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ANOTACE 

Předmětem a zároveň i cílem bakalářské práce „Pohled ţáků a učitelů na vyuţívání 

mobilních dotykových zařízení ve výuce“ je analyzovat dostupná dotyková zařízení   

z hlediska jejich funkčních parametrů a vyuţitelnosti pro základní školu a zároveň 

zmapovat pohledy učitelů a ţáků na vyuţívání mobilních zařízení ve výuce. Teoretická 

část je zaloţena na definování základních pojmů a popsání jednotlivých parametrů tabletu. 

Dále pak na vysvětlení komponent a vlastností, kterými tablet disponuje. Praktická část 

obsahuje výzkumnou analýzu, která probíhá prostřednictvím dotazníku, který má 

odpovídat na daná výzkumná tvrzení. Dotazník je předáván k vyplnění učitelům a ţákům 

druhého stupně základních škol. Otázky jsou totoţné, čímţ bych rád poukázal na odlišný 

pohled na danou věc ze strany ţáků a ze strany učitelů. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Mobilní zařízení, tablet, vyuţitelnost, základní škola, ţák, učitel 

ANNOTATION 

The topic and the aim of my bachelor's thesis "The view of students and teachers on the 

use of mobile touch devices in the education" is to analyze availible touch devices from the 

point of view of their functional parameters and usability for an elementary school and also 

to map the views of teachers and students on the use of mobile devices in the education. 

The theoretical part is based on defining of basic terms and on describing the particular 

parameters of the tablet. Furthermore, on explaining the components and attributes that the 

tablet dispose. The practical part contains an analysis of the research that is formed  

by questionnaire which should correspond to the set research assertions. The questionnaire 

is present to the teachers and students of the second grade for filling. The questions are the 

same and therethrough I would like to point out a different view on the matter by the 

students and by the teachers too. 
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2 Úvod 

 Cílem této bakalářské práce je v teoretické části především zanalyzovat dostupná 

dotyková zařízení z hlediska jejich funkčních parametrů a vyuţitelnosti pro základní školu. 

Úkolem teoretické části je dále definovat a popsat všechny důleţité technické parametry  

a funkční prvky mobilních dotykových zařízení.  

Teoretická část se zaměřuje na vysvětlení základních pojmů mobilních technologií. 

Vysvětlují se jednotlivé komponenty tabletu a jejich parametry. Jsou uvedeny a rozebrány 

důleţité parametry, na které by mělo být nahlíţeno při výběru tabletu do škol. 

Ve výzkumné části je provedeno výzkumné šetření se zaměřením na pohledy ţáků  

a učitelů na vyuţívání mobilních dotykových zařízení ve výuce na druhém stupni základní 

školy. Ve výzkumné části je několik dílčích úkolů, které je třeba vyzkoumat. Jestli ţáci  

a učitelé doma pouţívají dotyková zařízení a za jakým účelem. Dále jaké druhy zařízení 

vyuţívají. Hlavní myšlenkou této práce je zjistit jaký pohled mají ţáci a učitelé  

na vyuţitelnost těchto zařízení ve výuce, coţ je zásadní pro tuto práci. Tato myšlenka  

je shrnuta do několika otázek. Jde o to, zdali jsou dotyková zařízení vnímána ve výuce jako 

prospěšná a jak tyto zařízení usnadňují nebo komplikují výuku. Dále zda má daná škola  

k dispozici při výuce alespoň jedno dotykové zařízení či má kaţdý jednotlivec svůj přístroj  

a jestli mají k dispozici internet a pouţívají ho. Zda si učitelé myslí, ţe vyuţívání 

moderních mobilních technologií a především dotykových zařízením má své místo při 

výuce v současné škole.  
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3 Vymezení a definování pojmů 

3.1 Přístroj 

Přístroj je technické zařízení slouţící k určitému účelu. Na rozdíl od stroje není jeho 

hlavním účelem přeměna jedné formy energie na jinou formu nebo vykonávání práce,  

ale je v něm vyuţíván chemický nebo fyzikální (mechanický, elektrický) děj (proces)  

nebo tyto děje a vlastnosti vyuţívá pro svoji funkci. Přístroj, který je obvykle konstruován 

(sestaven) z několika součástí, se liší i od nástroje, který mívá obvykle velmi jednoduchou 

konstrukci, a v němţ většinou ţádné děje neprobíhají. 

Toto vymezení nemá přesné hranice, neboť některé sloţité přístroje mohou mít charakter 

stroje a v některých sloţitějších nástrojích můţe docházet k fyzikálním či chemickým 

dějům. V hovorové mluvě dost často termíny stroj, nástroj a přístroj splývají a vţdy záleţí 

na jazykovém kontextu příslušného sdělení. Jak název napovídá, původně se pojmem 

přístroj pouţíval pro označování pomocných zařízení, která tvořila součást většího stroje. 

V současnosti je tento pojem pouţíván v mnohem širším významu. Například se jako 

přístroje někdy označují i elektrické spotřebiče (televizní přístroj) nebo jiná zařízení 

(fotografický přístroj). Pojem přístroj v těchto případech ukazuje především na sloţitost 

zařízení. Nás samozřejmě zajímá přístroj technický a elektrický.
1
 

  

3.2 Mobilní zařízení  

Mobilní zařízení je ruční tablet či tzv. smartphone, nebo jiné zařízení, které je určeno pro 

přenášení, a je tedy kompaktní, malé a lehké. Nové technologie umoţnily těmto malým 

zařízením dělat vše, co předtím bylo tradičně provedeno jen většími osobními počítači.
2
 

Je to malý přenosný elektronický bezdrátový přístroj s vlastním napájením a operačním 

systémem, ve kterém pracujeme s různými aplikacemi. Často je vybaven dotykovým 

displejem a/nebo miniaturní klávesnici. Jedná se o zařízení typu mobilního telefonu, 

                                                 
1
Wikipedia: Přístroj [online]. 24.2.2015 [cit. 2015-04-23]. Dostupné z: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%ADstroj 
2
Techopedia: Mobile device [online]. [cit. 2015-06-21]. Dostupné z: 

 http://www.techopedia.com/definition/23586/mobile-device 

  

https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%ADstroj
http://www.techopedia.com/definition/23586/mobile-device
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především tzv. smartphony, PDA. Ty jsou oblíbené u těch, kteří potřebují vyuţívat některé 

funkce běţného počítače, avšak v prostředí, kde by to nebylo praktické.
3
  

Dalšími typy jsou samozřejmě notebooky, netbooky, smartbooky, ultrabooky. Mezi 

mobilní zařízení patří i mp3 a mp4 přehrávače, které se ovšem uţ pouţívají jen málo díky 

jiţ zmiňovaným smartphonům. Jistě mezi tyto přístroje patří i čtečka elektronických knih, 

herní konzole a nositelná elektronika, coţ je záleţitost velice aktuální a hlavně moderní. 

Jedná se bezesporu o fenomén dnešní doby. Tato miniaturní elektronická zařízení 

ukrývající se v náramcích, hodinkách, brýlích či nejrůznějších přívěscích toho umí opravdu 

hodně. Jsou to velice kompaktní, lehká zařízení, která lehce zaměníte s běţnými módními 

doplňky.
4
 

Základem této práce je především tablet, je to přenosný počítač s dotykovou obrazovkou 

ve tvaru desky. Systém se ovládá dotyky prstů a píše se na něm pomocí virtuální dotykové 

klávesnice, která se zobrazuje na displeji, dotykovými gesty, stylem nebo hlasem. Takové 

zařízení často umoţňuje i připojení k internetu například pomocí tzv. Wi-Fi, 3G či 4G 

sítě.
5
 

 

  

                                                 
3
Wikipedia: Mobilní zařízení [online]. 29.1.2015 [cit. 2015-04-23]. Dostupné z: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Mobiln%C3%AD_za%C5%99%C3%ADzen%C3%AD 
4
Czc: Velký průvodce: Fenomén zvaný nositelná elektronika [online]. 2015 [cit. 2015-06-21]. Dostupné z: 

http://www.czc.cz/velky-pruvodce-fenomen-zvany-nositelna-elektronika/clanek  
5
It-slovnik: tablet [online]. [cit. 2015-06-09]. Dostupné z: http://it-slovnik.cz/pojem/tablet 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Mobiln%C3%AD_za%C5%99%C3%ADzen%C3%AD
http://www.czc.cz/velky-pruvodce-fenomen-zvany-nositelna-elektronika/clanek
http://it-slovnik.cz/pojem/tablet


12 

 

3.3 Tablet 

Tablet je 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 

klávesnice, která se zobrazuje na displeji. Takové zařízení, dnes jiţ běţně umoţňuje 

připojení k internetu pomocí Wi-Fi, 3G či 4G sítě.  

Z pohledu uţivatele je to uţitečné zařízení, které poskytuje podobné funkce jako většina 

dnešních smartphonů, ale díky většímu displeji se pohodlněji ovládá. Mezi oblíbené funkce 

patří přehrávání filmů, moţnost procházet stránky na internetu, moţnost číst elektronické 

knihy, hrát hry a mnoho dalších moţností.
6
 

Základní odlišností od tradičních stolních počítačů je jejich velikost, ale hlavně intuitivní 

ovládání. Ovládat dotyková zařízení je nyní moţné několika způsoby: 

 Dotykem prstu - ovládání prstem bez nutnosti drţet v ruce jakýkoliv další předmět 

potřebný pro ovládání. 

 Dotykovými gesty - tahy na displeji jedním nebo více prsty. 

 Stylem - dotykovým perem s nepíšícím hrotem. 

 Hlasem - díky hlasovým příkazům lze spouštět a ovládat programy, nadiktovat 

text, ovládat internetový prohlíţeč, zkrátka ovládat celé zařízení za pomoci hlasu.
7
 

Tablety běţně obsahují fotoaparát, kameru, mikrofon a mnoţství různých senzorů a čidel. 

Senzory a čidla: 

 Fotoaparát a kamera jsou obrazové snímače. Díky nim je moţné pořizovat 

fotografie a zaznamenávat videa. Do vzdělávání je to univerzální nástroj s velkými 

moţnostmi - lze natáčet reportáţ, vyprávět digitální příběh, vysvětlit fyzikální  

jev pomocí videa atp. Tablety obsahují ve většině případech kamery dvě, umístěné 

proti sobě na opačné straně přístroje. Ta přední slouţí k vyřizování video hovorů,  

či pořizovaní dnes populárních "selfie" snímků. Ta druhá, zpravidla kvalitnější,  

pro natáčení okolí. 

                                                 
6
It-slovnik: tablet [online]. [cit. 2015-06-09]. Dostupné z: http://it-slovnik.cz/pojem/tablet 

7
NEUMAJER, Ondřej, Lucie ROHLÍKOVÁ a Jiří ZOUNEK. Učíme se s tabletem: vyuţití mobilních 

technologií ve vzdělávání. Vydání první. Turnov: Wolters Kluwer, a. s., 2015, s. 32 - 33. ISBN 978-80-7478-

768-3. 

http://it-slovnik.cz/pojem/tablet


13 

 

 Mikrofon patří k základnímu vybavení všech moderních zařízení. Vyuţití  

je zřejmé. Je spoustu různých aplikací, které se hodí i do vyučování. Např. měření 

decibelů, snímání různých zvuků atp.  

 Akcelometr měří, s jakým zrychlením se telefon pohybuje a měří i jeho orientaci. 

To lze vyuţít např. při hraní her či ovládání tabletu. Kaţdý asi zná hru rozvíjející 

jemnou motoriku prostřednictvím kuličky v labyrintu, kterou má hráč dostat  

do důlku. 

 Gyroskop měří natočení či naklopení přístroje a doplňuje se s akcelometrem. Oba 

to jsou pohybové senzory. 

 Barometr měří atmosférický tlak, lze vyuţít k předpovídání počasí či měření 

nadmořské výšky. Zejména GPS napomáhá upřesnit nadmořskou výšku. 

 Proximity senzor je senzor, který dovede detekovat přítomnost blízkých objektů  

a během probíhajícího hovoru při přítomnosti telefonu u hlavy vypnout displej,  

aby se nestalo to, ţe si uchem ukončíme hovor. U tabletů je vyuţíván především 

pro aktivaci displeje, pokud z něj odejmete ochranný kryt. 

 Kompas neboli magnetometr měří ve třech osách lokální magnetické pole.  

Díky tomu ví, kterým směrem je sever.
8
 

 Senzor okolního osvětlení měří intenzitu světelných podmínek a podle toho 

automaticky nastavuje úroveň podsvícení displeje. 

 RGB světelný senzor měří podíl mnoţství červeného, zeleného a modrého světla, 

tím zpřesňuje moţnosti senzoru okolního světla. 

 Teploměr je senzor, který měří teplotu mobilního zařízení, aby se nepřehřálo. 

Některá zařízení jsou osazena i teploměrem měřícím teplotu okolního prostředí. 

 Snímač tepu je specializovaný senzor, který k měření vyuţívá červenou led diodu 

umístěnou hned vedle čidla, na které se přiloţí prst. 

 GPS je polohovací systém, s jehoţ pomocí je moţno určit polohu a přesný čas. 

Vyuţívá se k navigaci. Vyuţití má také ve vzdělávání. 

                                                 
8
NEUMAJER, Ondřej, Lucie ROHLÍKOVÁ a Jiří ZOUNEK. Učíme se s tabletem: vyuţití mobilních 

technologií ve vzdělávání. Vydání první. Turnov: Wolters Kluwer, a. s., 2015, s. 39 - 41. ISBN 978-80-7478-

768-3. 
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 Čtečka otisků prstů se začíná postupně integrovat do moderních zařízení.  

Má nahradit hesla při odemykání zařízení nebo potvrzení bankovních plateb. 

 Čidlo vlhkosti okolního vzduchu je novinkou. Vyuţití v přírodovědných 

experimentech jsou zřejmé. 

Velký rozkvět by měl přijít s E-Health neboli elektronickému zdravotnictví. Má se jednat 

o několik senzorů, které permanentně sledují zdravotní stav jedince a v případě potřeby 

jsou schopny informovat příslušného lékaře díky připojení na síť. Tyto senzory  

jsou integrovány přímo v zařízení, nebo náramcích, hodinkách či jiných periferiích,  

které jsou se zařízením spojeny po mocí Bluetooth. Této elektronice se říká nositelná 

elektronika, anglicky "wearable". 

V osazení senzory jistě vedou chytré telefony před tablety a na rozšířenější vyuţívaní 

senzorů a čidel ve vyučování je ještě čas. Při výběru tabletu pro školu by hledisko 

vybavení tabletu senzory mělo být jedním z hlavních parametrů.
9
 

Dnes lze k mnoha  tabletům připojit i hardwarovou klávesnici. Je oddělitelná a lze ji pevně 

přichytit k tělu tabletu. Z tabletu se tak stává dotykový netbook, pouţívá se označení 2 v 1. 

Z některých tabletů lze i telefonovat a psát sms, mají moţnost vloţení karty SIM. Je to tedy 

zařízení 3 v 1.  

Někteří prodejci povaţují za tablet i tzv. konvertibilní zařízení. Jde o přenosné počítače, 

jejichţ displej je moţné otočit tak, ţe zařízení připomíná tablet. Nejčastěji můţeme vidět 

dotykový displej notebooku, který se otočí díky variabilnímu pantu o 360 stupňů  

a tím vytvoří trochu těţší a silnější tablet.
10

 

     

  

                                                 
9
NEUMAJER, Ondřej, Lucie ROHLÍKOVÁ a Jiří ZOUNEK. Učíme se s tabletem: vyuţití mobilních 

technologií ve vzdělávání. Vydání první. Turnov: Wolters Kluwer, a. s., 2015, s. 41 - 43. ISBN 978-80-7478-

768-3. 
10

NEUMAJER, Ondřej, Lucie ROHLÍKOVÁ a Jiří ZOUNEK. Učíme se s tabletem: vyuţití mobilních 

technologií ve vzdělávání. Vydání první. Turnov: Wolters Kluwer, a. s., 2015, s. 34 - 36. ISBN 978-80-7478-

768-3. 
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3.4 Dotykové zařízení (dotyková obrazovka) 

Základním komponentem takového zařízení je jeho dotyková obrazovka (anglicky 

touchscreen), coţ je v informatice označení pro elektronický vizuální displej, který dokáţe 

detekovat přítomnost a místo doteku na zobrazovací ploše. Termín zpravidla označuje 

dotýkání se prstem nebo rukou. Dotykové obrazovky dokáţou rozpoznat i další pasivní 

objekty, například stylus. 

Dotykové obrazovky mají dvě hlavní vlastnosti. První vlastnost je lepší moţnost interakce 

přímo s tím, co je zobrazeno, neţ nepřímá interakce pomocí kurzoru ovládaného myší nebo 

touchpadem. Za druhé je to moţnost ovládání bez nutnosti drţet v ruce jakékoliv 

zprostředkující zařízení. Dotykové displeje mohou být připojeny k počítači nebo do sítí 

jako terminály. Téţ hrají významnou roli v designu digitálních zařízení, jako jsou osobní 

digitální asistent (PDA), zařízení pro satelitní navigace, mobilní telefony, videohry  

a smartbooky.
11

 

3.4.1 LCD 

LCD je zkratka z anglického liquid crystal display. Jedná se o zobrazovací jednotku s 

malou hustotou informace a kapalnými krystaly. V začátcích se pouţívaly miniaturní typy 

v náramkových hodinkách z důvodu nízké spotřeby energie. Později se rozšířily  

i do kalkulaček, měřicích přístrojů a do předmětů spotřební elektroniky vůbec. Dnes  

se můţeme setkat i se super tenkými plochými obrazovkami, které lze ohýbat i rolovat  

a jsou téměř nezávislé na zdroji energie (vhodné k pročítání denního tisku nebo jako 

prostorově výhodná náhrada tištěných knih). 

Princip LCD je zaloţen na technologii tekutých krystalů (LCD = Liquid Crystal Display). 

Tekuté krystaly jsou látky, které se kromě tekutého a pevného stavu vyskytují také v tzv. 

„kapalné krystalické fázi“. V tomto stavu jsou tekuté, ale mají optické a elektromagnetické 

vlastnosti pevných látek. 

LCD displeje s malou hustotou informace mohou zobrazovat znaky tvořené: segmenty, 

jednotlivými body sestavenými do matic, speciálními tvary segmentů. Z hlediska 

                                                 
11

Wikipedia:Dotyková obrazovka [online]. 7.4.2015 [cit. 2015-04-23]. Dostupné z: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Dotykov%C3%A1_obrazovka 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Dotykov%C3%A1_obrazovka
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praktického vyuţití jsou důleţité: nízká cena, nízká hmotnost, malé rozměry, velmi nízká 

spotřeba elektrické energie. 

Zobrazovací jednotky s tekutými krystaly jsou pasivními zobrazovacími prvky,  

které neemitují optické záření, ale pouţívají optické záření vytvářené jinými zdroji. 

Základní zobrazovací jednotkou displeje je 1 pixel. U barevných počítačových LCD 

monitorů se kaţdý pixel skládá z tzv. subpixelů. Ty jsou v kaţdém pixelu tři a jejich barvy 

odpovídají RGB. Kombinací svítivosti jednotlivých pixelů je moţné dosahovat velkého 

počtu barev. 

Rozlišení displeje 

Rozlišení displeje nám říká, kolik obrazových bodů (pixelů) je na displeji. Čím více jich 

bude, tím ostřeji budou vykreslena všechna tlačítka či podrobnosti na fotografii a tím lépe 

je uvidíte. Standardem je u 10“ displejů rozlišení 1280 x 800 px, ale existují i s 2560 x 

1600 px jako u Samsung Galaxy Nexus 10. Stejně tak naleznete i menší displeje s větším 

rozlišením. Příkladem můţe být Apple iPad mini s Retina displejem  o velikosti 7,9“  

a rozlišením 2048 x 1536 px. 

Multitouch 

Multitouch znamená, jestli jste na displeji schopni ovládat tablet jedním prstem  

(jeden dotek - onetouch) nebo více prsty (multitouch) často za pouţití tzv. gest.  

To vám pomůţe např. při prohlíţení fotek v jejich jednoduchém zvětšení či zmenšení,  

při posouvání obrazovky a výběru spuštěných aplikací, mnoţství her a výukových aplikací 

je moţné na tabletu pouţívat ve více osobách. To, ale jistě není rozhodující faktor  

při výběru tabletu pro vyučování.
12

 

  

                                                 
12

Ceskaskola: Michal Špitálník: K čemu jsou parametry tabletů při výuce? [online]. 2014 [cit. 2015-06-24]. 

Dostupné z: http://www.ceskaskola.cz/2014/03/michal-spitalnik-k-jsou-parametry.html 

http://www.ceskaskola.cz/2014/03/michal-spitalnik-k-jsou-parametry.html
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Z hlediska způsobu osvětlení rozeznáváme displeje: 

Reflexivní (reflexní) - aby je bylo moţné sledovat, vyţadují vnější osvětlení ze strany 

pozorovatele. Pro osvětlení není pouţíváno optické záření okolního prostředí. Zobrazení  

je kvalitní za denního světla nebo v dobře osvětlených prostorách budov. Čelní optické 

záření dopadající na displej je k pozorovateli odráţeno pomocí zrcadla umístěného  

na zadní straně displeje. Reflexivní LCD jsou pouţívány v kalkulačkách, digitálních 

hodinkách apod. Jeho výhodou je nepatrná spotřeba, a proto prodlouţená ţivotnost 

napájecího článku. 

Transmisivní (transmisní) - aby bylo moţné sledovat zobrazovanou informaci, je nutné 

umístit zdroj osvětlení za displej. Aby bylo moţné displej prosvítit, je zadní část LCD 

průhledná. Displeje pracují nejlépe při horším okolním osvětlení. 

Transflektivní (transflexní) - je kombinací reflexního a transmisivního osvětlení. Zadní 

osvětlení můţe být podle světelných podmínek prostředí vypnuto nebo zapnuto.  

Při dobrých světelných podmínkách prostředí se tak sniţuje spotřeba. 

Jako podsvícení displeje bývá obvykle pouţito ploché nízkotlaké výbojky. Ta je umístěna 

v zadní části monitoru. Její světlo prochází nejprve polarizačním filtrem, poté elektrodou, 

vrstvou tekutých krystalů, opět elektrodou a nakonec druhým polarizačním filtrem. 

Podsvícení můţe být i barevné, pak je moţné je realizovat: 

 pomocí LED diod 

 pomocí elektroluminiscenční fólie 

 u displejů LCD je pouţíváno téţ podsvícení pomocí fluorescenčních lamp 

 s chladnou katodou (CCFL) 

Podsvícení podstatně zvyšuje spotřebu zobrazovacích jednotek LCD. Zorný úhel displejů 

LCD se sice uvádí vysoký, horizontální aţ 178 stupňů a vertikální aţ 170 stupňů. Ovšem 

tyto hodnoty jsou naprosto nepouţitelné, jelikoţ kvalita obrazu z takového úhlu 

 je jiţ značně zdeformovaná, z toho důvodu jsou hodnoty zorného úhlu niţší. Při výrobě  

je moţné upravit úhel, pod kterým je displej nejlépe čitelný.
13

 

                                                 
13

Eluc: Displeje LCD [online]. [cit. 2015-06-09]. Dostupné z: http://eluc.cz/verejne/lekce/627 

http://eluc.cz/verejne/lekce/627
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3.4.2 Barevné LCD 

V barevných LCD je kaţdý pixel rozdělený do tří subpixelů, a to červeného, zeleného  

a modrého (tedy RGB). Svítivost kaţdého pixelu je moţné kontrolovat nezávisle  

na ostatních, díky tranzistorům; jejich kombinací lze pak dosáhnout milionů barev.  

Starší CRT monitory pouţívaly podobnou metodu.
14

 

Barevné sloţky (subpixely) je moţné sestavit v různých geometriích, v závislosti  

na pouţití monitoru. V případě, ţe software zná geometrii monitoru, je moţné zvýšit 

viditelné rozlišení pomocí metody subpixel rendering. Tato metoda je obzvláště praktická  

pro vyhlazování písma.
15

 

3.4.3 Kapalné krystaly 

Kapalné krystaly byly objeveny v roce 1888 rakouským botanikem Reinitzerem, který 

zkoumal benzoan cholesterilu. Při svých výzkumech zjistil, ţe se při zvyšování teploty 

tuhý krystal změnil v kalnou kapalinu, při dalším zvyšování teploty došlo k další změně  

a kapalina se stala jasně průhlednou. 

Kapalné krystaly jsou téměř průzračné. Vykazují vlastnosti pevného i kapalného 

skupenství. V určitém rozmezí teplot u nich existuje stabilní mezifáze, ve které jsou
 

molekuly v kapalině uspořádány obdobně jako v krystalu pevné látky. Vazby molekul 

nejsou silné, molekuly se mohou pohybovat. Pohyb molekul můţe být vyvolán 

mechanickými vlivy, ale také vhodně polarizovaným elektrickým či magnetickým polem. 

Změna uspořádání molekul vyvolaná některým z uvedených vlivů má za následek změnu 

optických vlastností, která se projevuje změnou propustnosti optického záření. V roce 1963 

objevil R. Williams, ţe se optické záření procházející tenkou vrstvou tekutých krystalů 

ohýbá podle jejich krystalické struktury. Většina kapalných krystalů jsou organické 

sloučeniny, jejichţ molekuly mají podlouhlý tvar.  

  

                                                 
14

Is.mendelu:LCD panely [online]. [cit. 2015-06-09]. Dostupné z: 

http://is.mendelu.cz/eknihovna/opory/zobraz_cast.pl?cast=9997 
15

Cvcs: LCD [online]. 2007, 20. 9. 2007 [cit. 2015-06-09]. Dostupné z: 

http://www.cvcs.ic.cz/new_cvcs8/08.00.002.000/08.e0.a02.000/archiv005.html 

http://is.mendelu.cz/eknihovna/opory/zobraz_cast.pl?cast=9997
http://www.cvcs.ic.cz/new_cvcs8/08.00.002.000/08.e0.a02.000/archiv005.html
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Podle uspořádání molekul jsou kapalné krystaly děleny do tří skupin: 

 nematické krystaly 

 choleterické krystaly 

 smektické krystaly 

Pro zobrazování mají největší význam nematické krystaly. První pouţití tekutých krystalů 

pro zobrazovací jednotky je z roku 1971, kdy byl Chmadtem a Helfrichem objeven princip 

„Twisted Nematic“ označovaných zkratkou TN. Strukturu kapalných krystalů lze snadno 

ovlivnit vnějšími poli i tvarem a vlastnostmi stěn nádob, ve kterých jsou umístěny. Těchto 

vlastností se vyuţívá k uspořádávání a orientaci vzorku pouţívaných v displejích. Displeje 

LCD typu TN vyuţívají polarizaci optického záření. 

Bílé optické záření obsahuje vlny, které kmitají ve všech moţných směrech. Polarizační 

filtr je zařízení, které umoţní prostup pouze optického záření s určitým úhlem kmitání. 

Jestliţe jsou do cesty optického záření umístěny dva polarizační filtry se stejnou orientací, 

optické záření jimi oběma prochází. Kdyţ však jsou filtry navzájem pootočeny o 90 stupňů, 

prvním filtrem projde vhodně polarizované optické záření, kdeţto druhý filtr toto optické 

záření nepropustí.
16 

 

      Obrázek 1: Červený subpixel
17

 

                                                 
16

 Eluc: Displeje LCD [online]. [cit. 2015-06-09]. Dostupné z: http://eluc.cz/verejne/lekce/627 
17

Spsemoh: LCD obrazovka [online]. [cit. 2015-06-09]. Dostupné z: 

http://www.spsemoh.cz/vyuka/zel/obrazky/lcd_cervena.png 

http://eluc.cz/verejne/lekce/627
http://www.spsemoh.cz/vyuka/zel/obrazky/lcd_cervena.png
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Princip uspořádání jednotlivých prvků zobrazovací jednotky LCD je znázorněn na další 

straně na obrázku č. 5. 

Displej je tvořen dvěma skly, na které jsou z vnitřní strany naneseny průhledné elektrody. 

Vyrovnávací vrstvy na vnitřních stranách skel slouţí k natočení tekutých krystalů. 

Polarizační filtry jsou umístěny na vnějších stranách skel. 

Na zadní straně reflektivního displeje je umístěno zrcadlo. Transmisivní a transflektivní 

mají na zadní straně umístěn zdroj optického záření na podsvícení. Tekuté krystaly  

jsou umístěny mezi vyrovnávacími vrstvami. Tloušťka jejich vrstvy je velmi malá (řádově 

desítky μm).
18

 

 

           Obrázek 2: Uspořádání LCD displeje
19

 

Popis obrázku: 

1 - svislý filtrový film polarizuje vstupující světlo 

2 - skleněná podloţka s ITO elektrodami. Tvary těchto elektrod budou určovat tmavé 

tvary, které se objeví, kdyţ je LCD zapnut nebo vypnut. 

3 - zakroucené tekuté krystaly 

                                                 
18

Eluc: Displeje LCD [online]. [cit. 2015-06-09]. Dostupné z: http://eluc.cz/verejne/lekce/627 
19

Eluc:Displeje LCD [online]. [cit. 2015-06-09]. Dostupné z: 

http://eluc.cz/uploads/images/18237/content_103-6.png 

http://eluc.cz/verejne/lekce/627
http://eluc.cz/uploads/images/18237/content_103-6.png
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4 - skleněná podloţka s obyčejnou elektrodou 

5 - vodorovný filtrový film k bloku umoţňující průchod světla skrz 

6 - reflexní povrch posílající světlo zpět k divákovi 

Ve snaze zlepšit kontrast a další optické vlastnosti zobrazovacích jednotek LCD byly 

vyvinuty další typy s označením HTN, STN, DSTN, FSTN a další, které mají hlavní 

uplatnění zejména v zobrazovacích jednotkách s velkou hustotou zobrazované informace.
20

 

LCD rozdělujeme na pasivní STN (Supertwist Nematic) a aktivní TFT (Thin-Film 

Transistors). Aktivní displeje TFT se dále rozdělují na:  

 TN (Twisted nematic) 

 IPS (In-Plane Switching) 

 MVA (Multi-domain Vertical Alignment) 

 PVA (Patterned Vertical Alignment) 

 S-PVA (Super-PVA) 

 S-IPS (Super-IPS)
21

 

Mezi nejpouţívanější patří TN a IPS LCD. IPS je technologie, pro displeje z tekutých 

krystalků, která řeší hlavní nedostatky a omezení TN. Jedná se o vysokou odezvu, malé 

pozorovací úhly nebo nekvalitní reprodukci barev. IPS upravil uspořádání a přepínání 

orientace molekul ve vrstvě tekutých krystalů mezi skleněnými destičkami,  

která je v podstatě rovnoběţná s těmito deskami.
22

 

TN má oproti IPS niţší pořizovací cenu a rychlejší odezvu. Naopak má horší jas, kontrast, 

barvy a pozorovací úhly. U IPS převládají výhody oproti nevýhodám. Jedinou nevýhodou 

je vyšší pořizovací cena oproti TN. Mezi výhody patří: lepší pozorovací úhly (viditelné  

                                                 
20

Eluc: Displeje LCD [online]. [cit. 2015-06-09]. Dostupné z: http://eluc.cz/verejne/lekce/627 
21

Wikipedia: Displej z tekutých krystalů [online]. 7.4.2015 [cit. 2015-04-27]. Dostupné z: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Displej_z_tekut %C3 %BDch_krystal %C5 %AF 
22

Wikipedia: IPS panel [online]. 2.1.2015 [cit. 2015-06-09]. Dostupné z: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/IPS_panel 

http://eluc.cz/verejne/lekce/627
http://cs.wikipedia.org/wiki/Displej_z_tekut%20%C3%20%BDch_krystal%20%C5%20%AF
http://cs.wikipedia.org/wiki/IPS_panel
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z jakéhokoliv úhlu), lepší jas, kontrast a barvy, menší energetická náročnost, vyšší 

ţivotnost.
23

 

 

3.4.4 SUPER LCD a SUPER LCD 2 

Super LCD je zobrazovací technologie, která z TFT vychází. Je pouţívaná v moderních 

smartphonech – zvláště zařízení od HTC. Mnoho výrobců bylo nuceno přejít k této 

technologii z důvodů drahých nákladů AMOLED displejů a jejich nedostatku. 

Hlavní výhodou SLCD displeje mají niţší energetické nároky při zobrazování světlejších 

barev jako jsou například bílá pozadí ve většině internetových stránek. Zatímco AMOLED 

technologie zobrazuje tmavší černou a ostřejší barvy, SLCD technologie odstraňuje 

potřebu pentile subpixel matice a vytváří tak ostřejší a čitelnější text. Super LCD se liší  

od běţné LCD technologie tím, ţe nemá vzduchovou mezeru mezi vnějším sklem  

a displejem, coţ dává uţivateli pocit, ţe je blíţe k samotné obrazovce. 

Super LCD byl následován novějším Super LCD2 displejem. Super LCD2 je jiţ úplně 

jinde neţ původní SLCD. Obraz a barvy jsou skutečně ostré, bílá je krásně bílá, pozorovací 

úhly jsou výborné a viditelnost na slunci je vynikající. Nevýhodou je, ţe tento typ displeje 

je mnohem náročnější na energii a černá nikdy nebude tak černá jako u Super Amoled 

displeje.
24

 

3.4.5 LED 

LED obrazovka je aktivní zobrazovací zařízení, jehoţ aktivním prvkem jsou světelné 

diody, takzvané LED (LIght Emitting Diode), poskládané do sítě (matice) pokrývající 

celou plochu obrazovky. 

LED obrazovka je postavena na principu aditivního sčítání barev, kdy kaţdý jednotlivý 

plně barevný bod obrazovky tvoří trojice LED - červená, zelená a modrá. Při sledování 

velkoplošné LED obrazovky z určité vzdálenosti barevný svit všech tří LED splyne díky 

omezené rozlišovací schopnosti lidského oka a pozorovatel ho vnímá jako jeden barevný 
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bod. Čím větší je rozteč mezi jednotlivými LED, tím větší je i minimální pozorovací 

vzdálenost. 

LED jsou osazeny do plochy obrazovky se stínítky. Stínítka jsou výstupky tvořící stříšku 

nad LED, která zabraňuje dopadu slunečního záření a chrání před mechanickým 

poškozením. Černá barva podkladu obrazovky zajišťuje optimální podmínky  

pro maximální vyuţití barevné škály a intenzity vyzařovaného světla. Rozdílnou intenzitou 

svitu jednotlivých LED lze docílit zobrazení aţ 68 miliard barev. 

Obrazová data jsou zpracovávaná v počítači prostřednictvím řídící aplikace, která kaţdé 

LED přiřazuje odlišnou intenzitu svitu. Tato informace je zasílána do řídící jednotky uvnitř 

samotné obrazovky. Vše se děje v reálném čase při obnovovací frekvenci 600 Hz,  

tedy 600x za vteřinu. Vysoká obnovovací frekvence zaručuje, ţe obraz LED obrazovky 

zaznamenaný jakoukoli videotechnikou, nebliká, coţ je absolutně nezbytné při TV 

přenosech ze sportovních utkání nebo koncertů. 

Tato technologie se vyuţívá spíše u větších televizorů a displejů, LED panelů, billboardů 

atp. Je vhodná i na venkovní pouţití, např. na stadionech jako reklamní panely, billboardy 

nebo při koncertech.
25
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3.4.6 OLED 

Základní princip zobrazovačů OLED, neboli řízená elektroluminiscence v organických 

materiálech – je poměrně jednoduchý. Nicméně technologie zobrazovačů OLED (řízených 

matic OLED) je jiţ poměrně sloţitá. Navíc těchto systémů vzniklo během vývoje,  

v rámci přirozené snahy o zlepšování parametrů, celá řada a jejich vývoj vlastně stále 

neustále trvá.  

 

             Obrázek 3: Princip jedné buňky (pixelu) zobrazovače OLED
26

 

Na obrázku č. 3 je zobrazena vícevrstvá buňka OLED. Emise světla se uskutečňuje  

ve vrstvě EML (Emissive Layer), která je vytvořena z organických polymerních materiálů 

schopných vyzářit při excitaci světlo ţádané vlnové délky (barvy). Po přiloţení řídicího 

napětí vzniká mezi anodou a katodou elektrické pole, kterým jsou k sobě přitahovány 

záporné elektrony z vrstvy ETL (Electron Transport Layer) a díry s kladným nábojem z 

vrstvy HTL (Hole Transport Layer) do vrstvy EML. V ní dochází k rekombinaci párů 

elektron-díra, při níţ je vzniklý přebytek energie vyzářen ve formě fotonu – tedy záření, 

které musí spadat do oblasti viditelného světla. 
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Je nutno dosáhnout přibliţně stejného počtu elektronů i děr, coţ není jednoduché vzhledem 

k menší pohyblivosti děr. Mezi emisní vrstvu a obě elektrody se navíc vkládají materiály 

zvyšující pohyblivost děr nebo naopak sniţující pohyblivost elektronů.  

Struktury zobrazovačů OLED - vytváří plošnou matici OLED s řízeným adresováním. 

Podobně jako u zobrazovačů LCD se pouţívá aktivní nebo pasivní adresovatelné řízení sítě 

buněk OLED: 

 pasivní PMOLED (Passive Matrix Organic Light Emitting Diode),  

které jsou levnější a pouţívají se pro jednodušší zobrazování – např. textu. 

Adresování a řízení jasu jednotlivých pixelů je řízeno elektrickými pulsními signály 

přiváděnými na systém vzájemně kolmých překříţených elektrod 

 aktivní AMOLED (Active Matrix Organic Light Emitting Diode).  

Právě ty jsou uţívány v zobrazovačích OLED pro televizní aplikace. Umoţňují 

totiţ dosaţení podstatně vyššího rozlišení i jasu. Aktivace a řízení jasu kaţdého 

sub-pixelu se uskutečňuje systémem tenkovrstvých tranzistorů TFT (Thin Film 

Transistor) implementované ve struktuře zobrazovače. Podobně jako u zobrazovačů 

LCD se i v tomto případě zobrazuje celý řádek najednou.
27

 

 

Obrázek 4: Struktura technologie PMOLED a AMOLED
28
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3.4.7 AMOLED 

Amoled displej je typ OLED displeje s aktivní matricí. OLED displeje s pasivní matricí 

jsou například WOLED, FOLED, TOLED. Displeje s aktivní matricí jsou vhodné  

pro konzumaci grafického obsahu jako sledování filmů ve vysokém rozlišení, hraní 

náročných grafických her, apod. OLED displeje se od LCD displejů liší v materiálu, který 

vydává světlo. OLED technologie si totiţ světlo sama vytváří a tím, ţe se kaţdý pixel spíná 

pomocí vlastních tranzistorů, je moţné vypnout určité body zobrazovacího zařízení.  

S tím souvisí hlavní výhody OLED displejů. Aktuální verze jsou Super Amoled, Super 

Amoled Plus, Super Amoled HD, které jsou uţ velice kvalitní displeje, mají vynikající 

černou a vysoký kontrast. U Super Amoled Plus je přidána RGB matice.
29

 Zvládají vysoké  

HD rozlišení, dnes mezi nejvyšší rozlišení patří QHD, coţ znamená 2560 x 1440 px.  

Do budoucna se můţeme těšit na 4K rozlišení, coţ je aţ 4096 x 2160 px.
30
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3.5 Procesor 

Procesor je srdcem i mozkem počítače. Funkce a taktovací frekvence tohoto integrovaného 

obvodu určují do značné míry výkonnost celého přístroje.
31

 Jak rychle bije, tak rychlý bude 

celý tablet. Ovlivňuje odezvu aplikací a to hlavně těch náročnějších, a zajišťuje veškeré 

výpočetní operace celého zařízení.
32

 

Procesor v tabletu jiţ dlouho není pouze procesorem. Ačkoliv toto slovo pouţíváme často, 

většinou myslíme celý SoC (System – on – Chip), jako jsou Snapdragon 801, Tegra K1, 

Apple A8 či Exynos 7 Octa. Správně bychom tak měli pouţívat slovo „čipset“, nicméně 

slovo procesor se jiţ zaţilo a není důvod to měnit. 

Jedná se o komponentu, která v sobě sdruţuje nejen jiţ zmiňovaný procesor, ale i různé 

koprocesory, moduly nebo grafický akcelerátor. Za úspěchem celého čipu tedy nestojí 

pouze hrubý výkon, ale i podpora výrobce nebo konektivita. Jako příklad můţe poslouţit 

Nvidia a její čipy řady Tegra. 

Spousta lidí si myslí, ţe vyšší takt či více jader znamená automaticky lepší procesor,  

ale je dokázáno, ţe tomu tak ve spoustě případů není a záleţí i na spoustě jiných 

proměnných. 

Celkově je dobré brát v potaz následující: 

 instrukční sada 

 architektura 

 počet jader 

 takt 

 výrobní proces 

Všechny tyto aspekty mohou způsobit, ţe čip s niţším taktem a méně jádry bude 

výkonnější i úspornější neţ jiný výše taktovaný čip s více jádry. Je to jakýsi "koktejl",  

ze kterého je potřeba vţdy vybrat to opravdu podstatné. 
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Instrukční sada je dnes ve většině procesorů stejná, ARMv7. Takt procesoru je udáván  

v hertzích (Hz), respektive s dnešními výkonnými procesory v gigahertzích (GHz),  

coţ je miliardkrát více (předpona giga – 1 000 000 000). Frekvence jako taková,  

je fyzikální veličinou, která nám říká, kolikrát se zopakuje nějaká akce (v případě 

procesoru se jedná o tzv. instrukce) za jistý časový úsek, přičemţ jejich podílem nám vyjde 

frekvence (v hertzích). 

Procesor si můţete představit jako silnici, respektive dálnici, kde jádra procesoru jsou 

silniční pruhy a auta různé procesy a úlohy. Takt si pak můţete představit jako maximální 

povolenou rychlost (kterou vám však, na rozdíl od skutečnosti, „auta“ v procesoru 

nepřekročí). 

Dalším sledovaným parametrem je architektura procesoru, kdy byl hlavně rok 2013  

do jisté míry zlomovým. Apple totiţ představil iPhone 5S s novým 64-bitovým čipem A7, 

čímţ si prakticky zapsal prvenství v uţití 64-bitové architektury. Konkurence totiţ nabízela 

(a dosud nabízí) architekturu 32-bitovou. 

Samotný rozdíl mezi 32-bitovou a 64-bitovou architekturou můţeme ilustrovat opětovným 

přirovnáním k silnicím, tentokráte za vyuţití tunelů. Tunely bychom mohli rozdělit  

do dvou skupin, na vyšší (64-bitové) a niţší (32-bitové). Pakliţe je tunel příliš nízký, vyšší 

auta (64-bitové instrukce) zkrátka neprojedou. Naopak to fungovat můţe (například zpětná 

kompatibilita u procesorů od Applu), nicméně je to „plýtvání místem“, jelikoţ 32-bitová 

instrukce nevyuţije plný potenciál 64-bitové architektury (tzn. malá auta nevyuţijí plnou 

výšku tunelu). Navíc jsme se v minulém roce dočkali i 64-bitového, na přelomu roku 2014 

a 2015 byl velký rozkvět této architektury.
33
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3.6 Operační a interní paměť 

Paměť je pro počítač velice důleţitá. Mikroprocesor z ní čte programy, kterými je řízen,  

a zároveň do ní ukládá výsledky své práce. Pamětí je v počítači více, ale dají se rozdělit  

na primární, s nimiţ mikroprocesor bezprostředně spolupracuje (především operační 

paměť), a sekundární, kam si mikroprocesor odkládá ty programy, které momentálně 

nepotřebuje (interní paměť). I paměti mají charakteristické parametry, které popisují jejich 

kvalitu: 

 Vybavovací doba udává rychlost (v ns), s jakou paměť zapíše nebo vyhledá 

mikroprocesorem zadaná data. 

 Kapacita paměti  prozrazuje, kolik bajtů je moţné v paměti uchovat.  

Udává se v KB, MB, GB a TB. 

 Dalším důleţitým kritériem je to, zda se paměť po vypnutí počítače vymaže. 

Dále paměti rozdělujeme na paměti typu ROM a RAM. ROM dovoluje pouze čtení  

z paměti. Zápis do ní nejčastěji provádí výrobce paměti (vzdáleně se dá přirovnat  

ke gramofonové desce). RAM umoţňuje zápis do paměti i její čtení (zde je moţné 

přirovnání k magnetofonové pásce).
34

 

Tablet pouţívá operační paměť - RAM (anglicky random-access memory, tj. paměť  

s přímým přístupem nebo paměť s libovolným výběrem)
35

 pro dočasné uchovávání 

informací, se kterými momentálně pracuje. Tato paměť se však po vypnutí tabletu smaţe, 

pro dlouhodobé uchovávání dat slouţí pevný disk. 

Nejdůleţitějším parametrem je kapacita (velikost) operační paměti, která se udává  

v „gigabajtech“ (zkratka GB). Dnešní minimum u běţných tabletů jsou 1 - 2 GB, můţeme  

se však setkat i s kapacitou dosahující 8 GB. Čím více operační paměti, tím více můţete 

najednou spustit programů a více zatěţovat přístroj. Nejvíce paměti potřebuje webový 

prohlíţeč, počítačové hry a operační systém.  

                                                 
34

HORÁK, Jaroslav. Hardware: učebnice pro pokročilé. 3., aktualiz. vyd. Brno: CP Books, 2005, 344 s., s. 

88. ISBN 80-251-0647-0. 
35

Hardware: operační paměť [online]. [cit. 2015-07-02]. Dostupné z: http://hardware.brych.cz/ram.php  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Angli%C4%8Dtina
http://hardware.brych.cz/ram.php


30 

 

Důleţitá je také rychlost operační paměti, která se udává v MHz, dnešní paměti  

v Tabletech jsou typu DDR3 a dosahují rychlostí přes 3000 MHz.
36

  

U tabletu, který budete vyuţívat k základním činnostem jako prohlíţení webových stránek, 

vyřizování e-mailů, psaní textů, poslouchání hudby či sledování filmů, postačí 1 GB 

operační paměti. Pokud plánujete hrát náročnější hry, či programy vyberte si tablet, který 

disponuje alespoň 2 GB operační paměti. Tato velikost vás nebude nijak omezovat.  

Při náročnějším pouţití, jako je práce s rozsáhlejšími programy, úprava videa a fotografií 

nebo hraní 3D her, je vhodné poohlédnout se po 4 GB verzi a vyšší.
37

 

Interní paměť slouţí jako „hard disk" tabletu (flash paměť) pro instalaci programů  

a ukládání dat. Většina dnešních tabletů umí pouţívat microSD karty – rozšíření paměti 

pro data. Část interní paměti je zabraná systémem a předinstalovanými aplikacemi 

(zejména u plných Windows to představuje velký objem dat, jelikoţ se platforma 

aktualizuje a instaluje nové doplňky systému).
38

 Samozřejmě je tomu tak i u ostatních 

platforem, nicméně Windows je na tom nejhůře. Díky tomu je opravdu vyuţitelné místo  

v paměti tabletu menší o 3 - 26 GB, záleţí na platformě a typu aplikací, které jsou 

nainstalované. Např. Sony Vaio Tap 11 s platformou Windows 8,1 je vnitřní deklarovaná 

paměť 128 GB, nicméně opravdu vyuţitelná vnitřní paměť je 102 GB. Oproti tomu 

Samsung Galaxy Tab 4 s platformou Android 4.4.2 má deklarovanou paměť 16 GB,  

ale vyuţitelná vnitřní paměť je 11 GB. Mezi tři nejpouţívanější operační systémy patří iOS 

od Applu. Např. Apple iPad Air 2 má vnitřní definovanou paměť 16 GB, ovšem  

k dispozici je pouze 10,4 GB. Z čehoţ je vidět, ţe iOS od Applu a Android mají podobný 

poměr deklarované a vyuţitelné paměti, Windows je na tom o trochu hůře.
39
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3.7 Operační systém 

Operační systém spojuje hardware (technickým vybavením počítače/tabletu) a konkrétním 

programe, který uţivatel pouţívá. Organizuje přístup a vyuţívání zdrojů počítače  

(čas procesoru, přístup k datům, přístup do paměti), fyzicky zajišťuje vstup a výstup dat 

podle poţadavků ostatních programů, komunikuje s uţivatelem a na základě jeho pokynů 

vykonává poţadované akce. Dále reaguje na chybové stavy programů a mylné poţadavky 

uţivatelů tak, aby tyto chyby nezpůsobily zásadní destrukci systému nebo poškození dat. 

Spravuje komunikaci s periferiemi (sluchátka, přídavná klávesnice atp.) a eviduje 

vyuţívání systémových zdrojů. Zkrátka cílem operačního systému je tedy zajistit 

jednodušší a efektivnější práci pro uţivatele. 
40

 

Vyvíjené programy a aplikace jsou určené pro daný operační systém a v zásadě je příliš 

nezajímá, na kterém technickém zařízení pracují. V rámci operačního systému můţe 

paralelně pracovat více programů tzv. multitasking, coţ ve výsledku vypadá tak,  

ţe zároveň můţete např. stahovat soubory z internetu, číst si korespondenci, poslouchat 

hudbu a pod tím vším mít ještě spuštěné další aplikace, které zrovna nevyuţíváte.  

Při dnešním výkonu tabletů, vůbec nepoznáte, ţe je tolik aplikací spuštěno a tablet běţí 

stále rychle. Jedná se o tablety od cca 3 tisíc korun a výše, u těch levnějších to samozřejmě  

je znát, jelikoţ nemají tak výkonný hardware. 
41
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Struktura OS 

Operační systém je zpravidla tvořen tzv. jádrem, ovladači zařízení, příkazovým 

procesorem a podpůrnými systémovými programy. Jádro - po zavedení do paměti řídí 

činnost počítače. Ovladač - zvláštní (pod)program pro ovládání konkrétního zařízení 

standardním způsobem. Příkazový procesor - program, který umoţňuje uţivatelům zadávat 

příkazy ve speciálním, obvykle jednoduchém jazyce. Podpůrné programy - do této 

kategorie jsou mnohdy zahrnovány i překladače a sestavující programy. Stojí na stejném 

místě jako aplikační programy.
42

 

3.7.1 Druhy OS  

Dnes existují jiţ spousty operačních systémů od různých vývojářů. Ovšem jsou tři,  

které na trhu dominují. Mezi nejpouţívanější patří Apple s jejich iOS, dále Android  

od Googlu s velkým výběrem hardwaru jak uţ od Aceru, Asusu, Samsungu a dalších 

výrobců.  

A nakonec se můţeme setkat s Windows 8 tablety postavené na procesoru Intel Atom  

od velkovýrobců jako například Asus, Sony atp. 

Operační systém iOS 

Tento systém je vyuţíván pouze v mobilních zařízeních společnosti Apple, jako je tablet, 

iPad, mobilní telefon iPhone, mp3 přehrávač iPod a multimediální přehrávač Apple TV. 

Tablet iPad se vyrábí pouze ve dvou velikostech: s úhlopříčkou 7,9 palců (iPad Mini) a 9,7 

palců (iPad Air). Hlavní výhodou iPadů je jejich perfektní zpracování a originální design. 

Vyladěný a optimalizovaný hardware se softwarem přináší intuitivní ovládání a vysoký 

uţivatelský záţitek. Aplikace lze stahovat z Apple App Store, který je testovaný  

na přítomnost virů. Vzdělávacím aplikacím je určena speciální kategorie Education. 

Tablety od Applu jsou ve školách pouţívány nejdéle, proto s nimi mají nejvíce zkušeností. 

Obecně produkty od Applu jsou povaţovány za prémiové produkty, čemuţ odpovídá i 

vyšší cena.
43
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Největší síla od Applového iOS, operačního systému iPad Air a iPad Mini, je dvojí: 

 je plynulý a intuitivní 

 nabízí široký výběr aplikací, které si můţete stáhnout přímo z Vašeho tabletu
44

 

Apple prezentuje svoje jméno nakousnutým jablkem. Toto logo jistě kaţdý dobře zná.
45

 

3.7.2 Operační systém Android 

Android je operační systém v současné době vyvíjený společností Google, primárně určený 

pro dotyková zařízení, jako jsou například nynější chytré telefony, tablety a podobně.
46

 

Android obsahuje několik částí, první z nich je samotný operační systém, který pracuje  

na jádru Linuxu, dále pak softwarová prostředí (mohou se lišit u různých výrobců)  

a nakonec uţivatelské rozhraní a aplikace, které se instalují do zařízení a která si můţe 

doinstalovávat i uţivatel. Android má v současné době (v polovině roku 2014) celosvětově 

cca 85 % podíl na trhu se smartphony. Pouţívají ho výrobci, jako Samsung, SONY, 

Huawei, LG, HTC, Motorola a řada dalších. Android se prezentuje logem zeleného robota. 

Velkou výhodou Androidu je jeho provázanost s prostředím Google účtu, respektive 

Gmailu. Kaţdý android má velmi variabilní prostředí, ve kterém lze nastavovat velké 

mnoţství věcí a kaţdý si vytvoří prostředí podle sebe.
47

 

Aplikace lze stahovat z obchodu Google Play, ve kterém jich na začátku roku 2015 bylo 

kolem půl druhého milionu, přibliţně stejně jako v Apple App Store pro iOS. Hlavní 

výhodou Androidu je jeho velké rozšíření, široká nabídka aplikací a i niţší ceny tabletů.
48
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3.7.3 Operační systém Windows 8.1 

Windows 8 navazují na předchozí verze této řady operačního systému a přinášejí celou 

řadu novinek, vylepšení i pokroků v tempu technologického vývoje. Se systémem 

Windows 8 uţivatel nezískává pouze operační systém jako prostředníka mezi ním, 

počítačem a dalšími nadstavbovými aplikacemi. Součástí instalace je totiţ také celá řada 

jiţ zabudovaných programů a doplňků, jeţ velice dobře poslouţí v kanceláři i při domácím 

pouţití.
49

 

Operační systém Windows od společnosti Microsoft existuje ve více edicích. Jedná  

se o Windows RT 8.1, Windows 8.1, Windows 8.1 Pro a Windows 8.1 Enterprise. 

Do tabletů je dodáván Windows RT s procesorem ARM. Zařízení s tímto systémem mají 

niţší spotřebu a jsou zpravidla levnější neţ zařízení s plnohodnotnými Windows 8.1. Mají 

několik zásadních limitů. Nelze se s nimi připojovat k doméně ani ke vzdálené ploše, 

aplikovat skupinové politiky a nelze na nich spouštět programy starších verzí Windows. 

Windows 8.1 umoţňují pracovat ve dvou reţimech. První je reţim pracovní plochy,  

tzv. desktop, kdy se vyuţívá hardwarová klávesnice a polohovací zařízení. Druhý reţim  

je moderní uţivatelské rozhraní Modern UI (původně nazývané Metro), které nabízí 

dotykové ovládání pomocí barevných dlaţdic. Nevýhodou je, ţe na malých displejích  

je ovládání dotykem v reţimu pracovní plochy problematické, ikonky jsou malé  

a nepřizpůsobené. 

Výhodou tabletů Windows 8.1 je integrace do stávající školní infrastruktury,  

která se v naprosté většině českých škol zakládá na systémech od Microsoftu. 

Často zmiňovaným problémem platformy Windows 8.1 je relativně nízký počet aplikací  

ve Windows Store, který je necelých dvě stě tisíc. Aplikace určené ke vzdělávání mají 

svou kategorii nazvanou Vzdělání.
50

 

Kdyţ si vyberete Android od Googlu, budete mít moţnost výběru hardwaru od různých 

výrobců přímo pro Vás. Android je prvotřídní operační systém, který nabízí rychlé  
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a pohodlné prohlíţení webu, spojení s Google aplikacemi jako je Gmail, Google Maps  

a mnoho dalších. Součástí je také podpora více uţivatelských účtů, takţe můţete tablet 

sdílet s přáteli a rodinou (uţitečná přednost, která chybí iOS). 

Windows 8 je nejblíţe počítačovému záţitku s plnou podporou x86 architekturou  

pro všechny vaše Windows aplikace. Také můţete mít plnou verzi Mircosoft Office, kdyţ  

si zakoupíte Windows 8 tablet. Nakonec moţnosti propojení a počet přídavných zařízení 

 je více bohatší, neţ u jiných typů tabletů.
51

 

3.8 Baterie 

Dnes se pouţívají akumulátory Li-lon a Li-Pol. Závisí na kapacitě akumulátoru a spotřebě 

zařízení. Obvykle se udává maximální dosaţitelná spotřeba (při ztlumeném displeji, 

vypnutém WiFi, minimální aktivitě). Obvykle je nad 7 – 8 hodin.
52

 Některé tablety vydrţí 

při plném zatíţení 10 aţ 14 hodin provozu. U levnějších zařízení je většinou výdrţ niţší, 

coţ je dáno i menší kapacitou akumulátoru a slabší optimalizací ze strany výrobce.
53

 

Kapacita baterie se dnes pohybuje od 2500 - 11660 mAh, coţ je velký interval, který  

se samozřejmě odrazí na výsledné ceně tabletu.
54

 Dnes je výhodou, ţe kdyţ se Vám tablet 

vybije a jste někde na cestách, tak Vám poslouţí externí napájení. Tyto baterie nabijete  

ze zásuvky a pak s jejich pomocí můţete tablet dobít. A to i opakovaně, samozřejmě opět 

záleţí na kapacitě externí baterie.
55
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3.9 Data a připojení 

Tablet lze připojit k internetu buď pomocí WiFi (domácnosti, kanceláře, kavárny atd.), 

nebo také pomocí mobilních sítí. K tomu je ovšem potřeba, aby tablet měl slot na kartu 

SIM.  

První řešení je samozřejmě nejlevnější, není třeba platit ţádné poplatky navíc, chytrý tablet 

se připojí přes Wi-Fi k internetu jako kaţdý jiný přístroj. Pokud uţivatel doma nemá 

internetovou přípojku nebo chce-li pouţívat tablet na cestách, lze si u některého  

z mobilních operátorů objednat příslušnou sluţbu.
56

 

Mobilní připojení k internetu si prošlo dlouhým vývojem, během nějţ došlo k razantním 

vylepšením pouţitých technologií a navýšení přenosových rychlostí. Proto není problém 

tento typ připojení vyuţívat na cestách k řešení kaţdodenních úkolů. Nicméně pokrytí 

mobilním internetem není ještě stoprocentní a zejména v méně osídlených oblastech (pole, 

lesy, louky, vesnice, ale i v těsné blízkosti větších měst) je to s pokrytím velice špatné. 

Rozdělení  

WCDMA - Wideband Code Division Multiple Access. 

 Coţ znamená širokopásmový vícenásobný přístup s kódovým dělením. Je to nejstarší  

a nejpomalejší technologie, spadající mezi připojení třetí generace. Jde o zpětně 

kompatibilní evoluci sítě GSM, která u nás pracuje ve frekvenčním pásmu 2,1 GHz a pro 

svoji činnost vyuţívá jeden pár kanálů o šířce 5 MHz. Její specifikace byly vydány 

začátkem roku 2000 v Release 99. Rychlosti nejsou nikterak oslnivé, své maximum má  

na zhruba 0,4 Mb/s v příchozím i odchozím směru, takţe uţívání takového internetu často 

vyţaduje značnou trpělivost na straně uţivatele a to především při načítání komplexnějších 

webových stránek. Internet s tak pomalým uploadem pochopitelně není vhodný  

na odesílání velkých dat a uţ v případě fotek si odesílatel počká.
57
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HSPA - High Speed Packet Access 

Jedná se o pokračovatele staršího WCDMA, můţeme jej označit jako připojení generace 

3.5. Tento standard má několik "releasů" (propustností), které se od sebe liší maximální 

rychlostí stahování i odesílání. Poprvé spatřil světlo světa v roce 2002 v Release 5  

a na rozdíl od WCDMA zde nejsou rychlosti symetrické. V ideálních podmínkách  

s příchodem Release 7 z roku 2007 se dá dosáhnout rychlosti kolem 20 Mb/s směrem  

k uţivateli a zhruba 10 Mb/s od uţivatele, u varianty HSPA DC v posledním Release 8 

není problém se na stahování přiblíţit aţ ke 30 Mb/s. Vyšší propustnosti s technologií DC 

(dual-cell, neboli dvojí buňka) bylo dosaţeno efektivnějším rozloţením zátěţe  

ve frekvenčním spektru. 

Zatímco v případě WCDMA lze maxima dosáhnout na libovolném zařízení, s HSPA 

můţeme u některých starších telefonů a tabletů narazit na limit z jejich strany, moderní 

zařízní však aktuálně z HSPA vytěţí maximum. Nutno podotknout, ţe takto rychlý internet 

je zatím poměrně vzácný a častěji se s ním setkáme jen ve městech a s rychlostí ještě  

o něco niţší. I tak uţ se dá HSPA internet pouţívat prakticky bez omezení pro veškerou 

běţnou činnost, kterou na mobilech provozujeme, i kdyţ na ţádné velké stahování nebo 

sdílení to stále není. 

LTE - Long-Term Evolution 

O standardu LTE se objevuje první zmínka v Release 8 ze čtvrtého čtvrtletí roku 2008 

stejně jako o HSPA DC. Pro LTE jsou v Česku vyhrazeny frekvence 800, 1800, v případě 

Vodafonu také 900 a 2100 MHz, a počítat můţeme i s 2600 MHz. Kromě podpory 

potřebných frekvenčních pásem u zařízení je třeba věnovat pozornost také tzv.  

UE kategorii (User Equipment), tedy rychlostní třídě, která má své pevně dané rychlostní 

limity. V případě nejstarších LTE mobilů a tabletů se pravděpodobně setkáme se třídou  

1, jejíţ maximální rychlosti jsou ještě o něco niţší neţ u HSPA, konkrétně 10/5 Mb/s.  

Nejvyšší UE kategorie má číslo 5 a dosáhnout lze k rychlostem 300 Mb/s u stahování a 75 

Mb/s u odesílání. Vysoké propustnosti LTE bylo dosaţeno rozšířením pásma na 20 MHz 

při pouţití technologie dual-cell a konfigurace antén MIMO 2x2. 

https://en.wikipedia.org/wiki/High_Speed_Packet_Access
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LTE internet se dá s moderním tabletem vyuţít jako plnohodnotná náhrada zastaralé 

kabelové technologie ADSL, která na řadě míst představuje jedinou moţnost,  

jak se k internetu připojit. Je však třeba mít na paměti, ţe v případě LTE jde o sdílený 

prostor, takţe s rostoucím podílem LTE přístrojů můţeme očekávat větší sdílenost  

a v důsledku i niţší dosaţitelné rychlosti. S ohledem na vysokou propustnost se však  

dá předpokládat, ţe by rychlost neměla spadnout pod několik desítek Mb/s ani za pár let.  

V té době se snad objeví pokračovatel současného LTE - LTE Advanced, čistokrevné 

mobilní připojení čtvrté generace. 

LTE-A - Long-Term Evolution Advanced 

Zatím posledním vývojovým stupněm od 3GPP, spadajícím jiţ do čtvrté generace 

mobilního internetu, je LTE-A. Nejvyspělejší druh připojení se poprvé objevuje v Release 

10 z prvního čtvrtletí roku 2011 a je zpětně kompatibilní se stávající generací LTE z roku 

2008. LTE-A přináší výrazné navýšení rychlosti a to zejména v dosud posledním Release 

11, kde díky pokročilému slučování aţ osmi nosičů (octa-cell) s MIMO 2x2 nebo čtyř 

(quad-cell) s MIMO 4x4 není problém z mobilního internetu vytřískat rychlosti přesahující 

1 Gb/s. 

Ačkoliv se na trhu jiţ objevují první zařízení s podporou LTE-A, ta vyhovují zatím pouze 

šesté UE kategorii pro LTE připojení s maximální rychlostí 300/50 Mb/s, tedy obdobou 

předchozí UE třídy základního LTE. Klíčovým problémem nových zařízení podporujících 

aţ gigabitové rychlosti je zejména jejich vysoká spotřeba, a tak výrobci stojí před 

problémem, jak vyrobit dostatečně výkonný modem při zachování spotřeby obdobné jako 

v případě LTE. Asi málokdo by ocenil extrémně rychlý internet, pokud  

by se mu smartphone během jediného dne několikrát úplně vybil, proto je nejrychlejší 

LTE-A stále hudbou vzdálenější budoucnosti.
58
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Výhody mobilního internetu 

 široká dostupnost, na mobilní internet se připojíme prakticky odkudkoliv 

 slušná rychlost v řádu jednotek aţ desítek Mb/s a do budoucna další zrychlení 

 pro připojení stačí mobilní telefon nebo tablet 

Nevýhody mobilního internetu 

 v některých oblastech je stále problém narazit alespoň na 3G 

 téměř ţádná konkurence a z toho vyplývající podobná nabídka 

 limity na objem přenášených dat
59

 

3.10 Příslušenství 

Dnes je jiţ spoustu různého příslušenství, které tablet doplňuje a rozšiřuje jeho pouţití. 

Běţně je moţné k psaní textu a zadávání údajů pouţít klávesnici na obrazovce tabletu 

neboli vizuální klávesnici. Ta je pro někoho ovšem nepřesná a má menší odezvu, proto 

někteří uţivatelé pouţívají externí klávesnici.
60

 Externí klávesnici je moţné připojit 

pomocí OTG kabelu. Jde o schopnost vzájemné point-to-point (peer-to-peer) komunikace 

dvou periferních zařízení bez potřeby intervence počítače nebo jiného nadřazeného 

systému. Například mohou přímo mezi sebou komunikovat dva mobilní telefony,  

nebo fotoaparát či kamera s tiskárnou nebo s externím diskem, kam přímo uloţí nově 

nasnímané obrázky či video, bez toho, aby se musely jakkoliv připojovat k PC. U externí 

klávesnice k tabletu jde o to, ţe se do OTG kabelu připojí bluetooth modul, který 

komunikuje s příslušnou klávesnicí pomocí bluetooth signálu.
61

 Dosah signálu se pohybuje 

aţ kolem 10 metrů, coţ je dostatečná vzdálenost. Kromě klávesnice lze pomocí OTG 

kabelu dále připojit k tabletu: bezdrátovou myš, externí čtečku paměťových karet  

s přednastavením aplikací, např. Nexus Media Importer nebo Nexus Photo Viewer. Dále  

je moţné připojení bezdrátové miniklávesnice s touchpadem, připojení ovladače z Xbox, 

ovládání fotoaparátu skrze určené aplikace, např. DSLR Controller. Další je moţné připojit 
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flash-disk, hard-disk, 3G modem. OTG kabel je vynikající technologie, která uţivatelům 

ulehčuje práci.
62

 Někteří výrobci řeší připojení externí klávesnice pomocí vlastní dokovací 

stanice, která je určená pro daný typ tabletu.
63

 

Důleţitou součástí tabletu jsou samozřejmě ochranné pomůcky. Ač je mobilní technika 

vyspělá, displej je velice choulostivý a fólie tvoří převáţně ochrannou funkci. Chrání 

displej před otisky prstů, škrábanci a dalšími nečistotami. Fólie ochrání displej také proti 

pádu. V kombinaci s pouzdrem je ochrana tabletu velmi funkční a tablet bude pořád 

takový, jaký byl na začátku. Ochranné fólie na displej jsou k dostání ve třech typech. Jsou 

jimi fólie čiré, matné a zrcadlové. Všechny ochrání tablet před poškrábáním, před otisky 

prstů apod., ale existují mezi nimi určité rozdíly. Čiré fólie představují klasickou variantu. 

Matné fólie minimalizují odlesky a informace na displeji jsou čitelné i na přímém slunci.  

V případě zrcadlových fólií je výhodou to, ţe na rozdíl od čirých fólií jsou údaje na displeji 

viditelné jen v případě, kdy je aktivní podsvícení. Kdyţ displej zhasne, promění  

se v zrcadlo a nikdo nic neuvidí.
64
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4 Parametry zařízení určeného do vyučování 

Zařízením určeném do vyučování je myšlen přístroj dnes velmi pouţívaný a známí,  

a sice tablet. Kaţdý, kdo dnes vybírá technické zařízení, se snaţí porovnávat jeho 

parametry. Z hlediska mobility, funkčnosti a cenové dostupnosti je tablet nejvhodnějším 

přístrojem. Čili dále se zaměříme na parametry tabletu. 

Technické parametry jsou z hlavních rozhodujících činitelů pro výběr mobilních 

dotykových zařízení pro pouţití ve výuce. Jelikoţ, čím lépe bude zařízení funkčně  

a technicky vybaveno, bude samozřejmě stoupat jeho cena. Právě s ohledem na cenu  

a pouţitelnost daného přístroje se musí vybírat vhodné zařízení. 

4.1 Parametry tabletu 

4.1.1 Velikost displeje, rozměry a hmotnost 

Jeden z hlavních parametrů pro výběr je, jak velký bude displej. Velikost tabletu souvisí s 

tím, jak velký tablet bude celkově a jaká bude jeho váha. Standardem je, ţe jsou displeje 

rozdělované podle velikosti úhlopříčky měřené v palcích. Ty nejmenší začínají na 6 

palcích, ty největší přesahují úhlopříčku 13 palců. Čili nejčastější velikosti jsou 7", 8", 9", 

9.7", 10.1", coţ na centimetry vychází cca od 17 cm do 26 cm. 

Čím větší displej, tím bude tablet těţší. Jistě je na kaţdém, jak velký tablet si vybere. Musí 

se vzít v úvahu, k čemu tablet budeme pouţívat a zda nám nestačí nějaký menší.
65

 

Pro školy důleţitá u displeje není pouze velikost, ale také zobrazovací kvality, coţ se odvíjí 

od typu displeje a pouţité technologie. Typ displeje je jeden z hlavních parametrů  

při výběru. Otázkou pak můţe být, jaké rozlišení u tabletu zvolit. Myslím si, ţe pro běţnou 

práci s tablety ve škole je dostačující 10 palcový displej s rozlišením 1366x768. Na tak 

malém displeji většinou nepoznáte rozdíl a jednak. 

U obrazovky je ještě jeden parametr, který můţe (ale nemusí) být pro školu z hlediska 

vyuţívání důleţitý, a tím je maximální počet dotyků, který je schopen tablet rozpoznat. 

Čím dál více jsou totiţ populárnější aplikace, které se ovládají dotykovými gesty  
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a v případě, ţe na takovém tabletu bude aplikaci nebo výukovou hru ovládat více ţáků, 

můţe se i na první pohled dostačující podpora 5 dotyků, stát omezujícím faktorem.
66

 

Nejběţnějším typem je LCD, jak jiţ bylo zmíněno výše, dělí se na dva nejpouţívanější 

typy, TN a IPS. IPS displej se vyznačuje dobrým podsvícením a věrným podáním barev. 

Nevýhodou je nedostatečné podání černé a vytváření odlesků. Rozšířenou technologií je 

také AMOLED displej. Má proti hlavnímu konkurentovi v podobě LCD řadu výhod – 

menší spotřebu energie, jsou velmi tenké a mají výraznější barvy, vyšší kontrast a rychlejší 

odezvu, takţe lépe snášejí rychlé změny obrazu neţ některé typy LCD. 

OLED obsahuje organické materiály, díky nimţ obrazové body poskytují nejen barvu,  

ale emitují i světlo, nepotřebují podsvícení jako je tomu u LCD.
67

 

Většina tabletů má tloušťku cca jeden centimetr, nezaberou tedy příliš místa.
68

 Samsung 

má dokonce v červenci tohoto roku představit tablet Samsung Galaxy Tab S2 8.0,  

u kterého se jeho tloušťka blíţí pěti milimetrům, přesně 5,4 milimetrů.
69 

Hmotnost tabletů se obvykle pohybuje mezi 300 aţ 700 gramy. Některé modely jsou však 

ještě o něco těţší, coţ uţ můţe být při drţení v rukou trochu nepříjemné. V tomto směru 

mají výhodu přístroje s menší úhlopříčkou displeje, jelikoţ jsou lehčí. Kromě váhy  

se na pohodlném drţení podílí také design a pouţité materiály. 
70

Jiţ zmíněný tablet 

Samsung Galaxy Tab S2 8.0 má 8 palcový displej o poměru stran 4:3 a rozlišení 2048 x 

1536 pixelů, coţ znamená jemnost 320 ppi. Půdorysné rozměry tabletu jsou 198,2 × 134,5 

milimetrů. Působivá je jeho hmotnost pouhých 260 gramů.
71
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4.1.2 Výkon, operační systém, rozhraní a příslušenství 

Hardwarová výbava je podstatným kritériem, podle kterého tablet vybírat. Výkon  

je důleţitý a kaţdý dnes chce, aby měl rychlé a sviţné zařízení, které se nezasekává a 

zvládne náročnější aplikace. U tabletů je dnes jiţ předpokladem, ţe si na něm ve školách 

budou chtít spouštět různé náročnější vzdělávací aplikace, nejmodernější vzdělávací hry, 

přehrávat videa s rozlišením Full HD, případně s ním videa natáčet a rovnou provádět 

jejich úpravy. K tomu je zapotřebí výkonný procesor a dostatek RAM.
72

 Typů procesorů 

pouţívaných v tabletech je nespočet a ne vţdy znamenají čtyři jádra automaticky 

dostatečný výkon. Nejpouţívanější technologií je ARM. Celkově je dobré brát v potaz 

následující: instrukční sada, architektura, počet jader, takt a výrobní proces.
73

 

 Orientačním ukazatelem vyspělosti procesoru bývá i koncová cena. Dostatek paměti RAM 

zaručí hladký chod prostředí, aplikací a bezproblémový multitasking. Na levných tabletech 

určených pro brouzdání po internetu můţete vystačit s 1 GB, nejlépe vybavené stroje  

v současnosti poskytují RAM 4-8 GB. Pro školní účely jistě dostačují 2 GB RAM.
74

 

Další důleţitou součástí výkonu je i dostatečné úloţiště neboli interní paměť. Dnes  

se vyrábějí tablety s 256 GB paměti, ale za ty si ovšem připlatíte, hlavně pro školní účely 

bohatě dostačuje interní paměť o velikosti 32 GB. Popřípadě můţeme pouţít slot pro micro 

SD karty a navýšit tak kapacitu paměti o další GB. Důleţitým prvkem je i baterie,  

ale dnešní tablety mají výdrţ baterie kolem 8 hodin, tudíţ řešit otázku nabíjení během 

vyučování není potřeba.
75

 

Výběr operačního systému je důleţitý, nicméně je to na kaţdé škole na jaký systém  

je např. zvyklá z nebo jakému systému dává přednost. Kaţdý si u svého systému najde 

svoje a odůvodní si jeho výhodu. Dnes existují jiţ spousty operačních systémů od různých 

vývojářů. Ovšem jsou tři, které na trhu dominují. Mezi nejpouţívanější patří Apple s jejich 

iOS, dále Android od Googlu s velkým výběrem hardwaru jak uţ od Aceru, Asusu, 
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Samsungu a dalších výrobců. A nakonec se můţeme setkat s Windows 8 tablety postavené 

na procesoru Intel Atom od velkovýrobců jako například Asus, Sony atp. 

Výhodou tabletů Windows 8.1 je integrace do stávající školní infrastruktury,  

která se v naprosté většině českých škol zakládá na systémech od Microsoftu. 

Často zmiňovaným problémem platformy Windows 8.1 je relativně nízký počet aplikací  

ve Windows Store, který je necelých dvě stě tisíc. Aplikace určené ke vzdělávání mají 

svou kategorii nazvanou Vzdělání.
76

 

Kdyţ si vyberete Android od Googlu, budete mít moţnost výběru hardwaru od různých 

výrobců přímo pro Vás. Android je prvotřídní operační systém, který nabízí rychlé  

a pohodlné prohlíţení webu, spojení s Google aplikacemi jako je Gmail, Google Maps  

a mnoho dalších. Součástí je také podpora více uţivatelských účtů, takţe můţete tablet 

sdílet s přáteli a rodinou (uţitečná přednost, která chybí iOS). Windows 8 je nejblíţe 

počítačovému záţitku s plnou podporou x86 architekturou pro všechny vaše Windows 

aplikace.
77

  

iOS zvolil jednoduchou variantu, tablet iPad se totiţ vyrábí pouze ve dvou velikostech:  

s úhlopříčkou 7,9 palců (iPad Mini) a 9,7 palců (iPad Air). Hlavní výhodou iPadů je jejich 

perfektní zpracování a originální design. Vyladěný a optimalizovaný hardware  

se softwarem přináší intuitivní ovládání a vysoký uţivatelský záţitek. Tablety od Applu 

jsou ve školách pouţívány nejdéle, proto s nimi mají nejvíce zkušeností. Obecně produkty  

od Applu jsou povaţovány za prémiové produkty, čemuţ odpovídá i vyšší cena.
78

 

Otázka rozhraní a příslušenství. Z pohledu konektorů ve většině případů narazíme  

na čtečku microSD karet, která se dá vyuţít jako další úloţiště v případě nedostačující 

kapacity interního disku a microHDMI konektor pro připojení k projektoru nebo 

monitoru a to včetně podpory přenosu zvuku v digitální kvalitě, coţ je nesporná výhoda 
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oproti stále rozšířenému VGA (D-SUB) konektoru, který audio neumí přenášet vůbec. 

Standardem je pak výstup na sluchátka a webkamera, ovšem ne všechny zařízení nabízí 

přední i zadní kameru. 

Další důleţitou součástí je Wi-Fi modul, je dobré si pohlídat, ţe má podporu dvou pásem 

2,4 GHz a 5GHz a Bluetooth. Z pohledu příslušenství bude škola asi řešit, zda tablet 

pořídit i s klávesnicí ve formě docku, s bezdrátovou Bluetooth klávesnicí nebo zkusí 

pouţívat tablet pouze dotykově a snaţit se oprostit od návyků práce jako s notebookem.
79

 

Podle Výzvy 51, kterou vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy je tabulka 

doporučeného hardwaru, kterým by zařízení měla disponovat a školy to zbytečně limituje. 

Neţ se totiţ začne nakupovat, tak vyplavou na povrch lepší varianty za méně peněz. 

 

           Obrázek 5: Doporučený hardware z Výzvy 51
80

 

Omezení tabletů "vnitřní paměť min. 2 GB, úloţiště min. 16 GB, velikost displeje min. 7", 

rozlišení min. 1024x768, operační systém max. cena 15 000 Kč" zbytečně nahrává draţším 

typům a vyřazuje řadu modelů s dobrou uţitnou hodnotou s pamětí jen 1 GB. Překvapivé 

je zvýšení maximální ceny oproti pracovní verzi výzvy z konce února: "vnitřní paměť min. 

2 GB, úloţiště min. 32 GB, velikost displeje min. 9", rozlišení 2048x1536 max. cena 13 

000 (vč. DPH)".  
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 Kategorie netbook a notebook naprosto nesmyslně omezuje "interní úloţiště min. 250 

GB": moderní netbooky, notebooky i ultrabooky vyuţívají SSD disky i s kapacitou jen 32-

128 GB. V době cloudu a online úloţišť Disk Google nebo Microsoft OnaDrive je navíc 

podobné omezení naprosto zpátečnické. 

Uvedená omezení například zcela vyřazují některé moderní kategorie zařízení: 

Chromebooky nebo tzv. phablety. Navíc se například do finančního limitu tabletů 

nevejdou nové modely Dell Venue Pro 11, které jsou pro učitele moţná vhodnější neţ 

draţší notebooky.
81

 

MŠMT vyhlásilo Výzvu číslo 51 na podporu profesního rozvoje pedagogických 

pracovníků škol a školských zařízení pro vyuţívání ICT ve výuce, do které v roce 2015 

investuje z evropských fondů a státního rozpočtu přes 1,6 miliardy Kč. Z těchto prostředků 

můţe kaţdá z téměř dvou tisíc zapojených základních a středních škol aţ 20 mobilních 

zařízení pro potřeby vzdělávání pedagogů. Jedná se primárně o dotykem ovládané 

počítačové tablety. Celkem by tak v českých školách mohlo být aţ 38 tisíc těchto 

mobilních zařízení.
82

 

5 Obavy z využívání mobilních zařízení ve výuce 

Mobilní telefon, tablet, osobní počítač, a připojení k internetu vlastní v České republice 

skoro kaţdá domácnost s dětmi. Čím dál těţší, aţ nereálná, je snaha vyhnout se jejich 

vlivu. Moderní technologie a nová média jsou běţnou součástí našeho ţivota. Prakticky 

kaţdý den je pouţívají téměř všichni dospělý, a stále větší počet teenagerů i malých dětí.
83

 

Odkrývají se stále nové důvody, jeţ mohou negativně ovlivnit zavádění mobilních 

technologií do výuky. Po detailnějším prostudování zjišťujeme, ţe se často jedná  

o předsudky učitelů zaloţené na nedůvěře k mobilním zařízením nebo také z neznalosti 

uţívání těchto zařízení. Důleţité je zváţit vhodnost koncepce výuky a navrhnout 
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doporučení, která obavy z mobilních technologií mohou minimalizovat. Moţná rizika  

lze rozdělit do několika kategorií:  

1. Zneužití mobilního zařízení k činnostem nesouvisejícím s výukou 

Řadíme zde zejména tyto činnosti:   

 pořizování záznamu (natáčení videí nebo zvukového záznamu, fotografování)  

bez souhlasu 

 natáčených či focených osob;   

 podvádění při testech a zkoušení; 

 telefonování při vyučování; 

 odvádění pozornosti ţáků a studentů hrami a jinými aplikacemi; 

Mobilní telefon nebo tablet zahrnuje také zařízení pro záznam. Jednou z obav učitelů je,  

ţe se právě oni stanou objektem záznamu, který posléze bude kolovat na internetu,  

a ostatní ţáci ho budou sdílet. Se sdílením informací také souvisí moţnost elektronického 

podvádění (cheating), kdy při testu či písemné práci ţáci zjišťují správné odpovědi  

na internetu nebo jim je posílají kamarádi.  

2. Socioekonomické limity 

Zavádění mobilních technologií ve školách můţe mít dvě roviny.  

1. Vedení školy nebo učitel dovolí ţákům poţívat vlastní mobilní zařízení.  

2. Škola zakoupí potřebné mnoţství mobilních zařízení pro potřeby výuky.  

V prvním případě se můţe stát, ţe ţáci, kteří nevlastní mobilní zařízení, budou 

znevýhodněni. Tito ţáci pak mohou být v kolektivu diskriminováni, stanou se terčem 

posměchu a případné šikany. To platí i v případě, ţe ţák sice vlastní zařízení, ale se jedná  

o starší nebo levnější model. Je tedy vhodnější, aby škola hromadným nákupem zajistila 

ţákům stejné podmínky. 

3. Technická a softwarová omezení  

Kaţdé ze zařízení je na trhu zastoupeno mnoţstvím různých modelů. Vzhledem  

k technickým parametrům není kaţdý model vhodný pro vzdělávací účely. Mobilita 

přenosných zařízení je ve většině případů závislá na dobíjecích akumulátorech. Zejména 
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při vyuţívání těchto zařízení mimo školu, například na vycházce, exkurzi, při laboratorní 

úloze v přírodě či návštěvě muzea, vybité zařízení působí rušivě na průběh výukového 

procesu. Dalším rizikovým faktorem jsou různorodé operační systémy. Mohou nastat 

situace, kdy ţák nebude moci vyuţívat studijní materiály nebo aplikace z důvodu 

nekompatibility s operačním systémem svého mobilního přístroje. Lze doporučit pořízení 

mobilních zařízení hromadně pro školu. Je důleţité zváţit, jaké mobilní zařízení, jak jej 

budeme ve výuce vyuţívat a kdo jej bude vyuţívat. Je třeba, aby byl jasně definován cíl 

výuky a učitel měl jasnou představu o tom, jak dosáhnout tohoto cíle. 

4. Sociálně patologické jevy 

Šikana ţáků, kteří nevlastní mobilní dotykové zařízení je běţná. Dalšími problémem jsou 

případné krádeţe těchto zařízení. Učitelé se také obávají, ţe zvyšování podílu 

informačních a komunikačních prostředků ve výuce evokuje v jejich ţácích pocit 

nepostradatelnosti těchto zařízení v běţném ţivotě. 

5. Získání špatných návyků při práci s informacemi 

Mnoho dětí se jiţ narodilo do domácnosti vybavené počítačem. Podle Rosena mluvíme  

o takzvané síťové generaci, někdy uváděné jako Google generace nebo iGenerace. Je 

zřejmé, ţe velká část populace má přistup k obrovskému mnoţství informací. Problémem 

této iGenerace je způsob zacházení s informacemi. Moţnost „vygooglovat“ hledaný výraz 

posiluje u ţáků tendence zjišťování informací oproti zapamatování si a zároveň tím ţáci 

ztrácí kritická měřítka pro posouzení kvalitní informace od nekvalitní. 

České školní prostředí je poměrně konzervativní, učitelé spíše věří svým schopnostem  

a dovednostem, přímé komunikaci s ţákem a sází na klasické, ověřené pomůcky. Mobilní 

technologie jsou technologie současnosti a nezabráníme jejich začlenění do vzdělávání. 

Musíme si uvědomit výhody i nevýhody, které tyto technologie přináší. Správné vyuţití 

mobilních technologií můţe zefektivnit, zatraktivnit a zmodernizovat výukový proces, 

který bude ţáky bavit a motivovat.
84
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6 Výzkumná část 

6.1 Metoda výzkumu 

Pro výzkum jsem vybral metodu empirického kvantitativního výzkumu k získání 

dostatečného mnoţství vypovídajících dat v co nejkratší době, které mi pomohou potvrdit 

nebo vyvrátit následná tvrzení z výzkumného problému.
85

 

6.2 Výzkumný problém a hypotéza 

Výzkumný problém je sloţen z jednotlivých tvrzení. Dotazník je určený pro ţáky a učitele, 

otázky jsou totoţné, čímţ bych rád poukázal na odlišný pohled na danou věc ze strany 

ţáků a ze strany učitelů. Jde o to, jaký mají pohled na vyuţívání mobilních dotykových 

zařízení ve výuce. Konkrétně se v dotazníku zaměřuji na to, zdali si myslí, ţe vyuţívání 

moderních mobilních zařízení má v současné škole své místo a jsou ve výuce přínosem. 

Dalším účelem výzkumu je zjistit, jestli jsou v porovnání jednotlivých krajů rozdíly v míře 

vyuţívání mobilních dotykových zařízení ve výuce. Jestli při pouţívání mobilních 

dotykových zařízení převaţují aktivity vyţadující připojení k internetu. Dále jaká  

je efektivita vyuţití a přínos této techniky ve výuce a zdali se přístroje více vyuţívají spíše 

při přípravě na vyučování nebo při samotném vyučování. 

6.2.1  Tvrzení číslo 1: 

Moderní mobilní dotyková zařízení jsou ve školách uţ běţně pouţívána a rozšířena.  

Při porovnání jednotlivých krajů nejsou značné či průkazné rozdíly v míře vyuţití. Jedná  

se spíše o vyrovnanou záleţitost. 

Dle výzvy 51 z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost je zřejmé,  

ţe jde o snahu pomoci i menším základním školám, které mají méně neţ 200 ţáků. Jde  

o zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků základních a středních škol při integraci 

informačních a komunikačních technologií do výuky. Z tohoto faktu lze předpokládat,  

ţe nebudou znatelné rozdíly mezi jednotlivými školami.
86
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6.2.2 Tvrzení číslo 2: 

Ţáci jsou pro vyuţívání mobilních dotykových zařízení ve výuce. Učitelé naopak nemají 

jednotný názor. 

Někdo je pro vyuţívání a někdo proti. S těmito přístroji vznikají vyšší nároky na učitele, 

kteří neměli moţnost přijít do styku s těmito zařízeními. Nicméně s ohledem na výzvu 51 

není tento problém tak velký, jak se zdá. Ve výzvě je k dispozici totiţ metodik,  

který se vším poradí a zjednoduší tak učení s novými přístroji. Ţáci potvrdí tvrzení  

a většina bude pro. V některých předmětech a probíraných látkách mobilní dotyková 

zařízení uplatnění nacházejí a nacházet budou.
87

 

6.2.3 Tvrzení číslo 3: 

Mobilní dotyková zařízení se při výuce pouţívají „převáţně“ pro aktivity vyţadující  

připojení k internetu.  

Jistě je to důleţitý faktor, který je potřebný. Ať je to při instalaci nových aplikací 

potřebných ve výuce, při sdílení vytvořených prací na zařízeních nebo pouhém prohlíţení 

webových stránek, které učitel určí. Toto tvrzení se potvrdí, nicméně bude část 

respondentů, kteří to vidí jinak a nedokáţou si představit, ţe by vyměnili tuţku s papírem 

za tablet.
88

 

6.2.4 Tvrzení číslo 4: 

Ve školách je dnes jiţ spoustu různé moderní techniky, kterou ovšem učitelé vyuţívají 

celkem málo. Efektivita vyuţití a přínos této techniky ve výuce je poměrně nízký. Tyto 

přístroje učitelé vyuţívají více při přípravě na vyučování a při samotném vyučování jiţ 

méně. 

K těmto přístrojům mají učitelé určitý respekt a ne všichni mají chuť se učit něco nového  

a nevidí nějaký zvláštní přínos pro výuku. Na druhou stranu se učitelé musí snaţit,  

aby zavádění tabletů vedlo k výsledkům, které překonají moţnosti, kterých můţeme 
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dosáhnout jen s tuţkou a papírem. Kdyţ nějaké vyuţití a přínos, tak v jakých oblastech 

nebo předmětech.
89

  

6.3 Základní výběrový soubor 

Základní výběrový soubor jsou všichni učitelé a ţáci z 2. stupňů základních škol. Mají 

stejně poloţené otázky, čímţ bych rád poukázal na odlišný pohled na daný problém. Jedná 

se o velký výzkumný prostor. Aby výzkumný vzorek nebyl tak široký, přistoupil jsem  

k redukci. Ve výběrovém vzorku jsem ponechal všech 14 krajů ČR včetně Prahy. 

Osloveny byly pouze školy, které se nacházely v Rejstříku škol a školských zařízení 

dostupném oficiálně na internetu ve správě MŠMT.
90

 Školy jsem vybíral náhodně. Z 

kaţdého kraje bylo vylosováno 5 základních škol, přičemţ bylo třeba si vţdy u vybraných 

škol na jejich internetových stránkách zjistit, jestli mají 2. stupeň. Celkem u 8 škol se mi to 

nepovedlo, proto jsem losoval znovu, dokud jsem neměl jiţ zmíněných 5 základních škol s 

2. stupněm z kaţdého kraje ČR. Celkem bylo tedy osloveno 70 škol. Z výběrového vzorku 

na základě údajů v Rejstříku škol a školských zařízení byly vyloučeny školy praktické a 

speciální. Oslovení respondentů jsem provedl na základě informací z webových stránek 

školy přímým e-mailem na ředitele školy a jeho zástupce, případně sekretariát školy s 

ţádostí o vyplnění on-line dotazníku od učitelů a ţáků přes přímý odkaz uvedený v 

oslovujícím e-mailu. 

6.4 Analýza výsledků výzkumu 

6.4.1 Návštěvnost, návratnost a časová osa výzkumu 

Návštěvnost celkově dosáhla počtu 696 z toho byl 204 krát pouze zobrazen, 20 krát nebyl 

dokončen, 473 krát došlo k jeho dokončení a odeslání. Celková úspěšnost z počtu 

oslovených škol byla 68 % tj. 473 vyplněných online dotazníků přes přímý internetový 

odkaz. Výzkum probíhal v období od 24. 6. 2015 do 13. 7. 2015, tedy celkem 20 dní. 

Kdyby dotazník nebyl rozesílán takto, těsně před koncem školního roku, mohla být 

úspěšnost a odezva ještě vyšší. Délka času k vyplnění dotazníku byla odhadnuta přibliţně 
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na 4 - 8 minut. Podle statistiky z se můj odhad potvrdil. Z celkového počtu vyplněných 

dotazníků 40,2 % respondentů jej vyplňovalo 2–5min, 38,1 % jen 5–10min a 12,9 % 

potřebovalo 10–30 min. Z toho lze usoudit, ţe poslední skupina byla při vyplňování 

dotazníku pravděpodobně vyrušena nebo potřebovala delší čas na zodpovězení otázek. 

6.4.2 Celkové výsledky výzkumu 

Zásadní ve výzkumu bylo zjistit jaký je rozdíl v pohledu ţáků a učitelů na vyuţívání 

mobilních dotykových zařízení ve výuce. K tomu bylo potřeba odlišit, kdo v danou chvíli 

dotazník vyplňuje. Otázky pro učitele i ţáky byly shodné, aby byl rozdíl odpovědí 

znatelný, tak budou porovnány vţdy po jedné otázce od ţáků i učitelů. Jako první u kaţdé 

otázky bude uveden graf ţáků a potom učitelů. Pro správné a názorné zhodnocení pouţiji  

u některých otázek i kompletní graf, který zahrnuje odpovědi učitelů i ţáků. Celkově 

dotazník dokončilo 167 studentů, coţ je 35,4 %  a 305 učitelů, coţ je 64,6 % z celkového 

počtu dokončených dotazníků. Učitelé více vyuţívali moţnosti odpovědět svými slovy. 

Graf 1: Otázka č.1 
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Ve druhé otázce bylo zjišťováno rozdělení respondentů podle pohlaví. Zodpovědělo více 

ţen, přesně 63,6 % z celkového počtu, coţ je 301.  

Graf 2: Otázka č. 2 

 

Pro porovnání, u ţáků poměr respondentů muţského a ţenského pohlaví nebyl  

tak rozdílný. Dalo by se konstatovat, ţe byl spíše vyrovnaný. Jelikoţ muţů odpovědělo 

47,3 % a ţen 52,7 %. 

Graf 3: Otázka č. 2 - žáci 

 

Při vyfiltrování odpovědí pouze od učitelů je převaha ţen ještě větší. Vyšší počet 

respondentů tohoto pohlaví to jen potvrzuje v grafu pod textem. Je to 69,5 %, přesně 212 

ţen ze všech učitelů. 

Graf 4: Otázka č. 2 - učitelé 
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Úkolem třetí otázky bylo, z jedné části, zjistit z jakého ročníku je daný student. Dalo  

by se říci, ţe poměr všech ročníků je poměrně vyrovnaný. Jen 8. ročník je zastoupený  

ve větší míře (39,5 %), oproti tomu 6. ročník jen z malé části, přesně 14,4 %. 

Graf 5: Otázka č. 3 - žáci 

 

Druhá část třetí otázky byla určena učitelům, aby se zjistilo, jakou mají délku praxe. 

Nejvíce se k odpovědím dostali učitelé, kteří jsou jiţ zkušení, tzn. ţe mají délku praxe mezi 

16 - 30 lety. Do tohoto rozmezí se vešlo 123 učitelů, coţ je 40,3 %. Naopak nejméně  

se k dotazníku dostali začínající učitelé s délkou praxe 0 - 3 let.  

Graf 6: Otázka č. 3 - učitelé 
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Otázka číslo 4 zjišťovala, ve kterém kraji se nachází respondentova škola. U studentů  

se podařilo u kaţdého kraje dostat alespoň na minimální hranici, kterou jsem si na začátku 

zkoumání stanovil, a sice na 10 vyplněných dotazníků. Ale povedlo se, ţe poměr počtu 

ţáků jednotlivých krajů je velice rovnocenný. Jak je vidět, pohybuje se od 10 - 16 

dotazníků na kraj.  

        Graf 7: Otázka č. 4 - žáci 
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U učitelů se povedlo nasbírat téměř 2 krát více dotazníků neţ u studentů, přesně 305. 

Nejvíce odpovědí bylo získáno ze středočeského a jihočeského kraje.  

Graf 8: Otázka č. 4 - učitelé 
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Pátá otázka zjišťuje, které druhy mobilních zařízení respondenti osobně pouţívají. Ţáci 

nejvíce vyuţívají notebook/netbook (83,2 %), poté smartphone (69,5 %) a na třetím místě 

tablet (51,5 %). 

          Graf 9: Otázka č. 5 - žáci 

 

U učitelů také zvítězil notebook/netbook (88,2 %) a tablet má téměř stejný počet 

respondentů jako mobilní telefon. Tablet vyuţívá 59,3 %, coţ je více neţ u ţáků. 

Graf 10: Otázka č. 5 - učitelé 

 



58 

 

Otázka číslo 6 se zaměřuje na to, kolik osobního času denně tráví respondenti na těchto 

zařízeních. Z odpovědí je patrné, ţe naprostá většina (82 %) ţáků tráví na těchto zařízeních 

více než 2 hodiny denně. Dva respondenti vyuţili odpovědi jiné. Jeden napsal ţe aţ kolem 

8 hodin a druhý, ţe někdy i 6 hodin. Je patrné, ţe tyto zařízení jsou opravdu problémem, 

protoţe většina dětí dnes tráví cca polovinu svého volného času na těchto zařízeních. 

Graf 11: Otázka č. 6 - žáci 

 

Odpověď: Více než 2 hodiny, se podílem u učitelů dostala téměř na polovinu oproti ţákům, 

a to na 45,6 %. Odpověď: 1 - 2 hodiny (32,1 %) a méně než hodinu (20,3 %).  

          Graf 12: Otázka č. 6 - učitelé 
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Sedmá otázka se ptá, v kolika vyučovacích hodinách průměrně respondenti vyuţívají 

mobilní dotyková zařízení. U ţáků i učitelů získala největší podíl odpověď 0 - 3 hodin.  

U ţáků 47,3 % a u učitelů 76,7 %, z čehoţ lze usoudit, ţe se tyto technologie ve výuce 

vyuţívají spíše málo. 

 Graf 13: Otázka č. 7 - žáci 

 

 Graf 14: Otázka č. 7 - učitelé 
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Příprava na vyučování je důleţitá, proto byla respondentům poloţena tato otázka. Vyšlo, 

ţe při přípravě na vyučování vyuţívají ţáci mobilní dotyková zařízení málo, jelikoţ podíl  

odpovědí je u prvních tří odpovědí velice podobný. Nejvíce však 4 - 6 hodin a 7 - 10 hodin 

týdně. 

  Graf 15: Otázka č. 8 - žáci 
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Graf 16: Otázka č. 8 - učitelé 

 

 

Otázka číslo 9 se respondentů ptá, k čemu přístroj nejvíce vyuţívají. Ţáci přístroj nejvíce 

vyuţívají na sociální sítě (88,6 %) a přípravu na vyučování (76 %). Potom následuje  

v podobném poměru poslech hudby, čtení aktualit a hraní her. Nejméně ţáci přistroj 

pouţívají ke čtení elektronických knih a sledování filmů. 
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          Graf 17: Otázka č. 9 - žáci 

 

Odpovědi učitelů na otázku číslo 9. Učitelé nejvíce vyuţívají přístroj k přípravě  

na vyučování (69,3 %) a čtení aktualit (67,7 %). Podíl ostatních odpovědí je velmi 

vyrovnaný, aţ na hraní her, které mělo pouhých 9,2 %. Otevřených odpovědí vyuţilo  

38 učitelů, z toho nejčastější odpověď byla, ţe přístroj nevyuţívají a pro komunikaci 

(hovory a SMS). 

          Graf 18: Otázka č. 9 - učitelé 
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Tato otázka se ptá na vybavení mobilními technologiemi ve školách. Ţáci nejčastěji 

odpovídali, ţe je mají k dispozici pro celou třídu (40,1 %), potom do skupinek (25,7 %)  

a následuje pro nikoho (18,6 %) a pro učitele (15,6 %). 

Graf 19: Otázka č. 10 - žáci 

 

Celá polovina učitelů nejčastěji odpověděla, ţe mají mobilní technologie k dispozici 

učitelé (50,2 %), poté pro celou třídu (19,7 %) a následuje pro nikoho (10,8 %)  

a do skupinek (9,5 %). Porovnání krajů a Prahy nejsou zásadní rozdíly. Rozdíly jsou vţdy 

jen s minimální odchylkou a na prvním místě se ve většině střídají odpovědi, ţe jsou 

mobilní technologie k dispozici pro učitele a pro celou třídu. Jen ve Zlínském kraji 

 a v Praze je na prvním místě odpověď: do skupinek. V kraji Vysočina výrazně převládá 

odpověď pro učitele. 

Graf 20: Otázka č. 10 - učitelé 
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U otázky číslo 10 se učitelé rozepsali a vyuţili otevřené odpovědi. Většinou psali konkrétní 

počty zařízení, které jsou ve třídě nebo ve škole k dispozici a pro koho. Alespoň jeden 

učitel napsal o Výzvě 51, ţe mají celou třídu pokrytou tablety ze sponzorských darů. 
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Otázka číslo 11 zjišťovala, které multimediální přístroje mají respondenti ve škole  

k dispozici. Podíl odpovědí ţáků i učitelů byl hodně podobný, z toho lze usoudit,  

ţe to dotazník opravdu vyplňovali ţáci ze stejných škol jako učitelé. U ţáků je na prvním 

místě projektor (90,4 %), čili se nachází téměř v kaţdé škole. Další je stolní PC/notebook 

(89,2 %), potom interaktivní tabule (74,9 %) a poslední tablet nebo smartphone (25,1 %). 

        Graf 21: Otázka č. 11 - žáci 

 

U odpovědí učitelů je první stolní PC/notebook (97,4 %), druhé místo obsadila interaktivní 

tabule (94,1 %), třetí místo patří projektoru (90,2 %), čili tyto první tři zařízení  

se nacházejí bez mála v kaţdé škole. A na čtvrtém místě je tablet/smartphone (51,1 %),  

coţ uţ je slušný podíl. V otevřených odpovědích se objevilo hlasovací zařízení, Apple TV  

a iPad.  

      Graf 22: Otázka č. 11 - učitelé 
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Dvanáctá otázka byla směřována na multimediální přístroje, které ve škole vyuţívají.  

U ţáků vyhrál stolní PC/notebook (88 %), potom projektor (80,8 %) a interaktivní tabule 

(71,9 %). Poslední byl tablet nebo smartphone (23,4 %). 

Graf 23: Otázka č. 12 - žáci 

 

U učitelů vyšlo pořadí odpovědí přesně jako v otázce číslo 11. Čili to, co ve škole  

je nejvíce k dispozici, to se také nejvíce vyuţívá. Tedy první byl stolní PC nebo notebook 

(95,7 %) a poslední  tablet nebo smartphone (42,3 %).  

Graf 24: Otázka č. 12 - učitelé 
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Otázka číslo 13 zjišťovala, které z multimediálních přístrojů vyuţívají ve výuce. U ţáků  

i učitelů poměr odpovědí vyšel znovu téměř shodně. Tedy znovu na prvních třech místech 

byl stolní PC nebo notebook, projektor a interaktivní tabule, z čehoţ můţeme vyvodit, ţe 

tyto zařízení mají bez mála v kaţdé škole a lze usuzovat, ţe kaţdý z respondentů pouţívá 

minimálně 2 aţ 3 technologie. Je moţné se tedy domnívat, ţe oblast ICT technologií  

je mezi pedagogy vyuţívána jiţ poměrně hojně.  

      Graf 25: Otázka č. 13 - žáci 

 

      Graf 26: Otázka č. 13 - učitelé 
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Otázka číslo 14 měla za úkol zjistit, jestli si respondenti myslí, ţe vyuţívání moderních 

mobilních technologií patří do výuky nyní, či aţ v budoucnu. Naprostá většina studentů  

i učitelů odpověděla, ţe to do školy patří. Výsledkem tedy je, ţe kdyby to bylo moţné, tak 

by většina respondentů vyuţívala tyto technologie okamţitě. Pro odpověď: Ano, do školy 

to patří, bylo 75,4 % ţáků a učitelů dokonce 86,6 %. Odpověď: Možná v budoucnu  

si vybralo jen 17,4 % studentů a 10,3 % učitelů. Odpověď: Ne, do školy to nepatří zvolilo 

jen 7,2 % ţáků a pouze 3,1 % učitelů. 

Graf 27: Otázka č. 14 - žáci 

 

Graf 28: Otázka č. 14 - učitelé 
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Na 15. otázku jsem získal tyto odpovědi: 

Graf 29: Otázka č. 15 - žáci 

 

Graf 30: Otázka č. 15 - učitelé 

 

Ţáci si ve více neţ 70 % dokáţou představit, ţe by výuka začínala slovy: "Začíná hodina, 

připravte si své přístroje." U učitelů sice také vyhrála odpověď: ANO (36,7 %), ale uţ ne 

tak jednoznačně jako u ţáků. U ţáků byla na druhém místě odpověď: Možná v budoucnu 

(19,8 %), potom odpověď: NE (jen 9,6%). U učitelů tomu bylo naopak. Odpověď: NE 

zvolilo o 15 učitelů více neţ odpověď: Možná v budoucnu.  
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Více neţ polovina ţáků u této otázky, kde měli vybrat ta tvrzení, která vystihují jejich 

vztah k mobilním dotykovým zařízením, měla jednotný názor, ţe usnadňují práci (58,7 %) 

a jsou velkým přínosem (55,1 %). Následovali odpovědi, ţe je lepší spolupráce ve třídě 

(28,1 %) a občasné příjemné zpestření výuky (24 %). Jen 24 ţáků zvolilo odpověď,  

ţe si vytváříme návyk a pouze 5 ţáků vybralo odpověď, ţe je to zbytečné.  

Graf 31: Otázka č. 16 - žáci 
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Odpovědi učitelů na otázku číslo 16. U učitelů vyhrála odpověď: Občasné příjemné 

zpestření výuky (75,4 %) a o 39 hlasů méně získala odpověď: Usnadňují práci (62,6 %). 

Následovali otázky s téměř totoţným podílem: Vytváříme si návyk (25,2% = 77 hlasů)  

a jsou velkým přínosem (23,9 %), coţ je pouze o 4 hlasy méně. Jen 14 učitelů vybralo 

odpověď, ţe je to zbytečné a 17 odpovědělo jinak.  

          Graf 32: Otázka č. 16 - učitelé 

 

 

Z odpovědí je patrné, ţe učitelé ve vyuţívání vidí, jak pozitiva, tak negativa. Jde zkrátka 

jen o to, jakým způsobem a při jakých příleţitostech tyto zařízení budeme pouţívat.  

Ale dalo by se říci, ţe spíše mají učitelé kladný vztah.  
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Otázka číslo 17. U ţáků viditelně vyhrála moţnost, ţe znesnadňující faktor zavádění 

mobilních zařízení do výuky je ten, ţe to zabírá příliš času (75,4 %). Ostatní odpovědi jsou 

v podobném poměru a 6 ţáků vyuţilo otevřené odpovědi. Napsali, ţe je to drahé. 

          Graf 33: Otázka č. 17 - žáci 

 

U učitelů také měla velký podíl odpověď: Zabírá to příliš času (38,9 %), ale ještě více 

měla otevřená odpověď (40,2 %), ve které se většina učitelů shodla na finanční stránce 

věci a sice, ţe není dostatek peněz, ţe je to drahé, finanční náročnost, selhání techniky 

apod. Z toho vyplývá, ţe odpověď typu: Je to finančně náročné, mohla být zahrnuta  

do odpovědí rovnou. 

          Graf 34: Otázka č. 17 - učitelé 
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U této otázky se ţáci i učitelé přikláněli ke kladným odpovědím. Nicméně ţáci vybírali 

ještě více kladné odpovědi neţ učitelé. 43,1 % ţáků zvolilo odpověď: Ano, vše si pohodlně 

najdu, 30,5 %: Spíše ano, je to dobrý pomocník a 20,4 %: Je to dobrý rádce, nicméně 

všeho moc škodí. Záporné odpovědi vybralo pouze 10 ţáků (6%).   

            Graf 35: Otázka č. 18 - žáci 

 

Největší procento učitelů odpovídalo neutrálně: Je to dobrý rádce, nicméně všeho moc 

škodí (39,3 %), následovala odpověď: Spíše ano, je to dobrý pomocník (27,5 %) a 18,7 % 

získala odpověď: Ano, vše si pohodlně najdu. Otevřené odpovědi nejčastěji zněli,  

ţe dotykové zařízení nevyuţívají a ţe záleţí na okolnostech, v jakých se zařízení pouţívají. 

 Graf 36: Otázka č. 18 - učitelé 
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Otázka číslo 19 se zaměřuje se na efektivitu vyuţívání mobilních technologií ve výuce. 

Odpovědi ţáků: U ţáků měla největší procentuální podíl odpověď: Je to důležité, určitě mi 

to pomáhá (50,9 %), následovala odpověď: Je to výhoda, ale že by to mělo vliv na kvalitu 

výuky si nemyslím (38,9 %), potom odpověď: Nevypovídá to o kvalitě učitele a nijak to 

výuku nezkvalitňuje (10,2 %). 

     Graf 37: Otázka č. 19 - žáci 

 

Učitelé nejčastěji volili odpověď: Je to výhoda, ale že by to mělo vliv na kvalitu výuku  

si nemyslím (53,4 %). O polovinu méně vybírali odpověď: Je to důležité, určitě mi to 

pomáhá (26,9 %). Odpověď: Nevypovídá to o kvalitě učitele a nijak to výuku nezkvalitňuje 

(13,8 %). Odpověď jiná vyuţilo 18 učitelů a nejčastější odpověď byla, ţe zařízení 

pouţívají minimálně nebo vůbec, čili nemohou posoudit efektivitu.  

      Graf 38: Otázka č. 19 - učitelé 
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Otázka číslo 20. Ţáci i učitelé nejčastěji volili, ţe by povolili pouţívání mobilních 

dotykových zařízení ve všech oblastech výuky. Ţáci 47,9 % a učitelé (46,2 %). Nejméně 

vybírali odpověď: V ţádných. Ţáci (7,2 %) a učitelé (5,9 %).  

          Graf 39: Otázka č. 20 - žáci 

 

          Graf 40: Otázka č. 20 - učitelé 
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Učitelé opět vyuţili odpověď jiná: Nejčastější odpovědí bylo, ţe by mobilní dotyková 

zařízení pouţívali ve všech oblastech výuky, ale s mírou a smysluplně. Objevili  

se i odpovědi jako např. Nejsem zastáncem nebo nemám představu. 
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Připojení na internet je dnes jiţ běţnou záleţitostí, coţ se ukázalo v této otázce. Ţáci  

v naprosté většině (88,6 %) volili odpověď, ţe učitelé i žáci běžně mohou ve škole 

vyuţívat internet. Jen 9 % ţáků volilo odpověď: Učitelé ano, ţáci pouze v PC učebnách, 

čili omezeně. Ve dvou případech byla zvolena odpověď: Jen učitel a totoţně na tom byla 

odpověď: Nikdo, nemáme připojení. 

     Graf 41: Otázka č. 21 - žáci 

 

U učitelů vyhrála druhá varianta. Tedy učitelé ano, žáci pouze v PC učebnách, čili 

omezeně (55,4 %) a na druhém místě učitelé i žáci běžně (34,4 %). 18 učitelů odpovědělo, 

ţe jen učitel. 7 učitelů, že nikdo, nemáme připojení a 6 učitelů zvolilo otevřenou odpověď. 

     Graf 42: Otázka č. 21 - učitelé 
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Otázka 22. se ptala na to, jestli je internet při vyučování důleţitý. Odpovědi v otázce vyšli 

u ţáků i učitelů podílově velice podobně. První místo obsadila odpověď: Je dobré, když 

 je k dispozici (49,7 % u ţáků a 61,3 % u učitelů) a druhá odpověď: Je velmi potřebný 

(37,1 % u ţáků a 24,9 % u učitelů). Ostatní odpovědi jako: spíše je potřebný, spíše není 

potřebný, obejdu se bez něj a vůbec ho nepotřebuji byli vybírány ţáky i učiteli minimálně. 

          Graf 43: Otázka č. 22 - žáci 

 

          Graf 44: Otázka č. 22 - učitelé 
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Poslední otázka číslo 23 byla zaměřena na to, zdali respondenti vyuţívají tablet ve výuce  

s internetem či nikoliv. Podle očekávání nejčastější odpověď byla: Využívám aplikace, 

které potřebují internet (55,1 %) a další byla, ţe tablet nevyužívám (37,7 %). Jen 11 ţáků 

zvolilo odpověď, ţe internet nepotřebuje a jeden ţák odpověděl otevřenou odpovědí. 

         Graf 45: Otázka č. 23 - žáci 

 

 

Více jak polovina učitelů zvolila, ţe tablet nevyužívají, přesně 56,4 %. Celkem tedy 172 

učitelů. Následovala odpověď: Vyuţívám aplikace, které potřebují internet (30,5 %). 

Následovala odpověď otevřená, kterou zvolilo 26 učitelů. Nejčastější odpovědí bylo,  

ţe to kombinují (tzn. ţe někdy je internet potřeba a jindy se bez něj obejdou). 

        Graf 46: Otázka č. 23 - učitelé 

 

Dát moţnost, ţe tablet respondenti nevyuţívají aţ do poslední otázky byl záměr. Jelikoţ 

jsem chtěl zjistit a znát odpovědi na všechny otázky i od lidí, kteří tablet nevyuţívají.  
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6.4.3 Zjištění a závěry k výzkumnému problému, ověření tvrzení 

Ověření tvrzení č. 1 

Moderní mobilní dotyková zařízení jsou ve školách už běžně používána a rozšířena. 

Při porovnání jednotlivých krajů nejsou značné či průkazné rozdíly v míře využití. 

Jedná se spíše o vyrovnanou záležitost. 

Tvrzení č. 1 se potvrdilo pouze částečně. Z výzkumu se nedá konstatovat, ţe moderní 

mobilní dotyková zařízení jsou ve školách uţ běţně pouţívána a rozšířena. Spíše  

se dotyková zařízení ve školách pouţívají zatím jen okrajově. Otázka číslo 7 to viditelně 

dokazuje. U ţáků škálu 0 - 3 hodiny za týden vybralo 47,3 % respondentů. U učitelů 

dokonce tuto škálu zvolilo 76,7 % respondentů. Zajímavé zjištění bylo, ţe druhá nejčastěji 

vybíraná škála ţáky byla 15 a více hodin týdně, tedy 22,2 % respondentů. Oproti tomu tuto 

moţnost zvolilo pouhých 1,3 % učitelů. Vyplívá z toho tedy, ţe ţáci vyuţívají dotyková 

zařízení více neţ učitelé. 

 

 

 

 

 

 

 

  Graf 48: Ověření tvrzení č. 1 - Otázka č. 7 - učitelé 

 

  Graf 47: Ověření tvrzení č. 1 - Otázka č. 7 

- žáci 
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S tímto tvrzením velice souvisí otázka číslo 11, která zjišťovala, jaké multimediální 

přístroje má škola k dispozici. Míra odpovědí ţáků a učitelů byla velice podobná, nicméně 

zásadní rozdíl byl u odpovědi s tabletem, kdy u ţáků tuto moţnost zvolilo 25,1 % 

respondentů a u učitelů 51,1 % respondentů. Kdyţ si tedy dáme výsledky ze 7. a 11 otázky 

dohromady, zjistíme: Ţe průměrně z odpovědí ţáků i učitelů se tablet dostane na 38,1 %, 

coţ se blíţí polovině a interaktivní tabule na 84,5 %. Dohromady tedy na 61,3 %. Coţ 

ovšem nepotvrzuje první část tvrzení, ţe moderní mobilní dotyková zařízení jsou  

ve školách uţ běţně pouţívána a rozšířena. Interaktivní tabule celkové procento navyšuje, 

jelikoţ je uţ vyuţívána téměř v kaţdé škole. Nicméně kdybychom brali v úvahu pouze 

tablet, tak je to opravdu záleţitost spíše budoucnosti a uvidíme jakým směrem se to bude 

ubírat. Zatím je to pouze okrajová záleţitost. 

   Graf 49: Ověření tvrzení č. 1 - Otázka č. 11 - žáci 

 

   Graf 50: Ověření tvrzení č. 1 - Otázka č. 11 - učitelé 

 



82 

 

Druhá část tvrzení č. 1.  - Při porovnání jednotlivých krajů nejsou značné či průkazné 

rozdíly v míře využití. Jedná se spíše o vyrovnanou záležitost.  

Můţeme konstatovat, ţe značné rozdíly nejsou, jelikoţ u kaţdého kraje převaţuje u otázky 

číslo 7 škála 0 - 3 hodiny týdně. a ostatní škály se různě mění. Největší rozdíl najdeme 

mezi Olomouckým a Libereckým krajem, kde Olomoucký je na tom ze všech krajů 

nejhůře, jelikoţ odpověď 0 - 3 hodiny týdně zvolilo 87,5 % respondentů, naopak nejlépe  

je na tom Liberecký kraj, ve kterém odpovědělo 0 - 3 hodiny týdně 51,7 %, ale zásadní je,  

ţe 31 % respondentů odpovědělo, ţe 15 a více, coţ je velice překvapující. 

          Graf 51: Ověření tvrzení č. 1 - Otázka č. 7 - Olomoucký kraj 

 

         Graf 52: Ověření tvrzení č. 1 - Otázka č. 7 - Liberecký kraj 
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Pro lepší představu, ještě ukázky odpovědí na 7. otázku ţáků i učitelů z Prahy, která  

je takový průměr a Královéhradeckého kraje, který je na škály nejvíce vyrovnaný. 

  Graf 53: Ověření tvrzení č. 1 - Otázka č. 7 - Praha 

 

  Graf 54: Ověření tvrzení č. 1 - Otázka č. 7 - Královéhradecký kraj 
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Ověření tvrzení č. 2 

Žáci jsou pro využívání mobilních dotykových zařízení ve výuce. Učitelé naopak 

nemají jednotný názor. 

Toto tvrzení se potvrdilo pouze z části, jen u některých otázek. Například u otázky č. 14 

vyšel podíl odpovědí téměř shodně u ţáků i učitelů. 

         Graf 55: Ověření tvrzení č. 2 - Otázka č. 14 - žáci 

 

         Graf 56: Ověření tvrzení č. 2 - Otázka č. 14 - učitelé 

 

Tvrzení potvrdila aţ následující otázka č. 15, která se ptá, jestli si dokáţou respondenti 

představit, ţe by se hodina zahajovala větou: "Začíná hodina připravte si své přístroje."  

         Graf 57: Ověření tvrzení č. 2 - Otázka č. 15 - žáci 
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Jak je vidět z grafu výše, ţáci v 70,7 % odpověděli ANO a odpověď: Moţná v budoucnu 

jen 19,8 % a odpověď NE pouze 9,6 %. Naopak odpovědi učitelů jsou velmi vyrovnané. 

Všechny tři se pohybují kolem 30 %. Coţ potvrzuje tvrzení č. 2: Ţáci jsou pro vyuţívání 

mobilních dotykových zařízení ve výuce. Učitelé naopak nemají jednotný názor. 

    Graf 58: Ověření tvrzení č. 2 - Otázka č. 15 - učitelé 

 

U otázky číslo 16 se tvrzení potvrdilo jen částečně. U ţáků jsou na prvních místech 

odpovědi: Usnadňují práci (58,7 %) a Jsou velkým přínosem (55,1 %).     

    Graf 59: Ověření tvrzení č. 2 - Otázka č. 16 - žáci 
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Odpovědi učitelů na otázku číslo 16. U učitelů je na prvním místě odpověď: Občasné 

příjemné zpestření výuky (75,4 %) a na druhém: Usnadňují práci (62,6 %). Potom mají dvě 

odpovědi téměř shodný podíl kolem 24 %.  

    Graf 60: Ověření tvrzení č. 2 - Otázka č. 16 - učitelé 

 

Celkově se tvrzení č. 2 potvrdilo pouze částečně a lze tedy konstatovat, ţe i učitelé jsou  

z větší části pro vyuţívání mobilních dotykových zařízení ve výuce. 
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Ověření tvrzení č. 3 

Mobilní dotyková zařízení se při výuce používají „převážně“ pro aktivity vyžadující 

připojení k internetu.  

Toto tvrzení se potvrdilo. Názorně to demonstrují otázky 22 a 23, kde je jasně vidět jakou 

měl internet při pouţívání zařízení ve škole převahu. Grafy jsou sjednocené pro ţáky  

i učitele. 

U otázky číslo 22 je vidět, jak převaţují kladné odpovědi na otázku důleţitosti internetu. 

57,1 % respondentů vybralo odpověď: Je dobré, když je k dispozici a 29,4 % respondentů: 

Je velmi potřebný. Pouhých 5,3 % odpověď: Obejdu se bez něj. 5,1 %: Spíše je potřebný. 

Jen 2,1 %: Není potřebný. A pouze 0,8 %: Vůbec ho nepotřebuji. 

  Graf 61: Ověření tvrzení č. 3 - Otázka č. 22 - žáci i učitelé 
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Otázka číslo 23 nakonec ukázala, ţe bez mála polovina všech dotázaných tablet nevyuţívá. 

Nicméně u těch, kteří tablet vyuţívají zvítězila odpověď, ţe využívají aplikace, které 

potřebují internet (39,1 %). Kdybychom ovšem odpočetli od otázky odpověď: Nevyužívám 

tablet (235 hlasů) a znovu přepočítáme procenta, zjistíme, ţe z těch kteří vyuţívají tablet, 

potřebuje internet téměř 78 %.  

  Graf 62: Ověření tvrzení č. 3 - Otázka č. 23 - žáci i učitelé 
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Ověření tvrzení č. 4 

Ve školách je dnes již spoustu různé moderní techniky, kterou ovšem učitelé využívají 

celkem málo. Efektivita využití a přínos této techniky ve výuce je poměrně nízký. 

Tyto přístroje učitelé využívají více při přípravě na vyučování a při samotném 

vyučování již méně. 

Toto tvrzení se potvrdilo částečně. Odpovědi jsou v grafech sjednoceny od ţáků i učitelů. 

Otázka číslo 11 viditelně potvrzuje část tvrzení, ţe ve školách je dnes jiţ spoustu různé 

moderní techniky. Naopak otázka číslo 12 nepotvrdila část tvrzení, ţe učitelé vyuţívají 

moderní techniky celkem málo, jelikoţ zařízení, která má škola k dispozici se v téměř 

stejné míře zařízení vyuţívají. 

      Graf 63: Ověření tvrzení č. 4 - Otázka č. 11 - žáci i učitelé 

 

     Graf 64: Ověření tvrzení č. 4 - Otázka č. 12 - žáci i učitelé 
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Část tvrzení č. 4 - Efektivita vyuţití a přínos této techniky ve výuce je poměrně nízký, 

odpovídá otázka číslo 19. Jak je vidět tak se tato část tvrzení č. 4 potvrdila částečně, jelikoţ 

první odpověď: Je to výhoda, ale že by to mělo vliv na kvalitu výuky si nemyslím, vybralo 

48,2 % a odpověď: Je to důležité, určitě mi to pomáhá 35,5 %. A jen 12,5 % získala 

odpověď: Nevypovídá to o kvalitě učitele a nijak to výuku nezkvalitňuje. 

  Graf 65: Ověření tvrzení č.4 - Otázka č. 19 - žáci i učitelé 

 

  



91 

 

Poslední část tvrzení č. 4 - Tyto přístroje učitelé vyuţívají více při přípravě na vyučování  

a při samotném vyučování jiţ méně, se nepotvrdila zcela průkazně. Jelikoţ ne ve všech 

škálách je znatelné, ţe přístroje jsou vyuţívány více při přípravě na vyučování neţ při 

samotném vyučování. Tvrzení se potvrdilo na škálách 4-6 hodin, 7-10 hodin a 11-15 hodin 

týdně. Nepotvrdilo se na škálách 0-3 hodin a 15 a více hodin týdně. 

     Graf 66: Ověření tvrzení č. 4 - Otázka č. 7 - žáci i učitelé 

 

     Graf 67: Ověření tvrzení č. 4 - Otázka č. 8 - žáci i učitelé 

 

Celkově lze konstatovat, ţe tvrzení č. 4 se potvrdilo částečně. 



92 

 

6.4.4 Shrnutí k výzkumné části 

Výsledky celkového výzkumného vzorku potvrzují, ţe mobilní technologie jsou  

ve školství zastoupeny ve vysoké míře. Jednotliví ţáci i učitelé pouţívají průměrně dva  

aţ tři druhy technologií jak pro osobní pouţití, tak ve škole. V oblasti osobního vyuţití 

mobilních technologií je nejrozšířenější pouţívání notebooku nebo netbooku. Hodně  

je vyuţíván tablet a nakonec smartphone a mobilní telefon. Osobní čas strávený na těchto 

zařízeních je více neţ 2 hodiny denně. Ve výuce byla nejčastěji vybírána škála 0-3 

vyučovací hodiny týdně. Mobilní dotyková zařízení se pouţívají nejvíce k přípravě  

na vyučování, ke čtení aktualit a sociální sítě. Nejčastěji je škola vybavena stolním PC 

nebo notebook. Následně projektorem, interaktivní tabulí a poslední je tablet nebo 

smartphone. Škola má k dispozici ve třídách pro učitele nejčastěji tablet nebo notebook. 

Kdyţ škola má moderní technologie k dispozici, tak je i plně vyuţívají. Naprostá většina 

respondentů si myslí, ţe vyuţívání moderních technologií patří do výuky jiţ nyní. Na 

otázku, jestli si dokáţou představit, ţe výuka začíná větou: "Začíná hodina, připravte si své 

přístroje." polovina dotázaných odpověděla, ţe ano. Většina respondentů vyjádřila vztah  

k mobilním dotykovým technologiím kladně. Naopak nejčastěji vybrané tvrzení 

znesnadňující zavádění mobilních zařízení do výuky bylo, ţe se jedná o finanční stránku 

věci, tzn. ţe je to finančně náročné. A dále, ţe to zabírá hodně času. Z výzkumu dále vyšlo, 

ţe jsou pro nás mobilní dotyková zařízení spíše prospěšná, nicméně všeho moc škodí. 

Efektivita vlastního vyučování mobilních technologií ve výuce je hodnocena neutrálně. 

Tzn. ţe je to výhoda, ale ţe by to mělo vliv na kvalitu výuky si respondenti nemyslí. 

Respondenti rozhodli, ţe mobilní dotyková zařízení by se měli pouţívat ve všech oblastech 

výuky, ale s mírou a smysluplně. Připojení na internet mohou ve škole vyuţívat převáţně 

učitelé i ţáci běţně. Podle odpovědí dotázaných je zřejmé, ţe internet je při vyučování,  

i při pouţití tabletu, velmi důleţitý. 
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7 Závěr 

Dnešní společnost je velmi spjatá s moderními technologiemi a ty se neustále vyvíjejí. 

Školství by mělo reagovat na tuto výzvu a drţet se novým trendů, jelikoţ se jim nevyhne. 

Škola bez vyuţití počítačů a další ICT techniky je uţ dneska obtíţně představitelná. Názor 

ministerstva školství je, ţe je potřeba jít cestou inovací a drţet se nových trendů, " říká 

bývalý ministr školství Marcel Chládek. Tvrdí, ţe podle zkušeností škol, v nichţ  

se moţnosti vyuţívání digitální techniky ve vyučování ověřovaly, je s jejich pomocí výuka 

výrazně rychlejší a efektivnější. Na tablety je nutné dívat se jako na podpůrný prostředek, 

který se nehodí vţdy a za kaţdé situace. Dobrý učitel je schopen učit dobře bez tabletu, 

špatný ani s tabletem zázrak neudělá. Školy by se měly stát "digitálními" podle bývalého 

ministra co nejrychleji. Samotné tablety nestačí. Podstatná je příprava pedagogů, aby vše 

fungovalo, jak má. Zajištění cloudu, aby byl k dispozici sdílený "odkládací" prostor, 

promyšlení a zajištění vzdělávacího obsahu. Hlavní je, aby kantoři uměli s technikou  

a obsahem pracovat a musí mít operativní podporu. V případě, ţe škola potřebuje, měl by 

být k dispozici IT asistent. 
91

 Z výzkumu vyplynulo, ţe je to jistě výhoda vyuţívat 

dotyková zařízení ve výuce, ale ţe by to mělo vliv na kvalitu vyučování si většina 

dotázaných nemyslí. Dále, ţe by se měli pouţívat ve všech oblastech výuky, ale s mírou  

a smysluplně. Výzkum potvrdil, ţe vyuţívání moderních technologií patří do výuky jiţ 

nyní, ale musí se pouţívat promyšleně a kaţdý si musí uvědomit jejich výhody  

a nevýhody. Ale překáţkou jsou obavy učitelů, jaké to můţe mít následky a dalším 

důleţitým faktorem je finanční náročnost. České školní prostředí je poměrně 

konzervativní, učitelé spíše věří svým schopnostem a dovednostem, přímé komunikaci  

s ţákem a sází na klasické, ověřené pomůcky. Mobilní technologie jsou technologie 

současnosti a nezabráníme jejich začlenění do vzdělávání. Musíme si uvědomit výhody  

i nevýhody, které tyto technologie přináší. Správné vyuţití mobilních technologií můţe 

zefektivnit a zmodernizovat výukový proces, který bude ţáky bavit a motivovat.
92
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9 Přílohy 

9.1 Příloha 1: Dotazník pro žáky a učitele 2. stupně základní školy 

1. Uveďte vaši pozici ve škole: 

 Student/ţák 

 Učitel/ka 

2. Jste: 

 Muţ 

 Ţena 

3. Učitel: Uveďte délku vaší praxe / Student: Uveďte ve kterém jste ročníku 

 0 - 3 roky / 6. ročník 

 4 - 15 let / 7. ročník 

 16 - 30 let / 8. ročník 

 31 a více let / 9. ročníkrma – www.survio.com 32 

4. Kde se nachází Vaše škola? 

 Středočeský kraj 

 Jihočeský kraj 

 Moravskoslezský kraj 

 Plzeňský kraj 

 Ústecký kraj 

 Liberecký kraj 

 Karlovarský kraj 

 Pardubický kraj 

 Zlínský kraj 

 Olomoucký kraj 

 Královéhradecký kraj 

 Jihomoravský kraj 

 Kraj Vysočina 

 Praha 

5. Které druhy mobilních zařízení vy osobně pouţíváte? (i více moţností) 

 Smartphone (chytrý mobilní telefon) 

 Mobilní telefon 

 Notebook / netbook 
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 Tablet 

 Ţádný 

 Jiná: 

6. Kolik osobního času trávíte denně na těchto zařízeních? 

 Méně neţ hodinu 

 1 - 2 hodiny 

 Více neţ 2 hodiny 

 Jiná: 

7. V kolika vyučovacích hodinách týdně průměrně vyuţíváte mobilní dotyková zařízení? 

 0 - 3 

 4 - 6 

 7 - 10 

 11 - 15 

 15 a více 

 Jiná:-line dotazníky zdarma – www.survio.com 33 

8. Kolik hodin týdně vyuţíváte mobilní dotyková zařízení (smartphone/tablet) při přípravě 

na vyučování? 

 0 - 3 

 4 - 6 

 7 - 10 

 11 - 15 

 15 a více 

 Jiná: 

9. K čemu přístroj nejvíce pouţíváte? 

 Čtení aktualit 

 Hraní her 

 Sociální sítě 

 Příprava na vyučování 

 Čtení elektronických knih 

 Poslech hudby 

 Sledování filmů 

 Jiná: 
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10. Jakým způsobem je vybavena Vaše škola mobilními technologiemi = tablet / 

notebook,...(mimo stolních PC v internetové učebně / digitální třídě), k dispozici pro: 

 Celou třídu 

 Do skupinek 

 Učitele 

 Nikoho 

 Jiná: 

11. Které z těchto multimediálních přístrojů máte ve škole k dispozici? 

 Stolní pc/notebook 

 Projektor 

 Interaktivní tabule 

 Tablet/smartphone 

 Jiná:dotazníky zdarma – www.survio.com 34 

12. Které z těchto multimediálních přístrojů ve škole vyuţíváte? 

 Stolní pc/notebook 

 Projektor 

 Interaktivní tabule 

 Tablet/smartphone 

 Jiná: 

13. Které z těchto multimediálních přístrojů vyuţíváte ve výuce? 

 Stolní pc/notebook 

 Projektor 

 Interaktivní tabule 

 Tablet/smartphone 

 Jiná: 

14. Myslíte, ţe vyuţívání moderních mobilních technologií patří do výuky nyní, či aţ v 

budoucnu? 

 Ano, do školy to patří. 

 Moţná v budoucnu. 

 Ne, do školy to nepatří. 

15. "Začíná hodina, připravte si své přístroje" Dokáţete si představit, ţe byste takto 

zahajovali výuku? 
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 Ano 

 Moţná v budoucnu 

 Ne 

16. Vyberte z následujících tvrzení ta, která vystihují Váš vztah k mobilním dotykovým 

zařízením. (všechny moţnosti, které to vystihují) 

 Jsou velkým přínosem 

 Usnadňují práci 

 Lepší spolupráce ve třídě 

 Občasné příjemné zpestření výuky 

 Je to zbytečné 

 Vytváříme si návyk 

 Jiná:on-line dotazníky zdarma – www.survio.com 35 

17. Vyberte ta tvrzení, která podle Vás znesnadňují zavádění mobilních zařízení do výuky. 

(všechny moţnosti, které to vystihují) 

 Zabírá to příliš času 

 Velice nevhodné do výuky 

 Téměř nevyuţitelné 

 Nemám s tím dobré zkušenosti 

 Velice sloţité na naučení 

 Jiná: 

18. Jsou pro nás mobilní dotyková zařízení prospěšná? 

 Ano, vše si pohodlně najdu. 

 Spíše ano, je to dobrý pomocník 

 Je to dobrý rádce, nicméně všeho moc škodí. 

 Spíše ne, je to "ţrout času" 

 Ne, stáváme se více a více pohodlnější 

 Ne, moc se na ně spoléháme, coţ není dobře. 

 V ţádném případě, jsem odpůrce. 

 Jiná: 

19. Jak hodnotíte (na škále) efektivitu vlastního vyučování mobilních technologií ve své       

výuce? 

 Je to důleţité, určitě mi to pomáhá 

 Je to výhoda, ale ţe by to mělo vliv na kvalitu výuky si nemyslím 

 Nevypovídá to o kvalitě učitele a nijak to výuku nezkvalitňuje 
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 Jiná: 

20. V kterých oblastech výuky byste povolili pouţívání mobilních dotykových zařízení? 

 V ţádných 

 Ve všech 

 Jazyk a jazyková komunikace 

 Matematika a její aplikace 

 Člověk a jeho svět 

 Člověk a společnost 

 Člověk a zraví 

 Člověk a svět práce 

 Jiná:n-line dotazníky zdarma – www.survio.com 36 

21. Připojení na internet (např. síť Wifi) mohou ve škole vyuţívat: 

 Učitelé i ţáci běţně 

 Učitelé ano, ţáci pouze v PC učebnách, čili omezeně 

 Jen učitelé 

 Nikdo, nemáme připojení 

 Jiná: 

22. Jak je pro Vás internet při vyučování důleţitý? 

 Je velmi potřebný 

 Je dobré, kdyţ je k dispozici 

 Spíše je potřebný 

 Spíše není potřebný 

 Obejdu se bez něj 

 Vůbec ho nepotřebuji 

 Jiná: 

23. Jakým způsobem vyuţíváte tablet ve výuce? 

 Nepotřebuji internet 

 Vyuţívám aplikace, které potřebují internet 

 Nevyuţívám tablet 

 Jiná: 

 


