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1. Úvod
Předkládaná diplomová práce se věnuje možnostem aplikace konstruktivistických přístupů ve
výuce předmětu Informatika na 2. stupni základní školy, respektive v 1. - 4. ročníku osmiletých
gymnázií. Cílem práce je vypracovat pro zvolenou tematickou oblast návrh doporučení pro
aplikaci konstruktivistických přístupů a ověřit jej v praxi.
Diplomová práce směřuje k naplnění cíle v podstatě ve třech etapách reprezentovaných třemi
částmi práce. V první části je mapována aktuální situace na základních školách, konkrétně ve
vztahu k výuce předmětu Informatika. Smyslem první části je respektovat či vycházet při řešení
hlavního cíle práce ze stavu a podmínek současné školy. Druhá část práce je věnována
konstruktivismu a jeho směrům. Důraz je v ní kladen především na principy, zásady a úlohu
učitele a žáka. Vedle zdrojů, které se věnují různým směrům konstruktivismu, je předmětem
zájmu i didaktika matematiky, ve které se konstruktivismus poměrně silně promítá. V závěru
druhé části je pak pro zvolenou oblast informatiky navržen soubor doporučení, zásad a principů,
tedy návrh aplikace konstruktivistických přístupů. Třetí část práce pak směřuje k ověření tohoto
návrhu. Jako způsob ověření byl zvolen akční výzkum v praktické výuce, který je v úvodu třetí
části nejprve teoreticky rozebrán a následně je specifikován plán akčního výzkumu. Zvolený
způsob ověření (praktická výuka) vedl k nutnosti připravit koncepci výuky, která by
implementovala navržené konstruktivistické přístupy. Proto byl pro zvolenou tematickou oblast
informatiky takový kurz navržen. Ověřování konstruktivistických přístupů pak proběhlo na bázi
ověření připraveného kurzu. Koncepce kurzu a současně i průběh a závěry ověření jsou pak
rozebírány na konci třetí části.
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2. Cíl a úkoly práce
2.1 Cíl práce
Hlavním cílem předkládané práce je analyzovat možnosti aplikace konstruktivistických
přístupů ve výuce vybraných tematických celků z oblasti IT na 2. stupni základní školy a
navrhnout přístup k jejich aplikaci pro zvolenou oblast informatiky.
Naplnění uvedeného cíle předpokládá seznámení se s konstruktivistickými přístupy, analýzu
možností jejich aplikace ve výuce na ZŠ, výběr tematických celků a s přihlédnutím k zadání
práce také návrh a ověření kurzu, ve kterém budou konstruktivistické přístupy uplatněny a
ověřeny. Z uvedeného tedy vyplývají následující úkoly práce:


Zmapovat situaci v základním školství z hlediska možnosti a připravenosti na
implementaci inovativních metod.



Seznámit se soudobými konstruktivistickými přístupy k výuce a analyzovat možnosti
jejich aplikace v rámci výuky vybraného tematického celku.



Navrhnout pro zvolené tematické oblasti kurz.



Ověřit navržený kurz v praxi.

2.2 Úkoly práce
2.2.1 První úkol
První úkol bude zpracován v kapitole 3. Přestože přímo nevyplývá z hlavního cíle, je podstatný
především pro třetí úkol a částečně se svými výsledky promítne i do řešení druhého úkolu.
Důvod spočívá v nutnosti respektovat současnou realitu základních škol (tedy připravenost či
ochotu implementovat inovativní přístupy k výuce) a současně v ambici, aby navržený kurz
nalezl širší uplatnění na školách. Proto návrh kurzu musí respektovat a vycházet z:


úrovně ICT kompetencí typického učitele Informatiky



z postojů aktérů výuky k jednotlivým oblastem Informatiky



vhodnosti dílčích tematických oblastí pro zamýšlenou aplikaci konstruktivistických
přístupů

Důraz na zohlednění současného stavu a ambice širšího uplatnitelnosti na školách
pravděpodobně nedovolí vytvořit výstup (kurz), který by kladl výrazně vyšší nároky na učitele
a snažil se posunout výuku na ideální úroveň co do obsahu, metod atp. Lze spíše předpokládat,
že půjde o výstup (kurz), který z hlediska náročnosti a počtu nových nebo dosud v praxi málo
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využívaných prvků a přístupů (pro většinu učitelů), bude představovat zřetelný, avšak pro
učitele ještě přijatelný posun žádaným směrem.
2.2.2 Druhý úkol
Druhý úkol bude zpracován v kapitole 4. Bude představovat hlavní teoretickou pasáž práce a
jejím jádrem budou samozřejmě konstruktivistické přístupy k výuce a následně analýza jejich
využitelnosti pro vybrané téma z oblasti ICT. Současně zde budou rozebrány i další relevantní
poznatky pedagogiky a didaktiky (např. motivace).
2.2.3 Třetí úkol
Třetí úkol bude zpracován v kapitole 5 a bude představovat koncepci celého kurzu, tj.
specifikaci obsahu, organizační formy, metodiku (zejména zde se promítnou konstruktivistické
přístupy) a další náležitosti (časová dotace, pracovní materiály atp.). K této části práce bude
náležet i příloha ve formě virtuálního kurzu.
2.2.4 Čtvrtý úkol
Poslední, čtvrtý úkol bude zpracován také v kapitole 5. Důvod spojení třetího a čtvrtého úkolu
do jedné kapitoly je objasněn v jejím úvodu. Ověření proběhne formou akčního výzkumu
v rámci realizace kurzu na vybrané škole. Vedle základních parametrů (odpovídající časová
dotace, naplnění cílů atp.) bude sledována zejména vhodnost aktivit, metodiky a motivace žáků.
Výstupem by měla být reflexe navrženého kurzu a jeho následná úprava. Předpokládat lze
korekce v celém spektru prvků kurzu od výukových materiálů, podkladů pro samostatnou i
skupinovou práci, přes organizační formy až po revizi metodických přístupů u konkrétních
aktivit. Nakonec bude vyhodnocen návrh konstruktivistických přístupů, které se v kurzu
uplatnily.
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3. Současný stav výuky předmětu Informatika
3.1 Úvod
Školy jsou často označovány za poměrně rigidní instituce, které jen velmi pomalu reagují na
změny ve společnosti. Nejvíce patrná jsou v posledních letech podobná vyjádření v souvislosti
s oblastí informačních technologií, a to jak ve směru k obsahu výuky (zejm. povinného
předmětu „Informatika“), tak v souvislosti s technologiemi jako prostředku. Souběžně
s kritikou se však kontinuálně objevují i snahy orientované na reflexi současné společnosti a
v ní probíhajících změn. V oblasti informačních technologií lze v tomto smyslu sledovat
aktivity jdoucí vertikálně vzdělávacím systémem, tedy od aktivit státu (ministerstva školství),
přes různé regionální projekty či aktivity neziskových organizací a profesních sdružení (např.
Jednota školských informatiků), až po každodenní snahy jednotlivců – učitelů. Otázkou však
zůstává, jak, popř. v jaké míře se uvedené snahy reálně promítly do našeho základního školství,
jaký měly dopad na základní školy jako celek (jaká je situace na „typické“ škole).
Uvedená otázka směřuje k podstatě, jinými slovy k současnému pojetí vzdělávání v oblasti
informačních technologií na ZŠ. Pro předkládanou diplomovou práci je podstatná. Vycházím
totiž z předpokladu, že aktuální stav do značné míry determinuje možnosti dalšího posunu
k lepšímu. Vezmeme-li v úvahu, že v minulosti se hlavní snahy (přinejmenším svým rozsahem)
odehrávaly především v rovině vybavení (např. Indoš) a obsahu výuky a s ní související
přípravu učitelů (např. kurzy SIPVZ), které lze logicky považovat za nutnou podmínku zlepšení
situace na školách, pak dalším krokem je samotné pojetí výuky – didaktické a metodické
přístupy. Ty byly samozřejmě akcentovány i v minulosti, ale snahy o inovativní přístupy
v tomto směru narážely na objektivní bariéry (zejm. vybavení, připravenost učitelů). Z hlediska
vybavení je dnes už situace na školách výrazně jiná – lepší než tomu bylo v minulosti a rozdíly
mezi školami nejsou dramatické (viz kap. 3.2 „Současný stav ve výzkumných studiích“).
Otázkou tedy zůstává připravenost učitelů – z hlediska zaměření práce: připravenost učitelů
předmětu „Informatika“. Připraveností se zde (stručně) rozumí jak odborné předpoklady, tak i
ochota implementovat inovativní metody výuky – z hlediska zaměření práce: konstruktivistické
přístupy v rámci výuky IT na základní škole.
Oba zmíněné aspekty (odborné předpoklady a ochota k implementaci inovativních metod), jako
determinanty možností aplikace konstruktivistických přístupů, však svou podstatou přinášejí
problém z hlediska zjištění jejich úrovně v praxi. První z nich (odborné předpoklady), pokud
by měl být zjišťován objektivně, by z hlediska metody zjišťování zřejmě vedl k aplikaci testu
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(testování odborné úrovně učitelů), což je těžko realizovatelné (zejm. z pozice studenta
diplomanta). Druhý by pak mohl být zjišťován např. dotazníkem nebo v rámci rozhovoru, tedy
v rovině deklarace ochoty, která však ve vztahu k realitě nemusí mít požadovanou vypovídací
hodnotu. Proto bude připravenost, respektive oba uvedené aspekty, které lze považovat za
klíčové, zjišťovány nepřímo – jejich úroveň bude dovozována z výzkumů a studií, které byly
realizovány v minulých letech. Takový postup nemůže samozřejmě vést k přesným výsledkům,
či dokonce k nějaké kvantifikaci připravenosti, avšak pro potřeby práce jej lze považovat za
dostačující, neboť pro praktickou část je postačující orientační představa o současné situaci.

3.2 Současný stav ve výzkumných studiích
Stavu informační výchovy na našich základních školách se v posledních letech věnovala řada
výzkumů a studií. Některé byly na stav zaměřeny přímo, jiné se jej dotýkaly jen okrajově,
respektive jejich výstupy v tomto smyslu poskytly určitou představu o stavu, přestože to nebylo
jejich primárním cílem. Z jiného hlediska lze studie posledních let charakterizovat šíří záběru,
tedy od studií úzce zaměřených na určitý aspekt či několik málo aspektů informační výchovy
na ZŠ (Neumajer a kol., 2015) až po výzkumy s širokým záběrem. Za nejkomplexnější
výzkumy posledních let však lze považovat dva výzkumné projekty realizované na PedF UK
pod vedením doc. Rambouska v roce 2006 (Rambousek, 2006) a pod vedením doc. Černochové
v roce 2013 (Černochová, 2013). Právě tyto studie se svou komplexností, rozsahem a hloubkou
jeví jako nejvhodnější zdroje pro vytvoření výše zmíněné orientační představy o současném
stavu, která bude reflektována v návrhu kurzu. Přidanou hodnotou obou výzkumů je, že na sebe
navazují, ve většině záměrů a dílčích cílů jsou kompatibilní a v důsledku tak zachycují posuny,
které po sedmi letech (mezi 2006 a 2013) nastaly.
Hlavní cíle obou výzkumů lze stručně vyjádřit jako snahu o poznání aktuálního stavu a tendencí
v oblasti informační výchovy na základních školách (Rambousek, 2006 a Černochová, 2013).
Dílčí cíle se pak zaměřují na obsah výukových aktivit, jejich charakteristiku (způsoby
realizace), ICT kompetence žáků a v neposlední řadě i ICT kompetence učitelů. Součástí
výzkumů je i zjišťování postojů k různým (především obsahovým) otázkám informační
výchovy.
Pro potřeby předkládané diplomové práce se mi jako podstatné pro získání orientační představy
o stavu informační výchovy jeví především oblast obsahu, ICT kompetence učitelů, kteří
vyučují předmět Informatika na ZŠ a v neposlední řadě i postoje žáků a učitelů k různým
aspektům (především tématům a aktivitám) informační výchovy na ZŠ. V následujících
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odstavcích budou tyto oblasti podrobněji rozebrány, přičemž hlavním zdrojem budou výše
zmíněné výzkumy Rambouska a Černochové, doplněné o relevantní informace z dalších
publikací, které se danou problematikou zabývají.
Obsah výuky Informatiky na základní škole byl předmětem zájmu obou zmíněných studií (u
obou se vyjadřovalo zhruba 1000 učitelů Informatiky) a byl zkoumán z různých hledisek.
Pokud jde o samotná témata, kterým se na školách v rámci Informatiky věnují, ukazuje se, že
Informatika je orientována spíše uživatelsky – aplikačně. Z výzkumů plyne, že za
nejvýznamnější (a jak bude dále ukázáno i nejvíce vyučované) jsou učiteli považovány
(Černochová, 2013):


Vyhledávání a získávání informací na internetu, sběr dat



Bezpečnost na internetu, autorské právo, etické zásady



Práce s textovým editorem - tvorba a úprava textu, základy typografie



Základní uživatelské dovednosti, práce v OS, správa souborů



Vytváření a využití prezentací - práce s prezentačními aplikacemi

U první trojice přitom panuje poměrně značná shoda (nejnižší rozptyl ve vyjádřeních učitelů).
V předchozí výzkumné sondě (Rambousek, 2006) byla v první pětici navíc ještě práce
s tabulkovým kalkulátorem. To dokládá, že přístup k Informatice byl v minulosti do značné
míry založen na kancelářském software (v první pětici byly též prezentace a textový editor).
Nicméně ve srovnání s výsledky z roku 2013 se ukazuje, že v průběhu let dochází k jistým
posunům. Tabulkový kalkulátor se mezi nejvýznamnější pěticí již neobjevuje, protože vykazuje
poměrně velkou roztříštěnost názorů, která snížila jeho celkové hodnocení, nicméně více než
polovina učitelů hodnotila jeho význam stupněm 8 a vyšším (z 10). Podobné posuny lze
zaznamenat i u jiných tematických oblastí (např. algoritmizace a programování), ale i u těch se
obvykle objevuje roztříštěnost voleb. Lze tedy hypoteticky soudit, že posuny nejsou dány
menšími změnami u všech základních škol, ale spíše většími změnami u určité části škol,
zatímco u jiných přetrvává dlouhá léta stejné pojetí. Tuto hypotézu podporuje i celkově větší
rozptýlenost názorů na hodnotící škále zaznamenané v roce 2013 ve srovnání s rokem 2006.
Pro dokreslení situace v pohledu učitelů na význam různých tematických oblastí je třeba zmínit
i jejich negativní až neutrální postoje, přesněji to, které z oblastí učitelé považují pro své žáky
za nejméně, málo nebo „středně“ významné. U nejméně významných jde o algoritmizaci a
programování, práci s databázemi a tvorbu webových stránek. Jako málo významná se učitelům
zdá i teorie vztahující se k informatice a práce se zvukem a videem. Ve střední kategorii se pak
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nacházejí celky orientované na hardware a práci s počítačovou grafikou.
Vezmeme-li v úvahu celkové výsledky – postoje učitelů k významu dílčích tematických oblastí
pro rozvoj informatického myšlení jejich žáků, pak vyvstává otázka, zda pro zamýšlený kurz
má v současné době smysl uvažovat např. o algoritmizaci a programování (jako jeho obsahu).
Přestože právě tato oblast je z hlediska rozvoje informatického myšlení pokládána za jednu
z klíčových (Strnad, 2015), učitelé v českých základních školách ji přisuzují nejnižší význam
(v obou studiích; Rambousek, 2006 a Černochová, 2013). Naproti tomu pětice témat, která jsou
celkově pokládána za učiteli nejvýznamnější, nenabízí (snad s výjimkou „Vyhledávání a
získávání informací na internetu“) mnoho příležitostí pro rozvoj informatického myšlení (ve
srovnání např. právě s algoritmizací). Otázkou zůstává i přitažlivost uvedených témat
(nejvýznamnější pětice) pro žáky a tedy otázka motivace, která je pro konstruktivistické
přístupy k výuce klíčová, a která je charakterem obsahu do značné míry předurčena.
Motivace jako jeden z podstatných jevů v konstruktivisticky pojaté výuce zasluhuje velkou
pozornost, avšak jedná se o velmi širokou a komplexní problematiku, jejíž zpracování by dalece
překročilo rozsah diplomové práce. Z hlediska hlavního cíle a zejména účelu této kapitoly se
proto omezím na již zmíněný aspekt, který hraje v motivaci při výuce podstatnou roli, a kterým
je „přitažlivost“ obsahu. Vycházím zde z předpokladu, že je-li obsah pro žáky přitažlivý a
zábavný, může být výuka efektivnější a pro učitele snadněji realizovatelná.
Postojům žáků k výuce se v posledních letech věnovala řada výzkumů a studií. Obvykle
k problematice přistupovaly na úrovni celých předmětů a typicky se zajímaly o to, který
z předmětů žáci považují za nejdůležitější, nejtěžší, který je u nich nejvíce oblíben atp.
Modelovou ukázkou takových výzkumných sond je např. studie agentury STEM/MARK
(2011). Z jejích závěrů však lze získat jen celkové hodnocení předmětu, obvykle bez
podrobnějších informací k formě, typům aktivit, obsahu atd. Navíc se tyto studie i vzájemně
liší ve svých výsledcích, respektive závěrech (srovnání STEM/MARK, 2011 a Höfer, 2005).
Vzhledem k tomu, že velikost vzorku (počet respondentů) takových výzkumů obvykle dosahuje
jen

několika

stovek,

lze

předpokládat,

že

rozdíly

v závěrech

spočívají

v jeho

nereprezentativnosti. Proto se jako spolehlivější jeví zdroje, které se zaměřují na užší část
reality základních škol, jsou založeny na větším počtu respondentů a jejich veřejně dostupné
výstupy obsahují detailní informace. Jedním z takových zdrojů, který se věnuje vztahu,
respektive postoji žáků přímo k předmětu Informatika jsou výsledky výzkumu publikované
Štípkem a Vaňkovou (2015).
Článek Vybrané výsledky výzkumu rozvoje digitálních kompetencí žáků na ZŠ (2015) se mimo
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jiné zabývá dílčími tematickými celky z pohledu oblíbenosti u žáků i učitelů (vzorek
respondentů: žáci 2173 ze 112 škol, učitelé 1183). Žáci se vyjadřovali k jednotlivým
tematickým celkům podle toho, jak jsou pro ně „zábavné“, naproti tomu učitelé podle toho, zda
je chtějí nebo nechtějí učit. Autoři konstatují, že „u většiny témat se preference učitelů a žáků
míjejí“ (Štípek a kol., 2015). Celkový přehled shrnuli autoři v obrázku 1:

Obrázek 1 - Atraktivita tematických celků (Štípek a kol., 2015)
Legenda:
1) prog – Algoritmizace a základy programování
2) bezp – Bezpečnost, autorské právo, etika
3) hw – Hardware a software počítačů
4) graf – Práce s počítačovou grafikou
5) tab – Práce s tabulkovým kalkulátorem
6) text – Práce s textovým editorem
7) multi – Práce se zvukem a videem na počítači
8) www – Vytváření webových stránek
9) info – Vyhledávání a získávání informací
10) prez – Vytváření a využití prezentací
11) os – Základní uživatelské dovednosti a správa souborů
Z grafu je patrné, že většina celků, které učitelé hodnotí méně pozitivně než žáci, tvoří skupinu,
kde žáci mohou ve srovnání s ostatními celky projevit větší míru kreativity, popř. rozvíjet
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informatické myšlení (aniž by si to pravděpodobně při hodnocení oblíbenosti uvědomovali).
Naproti tomu učitelé hodnotí pozitivněji než žáci ty celky, které spadají spíše do oblasti
výchovy (bezp) nebo oblasti základních uživatelských dovedností (text, tab, prez, info), zatímco
celky, v jejichž rámci lze projevit na straně žáků kreativitu, či u nich dobře rozvíjet informatické
myšlení, hodnotí výrazně negativně. Autoři však upozorňují, že graf „je třeba chápat jako spíše
shrnující, nikoli jako přísně komparativní, protože atraktivita tématu u žáků (v jejich pojetí
„zábavnost“) je jinou kategorií než preference učitele vyučovat dané téma, neboť ta v sobě
může zahrnovat i různé motivy, např. nenáročnost na přípravu, soulad tématu s vlastními
digitální kompetencemi či předpoklad snadné realizace ve výuce“ (Štípek a kol., 2015).
Přestože rozdíly jsou poměrně značné, je nutné brát v úvahu i to, že každé z témat se dá ve
škole probírat mnoha různými způsoby, s různou mírou náročnosti a s použitím širokého
spektra softwarových produktů (např. u grafiky, ale i v jiných případech). S přihlédnutím k výše
zmíněné studii (Černochová, 2013), z níž vyplývá existence poměrně velkých rozdílů v pojetí
Informatiky, a to i na úrovni dílčích tematických celků, nelze dělat paušální závěry.
Nicméně pro účely této práce postačí zjevné tendence v postoji většiny žáků a učitelů, na jejichž
základě lze pro připravovanou koncepci kurzu s implementovanými konstruktivistickými
přístupy, vybrat skupinu vhodných témat, respektive vhodný obsah tak, aby na jedné straně
vyhovoval žákům a na druhé straně byl přijatelný pro významnou část učitelů.
Poslední otázkou, která byla v souvislosti s mapováním současného stavu nastolena, je
připravenost učitelů z hlediska jejich ICT kompetencí. Přestože se tato otázka může zdát jako
pokus o zpochybnění úrovně učitelů nebo jejich přípravy na pedagogických fakultách, není
tomu tak. Potřeba se touto otázkou zabývat vychází z faktu uveřejněného v časopise Orbis
Scholae (2014), kde konstatují, že pouze 18% učitelů Informatiky má odpovídající aprobaci.
Článek zároveň rozebírá i sebehodnocení ICT kompetencí učitelů. Použita byla šestistupňová
škála, kde každý stupeň odpovídal stručné charakteristice učitele a jeho schopnostem a
znalostem v oblasti ICT a jejich využívání při výuce. Celkové výsledky ukazují, že pouze 30
% učitelů Informatiky hodnotí sama sebe nejvyšším stupněm 6 a 50 % stupněm 5. Tyto dva
nejvyšší stupně jsou charakterizovány následovně (vyšší stupeň obsahuje všechny kvality všech
nižších stupňů):


stupeň 5: „Učitel je schopen využívat ICT tvořivým způsobem k podpoře výuky,
získávat, upravovat či vytvářet výukové materiály a aplikace a přizpůsobovat je
potřebám žáků.“ (Orbis scholae, 2014)
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stupeň 6: „Učitel je schopen ICT využívat, spravovat i rozvíjet a je schopen se adaptovat
na nové technologie. Žáky vede k používání pokročilých programů a aplikací i tvorbě
vlastních materiálů.“ (Orbis scholae, 2014)

Z uvedených charakteristik plyne, že nebyly nastaveny příliš přísně, lze se dokonce domnívat,
že v ideálním případě by se třeba pátý stupeň měl týkat všech učitelů, nikoli jen těch, kteří
vyučují Informatiku. Přesto zbývajících 30 % učitelů Informatiky hodnotilo své ICT
kompetence nejvýše stupněm 3. Vezmeme-li v úvahu, že v rámci sebehodnocení často dochází
k nadhodnocování, nesvědčí posledně uvedená čísla o optimálním stavu.
Ve výzkumu pod vedením V. Rambouska (2006) dokonce identifikovali oblasti, ve kterých se
nejvíce projevuje deficit ICT kompetencí učitelů Informatiky. Jednalo se o algoritmizaci a
programování, tvorbu webových stránek, základy práce s databázovými systémy, práce se
zvukem a videem na počítači.
Z provedeného mapování aktuální situace lze formulovat dílčí závěry, respektive rozhodnutí,
která se stanou východisky pro další části práce:
Na základě celkového pohledu na informace uvedené v předchozích pasážích, které se týkaly
významu tematických oblastí pro rozvoj ICT kompetencí žáků, oblíbenosti těchto oblastí u
učitelů a žáků a úrovně ICT kompetencí učitelů, lze konstatovat značné rozdíly v hodnocení
dílčích tematických celků. Jinými slovy, celky, které jsou oblíbené u žáků, nejsou učiteli
považovány za významné, celky učiteli považované za významné nejsou oblíbené u žáků atp.
V takové situaci asi není možné vybrat ideální tematickou oblast pro rozpracování
konstruktivistických přístupů a tvorbu zamýšleného kurzu. Jedinou možností je tedy určitý
kompromisní přístup, který nebude striktně vyžadovat u vybraných oblastí nejvyšší hodnocení
ze všech výše představených hledisek (význam, oblíbenost u žáků, preference učitelů), ale
připustí i střední (průměrné) hodnocení z daného hlediska a v případě ICT kompetencí učitelů
stanoví určitou hranici. Současně je třeba určit i priority či váhy zmíněných hledisek. Je jasné,
že stanovení vah je „chůze po tenkém ledě“ a bude do značné míry záviset na osobních
preferencích autora. Nicméně pokud jej vztáhneme k účelu, kterým je vybrat možné vhodné
celky (kandidáty) pro uplatnění konstruktivistických přístupů a tvorbu kurzu, lze jej dle názoru
autora akceptovat.
Postup výběru tematických celků, které se stanou vstupem či východiskem dalších úvah (v
následujících kapitolách) tedy bude následující (3 fázový):
1. tematický celek nesmí být v žádné z představených hledisek spadat do spodní třetiny
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dle hodnocení.
2. tematický celek musí spadat do horní třetiny dle hodnocení oblíbenosti ze strany žáků a
dosahovat alespoň průměrné preference ze strany učitelů.
3. tematický celek nesmí spadat do skupiny celků, u kterých se nejvíce projevuje deficit
ICT kompetencí učitelů
Výše uvedené body se budou uplatňovat postupně, přičemž v každé fázi budu vyloučena určitá
témata. Nevyloučená témata postoupí do další fáze atd. Ve výše uvedené specifikaci fází
zdánlivě chybí hledisko významu tematických celků pro rozvoj ICT kompetencí žáků,
respektive není explicitně uvedeno. Důvodem je, že pro navržený postup jsou přijatelné i celky
„středního“ významu a toto rozhodnutí je tedy ošetřeno (zohledněno) už v první fázi. Toto
zdůvodnění může vést k určitým nejasnostem ve vztahu ke třetí fázi, protože na první pohled
jsou i ICT kompetence ošetřeny v první fázi. To ale není zcela přesné, protože představené
pravidlo třetí fáze se nezabývá „hodnocením ICT kompetencí“, ale výstupy analýzy, konkrétně
skupinou celků, kde je „propad“ ICT kompetencí učitelů nejvyšší.
Uplatníme-li představený třífázový vylučovací postup na tematické celky, které byly zkoumány
v rámci výše rozebíraných výzkumů (Černochová, 2013 a Rambousek, 2006), lze jako vstup
pro další úvahy (viz následující kapitoly) jmenovat následující tematické oblasti:


Vytváření a využití prezentací – práce s prezentačními aplikacemi



Vyhledávání a získávání informací na internetu, sběr dat



Práce s počítačovou grafikou – úprava a tvorba grafiky



Základní uživatelské dovednosti, práce v OS, správa souborů
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4. Konstruktivistické přístupy ve výuce
4.1 Úvod
V současné době představuje konstruktivismus (podle pedagogického slovníku) široký proud
teorií v sociálních vědách, zdůrazňující jak aktivní úlohu subjektu a význam jeho vnitřních
předpokladů v pedagogických a psychologických procesech, tak důležitost jeho interakce s
prostředím a společností (Průcha, 2009).
Mezi mnoha směry jsou často zmiňovány radikální konstruktivismus, kognitivní
konstruktivismus, sociální konstruktivismus, didaktický konstruktivismus, realistický
konstruktivismus a konstrukcionismus. V rámci této práce však není možné všechny tyto směry
podrobně analyzovat a vyvodit z nich závěry směrem k hlavnímu cíli, resp. dílčím krokům,
které mají přispět k jeho realizaci. Proto se dále omezím jen na ty směry, resp. jejich aspekty,
principy, zásady a doporučení, které se nějak promítly v praxi, byly rozpracovány v oborových
didaktikách nebo jsou obecně doporučovány.
V konstruktivismu se výrazně promítají myšlenky Piageta a Vygotského, které byly dále
rozvíjeny řadou psychologů, pedagogů a sociálních vědců. Práce Piageta se promítly zejm.
v kognitivním konstruktivismu, jehož základy lze vysledovat až k Deweyovi, myšlenky
Vygotského jsou zase základem sociálního konstruktivismu. Z těchto dvou směrů pak čerpají
vývojově mladší směry, mezi které lze řadit Papertův konstrukcionismus a dle Hejného (1999)
a Kuřiny (2002) také didaktický konstruktivismus a realistický konstruktivismus.
Z hlediska zaměření práce - analyzovat možnosti aplikace konstruktivistických přístupů ve
výuce vybraných tematických celků z oblasti IT – je vazba Papertova konstrukcionismu zřejmá.
Další dva zmíněné směry, didaktický a realistický konstruktivismus jsou spíše zaměřeny na
didaktiku matematiky. Avšak dle mého názoru lze mezi matematikou a informatikou najít
mnoho styčných ploch a některé přístupy didaktického a realistického konstruktivismu, které
se promítly do didaktiky matematiky, přenést nebo transformovat do podoby, která bude
užitečná i ve výuce témat z oblasti IT. Pro potřeby práce jsem uvažoval i o didaktice fyziky, u
které jsem předpokládal ve směru k IT, resp. didaktice IT ještě těsnější vazbu – více styčných
ploch. Vzhledem k předpokládanému rozsahu práce a výše zmíněné nemožnosti analyzovat
vše, jsem se z obou didaktik nakonec rozhodl pro didaktiku matematiky, protože dle mého
názoru je z hlediska implementace konstruktivistických přístupů nejpropracovanější. V dalších
odstavcích tedy budou rozebírány přístupy, principy, poznatky, zásady a doporučení
kognitivního a sociálního konstruktivismu, konstrukcionismu a prostřednictvím didaktiky
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matematiky didaktického a realistického konstruktivismu.

4.2 Podstata konstruktivistické přístupu
Jak bylo uvedeno v předchozí části, podstatnými aspekty konstruktivistického přístupu jsou:
aktivita subjektu, jeho vnitřní předpoklady a jeho interakce s prostředím a společností.
4.2.1 Vnitřní předpoklady
Mezi důležité vnitřní předpoklady, které determinují proces učení, patří dosavadní poznatková
struktura žáka (Hejný, Novotná, Vondrová, 2004) a dle Kuřiny (2002) způsob, kterým se
konkrétní žák obvykle „zmocňuje“ poznání.
Dosavadní poznatkovou strukturou je myšlen žákův vlastní pohled na svět, respektive
představy o světě. Ty jsou nazývány „prekoncepty“. Tyto své představy – prekoncepty – pak
v různých situacích porovnává s novými informacemi a začleňuje je do stávajících představ –
poznatkové struktury. Jak ale uvádí Piaget (1970), nejedná se vždy o pouhé začleňování. Dojdeli totiž k rozporu mezi stávající poznatkovou strukturou (prekoncepty) a novými informacemi,
dochází k restrukturalizaci stávající struktury tak, aby bylo možné do ní nové poznatky
integrovat. Piaget (1970) tyto procesy nazývá asimilací (začleňování poznatků) a akomodací (v
případě, že nejprve dochází k restrukturalizaci).
Způsob, kterým žák získává „poznání“ souvisí s inteligencí, resp. s ní spojených převládajících
typů učení: „Odlišnost jednotlivých typů inteligence částečně vysvětluje to, proč je snaha
učitele dovést žáka ke správnému porozumění učivu mnohdy tak obtížná. Každá z inteligencí
upřednostňuje jiný styl učení – u dětí s převládající jazykovou inteligencí je důležité o jevech
hovořit, slovně je popsat, logicko-matematická inteligence vyžaduje přesné a výstižné
vyjádření (např. vztah, vzorec), prostorová inteligence znázornění obrázkem, schématem či
modelem, interpersonální – učení se ve skupině či diskusi se spolužáky.“ (Stehlíková, 2006)
Stručně charakterizované vnitřní předpoklady souvisejí jednak s poznávacím procesem a
jednak s odlišnostmi mezi žáky. Oba tyto aspekty se však z hlediska realizace výuky týkají
především učitele, který by je měl zohledňovat v realizační fázi, a dále pak zásad, doporučení
a metod. Ty budou zpracovány dále.
4.2.2 Aktivita subjektu
Aktivitou subjektu zde budeme rozumět především myšlenkovou činnost žáka. Toto zúžení
vychází

ze

samotného

zaměření

práce,
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tedy z otázky po

možnostech

aplikace

konstruktivistických přístupů v tématech orientovaných na ICT. Nebudu se tedy zabývat
aktivitou související se senzomotorickým učením apod.
Piaget v souvislosti s aktivitou subjektu uvádí: „Padesát let experimentování nás naučilo, že
neexistuje žádné poznání, které by bylo výsledkem pouhého zaznamenávání pozorovaného a
jež by nebylo strukturováno aktivitou subjektu“ (J. Piaget In Bertrand, 1998, s. 65-66). Nejde
zde čistě o procesy asimilace a akomodace (které chápu tak, že jsou částečně nevědomé), ale o
aktivitu v širším smyslu, tedy i o vědomou, záměrnou myšlenkovou aktivitou.
Konstruktivismus pak hovoří o aktivním konstruování nebo konstrukci poznání a vychází
z představy, kterou stručně formuluje Průcha, že „Poznávání se děje konstruováním tak, že si
poznávající jedinec spojuje fragmenty informací z vnějšího prostředí do smysluplných struktur
a provádí s nimi mentální operace, které odpovídají úrovni jeho kognitivního rozvoje.“ (Průcha,
Walterová, Mareš, 2001)
Aktivita subjektu, tedy vědomé, záměrné přemýšlení (mentální operace), je klíčová. Jak uvádí
Hejný (2004) „poznání jedince je založeno na jeho aktivitě“.
Aktivita subjektu však nevzniká samovolně - „Pro aktivitu žáka je nutná zejména motivace jako
první předpoklad úspěšného poznávacího procesu. Zde rozumíme zejména vnitřní motivaci“.
(Hejný, 2004) Podmíněnost aktivity subjektu motivací zdůrazňuje i Kuřina (2002), který uvádí,
že žák, „který nebude k učení motivován, si žádnou poznatkovou strukturu nevybuduje, ba on
ji ani budovat nezačne, neboť k tomu je potřeba jeho aktivita“.
Někdy žáky motivuje už samotné téma, jejich přirozená zvědavost a mnoho dalších faktorů.
Často je ale na učiteli, aby žáky motivoval a hlavně motivaci žáků udržel. Přestože v souvislosti
s učitelem v konstruktivisticky pojaté výuce se často dočteme, že je „pouhým průvodcem“, je
z uvedeného zřejmé, že jeho úloha je zásadní. Proto bude podrobněji rozebrána v samostatné
pasáži.
4.2.3 Interakce s prostředím a společností
Třetí složkou, kterou akcentují všechny směry konstruktivismu, je interakce s prostředím a
společností.
Interakce s prostředím v sobě v obecné poloze zahrnuje v podstatě jakýkoli kontakt subjektu
s prostředím, které na subjekt působí i působení subjektu na prostředí a v obecném pohledu
v jejím rámci „subjekt konstruuje své poznání a rozvíjí se v celkovém procesu autoregulace a
adaptace na své okolí“ (Piaget, 1979). Konstruktivistické teorie se však v souvislosti s učením
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a vzděláváním soustředí hlavně na interakci v užším pojetí. Jde hlavně o interakci subjektu
s objektem výuky – předmětem zájmu a na jejím základě pak dochází ke konstrukci poznání.
Důležitým pojmem v souvislosti s interakcí a konstrukcí poznání je výše zavedený pojem
„prekoncept“. Vezmeme-li v úvahu, že součástí interakce je přenos informací z prostředí
k subjektu, tak dle Giordana (1990) prekoncepty „představují současně dekódovací struktury,
které dávají význam nashromážděným informacím“ a struktury prekonceptů „případně umožní
zabudovat nová fakta“. Dále Giordan (1990) uvádí, že prekoncepty hrají „roli prostředníka mezi
poznatkem a strukturami myšlení jednotlivce – žák vypracovává své poznání v interakci mezi
těmito prekoncepty a informacemi, které si z nich může opatřit“.
Interakcí se společností je myšlena jak komunikace ve smyslu dorozumívání, tak i vzájemné
působení mezi aktéry výuky, tedy komunikace a interakce mezi učitelem a žákem (žáky) i mezi
žáky a interakce s prostředím. Takové vymezení se může zdát jako dost široké, ale odpovídá to
myšlenkám konstruktivizmu. Konkrétnější představu o interakci včetně úlohy učitele stručně
naznačuje Dvacet pět kapitol z didaktiky matematiky (Hejný, Novotná, Vondrová, 2004):
„zásadní roli hraje učitel, jeho schopnost předkládat problémy, řídit práci třídy, reagovat na
žákovu práci, chyby a otázky“.

4.3 Konstruktivistický přístup a transmisivní vyučování
4.3.1 Principy, zásady a teze konstruktivistického přístupu
Výše stručně naznačenou podstatu konstruktivismu řada autorů vyjadřuje ve formě zásad či
principů. Rambousek (2015) uvádí, že konstruktivismu považuje učení za proces:
● aktivní, ve kterém žáci konstruují své vědění,
● vytváření nových poznatkových struktur na bázi již dříve zpracovaných informací,
● řešení problémů,
● autoregulativní a autokonstrukční, pro který je třeba navodit podmínky,
● výrazně sociálně a jazykově zprostředkovaný
Uvedené představě pak (dle Rambousek, 2015) odpovídají čtyři základní teze (zásady)
konstruktivistické teorie:
a) vědomosti si děti konstruují fyzicky tím, že se zapojují do aktivního učení
b) vědomosti si děti konstruují symbolicky tím, že si vytvářejí svoje vlastní mentální
reprezentace a modely
c) vědomosti si děti konstruují sociálně tím, že poznávají s jinými a mezi jinými
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d) vědomosti si děti konstruují teoreticky tím, že se pokouší jiným vysvětlit to, čemu sami
zatím celkem nerozumí
Tonucci (1991) doplňuje předchozí obecnější charakteristiku a formuluje podstatné aspekty ve
vztahu k žákovi, když uvádí, že: „Konstruktivistický přístup zdůrazňuje následující:
1. vyzdvihuje se role studenta a tedy procesu učení oproti hlavní úloze učitele a jeho
vyučování,
2. učení je proces kognitivního konstruování,
3. učení probíhá nejefektivněji prostřednictvím aktivní manipulace,
4. nové učení začíná aktivizací předchozího porozumění,
5. navození významných problémových situací podporuje smysluplnost učení a motivaci
studentů,
6. sociální a kulturní kontext hraje důležitou roli pro vytváření porozumění studentů.“
Z hlediska didaktiky se uvedené zásady realizují zejména vlastním objevováním, kterému se ve
své práci věnoval zejména Bruner. Ten uvádí, že „Ze všeho, co člověk zná, je s jeho osobou
nejvíce spjato to, co sám objevil“ a doporučuje, že vyučovací proces by „měl být veden tak,
aby umožnil žákovi dávat věci dohromady, aby se žák sám stal objevitelem“. (Bruner, 1965)
Uvedené chápání konstruktivismu, přístupy, zásady a důraz na vlastní aktivitu (objevování) se
promítly i v didaktice matematiky. F. Kuřina (2002) a M. Hejný (1999) formuluje deset zásad
výuky matematiky. Část z nich je specificky zaměřena na matematiku, avšak většina má
obecnější povahu a je možné uvažovat o jejich přenosu (aplikovat je po úpravě) do didaktiky
informační výchovy. V následujícím přehledu jsou vybrané zásady stručně uvedeny (Kuřina,
2002):
a) Matematika je chápána jako specifická lidská aktivita, ne jen jako její výsledek.
b) Podstatnou složkou aktivity je hledání souvislostí, řešení problémů, tvorba pojmů,
zobecňování tvrzení, jejich prověřování a zdůvodňování.
c) Poznatky jsou nepřenosné a vznikají v mysli subjektu.
d) Tvorba poznatků se opírá o zkušenosti subjektu.
e) Základem vzdělávání je vytváření prostředí, které podněcuje tvořivost.
f) Důležité je použití různých druhů reprezentace a strukturální budování matematického
světa.
g) Poznávání založené na reprodukci informací vede k formálnímu poznání.
Některé z uvedených zásad jsou v podstatě reflexí výše rozebraných přístupů, další si však
zasluhují bližší pozornost, protože akcentují aspekty, které dosud v předchozím textu nebyly
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zmíněny.
V prvním bodě (písm. a) je matematika charakterizována jako specifická lidská aktivita. Tento,
na první pohled možná poněkud nejasný výrok, souvisí s objevováním a lze jej nejlépe objasnit
stručným vysvětlením toho, jak se tato zásada (chápat matematiku jako aktivitu) promítá
v praxi. Ve výuce matematiky by žáci měli být vedeni mj. k objevování principů, zákonitostí a
strategií řešení, avšak nikoli pouze ve vztahu ke konkrétním úlohám, ale i k matematice
samotné. Měli by tedy mít možnost sami přijít na (pro ně) nové poznatky, na (pro ně) nové
metody řešení (objevují tak vlastně již objevené) a projít podobnou cestou, kterou se
matematické poznání rodilo. Další zásada (písm. b) pak vlastně tu první rozvíjí, resp.
konkretizuje některé způsoby, kterými lze první zásadu naplňovat.
V pátém bodě (písm. e) je akcentováno prostředí, které podněcuje tvořivost. Jde o prostředí,
které by dle Hejného (2004) mělo povzbuzovat zvídavost žáků, dopřát jim pocit radosti
z nového poznání i pocit sociální seberealizace. Samotné podněty by pak měly respektovat
dosavadní zkušenosti žáků (a prekoncepty), aby došlo k provázání nových poznatků na stávající
strukturu.
Poslední z bodů (písm. g) zmiňuje formální poznání, které je považováno za nežádoucí.
Formální poznání lze nejlépe popsat výčtem jeho hlavních znaků a projevů (Mikulčák a kol.,
1968):
● žák si osvojuje především formu
● absentuje pochopení podstaty a souvislostí
● pamětní učení (definicím, poučkám atp.)
● žák je převážně pasivním příjemcem informací
● schopnost řešit jen známé typy úkolů (aplikováním naučených, ale nepochopených
postupů); neschopnost naučené postupy modifikovat
● neschopnost vysvětlit zvolený postup
● neschopnost aplikovat poznatky
4.3.2 Formalizmus a transmisivní vyučování
Formální poznání jako výsledek vzdělávacího procesu je nejčastěji připisováno tzv.
transmisivnímu vyučováním, které lze stručně charakterizovat jako „předávání hotových
poznatků“ (Zormanová, 2012) a konstruktivismus je chápán jako jeho protiklad. Transmisivní
přístup je v zásadě založen na předávání „hotových poznatků“, typicky v rámci frontální výuky
a s použitím metody výkladu. V souvislosti se školní výukou a předměty vycházejícími z
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přírodních věd, které jsou tématu práce blíže, se v podstatě jedná o „ ... přenos časti hotové vědy
(informatiky, matematiky, fyziky, …) prostřednictvím výkladu učitele, četby knihy či
vyhledávání informací v moderních médiích“ (Kuřina, 2006). Takový přístup nemusí apriori
být chybný za všech okolností, jak by mohlo vyplynout z jeho kritiky. Podstatou problému však
je praxe, tedy skutečnost, že se ve školním vyučování rozšířil i do takových edukačních aktivit,
pro které je zcela nevhodný. Přestože nevýhody a rizika transmisivního přístupu jsou dlouho
známy a konstruktivismus jako alternativa se postupně vyvíjí již od počátku 20 stol., stále
zřejmě platí, že „naše škola je založena převážně ´transmisivně´“ (Kuřina, 2006).
4.3.3 Realistický konstruktivismus
Na druhou stranu i transmisivní přístup má své výhody a opodstatnění a řada konstruktivistů si
uvědomuje, že ne vše se dá vymyslet a že i k objevování je třeba doplňujících informací.
Naznačený

postoj

se

promítá

v tzv.

realistickém

konstruktivismu,

který

kromě

konstruktivistických zásad zdůrazňuje i možnost transmise. F. Kuřina (In Hejný, 2004) uvádí,
že „můžeme přirozeně sdělovat žákovi všechny potřebné informace, vysvětlovat pojmy,
odkazovat na poznatky …“ a že „konstruktivní vyučování tedy může obsahovat transmisi
celých partií … i instrukce k řešení typických úloh“. Z. Kalhous (In Hejný, 2004) považuje
transmisivní vyučování za nutné tam, kde přenášíme fakta, která žák přijímá bez konstrukce.

4.4 Role učitele a žáka v konstruktivisticky pojaté výuce
Přestože ve stručných charakteristikách role učitele v konstruktivistické výuce nalezneme
vymezení, že učitel je „průvodcem“ nebo „facilitátorem“ (Kalhous, Obst, 2009 a Rambousek,
2015) neznamená to, že jeho role je méně významná než např. u transmisivního vyučování.
Naopak, je to role klíčová a pravděpodobně i náročnější, protože učitel musí zajistit, že budou
dodrženy výše uvedené zásady a doporučení. Učitel musí vytvořit podnětné prostředí,
motivovat žáky, promýšlet a navozovat problémové situace, správně reagovat na žáky atd. Zdá
se tedy, že jeho role v konstruktivistické výuce je dokonce mnohem náročnější než např. u
transmisivního vyučování, a to jak na přípravu, tak i na realizaci.
Konstruktivismus sice klade důraz na aktivitu žáka, ta se ale musí odehrávat v učitelem
připravených situacích. Podle Bertranda (1998) žák nemůže řešit zadání (problém, úkol, …)
„jestliže nemá k dispozici jisté množství signifikantních prvků (dokumenty, experimenty,
argumenty) a jestliže nedostal jistý počet formálních postupů (symboliku, grafy, schémata či
modely), které může při svém postupu používat“. Je tedy na učiteli, aby vždy zvážil, jaké prvky
a postupy musí žákům zprostředkovat, aby pak jejich aktivita vedla k úspěchu.
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Podrobně se úlohou učitele zabývá Vondrová (In Rendl, 2013), která formuluje sedm znaků,
resp. principů, které shrnuje následující přehled:
1. Učitel probouzí zájem o předmět a jeho poznávání.
2. Učitel předkládá žákům podnětná prostředí (úlohy a problémy).
3. Učitel podporuje žákův aktivní přístup k získávání poznatků.
4. Učitel rozvíjí u žáků schopnost samostatného a kritického myšlení v matematice.
5. Učitel nahlíží na chybu žáka jako na vývojové stádium žákova chápání matematiky
a impulz pro další práci.
6. Učitel iniciuje a moderuje diskuse se žáky a mezi žáky o matematické podstatě
problémů.
7. Učitel se u žáků orientuje na diagnostiku porozumění.
K prvnímu bodu pak Vondrová (In Rendl, 2013) dodává, že kromě motivace praktickými
aplikacemi matematiky se jako nejefektivnější ukazuje motivace radostí z úspěchu a naopak
varuje před tím, aby učitel vytvářel v žácích dojem, že podstatou je pamatování si vzorců,
pouček atd.
Podnětným prostředím je obecně myšlena situace, kterou se chce žák zabývat. Zjednodušeně
řečeno je to aktivita, ke které je motivován a která přináší zajímavé otázky, problémy nebo
nabízí pozitivní očekávání pro žáka významného výsledku.
Podpora aktivního přístupu a rozvoj samostatného myšlení spolu úzce souvisejí. Jde o to, aby
žák o problému uvažoval samostatně, kladl si otázky, promýšlel souvislosti, vytvářel a ověřoval
hypotézy. Učitel pak aktivity žáka usměrňuje, pomáhá mu (např. pomocí otázek) dopátrat se
podstaty, povzbuzuje ho, popř. naznačuje alternativní přístupy, které žáka nenapadly.
Důležitá (zejm. ve vztahu předchozímu odstavci) je i práce s chybou (bod 5) a diagnostika (bod
7), obecně schopnost učitele odhalit žákovy myšlenkové pochody. Jenom tehdy, na základě
odhalení podstaty chyb, příčin toho, že se žák dostal do „slepé uličky“, umožňuje učiteli žáka
efektivně usměrňovat.

4.5 Konstruktivistické přístupy v informační výchově
Tato kapitola je věnována realizaci záměru transformovat výše charakterizované
konstruktivistické přístupy tak, aby je bylo možné aplikovat ve výuce informatiky, resp.
informační výchovy (dále jen Informatika). Nejprve se zaměřím na obsah Informatiky v úrovni
tematických oblastí, se kterými se můžeme na současných základních a středních školách setkat
i oblastí, o kterých se jako o obsahu Informatiky hovoří, přestože v praxi škol nejsou příliš
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zastoupeny. Současně budou diskutovány možnosti aplikace konstruktivistických přístupů do
jednotlivých tematických oblastí, či jejich skupin. Nakonec bude detailněji rozpracován
konstruktivistický přístup pro tematické celky, které byly zvoleny v kapitole 3.2.
4.5.1 Obsah a charakter tematických celků Informatiky
Jak konstatují studie (Rambousek, 2006 a Černochová, 2013), které byly využity v rámci
analýzy současného stavu (kapitola 3), je tematická skladba Informatiky napříč školami
relativně nejednotná (ve srovnání např. s předměty jako je Český jazyk, Matematika aj.). Jde
jak o zastoupení, tedy přítomnost či nepřítomnost celků v tematickém plánu, tak i o časovou
dotaci, která je jim věnována. Navíc se tematické celky od sebe liší i svým charakterem, resp.
druhem aktivit, které lze v jejich rámci s žáky realizovat, ale liší se i oblastmi, ve kterých kladou
nároky na žáka. Jsou mezi nimi mimo jiné celky, které dávají prostor tvořivosti (grafika,
multimédia), celky výchovné (bezpečnost, etika), celky technické (HW), celky orientované na
nástroje (práce v textovém editoru) a další. Srovnáme-li i tuto charakterovou rozmanitost
tematických oblastí s jinými předměty ve škole, můžeme dojít k závěru, že Informatika je
v tomto směru poměrně heterogenním předmětem. Dokonce v ní můžeme najít i jisté překryvy
s jinými předměty, např. s výtvarnou výchovou (grafika), matematikou (tabulkový kalkulátor,
částečně algoritmizace), fyzikou (HW), společenskovědními předměty (bezpečnost, autorské
právo, etika), českým jazykem (práce v textovém editoru) atp. Uvedená heterogenita,
ilustrovaná i naznačenými překryvy s jinými předměty ukazuje, že pravděpodobně bude nutné
se z hlediska aplikace konstruktivistických přístupů zabývat jednotlivými tematickými oblastmi
samostatně (v lepším případě po skupinách).
Za základ dalších úvah, resp. diskuze se jako vhodné členění ukazuje klasifikace tematických
celků, kterou provedl Štípek (In Černochová, 2013, s. 247 - 249):
Základní uživatelské dovednosti


Základní uživatelské dovednosti, práce v OS, správa souborů



Vyhledávání a získávání informací na internetu, sběr dat



Práce s tabulkovým kalkulátorem – zpracování dat, tvorba tabulek a grafů



Práce s textovým editorem – tvorba a úprava textu, základy typografie



Vytváření a využití prezentací – práce s prezentačními aplikacemi

Pokročilé uživatelské dovednosti


Práce s počítačovou grafikou – úprava a tvorba grafiky
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Práce se zvukem a videem na počítači – využití a tvorba multimédií

Témata algoritmicko-formalizační povahy


Algoritmizace a základy programování – rozvoj algoritmického myšlení



Vytváření a publikování webových stránek (HTML, CSS, PHP apod.)



Základy práce s databázovými systémy – tvorba a využití databází

Teoretická témata


Hardware a software počítačů – struktura a funkce počítače



Teorie kolem informací (např. formy, velikost, zdroje, uchování, přenos)

Výchovná témata


Bezpečnost na internetu, autorské právo, etické zásady



Komunikace a spolupráce v digitálním prostředí

Uvedená klasifikace byla použita pro interpretaci výsledků výzkumu (Černochová, 2013),
nikoli tedy pro klasifikaci z hlediska možného uplatnění konstruktivistických přístupů, ale i tak
částečně vystihuje určité společné rysy celků v jednotlivých skupinách tak, jak bylo naznačeno
výše. Navíc na konkrétních celcích v ostřejších obrysech ilustruje výše popsanou heterogenitu.
Vzhledem k heterogenitě obsahu Informatiky se otázka možností aplikace konstruktivistických
přístupů spíše rozpadá na dílčí otázky vztahující se k jednotlivým skupinám témat. Z hlediska
výukových aktivit, resp. činnosti žáků tu snad s výjimkou fyzické (sportovní) aktivity najdeme
vše, co je typické pro ostatní školní předměty. V souvislosti s prací s informacemi je to mj.
porozumění textu (český jazyk), v souvislosti s grafikou tvůrčí činnost (jako ve výtvarné
výchově), u práce se zvukem také tvůrčí činnost (související s hudební výchovou), při
zpracování číselných informací je to vlastně celá matematika a její aplikace, v případě
bezpečnostních a etických otázek výchova jako taková (občanská výchova) atd. Není tedy, dle
mého názoru, možné stanovit nějaký „jednotný“ přístup, alespoň v míře, jakou můžeme vidět
v didaktice matematiky, který by současně nebyl na tak obecné úrovni, jako jsou vlastně obecné
zásady a principy konstruktivistického přístupu, jak byl rozebrán v předchozí kapitole. Proto, i
s ohledem na hlavní zaměření práce - analyzovat možnosti aplikace konstruktivistických
přístupů ve výuce vybraných tematických celků z oblasti IT na základní škole, bude detailněji
rozpracován konstruktivistický přístup pro jednu zvolenou tematickou oblast.
V kapitole 3.2 byla na základě analýzy vybrána čtveřice tematických oblastí, u kterých lze
předpokládat nadprůměrný zájem žáků, v průměru neutrální až pozitivní preference učitelů,
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význam pro rozvoj ICT kompetencí žáků a v neposlední řadě také schopnost učitelů odborně
dané téma pokrýt. Byly to celky:


Vytváření a využití prezentací – práce s prezentačními aplikacemi,



Vyhledávání a získávání informací na internetu, sběr dat,



Práce s počítačovou grafikou – úprava a tvorba grafiky,



Základní uživatelské dovednosti, práce v OS, správa souborů

Podle Štípkovy klasifikace (In Černochová, 2013, s. 247 - 249) spadají 3 celky do kategorie
Základní uživatelské dovednosti a jeden do kategorie Pokročilé uživatelské dovednosti. První
kategorie z hlediska charakteru činností představuje skupinu témat, která se vlastně orientují na
základní činnosti nutné v podstatě pro každou aktivitu na počítači (správa OS, správa souborů)
a na zpracování informací, včetně jejich vyhledávání, úpravu a zpracování. Druhá z uvedených
kategorií se z hlediska charakteru činností částečně také týká zpracování informací (např.
grafických), ale převažuje tvůrčí aspekt, respektive daná oblast dává potenciálně výrazně větší
prostor pro kreativitu než je tomu např. v případě zpracování číselných a textových informací.
Vezmeme-li v úvahu výše popsané zásady konstruktivisticky pojaté výuky, požadavky či
doporučení směrem k činnosti učitele a jeho úloze, pak se právě druhá kategorie (Pokročilé
uživatelské dovednosti) jeví jako vhodnější (snazší) pro aplikaci konstruktivistických přístupů.
Ze čtveřice tematických celků, které jsou výstupem analýzy současného stavu, se tedy jako
nejvhodnější jeví jediný zástupce kategorie Pokročilé uživatelské dovednosti, a sice celek Práce
s počítačovou grafikou – úprava a tvorba grafiky.
Takto zvolený obsah kurzu dle mého názoru dává poměrně rozumnou naději, že může být široce
využíván školami a současně být přínosem ve smyslu obohacení výuky o pro žáky zajímavé a
podnětné téma.
Ke zvolené tematické oblasti bude formulován základní přístup, resp. zásady i možnosti s
ohledem na její charakter, a to v kategoriích, které vyplývají z rozboru konstruktivistických
přístupů v předchozí kapitole. Půjde o následující kategorie:
1. Vnitřní předpoklady
2. Aktivita subjektu
3. Motivace a podnětné prostředí
4. Učení konstruováním, aktivní manipulace, objevování
5. Interakce, komunikace a kooperace ve skupině
6. Transmisivní vyučování a instruktáž
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4.6 Tematická oblast – počítačová grafika
Počítačová grafika je oblast, ve které najdeme složku teoretickou (barevné modely, senzory,
zařízení (skenery apod.)), tvůrčí (nejen při tvorbě, ale i úpravě) a dovednostní (související
s konkrétní aplikací). Současně není typickou vědou jako např. matematika nebo fyzika,
protože je vlastně výtvorem člověka, nikoliv výsledkem poznání přírody. Tato hlavní specifika
Počítačové grafiky musí být proto reflektována při pokusu o formulaci konstruktivistického
přístupu k této tematické oblasti.
V následujících odstavcích proto budou pro jednotlivé kategorie (viz předchozí podkapitola)
formulována východiska a obecná doporučení, jak realizovat konstruktivisticky pojatou výuku
v oblasti Počítačové grafiky.
4.6.1 Východiska a doporučení
Vnitřní předpoklady
Při výuce Informatiky se v realitě škol setkáváme relativně častěji (ve srovnání s jinými
předměty) s tím, že žáci mají v některých oblastech poměrně dobré kompetence. To
s sebou přináší riziko, že se tito žáci mohou nudit ve chvílích, kdy se ve výuce zabýváme
něčím, co dobře zvládají, a je tedy potřeba připravit opatření na jeho minimalizaci.
Úvodní diskuze – na počátku výuky (v první hodině) je vhodné zahájit diskuzi o
počítačové grafice, která učiteli dovolí zmapovat, jak na tom jednotliví žáci jsou, co již
umí, o čem nikdy neslyšeli apod. Současně může vyučující získat i informace o tom, co
žáky nejvíce zajímá, čemu by se chtěli ve výuce věnovat. Podle toho pak učitel může
přizpůsobit alespoň částečně výuku.
Doplňkové aktivity – vedle aktivit, které budou provádět všichni žáci, je vhodné si
připravit i další aktivity, popř. rozšíření aktivit právě pro žáky, kteří budou rychle hotovi.
Další možnosti souvisejí více s kategorií č. 5. a proto budou rozebrány tam.
Aktivita subjektu
V rámci počítačové grafiky se přímo nabízí samostatná, popř. skupinová tvůrčí aktivita.
Lze předpokládat, že z časového hlediska bude převažující. Aktivita subjektu by ale měla
být realizována i při rozvíjení dovedností vázaných na konkrétní aplikace – nástroje pro
tvorbu a úpravu grafiky (i během instruktáže), ale i při budování teoretických poznatků (i
během výkladu). Podrobněji bude zásada aktivity subjektu rozpracována v dalších
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kategoriích.
Motivace a podnětné prostředí
Jak bylo výše uvedeno, jedním z nejsilnějších motivačních faktorů je radost z úspěchu,
resp. radost z poznání, pochopení něčeho nebo vyřešení problému. V počítačové grafice se
navíc nabízí i radost z výsledku vlastní činnosti, ale pravděpodobně i radost ze samotné
tvůrčí činnosti. Zde je důležité, aby žáci dostali relativně volný prostor pro vlastní tvůrčí
činnost. Nejde tedy o plnění podrobněji zadaných úkolů (např. upravte obrázek tak, aby
…) nebo řešení konkrétních problémů, ale maximální prostor pro vlastní realizaci.
Volná tvůrčí činnost – po probrání určitého úseku učiva by měl být dán prostor poměrně
volné tvůrčí činnosti. To samozřejmě neznamená, že necháme žáky dělat zcela volně to, co
chtějí. Měli bychom určit aspoň rámec, např. že výstupem má být plakát a každý žák si
zvolí téma (hudební skupiny, počítačové hry apod.), nebo vizitka, animace apod.
Nezanedbatelným motivačním faktorem v Počítačové grafice je vlastně počítačová grafika
sama. Z kapitoly 3 (o současném stavu informační výchovy na základních školách) plyne,
že počítačová grafika je u žáků nejoblíbenějším tematickým celkem v rámci Informatiky.
Nicméně i tak je vhodné reflektovat preference žáků např. tematickým zaměřením úkolů.
Žáci by měli mít možnost tvořit to, co se jim líbí.
Úlohy odpovídající věku – dílčí úlohy (ne volná tvůrčí činnost) by měly svou tématikou
(co budou žáci kreslit nebo upravovat) odpovídat jejich věku, tomu, co je typicky zajímá.
U mladších žáků to mohou být různé pohádkové nebo dobrodružné motivy, u starších
motivy spojené s hudbou apod.
Varianty úkolů – tam, kde je to možné by zadání úkolů, problémů apod. mělo mít více
variant tak, aby si žák mohl vybrat tu, která ho nejvíce oslovuje. Např. pro procvičení práce
s křivkou (křivkové objekty) můžeme nabídnout několik variant úkolů, (kde bude nutné
používat nástroje pro práci s křivkou) jako je např. nakreslit autíčko, postavičku, zvíře atd.
Každý žák si bude moci z nabídky vybrat a přitom si všichni procvičí příslušné dovednosti.
Motivace se prolíná i do dalších kategorií, zejména do následující, proto budou další
motivační aspekty rozebrány tam.
Učení konstruováním, aktivní manipulace, objevování
Aktivní manipulací se nemyslí pouze manuální aktivita, ale samozřejmě i myšlenková a
také manipulace v prostředí různých aplikací, kterou lze asi nazvat virtuální. Vzhledem
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k charakteru Počítačové grafiky se tedy aktivní manipulace přímo nabízí. Převážně se ale
bude jednat o manipulaci v souvislosti s osvojováním různých aplikací, objevování funkcí
dílčích nástrojů a jejich kombinování, jinými slovy spíše experimentální činnost s cílem
odhalit možnosti nástrojů.
Experimentování s nástroji – kromě řízeného získávaní dovedností (v rámci instruktáže)
by měl být žákům poskytnut i prostor pro samostatnou experimentální činnost. K tomu by
měl být ve vhodných fázích výuky vyhrazen prostor. Přitom učitel může žáky nasměrovat
ať už upozorněním nebo výzvou k vyzkoušení nějaké skupiny nástrojů, efektů apod. nebo
vlastní ukázkou.
Objevování ve smyslu v jakém ho chápe např. didaktika matematiky, která byla jedním
z hlavních zdrojů poznatků o konstruktivistických přístupech v předchozí kapitole, je
v rámci Počítačové grafiky značně omezeno. Objevováním při výuce matematiky je totiž
myšleno objevování samotné matematiky. V počítačové grafice, jako vlastně v produktu
tvůrčí práce člověka jde spíše o objevování jejich možností (možností nástrojů, postupů,
formátů atd.). To se částečně promítá i do výše zmíněné „Experimentální činnosti“, která
je vázána na nástroje, ale objevování jakési podstaty počítačové grafiky lze realizovat nejen
v souvislosti s odhalováním možností nástrojů a aplikací.
Objevování – objevovat lze principy fungování, vlastnosti, limity a mnohé další aspekty
počítačové grafiky, a to opět experimentálně. V případě principů je to např. seznámení se
se způsobem vnímání barev lidským okem a hledání souvislosti s konstrukcí monitoru,
nebo experimentální činnost s mícháním barev v modelu RGB. V případě vlastností je to
např. zkoumání možností změny velikosti u bitmapové a vektorové grafiky. V případě
limitů zkoumání dopadu míry ztrátové komprese na kvalitu obrázku, ale i limitů změny
velikosti již zmíněné bitmapové grafiky.
To vše dohromady pak vlastně vede ke konstrukci poznání, i když to není vždy poznání
přírodních zákonů (jako v matematice nebo fyzice), ale principů technologií, nástrojů,
formátů atp.
Interakce, komunikace a kooperace ve skupině
Vedle obecných přístupů k interakci, komunikaci a kooperaci, které byly zmíněny
v předchozí kapitole, lze v rámci této kategorie přispět i k řešení problému zmíněnému
v první kategorii – a sice ke snížení rizika, že se pokročilejší žáci mohou v rámci plnění
úkolů při čekání na ostatní nudit.
32

Asistence – Možností je využít schopnější žáky jako asistenty. Mohou pomáhat
spolužákům, kteří se s danou problematikou setkávají poprvé a postupují pomaleji. Učitel
by přitom měl asistenty sledovat a případně i usměrňovat jejich činnost.
Skupinová práce – Pokud se podaří schopnější žáky identifikovat s předstihem (např.
v předchozí hodině) je vhodné je rozdělit pokud možno rovnoměrně do skupin, kde mohou
mj. sehrát roli asistenta nebo vedoucího skupiny.
V souvislosti s výukovými aktivitami, u kterých z podstaty zadání budou žáci dosahovat
různých výsledků, lze doporučit zprostředkování vybraných výsledků konkrétních žáků
nebo skupin ostatním.
Prezentace výsledků – Především výsledky experimentování (viz „Experimentování s
nástroji“) by měly být např. formou prezentace (předvedení nebo instruktáže)
zprostředkovány ostatním žákům, a to nejlépe jejich autorem nebo alespoň učitelem.
Podobný přístup by měl učitel zvážit i u výstupů dalších aktivit (tvůrčích, objevitelských
apod.)
Transmisivní vyučování a instruktáž
Poslední kategorie souvisí hlavně s první a třetí složkou Počítačové grafiky, a sice se
složkou teoretickou (barevné modely, senzory, zařízení (skenery apod.)) a dovednostní
(související s konkrétní aplikací).
Jak bylo uvedeno v přechozí kapitole, v části věnované transmisivnímu vyučování, je tento
způsob výuky přípustný, protože ne vše lze „objevit“ a i pro objevování je třeba mít alespoň
nějaké základní informace. V Počítačové grafice se tak v souvislosti s uvedenými složkami
(teoretickou a dovednostní) musíme zabývat metodou výkladu a instruktáže a přitom se
snažit zohlednit zejména princip aktivity subjektu a motivaci.
U teoretické složky se dle mého názoru nelze bez metody výkladu reálně obejít. Vycházím
zde hlavně z toho, že výuka má vymezený čas a je třeba zvažovat, které učivo s žáky
probereme v duchu konstruktivistických přístupů (časově náročnější) a které s převažující
výkladem (časově efektivnější). Na druhou stranu je třeba mít na paměti, že delší výklad
může vést k útlumu aktivity subjektu. Proto se jako vhodný jeví výklad, který bude
doplňován dalšími aktivitami.
Výklad – Teorie počítačové grafiky má těsnou vazbu k praxi. Většina základních pojmů,
se kterými se žáci základních škol běžně seznamují, se dá snadno vizualizovat (často mají
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vlastně vizuální povahu – DPI, rozlišení, RGB atp.), proto je vhodné výklad rozčlenit do
úseků, po kterých bude dán žákům prostor k experimentům, popř. experimentálnímu
hledání odpovědí na otázky (u RGB např. „Najděte kombinaci RGB pro žlutou barvu“).
Žáci tak budou mít příležitost aktivně elaborovat s právě získanými poznatky, promýšlet
souvislosti, zákonitosti, hypotézy (a případně je diskutovat).
U složky dovednostní a metody instruktáže se nabízí podobný přístup jako u výkladu a je
podle mého názoru dokonce snazší.
Instruktáž – Při osvojování práce s grafickými nástroji metodou instruktáže je vhodné
zařazovat jednoduché dílčí úkoly, na kterých si žáci ihned vše vyzkouší, popř. zařazovat
problémové dílčí úkoly, při jejichž řešení budou muset žáci o nástrojích přemýšlet a
v důsledku jim to dovolí i odhalit jejich další možnosti, které nebyly představeny v rámci
instruktáže. Výuku tak lze rámcově popsat jako opakující se sekvenci instruktáž - krátká
samostatné práce. Po několika cyklech je pak vhodné zařadit delší samostatnou
(individuální nebo skupinovou) aktivitu, kde si žáci procvičí a upevní získané dovednosti
na komplexnějších úkolech nebo zařadit „Experimentování s nástroji“, které bylo popsánu
ve čtvrté kategorii.
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5. Ověření navržených konstruktivistických přístupů
5.1 Akční výzkum
Akční výzkum v oblasti vzdělávání je specifický druh výzkumu, který je silně vázaný na
vzdělávací praxi. Jeho cílem není primárně něco zjistit, ověřit apod., ale zkvalitnit vzdělávací
praxi. Zjišťování, ověřování, experimentování atd. jsou jen kroky, respektive dílčí způsoby,
které mají k dosažení primárního cíle přispět.
V posledních několika dekádách se objevila celá řada koncepcí akčního výzkumu, které se
opíraly o různé filozofické základy. Typologii akčního výzkumu představili Cassell a Johnson
(2006), kteří identifikovali několik typů: experimentální, induktivní, participační a participační
výzkumná praxe.
Podle Janíka (In Maňák, Švec, 2004) je nejstarší Lewinova koncepce akčního výzkumu, která
pochází z 30. let minulého století a Lewin je tak vlastně zakladatelem akčního výzkumu. Podle
typologie Cassell a Johnson (2006) spadá do kategorie experimentálního akčního výzkumu a
snaží se o objektivitu a nezávislé testování hypotéz. Lewin (In Pavelková, 2012) si však vedle
snahy po objektivitě uvědomuje i potřebu přínosu pro praxi a „upozornil na nutnost překlenutí
propasti mezi teoretickými výstupy z výzkumů a „univerzálními pravdami“ a konkrétními
problémy v praxi“. Jako první přináší myšlenku zkoumat sociální jevy prostřednictvím záměrně
navozovaných změn a zásahů (akční zásah), následně je vyhodnocovat a tyto kroky cyklicky
opakovat. Podle Janíka (In Maňák, Švec, 2004) se na základě Lewinovy práce postupně
prosazuje koncept učitele výzkumníka.
Induktivní akční výzkum klade důraz na pozorování a pochopení zkoumané reality. Každá
iterace výzkumného cyklu pak sestává ze tří na sebe navazujících fází: diagnostika, akce
(intervence), reflexe. Participační akční výzkum zdůrazňuje spolupráci, tedy vědomé a aktivní
zapojení aktérů situace. Uplatňuje se především u organizací se složitější hierarchickou
strukturou. Přitom se nepředpokládá zapojení všech aktérů, ale spíše těch klíčových, kteří se
obvykle vyskytují na vyšších příčkách hierarchie. Všichni aktivně participující se pak podílejí
na diagnostice, akci i reflexi. Ostatní aktéři mají zcela pasivní roli, popř. poskytují zpětnou
vazbu. Z participačního akčního výzkumu pak vychází participační akční výzkumná praxe.
Tento typ akčního výzkumu klade důraz na aktivní zapojení všech aktérů, a to ve všech fázích
(Cassell, 2006).
Z hlediska

zaměření

práce

a

předpokládaného
35

ověřování

možností

aplikace

konstruktivistických přístupů v praxi se jako nejvýhodnější jeví induktivní akční výzkum. Pro
daný úkol představuje induktivní akční výzkum flexibilní metodologii, která umožňuje pružně
reagovat na situaci a není tak vázán na precizní formulaci hypotéz a jejich testování. Navíc dle
mého názoru nejlépe odpovídá charakteru předpokládané situace, resp. zkoumané sociální
skupiny – školní třídě. Proto se v dalším textu zaměřím na konkrétní modely induktivního typu,
resp. modely využívané právě v pedagogické praxi.
Prvním modelem či přístupem je koncepce Elliotta (1981). Ten vychází z toho, že „akční
výzkum je … učiteli prováděná systematická reflexe profesních situací s cílem jejich dalšího
rozvinutí“. Elliott (1981) přitom celý proces akčního výzkumu rozděluje do čtyř fází (viz
obrázek 2): první fází je akce, na ní pak navazuje reflexe, v jejímž rámci jsou vyhodnoceny
dopady akce (někdy též tzv. akčního zásahu), na základě reflexe je pak vytvořena praktická
teorie, která zjednodušeně řečeno představuje učitelovo zdůvodnění dopadů či důsledků akce
zjištěných v rámci reflexe a poslední fází jsou nápady pro akci, tedy souhrn návrhů pro další
akci s cílem eliminovat důsledky vyhodnocené jako negativní, popř. posílit ty, které jsou
vyhodnoceny jako žádoucí. Obvykle pak následují další iterace, vše se cyklicky opakuje,
přičemž poslední iterace v optimálním případě končí ve fázi reflexe, jejímž výstupem je
konstatování, že bylo dosaženo cílů (změn) v požadované kvalitě, v horším případě závěrem,
že dosavadní přístup selhal a nemá smysl v dalších iteracích pokračovat.

Obrázek 2 - Fáze akčního výzkumu (Elliott, 1981)
Mezi často zmiňované přístupy k akčnímu výzkumu patří i model Kemmise (In Carr, 1986) –
viz obrázek 3. Podobně jako Elliott (1981), představuje i Kemmis čtyřfázový model, avšak
smysl jeho fází se od Elliottových liší, konkrétně jde o: a) plánování, b) akci, c) pozorování a
d) reflexi. Ve srovnání s Elliottovým modelem zde chybí praktická teorie a naopak tu navíc je
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pozorování. Ve skutečnosti ale nejde o zásadní rozdíl, protože aktivity obdobné praktické teorii
jsou u Kemmise součástí reflexe a naopak Kemmisovo pozorování (sběr informací) je u Elliotta
součástí akce. Jde tedy spíše o rozdíl v důrazu, o to, že každý z autorů akcentuje jiné aspekty
(Kemmis akcentuje jako metodu sběru dat pozorování).

Obrázek 3 - Model akčního výzkumu podle Kemmise (In Carr, 1986)
U obou výše představených přístupů k akčnímu výzkumu jsou však zásadní dva momenty.
Prvním momentem je systematická reflexe vlastní činnosti a jejích důsledků či výsledků,
druhým je snaha tuto činnost a její výsledky zkvalitnit, popř. zmírnit negativní důsledky.
V pedagogice je tak akční výzkum chápán především jako nástroj, který učitelům pomáhá lépe
poznávat a pochopit procesy a problémy své vlastní výukové činnosti a řešit je. Učitel se tak na
jedné straně ocitá v roli výzkumníka a straně druhé v roli aktivního účastníka akce. Přitom
prostřednictvím akčního výzkumu nemusí řešit jen aktuální problémy, ale testovat i nové
přístupy a zdokonalovat se v jejich používání. V tomto smyslu se tedy akční výzkum nabízí i
jako možný nástroj pro splnění dílčího cíle této práce, a sice k ověření navržených přístupů ke
konstruktivisticky pojaté výuce ve vybrané oblasti Informatiky.
Akční výzkum je často charakterizován jako metoda, která přibližuje teorii k praxi, tedy
usnadňuje či urychluje pronikání nových poznatků, teorií a přístupů do pedagogické praxe
(Hendl, 2008). Toto rozkročení mezi „tradičně“ chápaným výzkumem a praxí v řadě směrů
velmi stěžuje plnění kritérií kladených na výzkum, a to především ve fázi realizace (jak bude
rozebráno níže). Přesto by se mělo jednat o aktivitu systematickou, která (tak jako „tradiční“
výzkum) má vymezené cíle, formuluje výzkumné otázky, definuje způsob a metody sběru dat,
metody vyhodnocování (analýzy dat) a samozřejmě stanovuje plán výzkumu (ten je ovšem
značně předurčen cyklickým opakováním fází). Poměrně výstižná charakteristika akčního
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výzkumu v souvislosti s uvedenými složkami vyplývá ze srovnání „standardního“ výzkumu
s akčním výzkumem, kterou ve svém článku představil Janík (In Maňák, Švec, 2004):
„KLASICKÝ“ VÝZKUM

AKČNÍ VÝZKUM

↓

↓
CÍLE

-

získávání objektivních poznatků

-

-

výzkumník se chce něco dozvědět
učitelé, žáci jsou „zkoumáni“

-

získávání konkrétních poznatků o praxi
s cílem změnit ji k lepšímu
učitel se chce něco dozvědět
učitel zkoumá

VÝZKUMNÉ OTÁZKY
-

odvozeny z výzkumných záměrů (na
základě studia odborné literatury)
v průběhu výzkumu je nelze měnit

-

vyplynou z potřeb učitele

-

mohou se v průběhu výzkumu změnit

DESIGN (PLÁN) VÝZKUMU
-

stanoven před začátkem výzkumu

-

vyvíjí se, může být v průběhu měněn

VÝZKUMNÝ VZOREK
-

reprezentativní
po výběru zůstává stejný

-

nereprezentativní
může být kdykoliv změněn

-

probíhá nedogmaticky

-

metody sběru dat mohou být kdykoliv
změněny

SBĚR DAT
-

strategie sběru dat je stanovena před
začátkem výzkumu

METODY VYHODNOCOVÁNÍ DAT
-

statistické metody
inferenční statistika

-

analýza dat
deskriptivní statistika

-

Jazyk učitelů

JAZYK
-

jazyk vědy

VÝSLEDKY
-

Často jsou k dispozici teprve s delším
časovým odstupem
Jsou zobecněné a objektivní
„majiteli“ poznatků jsou výzkumníci

-

Jsou bezprostředně k dispozici

-

Jsou platné „teď a tady“
Jsou subjektivní
„majiteli“ poznatků jsou učitelé

S jistotou pravděpodobnosti lze
bezprostředně zpětně působit na jednání
konkrétního učitele
Vlastní zkušenosti
jednání je autonomní

DOPAD
-

Je možné zpětně působit na jednání učitelů
jako profesní skupiny

-

-

Vnější zkušenosti
Snaha ovlivnit jednání učitele zvnějšku

-

Tabulka 1 - Rozdíly mezi „klasickým“ výzkumem a akčním výzkumem (Maňák, Švec, 2004)
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Tradiční pedagogický výzkum, který je vázán na sběr dat, usiluje obvykle o zobecnitelnost
výsledků, staví na reprezentativním vzorku, dbá o objektivitu výzkumníků, kteří se často
nacházejí vně zkoumané situace, formuluje otázky, resp. hypotézy, na které hledá odpověď,
resp. se je snaží ověřit a jeho finálním produktem jsou (pokud vše proběhne dobře) objektivní
a obecně platné výsledky. Naproti tomu akční výzkum v našem užším pojetí – realizuje ho
učitel ve své vlastní výuce – nepracuje s reprezentativním vzorkem a jeho výsledky se vztahují
ke konkrétní skupině žáků, nemůže být striktně vzato objektivním, protože je součástí
zkoumané reality a navíc v rámci reflexe hodnotí mimo jiné i svou vlastní osobu, přinejmenším
dílčí otázky a hypotézy stanovuje znovu a opakovaně v rámci jednotlivých cyklů, pracuje
většinu času samostatně a do celého procesu se tak výrazně promítají jeho znalosti, jeho
kompetence, jeho invence a jeho zkušenosti. Výsledkem (vedle zkvalitnění vlastní výuky) tedy
není obecně platné, objektivní poznání, ale spíše zkušenosti, které jsou nicméně do jisté míry
přenositelné.
Důležitou roli v souvislosti s akčním výzkumem prováděným učiteli na školách hraje i
komunita, tedy kolegové a kolegyně z učitelského sboru, ale i žáci. Učitelé – výzkumníci
mohou diskutovat s kolegy (fáze reflexe a fáze plánování, resp. praktické teorie), s mentory,
nebo v případě Informatiky s ICT koordinátorem. Učitel – výzkumník se tak může seznámit
s jinými pohledy na aktuálně řešený problém, může získat inspiraci pro další postup, popř. i
konkrétní návrh na řešení či postup, se kterým jeho kolega nebo kolegyně v podobné situaci
v minulosti uspěl. Užitečné mohou být i rozhovory s žáky (např. mimo výuku), které zase
zprostředkují důležitý pohled „z druhé strany“ a přináší tak podstatné informace pro fázi
reflexe. Podle Nezvalové (2002) jsou „pro všechny zúčastněné důležité otázky: 1) proč to
děláme a jak to děláme; 2) je to co děláme efektivní či neefektivní; 3) kam chceme dojít; 4) jak
tam dojdeme“.
Z hlediska metod, které lze v jednotlivých fázích akčního výzkumu využít, se uplatňují
v podstatě standardní metody známé v pedagogickém výzkumu. Souhrnný přehled metod
rozčleněný podle fází, přesněji podle dílčích etap akčního výzkumu zpracoval ve svém článku
Janík (In Maňák, Švec, 2004). V následujícím přehledu je uvedena jeho stručná podoba:
1. Metody vytváření východisek akčního výzkumu


pedagogický deník



skupinový rozhovor



brainstorming
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2. Metody získávání dat


pozorování



rozhovory



audiozáznamy, videozáznamy



analýza žákovských prací

3. Metody analýzy dat


testování tezí



kategorizace dat



kriteriální hodnocení

4. Metody vytváření a ověřování strategií jednání


brainstorming



myšlenkové testování alternativ jednání

Jak vyplývá z uvedených metod, jde v akčním výzkumu spíše o kvalitativní přístup. Přestože
způsoby uvedené v bodě č. 3 mohou evokovat aplikaci statistických metod a tedy naopak
kvantitativní přístup, určující jsou metody získávání dat. Těmi samozřejmě lze obecně získávat
i data kvantitativní povahy (např. evidence počtu výskytu určitých jevů během pozorování), ale
to je možné jen tehdy, když máme předem stanovené hypotézy a sledované proměnné.
V akčním výzkumu však často dopředu nevíme, co přesně sledovat, natož abychom měli
připravenou proměnnou a způsob jejího měření. Sledujeme spíš širší okruhy jevů, popř.
pořizujeme záznam a často teprve na základě jeho analýzy identifikujeme jevy, které se snažíme
analyzovat.
Z výše uvedených charakteristik akčního výzkumu, z naznačených aspektů týkajících se jeho
realizace, z jeho pozice mezi teorií a praxí, resp. ze spojení role výzkumníka a aktéra (je sám
součástí zkoumané situace) a z možnosti využít různé výzkumné metody v různých fázích
plyne, že nejde o standardní výzkumnou metodu, ale spíše o výzkumný „design“. To spolu se
skutečností, že akční výzkum připouští či dokonce počítá se subjektivitou výzkumníka, že jeho
výstupy a závěry nejsou zobecnitelné, že výzkumný vzorek je nereprezentativní, a že téměř vše
lze pružně přizpůsobovat během realizace výzkumu, vedlo k jeho kritice a názorům, že se
nejedná o výzkumnou metodu.
Byla zpochybňována kvalita, reliabilita i validita akčního výzkumu. Řada autorit jej
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nepovažovala za odbornou natož pak objektivní vědeckou aktivitu. Hlavním argumentem bylo,
že ze své podstaty nemůže přinášet vědecké poznání a přispívat tak k rozvoji vědy. Švec
v tomto směru shrnuje, že „poznání, které produkuje je natolik subjektivní a kontextově vázané,
že je nelze považovat za vědecké poznání“ (Švec, 2009, s. 257). Na druhou stranu Švec dodává,
že jde spíše o výzkumný design a zároveň jeden z mála přístupů, který má přínos pro praxi,
když uvádí: „Přesto i epistemologický přínos akčního výzkumu je nesporný – spočívá v tom,
že jeho produktem jsou specifické (lokální, kontextualizované) poznatky, které zpravidla
zůstávají stranou pozornosti tzv. vědeckého výzkumu“ (Švec, 2009).
Nejen v souvislosti s výše stručně zmíněnou kritikou se při plánování a realizaci akčního
výzkumu dbá na to, aby byla ujasněna jeho východiska, koncepce, alespoň rámcově postup a
respektovány určité zásady či doporučení. Uvedené požadavky proto ve formě doporučení,
resp. zásad shrnuji v následujícím přehledu (Hendl, 2008, Pavelková, 2012 a Maňák, Švec,
2004):


Zdůvodnění výzkumu – Je výchozím bodem, ve kterém musí být ujasněn důvod, proč
má vůbec být výzkum realizován. Může jít o problém, který učitel výzkumník pociťuje,
nebo záměr nějakým způsobem změnit či inovovat vlastní výuku.



Cíle výzkumu – Ty jsou často formulovány obecně. Obvykle je cílem dosáhnout
lepších výsledků výuky, zlepšit atmosféru v kolektivu žáků, ověřit možnost využití
učitelem – výzkumníkem dosud nevyzkoušených metod, materiálů, pomůcek apod.
Vzhledem k podstatě akčního výzkumu a skutečnosti, že předpokládá, že mnoho otázek
zůstává otevřených a ujasňují se až během realizace, není obvyklé stanovovat cíle
striktně a doprovázet je např. soustavou kritérií.



Plán a metody výzkumu – Ve výzkumném plánu jde alespoň o rámcové vymezení etap
a časového rozvrhu. Plán tak představuje návrh výzkumné strategie. Jeho součástí (v
rámci etap) může být i specifikace metod sběru dat a jejich vyhodnocování, popř. lze
podle potřeby metody specifikovat nikoli ve vztahu k etapám, ale ve vztahu k různým
typům jevů, které jsou předpokládány. Při tvorbě plánu je však třeba mít na paměti, že
v průběhu akčního výzkumu se podle okolností může měnit (včetně použitých metod)
a nemá tedy smysl jej zpracovávat podrobně (s přesným časovým rozvrhem) a rigidně
se jej pak držet.

Výše uvedený teoretický rozbor dosavadních poznatků o akčním výzkumu je základem pro
následující kapitolu, ve které bude navržena koncepce akčního výzkumu tak, aby jeho realizací
bylo možné ověřit zvolený koncept (viz kapitola 4.6) implementace konstruktivistických
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přístupů do výuky tematického celku Počítačová grafika.

5.2 Koncepce ověření
5.2.1 Koncepce kurzu a ověření konstruktivistických přístupů
V této kapitole bude popsán kurz a současně i realizace akčního výzkumu, tedy ověření kurzu
a jeho prostřednictvím ověření navržených konstruktivistických přístupů ve výuce tematického
celku Počítačová grafika.
Důvod k rozhodnutí kombinovat v jedné kapitole jak koncepci kurzu, tak i ověření tkví hlavně
v designu akčního výzkumu, konkrétně v cyklickém opakování jeho fází. Reflexe a z ní
plynoucí úprava plánu (přípravy hodin) vedla ke změnám původních verzí. Vzhledem k rozsahu
pasáží popisujících koncepci a obsah kurzu by zahrnutí všech verzí, které postupně vznikaly
během iterací v rámci akčního výzkumu, bylo dle mého názoru neúnosně dlouhé. Proto bude
představena prvotní koncepce každé vyučovací jednotky a u každé pak protokol o reflexi a
provedených změnách a nakonec ve formě časového plánu finální verze vyučovací jednotky.
Jako doplněk specifikace budou uvedeny i vybrané poznámky z pedagogického deníku.
Cílem akčního výzkumu je ověřit prostřednictvím realizace navrženého kurzu možnosti
aplikace konstruktivistických přístupů ve výuce počítačové grafiky.
Během realizace akčního výzkumy byly v různých krocích každé iterace využívány následující
metody a aktivity:


pedagogický deník (z nedostatku času mezi iteracemi vedený většinou volně a
heslovitě)



skupinový rozhovor (krátce s žáky na konci výuce o nejasnostech a problémech)



brainstorming (s kolegy a vedoucím práce)



pozorování (během výuky)



rozhovory (s žáky po skončení výuky)



analýza žákovských prací (pozorováním při plnění samostatné práce)



myšlenkové testování alternativ jednání (zejm. během reflexe)

5.2.2 Koncepce kurzu
Navržený kurz se zaměřuje na vybrané části počítačové grafiky a jeho smyslem je ověřit
možnosti aplikace konstruktivistických přístupů. Tematická oblast počítačové grafiky v tomto
směru nabízí mnoho příležitostí. Některé jsou dle mého názoru snadněji realizovatelné (např.
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výukové aktivity zaměřené na tvůrčí činnost), u jiných je uplatnění konstruktivistických
přístupů složitější (základní pojmy a principy počítačové grafiky). Ověřovat možnosti aplikace
konstruktivistických přístupů tam, kde se jejich aplikace přirozeně nabízí, mi nepřijde účelné.
Jde, dle mého názoru, právě o tvůrčí aktivity, vytváření grafiky v různých editorech atp. Proto
jsem se rozhodl pokusit se o jejich aplikaci tam, kde předmětem nebo cílem výuky je i
pochopení základních pojmů a principů počítačové grafiky.
Vzhledem k možnostem ověření a plánu provést v rámci akčního výzkumu 3 iterace, byl
navržen kurz sestávající z 6 výukových jednotek (vyučovacích hodin), které se obsahově věnují
bitmapové a vektorové grafice, základním pojmům a principům (např. RGB, rozlišení, barevná
hloubka, …), animaci a 3D grafice. Součástí vyučovacích jednotek byly samozřejmě i dílčí
tvůrčí aktivity žáků. Aby však žáci nebyli ochuzeni o praktickou výuku a mohli dostatečně
procvičit a rozvinout získané dovednosti, byly po dohodě s vedením školy (kde bylo ověření
provedeno) zařazeny ještě 2 čistě praktické vyučovací hodiny. Tyto hodiny však nebyly
součástí ověřování (podrobně viz níže, v části „Ověření kurzu“).
Struktura kurzu byla volena s ohledem na realizaci na víceletém gymnáziu. Kurz je tedy členěn
do jednotlivých vyučovacích jednotek, které odpovídají jedné vyučovací hodině (45 min.).
Každá jednotka je specifikována a strukturována redukovanou verzí standardní přípravy na
hodinu. Redukce se týká především opakujících se částí jako je název tematického celku,
informace o škole, autorovy přípravy, vzdělávacím programu, časová dotace apod., neboť ty
jsou u všech jednotek shodné. Specifikace jednotek tedy bude mít následující sktrukturu a bude
doplněna i o protokol z akčního výzkumu:
1. Název hodiny (dílčí téma z oblasti počítačové grafiky)
2. Vstupní požadavky na žáka
3. Obecný cíl (vyučovací jednotky)
4. Dílčí cíle (vyučovací jednotky)
5. Učebnice a učební texty
6. Pomůcky
7. Technické a softwarové vybavení
8. Postup (postup výuky a metodické poznámky)
9. Kontrolní otázky (na které by studenti měli umět na konci vyučovací hodiny
odpovědět)
10. Úlohy k řešení pro studenty
11. Zadání domácího úkolu
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12. Doplnění a rozšíření pro zkušené studenty
13. WWW odkazy
14. Výukové objekty
15. Slovníček pojmů (se kterými budou žáci během výuky seznámeni)
16. Časový plán (minutovník jednotlivých výukových aktivit)
17. Protokol akčního výzkumu
18. Záznam z pedagogického deníku po třetí iteraci
Body, které v dané jednotce nebudou mít náplň (např. nebude využíván žádný učební text,
pomůcky aj.), budou ve struktuře vynechány.

5.3 Ověření kurzu
Ověřování probíhalo od 1. – 31. března 2016, přitom každá z dále specifikovaných hodin byla
učena celkem 3x (tři iterace v rámci akčního výzkumu). Celkem bylo v každé skupině odučeno
8 vyučovacích hodin, z toho u 6-ti hodin probíhal akční výzkum, 2 hodiny byly zařazeny po
dohodě s vedením školy (nebyly součástí akčního výzkumu a nejsou proto ani níže
specifikovány).
Obě třídy (kvarty) měly za týden 2 hodiny informatiky, přičemž:


4. A v termínech
o úterý 11:45-12:30
o pátek 8:55-9:40



4. B v termínech
o úterý 15:25-16:10 (sk. a)
o čtvrtek 14:30-15:15 (sk. b)
o pátek 7:10-7:55 (sk. b)
o pátek 10:50-11:35 (sk. a)

Celá realizace ověření probíhala dle následujícího harmonogramu:
1 hodina: Základní pojmy grafiky I
1)

4. A (út) 1.3.2016 11:45-12:30 (8 chlapců, 5 dívek – 13 žáků)

2)

4. Ba (út) 1.3.2016 15:25-16:10 (8 dívek, 4 chlapci – 12 žáků)

3)

4. Bb (čt) 3.3.2016 14:30-15:15 (10 chlapců)

2 hodina: Základní pojmy grafiky II
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1)

4. Bb (pá) 4.3.2016 7:10-7:55 (10 chlapců)

2)

4. A (pá) 4.3.2016 8:55-9:40 (8 chlapců, 5 dívek – 13 žáků)

3)

4. Ba (pá) 4.3.2016 10:50-11:35 (8 dívek, 4 chlapci – 12 žáků)

3 hodina: Barevná hloubka
1)

4. A (út) 8.3.2016 11:45-12:30 (8 chlapců, 5 dívek – 13 žáků)

2)

4. Ba (út) 8.3.2016 15:25-16:10 (8 dívek, 4 chlapci – 12 žáků)

3)

4. Bb (čt) 10.3.2016 14:30-15:15 (10 chlapců)

4 a 5 hodina – praktická výuka zařazená po dohodě s vedením školy
6 hodina: Animace
1)

4. Bb (pá) 18.3.2016 7:10-7:55 (10 chlapců)

2)

4. A (pá) 18.3.2016 8:55-9:40 (8 chlapců, 5 dívek – 13 žáků)

3)

4. Ba (pá) 18.3.2016 10:50-11:35 (8 dívek, 4 chlapci – 12 žáků)

7 hodina: 3D grafika
1)

4. A (út) 22.3.2016 11:45-12:30 (8 chlapců, 5 dívek – 13 žáků)

2)

4. Ba (út) 22.3.2016 15:25-16:10 (8 dívek, 4 chlapci – 12 žáků)

3)

4. Bb (čt) 24.3.2016 14:30-15:15 (10 chlapců)

25. - 28. 3. 2016 byly velikonoce, v pátek 25. 3. bylo volno.
8 hodina: Virtuální realita
1)

4. A (út) 29.3.2016 11:45-12:30 (8 chlapců, 5 dívek – 13 žáků)

2)

4. Ba (út) 29.3.2016 15:25-16:10 (8 dívek, 4 chlapci – 12 žáků)

3)

4. Bb (čt) 31.3.2016 14:30-15:15 (10 chlapců)
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PRVNÍ HODINA
Název hodiny: Základní pojmy grafiky I
Vstupní požadavky na žáka:


Žáci ovládají základní rozhraní programu Zoner Callisto,

Obecný cíl:


Seznámení žáků s teorií grafiky na počítači s praktickými ukázkami.

Konkrétní cíle:


Žáci budou umět vyjmenovat a definovat základní termíny jako pixel, barevné modely
a jejich rozdíly

Pomůcky:


Lupa, 3 barevná sklíčka, 3 svítilny.

Technické vybavení a softwarové vybavení:


Učitel bude mít k dispozici projektor k vedení výkladu, žáci budou u svých PC.



Windows 7, prohlížeč, Zoner Callisto.

Postup pro první iteraci:


S žáky probereme a vysvětlíme základní termíny grafiky.



Pro vysvětlení pojmu pixel zvolíme např. ten způsob, že žákům půjčíme lupu a budou
pozorovat zapnutý monitor počítače (lupu můžeme případně nahradit kapkou vody na
displeji mobilního telefonu).



Zařadíme výklad o lidském oku a vnímání barev



Pro vysvětlení barevných modelů je zapotřebí lupa a 3 svítilny s barevnými sklíčky –
necháme žáky, aby si se svítilnami na bílé stěně „nasvítili“ RGB, tedy aditivní barevný
model, naopak s lupou jim na barevně vytištěném papíře ukážeme CMYK, tedy
subtraktivní barevný model.



S žáky diskutujeme nad probranými tématy.

Kontrolní otázky (na které by studenti měli umět na konci vyučovací hodiny odpovědět):


Co je to počítačová grafika?



Co je to barevná hloubka?



Jaké jsou hlavní 2 druhy barevných modelů a čím se liší?
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Co to je pixel?

Výukové objekty (LO):


Videa, obrázky z Moodle

Slovníček pojmů:


Pixel – „nejmenší“ jednotka grafiky



Gamut – dosažitelná oblast barev v daném spektru



CMYK – barevný model subtraktivní



RGB – barevný model aditivní

Časový plán:
první iterace
Položka Čas

Činnost učitele

a

0

Docházka

b

12

Nechá žáky najít
barevnou fotografii

c

15

Importuje fotografii do
sw

d
e

25

Úkol: změňte barevnou hloubku

Projektor, Zoner
Callisto, fotografie

Vysvětluje model RGB
Nastavuje svítilny se
sklíčky

g
h

Zapůjčuje svítilny
33

42

Úkol: pozorujte barevné odstíny na
zdi

Svítilny s barevnými
sklíčky

Úkol: které barva vznikne
smícháním červené, zelené a
modré?

Zoner Callisto

Pozorování, „hra se světlem“
Projektor, vytištěný
obrázek

Vysvětluje model CMYK
Studenty shromáždí u
stolu, dává jim lupu

j
k

Prostředky

Pozorování změn

f

i

Činnost žáků

Pozorování barev na vytištěném
papíře

Diskuze

Tabulka 2 – První iterace časového plánu v první hodině
Protokol akčního výzkumu
Po první iteraci se ukázalo jako nevhodné probírat nejprve barevnou hloubku (položky b – d) a
následně až model RGB (e). Žáci tak měli obtíže pochopit souvislosti. V průběhu hodiny se
ukázalo, že se snaží o logickou návaznost barevná hloubka – RGB, přesněji, jak model RGB
vyplývá z barevné hloubky. Vzhledem ke špatně zvolenému pořadí nebyli schopni ani
pochopit, proč se barevná hloubka udává v bitech. Další fáze výuky (f – h) sice byly zajímavé
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a objevné, ale k pochopení došlo jen u 4 žáků.
Druhá iterace následovala z organizačních důvodů za 3 hodiny. Plán byl upraven tak, že
subtéma barevná hloubka (c – d) bylo přesunuto za výklad RGB a experimenty se svítilnami
(za položku h). V porovnání s první iterací proběhla výuka bez problémů. Vztah barevné
hloubky a modelu RGB byl zřejmý, ale spíše jen intuitivně. Určité nejasnosti se ukázaly u
obrázků, kde skutečný počet barev byl výrazně nižší, než jaký dovoluje model RGB. Pro
vysvětlení pomohla analogie s textovým editorem a příkladem textů, kde se např. vůbec
nevyskytuje písmeno „w“ nebo „x“. Jinou analogii nabídl jeden z žáků, když uvedl, že při
malování fixami nemusí také vždy použít všechny fixy. Nicméně i ve druhé iteraci se ukázal
jeden problém. Experimenty se svítilnami následovaly až po výkladu modelu RGB. Výsledky,
kterých žáci během experimentů dosáhli, už nebyly překvapením a nevzbudily zvýšený zájem.
Třetí iterace následovala až za dva dny. Výklad modelu RGB (e) byl po druhé iteraci přesunut
až za experimenty se svítilnami a těsně před něj zařazeno pozorování LCD monitoru lupou
(nová položka). Navíc byla přidána i jedna úloha (za položku g), která byla orientována na
míchání dalších barev (žluté, šedé, fialové).
Po třetí iteraci byla učiněna již jediná změna. Pro míchání barev bylo v rámci úloh doporučeno
použít program Malování, kde se dají zadávat snadno a přehledně RGB kódy (0 – 255). Určité
problémy může působit položka 8 – žáci sami hledají fotografii na internetu. Může to trvat déle
než plánované 2 minuty. V souvislosti s barevnou hloubkou se plán jeví jako dostatečný pouze
pro intuitivní uchopení tohoto pojmu. Barevná hloubka proto bude samostatně ve výrazně
větším rozsahu zařazena v některé z dalších lekcí.
Finální podoba plánu po všech třech iteracích je uvedena v následující tabulce:
finální plán
Položka Čas

Činnost učitele

Činnost žáků

Prostředky

Svítilny s barevnými
sklíčky

1

0

Docházka

2

2

Nastavuje svítilny se
sklíčky

Úkol: pozorujte barevné
odstíny na zdi

3

4

Zapůjčuje svítilny

Pozorování, „hra se
světlem“

4

7

Úkol: které barva vznikne
smícháním červené,
zelené a modré?

Zoner Callisto nebo
Malování

5

12

Jak namícháte žlutou,
šedou a fialovou barvu?

Zoner Callisto nebo
Malování

6

18

Studují obrazovku pod

Lupa, monitor

Posílá lupu
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lupou
7

22

Vysvětluje model RGB

8

29

Nechá žáky najít barevnou
fotografii

9

31

Importuje fotografii do sw

10
11
12

Úkol: změňte barevnou
hloubku

Projektor, Zoner
Callisto, fotografie

Pozorování změn
38

Projektor, vytištěný
obrázek

Vysvětluje model CMYK
Studenty shromáždí u
stolu, dává jim lupu

Pozorování barev na
vytištěném papíře

Tabulka 3 – Finální plán harmonogramu v první hodině
Záznam z pedagogického deníku po třetí iteraci
Tato hodina vyžaduje o něco větší přípravu, nicméně pro žáky je velice zábavná a poučná.
Nejvíce dotazů od žáků přicházelo po pozorování LCD panelu lupou – žáci „nevěřili“ že se
obraz na panelu (projekčním plátně) skládá skutečně ze 3 primárních barev a změnou intenzity
jednotlivých složek dochází k různým barevným interpretacím obrazu (pixelu) okem (mj. je k
této problematice v Moodle kurzu uveden odkaz na online applet).
Tématem, které rovněž žáky velmi zajímalo, bylo pozorování 3 barevných svítilen na zdi
učebny. V následné diskuzi si žáci tuto metodu vysvětlení barevného modelu RGB velice
chválili.
Studenti si při pozorování barevného papíru lupou povšimli rozptýlení teček na papíře a na toto
téma se doptávali. Při této příležitosti jsme se věnovali problematice ditheringu a ofsetového
tisku (resp. přenášení obrazu na papír obecně v různých typech tiskáren). Vzhledem k živému
zájmu z řad žáků by bylo možné zařadit jednu celou hodinu věnovanou této tématice do větší
hloubky (spolu s názornými ukázkami „skutečného tisku“, tedy např. s pomocí malířského
válečku a vodovými barvami, příp. nějakou sofistikovanější metodou).
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DRUHÁ HODINA
Název hodiny: Základní pojmy grafiky II
Vstupní požadavky na žáka:


Žáci ovládají základní rozhraní programu Zoner Callisto,

Obecný cíl:


Seznámení žáků s teorií grafiky na počítači s praktickými ukázkami.

Dílčí cíle:


Žáci se naučí a pochopí rozdíly mezi vektorovou a bitmapovou grafikou

Pomůcky:


Vytištěná předloha z hodin Unplugged, tužka, Zoner Callisto

Technické a softwarové vybavení


Učitel bude mít k dispozici projektor k vedení výkladu, žáci budou u svých PC.



Windows 7, prohlížeč, Zoner Callisto.

Postup pro první iteraci:


Hodinu začneme teoretickým výkladem o bitmapové a vektorové grafice a možnostech
jejich tvorby.



Žákům rozdáme praktickou úlohu z hodin Unplugged, necháme je ji vypracovat.
Základem úlohy je, že studenti pochopí, jakým způsobem počítač vykresluje obrázky.



Necháme studenty nakreslit ten samý obrázek pomocí matematické definice a na
příkladu vysvětlíme rozdíl mezi vektorovou a bitmapovou grafikou.



Společně s žáky probereme výhody a nevýhody obou typů



S žáky diskutujeme nad probranými tématy.

Kontrolní otázky (na které by studenti měli umět na konci vyučovací hodiny odpovědět):


Co to je bitmapová grafika?



Co to je vektorová grafika?



Jaké jsou hlavní rozdíly mezi vektorovou a bitmapovou grafikou?

WWW odkazy:


http://csunplugged.org/image-representation/
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Výukové objekty (LO):


Videa, obrázky z Moodle

Úlohy:

Obrázek 4 – Úkoly pro žáky
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Časový plán:
první iterace
Položka Čas

Činnost učitele

a

0

Docházka

b

5

Vedení výkladu

c

10

Rozdává materiály

d

Činnost žáků

Prostředky

Úkol: vyplňte úkol 1 dle
návodu

Vytištěná příloha 1,
tužka

Vykreslování obrázku

e

17

Prochází třídou - kontrola

f

25

Zadává úkol

Úkol: vyplňte úkol 2 dle
návodu

Vytištěná příloha 1,
tužka

h

30

S žáky spustí sw Zoner
Callisto

Úkol: namalujte
jednoduchý obrázek

Projektor, Zoner
Callisto

i

32

S žáky překreslí vybraný
obrázek do vektorů

g

Projektor, Zoner
Callisto, fotografie
Pozorování změn
v možnostech úpravy

j
k

40

Diskuze na téma výhod a
nevýhod obou způsobů

l

44

Vysvětlení nejasností

Tabulka 4 – První iterace časového plánu ve druhé hodině
Protokol akčního výzkumu
Během první iterace se ukázalo, že obsah hodiny se nedá realizovat v rámci jedné vyučovací
jednotky. K tomu však svým dílem přispěly i dílčí problémy. Ukázalo, že zadání úloh není
srozumitelné (viz Úkoly výše). Někteří žáci navíc vyprodukovali inverzní obrázek (místo mezer
černé čtverce a naopak). Hodina skončila na pomezí položky i – j.
Druhá iterace z organizačních důvodů následovala 1 hodinu po skončení první. Bylo opraveno
zadání úlohy a připravena ukázka řešení jiného zadání typově stejné úlohy. Úlohy se podařilo
úspěšně splnit všem žákům (s drobnými chybami), ale ukázalo se, že není zcela jasný rozdíl
mezi vektorovou a bitmapovou grafikou, protože v úlohách jsou oba obrázky vyvedeny jako
složeniny čtverečků. Navíc dle vyjádření žáků, jsou při zkoumání na monitoru „čtverečky“
(pixely) vždy ve tvaru čtverce, ať už zobrazuje bitmapovou nebo vektorovou grafiku. Proto
jsem se pokusil vše vysvětlit, ale zjevně bez úspěchu. Improvizovaný pokus o výklad podstaty
rozdílů vektorové a bitmapové grafiky nevedl na straně žáků k pochopení.
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Před třetí iterací byl z organizačních důvodů opět prostor pouze 1 hodinu. Pro úsporu času byly
vyřazeny body položky h – j (viz též problém popsaný níže v odst. Záznam z pedagogického
deníku) a úlohy převedeny do elektronické podoby. Pro zpracování úloh byli žáci rozděleni do
dvou skupin. První skupina zpracovávala první úlohu (bitmapový obrázek), druhá pak druhou
úlohu (vektorový obrázek). Žáci dostali čtverečkové sítě včetně zadání první úlohy jako
obrázky, ty pak otevírali v programu Malování a pomocí nástroje výplň (plechovka barvy)
čtverečky vyplňovali dle číselných kódů. To umožnilo dělat snadno opravy, ušetřilo zhruba
polovinu času a navíc vedlo ke kvalitnějším výsledkům. Druhá úloha (vektor) byla
zpracovávána na papíře (používalo se kružítko). Současně byly obě úlohy prováděny dvakrát.
Pro druhé provedení zněla instrukce obrázek 2x zvětšit (jak u bitmapového obrázku, tak u
vektorového). Žáci sami (v krátké diskuzi) přisli na to, že číselné údaje je třeba zdvojnásobit.
Obě úlohy a obě jejich provedení ilustrují následující obrázky:

Obrázek 5 – První úloha: bitmapový obrázek před zvětšením
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Obrázek 6 – První úloha: bitmapový obrázek po zvětšení

Obrázek 7 – Druhá úloha: vektorový obrázek před zvětšením
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Obrázek 8 – Druhá úloha: vektorový obrázek po zvětšení
V závěru třetí iterace se během diskuze učitele s žáky ukázalo, že sice chápou rozdíly obou
formátů, ale nevidí důvod pro existenci bitmapového. To bylo způsobeno tím, že jednoduché
obrázky, které byly prezentovány, se svou povahou hodí právě pro vektorový formát. Do
finálního plánu (viz níže) proto byla zařazena ještě položka 11 – demonstrace fotografie uložené
ve vektorovém formátu.
Finální podoba plánu po všech třech iteracích:

Položka Čas

Činnost učitele

1

0

Docházka

2

2

Vedení výkladu

3

7

Rozděluje žáky na dvě
skupiny

4

7

Zadává úkoly z Moodle

9

Demonstruje řešení obou
zadaných úloh

5
6
7

18

finální plán
Činnost žáků

Prostředky

Projektor (příklad typově
stejné úlohy)

Prochází třídou - kontrola

plnění úkolu

Rozšiřuje zadání: "Zvětšit
obráze 2x"

diskuze řešení

Prochází třídou - kontrola

plnění úkolu
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kružítka, psací potřeby

kružítka, psací potřeby

8

32

Diskuze s žáky

diskuze

9

37

Demonstrace zvětšení
vektorového a
bitmapového obrázku

pozorování a diskuze

10

42

Ukázka fotky uložené ve
vektorovém formátu

závěrečná diskuze
(výhody a nevýhody
oboru formátů)

Tabulka 5 – Finální plán harmonogramu ve druhé hodině
Záznam z pedagogického deníku
V těchto hodinách jsem se nezaznamenal žádné větší problémy. Při samostatné práci viz.
Příloha 1 bylo ovšem potřeba dobře vysvětlit, co je od žáků požadováno - několikrát se stalo,
že žáci pochopili klíč na vyplnění obráceně. V těchto případech jsem je nechal obrázek také
dokončit s tím, že na konci jsem vysvětlil inverzi barev v PC. V dalších hodinách jsem před
zadáním demonstroval řešení typově stejné úlohy.
Dalším problémem bylo zadání obrázku pomocí matematického vzorce – většina žáků
reagovala na matematické zadání negativně v tom smyslu, že tomu vůbec nerozumí. Druhou
část Přílohy 2 jsme tak většinou dělali společně (názorně).
Při výuce ve druhé skupině nastal problémem s orientací žáků v prostředí programu Zoner
Callisto. Proto jsem před zadáním samostatné práce v tomto programu zařadil ještě rychlé
zopakování základů jeho ovládání. Jeden žák se mě na závěr hodiny zeptal na rozdíl mezi
faktickým zvětšením objektu a lupou (obojí vypadalo stejně) – vysvětlil jsem na příkladu
s kinofilmem, kdy vlastní kinofilm je relativně malý ovšem výsledný obraz (film) je mnohokrát
zvětšený; v tomto případě nám jde o skutečnou velikost objektu (grafiky), nikoliv o „přitažení
pohledu blíže“
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TŘETÍ HODINA
Název hodiny: Barevná hloubka
Vstupní požadavky na žáka:


Základní znalosti z oblasti PG

Obecný cíl:


Hlubší seznámení žáků s tématem barevná hloubka.

Konkrétní cíle:


Žáci se naučí, co popisuje barevná hloubka



Žáci pochopí, čím a proč se barevná hloubka vyjadřuje



Žáci se naučí, co je to barevný kanál

Technické a softwarové vybavení


Učitel bude mít k dispozici projektor k vedení výkladu, žáci budou u svých PC.



Windows 7, prohlížeč, Zoner Callisto.

Postup pro první iteraci:


Hodinu začneme teoretickým výkladem o barevné hloubce, resp. o počtu barev a jejich
interpretaci na PC. Výklad pokračuje tím, jakými způsoby můžeme barevnou hloubku
vyjádřit.



V rámci výkladu zopakujeme problematiku barevných modelů



Žáky necháme vyhledat fotografii dle vlastního výběru a necháme je jí naimportovat do
grafického programu (Zoner Callisto)



S žáky postupně měníme barevnou hloubku (od zdrojové až po 1b) u zvoleného obrázku
a pozorujeme rozdíly



Vedeme výklad o běžných grafických formátech a jejich možnostech



Žákům zadáme samostatnou práci



Diskutujeme nad probranou tématikou

Otázky, na které by studenti měli umět na konci vyučovací hodiny odpovědět:


Co to je barevná hloubka?



Co to je barevný kanál?



Jaký je rozdíl mezi „High Color“ a „True Color“?
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Jaké barevné hloubky podporují běžné rastrové formáty souborů?



Co to je barevná paleta?



Co je to Alfa-kanál?

Zadání domácího úkolu:


Jaká je minimální velikost souboru s uloženým nekomprimovaným obrázkem
v rozlišením 1920x1080px při barevné hloubce True Color?



Odpověď: 1920*1080=2 073 600, 2 073 600*24 (True Color)=49 766 400 bitů tj. 6 220
800 bajtů tj. cca 6,3 MB

Doplnění a rozšíření pro zkušené studenty:


Pochopení indexovaných barev a barevné komprese.

WWW odkazy:


http://www.cambridgeincolour.com/tutorials/bit-depth.htm

Výukové objekty (LO):


Videa, obrázky z Moodle

Časový plán:
první iterace
Položka Čas

Činnost učitele

Činnost žáků

Prostředky

a

0

Docházka

b

3

Vedení výkladu

c

12

Opakování učiva

Odpovědi na otázky učitele

d

18

Zadává úkol – práce s
apletem

Žáci si vzájemně zadávají úkoly
namíchat zvolenou barvu
v modelu RGB?

Online aplet

e

22

Zadává úkol

Úkol: Najděte na internetu
libovolnou fotografii

prohlížeč

f

25

S žáky spustí sw Zoner
Callisto

Úkol: Fotografii naimportujte do
programu

Zoner Callisto

g

27

Zadává úkol

Úkol: Postupně měňte barevnou
hloubku zvoleného obrázku,
pozorujte změny

Zoner Callisto

h

32

Zadává samostatnou práci

Najděte, co to je High Color a
True Color

prohlížeč

i

35

Výklad
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j

39

k

43

Jakým způsobem je docílena
Zadává samostatnou práci průhlednost obrázku? Najděte, co
je to barevná paleta.
Diskuze

Tabulka 6 – První iterace časového plánu ve třetí hodině
Protokol akčního výzkumu
V první iteraci z počátku probíhalo dle plánu a očekávání, avšak po zadání úkolu vyhledat
libovolnou fotografii na internetu došlo k výrazným průtahům. Problém, který se v menší míře
projevil už u první hodiny, se nyní projevil mnohem silněji. Žáci se snažili najít obrázky nebo
fotky oblíbených postav, herců z různých seriálů a komiksů atp., ale někteří si nebyli schopni
mezi vyhledanými vybrat. Navíc mezi sebou srovnávali své fotografie, což v řadě případů vedlo
k dalšímu hledání „lepšího obrázku“. Hodina se tak v podstatě rozložila. I následné
experimenty (f – g) se nesly v duchu pozorování „co se stalo s postavou“ s malým zaměřením
na samotnou podstatu jevu změny barevné hloubky. Vzhledem k časovému skluzu (položka e)
neproběhly vůbec položky h – k.
Pro druhou iteraci, která následovala 1 hodinu po skončení první, byla položka e nahrazena tak,
že byl vybrán jeden obrázek, vhodný pro zamýšlené experimenty, nahrán do Moodle a místo
vyhledávání libovolné fotografie byl použit nahraný obrázek. Určitý problém nastal ve chvíli,
kdy se žáci zeptali, proč vlastně vůbec barevnou hloubku snižovat, když vede jen k poklesu
kvality. Situaci jsem vyřešil sdělením, že to probereme za chvíli, v rámci výkladu. Výklad však
následoval až po krátké samostatné práci (h) a toto odložení nebylo optimální. Navíc položka
h se ukázala jako samoúčelná. Do plánu byla zařazena se záměrem po rozmanitosti aktivit
hodiny, ale vzhledem ke konkrétní formulaci úkolu (najít význam High a True color), byla
téměř zbytečná (něco vyhledat za každou cenu).
Ve třetí iteraci byly pro položku e nahrány 3 různé obrázky (fotografie, jednoduché logo se 4
barvami, obrázek „Včelka Mája“) tak, aby již v rámci experimentů (g) vyplynulo, že změna
barevné hloubky, resp. pozorovatelné důsledky její změny závisí také na samotném obrázku.
Položka h byla zcela vyřazena.
Finální podoba plánu po všech třech iteracích:
finální plán
Položka Čas

Činnost učitele

1

0

Docházka

2

3

Vedení výkladu

Činnost žáků
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Prostředky

3

12

Opakování učiva

Odpovědi na otázky učitele

4

18

Zadává úkol – práce s
apletem

Žáci si vzájemně zadávají úkoly
namíchat zvolenou barvu
v modelu RGB?

Online aplet

5

25

S žáky spustí sw Zoner
Callisto

Žáci importují připravené obrázky
z Moodle

Zoner Callisto

6

28

Zadává úkol

Úkol: Postupně měňte barevnou
hloubku zvoleného obrázku,
pozorujte změny

Zoner Callisto

7

35

Výklad

8

39

9

43

Jakým způsobem je docílena
Zadává samostatnou práci průhlednost obrázku? Najděte, co
je to barevná paleta.
Diskuze

Tabulka 7 – Finální plán harmonogramu ve třetí hodině
Záznam z pedagogického deníku
Diskuze s žáky:
Žáci v diskuzi zmínili, že při změně barevné hloubky až skoro ke 256 barvám nezaznamenali
větší kvalitativní rozdíl – bylo vysvětleno pomocí barevné palety a indexovaných barev, dále
nedokonalostí lidského oka.
Dále byla v diskuzi zmíněna problematika Alfa-kanálu, především jeho „barevné hloubky“ a
také nutnosti přidat dalších 8 bitů k celkové hloubce a tak zvětšení obrázku o „průhledno“.
Úzce jsme se ještě dotkli tématu přepočtu počtu bitů na počet barev – v tomto případě byla
použita kalkulačka a webové stránky http://www.cambridgeincolour.com/tutorials/bitdepth.htm
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ŠESTÁ HODINA
Název hodiny: Animace
Vstupní požadavky na žáka:


Žáci ovládají základy práce na PC

Obecný cíl:


Seznámení žáků s možnostmi animace a jejího vytváření pomocí PC.

Konkrétní cíle:


Žáci se pochopí základní animační postupy na PC



Žáci budou umět vytvořit krátkou animaci ve smyčce (gif)

Pomůcky:


Tužka, chytrý telefon nebo tablet, popř. fotoaparát, malý bloček pro každého žáka,
samolepky (pro animaci, např. ve tvaru kolečka)

Technické a softwarové vybavení


Učitel bude mít k dispozici projektor k vedení výkladu, žáci budou u svých PC.



Windows 7, prohlížeč, online sw gifmaker.me, PicPac-StopMotion (Android), Stop
Motion Studio (iOS)

Postup pro první iteraci:


Hodinu začneme teoretickým výkladem o historii animace a jejích současných
možnostech. Ve výkladu se věnujeme principům animace, k čemu se používala a
používá, jaké jsou její hlavní druhy atd.



Tradiční metodu animace (ručně kreslenou) demonstrujeme žákům pomocí
nastříhaného papíru na stejné čtverečky složené na sobě, kde na prvním bude kolečko a
na posledním čtvereček. Papírky mezi prvním a posledním budou obsahovat postupnou
změnu – všechny papírky následně přiložíme na sebe a necháme žáky, aby si tuto
„animaci“ prohlédli.



Demonstrujeme možnosti tvorby animace na PC. Seznámíme žáky i s možností tvorby
animace pomocí mobilního telefonu (alternativně tabletu s fotoaparátem)



Zadáme samostatný úkol, aby si žáci vytvořili vlastní „gif“ za pomoci animační
techniky „Stop-motion“. V případě nejasností vysvětlujeme, případně pozorujeme
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plnění úkolu.
Otázky, na které by studenti měli umět na konci vyučovací hodiny odpovědět:


Co to je a k čemu se používá počítačová animace?



Co to je a k čemu se používá tzv. key-frame?



Co to je frame-by-frame (stop-motion) animace?



Co to je animatronika?



Ve kterých odvětvích se nejvíce využívá počítačové animace?

WWW odkazy:


http://gifmaker.me/

Výukové objekty (LO):


Videa, obrázky z Moodle

Časový plán:
první iterace
Položka Čas

Činnost učitele

a

0

Docházka

b

3

Vysvětluje pricipy animace

c

15

Posílá mezi žáky
připravenou animaci na
papíře

d

22

Demonstruje možnosti
animace na PC

e

26

Zadává úkol

f

28

Informuje o možnosti
vytvoření animace na
vlastním zařízení

g

30

Monitoruje plnění úkol,
vysvětluje nejasnosti

h

40

Kontroluje výsledky,
nejlepší ukazuje

i

44

Diskuze

Činnost žáků

Prostředky

Žáci experimentují s animací

Blok s animací

Úkol: Vytvořte si vlastní gif
metodou „stop-motion“

PC
Případně
smartphone

Úkol: Vytvořte si vlastní animaci
pomocí smartphone

Tabulka 8 – První iterace časového plánu v šesté hodině
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Protokol akčního výzkumu
Během první iterace se ukázalo, že úvodní výklad (b) v podstatě předjímal to, co měli žáci sami
zjistit během experimentování s „papírovou animací“ (c). Součástí výkladu navíc bylo i video
s ukázkou „papírové animace“, což následné experimentování částečně znehodnotilo. Dále se
ukázalo, že pro tvorbu animace s pomocí smartphone bude zřejmě lepší pracovat ve skupinách,
protože pokud žák sám fotí a ještě sám upravuje scénu, práce dlouho trvá a její výsledná kvalita
byla pro některé žáky zklamáním (je třeba zajistit stabilní polohu smartphonu vůči scéně).
Ve druhé iteraci byl úvodní výklad (b) zkrácen. Experimentování s předem připravenou
animací (c) bylo modifikován na demonstraci. Samo slovo „experimentování“ vlastně nebylo
zrovna na místě. Předem připravená „papírová animace“ sice opět kolovala, ale v podstatě se
s ní nedalo dělat nic jiného, než si ji „spustit“. Za položku c byla nově zařazena tvorba vlastní
„papírové animace“. Žákům byly rozdány bloky a samolepky (ve tvaru kolečka asi 1,5 cm
v průměru). Úkolem žáků pak bylo vytvořit animaci pohybu nalepováním koleček na stránky
bloku vždy o kousek na jiné místo. Vzhledem k nedostatku času mezi první a druhou iterací se
nepodařilo zajistit dostatek samolepek a žáci tak pracovali ve dvojicích. Následovala tvorba
animace metodou „stop-motion“ (e) s využitím PC a následně tvorba animace s využitím
smartphone (g). Ta probíhala ve skupinách po 3 žácích. Fixace smartphone vůči scéně (na
stolku) byla uspokojivě vyřešena držením smartphone zapřeného na stole, o hranu stolu apod.
Další členové skupiny pak upravovali scénu. Pro další iteraci by bylo vhodné využít jako
objekty scény předem připravené pomůcky (figurky, autíčka atd.), protože animace, ve které
vystupují tužky, kalkulačky atd. nebyla pro žáky obsahově zrovna nejpřitažlivější. Vzhledem
k zařazení tvorby „papírové animace“ žáky byly zrušeny poslední dvě položky plánu (h, i).
Protože během druhé iterace se neobjevily závažnější problémy, bylo pokusně prohozeno
pořadí aktivit. Animace „stop-motion“ s využitím PC se přesunula na konec za animaci
s využitím smartphone. Motivace k tomuto pokusu byla čistě intuitivní, konkrétně se jednalo o
to, že jde dle mého názoru o logičtější návaznost. Během realizace třetí iterace se však změna
pořadí nijak pozorovatelně neprojevila. Pro tvorbě animace s pomocí smartphone se podařilo
zajistit několik figurek a vhodných přívěšků, které byly využity jako objekty. Byly zapůjčeny
školou ze zabavených a ztracených věcí a od dvou učitelů (mezi druhou a třetí iterací byla pouze
1 hod. pauza).
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Finální podoba plánu po všech třech iteracích:
finální plán
Položka Čas
1

Činnost učitele

Činnost žáků

0

Docházka

2

2

Vysvětluje principy
animace. Demonstruje
připravenou animaci na
papíře

3

6

Nechává kolovat
připravenou animaci na
papíře

Žáci si prohlížejí animaci

4

9

Zadává úkol - tvorba
vlastní animace na papíře

Žáci tvoří jednoduchou animaci
pohybu s pomocí papírového
bločku a samolepek

5

14

Demonstruje možnosti
vytvoření animace na
vlastním zařízení

6

19

Asistence žákům

7

32

Demonstruje možnosti
animace na PC

8

36

Zadává úkol

Prostředky

malý papírový
blok,
samolepky
smartphone
nebo tablet

Žáci tvoří vlastní animaci s
využitím smartphone nebo
tabletu s fotoaparátem

smartphone
nebo tablet

Úkol: Vytvořte si vlastní gif
metodou „stop-motion“

PC

Tabulka 9 – Finální plán harmonogramu v šesté hodině
Záznam z pedagogického deníku
Poznámky po druhé iteraci:
Tato hodina byla žáky velice oblíbená, o jednoduchosti vytvoření si vlastního „filmu“ nevěděli.
Pár žáků nemělo vlastní chytrý telefon – těm byly zapůjčeny tablety, pak již mohli použít své
PC a online nástroj gifmaker.me (nebo podobný) na výslednou animaci. Jeden žák se v rámci
diskuze zeptal, co vše je v dnešní době ve filmech animované. Odpověď byla v tom smyslu, že
kromě „celoanimovaných“ filmů je v současné kinematografii velké množství počítačové
animace.

Na

konci

hodiny

jsem

https://www.youtube.com/watch?v=mPQVMADYVts
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žákům

ukázal

video

SEDMÁ HODINA
Název hodiny: 3D grafika
Vstupní požadavky na žáka:


Žáci mají základní znalosti z oblasti počítačové grafiky.

Obecný cíl:


Seznámení žáků s teorií 3D grafiky a modelování na PC.

Konkrétní cíle:


Žáci budou umět vyjmenovat a definovat základní druhy 3D modelování



Žáci se naučí co to je texturování a renderování



Žáci se seznámí s 3D modelovacím softwarem a budou schopni vytvořit vlastní 3D
objekty

Technické a softwarové vybavení:


Učitel bude mít k dispozici projektor k vedení výkladu, žáci budou u svých PC.



Windows 7, prohlížeč

Postup pro první iteraci:


Vedeme výklad o historii 3D grafiky, o její současné využitelnosti a o různých
přístupech k modelování (tj. parametrické versus polygonální), zabýváme se tématikou
vlivu výpočetního výkonu na složitější grafické operace. Po seznámení se s tématem 3D
grafiky pokračuje výklad popisem texturování a výsledného renderování 3D modelu



V následné části ukazujeme žákům vybrané 3D modely např. ze stránek
thingiverse.com s akcentem na pravděpodobnou „vnitřní stavbu“ modelu, tedy
nacházení grafických primitiv a základních 3D objektů (krychle, koule, kvádr, válec
atd.) v modelu.



Společně s žáky otevřeme stránky www.tinkercad.com a demonstrujeme vytváření 3D
objektů, žáky následně necháme malovat vlastní objekty.



Hodinu dokončíme diskuzí a rozborem případných problémů

Otázky, na které by studenti měli umět na konci vyučovací hodiny odpovědět:


Co je to 3D grafika?



Ve kterých oborech se 3D grafika nejvíce používá?
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Co je to texturování?



Co je to renderování?



Co jsou to grafická primitiva?



Jaký je rozdíl mezi parametrickým a polygonálním modelováním?

WWW odkazy:


www.tinkercad.com



www.thingiverse.com

Výukové objekty (LO):


Videa, obrázky z Moodle

Časový plán:
první iterace
Položka Čas

Činnost učitele

a

0

Docházka

b

2

Vede výklad

c

12

Iniciuje diskuzi, na téma:
Co víte o 3D grafice? Kde
se s ní můžete setkat?

d

15

Pokračuje ve výkladu

e

23

Představuje
www.thingiverse.com a
vysvětluje základní
ovládání

f

28

Zadává úkol

Prostředky

Diskutují mezi s sebou a s
učitelem

Úkol: Namalujte 3D stolek

PC

Asistuje žákům při práci,
odpovídá na dotazy

g
h

Činnost žáků

39

Diskuze

Tabulka 10 – První iterace časového plánu v sedmé hodině
Protokol akčního výzkumu
Během první iterace se ukázalo, že zařazení výkladu (b) následované diskuzí (c) nebylo vhodně
zvoleno. Diskuze jako jeden z motivačních prostředků by zřejmě měla výkladu předcházet.
V další iteraci budou obě položky zařazeny v opačném pořadí. V další části hodiny (e) bylo
představení online nástroje příliš rychlé a stručné. Během řešení zadaného úkolu tak bylo třeba
některé věci znovu vysvětlit, popř. provést instruktáž. Závěrečná diskuze (h) pak pro nedostatek
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času neproběhla.
Ve druhé iteraci byla hodina zahájena nejprve diskuzí (c), pak následoval výklad. Zájem žáků
o výklad byl dle mého pozorování znatelně vyšší než během první iterace. Vzhledem k záměně
pořadí položek (b, c) bylo zrušeno pokračování výkladu (d). Během představení online nástroje
(e) bylo sníženo tempo výkladu a podrobněji probrány partie, které se ukázaly být
problematické v první iteraci. Následná samostatná práce na úkolu probíhala s menšími
problémy, ale přesto bylo třeba některé postupy znovu opakovat (krátká instruktáž).
Ve třetí iteraci byla zařazena jediná změna, která se týkala práce s online nástrojem. Vzhledem
k přetrvávajícím problémům při plnění úkolu v předchozích iteracích, byla původní položka (e)
rozložena do několika kroků. Nejprve byla zařazena ukázka 3D modelu (v online prostředí
thingiverse.com) s diskuzí (Z jakých základních objektů je model složen?), pak následoval
krátký výklad základů ovládání a nakonec žáci dle instruktáže učitele tvořili jednoduchý model
abstraktního tvaru. Teprve pak byla zadána úloha (tvorba 3D stolku). Během plnění úlohy se
v porovnání s předchozími iteracemi objevilo minimum problémů. Vzhledem k zařazení
nových položek byla zrušena závěrečná diskuze (h).
Finální podoba plánu po všech třech iteracích:
finální plán
Položka Čas

Činnost učitele

Činnost žáků

1

0

Docházka

2

2

Iniciuje diskuzi, na téma:
Co víte o 3D grafice? Kde
se s ní můžete setkat?

3

10

Vede výklad

4

20

Přejde na stránky
www.thingiverse.com a
demonstruje předem
připravený model

5

24

Vysvětluje základní
ovládání

6

28

Provádí instruktáž - tvorba
jednoduchého
abstraktního 3D tvaru

Žáci dle instruktáže tvoří objekt
současně s učitelem

7

37

Žákům zadává úkol

Úkol: Namalujte 3D stolek

8

Prostředky

Diskutují mezi s sebou a s učitelem

Otázka: Ze kterých objektů je složen
vybraný model?

Asistuje žákům při práci,
odpovídá na dotazy

Tabulka 11 – Finální plán harmonogramu v sedmé verzi
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PC

PC

Záznam z pedagogického deníku
Zápis po první iteraci:
Při delším teoretickém výkladu je třeba udržovat pozornost žáků pomocí různých metod
(změnou intonace, „zajímavějším tématem“, videem týkajícím se tématu atd.), jiné problémy
jsem při hodinách nezaznamenal.
Pár žáků se doptávalo na ovládání softwaru, některým nebylo zprvu jasné jak se 3D modely
vytváří (řez tělesa jiným tělesem, průnik těles, pohyb ve „3D prostoru“) – v dalších hodinách
bych věnoval více času ovládání a logice 3D softwaru.
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OSMÁ HODINA
Název hodiny: Virtuální realita
Vstupní požadavky na žáka:


Žáci mají základní znalosti z oblasti počítačové grafiky.

Obecný cíl:


Seznámení žáků s možnostmi virtuální (rozšířené) reality.

Konkrétní cíle:


Žáci budou umět vyjmenovat a popsat principy 3D zobrazení prostoru

Pomůcky:


Chytrý telefon (smartphone), Google Cardboard, Sphero

Technické a softwarové vybavení:


Učitel bude mít k dispozici projektor k vedení výkladu, žáci budou u svých PC.



Windows 7, prohlížeč, aplikace pro Google Cardboard, aplikace Sphero.

Postup pro první iteraci:


Vedeme výklad o virtuální (rozšířené) realitě, zabýváme se také tématem zobrazení 3D
prostoru na 2D panelu (anaglyf, polarizační modulátor, aktivní a pasivní polarizační
brýle)



Rozdělíme žáky na 2 skupiny. První skupině zapůjčíme Google Cardboard se
zasunutým chytrým telefonem a vysvětlíme ovládání. 2 skupině demonstrujeme robota
Sphero spolu s jeho softwarem umožňujícím rozšíření reality.



Po cca 15min. vyměníme oběma skupinám pomůcky.



Hodinu zakončíme diskuzí.

Otázky, na které by studenti měli umět na konci vyučovací hodiny odpovědět:


Co je to rozšířená realita?



Ve kterých oborech se nejvíce uplatňuje a proč?



Co je to polarizace a k čemu se využívá?

Výukové objekty (LO):


Videa, obrázky
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Časový plán:
první iterace
Položka Čas

Činnost učitele

a

0

Docházka

b

2

Vede výklad

c

13

Rozděluje žáky na 2
skupiny

d

15

Zapůjčuje pomůcky
oběma skupinám
Vysvětluje ovládání a
reaguje na dotazy

e
f

30

g

42

Činnost žáků

Prostředky

Pozorování a diskuze problémů

Vyměňuje pomůcky mezi
skupinami
Sbírá pomůcky a diskutuje
Diskutují s učitelem a mezi sebou
s žáky

Tabulka 12 – První iterace časového plánu v osmé hodině
Protokol akčního výzkumu
Vzhledem k charakteru hodiny, která byla zaměřena na spíše motivační seznámení se
s technologiemi virtuální reality, nebyly předpokládány zásadnější problémy. Po první iteraci
se ukázalo, že vzhledem k zamýšlenému charakteru hodiny bude místo výkladu možná
vhodnější diskuze prokládaná různými ukázkami s krátkým výkladem. Další části hodiny
proběhly dle předpokladů. Žáci projevovali velký zájem. Drtivá většina z nich se s virtuální
realitou dosud nesetkala.
Ve druhé iteraci se ukázala změna z výkladu na diskuzi přerušovanou ukázkami a krátkým
výkladem jako vhodnější. Žáci už v této fázi projevovali větší zájem než v první iteraci.
Celkově se ukazuje (i po zkušenostech z předchozích hodin), že aktivizace a motivace formou
úvodní diskuze je velmi efektivní a promítá se pozitivně i v dalších fázích výuky.
Třetí iterace proběhla dle stejného plánu jako druhá. Žádné problematické momenty, které by
měly být zohledněny v případné úpravě plánu, se již neobjevily.
Finální podoba plánu po všech třech iteracích:
finální plán
Položka Čas
1

0

Činnost učitele

Činnost žáků

Docházka
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Prostředky

2

2

Vede diskuzi prokládanou
ukázkami a krátkým
výkladem

3

13

Rozděluje žáky na 2
skupiny

4

15

Zapůjčuje pomůcky
oběma skupinám
Vysvětluje ovládání a
reaguje na dotazy

5
6

30

7

43

Žáci diskutují s učitelem i mezi
sebou

Pozorování a diskuze problémů

Vyměňuje pomůcky mezi
skupinami
Sbírá pomůcky a diskutuje
Diskutují s učitelem a mezi sebou
s žáky

Tabulka 13 – Finální plán harmonogramu v osmé hodině
Zápis z pedagogického deníku
Hodina je pro žáky dle jejich reakcí velmi zábavná. Žáci se především doptávali, kde se dá tato
pomůcka ihned koupit. Jedinou nevýhodou tak může být podpora pouze platformy Android.
Sphero bylo pro žáky také zajímavé, již jen kvůli faktu, že se jedná o „kouli na dálkové
ovládání“. Software ale taktéž dokáže rozšířit realitu a žákům tak, společně s výše uvedenou
pomůckou, poskytne srovnání mezi virtuální (plně počítačově modelovanou) a rozšířenou
(„vmíchanou“ do reálného prostředí) realitou.

5.4 Shrnutí výsledků výzkumu
Po realizaci akčního výzkumu a tedy ověření kurzu v praxi lze celkově výsledky vyhodnotit
tak, že po třetí iteraci se podařilo upravit koncepci kurzu způsobem, který dovoluje jeho
realizaci s minimem problémů. Finální stav zachycený v časových plánech po třetí iteraci by
v souladu se zjištěními během realizace akčního výzkumu neměl obsahovat koncepční chyby,
které by mohly způsobit nesnáze ve výuce nebo selhání při dosahování cílů výukových
jednotek.
Z hlediska ověření návrhu konstruktivistických přístupů ve výuce tematické oblasti počítačové
grafiky (viz kap. 4.6, resp. 4.6.1) lze konstatovat na základě výsledků akčního výzkumu
následující:


Doporučení a obecné zásady se ukázaly jako dobré vodítko. Určitá obecnost zásad je na
místě, protože bližší konkretizaci lze podle mého názoru provést až se znalostí
konkrétního tématu, cíle hodiny, předchozích znalostí atp.
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Nebylo možné ověřit zásady a doporučení, která se týkala různé urovně vstupních
znalostí a dovedností žáků, protože ve všech třech skupinách byla pro všechny žáky
probíraná témata novou zkušeností (dílčí povědomí o některých aspektech počítačové
grafiky nesehrálo viditelnou roli; většinou šlo o izolované znalosti nebo spíše tušení)



Ze všech doporučení se jako nejefektivnější ukázalo:
o Doporučení diskuze s žáky, to výraznou měrou přispělo k aktivizaci a motivaci
žáků.
o Experimentování, a to jak s pomocí grafického software, tak i – a možná
zejména – s pomůckami jako je lupa, barevné svítilny apod. Experimentální
aktivity vtahují žáky do problému a v jejich průběhu se projevovala snaha přijít
zkoumaným jevům „na kloub“. To dle mého soudu významně posilovalo
motivaci a projevilo se to i zvýšenou pozorností i v částech, kdy probíhal výklad
o Praktická tvorba, která v počítačové grafice dává jednak příležitost tvořivosti a
jednak je i způsobem k ověření míry pochopení probíraných jevů a procvičení
dovedností.



Z hlediska doplnění zásad a doporučení na základě výsledků akčního výzkumu a
získané zkušenosti se jako užitečné ukázalo střídání typů aktivit (diskuze, výklad,
experiment, samostatná tvůrčí činnost, …). Pokud se střídají po 8 až 12 minutách (odhad
na základě zkušeností z výuky) jsou žáci mnohem méně unaveni, lépe udržují pozornost
i aktivitu.

Celkově je však nutné konstatovat, že uplatnění konstruktivistických přístupů v praxi je pro
učitele činnost velice náročná. Jako nejtěžší se ukázalo vymýšlení způsobů, jak přiblížit žákům
základní principy počítačové grafiky.
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6. Závěr
Předložená práce se zabývala možnostmi aplikace konstruktivistických přístupů ve výuce
předmětu Informatika. Představovala poměrně rozsáhlý a náročný úkol, a to jak v případě
teoretických pasáží, tak i v případě ověřování navržených přístupů v praxi. Vedle teoretické
analýzy dostupných zdrojů týkajících se konstruktivismu a navržení vlastního přístupu jejich
aplikace do vybrané tematické oblasti, byla nejnáročnější částí realizace akčního výzkumu v
praxi na vybrané škole. Akční výzkum nebyl náročný jen v souvislosti s výuku a jejím
opakováním v cyklech, ale především analýzou problematických výukových jevů a následnou
reflexí. Analýza výukových jevů se odehrávala zejména na základě pozorování, rozhovorů s
žáky a introspekce (s pomocí záznamů pedagogického deníku) a v podstatě ve všech případech
se nakonec podařilo nalézt příčiny problematických jevů. Za nejnáročnější však lze označit
reflexi, úžeji návrh opatření k eliminaci problémových jevů, konkrétně vymýšlení způsobů a
aktivit jak vysvětlit nejasně chápané pojmy a principy, jak lépe demonstrovat postupy atp.
Přestože většina řešení se v dalších iteracích akčního výzkumu ukázala jako adekvátní, bylo
také dost případů, kdy se řešení zprvu jevilo jako optimální, ale nakonec přispělo ke vzniku
nebo odhalení dalších problémů. Vzhledem k celkovému počtu iterací (celkem 3) se však
podařilo všechny problémy vyřešit a navržená řešení až na jediný případ ověřit jako funkční.
Za hlavní přínos práce samotné považuji to, že se podařilo prokázat efektivitu aplikace
navržených konstruktivistických přístupů do výuky tematické oblasti počítačové grafiky, které
jsou ve formě zásad a doporučení formulovány v kapitole 4.6 a ve formě konkretizované v
návrhu výukových jednotek, resp. protokolů z akčního výzkumu (kap. 5).
Z pozice autora pro mě bylo kromě výše uvedeného velkým přínosem poznání, jak efektivní,
motivující, aktivizující a pro žáky atraktivní jsou diskuze, experimenty a práce ve skupinách.
Přestože jsem se během studia seznamoval s řadou odborných publikací a přenášek, které
uvedené typy aktivit vyzdvihovaly, netušil jsem, že jejich pozitivní efekty v praxi skutečně
mohou být tak zásadní, jak jsem osobně během výuky zažil.
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