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Abstrakt 

Předložená práce prostřednictvím získaných dat z kvalitativního a kvantitativního 

výzkumu hodnotí pozitiva a negativa terénní výuky s využitím tabletu. Nedílnou součástí této 

práce je zhodnocení předpokladu, že výuka s tabletem ovlivňuje, ať už pozitivně, či 

negativně, postoje žáků ke geografii a k přírodním vědám celkově. V práci jsou shrnuty 

důležité teze názorů žáků základních i středních škol a kantorů, kteří tyto žáky vyučují. 

Závěrem je zhodnoceno, zda je, v poslední době mediálně velmi proklamovaný, důraz na 

zapojení tabletů do výuky oprávněný. 

 

Klíčová slova 

Geografické vzdělávání – využití moderních technologií ve výuce - komplexní geografická 

exkurze – tablet – terénní výuka – postoje  

 

Abstract 

The thesis analyses data from both qualitative and quantitative research on the positives and 

negatives of field education with tablets.  An indispensable part is an assessment of the 

premise that education with tablets affects the attitudes of pupils to geography (whether 

positively or negatively) and to natural sciences in general. The thesis further summarises 

important ideas of students and teachers in primary and secondary schools. The conclusion 

evaluates whether the current emphasis of the media on the inclusion of tablets into education 

is justified. 

  

Key words 

Geographical education – the use of modern technology in education – complex geographical 

excursion – field education - attitudes 
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1. Úvod 

1.1. Terénní výuka geografie 

Geografie má již od vzniku samotné disciplíny silné pouto s terénem (Job 1996). Práce 

v terénu se postupem času stala nejen dobrým zdrojem dat pro výuku, ale i vlastním 

přístupem samotného vyučování vzhledem k názornosti a ověření teorie v praxi (Hann and 

Foskett 2007). V dnešní době je tak všeobecně rozšířený názor, že terénní výuka má pro žáky 

v mnoha ohledech větší přínos než výuka ve třídě. Dle Záleského (2009) jsou hlavními 

přínosy pro terénní výuku geografie efektivní způsob učení, rozvoj geografických a obecných 

dovedností, integrace témat a motivace, či zájem o obor. Kromě zastánců terénní výuky, 

kterých je většina, najdeme samozřejmě i názory opačné (viz např. Nairn 2005).  

Je zajímavé, že ač je myšlenka práce v terénu široce uznávaná, v mnoha zemích je 

brána spíše jako vedlejší součást geografie (Oost a kol. 2011). Například ve Spojených státech 

není práce v terénu součástí osnov a v rámci výuky není moc často zařazována 

(Bednarz 1999). Ve Velké Británii je terénní výuka zařazována také velmi sporadicky, ale je 

zařazená v učebních osnovách. Dle průzkumu na Tchaj-wanu 86 % učitelů tvrdí, že terénní 

výuku neprovozují. (Han & Foskett 2007) 

Je mnoho způsobů jak výuku geografie v terénu pojmout. V dnešní době se stále 

nejčastěji setkáváme s formou terénní výuky s pracovními listy. Geografická exkurze může 

mít ale i jiné podoby. Ať už se jedná o „procházku“ s GPS či práci v geografické laboratoři 

(Záleský 2009, s. 14). Jakousi novinkou a zároveň určitou spojnicí mezi formami terénní 

výuky geografie, které známe doposud a které jsou v posledních letech nové, je terénní výuka 

geografie s využitím tabletu. Při tomto způsobu práce se snoubí jak potřeba zpětné vazby 

(dříve zastoupená pracovními listy), tak i praktická činnost s GPS, mapou popř. kompasem či 

dalšími pomůckami vhodnými ke vzdělání budoucích geografů.  

1.2. Technologie v dnešní škole 

Je zřejmé, že technická vyspělost generaci od generace stoupá. Dostáváme se tak do 

bodu, kdy je všeobecně předpokládáno, že se technologie stávají součástí každodenního 

života většiny z nás. Tuto skutečnost silně vnímají mnohé profese. Jednou z těchto profesí, 

která se musí každodennímu pokroku, a to nejen v technologiích, přizpůsobovat, je profese 

http://www.tandfonline.com.ezproxy.is.cuni.cz/doi/full/10.1080/10382046.2011.619808#CIT0052
http://www.tandfonline.com.ezproxy.is.cuni.cz/doi/full/10.1080/10382046.2011.619808#CIT0018
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učitelská. Je to právě mladá generace, která posouvá hranice praktického využití techniky dále 

a tak je potřeba na tuto skutečnost reagovat.  

Nedávný nástup smartphonů a tabletů znamenal jakýsi „obrat“ v oblasti vzdělávání. 

Každý rok výrobci představují nové modely, které jsou silnější, sofistikovanější a s 

rychlejšími operačními systémy. Samotná zařízení jsou odolnější, mají větší a vyšší kvalitu 

obrazovky a jsou cenově přijatelnější. Vzhledem k tomu, že jsou možnosti „chytrých 

telefonů“ srovnatelné s malými stolními počítači, stále více lidí, především mladých, se tak 

rozhodne pro koupi smartphonu (Welsh & France 2012). Protože výhody mobilních telefonů 

mají v dnešní době stále rostoucí charakter, odhaduje se, že se počet vlastníků mobilních 

telefonů v roce 2013 blížil počtu osob na Zemi, jak znázorňují údaje zveřejněné Mezinárodní 

telekomunikační unií (ITU) na následujícím grafu: 

Graf. č. 1: Počet uživatelů mobilních telefonů na světě v porovnání s celkovým 

počtem lidí 

  

 

 

 

 

 

Zdroj: Geographical and environmental education (dostupné 

z www.tandfonline.com.ezproxy.is.cuni.cz) 

Tuto skutečnost by mohl potvrdit i nejeden vyučující na střední škole v ČR. Když         

v dnešní době vstoupí učitel do třídy, naskytne se mu pohled na rozmanité pracovní zázemí 

jednotlivých žáků. Tato rozmanitost je dána tolerancí k využívání technologií při výuce, a tak 

se zde setkáme od sešitů s propiskami, přes notebooky, netbooky až po tablety a smartphony. 

Tato moderní technologie je dnes žáky hojně využívána a to především jako „sešit pro zápis 

z hodiny“ či jako prostředek k hledání informací. Moderní technologie se ale dají využívat i 

z mnoha jiných úhlů.  

http://www.tandfonline.com.ezproxy.is.cuni.cz/doi/full/10.1080/10382046.2014.967514#cit0031
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Při své pedagogické praxi jsem se sama s využíváním notebooků a tabletů při výuce 

blíže seznámila. Pro studenty je jistě jejich využití přínosné, avšak v některých případech 

jsem se setkala se skutečností, kdy byla moderní technologie spíše na škodu. Ve třídách, ve 

kterých jsem praxi prováděla, nebyla zavedena žádná pravidla pro využívání technologií a tak 

bylo toto užití mnohdy dvousečné. Velice rychle byli studenti schopni reagovat na otázky 

týkajících se různých statistik, tabulek apod., neboť si informace vyhledali na internetu. 

Problém však nastal ve chvíli, kdy museli studenti pracovat sami. V situacích, kdy nebylo 

využití notebooku či tabletu nutné, například při hledání v atlase, se někteří studenti uchýlili 

k hledání v atlase, jiní však opět využili internetového připojení. Při písemné práci, při které 

je využití notebooků a tabletů zakázáno, pak měli tito studenti větší komplikace s hledáním 

v mapě. Dalším rušivým elementem může být jistě i fakt, že je-li student připojen, kantor ve 

většině případů na 100 % neví, jakou činnost žák provádí. To tak dává žákům možnost 

věnovat se při výuce i jiným činnostem.  

To ostatně potvrzuje i výzkum Johna Butchera (2014), který zkoumal využití tabletů 

ve vysokoškolském vzdělávání. Výzkum ukázal, že ač má používání tabletu své přínosy, 

najdou se i negativa, která studentům ryze pozitivní pohled na tento způsob výuky kazí. Krom 

jakési „technologické frustrace“ se jedná právě o potenciální rozptýlení. „Většina lidí je stále 

rozptylována dalšími činnostmi a učitel nevidí, na čem pracujete. Práce je možná na polovině 

obrazovky a na boku je Facebook“ (Butcher, 2014, s. 13). 

Některé školy vydaly nařízení, která zakazují používání telefonů ve třídě a to 

vzhledem k vysokému riziku rozptylu pozornosti. Krom toho, je mnohdy velice obtížné v roli 

učitele „soupeřit“ s technologiemi o pozornost. Pokud si ale žáci přináší tato zařízení do 

školy, mnohdy s citovou vazbou k danému přístroji, proč tato zařízení nevyužít pro výukové 

účely? Je zde předpoklad, že pokud budou technologie využívány inteligentně, mohou mít 

významné pedagogické výhody (Norris et al. 2011). 

Většina základních a středních škol využití technologií do výuky přímo nezahrnula, 

pouze jejich využití toleruje. Je otázkou, zda to není chyba. Prostřednictvím práce 

s technologiemi mohou být žáci více motivováni, výuka se může posunout mnohem dále         

a přínos pro samotné žáky může být větší než při samotné výuce. Právě tento předpoklad se 

rozhodla ověřit agentura Scientica, a to prostřednictvím programu „Tabletarium“.  

http://www.tandfonline.com.ezproxy.is.cuni.cz/doi/full/10.1080/10382046.2014.967514#cit0020
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Vzhledem k faktu, že v médiích se v poslední době objevují „ověřené“ informace o 

tom, že tablety ve výuce všeobecně zvyšují motivaci a přispívají ke zkvalitnění výuky nebo 

dokonce, že je „nutné“ tablety povinně zahrnout už do výuky na prvním stupni, a zároveň jsou 

slyšet i ryze negativní názory na využití tabletů ve výuce, rozhodla jsem se prostřednictvím 

této práce zjistit, jaký je reálný a pravdivý stav.  

Právě proto jsem si zvolila jeden z výukových programů agentury Scientica, a to 

aplikaci s názvem Vinařická horka, abych prostřednictvím výsledků evaluace tohoto 

programu zjistila, jaký ze dvou výše zmíněných názorů se více přibližuje pravdě. Dalším 

bodem, který očekávám, že vypylne v průběhu tohoto výzkumu, je zhodnocení pozitiv a 

negativ výuky formou terénní exkurze s využitím tabletu. Tyto dva body tak utvoří ucelený 

obraz o reálné situaci, která bude v závěru konforntována s oběma názorovými skupinami.  

 

1.3. Projekt Tabletárium 

Vzdělávací agentura Scientica se zabývá pořádáním přednášek a výukových kurzů z 

oblasti vybraných vědních disciplín. Nabízí vzdělávací akce nejrůznějšího typu, od přednášek 

na vysoké odborné úrovni až po kurzy aktivního poznávání formou osobního prožitku 

(www.scientica.cz). S touto agenturou jsou spojena mnohá jména z Přírodovědecké fakulty 

Univerzity Karlovy, a tak je spolupráce se Scienticou pro mnohé základní a střední školy 

velkým přínosem pro jejich výuku.  

V současné době většinu píle celé agentury absorbuje projekt Tabletárium. Tento 

projekt je součástí většího projektu „Cestou přírodovědných a technických oborů napříč 

Středočeským krajem“, který je financován z  prostředků Evropského sociálního fondu (ESF) 

a ze státního rozpočtu ČR. Hlavní ideou projektu Tabletárium je propojení klasické výuky 

s využitím tabletů. Jedná se tak o klasickou frontální výuku, ale i exkurze či laboratorní 

cvičení. Při všech těchto činnostech mají studenti, ať už základních, či středních škol, 

k dispozici tablety s nahranou aplikací, která doplňuje činnost lektora a práci studentů 

samotných.  

Je zřejmé, že tak jako každá inovace, je i tento projekt spojen s určitými plány a 

představami o dosažených výsledcích. Na druhou stranu je nutné připustit, že scénář plánů se 

může velmi rychle změnit a očekávané výsledky se tak nedostaví. Vzhledem k tomu, že 

http://www.scientica.cz/
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jedním z velmi zajímavých a specifických programů tohoto projektu je komplexní 

geografická exkurze na Vinařickou horku, rozhodla jsem se, že tento program podrobím 

evaluaci a tak ověřím, zda-li je komplexní geografická exkurze v tomto formátu v prostředí 

české školy k užitku, či zda na něj nejsou čeští studenti a především učitelé připraveni. 

1.4. Cíl práce 

Cílem mé práce je tak evaluovat tento program. Zjistit, zda může být pro výuku 

geografie přínosný a zda motivuje žáky k většímu zájmu o geografii a přírodní vědy celkově. 

Zda je mediálně proklamované „nadšení“ z tabletů ve výuce opodstatněné, či zda jsou 

negativní postoje k využití tabletů v exkurzích a ve výuce obecně oprávněné.  
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2. Metodika 

Ve své práci používám k evaluaci programu jak kvantitativní tak kvalitativní výzkum. To 

je dáno nutností ověřit získané informace na více úrovních. V rámci kvantitativního výzkumu 

budu zpracovávat data získaná z pre-testu, post-testu a z části dotazníku provedeného po 

výuce. Data do kvalitativního výzkumu získám prostřednictvím rozhovoru se žáky 

v ohniskových skupinách, s kantory a prostřednictvím vlastního pozorování žáků při výuce.  

 

2.1. Kvantitativní výzkum 

Kvantitativní výzkum dle Hendla (2005, s. 46) využívá náhodné výběry, experimenty 

a silně strukturovaný sběr dat pomocí testů, dotazníků nebo pozorování. Konstruované 

koncepty zjišťujeme pomocí měření, v dalším kroku získaná data analyzujeme statistickými 

metodami s cílem je explorovat, popisovat, případně ověřovat pravdivost našich představ o 

vztahu sledovaných proměnných. Kvantitativní výzkum bývá spojován s hypoteticko-

deduktivním modelem vědy, který sestává z těchto základních komponent:  

• Formálně se vyjádří určité obecné tvrzení, které má potenciál vysvětlit vztahy v 

reálném světě - teorie.  

• Provede se dedukce. Za předpokladu, že teorie platí, budeme očekávat, že nalezneme 

vztah mezi minimálně dvěma proměnnými X a Y - hypotéza.  

• Uvažujeme definici, co potřebujeme zjistit, abychom pozorovali X a Y - operační 

(operacionalizovaná) definice.  

• Provedeme pozorování - měření.  

• Provedeme závěry o platnosti hypotézy - testování hypotézy.  

• Vztáhneme výsledek testování zpět k teorii - verifikace. 

V našem případě jsou splněny všechny výše zmíněné body, neboť očekávaným vztahem 

v rámci kvantitativního výzkumu je zaznamenaný (měřitelný) posun u každého žáka v rámci 

pre-testu a post-testu. Hypotézou, jejíž pravdivost chceme ověřit, je fakt, že po absolvování 

toho programu dojde k emocionálnímu posunu, co se atraktivity a zájmu o geografii a přírodní 
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vědy týče. Měření bude provedeno již výše zmíněnými prostředky, čímž předpokládám, že 

dojde k testování a následné verifikaci dané hypotézy.  

2.1.1. Sběr dat v kvantitativním výzkumu 

Jak již bylo výše zmíněno, sběr dat do kvantitativního výzkumu je zprostředkován 

několika druhy dotazníků. Prvním dotazníkem, který je vzhledem k důležitosti porovnání 

stejný, jako dotazník poslední je PRE-TEST, resp. POST-TEST. Hlavním úkolem tohoto 

dotazníku je zjistit, jaký mají zájem či nezájem jednotliví studenti o přírodovědné obory, 

potažmo o geografii. V tomto dotazníku žáci zakřížkují, zakroužkují, či jinak označí 

„smajlíka“, který nejvíce vyjadřuje jejich postoj k dané větě (obr. č. 1).  V dotazníku je 20 

otázek (viz příloha č. 1), které zjišťují aktuální postoj z širší oblasti přírodních věd. Na závěr 

je pak návod, jakým způsobem se mají žáci podepsat, aby tak vytvořili originální kód, který je 

nutný pro spárování post-testu s pre-testem a tak posouzení posunu v jednotlivých postojícj u 

každého žáka.  

Obr. č. 1 – „Smajlíky“ vyjadřující postoj studenta k danému vyjádření 

 

Zdroj: převzato z dotazníku – Pre-test (podklady agentury Scientica) 

 Dalším dotazníkem pro sběr kvantitativních dat je část z dotazníku po každé výuce, 

především ta část, ve které se studenti zakřížkováním jednotlivých okének vyjadřují k výuce 

se samotnými tablety (obr. č. 2) Tento dotazník (viz příloha č. 2) obsahuje šest uzavřených a 

tři otevřené otázky, na které žáci odpovídají po absolvování programu v posledních minutách 

před koncem.  
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Obr. č. 2 – Část dotazníku po každé výuce vyjadřující se k samotné výuce s tablety 

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 

Zdroj: převzato z dotazníku – Dotazník po každé výuce (podklady agentury 

Scientica) 

 

2.2. Kvalitativní výzkum 

Významný metodolog Creswell (1998, s. 12) definoval kvalitativní výzkum takto: 

„Kvalitativní výzkum je proces hledání porozumění založen na různých metodologických 

tradicích zkoumání daného sociálního nebo lidského problému. Výzkumník vytváří 

komplexní, holistický obraz, analyzuje různé typy textů, informuje o názorech účastníků 

výzkumu a provádí zkoumání v přirozených podmínkách." Dle Hendla (2005, s. 50) vybírá 

kvalitativní výzkumník na začátku výzkumu téma a určí základní výzkumné otázky. Otázky 

může modifikovat nebo doplňovat v průběhu výzkumu, během sběru a analýzy dat. Z tohoto 

důvodu se někdy kvalitativní výzkum považuje za emergentní nebo pružný typ výzkumu. V 

jeho průběhu nevznikají pouze výzkumné otázky, ale také hypotézy i nová rozhodnutí, jak 

modifikovat zvolený výzkumný plán a pokračovat při sběru dat i jejich analýze. Práce 

kvalitativního výzkumníka je přirovnávána k činnosti „detektiva“.  

2.2.1. Sběr dat  

Do kvalitativního výzkumu jsou zahrnuty především rozhovory se žáky a dále pak 

rozhovory s učiteli. Vzhledem k tomu, že tak jako každý kvalitativní výzkum, probíhá i tento 

v delším časovém intervalu, přizpůsobují se jednotlivé položky v rozhovorech dané situaci.  
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Jedním z podkladů tohoto výzkumu je rozhovor se žáky. Při rozhovoru je nutné 

vytvořit žákovi přátelské prostředí a je tak důležité se zamyslet i nad zvolením stylu 

komunikace se žákem, neboť je potřebné získat od žáka pravdivé informace a ne ty, o kterých 

si žák myslí, že je tázající chce slyšet. Jde proto o vytvoření určitého dočasného 

kamarádského vztahu mezi dotazujícím a odpovídajícím. Během celého rozhovoru, kdy jsou 

studentům pokládány níže zmíněné otázky (obr. č. 3) v kombinaci s doplňujícími otázkami na 

odlehčení konverzace, je zapnut diktafon pro zaznamenání jednotlivých odpovědí a jejich 

možné zhodnocení v rámci výzkumu. Celý dotazník (viz příloha č. 3) obsahuje 6 základních 

otázek.  

Obr. č. 3 – Otázky z rozhovoru se žáky po uskutečnění výuky 

• Absolvovali jste komplexní geografickou exkurzi s využitím tabletů. Jak se vám s nimi 

pracovalo? V čem vidíte jejich největší přínos pro vlastní vzdělání? 

• Jaká pro Vás byla hlavní úskalí této exkurze? 

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

• Uvítali byste výuku pouze s tablety? Proč?  

• Uvítali byste výuku s tablety i v dalších předmětech? 

• Jaký názor máte na tento typ výuky, tedy výuku venku? 
 

 

Zdroj: převzato z dotazníku – Rozhovor se žáky (podklady agentury Scientica) 

Dalším podkladem je rozhovor s učiteli. S každým učitelem je veden daný rozhovor 

pouze jednou, a to i přes skutečnost, že vyučoval, či se jinak podílel, na více programech. U 

tohoto rozhovoru je nutné, stejně jako v předešlém rozhovoru docílit pravdivých odpovědí. 

Tento rozhovor (viz příloha č. 4) je ale spíše o vyslechnutí vlastního pohledu samotných 

učitelů. Obsahuje pouze jednu základní otázku: 

„ Jaké vnímáte příležitosti/rizika při využívání tabletů ve výuce a proč?“ 

Dalších 7 podotázek (obrázek č. 4) je položeno pouze v případě, pokud je potřebné zjistit od 

kantora doplňující informaci, či v případě, že by kantor na hlavní otázku odpověděl pouze ve 

zkratce. 
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Obr. č. 4 – Otázky použité v rozhovoru s učiteli 

• 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? 
 

Zdroj: převzato z dotazníku – Rozhovor s učiteli (podklady agentury Scientica) 

Posledním podkladem je vlastní pozorování (viz příloha 5), které je prováděno při 

každé výuce. V rámci tohoto pozorování jsou zaznamenávány jednotlivé reakce žáků, jejich 

postřehy, výkřiky apod. Toto pozorování je při každé výuce zaneseno do pozorovacího archu, 

který spoluutváří obraz o jednotlivé výuce. Každou vyučovací hodinu je nutné dle speciálního 

kódu zaznamenat, kolik žáků pracuje spontánně s tabletem, kolik žáků spolupracuje, 

vysvětluje si úkoly, ukazuje apod., jak jsou žáci zapojeni do činností, které s danou aktivitou 

souvisí, kolik je případů, kdy žáci vyjadřují nelibost při práci s tabletem či kolik žáků 

projevuje ignoraci. Náhled pozorovacího archu viz obrázek č. 5 

Obr. č. 5 – Ukázka pozorovacího archu 

 

 

 

 

Zdroj: převzato z pozorovacího archu (podklady agentury Scientica) 

 

2.3. Výzkumná otázka  

Výzkumné otázky tvoří jádro každého výzkumného projektu. Výzkumné otázky mají po 

gramatické stránce podobu tázacích vět. Přestože je kvalitativnímu výzkumu vlastní určitá 

otevřenost a spoléhání se na improvizaci, je třeba otázku formulovat jasně.“ (Švaříček, 

Šeďová 2007, s. 69). 
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Výzkumné otázky vyplývají již z názvu práce a po konzultaci se školitelem jsem zvolila 

následující:  

• Zvyšují komplexně-geografická exkurze tohoto formátu zájem o studium a atraktivitu 

geografie a přírodovědných předmětů?  

• Jaký význam přikládají žáci využití tabletů ve vyučovacích hodinách? 

• Jaká pozitiva a negativa shledávají učitelé ve využití tabletů při vyučovacích 

hodinách? 

3. Evaluace a evaluační výzkum 

„Evaluace obecně znamená objasňující analýzu jevů a činností a vyjádření užitku či 

hodnoty z nich plynoucí“ (A Framework for Evaluating Educational Outcomesin Finland, 

Helsinki, 1995) 

Původ termínu evaluace je v latině (sloveso valere = být silný, mít platnost, závažnost. 

Z latiny se toto slovo přeneslo do francouzštiny (évaluer = hodnotit, oceňovat) a odtud bylo 

převzato do angličtiny a rozšířilo se do mezinárodního užívání. Současný výraz pro evaluaci 

je evaluation a znamená obecně určení hodnoty, ocenění (Průcha 1996, s. 9) 

Dle Průchy (1996) má pojem evaluace v odborné pedagogické terminologii určité 

speciální významy, které nelze s dostatečnou přesností vymezit zjednodušenou slovníkovou 

definicí. Je tak nutné hledat výklad tohoto pojmu v několika zdrojích. 

 Mezinárodní pedagogický slovník (International Dictionary of Education, Page and 

Thomas, 1978) definuje evaluaci jako „hodnocení dat získaných pozorováním nebo měřením 

ve výkonových testech či jinak (s. 126).  

Britský pedagogický slovník (Dictionary of Education, Lawton and Gordon, 1993) 

definuje evaluaci mnohem více ze široka: „Evaluace je termín, který se může vztahovat buď 

k posuzování hodnoty vzdělávacího programu, včetně posuzován kvality jeho obsahové 

náplně, nebo specifičtěji k měření efektivnosti učení – což je ve Velké Británii často 

označováno jako hodnocení výkonu dosahovaných žáky - (assessment of student 

achievement)“ (s.82). 
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Podle Americké asociace pro evaluaci (American Evaluation Association - AEA) zahrnuje 

obsah pojmu evaluace procesy posouzení, hodnocení (assessing) silných a slabých 

stránek programů, politických přístupů, osob, procesů, produktů a organizací s cílem 

zlepšování jejich účinnosti (effectiveness). Evaluace je zde blíže specifikována jako proces 

systematického shromažďování a analýzy dat potřebných k rozhodování a k procesům 

zajišťujícím naplňování kvalit jednotlivých programů, tj. vizí a hodnot, procesů, očekávaných 

výstupů včetně prokazatelných výsledků, personálního zajištění apod. V případě evaluace ve 

vzdělávání (evaluation in education) deklarují odborníci AEA možnosti evaluace např.          

v identifikaci efektů programu, v pomoci zaměstnancům a dalším zainteresovaným osobám 

odkrývat dopady programu (impact) v podobě osvojených znalostí (knowledge) a postojů 

(attitudes). (Rosi a kol., 2004) 

Mareš, Průcha a Walterová (1998) vychází z pojetí Průchy (1996), který pohledem 

vědecké terminologie přisuzuje evaluaci obecný význam hodnocení, tj „zjišťování, 

porovnávání a vysvětlování dat charakterizujících stav, kvalitu, efektivnost vzdělávací 

soustavy,…vzdělávacích procesů, vzdělávacích projektů, vzdělávacích výsledků a učebnic, … 

má důležitou roli pro korekce a inovace vzdělávací soustavy, pro strategie plánování jejího 

rozvoje“ (s. 164). 

3.1. Evaluační výzkum 

 „Evaluační výzkum hodnotí více aspektů intervencí a programů. Je zaměřen spíše na 

praktické aspekty (implementace, užitečnost) než na teoretické stránky.“ (Hendl 2005, s. 289). 

Evaluační výzkum má dle Hendla od klasického výzkumu mnoho odlišností. Výzkumníci zde 

hodnotí programy v různých oblastech, používají různé metody a jejich hlavním cílem je 

přispět evaluací  k řešení praktického problému.  

„Pro evaluační výzkum jsou typické tyto cíle:   

 1. Evaluace popisuje program nebo intervenci. O co jde v programu? Jaké jsou jeho 

vlastnosti? Jak je program navržen a implementován? 

  2. Evaluace také porovnává. Jak se program podobá jiným programům, jak se od 

nich liší? Toto porovnání je zvlášť důležité, když srovnáváme fungování nebo 

dosažené výsledky se standardy. 

http://slovnik.evaluacninastroje.cz/doku.php/hodnoceni
http://slovnik.evaluacninastroje.cz/doku.php/swot-tows_analyza
http://slovnik.evaluacninastroje.cz/doku.php/swot-tows_analyza
http://slovnik.evaluacninastroje.cz/doku.php/ucinnost
http://slovnik.evaluacninastroje.cz/doku.php/data
http://slovnik.evaluacninastroje.cz/doku.php/kvalita
http://slovnik.evaluacninastroje.cz/doku.php/hodnota
http://slovnik.evaluacninastroje.cz/doku.php/impact
http://slovnik.evaluacninastroje.cz/doku.php/hodnoceni
http://slovnik.evaluacninastroje.cz/doku.php/data
http://slovnik.evaluacninastroje.cz/doku.php/kvalita
http://slovnik.evaluacninastroje.cz/doku.php/efektivita
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  3. Evaluace dospívá k predikcím. Jestliže program chce něčeho dosáhnout, jaký je 

pravděpodobný předpokládaný výsledek? Jaké vlastnosti programu se projeví? Tyto 

informace obvykle chtějí zadavatelé evaluace. Odpovědi na tyto otázky určují hodnotu 

programu. (Hendl 2005, s. 291). 
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4. Pojmy 

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem  

Od září 2013 do června 2015 probíhala realizace projektu „Cestou přírodovědných a 

technických oborů napříč Středočeském krajem“. Díky tomuto projektu mohlo celkem 22 

středních škol ve Středočeském kraji čerpat prostředky na nákup moderního zařízení pro 

výuku technických předmětů a přírodních věd. Přírodovědné a technické obory jsou dnes 

považovány za perspektivní, s vyhlídkou dobrého uplatnění absolventů na trhu práce. 

Realizací projektu nedošlo pouze k vybavení škol moderními zařízeními pro výuku předmětů 

zaměřených na techniku a přírodní vědy, ale zároveň bylo snahou, aby se vzdělávání v těchto 

oborech propojilo mezi středními a základními školami.  

Cílem projektu bylo zkvalitnění povinné výuky prostřednictvím nově pořízeného 

zařízení a vybavení (nově vybavené laboratoře a učebny technických předmětů, nové stroje a 

přístroje sledující nejnovější trendy v oboru) a badatelsky orientované vzdělávání. A právě 

projekt Tabletárium hraje jednu z hlavních rolí při naplňování těchto cílů. (www.kr-

stredocesky.cz) 

Smartphone 

Dle IT slovníku „Smartphone znamená v překladu „chytrý telefon“. Chytrý z toho 

důvodu, že je vybaven operačním systémem, díky kterému mohou uživatelé využívat různých 

funkcí. Vlastníci smartphonů si mohou stahovat různé aplikace a programy, využít wi-fi a užít 

si ostatních vymožeností. V dnešní době je chytrých telefonů velké kvantum a většina z nich 

jsou výhodné ceny, tudíž si může smartphone pořídit takřka každý.“ (http://it-

slovnik.cz/pojem/smartphone) 

Tablet 

Dle výše uvedného slovníku je tablet „přenosný počítač s dotykovou obrazovkou ve 

tvaru desky. Velikost je obvykle podobná sešitu A5. Systém se ovládá dotyky prstů a píše se na 

něm pomocí virtuální dotykové klávesnice, která se zobrazuje na displeji. Takové zařízení 

často umožňuje i připojení k internetu například pomocí wi-fi či 3G sítě. Z pohledu uživatele 

je to užitečné zařízení, které poskytuje podobné funkce jako většina dnešních smartphonů, ale 

díky většímu displeji se pohodlněji ovládá. Mezi oblíbené funkce patří přehrávání filmů, 

http://www.kr-stredocesky.cz/
http://www.kr-stredocesky.cz/
http://it-slovnik.cz/pojem/wi-fi
http://it-slovnik.cz/pojem/smartphone
http://it-slovnik.cz/pojem/smartphone
http://it-slovnik.cz/pojem/3g
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možnost surfovat po internetu, možnost číst elektronické knihy, hrát hry a plno dalších 

možností.“ (http://it-slovnik.cz/pojem/tablet) 

Dotační program MŠMT v podobě Výzvy 51 uvádí přesná kritéria, která může mít 

ICT zařízení, které je uevdeno do školní výuky. Tato kritéria jsou v tab. č. 1: 

Tabulka č. 1: Nároky na ICT zařízení dle Výzvy 51 od MŠMT 

TABLET vnitřní paměť min. 2 GB, úloţiště min. 16 

GB, velikost displeje min. 7", rozlišení min. 

1024x768, operační systém  

max. cena 15 000 Kč  

NETBOOK HDMI, interní úloţiště min. 250 GB, velikost 

displeje min. 10", min. 2 GB paměti, USB 

3.0, WiFi, operační systém  

max. cena 14 000 (vč. DPH)  

NOTEBOOK min. displayport nebo HDMI, interní úloţiště 

min. 250 GB, velikost displeje min. 12,5", 4 

GB paměti, USB 3.0, WiFi, operační systém  

max. cena 21 000 (vč. DPH)  

 

Zdroj: Výzva 51 (dostupné z www.op-vk.cz/filemanager/files/file.php?file=35663) 

 

Pro samotnou výuku je ale mnohdy mnohem důležitější, aby měl tablet funkční 

připojení k wi-fi, v terénní výuce například využití GPS či světelného zdroje a samozřejmě 

dostatečně kvalitní fotoaparát. 

 

Tabletárium  

Projekt Tabletárium (dle www.tabletarium.cz) si hned na začátku stanovil několik cílů: 

 vznik Centra inovace přírodovědných předmětů ve Středočeském kraji  

 pořízení tabletů a technického vybavení k výuce přírodních věd 

 18 interaktivních vzdělávacích programů  

 volnočasové semináře a letní soustředění pro děti se zájmem o obor  

http://it-slovnik.cz/pojem/tablet
http://www.op-vk.cz/cs/zadatel/vyzvy-op-vk/vyzvy-op-vk/nove-vyzvy/vyzvy-ipo/vyhlaseni-vyzvy-k-predkladani-individualnich-projektu-ostatnich-oblast-podpory-1-3-dalsi-vzdelavani-pracovniku-skol-a-skolskych-zarizeni.html
http://www.op-vk.cz/filemanager/files/file.php?file=35663
http://www.tabletarium.cz/
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 školení pro pedagogy  

 garance odborníků z VŠ  

 veškeré výstupy projektu zdarma na www.tabletarium.cz 

Splnění cílů tohoto projektu by mělo zaručit úspěšné pokračování inovovaného 

způsobu vzdělávání studentů na základních a středních školách nejen ve Středočeském 

kraji. Je však otázkou, zda-li dojde k naplnění těchto cílů, a zda bude mít projekt jako 

takový zamýšlený účinek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tabletarium.cz/
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5. Vinařická hora 

„Krajině pokryté pralesy dominuje na západě ohromná sopka. Na severu je řada dalších 

sopečných vrcholů, některé čas od času vyvrhují popel nebo po jejich svazích tečou lávové 

proudy. V krajině se nečekaně rozevře nová puklina, do které padá vše, co je kolem - kusy 

skal stejně jako stromy. Před 20 miliony let se takto impozantně narodila severně od dnešního 

Kladna nová sopka. Několik milionů let se pak zdánlivě nic nedělo. Teprve potom začala 

sopka růst - střídaly se výbuchy, při kterých sopka vyhazovala horký sopečný popel a 

klidnější období s vytékáním lávy. V závěru činnosti se ještě otevřel jižně od hlavního kráteru 

další kráter. Někdejší láva je dnešní čedič, který se zde těžil v několika lomech. V nich 

můžeme pozorovat, že vrstva čediče je silná až 25 m. Ve vrstvách popela jsou vidět kusy 

hornin, které sopka vytrhla v podloží a vynesla na povrch.“ Takto popisuje Vinařickou horu 

webový portál Středočeského kraje Naučné stezky (www. naucnestezky.kr-stredocesky.cz). 

Dle Němce a Ložka (1990) první písemné zprávy dokládají název Ovenská hora nebo 

Humenský vrch. Na konci 19. století se však začal používat název Vinařická horka nebo 

Vinařická hora. Jedná se o krajinnou dominantu sopečného původu, která se nachází 0,5 km 

SZ od obce Vinařice a 5 km SZ od města Kladna. Celková rozloha Vinařické horky dosahuje 

necelých 25 ha a nadmořská výška je od 270 do 413 m. Tento třetihorní stratovulkán vznikl 

v rámci terciérního alkalického vulkanismu Českého masivu (Kopecký 1956).  

Vinařická hora, na rozdíl od „klasických“ sopek neměla jen jeden kruhový kráter, ale 

v dobách své hlavní činnosti měla dva krátery lineárně podél trhlin v SZ -JV směru. První 

z nich, severní, produkoval především vyvřeliny a lávu. Druhý, jižní, oproti tomu produkoval 

materiál sopečného původu, který se pak hromadil na svazích. Nejvýznamnějšími horninami 

celého komplexu jsou třetihorní čedičové vulkanity, které tvoří vrcholovou část a níže 

položené čedičové lávy, pyroklastika a sopečná brekcie. Původně byla hornina určována jako 

olivinický čedič. V současné době je určena jako olivinický nefelinit, který je tvořen augitem, 

magnetitem, nefelinem a olivínem. (www.geology.cz) 

Díky velkým zásobám čediče se v této oblasti významně těžilo, v dnešní době je však 

těžba zastavena. Vzhledem k faktu, že se jedná o jednu z nejlepších ukázek tohoto typu sopky 

v České republice, je Vinařická horka chráněným územím s rozamnitou přehlídkou 

teplomilných druhů rostlin a živočichů.  



30 

 

Územím Vinařické horky vede naučná stezka, která během deseti zastávek seznamuje 

návštěvníky nejen s geologickou stavbou tohoto místa, ale i s jednotlivými druhy rostlin a 

živočichů. Při průchodu této stezky může návštěvníka překvapit výhled do krajiny např. na 

horu Říp, České středohoří či na blízkou Slánskou horu, ale i pohled na, velmi často se zde 

vyskytující, muflony.  

Obr. č. 6 – Tabule na naučné stezce 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní foto autora 
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6. Tablet a komplexní geografická exkurze 

Schéma č. 1: Znázornění vzájemných vztahů pojmů terénní výuky geografie 

Terénní vyučování/ výuka 

 

 

 Pasivní forma       Aktivní forma 

    

Exkurze Vycházka  Terénní cvičení Geolaboratoř  Geopark 

Zdroj: citováno od Zubalíková, 2010 

Dle výše uvedeného schématu, jež má ve své práci zahrnuto i Zubalíková (Zubalíková, 

2010) a které je upraveno dle Marady (2006) je zřejmé, že samotná exkurze je vzhledem 

k činnosti žáků spíše pasivní formou výuky. Podobným způsobem je pojem exkurze vysvětlen 

i u Řezníčkové a Matějčka (2008), kdy je hlavním rozdílem mezi exkurzí, vycházkou, 

terénním cvičením, geolaboratoří a geoparkem především aktivita žáků a stanovení 

výukových cílů. Exkurze a vycházka jsou pasivními formami výuky, kdy skupina navštíví 

neznámou oblast či objekt krajiny a kdy cíle výuky nebývají specifikovány. Oproti tomu 

cvičení v terénu je konkretizováno cílem, kterým je procvičování určitých dovedností. To do 

určité míry rozporuje Švecová, (Švecová, 2002) dle níž je exkurze aktivizující organizační 

formou výuky, při které se žáci aktivně podílejí na vyučování. Jde o výchovně vzdělávací 

proces, který je realizován v prostředí mimo školu. Exkurze vytváří prostor pro vytvoření 

celkové představy žáků o vztazích v přírodě a rozvíjí mezipředmětové vztahy. Žáci rozvíjejí 

své logické myšlení, upevňují fyzické, ale i psychické zdraví a zároveň se vytvářejí vztahy v 

kolektivu třídy  

Exkurze může mít dle Zieglera (2004) různé formy. Může se jednat o úvodní exkurzi, 

průběžnou či exkurzi závěrečnou. Specializované exkurze bývají zaměřené na určitý obor či 

téma. Oproti tomu komplexní exkurze zahrnují více oborů a témat a je potřebná již určitá 

úroveň znalostí žáků. Komplexní přírodovědná exkurze propojuje obory geografie, biologie, 
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geologie popř. dalších věd. V komplexní školní exkurzi je v neposlední řadě zahrnuto i 

kulturní dědictví dané oblasti  

Přínosem terénní výuky, potažmo geografické exkurze je dle Marady (2008)  

• Přímý kontakt žáků s vyučovanými jevy a procesy, což posiluje efektivitu učení 

• Kladení vzdělávacích cílů vyšší intelektové náročnosti  

• Samostatná činnost, která posiluje efektivitu učení 

• Procvičování a rozvíjení dovedností, především geografických 

• Aplikace geografických poznatků získaných ve školních lavicích a v učebnicích do 

skutečného světa, denního života, což může prohloubit budoucí zájem o obor. 

Přínos komplexní geografické exkurze je i v rámci zahrnutí průřezových témat 

vytyčených v Rámcovém vzdělávacím programu. Přehled viz tabulka č. 2. 
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Tabulka č. 2: Průřezová témata a terénní výuka 

Průřezové 

téma Má žákům pomoci 

   

Environ. 

výchova 

Projevovat pokoru, 

úctu k hodnotám, které 

neumí vytvořit člověk, 

oceňovat hodnotu 

přírody, vnímat a být 

schopen hodnotit 

různé postoje k 

postavení člověka v 

přírodě a k chování 

člověka vůči přírodě 

Pochopit, že člověk 

z hlediska své 

existence potřebuje 

využívat přírodní 

zdroje ve svůj 

prospěch, ale vždy 

tak, aby nedošlo k 

nevratnému 

poškození 

životního prostředí 

Uvědomit si, že k 

ochraně přírody může 

napomoci každý jedinec 

svým ekologicky 

zodpovědným přístupem 

k běžným denním 

činnostem 

Vnímat místo, ve 

kterém žije, a 

změny, které v něm 

probíhají, a cítit 

zodpovědnost za 

jeho další vývoj, a 

to nejen z hlediska 

životního prostředí  

Osobn. a 

sociální 

výchova 

Uvědomit si hodnotu 

lidské spolupráce 

Tvořit kvalitní 

mezilidské vztahy, 

brát ohled na 

druhé; být si 

vědom svých práv, 

závazků a 

zodpovědnosti v 

rámci skupiny i 

práv a závazků 

druhých 

Umět spolupracovat 

  

Výchova 

k 

myšlení 

v ev. a 

glob. 

souv. 

Aktivně se podílet na 

řešení místních 

problémů, přispívat k 

řešení problémů na 

regionální, národní i 

mezinárodní úrovni, a 

to i v situacích 

vyžadujících 

dlouhodobé společné 

úsilí 

Spolupracovat 

aktivně a efektivně 

s jinými lidmi, 

vcítit se při 

poznávání a 

posuzování jejich 

názorů do situace a 

prostředí, ze 

kterého vycházejí 

jejich přístupy 

Vytvořit si na základě 

osvojených informací 

vlastní názor, umět ho 

vyjádřit a obhajovat ho 

argumentací v diskusích 

o politických, 

ekonomických a 

sociálních problémech v 

kontextu s evropskými a 

globálními vývojovými 

tendencemi 

Umět přijmout 

názor ostatních a 

korigovat své 

původní pohledy na 

danou 

problematiku 

Zdroj: RVP G dostupný z www.nuv.cz (RVP G 2007) 

Terénní výuka geografie má ale i své vzdělávací cíle, které zmínila Řezníčková (2008) a 

které by v rámci výuky v terénu mohly být naplňovány. Jedná se např. o: 

• Kladení řetězce vzájemně provázaných otázek 

• Navržení vhodného postupu pro výzkum 

• Zisk, zaznamenání a prezentace informací 

• Analýza informací, učinění a zdůvodnění závěrů 

http://www.nuv.cz/
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6.1. Vymezení označení exkurze 

Vzhledem k povaze této exkurze bychom dle výše uvedeného schématu od Zubalíkové 

(2010) mohli polemizovat nad označením slovem exkurze. Je pravdou, že jsou žáci 

v prostředí, které je pro většinu z nich neznámé, ale úkoly, které musí v rámci aplikace plnit, 

dávají tomuto programu spíše hodnotu terénního cvičení. Vše je navíc umocněno prací 

s tabletem, kdy je žák nucen nejen odpovídat na otázky, ale utvářet si v průběhu celé terénní 

výuky i jakýsi názor na místní prostředí a otázku těžby v daném místě. Můžeme tey říci, že je 

tato výuka na pomezí mezi exkurzí a terénním cvičením, kdy ale vzhledem ke komplexnosti 

zahrnovaných oborů budu nadále používat označení komplexní geografická exkurze. 

6.2. Exkurze a tablet  

Co se týče propojení tabletu a terénní exkurze Madzini (2015) tvrdí, že Smartphony a 

tablety, které mají zabudovanoou GPS usnadní získávání informací o konkrétní lokalitě a to i 

informací, které nejsou na první pohled patrné. To je dle Madziniho přínosné především pro 

zlepšení orientace a dále pak pro komplexní pohled na danou lokalitu.   

Madzini (2015) dále konstatuje fakt, že v únoru 2015 nabídla katedra geografie na 

Oranim College nový kurz s názvem „Mobilní aplikace pro terénní výuku“. Tento kurz 

zahrnoval čtyři etapy. První etapa probíhala ve třídě, kde byli studenti seznámeni s tématem 

mobilních technologií a terénní výukou.  

Ve druhé fázi, která také probíhala ve třídě, se studenti naučili používat aplikace pro 

měření, ať už vzdálenostní, či jiné, dále pak pronikli hlouběji do možností fotografování a 

natáčení a seznámili se blíže s funkcemi GPS, která je součástí mobilního zaízení. Po této fázi 

následovalo ozkoušení získaných dovedností v terénu.  

Během třetí fáze byli studenti ve dvojicích vysláni, aby zjistili určitá data o dané 

lokalitě. Každá dvojice jednotlivá data získávala na určitých místech, kde byla zároveň 

nucena plnit i 5 aktivit spojených s využitím smartphonů. Na konci této fáze se žáci vrátili do 

třídy a pomocí QR kódu vygenerovali úlohy pro své spolužáky. V závěrečné čtvrté fázi byli 

žáci opět posláni do terénu, aby plnili úkoly od svých vrstevníků.  
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 Tento výzkum byl, na rozdíl od naší komplexní geografické exkurze, velmi časově 

náročný, neboť byl navržen na čtyři osmihodinové bloky. Počet studentů, který prošel všemi 

fázemi je tak realitvně nízký, neboť se zastavil u čísla 10. 

 Výsledky tohoto výzkumu ukazují, že 80 % dotázaných studentů vidí ve využití 

mobilnch technologií značné přednosti. Hlavními argumenty, které hovoří pro toto 

stanovisko, je pohodlnost práce s velkou obrazovkou, která prezentuje dané skutečností a dále 

pak i fakt, že studenti nepoužívají iPady jako telefony, které jsou rozptylujícím prvkem, ale 

jako pracovní nástroj.   

 V závěru tohoto výzkumu je zmíněno, že terénní výuka zeměpisu nabízí atraktivní a 

rozmanité možnosti pro používání chytrých telefonů či tabletů ve výuce. Autor výzkumu 

poukazuje na fakt, že jsou stovky možných aplikací jak pro iPhone tak pro Android, které se 

danou problemaikou zabývají a jsou zdarma, či za minimální poplatek. Mnohé z těchto 

aplikací jsou přímo zaměřeny na oblast mapování a geografie. Některé, dle autora, nabízí 

jednoduché digitální mapy, většina jich ale využívá zabudovanou GPS a s tím spojenou 

možnost poskytovat informace v reálném čase. Tento fakt může dle autora přispět k 

„upgradu“ zeměpisu.   

 Velký problém ale Madzini (2015) shledává v nedostatečném proškolení vyučujících, 

kteří by při správném a efektivním školení práce s mobilními technologiemi mohli zlepšit 

výuku zeměpisu ve třídě, a co je důležitější, i mimo ni.  
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7. Vinařická hora – komplexní geografická exkurze s využitím 

tabletu  

7.1. Základní charakteristika komplexní geografické exkurze 

Místem této komplexně geografické exkurze je přírodní památka Vinařická horka u 

Kladna. Exkurze je svým rozsahem koncipována na cca 4 vyučovací hodiny (3 hodiny 

samotné práce na místě + doprava). Náročností je vhodná v první verzi jak pro základní školy, 

tak v druhé verzi i pro střední školy. Vzhledem k náročnosti terénu je doporučeno maximálně 

30 studentů s 2 lektory.  

Co se týče pomůcek je nezbytností tablet (do skupiny po 2 – 3 studentech) se staženou 

aplikací Tárium: Vinařice, dále pak vytištěný článek z bulvárního tisku (ideálně vložený do 

aktuálních novin) a pro případ špatného počasí i zalaminované mapy a vytištěné pracovní 

listy. 

7.2. Návaznost na RVP a cíle exkurze 

Cíle komplexní geografické exkurze jsou následující:  

- Žáci vidí souvislost mezi přítomností a minulostí, a na konkrétních příkladech popíší, 

jak lidská činnost podmiňuje současný stav krajiny 

- Žáci na základě zkušeností z terénu (geografie, biota, geologie, geomorfologie) a 

informací o vývoji místa vlastními slovy popíši jedinečnost Vinařické hory v rámci 

Kladenska a vyjádří vlastní důvody pro ochranu tohoto místa a zároveň formulují 

důvody ochrany z hlediska ochranáře, přírodovědce, zemědělce, … případně dalších 

Svým zaměřením navazuje tato exkurze na RVP především v oblasti geografie, biologie, 

environmentální výchovy a přesahuje do dějepisu. 

 

7.3. Charakteristika aplikace 

Hlavní stránkou aplikace je mapa s 11 vyznačenými stanovišti, kde žáci sledují svoji 

polohu podle GPS navigace. Na každém stanovišti je několik úkolů, které žáci postupně 
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procházejí a plní. Po splnění všech úkolů na daném stanovišti se otevře opět mapa, podle které 

žáci pokračují na další stanoviště.  

Obr. č. 7 – Mapa lokality exkurze – Vinařická horka 

 

Zdroj: materiály k výuce (převzato od Scientica) 

Vzhledem k délce (3 km) a povaze terénu (převýšení, nerovný a kluzký terén) má tato 

exkurze určitá bezpečností omezení. Vzhledem k samostatnému pohybu žáků je třeba dbát 

zvýšené opatrnosti v průběhu celé exkurze, dále je nevhodné, aby se programu zúčastnili žáci 

s tělesným postižením, a také se nedoporučuje přítomnost problémových a neukázněných 

žáků. 
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8. Evaluace komplexní geografické exkurze s tablety 

Výzkum, jehož výsledky budou dále popsány, probíhal v průběhu dubna, května a června 

v roce 2014 a dále pak v průběhu celého školního roku 2014/2015 s vyjímkouu zimních 

měsíců. Do tohoto výzkumu bylo zahrnuto celkem 9 tříd jak ze základních, tak ze středních 

škol. Celkový počet žáků, kteří se tohoto výzkumu zúčastnili, je – 227, z toho 98 je žáků 

z různých typů středních škol a 129 žáků je ze škol základních. Vzhledem k vysokému počtu 

respondentů, tak můžeme vyvozovat dílčí závěry získané na základě jejich odpovědí.  

8.1. Průběh výzkumu  

Jak je již výše zmíněno, celý výzkum je založen jak na kvanitativních, tak na 

kvalitativních datech. Co se týče dat kvantitativních dat, každý žák, který se zúčastnil této 

komplexní geografické exkurze, prošel vyplněním dvou dotazníků. Ve většině případů 

vyplnili žáci „smajlíkový“ dotazník před výukou a následně téměř stejný po výuce. Na 

základě srovnání jednotlivých odpovědí na otázky, které cílí především na postoje těchto 

žáků, tak vyšly důležité údaje o dopadu tohoto typu výuky na jednotlivé postoje každého 

z dotazovaných žáků.  

Dotazník pro žáky základních škol, byl, vzhledem k jejich věku, mírně upraven. Je to 

z toho důvodu, že žáci na druhém stupni základní školy mají, co se týče představy o 

budoucím povolání a studované vysoké škole, ještě velmi nepřesné představy. Otázky pro 

žáky základních škol jsou tak následující: 

a) V budoucnu se více zajímat o zeměpis. Lákalo by tě to?  

b) V budoucnu se více zajímat o biologii. Lákalo by tě to?  

c) Navštěovat přírodovědný či turistický kroužek. Lákalo by tě to? 

d) Hledat poklad s pomocí  GPS. Lákalo by tě to?  

e) Účastnit se orientačního běhu s mapou. Lákalo by tě to?  

f) Zažít exkurzi se zeměpisným tématem. Lákalo by tě to? 

g) Jít do přírody při hezkém odpoledni. Lákalo by tě to? 
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h) Podívat se na zajímavý film o přírodě. Lákalo by tě to? 

i) Pracovat jako vědec. Lákalo by tě to? 

j) Navštěvovat častěji přírodovědné předměty. Lákalo by tě to? 

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

l) Navštívit zoologickou zahradu. Lákalo by tě to? 

Scénář samotného výzkumu byl ale vždy stejný. Ještě před začátkem výuky žáci vyplnili 

pre-test. Po skončení byli požádáni o opětovné vyplnění stejného dotazníku. Po vyplnění 

dotazníku následovala diskuze, která byla důležitá nejen kvůli zpětné vazbě k jednotlivým 

úkolům a stanovištím, ale především ke zhodnocení celé exkurze.  
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9. Metodika zpracování získaných dat 

Vzhledem k povaze výzkumu, který poskytl větší množství jak kvalitativních, tak 

především kvantitativních dat bylo nutné vytvořit určitý systém vyhodnocování výsledků. 

Data z kvalitatitvního výzkumu, tedy z rozhovorů a pozorování jsou shrnuty níže a ukázky 

přepisů z jednotlivýh rozhovorů jsou v příloze na nahrávce CD. 

9.1. Data z kvantitativního výzkumu – dotazníkové šetření 

Jak již bylo výše zmíněno, exkurze se zúčastnilo 98 žáků středních a 129 žáků 

základních škol. Od všech těchto žáků byly v rámci výzkumu získány vyplněné dotazníky, 

které mají jasně dokumentovat dopad této komplexní exkurze na postoje k přírodním 

vědám.  Počet žáků z jednotlivých škol je uveden v tabulce č. 3: 

Tabulka č. 3: Počet žáků zahrnutých ve výzkumu 

Škola Počet žáků 
Celkem 

ZŠ/SŠ 

ZŠ Norská 

7.třída 
30 

129 
ZŠ Norská 

8.třída 
36 

ZŠ Petříka 29 

ZŠ 

Klapálka 
34 

SPOK T1 12 

98 

S1+E1 

Rakovník 
25 

Gymnázium 

Rakovník 
21 

Kladno IT 19 

SPOK E1 21 

Celkem 

žáků 227 

Zdroj: vlastní data autora 

Vzhledem k dané škále odpovědí, ze které žáci volili tu, která jim bude nejbližší, se  

jako nejideálnější hodnotící nástroj ukázalo převedení odpovědí na čísla a jejich 
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porovnání. Každá odpověď, která byla nejvíce záporná, označena smajlíkem          měla 

hodnotu 5 bodů. Každá odpověď, jež byla jako druhá nejvíce záporná, označená 

smajlíkem          měla hodnotu 4 bodů. Stějným způsobem bylo postupováno i u smajlíka 

se střední hodnotou         , který měl hodnotu 3 bodů. Smajlík, který byl druhý        

pozitivní         měl hodnotu 2 bodů a nejvíce pozitivní smajlík          měl hodnotu 1 bodu, 

stejně tak, jako jsou žáci hodnoceni ve škole. Tyto body byly přiřazeny u všech odpovědí 

a zaneseny do tabulky.  

Vzhledem k tomu, že každý dotazník byl okódován, aby byly odpovědi před a po 

spárovatelné, ale zároveň aby vyvolaly dojem jakési „anonymity“, daly se odpovědi 

z dotazníku u jednoho žáka před exkurzí spárovat s odpověďmi po absolování exkurze. 

Níže je přiložena ukázka tabulky s odpověďmi (celá tabulka viz CD příloha) 

Tabulka č. 4: Porovnání výsledků z dotazníkového šetření – ukázka z tabulky 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní data autora 

 

Po zanesení těchto hodnot od sebe byly hodnoty odečteny (postest – pretest) a 

výsledky byly opět zaneseny do tabulky č. 5 (celá tabulka viz CD příloha) 

¨ 
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Tabulka č. 5: Výsledné hodnoty po odečtení odpovědí dotazníků – ukázka 

vyhodnocovací tabulky 

 

Zdroj: vlastní data autora 

Žlutě jsou zvýrazněny ty hodnoty, které mají zápornou hodnotu. Dokazují, že došlo ke 

změně postoje, kdy odpověď po exkurzi je pozitivnější (má nižší hodnotu) než hodnota 

postoje před exkurzí. V této fázi není zkoumáno, o kolik „postojových“ bodů došlo k posunu, 

ale zda vůbec. Červeně jsou naopak zvýrazněny ty hodnoty, které mají pozitivní hodnotu větší 

než 0. Tato hodnota značí, že odpoveď po konci exkurze byla, co se postojů týče, více 

negativní než před začátkem exkurze. Bíle jsou ponechány pole s hodnotou 0, tudíž ty, u 

kterých nedošlo ke změně.  

 Na základě srovnání kolonek s celkovým počtem všech odpovědí a kolonek, které jsou 

zažluceny, vyšla výsledná procentuální hodnota, která dokazuje  

a) U jakého podílu žáků (v %) došlo k posunu aspoň v jednom postoji 

b) U jakého podílu všech odpovědí (v %) došlo k pozitivnímu posunu v odpovědích 

c) U jakého podílu ze všech odpovědí (v %) došlo k negativnímu posunu v odpovědích 

d) U jakého podílu žáků (v %) zůstaly odpovědi nezměněny 

Výsledky z tohoto výzkumu jsou znázorněny v kapitole výsledky výzkumu. 
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9.2. Data z kvalitativního výzkumu – rozhovory a pozorování 

9.2.1. Rozhovory se žáky  

Rozhovory byly prováděny na několika úrovních: 

1) Rozhovor s celou třídou 

2) Rozhovor s rozmanitou skupinou žáků (výběr) 

3) Rozhovor s jednotlivci  

Všechny tři typy rozhovorů byly shodně prováděny jak u žáků středních, tak u žáků 

základních škol. Nejvíce rozamité odpovědi byly u odpovědí od jednotlivců, neboť práce 

s tabletem vyhovuje každému žákovi jinak. Rozhovory s celou třídou měly vždy podobnou 

linii odpovědí, avšak i zde se našli odlišnosti.  

9.2.2. Rozhovory s učiteli 

I tyto rozhovory byly vedeny několika způsoby. Prvním způsobem byl neřízený rozhovor 

s učitelem, či učiteli ihned po skončení exkurze. Tento rozhovor byl zaznamenáván, nicméně 

měl pokaždé trochu jiné znění, neboť šlo o prvotní dojmy daného vyučujícího. Tato diskuze 

probíhala při návratu ze stanoviště č. 11 k autobusu, kdy měli vyučující chvilku na vyjádření 

svých názorů a dojmů bezprostředně po výuce. Druhým způsobem byl řízený rozhovor, u 

kterého vyučující odpovídal na předem stanovené otázky. Tyto rozhovory byly zaznamenány 

(přepis rozhovoru s paní učitelkou K. viz příloha) 

Vzhledem k tomu, že jak rozhovory se žáky, tak rozhovory s učiteli měly ve většině 

případů stejné či velmi podobné odpovědi, byl vytvořen tabulkový přehled nejčastějších 

„hesel“, která byla při rozhovorech zmiňována. Tato hesla jsou rozčleněna do oblastí, ke 

kterým byly připomínky či informace směřovány.  
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Tabulka č. 6: Přehled hesel z řízených rozhovorů se žáky 

Technika Práce 

s tabletem 

Pobyt venku Aplikace do škol Atraktivita 

„nového“ 

„Padala“ aplikace Zábavné Lepší než ve škole Ano – lepší než výklad Máme doma 

GPS nepracovala Nudné Náročná trasa Ano u Ze, Bi, D apod. Atraktivní je 

příroda, ne tablet 

„Seká“ se Náročné Otrava Ano – na opakování Tablet zábavnou 

novinkou 

Pomalé Zbytečné Aspoň jsme venku Ano - zábavné Exkurze 

atraktivní 

Zdroj: vlastní data autora 

Tabulka č. 7: Přehled hesel z řízených rozhovorů s učiteli 

Technika Práce 

s tabletem 

Pobyt venku Aplikace do škol Atraktivita 

„nového“ 

Náročné naučit se Zábavné 

pro žáky 

Velmi pozitivní Ano – pro opakování  Pouze pro 

některé je tablet 

atraktivní 

Nový prvek Naučí se 

novému 

Pro někoho náročné 

– nemělo by  

Není samonosné Vše mimo třídu 

má potenciál 

atraktivity 

Lepší vysvětlení 

pro žáky (šipka) 

Vyhovující 

náročnos 

Jedna z mála 

příležitostí dostat 

děti ven 

Problematika 

hodinových dotací 

Oživení výuky – 

jednou za čas 

Skvělý nápad Problém 

čtenářské 

gramotnosti 

Touha po dalších 

takovýchto akcích 

Jako prvek zpestřující 

výuku – dílčí úlohy 

Komplexnost  

Zdroj: vlastní data autora 
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9.2.1 Pozorování 

 V rámci kvalitativního výzkumu jsou čerpána i data z pozorování žáků během výuky. 

Na základě pozorovacího archu (viz info výše) jsem u každé třídy zhodnotila, jaký byl počet 

žáků, kteří pracovali spontánně s tabletem, kolik žáků spolupracovalo, vysvětlovalo si úkoly, 

dále pak kolik bylo případů, kdy žáci vyjadřovali nelibost při práci s tabletem či kolik žáků 

činnost ignorovalo. Dané hodnoty byly opět zaneseny do tabulky a následně do grafu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

10. Výsledky výzkumu 

Při zpracování všech dat z výše uvedeného výzkumu, kterého se účastnilo 227 žáků, 

jsou níže vyvozeny dílčí závěry kvanitativního i kvalitativního šetření.  

10.1. Výsledky dotazníkového šetření 

Tabulka č. 8: Výsledné změny postojů v % 

    

Zš 

Norská 

7.třída 

Zš 

Norská 

8.třída 

Zš 

Petříka 

Zš 

Klapálka 

SPOK 

T1 

S1+E1 

Rakovník 

Gymnázium 

Rakovník 

Kladno 

IT 

SPOK 

E1 

Pozitivní změna 17% 22% 33% 20% 35% 40% 27% 25% 33% 

Nezměněno 56% 57% 54% 56% 48% 29% 48% 58% 34% 

Negativní změna 26% 21% 13% 24% 22% 31% 35% 17% 33% 

Změna aspoň v 

jednom postoji  66% 97% 93% 97% 100% 100% 100% 100% 95% 

Žáků 30 36 29 34 12 25 21 19 21 

Zdroj: vlastní data autora 

Graf č. 2 – výsledné změny postojů v % 

 

Zdroj: vlastní data autora 

U jednotlivých tříd byly výsledky odlišné, nicméně ve většině případů se shodovalo 

podobné schéma výsledků. Při porovnání změny postojů byl zaznamenán fakt, že největší 

procento výsledků bylo u hodnot 0, tedy u nezměněných postojů. Procenta změny k horšímu 
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či lepšímu se v jednotlivých třídách lišily, je to z toho důvodu, že na každou třídu působily 

v jiné míře faktory, které výsledky ovlivnily (viz níže). Celkový výsledek z dotazníkových 

šetření je v následujícím grafu. 

Tabulka č. 9: Konečné výsledky z dotazníkového šetření 

Stav Celkem 

Pozitivní změna 28% 

Nezměněno 48% 

Negativní změna 24% 

Celekm žáků 227 

Zdroj: vlastní data autora 

 

Graf č. 3: Výsledky z dotazníkového šetření 

 

Zdroj: vlastní data autora 

Z výše uvedeného grafu jasně plynou určité závěry. Komplexní geografická exkurze 

s využitím tabletu - tohoto typu, co se týče změny postojů, neobstála jako nástroj k pozitivní 

změně. Vzhledem k tomu, že ze všech dotázaných, tudíž ze všech hodnot postojů, nedošlo 

k posunu u 48 % z nich, nedá se říci, že dopad takto vedené výuky by bylo možné hodnotit 

jako vyloženě pozitivní. Jedná se ale pouze o porovnání změny v postojích. Výsledkem, který 

je velmi překvapivý, je fakt, že rozdíl v pozitivní a negativní změně není velký. Je ale 

pravdou, že to může být tím, že neuplynula dostatečně dlouhá doba na to, aby respondenti 
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zapomněli, co psali do dotazníku na začátku hodiny. Ačkoli jsou faktory, které působí na žáky 

nejen při vyplňování, ale i během celé exkurze silně ovlivňujícím prvkem, je zarážející, že 

negativní posun v postojích k přírodním vědám je 24 %.  

Pokud by bylo naším cílem žáky skrze tento typ výuky vychovávat k většímu zájmu o 

přírodní vědy resp. geografii, je na místě otázka, zda bychom tímto typem výuky nedocílili 

spíše opačného výsledku. Faktem ale zůstává, že mnoho negativních vjemů z této exkurze je 

zapříčiněno především tím, že je mírně fyzicky náročná, což představuje v dnešní době pro 

mnoho studentů velký problém.  

Zajímavým číslem by ale mohlo být procento žáků, u kterých došlo k pozitivní změně 

aspoň v jednom postoji. Paní učitelka J.K. ze ZŠ Norská prohlásila, že „Kdyby tato exkurze 

přilákala k zeměpisu či biologii aspoň jednoho žáka, tak je to úspěch“. Procento žáků, u 

kterých k pozitivní změně došlo aspoň u jednoho postoje je značně vysoké a to 94%. Nicméně 

ani podíl žáků, u kterých došlo naopak k negativní změně aspoň v jednom z hodnocených 

postojů není zanedbatelné, ba právě naopak (viz následujícíc tabulka): 

Tabulka č. 10: Zhodnocení pozitivního a negativního posunu aspoň v jednom postoji 

    

Zš 

Norsk

á 

7.třída 

Zš 

Norsk

á 

8.třída 

Zš 

Petřík

a 

Zš 

Klapálk

a 

SPO

K T1 

S1+E1 

Rakovní

k 

Gymnáziu

m 

Rakovník 

Kladn

o IT 

SPO

K E1 

Celke

m 

Pozitivní 

změna 

aspoň v 

jednom 

postoji  66% 97% 93% 97% 100% 100% 100% 100% 95% 94% 

Negativn

í změna 

aspoň v 

jednom 

postoji 83% 88% 68% 78% 91% 92% 95% 94% 91% 87% 

Zdroj: vlastní data autora 
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Graf č. 4: Zhodnocení pozitvního a negativního posunu aspoň v jednom postoji 

 

Zdroj: vlastní data autora 

Z výše uvedeného grafu vyplývá, že ačkoli je procento pozitivní změny aspoň v 

jednom postoji vyšší než procento negativní změny aspoň v jednom postoji, není tento rozdíl 

značný. To nás přivádí k myšlence, zda-li tento způsob výuky není kontraproduktivní 

 

10.2. Výsledky kvalitativního šetření 

10.2.1. Hlavní linie odpovědí u studentů 

Jak bylo výše zmíněno, zmíněno, odpovědi jak u rozhovorů s celou třídou, tak 

v ohniskových skupinách či s jednotlivci, měly podobné linie. Co se týče nejvýznamnějších z 

těchto výsledků, hlavní postřehy byly následující: 

Technika 

- Pomalá – velké procento studentů si stěžovalo na pomalou rychlost samotného tabletu, 

což některé odrazovalo od práce a tak se v některých případech stalo, že jeden žák 

předal tablet druhému, neboť na to „Neměl nervy“  
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- „Seká se“ – vzhledem k faktu, že dle zjištění před samotnou exkurzí, většina studentů 

vlastní „chytrý telefon“ jsou studenti zvyklí, že vše pracuje velmi rychle, zpomalení 

tabletu tak mnoho ze studentů vnímalo jako zpomalující prvek celé exkurze 

- GPS  nepracovala – při navigování studentů se několikrát stalo, že GPS přestala 

pracovat, a tak žáci, protože dle svých slov „neumí číst v mapě“ ztratili správný směr a 

mnohdy si zašli, popřípadě se na pár minut ztratili 

- „Padala aplikace“ – problém všech aplikací, který ve výuce s tabletem hraje důležitou 

roli, neboť může dojít ke ztrátě vyplněných odpovědí a tak k následné ztrátě žákovi 

motivace pracovat dále 

Práce s tabletem 

- Zábavná – pro velké množství žáků byla tato forma práce zábavná, nicméně spíše 

z hlediska zábavy, která nenavazovala na příjem a zpracování informací, které se 

dozvěděli, ale spíše jako prostředek k jiné formě trávení času ve škole 

- Nudná – našli se i tací, kteří prohlásili, že je tato práce nudila, neboť zde bylo moc 

textu. Velmi pozoruhodným názorem byl ten, kdy žák prohlásil: „Bylo by ideální, 

pokud by z tabletu vedla sluchátka a text mi byl předčítán do uší“  

- Náročná – pro některé byla práce s tabletem náročná po technické stránce, neboť 

neměli tolik zkušeností s tímto typem práce. Pro jiné byla tato činnost náročná i 

z fyzického hlediska, neboť krom, dle jejich slov, „náročné trasy“ museli ještě dávat 

pozor na tablet, což je velmi vyčerpávalo. 

- Zbytečná – u menšího procenta žáků zazněla informace, že „tahat tablet do přírody je 

zbytečné“. Těmto žákům by více vyhovoval přednášející či průvodce tak, aby byli 

pouze pasivními příjemci informací.  

Pobyt venku 

- Lepší než ve škole – tento názor zazněl nejčastěji ze všech, Žáci jsou vděční za čas, 

který netráví ve školní lavici. Otázkou však zůstává, kolik z nich tráví čas venku ve 

svém volném čase.  
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- Náročná trasa – u několika skupin nastal problém, například u obéznějších dětí, při 

překonávání převýšení. Tito žáci během minuty změnili své chování, neboť trasa, 

která pro ně byla velmi náročná, ovlivnila jejich psychickou pohodu a následně i práci 

v průběhu celé exkurze. 

- Otrava – někteří žáci byli celou exkurzí a zvláště pobytem venku otráveni. Nejednalo 

se pouze o alergiky, kteří byli otráveni doslova, jednalo se i o žáky, které i v běžném 

životě pobyt ve venkovních prostorách obtěžuje, neboť dle svých slov „vše se dá 

pořešit od počítače“ 

- Aspoň jsme venku – velmi podobný názor jako již výše zmíněný s tím rozdílem, že u 

žáků, kteří tento názor vyslovili, bylo patrné, že cítí dopad venkovního prostoru nejen 

v kontextu školním, ale i v kontextu celého svého dne. Někteří žáci dokonce 

prohlásili, že ven chodí často a tímto způsobem dostanou ven i svoje spolužáky 

Aplikace do škol 

- Ano, lepší než výklad – pro některé žáky by dle jejich slov bylo přijatelnější pracovat 

s tabletem - spíš než vyslechnout výklad od přednášejícího učitele. Tento názor byl 

podepřen tím argumentem, že v tabletu žák ihned vše vidí a tak mu to pomáhá si věci 

lépe zapamatovat 

- Ano, u Ze, Bi, D – zeměpis, biologie a dějepis byly nejčastějšími odpověďmi žáků, při 

aplikaci do škol z hlediska jednotlivých předmětů 

- Ano, pro opakování – někteří ze studentů viděli v této komplexní exkurzi velký přínos 

především z hlediska opakování probrané látky ze zeměpisu, biologie a geologie 

- Ano, zábavné – velká skupina žáků by si tablety do výuky přála z toho důvodu, že se 

jim tento způsob práce zdá velmi zábavný a zpestřující klasickou výuku  

Atraktivita nového  

- Máme doma – mnoho z dotázaných studentů používá tablet i doma. Pro tyto studenty 

tak tablet není atraktivním prvkem, ba naopak u některých bylo znatelné i „přesycení“ 

prací s moderními technologiemi 
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- Atraktivní je příroda, ne tablet – toto prohlášení souvisí s již výše zmíněným. Pro 

některé žáky byla tato exkurze přínosná hlavně proto, že absolvovali komplexní 

exkurzi v přírodě, méně už proto, že používali tablet.  

- Tablet zábavnou novinkou – velké procento žáků tento styl výuky velmi bavil. Fakt, 

že je tablet vede a zároveň udává tempo na základě jejich výkonu, byl pro mnohé 

zajímavým a zábavným prožitkem. 

- Exkurze atraktivní – tyto názory byly znatelné hlavně při zjišťování zpětné vazby 

několik dní po absolvování exkurze, kdy si žáci spíš než znalosti, odnášeli celkový 

dojem z uplynulé akce. 

 

10.2.2. Zhodnocení všech rozhovorů se žáky  

Ve většině, ze všech dotazovaných tříd, byl zastáván všeobecný názor, že žáky tato 

komplexní geografická exkurze s tabletem velmi bavila. Největší zásluhu připisovali většinou 

žáci tomu faktu, že mohli opustit prostředí školy a poznat přírodu v reálném světě. Často se 

objevoval názor: „Nemusíme být zavření ve škole, a proto je tahle výuka lepší“. Velmi často 

žáci zmiňovali, že je výuka baví i z toho důvodu, že je tablet vede, ale zároveň je nepustí dál   

v práci, pokud nemají hotovou práci stávající – zůstávají tak částečně v neustálém napětí a to 

je nutí pokračovat dále a dále.  

Byla však i třída, která sice samotnou komplexní geografickou exkurzi hodnotila 

pozitivně, avšak velmi negativně hodnotila tuto exkurzi doprovázenou tablety. Je faktem, že 

na názor této třídy měla jistě velký vliv i doprovázející profesorka s nechutí k moderním 

technologiím. Nicméně jednotný názor celé třídy po skončení této exkurze byl takový, že jim 

tablety samotné kazily radost z procházky (otázkou však zůstává, zda si žáci uvědomili, že 

pouze procházka nemůže být náplní jejich vzdělávání). Tato třída byla vyjímečná i co se práce 

v průběhu celé exkurze, týče. První polovina třídy pracovala s mírným nadšením pro každý 

úkol. Všechny úkoly od této půlky byly poctivě vyplněny (fotografie pobytových stop, dopad 

lidské činnosti na místní krajinu apod). Druhá polovina však vykozavala určitou nelibost při 

vyplňování úkolů na jednotlivých stanovištích. Několik žáků dokonce tablet schovalo a část 

této cesty šlo pouze s mapou, bez toho, aniž by plnili povinné úkoly. Ačkoli ze všech devíti 
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tříd, které byly součástí tohoto výzkumu, pouze tato vykazovala určité negativní vjemy, je 

nutné si uvědomit, že i takovýto případ může nastat.  

 

10.2.3. Hlavní linie odpovědí u učitelů 

Technika 

- Náročné naučit se – někteří z dotázaných učitelů, především ti ze starších generací, 

mají, dle vlastních slov „problém s technickými dovednostmi a tak se je cíleně učí, 

aby nebyli pozadu“. Pro některé je výuka s tablety jednoduchou věcí, pro jiného 

náročnou záležitostí na seznámení se. 

- Nový prvek – pro velké množství učitelů je tablet ve výuce a v exkurzi obzvlášť velmi 

novým prvkem, se kterým se mnohdy „bojí pracovat“ a tak by jej ani do své výuky 

nezařadili.  

- Lepší vysvětlení pro žáky – často zmínili vyučující názor, že je potřebné žáky 

podrobně seznámit s prací a jednotlivými technickými parametry tabletu. Při exkurzi 

dle jejich vyjádření žáky často „vyvádí z rovnováhy“, když napříklade nevidí šipku 

k pokračování apod. 

- Skvělý nápad – velké množství učitelů vyjádřilo dojem, že je tento způsob výuky 

výborným nápadem. Propojení exkurze a tabletu pro ně bylo přínosné i do budoucího 

profesního života. 

Práce s tabletem 

- Zábavné pro většinu žáků – většina vyučujících zastávala názor, že je tato výuka pro 

žáky příjemným oživením klasické školní docházky 

- Naučí se novému – v jednom případě učitel prohlásil, že „vše co je pro žáky nové a 

zajímá je, dokáže, byť i v malém množství, zvýšit žákův zájem, což je v dnešní době 

vzácné“. Podobný názor zastávali i další vyučující, někteří ale poukázali na to, že se 

žáci sice naučí novému, ale množství znalostí, které by si odnést měli je menší, než 

jaké si odnášejí.  
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- Vyhovující náročnost – velmi častým názorem byl názor související s náročností 

zadání exkurze pro studenty. Ať už se jednalo o žáky základních, či středních škol, 

nikdo z učitelů neměl pocit, že by náročnost byla příliš těžká, či lehká. Velkým 

pozitivem, které shledávali učitelé, byl fakt, že každá dvojice má vlastní tempo, které 

si udává sama rychlostí své práce, což by v klasické výuce bylo těžko dosažitelné. 

- Problém čtenářské gramotnosti – na tento problém poukázalo velké množství 

vyučujících. Dle jejich slov, „děti v dnešní době nečtou, a tak je pro ně delší text 

problémem, který jim mnohdy znemožní správně plnit jednotlivé úlohy a tak tento 

porblém narušuje i průběh celé exkurze“. 

Pobyt venku 

- Velmi pozitivní, jedna z mála příležitostí dostat děti ven – tato odpověď byla, stejně 

jako u žáků, nejčastěji zmiňovanou. Učitelé mnohdy zmiňovali fakt, že pro některé 

studenty je čas pobytu venku při této exkurzi srovnatelný s časem, který stráví venku 

za celý měsíc. 

- Pro někoho náročné – s prvním bodem souvisí i tento, neboť bylo jasně zřejmé, že už 

na začátku exkurze učitelé vytipovali studenty, kteří budou mít problém s úrovní 

fyzické výkonosti. 

- Touha po dalších takovýchto akcích – mezi aktivnější části dotazovaných učitelů byla 

frekventovaným názorem touha po podobných exkurzích, i s hlubším zaměřením na 

určité téma – například DPZ. 

Aplikace do škol  

- Ano, pro opakování – tento názor sdíleli všichni dotazovaní učitelé. Pro opakování 

látky ze zeměpisu, biologie, či geologie je tento způsob výuky velmi přínosný, neboť 

žáci probranou látku vidí „na živo“.  

- Není samonosné – každý učitel ale shledával tento způsob výuky jako doplňující prvek 

k běžné výuce, která je, dle vyjádření některých z nich „zatím nenahraditelná“. 

- Problematika hodinových dotací – vzhledem k tomu, že je tato komplexní geografická 

exkurze dotována třemi vyučovacími hodinami, mnohdy by učitelé měli problém 
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zařazovat podobné exkurze častěji, a to z důvodu nedostatečné hodinové dotace na 

daný předmět. 

- Prvek zpestřující výuku – mnoho učitelů by si přálo „část exkurze vtáhnout do 

hodiny“ vytažením dílčích úkolů z exkurze jako prvek, který by ozvláštnil jejich 

klasický výklad.  

 

Atraktivita nového  

- Pouze pro některé je tablet atraktivní – stejně tak jako žáci, i někteří učitelé zmínili, že 

pokud mají žáci k dispozici tablet doma, výuka ve škole s tabletem, byť venku je tolik 

neohromí, neboť se stává záležitostí pro ně známou.  

- Vše mimo třídu má potenciál atraktivity – je zřejmé, že jak žáci, tak učitelé shledávají 

výuku mimo třídu jako atraktivní. Hlavní zásluhu ale spíš než tablet má samotná 

koncepce exkurze a fakt, že jsou žáci mimo školu. 

- Oživení výuky, jednou za čas – zařazení podobné exkurze by si jednou za čas 

představovala většina z dotázaných učitelů.  

- Komplexnost – velkým přínosem pro většinu vyučujících přírodovědných oborů byl 

fakt, že byla tato exkurze komplexní a ještě doplněná o IT prvek. 

 

10.2.4. Zhodnocení všech rozhovorů s učiteli 

Ze všech dotázaných vyučujících, byla pouze jedna vyučující, která projevila značnou 

nelibost, co se moderních technologií a tabletů vůbec, týče. Ve všech ostatních případech se 

vyskytly pozitivní vjemy z této exkurze. Ať už se jednalo o extrémní nadšení a touhu po 

dalších takovýchto akcích, přes pozitivní vjem spojený s obavou, co to dětem přinese, až po 

vlažné nadšení s odmítavým postojem zařazení tabletů do tohoto typu výuky a do do výuky 

vůbec.  

Většina učitelů brala tuto komplexní exkurzi s tabletem jako příjemné zpříjemnění 

výuky, nicméně si uvědomovala možná úskalí, která s sebou tato výuka přináší. Nejčastěji 
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zmiňovaným problémem byla jistě problematika čtenářské gramotnosti, kdy ani tablet, ani 

exkurze s tabletem nemotivuje a ani nedonutí studenty číst všechen zadaný text.  

Dalším úskalím, které bylo často zmíněno, byl fakt, že ačkoli mají studenti prožitek a 

zážitek, ať už z práce s tabletem, či s exkurzí celkově, množství znalostí je menší, než by si 

oni sami představovali. To v souvislosti s nízkou hodinovou dotací dělá z podobné výuky sice 

příjemný, ale ne mnoho produktivní možnost oživení výuky. 

10.2.5. Výsledky pozorování  

Jak již bylo zmíněno výše, během každé výuky probíhalo pozorování dle předem 

zadaných kritérií. Výsledky tohoto pozorování jsou uvedeny  v tab. č. 11: 

Tabulka č. 11: Výsledky pozorování jednotlivých tříd 

 

Zš 

Norská 

7.třída 

Zš 

Norská 

8.třída 

Zš 

Petříka 

Zš 

Klapálka 

SPOK 

T1 

S1+E1 

Rakovník 

Gymnázium 

Rakovník 

Kladno 

IT 

SPOK 

E1 

Spontální 

práce 

s tabletem 25% 29% 33% 21% 37% 37% 41% 24% 38% 

Spolupráce 

při řešení 

úloh 53% 38% 51% 54% 45% 39% 48% 53% 51% 

Nelibost při 

práci 

s tabletem 19% 28% 14% 20% 18% 20% 12% 17% 11% 

Ignorace 

činnosti 3% 5% 2% 5% 0% 4% 0% 6% 0% 

Zdroj: vlastní data autora 
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Graf č. 5: Výsledky pozorování u jednotlivých tříd 

 

Zdroj: vlastní data autora 

Z výše uvedeného grafu je patrné, že ve všech třídách bylo největší procento 

počtu studentů, kteří vzájemně spolupracovali při práci s tabletem a v průběhu celé 

exkurze. Počet samostatně pracujících žáků je rozdílný mezi žáky základních a 

středních škol. Tato skutečnost může být vysvětlitelná především věkem a 

zkušenostmi s moderními technologie v každodenním životě.  

Určitý vztah je vidět mezi procentuálním počtem žáků, kteří vykazovali 

nelibost s počtem negativních dopadů na postoje. Z této analýzy vyplývá, že pokud 

žáci vykazovali v průběhu exkurze nelibost, pro práci se nenadchli, či průběh celé 

exkurze ignorovali, jejich odpovědi v postojových dotaznících po skončení exkurze 

byly negativnější, než před začátkem exkurze.  

Pokud bychom brali v úvahu celkové výsledky, dostaneme výsledky, které 

znázorňuje graf č. 6. 
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Graf č. 6: Celkové výsledky pozorování 

 

Zdroj: vlastní data autora 

Z celkového grafu je patrné, že průběh exkurze ignorovaly 3 % žáků. Naopak 48% 

všech žáků, kteří se exkurze účastnili, dokázalo spolupracovat při řešení jednotlivých úloh a 

společně tak dosáhnout výsledku. Dle tohoto grafu bychom tak mohli usuzovat, že dílčím 

úspěchem tohoto typu výuky je přínos týmové práce a spolupráce. To s sebou nese další 

pozitiva, jako je schopnost řešit problémy, přijmout cizí názory, či naučit se argumentovat.  

 

10.3. Faktory ovlivňující žákův vjem z exkurze  

Tak jako u každého výzkumu, byly i zde určité faktory, které hrály roli při jednotlivých 

fázích exkurze, tak i při celkových závěrech a hodnocení. Jedním z těchto faktorů, a faktor 

hrající největší roli, je jistě počasí. Vzhledem k faktu, že se celá komplexní geografická 

exkurze odehrává venku, je počasí mnohdy limitujícím faktorem. Ačkoli byla výuka 

několikrát zcela zrušena a kvůli nepřízni počasí, posunuta na jiný den, ne vždy počasí přálo a 

žaci tak mnohdy krom vjemů ze samotné výuky znatelně pociťovali i vjemy způsobené 

teplotami, či mírným deštěm. Nejen z rozhovorů s jednotlivýcmi žáky, ale i z pozorování jde 

jednoduše vyčíst, že ideálním počasím je pro žáky slunečný den, s teplotami okolo 20°C. 

Tedy ani přílišné teplo, ani velká zima. Exkurze je však uskutečnitelná v širokém spektru 

počasí a samotných teplot. Jediným limitem je silný děť, při kterém je znemožněna práce 
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s tablety. Je jistě nutné podotknout, že pokud je teplota příliš nízká, studenti pociťují chlad 

v rukou a jejich cit v prstech se snižuje, je tak jistě větší riziko upadnutí tabletu apod. 

Vzhledem k tomu, že je ale doporučeným ročním obdobím pro tuto exkurzi především jaro a 

léto, takto výrazně nízkých teplot by se většinou žáci neměli obávat.  

Dalším z faktorů, které jistě ovlivňují každou výuku, je postoj vyučujícího k tomuto typu 

výuky. Je důležité, jaký vztah má doprovázející učitel k samotné terénní výuce a velmi 

důležité je i jeho vztah k tabletům, popřípadě k moderním technologiím. Důvodem tohoto 

ovlivnění žáků je jistě fakt, že s doprovázejícím učitelem tráví během své školní výuky 

mnoho času a tak je jim výrazně bližší než lektor, kterého vidí ten den poprvé. Je tak určitě 

důležité v tomto typu výuky vhodně volit nejen lektora, ale i doprovázejícího kantora.  

Dalším z faktorů, který mnohdy hraje důležitou roli v celkovém vjemu z komplexní 

přírodovědné exkurze tohoto typu, ač je to možná na první pohled úsměvně, je oblečení a 

obutí jednotlivých žáků. Ačkoli má každý žák minimálně den před začátkem exkurze jasné 

pokyny ke správnému „vybavení“ na tento typ exkurze, dnešní doba žáky ovlivňuje i ve 

výběru oblečení a to se pak odráží i při terénní výuce. Nejednou se tak stalo že nevhodná 

obuv (plátěnky, baleríny, žabky) ovlivnila žákův celkový pocit z exkurze, neboť zvládnutí 

obtížnějších úseků v takto nevhodné obuvi pro něj bylo o mnoho obtížnější, než pro žáky, 

kteří měli obuv do tohoto terénu vhodnou. Za menší připomínku jistě stojí i zavazadla 

jednotlivých žáků, neboť v 50 % tříd měly studentky, místo menšího batohu, v ruce, či přes 

rameno kabelku. Možnost na uložení tabletu v nepříznivém terénu tak byla znemožněna 

nevhodností výběru typu zavazadla.  

Kromě rozdílů mezi žáky středních a základních škol a mezi jednotlivými typy škol 

středních, jsem zaznamenala i rozdíly v jednotlivých třídách, které byly ovlivněny skladbou 

žáků v těchto třídách. Kantor, který zároveň vyučuje třídu T1 (technická třída) a třídu E1 

(ekonomické lyceum) poukázal na fakt, že je celá třída ovlivněna věkem jednotlivých žáků. 

Ačkoli se v obou těchto případěch jednalo o žáky prvních ročníků, ve třídě T1 byl větší počet 

žáků, kteří byli o rok, dva či dokonce o tři roky starší než jejich vrstevníci. Tento kantor 

zmínil, že vzhledem k tomu, že v T1 jsou i starší žáci, celá třída tak vnímá velké množství 

věcí s větším „rázem dospělosti“. Oproti tomu ve třídě E1, kde jsou všichni žáci po příchodu 

ze základní školy na stejné úrovni, je vnímání spousty věcí ještě na základoškolské úrovni.  
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Všechny výše uvedené faktory mají tak více, či méně důležitý vliv na vjem, jaký si žák 

z komplexní geografické exkurze odnáší. To se odráží i na dílčích výsledcích v průběhu 

celého výzkumu a tak je potřeba, mít tyto ovlivňující faktory stále na paměti.  

10.4. Faktory ovlivňující výsledky dotazníkového šetření 

Vzhledem k faktu, že výzkum je závislý jak na výsledcích pocházejících z kvalitativního 

výzkumu, tak na výsledcích z kvantitativního výzkumu – dotazníků, je jistě důležité vzít 

v úvahu, že samotné odpovědi v dotazníku mohou být zkreslené na základě několika faktorů.  

Důležitým činitelem, který má vliv na odpovědi žáků, je jistě čas, který mají na vyplnění. 

Na základě odpovědí jednotlivých žáků je zřejmé, že někteří žáci něměli dostatek času, či jim 

vyplňování dotazníků nebylo příjemné a tak jsou odpovědi zcela jasně „odbyté“. Je to zřejmé 

hlavně v těch případech, kdy jsou všechny odpovědi stejné a vyjadřují střední hodnotu 3. Není 

to ale pouze čas, který hraje důležitou roli. Ačkoli se jedná o individuální dotazník, velmi 

často nastala situace, kdy žáci „opisovali“ od svého spolužáka. Student, který například tíhl 

k přírodním vědám tak mohl ovlivnit žáka, kterého přírodní vědy nezajímaly a naopak.  

Dalším faktorem, který velkou měrou ovlivnil odpovědi jednotlivých studentů, bylo i 

aktuální rozpoložení každého jednotlivého žáka. Pokud studenta v průběhu exkurze něco 

znatelně pobouřilo (žák si například v rámci jedné exkurze roztrhl kalhoty takovým 

způsobem, že mu vyčnívající spodní prádlo kazilo dojem z celé exkurze), jeho odpovědi 

budou i v tu chvíli velmi rozdílné oporti stavu, kdy byl žák potěšen výhledem a tak si krom 

všeho odnesl ještě dobrý pocit z výhledu do krajiny.  

 Vzhledem k tomu, že tyto faktory působily na žáky podobným způsobem ve všech 

případech, budu tyto faktory brát v úvahu, ale v rámci zhodnocení výsledků jim nebudu 

přikládat značnou váhu. 
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11. Diskuze 

Výsledky všech výzkumů jsou vždy závislé na datech, ze kterých daný výzkum 

vychází. Je proto nutné v této části práci okomentovat nejen samotný výzkum, ale také 

metodiku tohoto výzkumu. Vzhledem k tomu, že, jak již bylo zmíněno, tato komplexní 

geografická exkurze je součástí uceleného projektu Tabletárium, samotný projekt zasahuje 

i do mé práce.  

Co se týče metodiky, jsem si vědoma faktu, že dotazníky pre – test a post- test, dále 

pak dotazník po výuce i struktura rozhovorů byla vytvořena na základě spolupráce týmu 

odborníků z oboru evaluační činnosti a není tak mým přínosem této práci. Vedoucím 

hlasem při vývoji podkladů pro kvalitativní i kvantitativní výzkum byl PhDr. Jan Činčera, 

Ph.D., který se věnuje evaluační činnosti již delší dobu. On, společně s týmem odborníků 

vyvinul jednotlivé dotazníky, které prošly pilotáží a následně mi byly propůjčeny tento 

výzkum. Dotazník, který byl předkládán žákům ZŠ je spojením mého vlastního dotazníku 

a dotazníku zmíněného. 

Dalším faktem, kterého jsem si vědoma, je ten, že komplexni geografická exkurze na 

Vinařické horce je pouze jedním z programů, který mohou žáci absolovat. Je tak otázkou, 

zda by při hodnocení jiných programů byly výsledky shodné či odlišné.  

Faktorů, které ovlivnily samotný výzkum je ale jistě více. Dle mého názoru je možné, 

že pokud by byl výzkum koncipován jiným způsobem a např. dotazník po výuce by nebyl 

žákům předložen ihned po jejím skončení, ale například jiný den, výsledky by byly 

rozdílné. Odlišnost ve výsledcích by mohla být zaznamenána i při lektorské činnosti 

jiného lektora než mé osoby. Každý lektor, ač má jasně dané určité body, přistupuje 

k žákům odlišně a to se jistě může projevit i na výsledném vjemu a následně i 

v odpovědích výzkumu.  

Výrazným faktorem, který ovlivnil výzkum je jistě i výběr tříd, které se výzkumu 

zúčastnili. Jedná se o čtyři třídy ze základních škol v rozmezí od 7. do 9. třídy. Dále pak o 

jednu třídu gymnázia všeobecného zaměření. Dále o dvě třídy střední školy ekonomické, 

jednu třídu střední školu průmyslové a jednu třídu střední školy s technickým zaměřením. 

Tento výběr byl dán především tím, které školy se rozhodly do daného výzkumu přihlásit. 

Je tak jistě možné, že pokud by se výzkumu účastnily jiné třídy, výsledek by mohl být 



62 

 

odlišný. Jinak totiž na komplexní geografickou exkurzi reagují žáci gymnázia, kteří 

s přírodními vědami přichází do styku skoro každý den a někteří se jimi hodlají zabývat i 

do budoucna, a jinak reagují žáci střední průmyslové školy technické, kteří mají přírodní 

vědy pouze v prvním ročníku, popřípadě ve výrazně menších hodinových dotacích 

v průběhu svého studia, či je vůbec v rozvrhu nemají, což dokládá i výřez ŠVP Střední 

průmyslové školy Preslovy (viz obrázek č. 8.) 

Obr. č. 8 – ŠVP SPŠ Preslova (hodinové dotace bez hodin přírodních věd) 

 

Zdroj: SPŠ Preslova (dostupné z http://www.ssps.cz/) 

Nejvýraznějším faktem, který je důležité uvést na pravou míru je fakt, na kolik je tento 

výzkum ovlivněn tím, že byla vedena výuka společně s tablety. Dle mnoha výzkumů 

(např. Balci a kol. 2010) je velkým přínosem do geografického vzdělávání samotná 

terénní výuka. Otázkou tak zůstává, jakou roli v tomto typu terénní výuky hraje tablet a 

zda, což by z některých názorů studentů bylo možné usuzovat, tablet spíše přínosu 

komplexní geografické exkurze neuškodil. 
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12. Závěr 

Cílem této práce bylo evaluovat komplexní geografickou exkurzi s využitím tabletu a na 

základě výsledků z tohoto výzkumu vyvodit určité závěry a odpovědi na výzkumné otázky. 

V průběhu tohoto výzkumu byly postupně shromažďovány data kvalitativního, ale                    

i kvantitativního charakteru. Na základě těchto sesbíraných dat můžeme říci, že komplexní 

geografická exkurze tohoto formátu – s využitím tabletu nevykazuje, co se týče zvýšení zájmu 

o geografii a o přírodní vědy celkově, ovlivnění postojů žáků středních a základních škol. 

Ačkoli se jedná pouze o vzorek studentů v počtu 227, výsledky mé studie nepotvrzují závěry 

jiných studií, které přikládají využití tabletů v terénní výuce velký přínos.  

Z výsledků mého výzkumu vyplývá, že je přínos, co se týče ovlivnění postojů žáků ke 

geografii a přírodním vědám, relativně malý. V některých individuálních případech dokonce 

došlo k mírné ztrátě zájmu, což mohlo být zapříčiněno působením několika faktorů.  

Velmi zajímavým vypozorovaným faktem, který velmi často zmiňovali i samotní učitelé 

byl fakt, že měla nemalá část studentů problém tuto komplexní exkurzi zvládnout fyzicky. 

Můžeme se tak domnívat, že vzhledem k tomu, že již žáci v sedmých třídách mají problém 

absolovat trasu, která je dlouhá 3 km, chybí dnešním studentům větší množství pohybu. To 

pak ovlivňuje nejen samotný fyzický výkon např. při terénní výuce, ale negativně působí i na 

průběh celé výuky a následně na vjemy, které si žáci z výuky odnáší.  

12.1. Pozitiva a negativa tohoto typu výuky 

Na začátku tohoto výzkumu mě zajímalo, jaká úskalí a jaké přínosy tento typ výuky – 

tedy komplexní geografická exkurze s využitím tabletů - přináší. Na základě všech 

dostupných dat a z nich plynoucích výsledků mohu říci, že tento typ výuky s sebou nese svá 

pozitiva, ale i množství negativ. Nesporným pozitivem, který byl několikrát v průběhu celého 

výzkumu zmíněn, je jistě fakt, že se studenti setkávají s výukou i mimo školní třídu. To jim 

dává možnost setkat se s věcmi v „reálném světě“ a zároveň si vyzkoušet „teorii v praxi“.  

Nesporným pozitivem tohoto typu výuky je jistě i fakt, že (jak dokazují výsledky 

z grafu č. 6) studenti při tomto typu výuky spolupracují a tak naplňují důležité kompetence 

zmíněné v RVP a jsou schopni se tak zdokonalovat v těchto činnostech, což může mít 

pozitivní vliv na jejich budoucnost. Dalším pozitivem, které tento typ výuky přináší je brán 

především z hlediska vyučujících. Kantoři berou tento typ výuky jako příjemné „ozvláštnění“ 
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klasické výuky, či jako určitou formu opakování, nicméně většina z nich pro aktivní zapojení 

tabletů není.  

Otázkou však zůstává, zda můžeme výše zmíněná pozitiva chápat komplexně pro tento 

typ výuky, či zda tato pozitiva plynou pouze z faktu, že se jedná o terénní výuku. Jediným 

pozitivem, který bychom terénní výuce s využitím tabletu mohli přiznat je jistě, mnohdy 

zmiňovaný, argument „zábavnosti“. Tento argument, má ale i druhý pól. U žáků SPOKu, kteří 

se v rámci celého projektu zúčastnili většího počtu aplikací, tedy absolovali větší počet 

výukových jednotek s tabletem, po několikáté z nich nadšení pro tento typ výuky opadlo, 

v některých případech byla v rámci pozorování zaznamenána i určitá míra zklamání 

z opětovné výuky s tablety.  

Z výsledků výzkumu vyplývají také další negativa, která tento typ výuky může 

přinášet. Tím prvním je jistě fakt, že může být kvůli využívání tabletů a podobných 

technologií narušena samotná výuka. Ať už se jedná o rozptýlení pozornosti, nelibost „tahat“ 

tablet, či strach z techniky, vždy můžeme vypozorovat určité „nabourání“ předem 

stanoveného chodu výuky. To může následně negativně ovlivnit celou výuku a tím i obsah, 

který si mají žáci z výuky odnést.  

Velkým negativem, který byl vypozorován, i který byl několikrát zmíněn u 

vyučujících, je problém čtenářské gramotnosti. Na základě pozorování se můžeme domnívat, 

že pokud žák dostane do ruky tablet, nemá vnitřní potřebu všechny texty v jednotlivých 

úkolech pečlivě pročítat. Mnozí kantoři zmínili, že pokud žák dostane do ruky papír, ví, že by 

si měl všechny texty přečíst, tedy pokud chce porozumět zadání. Oproti tomu u tabletu, jako u 

prvku spojeného se zábavou, se toto vytrácí.  

12.2. Tablety a terénní výuka  

Z výsledků tohoto výzkumu tak plyne, že extrémní mediální hlasy, které „volají“ po 

plném zavedení tabletů do veškeré výuky, z důvodu maximálního přínosu pro výuku, nejsou 

oprávněné, alespoň přihlédneme-li k závěrům tohoto výzkumu. Neznamená to ale, že by se 

výuka s využitím tabletů neměla v rámci vzdělávání žáků zařazovat.  

Je ale nutné si v rámci tohoto typu výuky jasně stanovit cíle, které vyučující chce tímto 

způsobem dosáhnout, dále zhodnotit možnosti své a možnosti žáků a především zvážit, zda 

bude mít tento typ výuky očekávaný přínos pro výuku celkově. 
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