěrečná reflexe. Ta má několik fází: 

1) Spojí se vždy dvě skupiny a ukazují si vzájemně fotografie, které pořídily (strom, 

pobytové stopy, botanické čtverce) 

2) Společně v kruhu projde učitel s žáky otázky, které nebyly v aplikaci vyhodnocovány:  

• Jakých pět živočichů jste vymysleli? 

• Jaké tři pobytové stopy jste našli? 

• Kolik jste napočítali druhů na bílé stráni a kolik na vřesovišti? 

• Jaké zvuky jste slyšeli? 

• Proč tu před 100 lety nebyl les? 

• Našli jste 3 stromy v lese, jaké? (třešeň taky může růst v lese!) 

• V čem spočívá změna krajiny? 

• Shodli jste se ve skupině v názorech na muflony? 

3) Společně v kruhu každá skupina odpoví na tři otázky v závěru aplikace: 



• Co nového jste se o Vinařické horce dozvěděli? Vzpomeňte si na co nejvíce přírodních 

úkazů a zajímavostí.  

• Které lidské činnosti ovlivnily a ovlivňují současnou podobu Přírodní památky 

Vinařická hora? Vyberte si jeden příklad a popište ho konkrétněji (těžba kamene, 

sadaření, pastva, výsadba, turistika). 

• Co si na základě vašich nových poznatků myslíte o obnovení těžby uhlí a těžby 

kamene na Vinařické horce? Proč byste s těžbou souhlasili a proč naopak ne? 

Závěr 

Učitel by měl na závěr shrnout a zdůraznit význam zachování tohoto místa: krásné 

prostředí pro vycházky a odpočinek, přítomnost chráněných druhů rostlin (silně ohrožený 

koniklec, čičorka) a živočichů (silně ohrožená ještěrka obecná, otakárek fenyklový), 

jedinečný stratovulkán v širokém okolí. Těžba uhlí v této oblasti v současnosti není 

ekonomicky návratná, ložiska černého uhlí jsou z větší části vytěžena. Povrchová těžba čediče 

by narušila přírodní památku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 7: Fotodokumentace z průběhu exkurze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 8: Přepis jednoho z rozhovorů s vyučujícím 

- Mohl/a byste porovnat práci žáků v běžných hodinách a ve výuce s tablety? 

Praktická výuka s tablety byla pro děti zábavná.  Práce s tablety je baví a toto bylo 

pro ně přijemné oživení. 

- Bylo něco, co Vás překvapilo? 

Překvapilo mě zaujetí, s kterým děti pracovaly. 

-  Zdálo se Vám, že žáky práce bavila? 

Po zpětném hodnocení žáků ve škole, se všem Vinařická horka líbila a bavila je. 

- Jak si vysvětlujete zapojení žáků, proč to některé bavilo, některé ne?  

  Z pozorování žáků během celé akce jsem neměla pocit, že by to někoho nebavilo. 

-  V čem spatřujete největší problém při využívání tabletů ve výuce? 

 Ve čtenářské gramotnosti. Žáci už vůbec nečtou, vše si " vytáhnou" z internetu. 

-  Byla pro Vás výuka s tablety inspirativní? 

 Výuka s tablety byla velmi inspirativní -  opakování již probrané látky ( botaniky, 

zoologie a ekologie), logické  koncipování  úkolů, aktivity byly různorodé  a proto 

žáky bavily. 

-   Uvažujete o zařazení tabletů do své výuky? 

Nejsem pro zařadit tablety do výuky. Ve výuce více uplaňuji vyhledávání v knihách. 

Těmto akcím se ale nevyhýbám, myslím si, že k oživení výuky patří. 

 


