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ÚVOD
Jako téma diplomové práce jsem si zvolila „K výukovému
softwaru v německém jazyce a jeho evaluací". Důvodem pro výběr
tohoto tématu jsou mé

osobní pohnutky. Myšlenka

integrace

informačních technologií do výuky cizího jazyka mě provázela po
celou dobu mého studia. V rámci studia na pedagogické fakultě jsem
se zúčastnila stáže v Německu a ve Velké Británii. Zkušenosti, které
jsem zde získala, mi pomohly mé myšlenky plně realizovat. Nové
inovativní

způsoby

přesvědčily

o

a

metody

velkém

práce

významu

v zahraničí
informačních

mě

naopak

technologií

v cizojazyčném vzdělávání.
Jako učitelka německého jazyka vedu své žáky zejména
k získání komunikativních dovedností jazyka. Snažím se o to, aby výuka
byla interaktivní a pro žáky přínosná. Myslím si, že právě tento
komunikativní cíl není jednoduchým cílem a zejména pak v primárním
vzdělávání, a proto je mou snahou vybrat takové prostředky, které mi
pomohou snadněji a efektivněji tento cíl naplnit. Jedním z podpůrných
prostředků pro rozvoj těchto dovedností je právě výukový software.
Právě pro děti mladšího školního věku, které se s jazykem poprvé
setkávají ve škole, je motivace důležitá. Umět děti zaujmout a zároveň
jim poskytnout kvalitní vzdělání.

Dalším důvodem pro výběr zmíněného tématu je nízká míra
informovanosti učitelů o využití výukového softwaru v hodinách
německého
informačních

jazyka.

Také

technologií

postoje
se

učitelů

v mnoha

k integraci

ohledech

různí.

těchto
Dalším

problémem, kterému se v diplomové práci věnuji, je případná práce
s programem a povaha výsledků této práce. Podle mých zkušeností
z pedagogické činnosti je alternativa výukového programu, jako
podpůrného prostředku, mezi učiteli známá a začíná se ve výuce

objevovat stále častěji. Výukové programy nabývají opět nového
významu v souvislosti s nástupem interaktivní tabule na konci 90. let.
Do budoucna se předpokládá stále větší vliv těchto technologií, a
proto považuji za přínosné se nadále problematikou zabývat.
V souvislosti s používáním výukových programů vznikla potřeba
programy evaluovat.

První krok podniklo Ministerstvo školství ve

spolupráci se Státní informační politikou ve vzdělání a výsledkem je
evaluační

web,

kde jsou

shromážděny

ohodnocené

výukové

programy. Tento krok byl velkým posunem. C o se týká programů
určených pro výuku cizího jazyka, vznikla potřeba tyto programy
hodnotit

mnohem

exaktněji.

Zejména

jejich

obsah

z pohledu

komunikativního cíle. V zahraničí již existují postupy, podle nichž
evaluace výukového programu probíhá. Zmiňme zejména metodický
přístup „CALL" - Počítač jako asistent ve výuce cizího jazyka.
Z těchto důvodů jsem se zaměřila na evaluaci výukového
software pro německý jazyk z české produkce. Jako velký přínos
hodnotím vytvoření evaluačního formuláře, který naplňuje pojetí
jazykových kompetencí. Zaměřila jsem se konkrétně na nejúspěšnější
neautorský

program

pro

výuku

německého

jazyka

s názvem

,,Němčina pro malé školáky" a evaluaci na významný autorský
program pro vytváření učebních aktivit s názvem „Hot potatoes". První
z nich jsem podrobila detailní analýze, ve které jsem stanovila
hypotézy, jejichž vyvrácení či potvrzení jsou zpracovány v evaluačním
formuláři.
Text diplomové práce je rozčleněn do šesti kapitol, přičemž první
dvě kapitoly popisují postavení počítače ve výuce cizího jazyka a
informují o typech výukových programů. Další dvě kapitoly tvoří
teoretický

základ

pro

vytvoření

evaluačního

formuláře

a

pro

provedení evaluace. Analytickou část tvoří vlastní text evaluačního
formuláře a analýza již dvou zmiňovaných programů. V přílohách se

nacházejí texty, tabulky a grafy, doplňující a rozšiřující základní text.
Přiložené elektronické médium funguje jako druhá část přílohy, která
obsahuje různé ukázky programů a příkladů práce s nimi.

1 Počítače ve výuce cizího jazyka

1. POČÍTAČE VE VÝUCE CIZÍHO JAZYKA

V této kapitole se budeme zabývat postavením počítače ve výuce. Zmíníme
trendy, které panují v jazykovém vyučování při použití informačních technologiích.
Věnována bude pozornost novému, modernímu, metodickému přístupu „CALL" „Počítač jako asistent při výuce jazyka". Zajímavá bude též část o výsledcích
průzkumu Evropské komise ohledně použití počítače ve školství a o popisu stavu
internetových připojení v České republice. V kapitole 1.2 se zabýváme podmínkami,
za kterých může výuka s počítačem realizována a zejména pak podmínky pro
realizaci výukového softwaru ve škole.

1.1.ROLE POČÍTAČE

Jaké je vůbec postavení počítače ve vzdělání a jak je počítač chápan? Jaké
úlohy je možné sledovat z pohledu počítače a jeho uživatele a o jakých přístupech se
mluví v souvislosti s počítačem jako „pomocníkem" ve výuce? Tak takovými
otázkami se budeme zabývat v následující podkapitole.
Ve vztahu k počítači můžeme sledovat tyto role:
Počítač <-> přítel "N
Vztah vysvětlujeme jako subjektivní vnímání
uživatele <-> emocionální postavení.

Počítač <h> přístroj

>

Počítač je zde opět jako subjektivní vnímaní
uživatele

vnímání technické reality.
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Počítač

učitel

Zde je počítač prostředkem učení (pro učitele:
počítač mu pomáhá zprostředkovat informace;
pro žáka: počítač mu pomáhá něco se dozvědět
nebo naučit).

Počítač

žák

J
Počítač <-> médium

Vztah je chápán jako prostředek pro zdroj

informací.
(srov. BÁHNER,

http://www.baehner.com/diplom/computerundlernen)

Německý autor Schonweiss se zabýval vztahem počítače člověk a došel k
zajímavému pojetí: srovnává způsob práce člověka a počítače (viz Tabulka 1.1-1)
Tabulka 1.1-1

Člověk

Vstup

Zpracování

Výstup

oči (čtení)

mozek (řazení, zkoušení,

ruce (psaní)

uši (poslech)

pamatování, srovnávání)

ústa (mluvení)

jazyk (chuť)

obličej a řeč těla

nos (vůně)

(nonverbální

prst/kůže

komunikace)

(pocity/
dotýkání)

Počítač

disketa,

operační paměť

disketa, přenosné

přenosné

procesor

médium (flash

médium (flash)

pevný disk

pevný disk

obrazovka
2IStránka
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klávesnice

tiskárna

scanner

modem

myš

reproduktor

modem

sluchátka

mikrofon

CD-R/RW

digital.fotoaparát

DVD-RAM/-RW

videokamera
CD-ROM
DVD-ROM

Přirovnává způsob práce člověka dle principu vstup - zpracování - výstup se
způsobem práce počítače.
Ke vstupu při práci na počítači slouží klávesnice a myš. U člověka to
jsou oči a uši pro příjem informací do mozku.
Jednotlivé části v procesoru zpracovávají informace, lidský mozek
zpracovává informace a ukládá je.
Výstup informací z počítače může uživatel vidět na monitoru nebo si
je vytiskne. Člověk podává informace buďúsfně, nebo k písemnému
projevu použije ruce.
(srov. SCHÓNWEISS, 2000,

www.uni-muenster.de).

V současnosti je popisován tento přístup k postavení počítače v procesu
jazykového vzdělávání. Přístup Počítače jako asistenta při výuce cizích jazyků
(dále jen CALL) - „Computer

Assisted

Language Learning (CALL)"

- tento

pojem byl diskutován již v mnoha zemích v uplynulých dvou desetiletích. Cílem
přístupu propagující „CALL" je prosazení počítače jako účinného a efektivního
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prostředku

do

výuky

cizího

jazyka.

(srov.

BUTTARONI,

2004,

http://homepage.univie.ac.at).
V pozadí vývoje CALL stojí především dobré technické a ekonomické
podmínky v odvětví vzdělávací informační technologie. Dle úrovní těchto podmínek
můžeme pozorovat výši začlenění počítačů do výuky jazyků.
Dnešní učitelé cizích jazyků považují nasazení počítače do výuky jako
smysluplnou součást moderního jazykového vyučování, i když dle empirických
výzkumů zatím nebyl žádný takový rozsáhlý výzkum v České republice proveden,
aby potvrdil nebo vyvrátil pozitivní vliv na nasazení počítačů do výuky cizích jazyků.
Výkonnost

dnešních

počítačů

za

poslední

desetiletí

exponenciálně se zvýšila a přitom ceny za počítačové sestavy
v konkurenčním boji rapidně klesly. Tím také vzrostla poptávka po
počítačích a nakonec tak možnost v běžné domácnosti vlastnit
osobní počítač. S vlastnictvím internetového připojení v domácnosti
je to poněkud horší.

Graf 1.1 1: Na grafu je
provedeno

srovnání

zemí Evropské Unie.
Jednotlivé výše sloupců
ukazuji v procentech
počet

domácností

s internetovým

Graf 1.1-1

připojením.

Zprava

Rumunsko,

Belgie,

Litva, Maďarsko,

(Zdroj: Eurostat, http://ec.europa.eu )

Lotyšsko, Řecko, Česko,
Slovensko,

Portugalsko,

Polsko, Estonsko, Itálie,
Francie,

Španělsko,

Irsko, Evropská „25 ",
Rakousko,

Slovinsko,

E vropská „15" Finsko,
Kypr, Spojené
království Velké
Británie a Severního
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29. srpna 2006 provedla Evropská
v Bruselu

komise pro společnost

rozsáhlý výzkum s názvem Průzkum

na připojení

a média

a využití

ICT

v evropských školách. („Benchmarking Access and Use of ICT in European Schools
2006"). Podle průzkumu má přibližně 20 % domácností v České republice
internetové připojení (viz Graf 1.1 -1).
Z grafu je tedy patrné, že více než polovina zemí Evropské Unie nemá
zdaleka ani 50% pokrytí internetovým připojením. Pozice České republiky není tedy
nijak oslnivá v porovnání s tím, jak se o ní mluví v médiích.
Pro běžného uživatele je dnes již využití multimédií, z nichž jsou zastoupeny
nejvíce audio a video média. Běžný uživatel vyhodnotil efektivitu práce na počítači a
snaží se tak využívat veškeré funkce počítače. V posledních letech sledujeme
enormní nástup internetových poskytovatelů a s nimi nabídky bezproblémových
internetových připojení o stále zvyšující se přenosové rychlosti. Tento trend
ovlivňuje snahu o rychlou a bezproblémovou komunikaci. Otevření internetového
světu je velkým přínosem pro jazykovou výuku. Jednak pro její větší efektivitu a
jednak pro objevení nutnosti ovládaní cizích jazyků. V našem případě je uživatel žák.
Co se týká technického zázemí pro žáka ve škole, můžeme říct, že téměř každá škola
disponuje alespoň jednou počítačovou učebnou. Internetové připojení není všude
samozřejmostí.
Z výzkumu Evropské komise (Průzkum na internetové připojení a využití
ICT v evropských

školách)1

vyplývá, že na českých školách je 6,4 počítačů

s internetovým připojením na 100 žáků ve škole (více v podrobné tabulce v příloze
1.1 - 1). Závěrečná zpráva dále uvádí (viz Graf 1. 1. - 2), že téměř 50% učitelů
použilo počítač v období (leden - prosinec 2006, tj. celkově 12 měsíců). Není však
uvedeno, kolikrát učitel počítač použil. Dále zpráva hovoří o tom, že dalších 36 %
učitelů používá počítač ve více než 10 % všech hodin (zahrnuty jsou veškeré
vyučované předměty), 10 % je v tomto případě považováno za velice úspěšné číslo.

1
Dostupné na www
<http://ec.PuroDa.eu/information societv/eeurope/i2010/benchmarking/index en.htm>
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Na druhé straně zpráva říká, že 22% učitelů počítač stále vůbec nepoužívá ve výuce,
z 22% uvádí 44 % učitelů, že důvodem je nedostatek počítačů ve škole a považují to
za největší bariéru v rozvoji. Dalších 16 % učitelů vyjádřilo názor, že nemají nutné
dovednosti ktomu, aby mohly počítače ve výuce využívat. Na následujícím
výsečovém grafu je shrnut názorně celý odstavec (iňz graf

1.1-2).

Graf 1.1.-2
P r o c e n t o u č i t e l ů , kteří p o u ž i l i p o č í t a č v r o c e 2006
4%

•

použili P C

• použili PC v 10%
výuky
• nepoužili(nedostatek
počítačů)
• nepoužili
• nepoužili(neuměji s
PC pracovat)

Je zajímavé, že zpráva vypovídá o tom, že v počítačových laboratořích
(zejména jazykových) jsou počítače využity na 91%, což je poměrně vysoké číslo.
Z toho vyplývá, že pokud učitelé mají výuku ve speciálních

počítačových

laboratořích, snaží se počítač maximálně využít.
Také slovo „interaktivita" je a nadále bude velkou zbraní počítače v rámci
jazykového vyučování. Díky těmto technickým možnostem vznikají interaktivní
programy pro cizojazyčné vyučování, které využívají prvky komunikace. Hodně se
diskutuje v rámci komunikačních možností multimédií o pojmu „umělá inteligence",
jejímž cílem je do budoucna vytvořit pro uživatele aplikace, který by umožňovaly
uživateli vzájemně „plnohodnotnou" komunikaci. Dále ve spojení s „interaktivitou"
jsme v

posledních dvou desetiletích

u nás zaznamenali veliký

rozmach

interaktivních tabulí (viz CD/Interaktivní tabule/prezentace), které pracují výlučně
na bázi přímé komunikace. V dostupné literatuře a tisku se dozvídáme o stále
6 I Stránka
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větším vlivu a rozvoji informační technologie ve vzdělání. Lze předpokládat, že
v budoucnu vzniknou příslušné instituce ve vzdělání, které se budou věnovat vývoji
a implementaci informačních a komunikačních technologií (dále jen „ICT") ve
vzdělání.
1.2.REALIZACE POČÍTAČEM PODPOROVANÉ VÝUKY
Jak již bylo v předešlé kapitole uvedeno, počítač se v malé či větší míře podílí
a bude podílet na realizaci výuky cizího jazyka. Ať už bereme v úvahu učitelovu
přípravu či správu žákovy dokumentace nebo i správu probrané látky pomocí
například tzv. "e - třídnic". Ve výuce pak můžeme využít různé výukové a
multimediální programy nebo editory, které jsou na počítači nainstalovány. Také
použití internetu je dnes již běžnou činností při získávání informací ve výuce. Tím
více je podporována možnost získání informací v cizím jazyce. Internet je však široké
téma, které skýtá i mnohá úskalí a netkví jenom v možnosti získání informací pro
účely výuky. Tato problematika je dalším frekventovaným tématem v oblasti
vzdělávání ICT, ale v této práci se s ní nebudeme příliš zabývat.
Těžištěm pro nasazení takto počítačem podporované výuky je rozvoj
výukového softwaru. Na druhé straně je také důležité, aby učitel sám uměl se
softwarem pracovat. Na školách poskytuje zaměstnavatel školení, která jsou
sponzorována většinou grantem, o který se škola ucházela. Např. Fakultní ZŠ a MŠ
Angel v Praze 4 dostala grant na rok 2006, o který sama zažádala, na zaškolení
učitelů při práci s interaktivní tabulí ve výuce. Cílem grantu je poloviční úspěšnost
učitelů v kurzu. Pokud však škola není pod záštitou grantu, pak by měla mít svého
„IT- koordinátora", který by měl být schopen poskytnout základní informace o
výukových programech, program nainstalovat a pomáhat při dalších technických
potížích. Jelikož tato funkce „IT - koordinátora" není ještě všude zcela funkční, plní
tuto funkci učitelé výuky informační technologie, kteří tímto zastávají dvě funkce.
Optimální je, když uživatel ovládá práci s programem bez cizí pomoci. Z toho
vyplývá, že i když škola „IT- koordinátora" má nebo nemá, veškerá práce na
začlenění počítače do výuky leží na samotném učiteli. Pokud učitel má ktomu
7|Stránka
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vytvořeny podmínky, což jsou počítačové učebny, interaktivní tabule, vlastní počítač
ve třídě, aktuální výukový softwaru, je na dobré cestě tento úkol splnit. Dalším
důležitým krokem je výběr softwaru a jeho nákup. Škola by měla disponovat
„kartotékou programů", která většinou bývá na společném disku školy, aby k ní měl
přístup každý učitel. Učitel se snaží přitom vycházet z programů, které už předtím
škola zakoupila. Pokud pro jeho předmět žádný takový program není, zažádá si o něj
prostřednictvím koordinátora nebo vedení školy. Škola podle finančního stavu zváží
jeho nákup. Opět lze programy sponzorovat z grantu, o který je možnost si zažádat
prostřednictvím Ministerstva školství ČR.
Následující pojmová mapa názorně zobrazuje právě popsanou problematiku
(viz Pojmová mapa 1. 2. - 1). Informace jsou čerpány zvláštních zkušeností a z
vědomostí z dostupného tisku a počítačové literatury.
Pojmová mapa 1.2-1
Realizace výukového softwaru
ve výuce cizího jazyka
děU

podporuje -

spravuje

spravuje

"kartotéku" evaulovaného
výukového softwaru

f materiální zázemi ]

| jazyková učebna/laboratoř j
| počítačová učebna j

(interaktivní tabule"]

počítač ve třidéj
obchod
(on-line)

e\ nulovaný software
wiw.e-gram.cz

počítače pro učitele J

^multilicence pro Školuj
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Role počítače jako učebního prostředku v dnešním jazykovém vyučování
ještě není úplnou samozřejmostí, o čemž také vypovídá zpráva Evropské

komise.

Dále pak samotní žáci považují výuku zprostředkovanou pomocí počítače za
výjimečnou, ale vůbec ne za pravidelnou. Pro žáka školního věku by se měl pojem
počítače jako pomocníka ve vyučování stát smysluplnou součástí vzdělávacího
procesu. Zejména uvědomění si vzdělávacích možností počítače. Učitelův úkol je
vést žáka k plnění těchto cílů o smysluplné začlenění počítače do vzdělávacího
p r o c e s u . Dále pak u m o ž n i t žákovi rozšířit j e h o o b z o r o m o ž n o s t e c h počítače, který

doposud pro něho byl spíše na zpestření chvíle (hra) ve volném čase.
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2 CIZOJAZYČNÉ VÝUKOVÉ PROGRAMY

V této kapitole se blíže seznámíme s výukovým software. Pokusíme se
znázornit hierarchii softwaru a hypermediálních systémů. Popíšeme si strukturu
programů a jednotlivé typy programů. U typů programů jsou uvedeny praktické
ukázky. Nakonec se seznámíme s nejnutnějšími technickými informacemi o počítači
a výukovém softwaru.

2.1 VÝUKOVÝ SOFTWARE, DEFINICE A JEHO OBECNÁ SPECIFIKA

Pojmem výukové programy rozumíme vícero multimediálních produktů.
Označení výukový software zahrnuje veškeré multimediální aplikace a systémy
(výukové), které nám pomáhají se něco nového naučit. Podle Issinga a Klimsy je
výukový software takový software, který je koncipován výlučně pro účely výuky.
„Didaktické komponenty obsahuje sám program ve své podstatě. Ukazuje své grafické pojetí
programu, pojetí a členění uživatelského prostředí („User's Interface"), systém, kterým hodnotí jeho
práci, možnosti interaktivní práce pro uživatele."

( srov. ISSING, KLIMSA, 2003, str.558)

Jiná definice: „Děti se pomocí výukového programu naučí něco nového, co se doposud běžným
způsobem nemohly naučit."

V následujících odstavcích se budeme zabývat rozdělením

skupiny výukového softwaru.

OBECNÁ STRUKTURA PROGRAMŮ
K pochopení pojmu výukový program je potřeba vysvětlit obecnou strukturu
a

několik

pojmů

v případě

výukových

programů.

Výukový

program

je

charakteristický těmito prvky: Po spuštění programu se objeví úvodní obrazovka. Ta
obsahuje ovládací prvky, jako je „Menu" „Start", „Konec", „Pokračovat", „Šipka
doprava", „Šipka doleva" atd. Všechny tyto ovládací prvky odkazují uživatele do
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dalších prostředí programu, které se obyčejně projeví jiným grafickým ztvárněním
prostředí. V rámci různorodých prostředí programů uživatel dostává nabídku aktivit,
které fungují jako hypertextové odkazy. Ovládací prvky (viz výše) jsou v různých
prostředích stále k dispozici, aby se uživatel snadno orientoval v programu.
Hypertextové odkazy bývají různorodé povahy. Odkazují na internetové stránky,
které se zobrazují pomocí internetových prohlížečů. Odkazy na datové, zvukové,
audio -

vizuální soubory. Někdy bývají součástí programu další aplikace

(např. na rozpoznání řeči). Standardem je také nápověda, která bývá ve formě
textu. Nápověda má svůj obsah a někdy i rejstřík. Text je propojený formou
hypertextových odkazů.

2.1.1 KLASIFIKACE A POPIS VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ

Programy můžeme rozdělit podle různých hledisek a různým způsobem.
Z mnoha rozdělení z dostupných cizojazyčných elektronických pramenů literatuře
jsem vybrala pragmatické rozdělení podle finančních nákladů, které jsou na program
kladeny, (viz Diagram 2.1.1 -1) Pro vyjádření struktury jsem použila diagram, který
zobrazuje vzájemnou vztahy.
Diagram 2.1.1 -1 ukazuje základní rozdělení výukového softwaru bez
konkrétních názvů typů programů. Tento diagram můžeme tedy chápat jako první
úroveň v oblasti výukových programů, kterou budeme dále rozvíjet a doplňovat.
Výukové programy jako celek však tvoří jednu oblast společně s dalšími typy
„technického" softwaru. Jádrem celé hierarchie je pojem „Software" ve funkci
technického prostředku. Pro lepší představu poslouží myšlenková mapa (viz
Myšlenková mapa 2.1.1 - i), která znázorňuje celkovou hierarchii společně
s výukovými programy. Myšlenková mapa je vytvořena z dostupných cizojazyčných
elektronických pramenů, odborné literatury a vlastních vědomostí.

11 | S t r á n k a

2 Výukový

software

Diagram 2.1.1-1

Poznámky k Diagramu 2.1.1-1: Termíny použité v diagram budou vysvětleny
v následujících odstavcích.

Myšlenková mapa 2.1.1 -1

finančné lívlslýiistjínj

, /

,i01men4

z4viS

|ý

Л
ч
[shareware)

[komerční software)
můie být určen

může být určen
\

múíe byt urfen

pro jazykové vyučování
Procvičovací/Drillovací s.j<
f Edutainment-Software J
fMultimediální

\

_Jsou nejvíce zastoupeny _
programy:

[ Lexika j
Simulační s . j
(Hypermediální systémy)
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Myšlenková mapa ukazuje dvě úrovně hierarchie.
Centrálním objektem („jádro") je „software". V pravé části
mapy jsou příklady různých technických programu, aplikací,
editorů a systémů. Levá část mapy je čistě zaměřena na
oblast

výukového

programu

speciálně

pro jazykové

vyučování.

Poznámky k

Myšlenkové

mapě 2.1.1 -1:

Termíny,

které jsou použity v právé
části jsou použity z
odborné terminologie,
< www, wikipedia.

(viz

org/soft

ware> ) Termíny v levé
části mapy

budou

postupně vysvětleny v

Komerční software je soubor takových programů,

následujících

odstavcích.

které po zakoupení uživatelům slouží k plnému užívání
všech funkcí programu, (srov. BRDIČKA, http://omicron.felk.cvut/~bobr

) Je to v

podstatě jediná povolená skupina výukových programů, se kterým se setká pedagog
ve škole. Jediná je proto, že jako placený software disponuje licenční smlouvou, ve
které je obsaženo znění autorských práv. Cena výukových programů obecně je na
českém trhu podle mého názoru pro běžného uživatele stále poměrně vysoká.
Z těchto důvodů se případný zájemce (např.: škola), musí
dobře rozmyslet, z jakého důvodu bude daný program používat.
Navíc pokud se samotný učitel rozhodne pro nákup programů
prochází jeho požadavek rozhodnutími dané vedením školy a
jeho používání se pak učitelovi stává v mnoha
závazné.

Též získání

licenční

smlouvy

pro školy

tzv.

případech
„multilicence"

je v mnohonásobně vyšší cenové skupině než je pořizovací cena

jednoho

programu

desetitisících.

pro jednotlivce.

Jako příklad nám

„Němčina do ucha1 "(viz

obr. 2.1.1

Cena je v tisících až
poslouží

výukový

- 1), který

vyšel

program
v

Obr.2.1.1 -1 (zdroj:
www. pachner. cz>)

listopadu

2006 na trh a slouží k procvičování gramatických jevů pomocí příkladových vět.
Řadíme ho do skupiny „procvičovacích" programů. Jejich pořizovací cena je nížsi než
u běžných multimediálních

programů,

a to díky podstatě programu

jako

procvičovacího prostředku. Nicméně program je hodnocen velmi pozitivně díky
dobře propracované fonetické části a je registrován na evaluačním webu MŠMT(

1

Němčina do ucha. [CD-ROM],Praha: Eddica, 2006.
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logo evaluačního webu). Cena multilicence pro školu je 1 999 Kč, pro jednotlivce 980
Kč.
Nekomerční software je takový soubor programů, které slouží volně
k dispozici uživatelům k plnému využívání všech funkcí programu, popř. může být
používání

omezeno

podmínkami

http://omicron.felk.c\/^t/~t))3br>)

poskytovatele.

(srov.

BRDIČKA,

<

U nekomerčního softwaru („freewaru") je nutná

většinou registrace a pak za osobní údaje (většinou je požadována emailová adresa)
správce sítě poskytuje program. Může to být zasláním vygenerovaného klíče, který
uživatel dosadí do formuláře a pak si může soubor stáhnout (tzv."download") nebo
se automaticky spustí stahovaní souboru po registraci uživatele. Co se týká volně
nabízených programů na internetu, je nutné rozlišovat termíny „demo - verze" a tzv.
„zkušební verze"(„trial - verze") programů. Mají totiž podobné vstupní podmínky,
dokonce sám program je téměř identický s placenou podobou. V případě „demo verze" slouží program jen k nahlédnutí nějaké části programu. Jako doplnění jsem
našla definici k termínu „demo - verze": „Je nefunkční nebo omezená verze
normálně komerčně šířeného programu, která plní funkci reklamy. Použitelná je
především k posouzení, zda program koupit, či nikoli.
(srov. BRDIČKA,< http://omnicron.felk.cvut.cz/~bobr>

)

V případě zkušební verze („triai vision") získá uživatel plnou verzi programu,
tudíž využívá programu, jako by byl placený. Program je však zkušební jen po
nějakou dobu, která je stanovena v dohodě při registraci. Většinou je to 7 až 30 dní
a pak je nutné si program zakoupit. Pokud si uživatel program nechce zakoupit,
program již nadále není spustitelný, jelikož smluvní doba na vyzkoušení vypršela.
Nepodaří se program „oklamat" ani po řádné odinstalaci a opětovné instalaci.
V České republice se s freewarem (volně šiřitelné programy) setkáme
poměrně málo ve srovnání s nabídkou placených programů. Kvalita programu je též
o něco nižší. Např. nalezneme na serveru < www.nemcina-online.cz>

program

k procvičování silných sloves. Program však procvičuje tvary sloves jednotvárným
typem opakovacích cvičení, což v počáteční fázi upevnění látky není na škodu.
14 | S t r á n k a
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Program obsahuje doplňovací cvičení do vět, ale věty jsou vytržené z kontextu.
Celková koncepce programu je jednoduchá, zvolíme si procvičování a program
neúnavně nabízí slovesa v přeházeném pořadí a uživatel buď přiřazuje z nabídky,
nebo píše hodnoty do textových polí. Takovou aktivitu totiž nalezneme v mnoha
placených výukových programech jako součást procvičování jednoho tematického
celku. Potom vystává otázka, jestli není už snadnější cesta program koupit, než
složitě prohledávat webové stránky a hledat neplacený program, který potřebujeme.
Pro označení neplaceného softwaru ještě existuje termín „public" (celým
názvem Public Domain; z angl. veřejná doména) jsou plně funkční programy, které
dal autor k dispozici veřejnosti a smějí se, většinou pouze nekomerčně, volně
používat.

(viz

„Nekomerční

programy),

(srov.

BRDIČKA,

<

http://omicron.felk.cvut/~bobr>)
Jako doplnění k rozdělení softwaru nám poslouží odlišné pojetí klasifikace
výukových programů (viz obr. 2.1.1 -2), jehož autorem je německá autorka
Honegger. Je rozčleněný podle doby, kdy se mu uživatel věnuje, a to dopoledne (čas
výuky) a odpoledne (volný čas).
Obr. 2.1.1 -2 Klasifikace výukových progratn^odle Honegger

„Dopolední
software"

je

takový

U

výukový
výukový

program, který je určen zejména
pro školní tedy dopolední výuku.

Dopolední software

Např.: Němčina pro malé školáky
od nakladatelství Terasoft. S programem lze naplánovat vyučovací hodinu němčiny
v počítačové učebně.
„Odpolední výukový software" jsou takové výukové programy, které jsou
určeny zejména pro individuální výuku (nejčastěji v domácím prostředí). Odpolední
výukové programy poskytují větší variabilitu a flexibilitu žákovi. Žák má možnost
15 | S t r á ri k a
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trénovat jak doma tak i ve škole. Podle mého názoru je zde velký prostor pro
uplatnění multimediálních výukových programů: spojení hry, zábavy a učení je
dobrou kombinací pro využití volného času dětí. V dnešní době je již předpokladem,
že každá rodina má doma alespoň jeden osobní počítač, proto je důležité, aby se
měli rodiče na koho obrátit při výběru vhodného programu. Učitel má ve škole
„IT-koordinátora", který je schopen alespoň poskytnout seznam evaluovaného
softwaru, ze kterého můžeme vybírat nejvhodnější software. Bohužel na českém
trhu je multimediálních programů pro výuku cizího jazyka na základní škole velice
málo a pro výuku německého jazyka téměř žádné. Důvodem je, že toto nové
konstruktivistické pojetí výukových programů je u nás ve vývoji a ještě stále není
dost

kvalifikovaných

pracovníků,

kteří

by

se

věnovali

většímu

rozvoji

multimediálních výukových programů. Z 25 webových portálů zabývající se
prodejem výukového softwaru se pouze 5 portálů věnuje prodeji programů pro
výuku německého jazyka a literatury. Dále z mého malého průzkumu vyplývá, že
pouze dva servery nabízí programy pro výuku německého jazyka pro děti. Mé
výsledky též potvrzuje test výukového softwaru pro cizojazyčnou výuku, který
provedly noviny Mladá fronta DNES. (viz

idnes.pocitac.test.cz)

Jako další doplnění k pojetím o klasifikaci výukových programů nabízí autor
K. Niedarau, a to na „ závislé na učebních materiálech" a „nezávislé na učebních
materiálech" programy (srov. K. Niedarau, 1/2002, str.35). U tohoto typu rozdělení
rozhoduje, jestli je daný program vytvořen podle určité učebnice nebo jestli je
program nezávislý výukových materiálech ve školách. Vhodným příkladem pro
pochopení odlišností těchto typů programů jsou tyto dostupné programy.
Pro první typ programu („závislý na učebních materiálech") je multimediální
program Němčina pro malé školáky I od nakladatelství Terasoft. Program dokonce
nabízí ve svých technických nastavení volbu ze čtyř učebnic. Der die das, Das
Deutschmobil,

Heute haben wir Deutsch. Žák pouze nastaví příslušnou učebnici

a pracuje ve zvoleném prostředí. Ke zvolené učebnici se váže příslušné rozdělení
gramatiky a slovní zásoby v souladu s členěním učebnice. V oblasti pro procvičování
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dovednosti porozumění jsou uvedená komunikační témata pro všechny učebnice
totožná.
V případě druhého typu programu („nezávislé na učebních materiálech")
nám poslouží jako příklad Talk to Me - němčina od nakladatelství LEDA. Tento
program je zcela nezávislý svým obsahem na jakékoli učebnici. Je vhodný pro
individuální „domácí" výuku. Tento typ individuální výuky podporuje zejména
integrace program pro rozpoznání řeči, individuální nácvik výslovnosti a další
možnosti interaktivních cvičení.
Doposud jsme popisovali různá pojetí pro všeobecné rozdělení „softwaru" a
„výukového softwaru". V hierarchii rozdělení půjdeme dále (níže)

(viz Diagram

2.1.1 -2). A tak další důležitou částí této kapitoly je klasifikace výukových programů
pro cizojazyčné vyučování, jak jsem již uvedla v názvu kapitoly. Znalost jednotlivých
typů a vzájemných odlišností programu je základní pro problematiku výukových
softwarů a pro evaluaci programů, která je stěžejní částí diplomové práce.
Jednotlivé typy výukových programů jsou rozděleny podle jejich charakteru.
Hlavní hlediskem je, k jakému účelu jsou využívány. Je nutné dodat, že názvy
jednotlivých typů nejsou úplně přesně vymezeny, jelikož spousta jejich elementů se
navzájem prolíná. Následující hierarchický diagram znázorňuje vzájemné vztahy a
úrovně. Jednotlivé typy programů tvoří skupiny, které jsou pak zastoupeny
konkrétními příklady. Význam a popis jednotlivých typů programů a systému bude
vysvětlen v následujících kapitolách
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Diagram 2.1.1 - 2 Hierarchie jednotlivých typů programů

Obecné programy
(určené pro
cizojazyčnou výuku)

•

i

I 2.1.1.1 PROCVIČOVACÍ/ DRILL- PROGRAMY
Podstata programu je založena na principech programovaného učení a také
na teorii podnět —> reakce („Reiz-Reaktions-System"), vycházející z behaviorismu a
z něho vyplývající teorie učení. Tímto vztahem se zabýval americký psycholog
Watson. (srov.

<http://www.didaktik.uni-jena.de/did_03/watson.htm>)

V praxi to znamená jeden cíl: Použitím zákonitosti reflexe „zautomatizovat"
správné odpovědi na položenou otázku.
Program je rozčleněn ve většině těchto procvičovacích programů podle
názvů gramatických jevů. Např.: adjektivní skloňování, procvičování slovní zásoby
2. lekce Start mit Max. V rámci cvičení pak uživatel pracuje v prostředí, kde mu
program pokládá otázky nebo zadává úlohy. Pak je očekávána uživatelova reakce:
odpověď či splnění úlohy. Podle toho, jakého charakteru je odpověď, tak se
proplétá uživatel řetězcem dál. Důležitá je zde zpětná vazba, která přichází
bezprostředně po reakci uživatele, a to formou buď vizuální či zvukovou. Co se týká
hodnotící škály, jsou zde nejčastěji dva póly, a to typu „pravda", „nepravda". Cvičení
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v těchto procvičovacích programech jsou cíleně nastaveny tak, aby v nich byly
jednoznačné

odpovědi.

V upevňování

nové

látky

významně

pomáhá

„automatizace", která důslednou analogií procvičuje určité gramatické problémy.
Díky tomu položí pevné základy, na kterých se dá stavět. Za každou správnou
odpověď, ale i špatnou, odpověď program „vygeneruje" formu odměny. Forma
odměny má určitou koncepci. Je to například obrázek sestavený z kousků puzzle,
přičemž každý kousek znamená jednu správnou odpověď. Nebo odměnou je hra,
načež po jejím dokončení se uživatel dostává dál v řetězci cvičení. Pokud uživatel
vyčerpá možnosti příkladů, může pracovat stejným systémem na procvičení dalšího
gramatického jevu. Program sám vytvoří různé kombinace cvičení pro jeden nebo
více gramatických jevů na základě charakteru odpovědí uživatele. V dnešních
programech je už takových příkladů dostatek. Uživatel prakticky smí ukončit cvičení,
kdykoli chce. Pokud má žák rozpracované cvičení, tak ho program žádá o dokončení
cvičení. I přes tuto výzvu může žák program ukončit. V protokolu správných a
špatných odpovědí se pak zapíše jeho ukončení v podobě nedokončeného cvičení
anebo mu program započítá (většinou procentuálně), na kolik dané cvičení splnil.
Učitel by měl dbát na to, aby každé cvičení bylo řádně dokončeno. Jednotlivé
výsledky cvičení se buď automaticky ukládají, nebo se program sám zeptá, jestli žák
chce program danou část uložit. Protokol se pak dá snadno vytisknout. Ten pak
slouží ke kontrole jednak učitelovi ale i rodičům.
Výhoda procvičovacích programů spočívá ve snadné obsluze. Žák se lehce
sžije s prostředím a strukturou programu. Hned po spuštění programu může hned
procvičovat, (srov. Strittmatter/Niegemann,

2000, S. 38). Pokud není vybráno

cvičení s omezeným časovým limitem, program se přizpůsobí tempu uživatele a
trpělivě čeká na jeho odpověď. Další výhodou je okamžitá zpětná vazba.
Nevýhodou u tohoto typu programů je absence individuálního přístupu
směrem k uživateli. Nerozpozná žákovy slabiny či silné stránky. Pokud uživatel
neporozumí cvičení, program to prostě nepozná. Nebo naopak pokud je cvičení pro
uživatele moc lehké a pár slov přeskočí nebo jen tak „odklikne", program to také
nepozná. Pokračuje ve svém řetězci, který je mu naprogramován. V důsledku to
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může vést k frustraci uživatele při pohledu na protokol. Není zde žádné tlačítko
nápovědy či osoby („nápovědníčka" - bývá někdy tato funkce nazývána u programů
pro děti), která by ho navedla jinou cestou. Tedy u těch, které jsem za dobu mé
celkové pedagogické praxe vyzkoušela. Zpětná vazba je v podstatě triviální hlášení,
jenž diagnostikuje, zdali jsme cvičení zvládli nebo nezvládli. Není zde žádná odborná
pedagogická pomoc typu, jak lépe cvičení udělat, na co se znovu podívat. Dá se říct,
že tento styl řízené výuky vede z části k nesamotnosti - nerozvíjí kreativní myšlení.
Žák se cítí závislý na počítači a na jeho počínání a tím pádem motivace po čase klesá
a celková radost na práci s počítačem klesá a snižuje možnou efektivitu práce při
výuce s počítačem. Cíl pro nasazení počítače do výuky je ale zase naplněn a žák
samostatně pracuje s počítačem, aniž by ho učitel musel kontrolovat.
Pro nasazení programu při běžné výuce ve třídě nebo v počítačové učebně
(i na interaktivní tabuli) plní tyto programy svůj maximální užitek při procvičování a
upevňování učiva, (viz Kapitola 7.2.1.2). Samotný počítač a jeho hravost je pro žáky
stále přitažlivá věc a berou ho jako zpestření výuky. Program za žáky udělá několik
rozhodnutí, která ale nijak nesnižují žákovu efektivitu práce, naopak ji pomáhá
zvýšit. Program předloží úlohu, udrží pozornost a nepustí ho dál, dokud uživatel
nějak

neodpoví.

Program

řadí

otázky v určité

posloupnosti,

nepřeskakuje

bezmyšlenkovitě, jak se tomu u některých dětí může dít z důvodu nepozornosti či
ztráty zájmu. Výukové programy obecně jsou velkou pomocí u dětí s dysfunkcí
(dyslexie, dysgrafie) a též nesrovnatelným pomocníkem. Pozice učitele jako
případného pomocníka taktéž napomáhá větší efektivnosti programu než při
individuální práci doma. Učitel může jednak na „administrátorském" počítači
sledovat úspěšnost a přímo vidí určité chyby žáků v protokolech a může zakročit
v případě nízkého procentuálního výkonu ale i vysokého výkonu. Tato funkce je
umožněna možnostmi programu, které propojí počítače žáků s učitelem navzájem
do sítě. Dále pak sám učitel může ihned výsledek nechat zapsat dětem do
„žákovských knížek". Snadněji pak administruje nepřeberné množství papírů a vidí
celkem znatelně, jak se žákovi daří. Žák si pak může, vytisknou výsledné výstupy a
výsledky z jednotlivých cvičení a založit do portfolia. Také při komunikace s rodiči
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ohledně pokroku žáka stačí pouze zaslat e-mail poukázat na zlepšení či konkrétní
nedostatky, co by se případně žák měl naučit.
Procvičovací

programy jsou

užitečné ve vyučování

pro

opakování,

upevňování a ke kontrole již probraného učiva (srov. Wilde, 2004, www.
<http://uni-leipzig.de>) Z toho vyplývá, že pokud chceme takovýto program ve
výuce aplikovat, měla by mu předcházet fáze, ve které se žáci s novým učivem
seznámí. A dalším předpokladem je, že tomu novému učivu rozumí. Pokud by
ktomu nedošlo, můžeme v žákovi vyvolat frustraci a k takovému programu může
získat posléze odpor.
Klíčová slova pro procvičovací program: cenově výhodný, rychlá zpětná
vazba, procvičování od základních dovedností, jednoduché použití ve školách,
automatizace
Zjednodušená struktura programu:
- » stanovení úlohy/ otázky
—> příjem/zpracování odpovědi
—> zpětná odpověď/ feedback
—» stanovení další úlohy/otázky

2.1.1.2 VÝUKOVÉ HRY/ „EDUTAINMENT" - PROGRAMY

„Edutaimnetsoftware" je program založený na výukových hrách. Anglické
slovo „Edutainment" je spojením anglického slova „education"

(vzdělání) a

„entertainment" (zábava, hra). To nám říká, že u tohoto typu softwaru nepůjde jen
o učení. Výukové hry jsou založeny na tezi, že učební motivace roste
prostřednictvím

zábavy

a

hry.

(srov.

TREUSTEDT,

2005,
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<http://members.fortunecity.de>

) Uživatel se při práci na těchto programech

může lehce identifikovat s hlavní postavou, musí překonávat určité překážky a tím
se dostávat do různých nebezpečí, což dodává programu na atraktivitě.
Koncepce takového CD-Romu je následující: uživatel začíná hrou, poté je mu
dán úkol. Pokud úkol splní, může si zahrát jako odměnu další hru, po které zase
následuje nějaká úloha. Pokud úkol nesplní správně, je mu dána šance úkol splnit na
podruhé. Pokud i přesto úkol nesplní, potom záleží na tom, jak je program
koncipován. Některá programová provedení nabídnou uživateli pomoc v podobě
třetí osoby nebo se jednoduše zobrazí správná odpověď nebo správné řešení.
Učební motivace u toho typu programu je pro uživatele mnohem vyšší než u
předchozího popsaného typu programů. Kromě toho je dán důraz na pohotovost
reakcí. Úkoly jsou zpravidla časově omezeny nebo podmíněny. Na druhou stranu to
může zase přinést nevýhody pro pomalejší žáky než je norma takového programu.
Hry, které program nabízí, nemají za úkol automaticky zvyšovat zájem o
učení. Hry jsou pouze prostředkem a následně mohou teoreticky

posílit

soustředěnost žáka. Přináší k učení atribut „hravé" učení. Mezi těmito prvky musí
být rovnováha, ani jeden z nich by neměl převládat. Pokud by bylo více her
v poměru s učivem, žák nabude dojmu, že je vlastně látka k procvičování nedůležitá.
Jestliže hry pomohou k získání žákova zájmu na procvičovaném učivu a podporují
žáka k dalšímu vzdělávání, potom je splněn stěžejní cíl těchto programů. Tímto
částečně hravým přístupem pěstujeme u žáka pozitivní vztah k učení.
Tento typ programu je poměrně těžké sehnat. To platí zejména v rámci
výuky zvláště německého jazyku pro děti mladšího školního věku. Vytváření těchto
programů je ve vývoji a „trh a uživatelé jazyka jenom čekají", až se takové typy
programu objeví k zakoupení. K tomuto typu programů se však můžeme dostat
prostřednictvím nabídky cizích nakladatelství specializující se na výukový software.
V posledním desetiletí vzniklo v Německu více portálů, které se věnují němčině jako
cizímu jazyku nebo druhému jazyku tzv."DoF - Deutsch als Fremdsprache, DaZ Deutsch als Zweitsprache"). Na těchto portálech můžeme najít odkazy k výukovým
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programům.
Langenscheidt

Například:
(viz

Nakladatelství

Cornelsen

(viz

<www.langenscheidt.de>)

<www.cornelsen.de>),
a

Oldenburg

(viz www.oldenburg.de>) jsou k dispozici programy pro výuku němčiny jako cizího
jazyka. Lze využít i programy, které používají učitelé v primárním vzdělávaní v
Německu, a to nejen pro jazyk německý ale i ostatních předmětů. Zajímavé je
například využití mezipředmětových vztahů s aplikací na předměty vyučované na
českých školách. Jako příklad „německého" výukového programu pro výuku cizího
jazyka uvedu program „Auftrag Deutsch" od nakladatelství Cornelsen. Program je
sice spíše typem programu multimediálního, ale obsahuje také výukové hry.
Obrázek 2.1.1.2 - 1 ukazuje letadlo, které dorazilo do stanice a plní úkoly. Po
porozumění slyšenému žák napíše, co slyšel. Poté zase letí k další stanici. Program se
hodí pro procvičování dovednosti porozumění slyšenému v německém jazyce na
2. st. ZŠ.

2.1.1.2 -1 Ukázka z programu „ Auftrag Deutsch"
Klíčové pojmy pro tento typ programů: výuka & zábava, podpora tvořivého
myšlení, pro volný čas dětí
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Zjednodušená struktura programu:
—> vysvětlení pravidel - koncepce programu
—> úvodní motivační hra
—» plnění úkolu v rámci hry
—> Feedback
—> další hra
—> závěrečné vyhlášení / vítězná listina

2.1.1.3 MULTIMEDIÁLNÍ PROGRAMY

„Program zařadíme do této skupiny ve chvíli, kdy komunikace programu

s uživatelem používá více typů údajů
videosekvence,

zvuk,

tzn. informace

jsou

-

text

předávány

otófcy,
uživateli

grafiku,

animace,

pres různé

receptory

(smysly)." (SLAVÍK, NOVÁK, 2007, str. 83)

Program poskytuje různorodé informace, umožňuje žákovi

interaktivním

způsobem procvičovat učivo, obsahuje lexikony, výukové hry a umožňuje
internetové spojení, kde žák rozvíjí své dovednosti a znalosti v dalších aktivitách na
domovských

stránkách.

Atribut

multimediální

zde znamená

využití

všech

multimediálních prostředků při výuce jazyka. To je práce s obrázky, s textem, a
audio a video soubory. Možnost připojení k internetu a využití všech možných
vzdělávacích „on-line" forem (konverzace na dálku - videokonference, chat, fóra, „e
- tutoring). Ve velké většině případů uvádí programy nějaká postava („vypravěč"),
která uživatele provází programem a nabízí několik možností, jakou cestou jít dál. Je
důležité zdůraznit, že tato cesta není nikdy stejná v porovnání s procvičovacími
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programy. V procvičovacích slouží řetězce k automatizaci daného gramatického
jevu.
Proces technické adaptace žáka na prostředí programu může být různě
dlouhá. Chvíli potrvá, než se žák seznámí se strukturou a obsahem programu. Proto
by měly být k programu podrobné metodické příručky, a to jak v elektronické, tak
v papírové podobě.
K typickému multimediálními programu patří u výukové programy zaměřující
se komunikativní způsobem na procvičení v jazyce. Například konverzační programy,
kde jsou nabízeny situace každodenního života (např.: „Im Restaurant"). Cílem
programů je osvojení komunikačních kompetencí. Je třeba upozornit, že tyto
multimediální konverzační programy jsou zejména pro studenty a dospělé, kteří se
potřebují naučit jazyk rychle a efektivně. Pro děti školního věku je ovládání jazyku
samozřejmě také důležité, ale není potřeba ho naučit rychle ale zejména kvalitně a
efektivně. Takových

multimediálních

programů pro děti zaměřující se na

komunikační dovednosti je však na trhu opravdu minimálně. Například od
nakladatelství FRAUS program s názvem Němčina pro děti - Alfons

a od

nakladatelství Terasoft program s názvem Němčina pro malé školáky.
Pro větší názornost

zde uvedu dva příklady současných

populárních

multimediálních programů. První je od nakladatelství Leda program s názvem
Němčina.

Je určen studentům

a dospělým.

Pro porovnání jsem

vybrala

multimediální program určený dětem pro výuku angličtiny od nakladatelství Leda s
názvem Tell me more kids - anglicky! Bohužel se mi nepodařilo najít takový
multimediální program pro výuku NJ, na kterém bych mohla demonstrovat nové
technologické prvky.
1) Leda: Němčina ( viz obr. 2.1.1.3 -1, zdroj: <www.leda.cz>)
Program je založen na metodě využívá technologii

porozumění

mluvené projevu, takže rozumí, co mu uživatel říká. Opravuje
výslovnost a napovídá, jak v rozhovoru správně reagovat. Program je
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z pedagogického pohledu hodnotným pro volbu jednoho ze tří režimů učení: volný,
řízený a dynamický. Program je dále vybaven technologií, která umí opravovat
výslovnost, pokud nebude dobrá.
2) Leda: Telíme more kids ( viz obr. 2.1.1.3,

zdroj:<www.leda.cz>)

Výukový program angličtiny pro děti je založený na programu pro
rozpoznávání řeči.

Programová řada má několik úrovní. Každá

úroveň se odehrává v jiném prostředí, které dítě postupně objevuje.
První úroveň je v prostředí rodinného domu. Na objevitelských
cestách

různými prostředími

děti provázejí

dva pomocníci

kamarádi. Při společných dobrodružstvích se děti zábavnou formou

a

postupně

seznamují s angličtinou a učí se ji používat. Učení je zaměřeno hlavně na mluvený
projev, tedy na poslech s porozuměním a aktivní vyjadřování. Každá činnost v
prostředí probíhá ve třech krocích: První stupeň je seznamovací, kdy dítě pouze
poslouchá, ve druhém stupni musí již porozumět, aby mohlo reagovat, ve třetím
stupni,

aktivním,

dítě

mluví

a

program

ověřuje

jeho

výslovnost.(srov.<

www.leda.cz>)

| 2.1.1.4 HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY

„Hypermediální systémy" (dále jen HS) jsou takové systémy, které řídí a
dávají formu hypermédiím. Takovým běžným hypermédiem v elektronickém
vzdělávání jsou webové stránky.(srov. BIELIKOVÁ, KUBEŠ <www.fel.cvut.cz>) HS
jsou zastoupeny nejčastěji „hypertextem".
Hypertext chápeme jako text, jehož součástí jsou další texty. Tento termín
definoval

počítačový

vědec

http://www.w3.org/Whatls.html).

Ted

Nelson

v roce

1965.

(srov.

WIKIPEDIA,

V praxi to znamená, že uživatel se tedy nejprve

pohybuje na rovině „hypertextu", z níž kliknutím volí konkrétní nižší významové
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úrovně. Hypertext tedy funguje jako odkaz. Hypertext nemusí být jen ve formě
textu, ale také ho najdeme jako odkazy na zvukové, animační, video nebo jiné
datové dokumenty.
Systém hypertextu budeme demonstrovat na ukázce z výukového program
Sprechen Sie Deutsch od softwarové nakladatelství Langmaster. Na první obrazovce
zobrazen soubor lekcí v procvičovacím modulu, (viz obr. 2.1.1.4 - 1 ) Všechny názvy
lekcí fungují jako hypertexty první úrovně. Hypertexty poznáme také podle toho,
když kurzorem přejedeme přes text, změní se jeho vlastnosti. Například ztuční se,
změní barvu nebo může změnit svůj tvar díky animační funkci.

Obrázek 2.1.1.4 - 1 Ukázka z výukového programu Sprechen Sie Deutsch - Úvodní
obrazovka
m
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I

Gramatika - S p r e c h e n Sie Deutsch?

Sprechen Sie Deutsch?
POťWMOT
• Lekce l
O

Lekce 2

O

Lekce 3

O

Lekce 4

O

Lekce 5

O

Lekce 6

o

Lekce 8

O

Lekce 9

O

L e k c e 10

O

L e k c e 11

-

© L e k c e 12
O

L e k c e 13

O

fi»n

—.i « r=mr-

Kliknutím na „Lekce 1" se dostáváme na další text (viz obr. 2.1.1.4 - 2). V textu se
objevují další hypertexty, které jsou však nižší úrovně (2) než na obrázku výše.
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Obr. 2.1.1.4 - 2 Ukázka z výukového programu Sprechen Sie Deutsch - Lekce 1

7/Start

ff!

E

c

Kliknutím na „Časování sloves v přítomném čase" se dostáváme na text nižší
úrovně (3). (viz obr. 2.1.1.4 - 3) Tento text neobsahuje žádné další hypertexty.
Proto hypertext úrovně 3 byl v řetězci poslední.
Obr. 2.1.1.4 - 3 Ukázka z výukového programu Sprechen Sie Deutsch - Časování
sloves v přítomném čase
ü

h t t p : / / U n s . b r « ! i i u v e d e n i . c z - Čúsov<inf s l o v e s v p ř í t o m n é m č d s e - M i c r o s o f t I n t e r n e t

wohnen
slov. kmen: wohn-

Ich wohn-e
du wohn-st
er / sie / es wohn-t

0= £

txplort

Časování sloves v přítomném čase

Gramatika - Lekce 1

GramatiAa 1
POiyf^QTpIr
bydlím
bydlíš
bydlí

wir wohn-en
ihr wohn-t
sie wohn-en
Sie wohn-en

bydlíme
bydlíte
bydlí
bydlíte

Infinitiv většiny německých sloves je zakončen na -en (wohnen), méně často na - n (basteln - kutit). Po
odtržení infinitivní koncovky získáme slovesný kmen (wohn-). Slovesné tvary se pro jednotlivé osoby tvoří
spojením slovesného kmene s osobními koncovkami (wohn + e = wohne). Součástí slovesného tvaru jsou na
rozdíl od češtiny také osobní zájmena (ich wohne = bydlím),
arbeiten
slov. kmen: arbeit-

ich arbeite
du arbeitest
er / sie / es arbeitet

wjr

arbeiten
ihr arbeitet
sie / Sie arbeiten

Končí-li kmen na -t, - d (arbeiten) nebo na některé skupiny souhlásek s -n, - m (rechnen - počítat), vkládá se
pro snadnější výslovnost ve 2. a 3. osobě čísla jednotného a ve 2. osobě čísla množného mezi kmen a
koncovku hláska - e - .
heißen
slov. kmen: heiß-

ich heiße
du heißt
er / sie / es heißt

wir heißen
ihr heißt
sie / Sie heißen

Pokud kmen slovesa končí na sykavku (-s, -ss, -ß, -x, -z - např. heiß-), připojuje se ve 2. osobě jednotného
čísla pouze -t: du heißt. 2. osoba jednotného a množného čísla a 3. osoba jednotného čísla pak mají shodný
tvar.
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Jako funkční „hypermediální systém" můžeme uvést na příkladu elektronické
knihu (viz obr. 2.1.1.4 -4), která je protkána mnoha odkazy, jež uživatele programu
navádějí rychleji k cíli. Hypermediální systémy se v oblasti elektronického vzdělávání
rozvinuly

o další

(viz Myšlenková

kategorie,

které znázorňuje

následující

pojmová

mapa.

mapa 2.1.1.4 -1). Myšlenková mapa byla zpracováná dle

odborného textu (srov. BIELIKOVÁ,KUBEŠ,

<www.fel.cvut.cz>)

Obr. 2.1.1.4 -4 Ukázka z multimediálního programu Arthur's Teacher Trouble
® Mr. Ratburu corrected their papers during lunch. "Clan,"
hu said, "most of .you did vury w«ll 011 ihu lusL Bui only Iwo of
you spoiled every word corroctly." Muffy smiled. Franclno
hiccup pod. Buster pattod his good-luck charm. Mr. Ratburn
cloarod his throat "Our class roprosomativos for tho
«peJJnthon will be the
Brain and Arthur."

,

.
I

"

"

.......

Na obrázku 2.1.1.4-4

je ukázka z

programu Arthur's Teacher Trouble
(Arturovy problémy s panem

učitelem).

Kromě čtení textu nebo jednotlivých slov je
možno u neznámých slov vyvolat jejich
význam. Navíc je možno vyvolat mnoho
různých zábavných akci interaktivně.

Stačí

kliknout myší a postavičky mluví,

předměty

se hýbají a dělají různé animační

kreace.

Text je buď anglicky nebo španělsky.

V hypermediálních systémech se uplatňuje konstruktivistického přístupu.
Jejich budoucnost se dnes vidí v její nelineární struktuře. Nelineární struktura
umožňuje se přizpůsobit žákovi. Tento fakt lze hodnotit jako velký přínos pro
jazykové vyučování a rovněž tak pro výukový software.
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Obr. 2.1.1.4 - 1 Myšlenková mapa znázorňující pojetí „hypermedíálních

systémů"

podle Kubeše

2.1.1.5 SIMULAČNÍ PROGRAMY

„Simulační programy přibližují žákům realitu světa simulací reálných jevů na
počítači Simulace se používá v případě, že reálný jev je nedostupný."

(SLAVÍK,

NOVÁK, 1997, str. 84)
Počítačová simulace představuje pokus o model živé opravdové situace na počítači,
čímž

nám

pomáhá

<http://en. wikipedia.

se

dívat

na

věci,

jak

pracují.

(srov.

org/wiki/Simulation>)

Tyto programy jsou vhodné pro výklad pojmů, vztahů nebo dějů.
V jazykovém vyučování to může být například demonstrace slovosledu německé
věty. Správná simulace popisuje daný problém nejčastěji v grafické podobě,
dovoluje interaktivně měnit parametry a okamžitě sledovat vliv těchto změn na
výsledek. Může to být i jednoduchá prezentace v programu Power Point.
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Simulační programy dovolují pozorovat věc jako komplexní jev. V souvislosti
s nimi se mluví o simulační hrách, které významně podporují strategické, taktické a
propojené myšlení. V takových simulačních hrách neexistuje žádný již předem daný
postup. Žák si dle parametrů zkouší, jak se věc mění, a hned má zpětnou vazbu.
Použití simulačních programů má největší užitek v přírodovědeckých odvětvích, a to
například v případě matematických výpočtů, fyzikálních pokusů nebo v odvětví
medicíny. Ve výuce jazyků se vyskytují tyto programy ojediněle. Spíše se omezují na
možnosti prezentačních programů, kde jsou jednotlivé jevy demonstrovány.

„Tutoriál"
„Tutoriál" pochází od slova „tutor", což je člověk, který se o někoho stará či
je jeho opatrovníkem.(viz WIKIPEDIA, <www.wikipedia.org/tutor>)

Ve vzdělání je

pojem „tutor" blízký významu učitel. Termínu se používá ve spojení s elektronickou
formou výuky „e - tutoring"( viz Kapitola 6). „Tutoriál" má hodně společného se
simulačními programy. „Tutoriál" se snaží rovněž simulovat nějaký daný jev. V praxi
jsou to většinou návody nebo nápovědy, které ukazují žákům, jak pracovat například
s multimediálním programem. Názornou ukázku tutoriálu lze shlédnout na
přiloženém CD. První soubor ukazuje, jak postupovat ve cvičení v multimediálním
programu Lesehaus. Druhý video - soubor ukazuje, jak pracovat na webu
s přiřazovacím cvičením, (viz CD:/tutorial_Lesehaus;

tutoriall).

Vymezení slova „tutoriál" v oblasti cizojazyčného vzdělávání v ČR není
v dostupné literatuře detailně popsána. Možnosti tutoriálu ve výuce cizího jazyka
jsou v ČR zatím v procesu seznamování.
V zahraničí se již běžně objevuje vyvinutější podoba „tutoriálu"

-

„interaktivní tutoriál", kde se uživatel dívá na postup a hned ho sám provádí a
dostává zpětnou vazbu. „Tutoriálů" se využívá v zahraničí v možnostech „e learningu".
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2.1.1.6 LEXIKONY

Lexikony jako programy hrají roli „vyhledávače" informací k pojmům, věcem,
osobám a událostem.(viz < http://de.wikipedia.org/wiki/Lexikon>)

Slovníky mají

své struktury. Slova a pojmy mohou být abecedně seřazeny nebo mohou být
seřazeny do skupin dle témat nebo podle lekcí. Na trhu ale i na webových stránkách
(„on - line slovníky") nalezneme různé druhy slovníky, různé kvality a za různé ceny.
Kvalitní slovníky by měly být opatřeny zejména zvukovou nahrávkou výslovnosti
slova. Ke slovům by měla být uvedena transkripce, což není všude samozřejmostí.
Například „on - line" slovníky na portálu <www.seznam.cz>

a

<www.atlas.cz>

nemají uvedenou transkripci a slovíčka nejsou v kontextu ani nijak komentována.
Vedle transkripce slova by mělo být uvedeny tvaroslovná specifika daného slova.
Například u podstatných jmen by měl být uveden člen, 2. pád a množné číslo
popřípadě další zvláštnosti při skloňování. Dále by pak měl mít ke slovům uvedené
příklady, kde je slovo vysvětleno. Zejména v případě mnohoznačnosti slova jsou
příklady na místě. Slovník by měl také obsahovat různá frazeologická spojení.
Příkladem takového slovníku, který splňuje všechna výše popsaná kritéria (viz obr.
2.1.1.6 -1), je slovník Lexicon 2002 od nakladatelství Lingea. Z dostupných
elektronických slovníků lze Lexicon 2002 ohodnotit jako jeden z nejkvalitnějších na
českém trhu.
Slovníky, které jsou určeny pro žáky, a to zejména mladšího školního věku,
by měly být opatřeny velkým počtem obrázků a videoklipů. Takový typ slovník lze
najít společně s multimediálním programem na výuku cizího jazyka. Avšak tyto
případy jsou spíše ojedinělé. Názornou ukázku integrovaného obrazového slovníku v
multimediálním

jazykovém

<www.lingoland.de>

programu

lze

spatřit

na

zahraničním

webu

. Je výsledkem mezinárodního projektu pěti zemí Evropské

unie, jejichž cílem je, aby se školy zapojené do programu, naučily jazyk té druhé
země. Zde je ukázka z Lexikonu.
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Obr. 2.1.1.6-1

Ukázka z elektronického slovníku Lexicon 2002

' Německo-český Lexicun
Soubor Úpravy Hesla Nápověda

t-hl v

JU jfjwjí

Hcsta I Fulltext I
hlava (oist těla)
mit erhobene mfgesenktem Kopf sitzen sedět s e zdvyženou/skloněnou hlavou
mit dem Kopf nicken kývat Navou
den Kopf zur Seite neigen sklonit hlavu na stranu
den Kopf schnell bewegen rychle pohnout hlavou
e i n + + Kopf (gespr.) hlavička , hlava, b e d n a (ohytrý člověk)
ein klugei/geistreicher/aufgeweckter
Kopf chytrá/vtipn á/bystrá hlavička
d e r Kopf + Gen vedení, hlava (vedoucí osoba) čeho
Er ist der Kopf der Bande. J e hlavou party.
der Kopf einer Organisation/Firma
vedení organlzace/f Irmy
(jednotlivá) o s o b a , ( j a d e n ) člen
Seine Firma zählt acht Köpfe Jeho firma má osm zaměstnanců.
Pro Kopf werden 20 Mark Eintrittsgeld verlangt. Z a osobu s e požaduje vstupné 20 marek.
hlávka, hlavička (rostliny)
ein Kopf KohifSatat hlávka zelí/salátu
hlavička (horní část)
der Kopf eines Nagels/einer Stecknadelfeines
Streichholzes
hlavička hřeblku/špendlíku/zápalky
záhlaví, hlavička (dopisu ap.)
Titel und Datum sollten in den Kopf geschrieben werden titul a datum s e píší do záhlaví
čelo (skupiny)
am Kopf einer Tafel sitzen sedět v čele tabule
am Kopf eines Demonstrationszuges
gehen jit v čele demonstračního prüvodu
den/lmit d e m K o p f s c h ü t t e l n třást,•'potřásat hlavou
Kopf an Kopf hlava na hlavé
těsné u sebe
Sie standen Kopf an Kopf in der Menge. StáH v davu hlava na hlavě,
v o n Kopf b i s Füll o d hlavy (až) k patě
sich von Kopf bis Fuß neu einkleiden od hlavy a ž k patě s e nově obléci
ein Gentleman von Kopf bis Fuß gentleman od hlavy k patě
nackt von Kopf bis Fuß nahý od hlavy k patě
Köpfchen, Köpfchen! To c h c e hlavutoápad!
K o p f w e g ! Hlavu dolů!
v a r o v á n í p ř e d n e b e z p e č í m (ránou ap ), k t e r é by s e m ě l o d o t k n o u t hlavy
nicht auf d e n K o p f gefallen s e i n (gespr.) nebýt padlý na hlavu
být m a z a n ý , n e b ý t h l o u p ý
nicht ( g a n z ) Im Kopf s e i n (gespr.) nemít to v hlavé (zcela) v p o ř á d k u
bei J-m s p u k t i m Kopf (ugs.) komu s t r a š í v e v é ž i
e i n e n s c h w e r e n Kopf h a b e n mít t é ž k o u hlavu
mít b o l e s t i hlavy (hlavně po alkoholu ap.)
ebv. steigt J-m in d e n Kopf co s t o u p á do hlavy komu (alkohol ap.)
Alkohol/Geruch stieg J-m in den Kopf alkohol/pach stoupl do hlavy komu
etw. steigt J-m in den/zu Kopf(e) co s t o u p á do hlavy komu (úsp ě ch a p )
sein Erfolg stieg ihm in den Kopf úspěch mu stoupl do hlavy
etw. w ä c h s t J-m ü b e r d e n Kopf co p ř e r ů s t á p ř e s hlavu komu

Obr. 2.1.1.6 -1 No ukázce je demonstrována

přítomnost výslovnosti, rod, 2.pád, množné

číslo, příklady vysvětlující další významy, frazeologická
jménu hlava -„ der

sousloví a synonyma k podstatnému

Kopr.
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Obrázek

2.1.1.6

-

2

Ukázka

obrazového

slovníku

z webových

stránek

www.linpoland.de
Db I iiij'.nliinil
Soubor

lexikon

Úpravy

O * *

'

Microsoft Internet E x p l o r e r

Zobrazí

O

Oblíbené
\Ě

l ä

á

Nástroje

Nápověda

• itt-a

p H « *

wer Bist mvei rt piri ungo1

Adtesa -flj http://vvvw<.llr>goland.net/lex>(on/search.php7actlori-range

W o kommst du her? Ich komme aus
Lingoland.
W i e alt biet du? Ich bin acht Jahre alt.

ETegrüßen, Verabschieden - Begrüßen, Verabschieden
Auf Wiedersehen.

)

-

Auf Wiedersehen.
Guten Morgenl

? Mir g e h t e s g u t

• W i e geht es dir? Mir geht es gut.
-

Hallo!

Danke|i, tftten, entschuldigen - Danken, bitten, entschuldigen
-

bitte

-

danke

-

Entschuldigung!

• Lehrer / Lehrerin

, Start

(S

B

0

•

3 t-fcrolrft Office...

3 lill|i://www.liii|yiLmil.mil Imikiiii MM IIIVUII IIIIIMIWI L>| ILHL \

•

»Diplomkai

-

Schule

•

Stiň

t i hypermedialni systém...

C

3 IUetnet E'plww

~ !V

Na obrázku 2.1.1.6-2

jsou demonstrována

slova v

(fy Auf Wieder uhen

němčině nejprve v psané podobně, poté pak ve zvukové

ÜJJ) Auf Wiedersehen.

podobě s animací.

2.2 TECHNICKÉ POŽADAVKY PROGRAMU NA POČÍTAČ

Informace o technických požadavcích na počítač z pohledu výukového
programu jsou pro jeho funkčnost zásadní, ač se to tak mnohým uživatelům a
pedagogům nemusí zdát. Případnou znalost lze využít při různých technických
potížích, aniž bychom museli volat technického odborníka. Technické dovednosti a
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znalosti nám pak pomáhají při využívání nových technologií ve výuce. Rozšiřujeme
tak obzory nejen sobě, ale i žákům.
Požadavky programu se odvíjí od charakteru a technické náročnosti
výukového softwaru. Nové moderní multimediální výukové programy (zejména
graficky náročné programy) většinou vyžadují poměrně výkonné moderní počítače,
aby průběh a využití programu bylo plynulé a zajistilo tak uživateli nejvyšší komfort.
Jak jsem se již zmínila, znalost alespoň základních technických požadavků je důležitá
pro realizaci výukového softwaru ve výuce vůbec. Proto zde uvádíme minimální
informace o technických požadavcích, které jsou uzpůsobeny pro realizaci
výukových programů. Požadavky jsou kladeny na tyto komponenty počítače.
Dostupné informace o jednotlivých komponentech jsme získala v encyklopedii
WIKIPEDIA (viz http://wikipedia.org)
• Typ procesoru - nejprodávanější procesory od
výrobců Intel a AMD - řady počítačů Pentium,
starší procesor: 486 AMD (pro starší verze
programů)
Přitom platí, čím větší číslo a čím novější řada, tak tím rychlejší celková
rychlost počítače. U procesoru je důležitá zejména frekvence procesoru, která
určuje, za jaký časový úsek vykoná procesor určitou početní operaci. Pokud je
program například spustitelný pod verzí MS-DOS vyžaduje frekvenci procesoru nižší
než programy, které jsou navrženy pro řady operačních systémů „Windows".
S použitím starších verzí výukových programů v operačních systémech Windows
potom mohou nastat problémy se spuštěním. Možné řešení avšak ne stoprocentní
je spustit starší programy pomocí příkazového řádku MS-DOS, který nabízí ve svých
možnostech systémy Windows. Ale i pak není zaručený spolehlivý průběh aplikace.
Obrázek 2.2-1 (zdroj:

http://cs.wikipedia.org/wiki/Procesor)
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> Velikost operační paměti RAM (dosud nejběžnější:
128 MB, 256MB, 512MB, 1GB)
Operační paměť je spolu s typem procesoru druhým nejdůležitějším komponentem.
Není ani tak důležitá velikost pevného disku jako velikost operační paměti.
Tato paměť pracuje u všech procesů a činností, které v počítači děláme. Tuto
důležitou funkci budeme demonstrovat pomocí velmi zjednodušeného příkladu při
procesu s výukovým programem. Představme si, že budeme pracovat s výukovým
programem o velikosti běžného CD, což je zhruba 650 MB. Už při samotném
spuštění pocítíme flexibilitu naší operační paměti, která si k sobě načítá z CD
nejnutnější části, aby program mohl běžet, což může být kolem 80 MB. Operační
paměť je ale pro celý počítač, tudíž ji potřebuje i operační systém ( Windows), pod
kterým počítač běží. To může být podle náročnosti systému u XP až kolem 120 MB.
Dále operační paměť nabírá pár MB z instalace a pokud si chceme z CD pustit nějaký
zvukový soubor(20-50 MB) nebo video( až 50 MB) zjistíme, že nám operační paměť
s hodnotou 256 MB nestačí. Počítač to samozřejmě zvládne, ale budeme déle čekat,
než všechny data zpracuje. Právě s hodnotou operační paměti 256 MB se setkáme
nejčastěji u běžných uživatelů a v hojné míře podle mých zkušeností ve školách.
Proto mají uživatelé často pocit, že počítač pracuje pomalu, pokud pracují s nějakým
graficky náročnějším výukovým programem.
• Typ grafické karty (nejprodávanější od výrobců:
„ATI", „N-vidia", „Intel") - VGA, SVGA, XVGA a
další.
Grafická karta je důležitá, protože ta udává, jak kvalitně je převeden obraz ze
základní desky a kolik barev přitom může použít. Minimální doporučený počet barev
je 256. Dále je u grafické karty důležité, jak velkou má paměťovou sběrnici. Rozsah
pamětí grafických karet se pohybuje od 64 MB až 256MB. Proto pro práci s graficky
náročným programem by měli uživatelé volit grafické karty s větší pamětí. Dnes se
už dodávají k základní desce počítače integrované grafické karty, což je pro uživatele
nejrozumnější

a

bezproblémové

řešení.

Např.:

procesor

Intel

Pentium
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s integrovanou kartou Intel Graphics. Zde se nemusí uživatel obávat, že by případné
komponenty od odlišného výrobce nebyly navzájem k sobě kompatibilní.
Obrázek 2.2-2 (zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/grafkarta

)

• Monitor a jeho rozlišení (typy monitorů: CRT vs.
LCD)
Monitor je koncový komponent, zobrazující veškerá data prostřednictvím
obrazu. Kvalita monitoru je důležitá zejména pro oči. U klasických analogových
„CRT" „cathode-ray tube" ( srov.

http://www.webopedia.eom/TERM/C/CRT.html)

je běžně zabudován filtr, který chrání oči. S nástupem LCD „Liquid crystal display"
monitorů na konci 90. let přišla éra vyměňování monitorů analogových za monitory
ploché („LCD"). Monitor „LCD" zaujímá přibližně o 80% méně místa. Tato
technologie poskytuje kvalitnější rozlišení, (např. rozlišení 1280x1024), kterého
můžeme dosáhnout také u analogových monitorů. Přitom vždy u rozlišení monitoru
platí, čím větší poměr rozlišení, tím větší kvalita obrazu. Typická rozlišení CRT a LCD
monitorů osobních počítačů jsou 800x600, 1024x768. Minimem pro dobrý obraz
výukového programu je 800x600, optimálním řešením je však rozlišení 1024x768 a
více. U LCD monitorů je důležité mít na mysli nebezpečí poškození ve školním
prostředí. Povrch je velice citlivý a i lehkým dotekem a (např. nehtem) lze monitor
poškodit. Monitor pracuje na bázi „tekoucích" krystalů, proto je povrch tak citlivý na
dotek. Pořizovací cena LCD monitorů je samozřejmě vyšší, i když v posledních
měsících zase začíná klesat se vstupem další vylepšené řady LCD panelů na trh.
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Obrázek 2.2-3 (zdroj:http://cs.wikipedia.org/wiki/monitors

CRT analogový monitor

)

LCD monitor

• Zvuková karta (výrobce: „Sound Blaster", „Intel integrovaná"), externí komponenty:

mikrofon,

reproduktory
Zvuková karta patří mezi důležité komponenty zejména pro výuku cizích
jazyků. Programy mají audio-nahrávky a je potřeba, aby byly nahrávky dostatečně
srozumitelné. Aby byl zvuk slyšet, je třeba zapojit nějaké standardní reproduktory.
Některé počítače je mají zabudované v počítači tzv. „integrované reproduktory".
V programech lze v rámci fonetických cvičení zvuk nahrát a porovnat ho
s předlohou. Ktomu je potřeba mikrofon. Může být už v počítači zabudován, ale je
třeba si tuto informaci ověřit. Pokud mikrofon není k dispozici, je důležité, aby byl
v počítači pro něj vstup.
Obrázek 2.2 -4 (zdroj: <http://cs.wikipedia.org/wiki/grafkarta>

)
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> Pevný disk („HDD" „hard disk drive") - nejběžnější
velikosti 30 GB, 40 GB, 60 GB a více.
Pevné disky jsou důležité zejména pro jednotlivce, tzn. pro žáky doma nebo
pro počítač ve třídě, který není připojen na místní síť. Záleží i na typu operačního
systému, přitom platí, čím je novější operační systém, tím více zabírá v počítači
místa. Se systémem Windows XP je minimum velikost 30 GB, optimální je 40 GB a
více. Pokud je počítač připojen k místní školní síti, sdílí tak i pevný disk s hlavním
centrálním počítačem, který může mít několika set „giga-bytů". S nástupem síťové
technologie se začalo využívat výhod ohledně sdílení pevných disků a školy tak
ušetřily peníze za pořizování jednotlivých počítačových sestav s vlastními pevnými
disky. Ideologie spočívá v nákupu vysoce výkonného počítače s velkokapacitním
diskem, který bude své kvality sdílet s dalšími počítači zapojenými do této sítě.

Obrázek 2.2. -5 (zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/SouborHdd_od_srodka.jpg

)

Počítačové sestavy
Ceny za počítačové sestavy den ode dne na našem trhu klesají. Cesty ke
vzdělání pomocí ICT se tak pro učitele i pro žáky zpřístupňují. Proto jsme udělali
takový malý experiment. Vybírali jsme vhodnou počítačovou sestavu z nabídky
internetového obchodu. Přistupovali jsme přitom s tím, že potřebujeme cenově
nenáročnou počítačovou sestavu pro hladký běh graficky průměrně náročného
39 I S t r á n k a
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výukového programu. Nabídku jsme směřovali pro jednotlivce s počítačem
v domácnosti nebo počítač situovaný ve třídě. Následující příklady jsme získali na
stránkách internetového obchodu <www.alza.cz> a <www.bazar.cz> .
•

CRT monitor s rozlišením 800 x 600

•

Základní deska počítače: (procesor řady Pentium, operační paměť 256 MB

(v bazaru 1000-2000 Kč),

RAM, grafická karta s pamětí 128 MB, standardní zvuková karta, pevný disk
o velikosti

40 GB, modem pro internetové připojení,

CD mechanika,

klávesnice)
(v bazaru kolem 5 000 Kč, s DVD
mechanikou kolem 6 000Kč),
reproduktory

(na internetovém obchodě
kolem 200 Kč)

•

mikrofon

(na internetovém obchodě
kolem 150 Kč)

optická myš

(v běžném obchodě kolem
200Kč)

•

celková cena:

6 350 K č - 8 350 Kč
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3 EVALUACE

Evaluace v pedagogickém pojetí znamená hodnocení, což je systematický
proces vedoucí k určení kvalit a výkonů vykazovaných žákem nebo skupinou žáků či
vzdělávacím programem, (srov. PASCH, 1998)
Další definici nabízí informační technolog a statistik Ing. Mag. Dr. Andreas
Holzinger působící na univerzitě vGrazu na fakultě informační technologie v oboru
informační systémy. Podle něj evaluace multimediálních systémů slouží ktomu,
abychom mohli posoudit využití a použitelnost uživatelského prostředí tzv. „User Interface". Úkolem je toto prostředí otestovat a tím přispět kjeho všestrannému
vylepšení. (HOLZINGER, <www.basiswissen-multimedia.at> )
Evaluace není jenom prosté přezkoušení programu v jeho funkčnosti, nýbrž
hlavně toho, jak program zachází s chybou. Cílem je ohodnotit a vyhodnotit
možnosti nasazení programu a také zanalyzovat efekty, které systém v rámci
interaktivity

používá

a pomocí

<www.basiswissen-multimedia.at>

nichž

chce

dosáhnout

cílů.

(HOLZINGER,

)

3.1 OBECNÁ KRITÉRIA

Požadavky na výukové programy se den ode dne mění, jelikož softwarový
vývoj takřka den od dne stoupá. Například aktuálním požadavkem v případě
jazykových programů je, aby většina textů byla ozvučena. Dalším trendem je snaha
programátorů umožnit vzájemnou komunikaci s uživatelem, což je v souladu
s komunikativním pojetím cizojazyčného vzdělávání.
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Při stanovení

kritérií

ohledně

výukového

softwaru jsem

vycházela

z podobných kritérií, jako jsou užívány při evaluaci didaktických prostředků.
Speciálně v oboru lingvodidaktiky se používá pojmu textové materiály (srov.
HENDRICH at al, 1988).
Než učitelé začlení do výuky výukové programy, měli by si nejprve sami
odpovědět na tyto otázky:
Plní program do detailu účel, pro který byl vybrán?
Bude využit celkový potenciál média?
Je obsah a kvalita programu přiměřena nákladům?
Můžeme očekávat nějaké negativní účinky programu?
(srov. MOOSER, SCHHÓN WEISS, 1995, str. 24)
Jaký je obsah (texty, animace, členění učiva)?
Naplňuje program dosahování,, Klíčových kompetencí"? (srov. RVP)1.
RVP uvádí šest klíčových kompetencí (RVP, 2005, str. 6). Jsou to:
kompetence k učení
kompetence k řešení problémů
kompetence komunikativní
kompetence sociální a personální
kompetence občanské
kompetence pracovní
Spojuje program oblasti vědění a zkušenostní?
Obsahuje program správnou motivaci (vnitřní motivace upřednostněna před vnější)
1

Dostupné na WWW: <www.vuppraha.cz>
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s možností dalšího rozvoje?
Podněcuje touhu po dalším vzdělávání?
Nabývají žáci pocitu, že práce s programem na počítači je nedílnou součástí ke
zkvalitnění jejich vzdělávacího procesu?
Tyto obecné, avšak důležité, požadavky jsou základem každého kvalitního
výukového programu. Důležitým požadavkem při evaluaci výukových programů je
soulad s Národním

vzdělávacím

programem,

který pak vyúsťuje v Rámcový

vzdělávací program (dále jen RVP ZV) ten je realizován Školním
programem.

vzdělávacím

Pro učitele to v praxi znamená soulad se Školním vzdělávacím

programem, který je vytvořen podle RVP ZV.

3.2 KRITÉRIA PRO EVALUACI VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ

Pokud chceme provést kvalitní a objektivní evaluaci, potřebujeme si nejprve
stanovit kritéria, podle kterých pak budeme danou kompetenci hodnotit. V tomto
případě to bude „kompetentnost" výukového programu v hodinách výuky cizího
jazyka (zvláště NJ). K hlubšímu vhledu do problematiky evaluace výukového
softwaru (dále VSW) nám poslouží podrobný výčet, který obsahuje přesně
specifikované

požadavky v oblasti pedagogicko - psychologické,

didaktické,

lingvodidaktické a lingvistické. Tento seznam nám bude stěžejním materiálem
v mnoha kapitolách této práce. Měl by nás provázet nejen při posuzování programů,
ale také při samotné tvorbě.
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3.2.1 PEDAGOGICKO- PSYCHOLOGICKÁ KRITÉRIA

Při posuzování výukového softwaru z pedagogicko - psychologického
pohledu vycházíme z obecných pedagogických zásad. Nejprve jsme vytvořili soubor
možných kritérií a pak jsme je seskupili podle toho, co mají společného.
Tabulka 3.2.1-1
Kritérium

Evaluační otázka

Je program atraktivní a motivující i po delšín
časovém úseku ve výuce?
A Motivační kritérium

Podněcuje program k hlubšímu studiu učební látk^
a k hlubšímu pochopení látky a poté k dalšími
zájmu o látku?

Podporuje program tvořivé myšlení?
B Kreativnost a invenčnost
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Jsou
C l Provázanost tématu a forem

jednotlivé

učební

oblasti

v program

protkány? Existuje návaznost mezi nimi? Je zd
nějaký mezipředmětový vztah?
Je program odstupňován úrovněmi obtížností?

C2 Kognitivní cesta

Přizpůsobuje se program individuálnímu tempu?
Obměňují se úkoly a cvičení?

D Socializační kritérium

Vykazuje program nějaké jiné nadstandardn
aktivity než různé formy procvičovacích cvičení?

Vztahuje se program tematicky na životní okol
žáka?
C+D
Poskytuje možnost

pracovat ve skupině? Je

možnost pracovat jako tým?

C+B

(srov. SCHÓNWEISS, 2000,

Poskytuje program něco víc než procvičování učiva
prostým „drilem"?
<www.uni-muenster.de>)

3.2.2 DIDAKTICKÁ KRITÉRIA
Při sestavování didaktických kritérií pro výukové programy vycházíme ze
znění didaktických principů. Stěžejním je publikace Didaktika cizích jazyků (srov.
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HENDRICH, 1988). V textu jsou aplikovány principy této knihy. Rozlišujeme čtyři
skupi^al)ritérií jako v předchozí tabulce (viz. tabulka 3.2.1 -1).
Tabulka 3.2.2-1

I Kritérium

A

B

B

Evaluační otázka

Komentář

Motivuje program pozitivně žáka k učení?

Princip

pozitivr

motivace
Vyžaduje program aktivitu žáka?

Princip

aktivnost

žáka
Respektuje program specifické odlišnosti

Princip

žáků (diferenciace)?

diferenciovaného
přístupu k žákům

B

Podporuje program rozvoj samostatnosti

Princip

v osvojování cizího jazyka?

činnosti žáků

samostatné

Využívá program dostatečně své technické a
mediální možnosti, zejména auditivní
Cl

názornost (zvukové vnímání), vizuální

Princip názornosti

jazyková názornost (při čtení), názornost
artikulačně motorickou (mluvení) a názornost
grafomotorickou (psaní)?

Je provedena kontrola a hodnocení
C2

vědomostí?
Poskytuje zpětnou vazbu?
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C2

Jaká je obsahová a odborná úroveň?
Jaká je didaktická úroveň?

C2

C2

C2

Propaguje kognitivní přístup k osvojování

Princip

učiva, zejména proces uvědomování?

uvědomělosti

Je program sestaven pomocí komplexního

Princip

souboru (jazykových) aspektů?

systematičnosti

Naplňuje program dosahování stanovených

Princip

jazykových cílů?

vzdělání a výchovy

jednot

Jsou cíle programu adekvátně přiměřeny
D

osnovám, průměrnému žákovi2 (postupná

Princip přiměřenost

gradace obtížnosti)

3.2.3 LINGVODIDAKTICKÁ A LINGVISTICKÁ KRITÉRIA

Pro vyvození lingvodidaktických kritérií a všech ostatních kritérií opět
vycházíme ze zásad, které již byly v tomto oboru stanoveny (viz. CHODĚRA at al,
2001). Dále budeme spolupracovat s Didaktikou cizích jazyků (srov. HENDRICH at
al, 1988) a s Průvodcem
<www.uni-muenster.de>).

dětského

softwaru,

(srov. SCHÓNWEISS,

2000,

Nutno dodat, že v historii zásad se autoři v jejich znění

poněkud lišili. Jedni opakovali a pozměňovali znění obecných didaktických zásad,
druzí zase vytvářeli zásady nové (v souladu s didaktickými (srov. CHODĚRA, 2001).
V současnosti odpovídá znění zásad trendu v cizojazyčném vzdělávání, a to je
2

Hendrich uvádí, že cvičení mají být zorganizována tak, aby je provedl žák téměř bez chyb.
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komunikativní pojetí výuky.
V tabulce jsou uvedeny v poznámkách zásady a k nim jsou vytvořena kritéria
společně s evaluační otázkou, tak aby vyhovovala posuzování výukových programů
pro výuku cizího jazyka.
Tabulka 3.2.3 -1

kritérium

Evaluační otázka

poznámky

A Zřetel

Je v programu převaha mateřského jazyka nad

1. opora o mateřsk)

k mateřskému

cizím jazykem? Pokud ano, vede tato převaha

jazyk, obr.3.2.3 -1

jazyku

k efektivnosti programu?

B Jazyková

Vyzdvihuje program dostatečně složku hlasitého

2. orální základ,

průprava

čtení?

obr.3.2.3 - 2

Převažuje priorita získání řečových dovedností nad

3. priorita řečové

učením?

praxe před

C Řečové

Upřednostňuje program více metodu přímou před

dovednosti

metodou nepřímou?3
Podporuje program svou systematickou prací

jazykovou teorií
obr.3.2.3 -3, 5.
vytváření řečových
návyků obr. 3.2.3 -5,

vytváření řečových dovedností?

D Jazyk v praxi

Je symetrická vyváženost v osvojení jazyka mezi

4. rozvoj specificky

procesy neuvědomovanými (směřující z jazyka) a

jazykové

uvědomovanými (o jazyku, tj. co už vím)?

uvědomělosti, obr.

Obsahuje program začlenění osvojení jazyka

3.2.3 - 4,7. jednota

3

Klasifikace pochází od V. Příhody (1949), metoda přímá „míří" přímo k cílí tj. k řečovým
dovednostem; metoda nepřímá spíše omezuje cizojazyčnou komunikace, opírá se o teorii jazyka a
mateřský jazyk.
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v socio-kulturní oblasti? Propojuje program

jazyka a

všechny jazykové komponenty?4

mimojazykových
fakt obr.3.2.3 - 7,8.
Komplexnost, obr.
3.2.3-8

A+B+C+D

Doplňuje program složku zvukovou dostatečně

6. rozvoj specificky

složkou vizuální? Je to komplexní proces?

jazykové názornost,
obr.3.2.3 - 6

U zásady č. 1 je především důležité, aby program nebyl omezen pouze na
překladová cvičení.
U zásady č. 2 je kladena pozornost k složce fonetické. Nácvik začíná
poslechem příkladové výslovnosti a posléze praxí v ústním projevu. Také význam
hlasitého čtení, který je spojený s poslechem (srov. CHODĚRA, 2001) by měla být
důležitou složkou výukového programu. Program by měl doslova vybízet žáka
k projevu.
Zásada č. 3 propaguje současný trend v jazykovém vyučování, tj. učení jazyka
komunikativní metodou.
U zásady uvědomělosti jako souvislosti mezi procesy uvědomělými a
neuvědomělými je v ČR poměrně málo zpracováno (viz. CHODĚRA, 2001). Je jí
věnována pozornost především ve „výuce" na MŠ, kde se osvojování cizího jazyka
odehrává na bázi hry
Zásada č. 5 je další nutností v základním vzdělávání. Vzhledem k hodinovým
dotacím cizího jazyka se nedá o návyku jako takovém moc mluvit, což rovněž
potvrzuje Choděra.
4

(srov. CHODĚRA, 2001)
49 | S t r á n k a

3 Evaluace výukového softwaru

Zásady jazykové názornosti se dá velice dobře využít pomocí moderních
technologií. Spojení obrazového materiálu (v lepším případě animací) a zvukového
aparátu dokáže program sloučit vcelku ekonomicky.
Aby bylo zastoupení jazykových kompetencí ve výukovém softwaru
kompletní, nesmí mu scházet složka z oblasti socio - kulturní, která podtrhuje
kulturu jazyka a neodmyslitelně patří k osvojení jazyka. To určuje zásada č. 7.
Komplexnost jazyka při řízeném učení jazyka předpokládá součinnost hned
několika faktorů:
Jazykový, vzdělávací a výchovný cíl
Jednotky gramatické, lexikální, fonetické a grafické
Ústní a písemná komunikace
Řečová produkce a recepce
Systém jazyka a jeho fungování
Jazykové prostředky a řečové dovednosti
Jazykové vědomosti (o jazyce, z jazyka), primární dovednosti, návyky, řečové
(komplexní, cílové, sekundární, komunikativní) dovednosti
Porovnání

obou

jazyků

(včetně

překladu)

a

autonomie

cizího

jazyka

(„bezpřekladové" formy práce)
Lingvoreálie a reálie
Verbální a nonverbální komunikace
Auditivní, artikulačně motorická, vizuální a grafomotorická paměť
Intuitivní resp. imitativní přístup k osvojování jazykových jednotek
Uvědomované a neuvědomované cizojazyčné činnosti
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Pamětné procesy a faktory analogie
(srov. CHODĚRA, 2001, str. 90, 91)
Diagram 3.2.3-1

Následující diagram 3.2.3 -1, tzv.
Vennův, ukazuje soulad čtyř
oblastí kritérií, které jsme si
stanovili pro osvojení cizího
jazyka (Tabulka 3.2.3 -1).

Jazyková průprava

Zřetel
k mateřské
mu jazyku

Řečové
dovednosti

Ke každé evaluační otázce a zároveň principu náleží podle tabulky 3.2.3 -1
tzv. ordinální škála 5, která je určena dvěma póly, „plus" a „minus". Mezi póly je
stanovena „kompetence", pro kterou je škála vytvořena. Hodnotitel se pak přiklání
buď k hodnotě plus nebo minus nebo může určit hodnotu jako nulovou. Hodnoty
jsou přitom absolutní, což znamená v praxi, že při naplnění hodnoty např. u obr.
3.2.3 -1 hodnota: „vyvážený 5+", daný výukový program naplňuje kompetenci ve
své absolutní hodnotě.

5

Ordinální, tj. pořadová.
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Ordinální škála:
Obr. 3.2.3 -1

1i

>

/Optimální vyváženost\
jazyka mateřského 1
V
a jazyka cizího
J

+

Použití škály u obr. 3.2.3 - 4 musí být
jasně specifikována činnost, pro kterou je
škála určena. Tato kompetence je obecně
velice obtížně měřitelná, tudíž její
hodnota je relativní.

Obr. 3.2.3 - 3

[teoretický*j-

Obr. 3.2.3 - 4

- í praktický 1

.Učení a řečové do

h

Proces osvojování jazyka)

Obr. 3.2.3 - 5
nepodporuje J -

+

Obr.3.2.3 - 6
podporuje j

získání řečových návyků

—[ neuvědomělý

uvédomélýj

+

nonverbálni)

0

[vizuální]

vnímání zvukové
podoby jazyka

+
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Obr. 3.2.3 - 7

nerespektující

Obr. 3.2.3-8

O

res

P e k t u j | d )r^á^I]

o

•í vyvážená

+

+

V následujících odstavcích budeme přistupovat k tvorbě kritérií z hlediska
jazykových kompetencí. Stanovíme kritéria pro jednotlivé kompetence, tj. pro
poslech s porozuměním, čtení s porozuměním, psaní a volný projev (mluvení).
Cizojazyčné vyučování klade důraz v první řadě na získání řečových, tzv.
komunikativních dovedností. Získání dovednosti se svým úkolem zařazuje do
skupiny jazykových cílů. K jednotlivým dovednostem je možné položit otázky, které
úzce souvisí s předpoklady porozumění nebo vytvoření jazykové projevu.

| 3.2.3.1 POSLECH S POROZUMĚNÍM

Je zvuková kvalita dobrá?
- Jsou rozhovory (dialogy, monology) autentické (i se šumy) nebo didakticky upravené
(pečlivá výslovnost)?
-

Jsou autentické také suprasegmentální elementy komunikace? (jako je rytmus,
melodie věty, pauzování) Je komunikace schematicky zaznamenána?
Jsou brány v úvahu regionální rozdíly jazyka (teritoriální dialekty)?
Jsou zde zastoupeny diktáty? Jsou odstupňovány obtížnostmi?
Je přizpůsobena rychlost mluveného slova žákovi? Je poslech rychlý nebo pomalý?
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Je poslech jednorázový nebo opakovaný?
Je možné záznam slyšet ještě jednou, aniž by se hodnoty v polích vymazaly?
Je zastoupen poslech formou monologu i dialogu?
Jsou u poslechu zastoupeny i jiné podoby záznamu? (např. telefonický rozhovor,
poslech rozhlasu, rádia, TV, poslech písně)
Zjišťuje program porozumění poslechu?
Je obtížnost úkolů ve cvičení odstupňována?
Je procvičováno nějakou formou sestavování osnovy slyšeného textu?
Objevují se cvičení, kde je vyžadována spolupráce s učitelem? (Např. vyjádření
názorů ke slyšenému textu, kontroluje učitel.)
Procvičuje program porozumění pomocí jiných technik?
Umožňuje program volbu časového limitu?
Jakou část tvoří aktivity ve vztahu k ostatním částem?
Jsou veškeré možné texty ozvučeny?

3.2.3.2 AUDIO-VIZUÁLNÍ POSLECH S POROZUMĚNÍM

Má video dobrou obrazovou a zvukovou kvalitu?
Pokud je v programu animační prvek, tak v jaké je funkci? (Má pouze funkci
ozdoby?)
Odpovídá animace reálné situaci?
Navazuje video na další cvičení?
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Jsou cvičení zaměřena jak na auditivní tak vizuální složku? Vyplývají z nich takové
úkoly / otázky?
Podněcují úkoly k další diskusi/ dalšímu vzdělávání/ k tvořivosti?
Je k dispozici transkripce textu nebo aspoň některých slovíček? Je možné transkripci
hned vyvolat?
,

Má videoklip veškeré ovládací prvky?

v r ) UA № C W S t

^ta /

Může žák video přeskočit, pokud už cvičením prochází podruhé?
Dá se video v případě nutnosti zvětšit, popř. i na celou obrazovku?
Je zastoupen poslech jako monolog a dialog?
Jsou u poslechu zastoupeny i jiné podoby záznamu? (Telefonický rozhovor, poslech
rozhlasu, rádia, TV, poslech písně)
Zjišťuje program porozumění poslechu?
Procvičuje program porozumění pomocí jiných technik?
Umožňuje program volbu časového limitu?
Jaký poměr tvoří aktivity této dovednosti ve vztahu k ostatním řečovým
dovednostem?

I 3.2.3.3 ČTENÍ S POROZUMĚNÍM

Je zvolené písmo a jeho velikost čitelné?
Jsou v nabídce nějaké strategie, jak se chopit čtení příběhu? Je zde nějaký pomocný
prvek usnadňující řešení (v programech pod jménem „pomocníček")
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Je delší text mediálně způsobilý, tzn. rozdělený na více oddílů a hypertextem
propojený?
Je délka textu přiměřená úrovni a věku žáka?
Poskytuje možnost volby obtížnosti textu?
Zjišťuje program porozumění textu?
Je počet cvičení přiměřený délce textu?
Jaká je orientace vzhledem k textu a ke cvičení a naopak? Je možnost se dostat
kliknutím na cvičení k odpovídajícímu místu v textu a naopak?
Je k dispozici lexikon / on-line slovník/ k vysvětlení významu slovíčka ve formě
dalšího textového pole? V jaké řeči je zvolený prostředek?
Jsou slova v textu aktivní? (Pokud žák klikne na lexikální jednotku, objeví se význam
slovíčka či slovního spojení? Je možná ještě jiná forma aktivních slov?)
Je možné se zabývat tématem intenzivněji? Existují k textu další odkazy? Může žák
přejít do obtížnější úrovně textu?
Je možno texty slyšet?
Umožňuje různorodost textu věnovat se různým technikám čtení? (např. orientační,
selektivní, letmé, detailní)
Procvičuje program porozumění pomocí jiných technik?
Objevují se aktivity zaměřené na práci s textem?
Objevují se cvičení, kde je vyžadována spolupráce s učitelem? (Např. vyjádření
k interpretaci z jiných perspektiv, kontroluje učitel)
Umožňuje program volbu časového limitu?
Jaký poměr tvoří daná dovednost ve vztahu k ostatním řečovým dovednostem?
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3.2.3.4 PSANÍ

Existuje v programu samostatný oddíl („psací stůl"), ve kterém je možnost práce
s textem?
Fungují veškeré znaky německé klávesnice? Je zde jasný návod, kde je hledat a jak je
použít?
Je

možná

korektura

při práci s textem

(pravopisná

korektura,

korektura

gramatických funkcí)?
Je zadání úlohy jasné, odpovídající úrovni obtížnosti programu?
Přizpůsobí se program úrovni žáka?
Je možné psát email, vést emailovou korespondenci?
•

Komu mohou být emaily posílány?

•

Je provedena korektura před odesláním?

Je zde postava učitele / „tutora", který ohodnotí žákovy práce?
Je možné si texty vytisknout a uložit?
Je možný import a export textových souborů?
Zjišťuje program dovednost psaní?
Procvičuje program psaní pomocí jiných technik?
Umožňuje program volbu časového limitu?
Procvičuje různé druhy reprodukce? (např. různé formy záznamů, opisování,
pořizování výtahů, excerpování)
Procvičuje různé formy produkce? (Např. dopisy - přání, omluva, prosba, pozvání)
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Může si žák v programu založit svůj slovníček?
Jaký poměr tvoří daná dovednost ve vztahu k ostatním řečovým dovednostem?

3.2.3.5 VOLNÝ PROJEV-MLUVENÍ

Jsou v programu úkoly nebo alespoň podněty k mluvenému projevu? (ať už imitací
nebo dokonce samostatným projevem)
Jaké komunikační situace a jaké textové formy jdou k nim přiřazeny? (autentické
texty; multimediální elementy; např. komiksy - animace; on-line TV; on-line rádio;
videa)
Procvičuje program pamětné učení textu, slovních spojení a jejich následnou
reprodukci?
Je možná žákova identifikace s postavou?
Je možnost zaznamenat vlastní proslov, uložit ho a znovu si ho pustit?
Postačují těmto možnostem technické požadavky žákova počítače?
Zjišťuje program dovednost mluvení?
Jakým způsobem

podněcuje

program

mluvení?

(např. obrázky,

diagramy,

myšlenkové mapy, optická schémata, role hlasatele, osnova)
Podporuje obě podoby hovoru (monolog, dialog)-vyžaduje spolupráci s učitelem?
Jaká je úroveň programu rozpoznání řeči, pokud je k dispozici?
Procvičuje program dovednost pomocí jiných technik? (reflexní, volný diktát;
reprodukce textu - např. pomocí podstatných jmen; tvorba textu z klíčových slov,
podle nadpisu, např. „smůla")
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Umožňuje program volbu časového limitu?
Procvičuje hlasité čtení?
Objevují se cvičení, kde je vyžadována spolupráce s učitelem? (Např. vyjádření
názorů k tématu, kontroluje učitel.)
Podporuje tvůrčí psaní?
Rozvíjí program asociace žáka před samotnou produkcí textu? (tzv. asociogram)
Jaký poměr tvoří daná dovednost ve vztahu k ostatním řečovým dovednostem?

3.2.3.6 DOPROVODNÉ DOVEDNOSTI

Procvičuje program manipulaci se slovníkem (on-line)?
Procvičuje odhad?
Procvičuje program osvojení jazyka na základě analogických, syntetických a
analytických postupů?
Podporuje vytváření kompetencí v oboru interdisciplinarity? (např. týmová práce,
flexibilita, zodpovědnost za vlastní práci, dovednost řešit problémy)
(srov. FENCLOVÁ/ NEČASOVÁ, str. 217)

| 3.2.3.7 JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY

MORFOLOGIE
Jsou cvičení začleněna do běžných každodenních situací?
Jsou cvičení opravdu interaktivní, tak, aby je žák byl schopen dostatečně sám
vyřešit?
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Nabízí program pomoc v případě nějakých problémů?
Zobrazuje správnou odpověď („feedback") hned po vyřešení cvičení?
Zobrazuje pravidla či zadání úkolu, pokud žák neví, co má dělat?
Je dostatek příkladů / příkladových vět?
Jsou pravidla pro cvičení (zadání) jednoduše formulovány a přiměřené úrovni žáka?
Je zadání a příklady či výklad (vysvětlení) obrazově či animačně doprovázeno?
Odpovídá vizualizace verbálnímu sdělení?
Může si žák sám znovu spustit výklad, znění zadání, pravidla?
Dostane se hned k vysvětlení gramatického jevu, kterým se právě zabývá?
Je možnost si zvolit délku výkladu nebo vysvětlení?
Existuje krátké přehledné shrnutí a naopak podrobný výklad s příklady? (Lze si
shrnutí importovat, exportovat, sám upravit a znovu si ho vyvolat pomocí „pop-up"
menu?)

Umožňuje program volbu časového limitu v případě cvičení?

LEXIKOLOGIE
Jsou rozděleny cvičení na slovní zásobu podle témat?
Je ke cvičením výklad (nebo vysvětlení), informace a možné odkazy?
Jsou možnosti média řádně využity? (Např. slovní významy - kliknutím na slova se
zobrazí význam)
Je k dispozici pomoc? („zásobníček", „slovotvorníček"); ( zprostředkované většinou
dětskou postavou)
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Je k dispozici obrazový slovník? (význam slova, příklady, vizuální a auditivní záznam)
Pozn. -.Obrazový materiál má v sobě naprogramovaná tzv. „pop-up" menu. Uživatel přejede myší přes
obrázek a „vyskočí" textové pole. Nejvíce se využije v tématickém rozdělení slovní zásoby, většinou
v úvodu nácviku na slovní zásobu.

Jsou k dispozici tzv. „Drag&Drop"(z angl. táhnout a upustit) cvičení
Pozn.: uživatel vybere slovo z mnoha dalších a táhne ho na správné místo

Jsou k dispozici „Drag&Drop" cvičení, kde se nepracuje jen se slovy v písemné
podobě, ale také ve vizuální (případně auditivní) podobě?
Umožňuje program volbu časového limitu?
Třídí program lexikální jednotky? (např. slovotvorně, sémanticky, mechanicky)
(viz. HENDRICH, 1988, str. 132)
Jaké je lexikální minimum? (viz HENDRICH, 1988, str. 133)
Je význam slova doplněn nejen o vizuální prvek ale i o kontext? (viz HENDRICH,
1988, str. 135)
Je k lexikální jednotce dostatek příkladů, kde je slovo kontextuálně použito?
Může si žák vést svůj „slovníček" ve formě nové slovo - věta - ekvivalent
v mateřštině? (viz HENDRICH, 1988, str. 132)
Má slovník u každého slova výslovnost uvedené gramatické kategorie?

FONETIKA A FONOLOGIE
VÝSLOVNOST
Jsou součástí programu fonetická cvičení zaměřující se na výslovnost?
<Z\J(CHM

IA ^

Objevuje seyfířízvuk? (hlavní, vedlejší)
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Jsou kromě procvičování výslovnosti jednotlivých slov i další suprasegmentální jevy,
jako je například větná melodie, vyznačování pauz nebo větný přízvuk?
Je výslovnost mluvčího autentická?
Je u vyslovovaného slova znázorněn jeho průběh? (Vizuální technikou - záznam
hlasu, ukázka artikulace)
Jsou dodatečně uvedeny další specifické hlasové varianty?
Dostane uživatel zpětnou vazbu?
Zopakuje mluvčí záznam ještě jednou?
Lze si vlastní výslovnost nahrát a srovnat ji se záznamem mluvčího?
Procvičuje se hlasité čtení?
Je k dispozici program k rozpoznání řeči?
Jaké je úrovně?
Umožňuje program volbu časového limitu?

[ 3.2.3.8 UPLATNĚNÍ JAZYKOVÝCH KOMPETENCÍ V RŮZNÝCH OBLASTECH

i

Reálie
Jsou informace a materiály o německy mluvících zemích aktuální?
Zobrazují

materiály

speciálně

německou

kulturu

nebo

ukazují

všeobecně

západoevropskou kulturu?
Je možné rozpoznat nějaké autorovy předsudky nebo je pojetí prezentování země
nezaujaté a tím pádem vyvážené a diferenciované?
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Poskytuje program také aktuální informace z dalších německy mluvících zemí
(Rakousko, Německo, Švýcarsko)?
Jsou zastoupeny každodenní témata a aktuální lidské problémy?
Je k dispozici video-materiál? (např. „DVD" nebo jiné audio - vizuální záznamy)
Je metoda zprostředkovávající informace dostatečně názorná a přiměřená?
Je to přiměřené a názorné tématu a učebnímu procesu?
Je vždy jasné, kdo je autorem příspěvku nebo odkud je příspěvek převzat?
Je pramen důvěryhodný?
Podporuje program žáka v interkulturním učení?
Dává podněty k takovému učení?
Dává program dostatečné informace, které ulehčují vžití žáka s kulturními
zvláštnostmi Německa a pochopení kulturních rozdílů?
Když žáci ukončují práci s programem, vědí, co se naučili?
Existuje nějaký souhrn získaných znalostí?
Jsou tyto znalosti ověřovány? (např. testy)
Mají žáci dostatek zdrojů v pozadí, aby mohli dobře pochopit i náročná témata
reálií?
Dostanou žáci dostatečné pokyny ktomu, kde mohou najít informace, a to jednak
uvnitř sítě (tzv. „intranet") a venku (tj. „internet")?
Umožňuje program volbu časového limitu?
Lze v rámci projektu komunikovat s žáky cizí země? (např. pomocí „chatu",
„videokonference")
Lze se aktivně podílet v rámci projektu na činnostech výměny informací s cizí zemí?
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(srov. SCHÓNWEISS, 2000,

3.2.3.9 DALŠÍ

ROZVÍJENÍ

www.uni-muenster.de)

A

KONTROLA

ZÍSKANÝCH

JAZYKOVÝCH

KOMPETENCÍ

Testy
Nabízí program texty, které prověřují různé jazykové úrovně?
Dokáže program testy bez problémů vyhodnotit?
Je diagnostická schopnost programu dobrá?
Lze s výsledky testů dále pracovat? (Např.lze je importovat, exportovat, vytisknout,
poslat e-mailem?)
Jsou chyby správně diagnostikovány?
Jak se s chybou zachází?
Lze vytisknout testy vyplněné uživatelem?

Hry
Souvisí hra s učebním obsahem programu?
Do jaké míry slouží k rozvíjení cizího jazyka?
Jsou u hry jasně definovaný cíle hry? (např. při opakovaní a při upevňování učiva)
Má hra motivační funkci? (např. hra, odměna za zvládnuté cvičení nebo prošlé
téma)
Je hra přiměřená dosaženým jazykovým kompetencím žáka?
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Je přiměřená věku žáka?
Je také přiměřená doba hry?
Je zde možná volba úrovně obtížnosti hry?

3.2.3.10 TEXTY VE VÝUKOVÝCH PROGRAMECH

Text je důležitým a nepostradatelným prostředkem v mnoha aktivitách
výukového programu. I pro něj platí určitá kritéria. Text je klíčovým prostředkem při
získání řečových dovedností. Důležitá je funkce textu z hlediska receptivních
komunikativních dovedností. V případě produktivních komunikativní dovedností
nehodnotíme text, ale mluvený projev a psaný projev.
Kritéria pro poslechový text vyjádříme opět pomocí ordinální škály stím
rozdílem, že nemá žádné „plus" a „minus". Na následujícím diagramu vidíme
některé vlastnosti textu, které můžeme sledovat. Všechny vlastnosti jsou myšleny
pozitivně. Škálou tedy zjistíme míru přítomnosti takového textu ve výukovém
programu.
Diagram 3.2.3.10-1
multikulturní ]

interkulturní ]

víceúčelový

jednorázový

(autentický ]

[didaktický]

(ďw)

0 0 0 0 C D ® 0 0 0 0 ®

(Poslechový

^J?
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Na následujícím diagramu jsou zpracovány eventuální možnosti na práci
s textem ve výukovém programu. V případě aktivit na práci s textem, kdy
posuzujeme, zdali se daná aktivita vůbec vyskytuje, jsme zvolili bipólovou stupnici
„<0;5>". Pokud určíme výskyt dané aktivity, přidělíme jí hodnotu „5". Při konečném
výpočtu koeficientu se bere v úvahu buď hodnota 0, nebo 5.
QT) ^ vybrané části obsahu j ("i")
(určené pořadi slov j (jT)
0

[druhá polovina každého (druhého) slova j
QT) [ vybraná slova )
(jT) [ vybrané části slov J QT)

("o^ pojmová mapa - ukázat logické vztahy j(j5
shrnutí do základního sdělení )QT)
o)[ určit klíčová slova z textu )(1T)

í P r á c e s textem:
l neúplný text J

Další kritéria se věnují přítomnosti určitých typů cvičení a jejich forem.
Objevuje se v programu cvičení typu:
výběr z více možností („Multiple choice")
doplňovací cvičení
křížovky
osmisměrky
skrytá písmena/slova
zamíchaný text
chybný text (oprava)
Další kritéria jsou zaměřena na přítomnost některých typů textu.
zeměpisné texty
dějepisné texty
literární texty
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ekonomické texty
texty o každodenním životě - (konverzační témata, náboženství, zvyky a tradice cizí
kultury)
počet textů
Je obsah textů zbaven rasových, etnických a genderových stereotypů?
Je text po jazykové stránce správný a bez chyb?

3.2.4 TECHNICKÁ A APLIKAČNÍ KRITÉRIA Z HLEDISKA UŽIVATELE

Při stanovení technických kritérií budeme vycházet z kapitoly 2.2. Technické
požadavky programu na počítač. Stanovíme si nejzákladnější technická kritéria
programů. Dále pak stanovíme aplikační kritéria, která se budou zaměřovat na
funkčnost ovládacích prvků (a jiné) v rámci programu. Také se zaměříme na
samotnou stabilitu a kompatibilitu výukového programu. Dovednostní kritéria jsou
směřovány k uživateli a jeho schopnosti ovládat počítače a s ním související věci.
Kritéria jsou vytvořena v souladu s odbornou počítačovou literaturou a mými
zkušenostmi s počítači a s programy. Číselné informace upřesňující specifika
počítače jsou použity z internetové celosvětové encyklopedie WIKIPEDIA. (viz.
<www. wikipedia.org>)
Technická kritéria
Je možné spustit program pod jedním z těchto operačních systémů?
DOS

Windows 95

Windows NT

Windows 98

Windows XP

Windows Vista

Jaký je typ počítače?

Pentium I - III

Jaká je požadována minimální rychlost CD-mechaniky?
Na jaké paměťové médium lze ukládat data z programu?
Na disketu (1.4 MB)

CD-R/RW

DVD-R/RW
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Jaké minimální místo na disku požaduje program? (Má počítač jednu z těchto
velikostí disků?)
20 GB
30 GB
80 GB nebo 100GB?
Jaká je velikost paměti RAM

MB?

Jaká je velikost video - paměti

MB?

Jaké grafické rozlišení je vyžadováno?
Běží program pod jedním z těchto rozlišení?
640x480

800x600

1024x768

1280x1024

1600x1200

Dá se mezi rozlišeními přepínat?
Vyžaduje program zvukovou kartu?
Vyžaduje program nějaká externí zařízení (periférie)?
•

mikrofon

•

modem (s minimální přenosou rychlostí

•

stereofonní sluchátka

•

externí reproduktory

Mb/s).

Umožňuje program využít další periferní zařízení?
•

joystick

•

tiskárna

•

scanner

•

digitální kamera

Vyžaduje program dataprojektor?
Je program stabilní vzhledem k programu a technické konfiguraci počítače?
Je program stabilní sám o sobě?

Aplikační a dovednostní kritéria
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Jakou úroveň dovedností s počítačem program vyžaduje?
•

nízkou

•

střední

•

vysokou

Vyžaduje program vysoké nároky ohledně rychlosti psaní na klávesnici?
Má program své vlastní nastavení a svou správu dat?
(Zvuku, obrazovky, správce souborů a jejich záloha)
Má program manuál pro ovládání programu, pokud je složitější?
Pokud je k dispozici aplikace k nahrávání hlasu a následná práce se souborem, je
manipulace s ním jednoduchá a rychle pochopitelná?
Pokud je v programu aplikace na práci s textem, je manipulace s ním jednoduchá a
rychle pochopitelná?
Je navigace vedoucí k tisku dat jednoduchá?
Jsou výstupní grafy hodnocení snadno pochopitelné, dá se s výsledky dále pracovat
neboje smazat?
Může učitel zasahovat do programu - měnit instrukce v případě individuální výuky
nebo jiného charakteru skupiny?
Může si žák nastavit čas pro příslušnou aktivitu?
Má program možnost volby vlastních tzv. uživatelských účtů?
Ochraňuje program uživatelovy data a nastavení nejlépe heslem?
Jsou v programu veškerá menu dostupná během práce v programu? (Pokud se
uživatel rozhodne ukončit aktivitu nebo změnit nastavení, bude mít snadný přístup
k ovládacím prvkům?)
Dají se instrukce znovu vyvolat?
Je pro tyto operace nějaký zvláštní prvek?
Dají se instrukce k úkolům obejít / vypnout
v případě, že žák už na cvičení pracoval?
Dají se některá cvičení či aktivity „obejít", pokud již
žák požadované učivo zná?

Pozn.:

Klávesnice

standardním

a

vybavením

takže jejich přítomnost

myš
u

jsou

počítače,

považuji

za

samozřejmost.

Dají se úkoly přeskočit za jakýchkoli podmínek?
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Existuje v programu nějaká aplikace, která pokaždé zaznamenává cestu žáka?
•

Vyhodnocuje, která místa - pracoviště/stanoviště byly
nejvíce navštěvovány, a jak dlouho se žák na pracovišti
zdržel?

Jaké je grafické ztvárnění programu, je uživatelsky příjemné?
Je grafika a zvuky přiměřená věkové skupině, které je program určen?
Je program plynulý při změně aktivit a v průběhu výuky?

Kritéria pro počítač z hlediska uživatele:
Má počítač CD - mechaniku?
Jakým jiným způsobem se dá výukový program přehrát?
Jaká je možnost ukládání dat z programu na paměťové médium?
o

Na disketu (1.4 MB)

o

CD-R/RW

o

DVD-R/RW

o

Flash - disk (přes USB port)

Zálohuje počítač data? Dají se zálohovat? Vytvoří se zálohovací paket tzv.„Back up"
Je monitor monochromní nebo barevný?
(Počet barev: 16 barev/standardní VGA, 256 barev, milióny barev)
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4. METODY A FORMY POUŽÍVANÉ VE VÝUKOVÝCH PROGRAMECH

Abychom popsali metody a formy využívané ve výukových programech,
vrátíme se k pojmu „CALL"

- „Počítač jako asistent při výuce

jazyka"(viz.

Kapitola 1.1). V literatuře (viz. <www.call.com> ) je popisován jako nový didaktický
a metodický přístup k výuce cizích jazyků. Vzhledem ktomu, že jde o nový přístup,
tak didaktika této metody není ještě pro tento přístup přesně vymezena, spíše
pozorujeme poměrně úspěšné pokusy o její formování. Např. na konferencích (v ČR
se je zabývala konference v Novém městě na Moravě s názvem Počítač ve škole
2006), na mezinárodních veletrzích (v Německu je známý počítačový veletrh
„DATIS" www.datis.de, kde jsou zastoupena jednotlivá nakladatelství výukových
softwarů). K dispozici jsou také informační webové portály zabývající se integrací a
implementací ICT do výuky cizích jazyků (Ve světě: www.call.com, v Německu:
www.computerundlernen.de, v ČR: částečně www.ceskaskola.cz a server pod
záštitou MŠMT www.sipvz.cz ). Vznikají metodické portály pro odbornou pomoc a
radu při začlenění ICT do výuky CJ. Zde by právě měly být koncepce na organizaci a
metody takové výuky. V České republice bohužel žádný významný portál ani
instituce není.
Zvýše uvedených důvodů budu částečně vycházet z forem a metod klasické
výuky, které budu modifikovat pro výukový software pro cizí jazyk.

4.1. METODY

Je důležité zmínit se o tom, že se při vzniku výukových softwarů využívá
konstruktivistického přístupu.
uživatele, jenž

umožňuje

Ten lze charakterizovat jako tvůrčí potenciál

modifikovat

program

podle

vlastních

představ.
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(srov. BRDIČKA, <http://omikron.felk.cvut.cz/Html/OMICRON>).

Takový přístup

evokuje pojetí Komenského školy hrou.
Většina obecných didaktik dělí metody podle učebního procesu, na
motivační, expoziční, fixační a diagnostické (klasifikační). Rovněž všechny tyto
metody jsou hojně využívány v programech, které díky technologicko - mediální
podstatně softwaru využívá velmi efektivně a posouvá je do jiné dimenze v pojetí
forem a metod ve výuce cizího jazyka.
Klasická výuky s učebnicí má své zastoupení ve světě pod pojmem „TALL" - „
Textem podporovaná

výuka cizího jazyka",

která v souvislosti technickými

možnostmi „CALLu" nabývá dalšího významu. Umožňuje jejich vzájemné propojení a
v případě učebnic umožňují multimediální prostředky možnosti interaktivní práce.
METODY MOTIVAČNÍ
Výukový program obecně působí na žáky velmi motivačně. Je pro ně
přitažlivý díky spoustě motivačních prvků (postavy, hry, soutěže, grafické efekty...).
Nejčastějšími

metodami

jsou

demonstrace,

popř.

vyprávění,

(vizuální,

audiovizuální), podněcování žáků výzvou a pochvalou.
METODY EXPOZIČNÍ
Tyto metody většinou vysvětlují problémově pojaté učivo. Využívají se různé
druhy demonstračních metod (vizuální, audio-vizuální). Spojení zvuku, obrazu a
pohybu je nejčastější prostředek k vyjádření daného jevu. Ve výukových
programech pro starší žáky se často využívá prezentačních metod („slideshow").
Také se okrajově využívá metod simulačních a manipulačních. V praxi to do jisté
míry znamená využití tutoriálů (viz. Kapitola 2.1.1.5), kde jsou simulovány postupy
(krok za krokem) pro různé jazykové problémy. Manipulačních metod se využívá

velice okrajově. Žáci manipulují s větou nebo s textem a sledují, co se stane, když
změní různé parametry programu. Další častou metodou je didaktická hra, z níž
nejvíce najdou uplatnění hry inscenační a dramatizační v různých komunikačních
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situacích. Hry se používají nejen pro účel pobavení a odreagování, ale i pro
zprostředkování učiva.
Často se používají konstruktivistické metody, z nichž nejhojněji je zastoupena
metoda problémová, která předkládá žákům řadu problémových situací (problémů)
/

a ti pod vedením učitelem usilují o jejich řešení, (srov. SPILKOVA, 2006). Mezi další
metody patří již zmíněná metoda dramatické hry. Využívá se různých konstrukčních
technik, jejichž cílem je spojit teorii s praxí a hledat vzájemné souvislosti
(rekonstrukce problému). V praxi to znamená rozvíjení žákových asociací pomocí
myšlenkových map, otázky typu „proč", „kdyby", dokončit příběhy s otevřeným
koncem. Kromě toho se setkáváme s různými projektivními technikami (více
v odstavci o formách výuky).
Stále významnější jsou autodidaktické metody, které se týkají tzv.
autonomního učení. Metoda samostudia je již obecně dlouho známa. Je určitě
důležitou složkou v procesu vyučování zejména domácího, ale v praxi je spíše
metodou „neinteraktivní". Avšak ve spojení s moderními technologiemi se rýsuje
představa interaktivního autonomního učení (více v odstavci o formách výuky).
METODY FIXAČNÍ
Zde jsou nejvíce zastoupeny různé metody procvičování. Jsou realizovány
například ve cvičení s několikanásobnou volitelnou odpovědí, v otázkách typu
„pravda"/"nepravda", ve cvičeních s přeházenými větami a slovy a doplňovací
cvičení. Dále jsou hojně zastoupeny cvičení s prvky her, např. křížovky, bludiště,
slovní hry, kvizy a hry s dobrodružnými prvky (srov. CHODĚRA, 2000). Praktické
využití je ukázáno v kapitole o využití programu „Hot potatoes"

(viz Kapitola 6.2)

Dále se okrajově využívá domácích úkolů jako metody samostatné práce. Program
většinou požaduje zjišťování informací formou úkolů. Některé programy rekapitulují
žákům při „odchodu" z programu, co udělali a co by si do příště měli zopakovat
nebo zjistit. Tato metoda je podle mého soudu velice důležitá, zakončuje tak
efektivním způsobem vzdělávací proces v daném časovém úseku. Fixační metody
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lze využít k nácviku výslovnosti. Dle ERR by měly být v jazycích využívány metody
komunikační, z nichž se v ERR nejvíce mluví o metodách situačních.

METODY DIAGNOSTICKÉ A KLASIFIKAČNÍ
Význam metod hodnotících ve spojení s moderními technologiemi rovněž
roste. Proces hodnocení je zkvalitněn svým přesným zpracováním (statistiky,
protokoly) a svým dlouhodobým záměrem. Podává jednak dílčí výsledky, ale i
konečné (finální). Některé vysoce konstruktivní programy zaznamenávají a zjišťují
kvalitu vědomostí a dovedností pomocí metod portfolia ve formě jazykového pasu a
deníčků pro děti (v Evropě známý pojem „Europass").
MODERNÍ ALTERNATIVNÍ METODY
V programech se často prosazují možnosti alternativních metod, a to
zejména kvůli potřebě propojení s okolním i „vzdáleným" světem a umožnit tak
vzájemnou komunikaci. Tím míříme zejména k využití metod v rámci projektového
vyučování, které nabývá na významu zejména ve spojení s mezinárodními školními
projekty.
Další moderní metodou, která se začíná ve velkém množství aplikovat ve
výuce, je celosvětově známá metoda - Metodou čtení a psaní ke kritickému
myšlení („Reading and writing for critical thinking - RWCT"), která pracuje zejména
s různými podobami textu. Cílem metody je vytvořit si mnohoúhelný a
mnohovrstevný pohled ke všem formám a hlavně obsahu sdělení. Tato metoda je
spojována často s „Bloomovou" taxonomii vzdělávacích cílů v kognitivní doméně
(srov. PASCH, 1995), jejíž metody uplatňuje.
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4.2. ORGANIZAČNÍ FORMY VÝUKY

Organizační formy výuky jsou klíčovou otázkou v teorii vyučování. Lze říci, že
bez správné a účelné organizace nedosáhneme adekvátního výsledku. Učitel je
přitom hlavním činitelem procesu. V pedagogické literatuře se mluví o důležitosti
dovednosti učitele jako třídního manažera, dokonce vzniklo několik publikací, které
se věnují problematice vedení třídy. Stejně se využívají informační technologie,
které sice usnadňují učitelovi organizaci výuky, ale které ji zároveň posouvají do
jiných dimenzí.
Pro klasifikaci forem jsem použila nejčastější model rozdělení forem výuky na
individuální, hromadné a smíšené formy vyučování. Využitím moderních technologií
dochází k možnostem sloučit všechny tyto formy vyučování. Z těchto důvodů
považuji uvedené příklady za kombinace všech tří forem.
Novým

přístupem

k distanční

formě

vyučování je

„e -

learning"

(elektronické vyučování). Tato forma vznikla reakcí na měnící se potřeby a
požadavky

společnosti.

„E-learning"

lze chápat jako

multimediální

podporu

vzdělávacího procesu, spojenou s moderními informačními a komunikačními technologiemi pro zkvalitnění

vzdělávání.

(NOCAR,

<www.rupnv.upol.cz>

). Na

následujícím obrázku (viz. obr. 4.2 -1) je rozdělení „e - learningu" z pohledu forem
výuky. Přehled a komentář vychází z teorie již výše citovaného autora.

Obrázek 6.2.1
Výukové programy se řadí do oblasti „off -

line výuky" v rámci

elektronického vzdělávání. Zde je primárním cílem využívat obsah programu a jím
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nabízené aktivity. Spojení s vnějšími sítěmi slouží k vyhledávání informací nebo ke
vzdálené komunikaci a odevzdání materiálů učitelovi/"tutorovi". Síťové spojení zde
není přímým a primární vyučovacím prostředkem. Výuka může probíhat jak
individuálně (doma i v učebně) tak skupinově (dle instrukcí učitele nebo pomocí
interaktivní tabule).
„On - line výuka" je založená na síťovém připojení a následné (vzdálené)
komunikaci. Distribuce učebních materiálů a dění výuky se děje prostřednictvím
síťových prostředků. Synchronní výuka vyžaduje neustále připojení ve vymezeném
čase. Vznikají tzv. virtuální třídy.
V ČR nejznámějším operačním a organizačním systémem pro tento typ výuky je „Moodle"

(viz. <www.moodle.cz>). Zde se konají kurzy, semináře, projekty v určitý čas. U nás zatím vše
probíhá v „pilotním" režimu a jeho fungování se osvědčilo společně s výukou klasickou, kdy se žáci
pravidelně setkávají (1 x týdně, ale i lxza

měsíc). Tento systém je velkým přínosem pro studenty ale

i žáky, kteříž různých důvodů nemohou navštěvovat klasické setkávání ve třídě.

Při asynchronní výuce „e - learningu" se uskutečňuje komunikace pomocí
„tutora" (tzv. „e -tutoring") v různém čase prostřednictvím diskusních fór. Studenti
využívají fóra pro komunikaci nejen s tutorem, ale i mezi studenty navzájem.
Veškeré úkoly a materiály jsou k dispozici „napevno" na stránkách a studenti po
Stáhnutí k sobě na disk mohou na úkolech pracovat, kdy chtějí.
Poslední formou výuky jsou programy pro řízení výuky tzv. systémy pro
řízení výuky („Learning Managment System - LMS"] např „Moodle"( viz výše).

Celkově lze říci, že můžeme sledovat určitý posun a vývin v této oblasti.
Zejména v oblasti forem lze jejich pojetí chápat jako zlomové a z hlediska
diferenciace splňuje veškeré požadavky. Zmíněné formy podle mého názoru
zastupují

myšlenku

„vzdělání

pro všechny".

Tím

se

nejvíce

myslí

sféra

handicapovaných nebo nějak tělesně postižených jedinců.
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Z oblasti výukových programů můžeme říct, že informační technologie,
nabízejí

rozmanitou

sbírku

různých

metod,

které

jsou

spolupůsobením

multimediálních prostředků, přitažlivé a efektivní. Pojetí výukových programů
převážně vychází z konstruktivismu.
Podporu a rozvoj metod a forem vidím v zavedení metodických portálů,
který pokryjí poradenskou a kvalifikační činnost pro všestranný rozvoj jedince.
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SHRNUTÍ I
Teoretická část uvádí čtenáře do problematiky počítačů a výukových
programů využívané pro výuku německého jazyka. Poskytuje cenné informace
z průzkumu Evropské komise. Alarmující číslo je počet žáků na jeden počítačů (100
žáků na 6,5 počítače). Toto číslo zrovna nepodporuje snahu učitelů začlenit počítač
do výuky cizího jazyka.
Abychom v praxi rozeznali, o jaký typ programu se jedná a jakou má
strukturu, sestavili jsme podrobný popis pro každý typ programu s praktickými
ukázkami, který dokazuje jeho klady i zápory. Vzhledem k tomu, že téměř neexistuje
žádná literatura, která by se zabývala typy programů určené pro cizojazyčnou výuku,
považuji tyto informace, získané zejména z cizojazyčných pramenů, za cenný přinos.
Z důvodu technického rázu programů jsme považovali za důležité zabývat se
technickou stránkou programů a počítačů.
Obsah programů se pro nás stal „výzkumným" objektem. Zjistili jsme, že
používání programů ve školách je příjemným učebním prostředkem. Avšak učitelé
se různí v názorech ohledně efektivity výukových programů. Bylo zjištěno, že panuje
nedůvěra k obsahu výukových programů. Abychom tedy zjistili kvalitu obsahu,
rozhodli jsme se pro evaluaci. Snažili jsme se stanovit veškerá možná kritéria.
Vycházeli jsme z podobného postupu jako při hodnocení učebnic. Věnovali jsme se
také formám a metodám používaným v programech. Zjistili jsme, že v rámci forem a
metod mají výukové programy vzhledem k moderním technologiím nesmírné
možnosti v dalším rozvoji. Formy a metody jsou obecně hodnoceny jako vysoce
kreativní a konstruktivistické.

r~

5 Formulář evaluace výukových programů pro výuku cizích jazyků

5

FORMULÁŘ EVALUACE VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ PRO VÝUKU CIZÍCH JAZYKŮ

Úvod k následující kapitole tvoří formulář sloužící k evaluaci počítačových
programů. Evaluační formulář je určený běžnému uživateli, o němž předpokládáme,
že je učitelem cizího jazyka. Mimo lingvistických a lingvodidaktických kritérií je další
důležitou složkou evaluačního formuláře také technická náročnost programu a
nutné technické zabezpečení (počítač na odpovídající úrovni), které je podmínkou
samotné realizace nabízeného počítačového programu.
Formulář by měl být pro hodnotitele velkým přínosem a měl by poskytnout
objektivní výsledky ke zvolenému výukovému programu pro výuku cizího jazyka.
Měl by podtrhnout jeho pozitivní stránky, ale také negativní stránky a podat
výsledky o jeho užitné hodnotě. Stále se mluví o využití moderních technologií ve
výuce, ale zatím nebylo detailně doloženo a prozkoumáno, jaká je efektivita a
výsledky zejména dlouhodobé práce s takovými prostředky. Formulář je určen
zejména pro pedagogy - učitele cizích jazyků - v základním i vyšším vzdělávání, dále
pro lidi zainteresované v oblasti výukových programů. Po patřičné úpravě by také
mohl sloužit rodičům, kteří potřebují poradit s vhodnými programy pro své děti.
Formulář by měl také fungovat jako příručka nejen pro ty, kteří chtějí
výukové programy hodnotit a využívat, ale také pro ty, kteří chtějí programy
vytvářet pomocí jednoduchých autorských programů pro učitele jazyků. Učitel se
může řídit podle kritérií ve formuláři. Pokud vytváří v autorském programu aktivitu
na procvičení dovednosti poslechu, stačí nahlédnout, která kritéria jsou pro tuto
dovednost formulována. Učitel nesmí také opomenout přihlédnout k další oblasti, a
tou je kritérium pro uživatele a didaktická kritéria. Tento formulář je výběrem
nejdůležitějších a nejpodstatnějších kritérií ze souboru komplexních požadavků
v Kapitole 3.2. Tvůrci autorských programů naleznou ve zmíněných kapitolách
komplexní výčet kritérií společně s evaluačními otázkami.

80 | S t r á n k a

5 Formulář evaluace výukových programů pro výuku cizích jazyků

Formulář je na první pohled velmi detailní a možná i dlouhý.
Musíme si však uvědomit, že hodnotíme výukový program, který učitel
bude využívat po celý školní rok. Když si tedy představíme, že bychom
měli provést celoroční hodnocení všech učitelských příprav na hodinu
německého jazyka, byl by možná formulář ještě delší. Další věc, kterou
si musíme uvědomit, je technická podstata výukových programů,
kterou nelze opomíjet při celém procesu hodnocení.
K formuláři je vypracován postup s metodickými poznámkami,
jež usnadní vyplnění a vyhodnocování formuláře. K maximálnímu
zjednodušení a efektivitě práce při vyhodnocování formuláře jsem
vypracovala tabulky s vloženými matematickými funkcemi, které jsou
k dispozici na přiloženém médiu (CD).
5.1 FORMULÁŘ EVALUACE VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ PRO VÝUKU NJ
Tento formulář vznikl po dlouhodobém zvažování

výběru

nejdůležitějších kritérií z Kapitoly 3. Bylo vybíráno z technických,
pedagogicko - psychologických, didaktických a lingvodidaktických a
nakonec také z lingvistických kategorií. Při výběru jsme si prvně
stanovili, jak a c o budeme hodnotit. Myšlenkové postupy jsou
vyjádřeny v paprskovém diagramu, který znázorňuje obsah, jenž bude
předmětem hodnocení, a jakým způsobem se bude hodnotit.
Paprskový diagram

5.1-1 Vznik evaluačního

formuláře
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Vzniklo tak sedm evaluačních

oblastí,

které budou vyhodnocovány

v kapitole 6 na konkrétním příkladu výukového programu. Formulář má v konečné
podobě dvě části. /. část obsahuje sedm evaluačních kritérií a II. část je určena pro
vyhodnocování části I. Zahrnuje tabulku pro výsledky kriteriálního hodnocení (šest
evaluačních oblastí) a slovní hodnocení uživatele.
V následující tabulce je znázorněna orientace ve formuláři.
Barva ev.

Zkratka ev.

oblasti

oblasti

Popis ev. oblasti

1. Část

OP

Obecné požadavky

D (D1-D5)

Kritéria pro řečové dovednosti (Dl - poslech
s porozuměním, D2 - audio - vizuální poslech
s porozuměním, D3 - čtení s porozuměním, D4 psaní, D5 - mluvení

U (U1-U3)

Uživatelská kritéria (U1 - navigační a dovednostní
kritéria, U2 - uživatelská přívětivost, U3 technická kritéria)

JP (JP1-JP3)

Kritéria pro jazykové prostředky (JP1 Morfologie, JP2 - Lexikologie, JP3 - Fonetická
cvičení

RE

RE - reálie

L

L (LI - L2) Lingvodidaktická a obecně didaktická
kritéria (LI-didaktická a lingvodidaktická kritéria,
L2 - kontrola dovedností a znalostí)

DP

DP - kritéria pro didaktické prostředky (DPI cizojazyčné umělecké texty)

II. Část
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Tabulka 5 . 1 - 2

Tabulka pro výsledky kriteriální hodnocení v oblastech D, U, JP, RE,
L, DP (6)
Prostor pro slovní hodnocení a poznámky (zahrnuje oblasti D, U,
JP, RE, L, DP + OP (6+1))

Tabulka 5.1-1

Orientace ve formuláři
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5.2 FORMULÁŘ EVALUACE VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ PRO VÝUKU NJ - I. Část

OP
Informace o
produktu

Obecné požadavky
Název:
Výrobce:

Internetové stránky:

Popis produktu:

Psáno
v jazycích:

Pro
jazyky:

Typ programu:
Autorský:

Poznámky:
(Jiné paměťové médium, na
kterém je program uchováván...)

Neautorský:

Finanční
náklady
/cena

Soukromý
uživatel:

Síťová verze
multilicence:

Demo-verze nebo
„share" verze: ANO/ NE

Trial-verze:
ANO/NE
Zkušební
doba:

Uživatelé

Komu je určen:
Individuál
Skupina
Skupina a
tutor/učitel/instruktor
Žák a tutor/učitel/instruktor
Pro projektovou výuku
Pro prezentaci skupině

Typ školy nebo vzdělávacího zařízení,
pro které je určen:

Vzdělávací
úroveň

Vzdělávací dokument použitý v
programu:

Specifikace vzdělávacích oblastí
(podle RVP):
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Cíle programu (dle výrobce):

Pro jazykové úrovně:

Podpora

Materiály a
manuály:
ANO/ NE
Učitelské
Studentské

Technická
podpora:

Aktualizace:

Technické
požadavky

Operační
systém:
Windows 95
Windows NT
Windows 3.1
DOS
Macintosh
Apple ll/llgs
Linux

Typ počítače: Velikost
Pentium (1)
paměti
Pentium 1, II RAM:
Jiné:
8 MB
16 MB
64 MB
128 MB
Velikost
256 MB
pevného
512 MB

Grafická
karta/graf.
rozlišení:
640x480
800x600
1024x768
1280x1 024
1600x1 200

Periferní
zařízení:
Mikrofon
Joystick
Reprodu
ktory
Jiné:

MB
GB

Dl
Poslech (přímý)
s
porozumění m

Kritéria jednotlivých řečových dovedností
(s hodnotou 0 - 5 )
Techniky poslechů
Procvičuje program dovednost porozumění
nejlépe různými technikami?

300003

Původ a vlastnosti rozhovorů
Jsou rozhovory autentické?

300003

Rozmanitost rozhovorů
Jsou u poslechu zastoupeny i jiné podoby
záznamu?
(Telefonický rozhovor, poslech rozhlasu, rádia,
TV, poslech písní)
Využití předností a možností mediálního
prostředku
Jsou veškeré možné texty ozvučeny?

30000®

Zastoupení dovednosti
Jakou procentuální část tvoří poslech s

300000
300000
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D2
Audio-vizuální
poslech
(zprostředkova
ný, přenesený
kanálem) s
porozuměním

D3
Čtení s
porozuměním

porozuměním ve vztahu k řečovým
dovednostem?1
Technická funkčnost záznamu
Má videoklip veškeré ovládací prvky?

000000

Kontext a obsah
Odpovídá videoklip reálné situaci?

30000©

Funkčnost mediálního prostředku
Využívá „audio - video" záznam veškerých svých
předností? (Přispívá animace k lepšímu
porozumění?)
Zastoupení dovednosti
Jakou procentuální část tvoří audio - vizuální
poslech ve vztahu k řečovým dovednostem?2
Rozmanitost audio video záznamů
Zobrazuje různé druhy záznamů?(např.:dialog,
monolog a situace z různých životních situací)

000000
000000
000000

Přístupy k textům
Podporuje program techniky tvořivého myšlení
při porozumění textu?
Metody a jejich rozmanitost
Nabízí program rozmanitou nabídku metod
v případě cvičení na práci s textem?

000000

Orientace v textu
Je text mediálně způsobilý - zejména
hypertextově propojený?
Zastoupení dovednosti
Jakou procentuální část tvoří tato dovednost ve
vztahu k řečovým dovednostem?3
Významy lexikálních jednotek a jejich
propojenost
Je k dispozici lexikon nebo jsou s ním jednotlivá
slova propojena, aby jej žák mohl ihned použít?

000000

000000

000000
00000®

1

Při vyhodnocování platí, že „0" znamená 0%, tj. dovednost není vůbec zastoupena. Nejvyšší možná
hodnota „5" znamená zastoupení poslechu ve více než 25%.(Výpočet tvoří počet hodin audiozáznamů, počet aktivit (cvičení) k dané dovednosti).
2
Při vyhodnocování platí, že „0" znamená 0%, tj. dovednost není vůbec zastoupena. Nejvyšší možná
hodnota „5" znamená zastoupení poslechu ve více než 25%.(Výpočet tvoří počet hodin „audio
video"-záznamů, počet aktivit (cvičení) k dané dovednosti.
3
Při vyhodnocování platí, že „0" znamená 0%, tj. dovednost není vůbec zastoupena. Nejvyšší možná
hodnota „5" znamená zastoupení čtení ve více než 25%.(Výpočet tvoří počet délky textů o jednotné
délce).
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Reprodukce
Procvičuje program různé formy reprodukce?
(např.:různé formy záznamů, opisování,
pořizování výtahů...)
Produkce
Procvičuje program formy vlastní produkce?
(např.: dopisy-přání, omluva prosba, pozvání...)
Metody kritického myšlení (RWCT)
Podporuje program tvůrčí psaní?
Revize
Jakým způsobem je prováděna korektura a
vyhodnocení vytvořených textů - email
tutorovi/učitelovi
Zastoupení dovednosti
Jakou procentuální část tvoří tato dovednost ve
vztahu k řečovým dovednostem?4
D5
Mluvení

U1
Navigační a
dovednostní

Zpracování mluveného
Jaká je úroveň programu rozpoznání řeči, pokud
je k dispozici?
Navození asociací k tématu
Rozvíjí program asociace žáka před samotnou
produkcí? (např.: obrázky, diagramy,
myšlenkové mapy, optická schémata, postavení
do rolí (hlasatele), osnova)
Způsob nácviku
Procvičuje program dovednost mluvení imitací či
dokonce samostatným ústním projevem?
Diskusní metody
Může žák komunikovat s jednou nebo více
osobami?
Zastoupení dovednosti
Jakou procentuální část tvoří aktivity ve vztahu
k ostatním řečovým dovednostem?5
Ovládání programu
Mohu si program řídit sám?, jsou pro mě
pokládané instrukce dostatečnou navigací?

30000®

00000®
00000®
000000
00000®
000000
00000®
00000®

00000®
000000
000000

4

Při vyhodnocování platí, že „0" znamená 0%, tj. dovednost není vůbec zastoupena. Nejvyšší možná
hodnota „5" znamená zastoupení psaní ve více než 25%. (Výpočet tvoří počet aktivit (cvičení) k dané

dovednosti.)
Při vyhodnocování platí, že „0" znamená 0%, tj. dovednost není vůbec zastoupena. Nejvyšší možná
hodnota „5" znamená zastoupení mluvení ve více než 25%. (Výpočet tvoří počet aktivit (cvičení)
k dané dovednosti.),

5
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kritéria

U2
Kritéria
z pohledu
uživatele/
uživatelská
přívětivost

Nápověda
Najdu nápovědu v menu nebo mě po celou
dobu někdo provází?
Náročnost programu
Mohu si zvolit stupeň obtížnosti?
(obtížnosti cvičení, výběru tématu, nastavení
časového limitu...)
Internetové spojení
Mohu si otevřít domovské webové stránky a
najít další informace na internetu?
Grafika
Jaké je grafické ztvárnění programu?
Vyhovuje mi grafika? Je pro mě program
graficky přehledný?

000000
00000®
000000
000000

Investice Je podle mne, na základě mnou
dosažených výsledků s programem, cena
adekvátní?
Metody a jejich efektivita
Je pro mne práce s programem efektivní,
moderní a přitom zábavná?

U3
Technická
kritéria

000®0§

Zpětná vazba
Snaží se mě program v případě chyby motivovat
(pozitivně laděné hodnocení) anebo mě kárá za
mé chyby (negativně laděné hodnocení)?
Instalace
Mohu si program instalovat bez problému sám?
Spolehlivost programu
Je program spolehlivý (dochází např. k
výpadkům, zpomalením) a kompatibilní při
spojení s jinými aplikacemi (máme na mysli
např. vyhledávání ve slovnících mimo program)?
Práce se soubory
Je práce s texty, obrázky, zvuky, animací a
videozáznamy jednoduchá?
Řešení technických problémů
V případě technických potíží je k dispozici nějaká
podpora?

000000
000000
000000
000000
000000
000000
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Kritéria pro hodnocení práce s jazykem

JP1
Morfologie

JP2
Lexikologie
Slovní zásoba

Interaktivnost - práce s chybou
Má žák v případě vyhodnocení chyby možnost
nalézt pravidlo? (Máme na mysli stručný
gramatický výklad, který by sloužil
k autokontrole - e-learning?)
Souvislost jazykových a komunikačních
kompetencí
Jsou gramatická cvičení začleněná tematicky do
každodenních situací?
Klasifikace cvičení
Jsou zastoupeny různé typy cvičení? Např.
diktát?
Zastoupení morfologických cvičení
Je vyvážený poměr gramatických cvičení ve
vztahu k procvičování v oblasti „JP2" a „JP3"?
Slovník
Je součástí slovník (např. klasický překladový
slovník, názorný obrazový interaktivní slovník
spojený se zvukovou realizací lexikálních
jednotek, slovník doplněný nejčastějšími
příklady užití)
Uvádí nové lexikální jednotky odděleně nebo ve
významových vztazích (např. podle témat)?
Procvičování vztahů ve slovní zásobě
Pracuje se slovy jako antonyma, synonyma a
homonyma?
Práce se stavbou slova
Pracuje s vnitřní stavbou slova např. sémantika
jednotlivých částí složenin?
Zastoupení lexikálních cvičení
Je vyvážený poměr lexikálních cvičení ve vztahu
k procvičování v oblasti „JP1" a „JP3"?
Suprasegmentální rovina
Jsou obsaženy prvky nácviku nebo alespoň
náznaky na nácvik suprasegmentálních jevů
(např. melodie věty)?
Segmentální rovina
Věnuje se program nácviku obtížných
fonetických jevů při výslovnosti z pohledu
českého žáka (např. výslovnost redukovaného
„e")?

300003

000000
000000
000000
000000
000000

300000
300000

000000
000000

00000®
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Transkripce
Objevuje se v programu?
Příjem a zpracování hlasu
Vlastní program na rozpoznání řeči?
Analýza a náprava výslovnosti
Existuje zvláštní program pro nácvik výslovnosti?
Zastoupení fonetických cvičení
Je vyvážený poměr fonetických cvičení ve vztahu
k procvičování v oblasti „JP1" a „JP2"?

0000©®
000000
000000
000000

1

Kritéria pro oblast reálií
Zastoupení německy mluvících zemí
Poskytuje program informace ze všech německy
mluvících zemí?
Reálie z pohledu tří přístupů
Je vyrovnaný poměr mezi následujícími třemi
přístupy? (kognitivní přístup, komunikativní a
interkulturní)
Vnímání kulturní odlišnosti prostředí
Pomáhá
program
žákovi využitím
všech
mediálních prostředků vcítit se do německé
kultury a vidět vzájemné odlišnosti? (např.:život a
tradice, rodina, vzdělávání, národní záliby a
zvláštnosti)
Podpora komunikace „uvnitř" a „zvenčí"
Podporuje program mezinárodní meziškolní
projekty a umožňuje tak vzájemnou mezinárodní
komunikaci?
Možnosti dalšího rozvíjení
Jsou informace propojeny odkazy na internet?
Materiály
Objevují se autentické materiály nebo alespoň
odkazy na ně? (např.: tisk, rozhlas, film
k důležitým událostem země)
Ověřování znalostí
Ověřuje si znalost vědomostí nejlépe zábavnou
formou (např.: kviz)

000000
000000
000000

000000
000000
000000
000000
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Zastoupení reálií
Jakou procentuální část tvoří reálie ve vztahu
k vyhodnocovaným oblastem ve formuláři?6

LI
Obecná

kritéria

000036

Didaktická a obecně lingvodidaktická kritéria
Všestranná názornost
0 0 0 0 0 ®
Doplňuje program složku zvukovou dostatečně
složkou vizuální? Je to komplexní proces?
Možnosti dalšího rozvíjení
0 0 0 0 0 0
Jsou součástí programů nějaké úkoly či
samostatné aktivity (např. vyžadující následnou
spolupráci/kontrolu učitelem)?
Přiměřenost
0 0 0 0 0 0
Jsou cvičení přiměřená (diferenciovaná) a
gradovaná a mají komunikativní hodnotu?
Orální základ (viz kapitola 3.2)
0 0 0 0 0 0
Je v programu převaha mateřského jazyka nad
cizím jazykem? Pokud ano nebo ne, vede tato
převaha k efektivnosti programu?
Aktivizace žáka
0 0 0 0 0 0
Vyžaduje program aktivitu žáka?
Komunikativní pojetí
Převažuje priorita získání řečových dovedností
nad učením?
Jazyková správnost
Jaká je obsahová úroveň programu? (Vyskytují se
v programu chyby?)

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Různorodost učebních činností
Jsou zvoleny různorodé aktivity a různé druhy
cvičení?7

0 0 0 0 0 0

Zábava ve výuce cizího jazyka
Obsahuje program jazykové hry k rozvíjení cizího
jazyka? ( plní většinou funkci relaxační)

0 0 0 0 0 0

6

Při vyhodnocování platí, že „0" znamená 0%, tj. dovednost není vůbec zastoupena. Nejvyšší možná
hodnota „5" znamená zastoupení reálií ve více než 25%. (Výpočet tvoří počet aktivit (cvičení) k dané
dovednosti.)
7
Např. A) imitační, B) substituční, C) transformační D) dialogická, E) navazovací. Jsou obsaženy
tradičmí cvičení? A) doplňovací, B) skládání vět, C) substituční, D) přiřazování, E) (viz HENDRICH,
1988)
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L2
Testy,
hodnocení
„feedback"

DPI
Cizojazyčné
umělecké
texty

Práce s chybou
000000
Je administrována detekce chyb a následná
a prevence?
Způsob a formy hodnocení
000000
Je hodnocení pozitivní a průběžné? (Např.
alternativní formou - portfolio)
Výstupní informace o žákovi a jeho výsledcích
000000
Dá se s výstupními informacemi o výsledcích
práce dál pracovat? (např.: importovat jako
samostatné soubory)
Přístup k testům
000000
Jsou obsaženy různé druhy testů a jsou mířeny
pozitivně tj. tak, aby většinu žák splnil?
Zpětná vazba
000000
Při hlášení o chybě program chybu nejen
analyzuje, ale také poradí, jak chybu napravit?

Kritéria pro materiální didaktické prostředky
Typytextů
Dotýkají se texty všech těchto oblastí: osobní,
vzdělávací, pracovní a veřejné? (Konkrétněji textů
z každodenních situací a textů populárně naučné).
Typy literárních textů
Obsahuje program texty různých literárních žánrů
(i zábavných?) nebo stylů?
Zastoupení textů?
Je poměr textů vyvážený?
Možnosti výběru textů a dalšího rozvíjení
čtenářských schopností
Může si žák vybrat z bohaté a promyšlené
„sbírky", „čítanky" textů?
Původ textů
Jsou uvedeny zdroje a odkazy k textům. Jaká je
kvalita obsahu?
Literární kompetence
Uplatňuje při práci s textem nové přístupy, např.:
analýzu textu?

0 0 0 0 3 0

0 0 0 0 0 0

000000
3 0 0 0 0 0

000000
000030
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5.2.1 FORMULÁŘ E V A L U A C E V Ý U K O V Ý C H PROGRAMŮ PRO VÝUKU NJ II.Část

Celkový
počet

Počet bodů

možný

bodů pro danou
oblast

Dl
D2
D3
D4
D5
Dl - D5

JP1
JP2
JP3
JP1

-JP3

LI
L2
LI -L2

U1
U2
U3
U1 - U3

RE1
RE 1

DPI
DPI

Celkem:

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Výsledná známka dle
tabulky č.2
Tabulka 5.1-2

25
25
25
25
25
125
20
30
30
80
45
25
70
20
20
25
65

0%

40

0%

30

0%

0%

0%

0%

Výsledná

0%

hodnota/
průměr:

Tabulka pro výsledky kriíeriálního hodnocení (šest

evaluačních oblastí) a tabulka pro finální ohodnocení výukového
programu.
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Slovní

Silné stránky (O.K.)

Slabé stránky (K.O.)

hodnocení
OP

L

DP

Tabulka 5.1-3

Tabulka pro slovní hodnocení všech evaluačních oblastí
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5.2.2 VYHODNOCOVÁNÍ FORMULÁŘE
METODY VYHODNOCOVÁNÍ
Ve formuláři bylo použito více metod hodnocení. Jedním z nich je kriteriální
hodnocení pomocí hodnotící škály (0 - 5). Tato metoda je použita pro evaluační
oblasti D, U, JP, RE, L, DP (6). Další je metoda slovního hodnocení, která je
aplikována pro vyhodnocování zejména oblasti OP („Obecné požadavky").
POSTUP PRO VYHODNOCOVÁNÍ FORMULÁŘE
Nejprve vyplníme formulář v elektronické podobě na přiloženém médiu (CD).
Na disku je k dispozici tento formulář zpracovaný v programu MS Office Excel 2007.
Formulář je aktivní, tzn. pomocí nadefinovaných matematických funkcí sám vypočítá
hodnoty v obecných číslech a v procentech. Výsledné hodnoty oblastí se dají použít
pro vytvoření grafů, které jsou rovněž zpracované na CD.
Zvláštní pozornost bychom měli věnovat vyhodnocování evaluační oblasti
„OP" - „Obecné požadavky". Tato oblast je vyhodnocována pouze formou slovního
hodnocení (viz tabulka 5.1 - 3). Na tyto požadavky totiž nelze aplikovat hodnotící
stupnici 0 - 5 , jak je to v případě evaluačních oblastí. Po několika pokusech zahrnutí
vyhodnocování oblasti „Obecné požadavky" jako zbylé oblasti jsem dospěla ke
kompromisnímu řešení. Důležitost vyhodnocování této oblasti je pro uživatele
V některých ohledech zásadní. Např.: možnost prohlédnutí programu v tzv. „Demo" verzi nebo
zkušební verzi, technická a metodická podpora a nakonec také požadavky v kurikulární oblasti.

5.2.2.1 KLASIFIKAČNÍ STUPNICE PRO EVALUOVANÉ VÝUKOVÉ PROGRAMY

Ke stanovení klasifikační stupnice jsem přistupovala takto: Program dosáhne
výsledné hodnoty~3(5 - 4,5) v případě, že splní všechna kritéria, což zřejmě v praxi
nebude až tal^čistél Nic není dokonalé a vždy najdeme malé nedostatky. Jednou
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z příčin je také fakt, že vývoj výukových programů je stále v počátcích a podléhá
kritice zejména pedagogů. Je potřeba zkvalitnit obsah a stanovit pro programy jasná
„pravidla". Na druhé straně si musíme uvědomit, že neexistuje program, který by
byl natolik špatný, aby nesplňoval většinu kritérií. Každý výukový program má
nějakou svoji hodnotu, ale jde o to, jakou. To nám pomůže zjistit následující
stupnice:
Tabulka 5.1.3.1 -1 Klasifikační stupnice pro výukové programy
Hodnota (udávána
v desetinných číslech)
A
5-4,5

B
5

4.4
-" 4 - 5
3.5
3.4
-" 3 - 4
2.5
2.4
-" 2-3
1.5
1,4-0 " 1 - 2

Hodnota (v
celých
číslech)
C
5

Hodnota v %
( odpovídá sloupci „B"
po převodu)
D
100%

4

100%- 75%

3

74% - 50%

2

50% - 25%

1

25% - 0%

Výsledná
hodnota/Kvalita
programu
E
Výborný/vysoká
velmi dobrý/
středně vysoká
Dobrý/ střední
Dostatečný/středně
nízká
— / nízká
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6 VYBRANÉ

SOFTWAROVÉ

VÝUKOVÉ

PROGRAMY

ČESKÉ

A

ZAHRANIČNÍ

P R O D U K C E Z LET 1 9 9 7 - 2 0 0 7

Následující kapitola si klade za cíl analyzovat dva vybrané výukové programy, a
to český program Němčina pro malé školáky I nakladatelství Terasoft

a program

Hot potatoes od Haif - Baked Software vydaný ve Spojených státech amerických.
Na základě zkušeností s programy z praxe stanovíme hypotézy. Ty budou na základě
výsledků evaluačního formuláře potvrzeny nebo vyvráceny. Stěžejní bude část o
evaluaci programu. Ta bude probíhat vyhodnocováním evaluačního formuláře (viz.
Kapitola 5). Posuzovanému programu bude po vypracování formuláře přidělena
výsledná známka. Výsledky z formulářů budou zpracovány pomocí grafů a tabulek.
Další neméně hodnotnou částí budou praktické návrhy na využití softwaru v hodinách
německého jazyka, které budou doplněny záznamem odučené hodiny s rozborem.
6.1 TS NĚMČINA PRO MALÉ ŠKOLÁKY I - OBECNÉ INFORMACE
Softwarová firma Terasoft působí na českém trhu již od roku 1992 a zabývá se
výrobou

českého

výukového

softwaru

pro

školy.

Firma

je

v současnosti

nejrozšířenějším dodavatelem kvalitních výukových programů pro školní výuku. V
současnosti tituly používá nejen cca 3 000 škol v České republice, ale lokalizované
verze jsou také velmi úspěšné zejména na Slovensku, (srov. <www.terasoft.cz>)
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Výukový software Němčina 1 pro malé školáky ( viz obr.6.1. -1) je jedním z
interaktivních1 programů pro výuku němčiny, který je určen pro výuku žáků v rozsahu
prvního roku výuky na ZŠ. Na produkt navazuje dalších pět dílů z
řady Němčina

pro školáky,

která svým obsahem pokrývá

výuku němčiny na základních školách. Je to zatím jediný
program na trhu, který je zpracován v souladu s osnovami.
Přestože je tento program určen především pro žáky ZŠ, lze jej
s úspěchem používat i pro dospělé - začátečníky. Po vložení CDROMu

program

začíná

nabídkou

různých

typů

instalací

Obrázek 6.1. - 1

s ohledem na místo na pevném disku. Z hlediska uživatele je
tato volba praktická, i když v současném stavu techniky a velikosti pevných disků
využije uživatel plnou instalaci o velikosti 560 MB (velikost je stejná pro síťový server i
pro soukromého uživatele). Instalace lze provést buď bez zvuků, nebo se zvuky. Také
lze program spustit přímo z CD - ROMu.
Po

instalaci

nabídne

žákovi

menu

(viz.

6.1.-2).

Slovní

program
hlavní
Obrázek
zásoba

programu je na úrovni
pěti

nejpoužívanějších

učebnic pro ZŠ (Nová
Němčina

1 - 1. část,

Němčina pro 4. ročník
základní školy , Heute
haben wir Deutsch 1,
Wer? Wie? Was? 1 a Das Deutschmobil

1. Program umožňuje

nastavit volbu slovní zásoby podle učebnice, kterou žák používá ve škole. Zábavnou
formou procvičuje slovní zásobu dle jednotlivých lekcí zvolené učebnice nebo slovní

1

Zde je slovo interaktivní použito ve smyslu využití hypermediálních systémů, zejména využití prvků
obrazu, zvuku a textu.
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zásobu rozdělenou na jednotlivé tematické okruhy (čísla, rodina, škola, barvy, dům a
zahrada, zvířata, doprava...). Celkem je zařazeno 22 okruhů. Důraz je kladen i na
porozumění mluvenému slovu a psanému textu. Pro žáky je připraveno 16 interaktivně
zpracovaných kreslených témat, které jsou dětem tématicky blízké (pozdravy, rodina,
hračky, sourozenci, denní program...) Pro udržení zájmu dětí jsou zařazeny i básničky a
jednoduché příběhy. Tyto dvě části (tematické okruhy a porozumění mluvenému slovu)
jsou vhodné také pro výuku předškolních dětí, které ještě neumí číst a psát.
Program se z velké části zaměřuje na výuku gramatiky. Podrobně lze
v interaktivních cvičeních procvičovat všechny hlavní oblasti gramatiky (celkem 30 jevů
- např. člen určitý a neurčitý, časování pravidelných sloves v přítomném čase, zápor u
sloves, zájmena osobní a přivlastňovací, sloveso sein, sloveso haben, časování kennen,
können, sprechen nebo heißen a mnoho dalších gramatických jevů). Na každou
chybnou odpověď program ihned reaguje a dítěti poradí, jak úkol správně vyřešit.
Naleznete zde tzv. tiskový modul. Vše je kompletně ozvučeno a namluveno rodilými
mluvčími. Program je zpracován podle nových pravidel německého pravopisu.
Technické požadavky programu - Minimální (doporučená) konfigurace: MS Windows
95/98/ME/2000/XP CZ, Pentium 100 MHz, 16 MB RAM, grafická karta podporující 16 bitové zobrazení (HiColor - 65535 barev), myš, zvuková karta, CD-ROM mechanika
Cena - pro soukromé osoby je cena CD-ROMu l.dílu je 630 Kč. Cena pro všechny díly
1-4 je zvýhodněná a stojí 1490 Kč.

16.1.1 EVALUACE PROGRAMU NĚMČINA PRO MALÉ ŠKOLÁKY

Evaluace programu bude probíhat v následujících bodech:
1) Stanovení hypotéz a způsobu, jakým je budeme vyhodnocovat.
2) Prezentování výsledků z evaluačního formuláře (graf sloupcový a bublinový s
komentáři) - ( ostatní detaily viz. příloha

a viz. přiložené

CD)
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3) Vyhodnocování evaluačních oblastí (D,

U, JP, L, RE, DP) Z evaluačního

formuláře

4) Vyhodnocení hypotéz
5) Závěry a náměty k zamyšlení

| 6.1.1.1 STANOVENÍ HYPOTÉZ A ZPŮSOB VYHODNOCENÍ

Hypotézy byly stanoveny na základě zkušeností s výukovými programy (zejména
s programy nakladatelství Terasoft) z pedagogické praxe. Ta byla uskutečněna na dvou
školách:
Fakultní základní škola s rozšířeným vyučováním jazyků, Kladská 1, Praha 2 (v období
březen - duben 2006)
Fakultní základní škola s rozšířeným vyučováním jazyků - ZŠ a MŠ Angel, Angelovova
3138, Praha 4 ( v období září - duben 2007)
Hypotéza 1: Program je z pohledu uživatele nenáročným programem.
Hypotéza 2: Program je výborným doplňkovým prostředkem pro procvičení a osvojení
základních gramatických jevů, slovní zásoby a pro nácvik porozumění textu.
Hypotéza

3: Program málo využívá možnosti moderních technologií k rozvíjení

komunikačních dovedností žáka.
Vyhodnocení H1 a H3 bude probíhat na základě výsledků z evaluačního
formuláře.

Podle

procentuální

úspěšnosti

jednotlivých

evaluačních

oblastí

vyhodnotíme, která oblast je nejvíce zastoupena a z toho určíme, zda je program pro
uživatele nenáročný (Hl), zda je program pouze doplňkovým prostředkem ve výuce NJ
(H2) a nakonec podíl komunikačních cvičení v programu (H3).
I 6.1.1.2 PREZENTOVÁNÍ VÝSLEDKŮ Z EVALUAČNÍHO FORMULÁŘE
Při vyhodnocování evaluačního formuláře jsem došla k těmto výsledkům:
Výsledky jsem zpracovala do sloupcové grafu, který umožňuje názorně porovnat data.
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Na následujícím grafu (Graf 6.1.1.2 -1 -Němčina pro malé školáky I) jsou vidět
výsledky z jednotlivých evaluačních oblastí v procentech (další podrobnosti a výsledky
viz příloha č 6.1.1.2-1).

Graf 6.1.1.2-1

Němčina pro malé školáky I
80%

60%

60%

IU1-U3

51%

49%

L1-L2

40%'o

JP1-JP3

1

D l - D5

0%
U1-U3 L1-L2

JPl-J

Legenda ke grafu 6.1.1
-1: D1-D5 zastoupení
řečových dovedností, L
U3 uživatelská
přívětivost, JP1-JP4
využití jazykových
prostředků, L1-L2
didaktická a obecně
lingvodidaktická kritéri
DPI materiální didaktii
prostředky (funkce
uměleckého textu) RE1
využití reálií.

D1-D5 DPI

DPI
REl

REl

Z grafu vyniká nejvíce oblast uživatelské přívětivosti (71%), což odpovídá mým
zkušenostem z praxe. Jako podstatnou část oblasti, která měla nejvíce bodů ve
formuláři, je jednoduchost ovládání programu. Po stránce didaktické (60%) je program
na velice dobré úrovni. Doposud jsem nenašla v programu žádné gramatické ani
faktické chyby. Hodnoty oblastí jazykových prostředků a řečových dovedností nejsou
nijak zvlášť vysoké. Zde mělo velký vliv na konečný výsledek počet zastoupených
kritérií v evaluačních oblastech „JP" a „D". Oblast „JP" má 14 kritérií a oblast „D" má
kritérií 25. Hodnota sloupce „DP" je mírně podprůměrná. Vzhledem k předpokladům
žáků (děti mladšího školního věku) se z teoretických i praktických důvodů nedá této
možnosti využít natolik, kolik by se očekávalo.
Avšak podle mého názoru lze ve zjednodušené formě využít textů pohádek (německé pohádky,
které jsou známé i u nás) nebo i příběhů (např.: od autorky Nóstlinger, Příběhy malého
v podobě jednoduchých

vět

a nejlépe s řádnou vizuaiizací. To také předpokládá

s uměleckým textem v předcházejících

hodinách.

Františka)

zkušenosti

Další možností, jak rozvíjet dovednosti

žáků

porozumění

slyšenému a čtenému textuje předčítat dětem od útlého věku knihy upravené pro úroveň AI. Poté pak
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podle obrázků v knize s nimi cvičit dovednost (viz Kapitola 4) odhadu. Podle mých zkušeností se žáci krok
po kroku zdokonalují a ve svém odhadu jsou víc a víc přesnější. I když se nám někdy zdá, že tomu
nemohou rozumět, žáci si opravdu z takovéto výuky něco vezmou. Tyto praktiky
se však musí v rozumném časovém odstupu opakovat.
Graf 6.1.1.2 - 2:iegenda ke

Další možností převedení zjištěných čísel do názornější
podoby grafu je graf bublinový, který zároveň zohledňuje (na
rozdíl od grafu sloupcového) počet hodnocených kritérií u
jednotlivých

oblastí.

Odlišný

počet

kritérií

je

v grafu

demonstrován velikostí bublin.

grafu viz poznámky ke Gra

1

Popisky k bublinám jsou ve
formátu [výsledná

známki

(hodnota) od 0-5, 0 nejnižší a 5 - nejvyšší; poči
evaluačních otázek/ kritér

Graf 6.1.1.2 - 2

Němčina pro malé školáky I

V grafu je každá bublina zastoupena jednou z šesti evaluačních oblastí

(DI-DS,

rei, jpi-jp, li-l2, dpi, ui-u3 ). Hodnoty v grafu uvedené v hranatých závorkách jako první
jsou výsledné známky, které vyšly v jednotlivých oblastech. (To nám ukazuje rovněž
graf sloupcový v procentech). Nás zajímají hodnoty uvedené v závorkách jako druhé, tj.
počet kritérií. Jako nejvýraznější je hodnota v oblasti „ D l - D5". Při tvoření formuláře
bylo v této oblasti stanoveno nejvíce kritérií. Tento výsledek odpovídá důležitosti
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získání řečových dovedností v rámci komunikativních kompetencí v oblasti cizího
jazyka. Další výraznou hodnotou jsou jazykové prostředky. Oblast uživatelská a
didaktická jsou ve vyváženém poměru a jejich postavení co se plochy bubliny týká,
v rámci procesu osvojení cizího jazyka se jeví jako odpovídající. Také oblast reálií má
také své nezastupitelné místo v grafu. Počet kritérií je vyhovující vzhledem k
současným jazykovým potřebám. Lze předpokládat, že se vzestupem moderních
technologií se tento soubor evaluačních oblastí pravděpodobně rozšíří o další kritéria.
Mám tím na mysli například možnosti různých mezinárodních projektů mezi školami.
Oblastí hodnocenou jako poslední jsou cizojazyčné umělecké texty. Snaha zkvalitnit
vzdělávací proces výuky cizího jazyka kvalitními texty coby podpůrným prostředkem a
analytická práce s textem vedla k vymezení literární kompetence ve výuce ČJ. Uvedený
počet hodnotících kritérií pro tuto oblast by mohl být samozřejmě vyšší.

i 6.1.1.3 VYHODNOCOVÁNÍ EVALUAČNÍCH OBLASTÍ

Kvality programu („O.K.")

D1-D5

Veškeré texty jsou ozvučeny

Doporučení
a
k programu („K.O.")

Dobrá výslovnost mluvčího

nevyužití
poslechu,
záznamu

Podpora tvořivého myšlení

není k dispozici slovník

poznámky

audio-vizuálního
chybí jiné podoby

nízká frekvence aktivit na psaní reprodukční cvičení
málo komunikativních cvičení
při porozumění čtenému a
slyšenému by bylo zajímavé
vytvořit varianty tematických
okruhů pro všechny používané
učebnice
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U1-U3

Velká variabilnost cvičení a ve volba propojení s webovými stránkami
obtížností
chybí zcela funkce nápovědy
Možnost nastavení časového limitu
Jednoduché a přehledné ovládací prvky
Jednoduchá instalace
Stabilní průběh programu

JP1JP3

Použití každodenních situací ve cvičení

stručný přehled gramatiky

Frekventovaná slovní zásoba (hovorová i nabídka dalších typů cvičení na
spisovná němčina)
slovní zásobu (vztahy mezi slovy,
stavba slova)
Efektivní
vizualizace
slovíček
jako
tematického celku
použití transkripce (pasivně)použití zjednodušené transkripce
Aplikace pro nácvik výslovnosti vět a slov
Široký výběr gramatických cvičení

RE 1

Nelze hodnotit - oblast není zastoupena

L1-L2

Cvičení jsou přiměřená a s postupnou součástí by mohly být extra úkoly
gradací
s pojené
s vyhledáváním
informaci
nebo
k zamyšlení
Kvalitní administrace chyb s prevencí (?)
(logická cvičení)

DPI

zakomponovat více cvičení pro
oblast reálií (v celém programu
pouze jedno cvičení)

Možnost tisků mnoho variant
(gramatika a slovíčka)

testů při opakované detekci chyby
poskytnout informaci, radu, jak
dál

Zastoupení rozmanitých
(básně, říkanky, dialogy)

textu zakomponovat i jiné
útvary (dopis...)

forem

Velký důraz na porozumění textu

slohové

cvičení na práci s textem

Možnost další práce s testy a jejich daty - udělat výběr textů (čítanku)
export, import
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Výsledná užitná hodnota:

2,3 - Výsledná
dostatečná /

hodnota

kvalita programu - středně nízká

\ 6.1.1.4 VYHODNOCENÍ HYPOTÉZ

Hypotéza 1: Program je z pohledu uživatele nenáročným programem.
Hl: Z výsledku obou grafů vyniká hodnota evaluační oblasti „U" - uživatelská
přívětivost (71%). Tento fakt potvrzuje znění hypotézy Hl, že program je z pohledu
uživatele nenáročný program. Z obsahu formuláře v této evaluační oblasti navíc
vyplývá (viz příloha č. 6.1.1.4 -1; CD:/TERASOFT) například možnost volby obtížnosti,
jednoduchá instalace, přiměřená cena programu, spolehlivost programu.
Hypotéza

2:

Program je výborným doplňkovým prostředkem pro procvičení a

osvojení základních gramatických jevů a pro nácvik porozumění textu (slyšenému i
čtenému).
H2: Za hodnotnou část programu lze považovat propracovanou administraci
chyb s procentuálním zpracováním výsledků z jednotlivých cvičení. Tato důslednost
programu zajišťuje žákovo zlepšení v rámci vzdělávacího procesu. Z těchto důvodů
(více v podrobnostech vyplněného formuláře - viz příloha) hodnotíme program jako
výborný prostředek pro procvičování ve výuce NJ. Dále pak vyniká ve formuláři
výsledná hodnota pro dovednost čtení s porozuměním a poslech s porozuměním. I
v tomto případě jsme potvrdili hypotézu 2.
Hypotéza

3: Program málo využívá možnosti moderních technologií k rozvíjení

komunikačních dovedností žáka.
Smyslem vytvořeného formuláře je však hodnotit osvojení německého jazyka
s důrazem na komunikativní pojetí v cizojazyčném vyučování. V tomto ohledu program
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nerovnoměrně zastupuje plnění komunikativních kompetencí, v případě dovednosti
mluvení a psaní. Zejména nedostatek produktivních cvičení pro obě dovednosti. Tato
tvrzení korespondují s hodnotami ve formuláři a rovněž s výslednou hodnotou pro
oblast „D" v grafech (sloupcovém i bublinovém). Znění Hypotézy

3 hovoří o

nedostatku komunikativních aktivit ve výukovém programu.

| 6.1.1.5 ZÁVĚRY A NÁMĚTY K ZAMYŠLENÍ

POZNÁMKY K PRŮBĚHU EVALUACE

Vzhledem k velice omezenému repertoáru českého výukového softwaru pro
německý jazyk pro děti v mladším ale i starším školním věku byla provedena evaluace
tohoto jediného programu. Program je jediným úspěšně používaným neautorským
program v českých školách pro výuku německého jazyka. V současné době není na trhu
žádný jiný program, který by stál za to, aby byl evaluován a který by sloužil jako
případný konkurenční program. Jako konkurenční program jsem vybrala výukový
program „Alfons - němčina pro děti"od
velice silným konkurentem.

nakladatelství FRAUS & SCHRÓDEL, který byl

Vzhledem k technickým problémům, které nastaly po

instalaci dnes v již běžném operačním systému Windows XP, jsem musela tento velmi
povedený program vyřadit. Mé konečné rozhodnutí potvrdilo nakladatelství FRAUS,
které mě informovalo o stavu tohoto programu. Program byl po téměř 10-tiletém
úspěšném fungování

doprodán a jeho vydávání se zcela zastavilo. Jedním

z neoficiálních důvodů byla právě nekompatibilita s novými operačními systémy
„Windows". Tyto údaje potvrdily moji domněnku o špatném stavu výukového softwaru
německého jazyka pro děti.
ZÁVĚR K PROGRAMU Němčina pro malé školáky
Pokud bychom program hodnotili pouze v oboru procvičovacích programů, tak
by jeho hodnocení bylo daleko vyšší, ne-li na výbornou. Naším cílem bylo hodnotit
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program podle evaluačního formuláře, který hodnotí programy různého typu.
Výsledná známka 2,3 není až tak vysoká, ale při pohledu na počet kritérií a oblastí
musíme říct, že formulář je vcelku přísný.

Podle mého názoru však tato přísnost

ničemu nevadí. Formulář nás informuje o tom, čeho je v programu dostatek a čeho je
naopak nedostatek (viz. příloha č. 6.1.1.5 -1)
NÁMĚT K ZAMYŠLENÍ - HYPOTÉZA
Při vyhodnocování evaluačního formuláře vznikla, zajímává myšlenka o míře
zastoupení evaluačních oblastí (D, JP, U, L, DP, RE). Z pohledu jazykového víme, že míru
zastoupení například řečových dovedností nelze obecně určit, až že jednotlivé oblasti
jazykových kompetencí se navzájem prolínají a doplňují.
Pokusila jsem se pouze z hypotetického hlediska stanovit míru zastoupení
evaluační oblasti ve výukovém softwaru v cizím jazyce. Z hodnot o počtu kritérií jsem
vyvodila graf, který se ale čistě zakládá na hypotetické bázi. Ten pojednává o
procentuálním vymezení jednotlivých evaluačních oblastí v procesu osvojování cizího
jazyka.
Takto jsem vyobrazila, jaké je rozvrstvení a poměr všech oblastí při evaluaci
výukového softwaru (viz Graf 6.1.1.5-1).
Graf 6.1.1.5-1

Zastoupení oblastí ve výukovém
softwaru při výuce CJ
• D l - D5
• JP1-JP3

HL1-L2
• U1-U3
• RE1
• DPI
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Graf vypovídá o dominantním postavení oblasti řečových dovedností (30%), což
je v souladu s komunikativním pojetím výuky cizího jazyka. V těsném závěsu stojí oblast
jazykových prostředků s hodnotou 20 %. Didaktická kritéria společně s uživatelským
tvoří přibližně jednu třetinu všech kritérií. Vzhledem k technické bázi výukových
programů jsou tyto oblasti neodmyslitelnou složkou při evaluaci výukových programů.
Oblast reálií a materiální prostředků tvoří téměř dvě desetiny kritérií, což dle mého
názoru

odpovídá

zatížení

těchto

oblastí

v současném

jazykovém

vyučování.

Předpokládá se, že tyto dvě oblasti do budoucna zvýší svoji hodnotu.

| 6.1.2 PŘÍKLAD PRAKTICKÉHO VYUŽITÍ V HODINĚ

Praktické nápady, jak pracovat s programem, předvedu na záznamu odučené
hodiny. K jednotlivým částem budu reflektovat uvedenou učební činnost a přidávat
další možnosti a doporučení v práci s programem. Při plánování svých veškerých hodin
k výuce se řídím rozčleněním učiva dle dílů Bloomovy taxonomie (G. Gardner). Jsou
zde zastoupeny veškeré důležité učební prvky v kognitivní oblasti, které v učebním
procesu nesmí scházet.
Při plánování hodin a cílů se řídíme očekávanými výstupy ve školních vzdělávacích
programech (dále jen ŠVP), které jsou zpracovány dle státního dokumentu RVP, a dále
by měl být řízen dokumentem ERR.
Vybraná hodina pochází z tematického celku „Můj svět", z tematického plánu pro
4.ročník ZŠ RVJ pro školní rok 2006/2007
(viz. <www.zsangel.cz/intranet/tem_plan_Kroutiiova.doc>),

v němž jsem formulovala

tyto komunikativní cíle pro cizojazyčné vyučování:
•

zeptat se na cenu a odpovědět

•

představit kamaráda
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•

zeptat se kamaráda na základní údaje

•

popsat svůj školní rozvrh

Dle ERR (Společný evropský referenční rámec pro jazyky) odpovídají počáteční fázi
osvojování cizího jazyka tyto deskriptory evropského jazykového portfolia:
•

AI- rozumím velice jednoduchým větám o sobě a své rodině

•

AI-

•

AI - dokážu se ptát na to, kde lidé žijí, koho znají a co mají, a dokážou na

umím vyplnit formulář (své jméno, bydliště, věk)

takové otázky odpovídat
•

AI-

umím popsat, kde žiji

•

AI-

rozumím jednoduchým otázkám, když je lidé říkají pomalu a zřetelně

•

AI-

dokážu jednoduchými větami napsat, kde žiju a kdo jsem

ZÁZNAM ODUČENÉ HODINY NĚMECKÉHO JAZYKA
Škola: ZŠ Angel, Angelovova 3183, škola se vzdělává dle vzdělávacího programu Začít
spolu (Step by step).
Třída: 4.

Počet žáků: 17 (10 chlapců, 7 dívek)

Učebnice: Pingpong Neu 1, lekce 5., str. 48 - 56.
Vyučující: Eva Kroutilová
Probrané učivo a jazykový problém: žáci již byli po dobu dvou týdnů v rámci
dílčího tématu škola

seznamováni se slovesem „haben". Bylo jim vysvětleno

skloňování ve všech osobách, tvoření záporu a otázky. Děti jsem postupně
seznamovala s uvedenou problematikou pomocí komunikativních cvičení. Tato cvičení
se ale stala časově náročnou aktivitou, jelikož si žáci ještě dobře neupevnili uvedené
gramatické postupy. Zkusila jsem dětem napsat vzorovou otázku a odpověď, podle
které budou komunikativní cvičení plnit, např. „Wer hat die Musikstunde am Montag?"
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„Marek hat die Musikstunde am Montag." Děti pak otázku pouze interpretovaly
spolužákům a následující hodinu si otázku těžko vybavovaly, až když jsem ji vyslovila. U
výše uvedené aktivity bylo praktikováno udržení informací v krátkodobé paměti žáka,
která při menší než tříhodinové dotaci týdně, nemůže být následně využita. Ze
stávajících problémů tak vznikl prostor pro procvičovací na upevnění tvorby záporu,
otázky a schopnosti tvořit jiné osoby ke slovesu „haben".

PŘÍPRAVA na HODINU NJ
Cíl

Žáci dokážou použít gramaticky správně sloveso Poznámky:
„haben" v otázce, ve větě, se záporem a ve všech
gramatických osobách-

Úvodní
motivace

Největší motivací bude pro děti práce s programem na Děti se vždy
a počítači. V PC učebně sedíme v kruhu a učitel říká: pokouší

své

účel

„Dnes se, pro vás zajisté zábavnou formou, zaměříme přání sdělovat

(až 10 min.)

na sloveso

„haben",

se

kterým

máme

trochu v němčině

trampoty. V minulé hodině jste si chtěli vzájemně (např.
popovídat o tom, kdo, kdy a co má za předmět. Došli jednoduché
jsme však společně k závěru, že odvahu máme, ale omluvyneumíme to správně vytvořit. Po dnešním procvičení zapomínání
nám pak půjde komunikace určitě svižněji."

nebo

V kruhu vyjadřují děti své další (jiné) názory či jednoduché
přání

problémy k danému tématu.

-

co

chtějí dělat)
Předání

Učitelka vysvětlí postup a přitom zapisuje na tabuli Jednoduché

informací

cestu, kde děti program najdou. V oddíle procvičování pokyny

(20-30min.)

gramatiky vyberou nejprve Nastavení a procvičování v němčině,
podle učebnice Heute haben wir Deutsch.

A uloží

Předpokládám,

zvolené nastavení. Dále pak vyberou tlačítko „ že při plnění
Procvičování

(výběr samostatné

části) a označí této

aktivity
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téma práce se slovesem „haben" (č.12) . Po spuštění nastanou mezi
(viz. obr 6.1.3 - 1) následuje doplňování překladem žáky

velké

z nabídnutého seznamu. Žáci pracují samostatně na časové rozdíly
počítači buď po dvou (střídají se, mohou si navzájem v plnění úkolu
radit) nebo po jednom.

Obr 6.1.3-1
11

Doplňte správný tvar slovesa haben a člen podstatného jména

I I H C I C Fabex h i t

B B I

Apfel.

Podstatné jméno je rodu mužského, v 4. pádu

"eine' - Chybné
Zkuste

2

se

odpovědi
opravil.

eine

|

ein

J

einen

j

6

Děti dostanou za úkol odkrýt alespoň dva obrázky.
Hotový obrázek mi vždy ukáží, mohu je tak pochválit a
ohodnotit.
Kontrola

Učitel sleduje práci studentů a přizpůsobuje tomu během

pochopení

zejména časově výuku. Podle počtu výrazu a chyb se dětí

učiva

snadno orientuje, který žák je úspěšný/neúspěšný a počítači

práce
na

může s ním zkusit pár vět.
Předání

Pro hotové žáky napíšeme na tabuli další pokyny. Žáci

dalších

Využijeme programu pro nácvik výslovnosti. V hlavním problému plní

informací

imenu pod tlačítkem Trénink výslovnosti

(až lOmin.)

<5.1.3 - 2) věty vyberou učebnici a opět č.12. Objeví se z tabule.

(viz. obr. pokyny

bez

podle

isoubor vět pro daný gramatický jev, které byly V případě
j programu využity. Žák stiskne tlačítko pro náhodný první

\

práce
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výběr. Pak praktikuje výslovnost co nejpřesnější s aplikací

je

imitací a dle časového rozvrhu může žák opakovanou potřeba si na
větu zapsat do školního sešitu, aniž by se díval na vysvětlení
obrazovku
s mikrofonem

(cvik
se

krátkodobé
bohužel

paměti).

nedá využít,

Práce udělat čas a se
protože všemi

mikrofony k dispozici nejsou.

dětmi

krok po kroku
projít.
Práce

Obrázek 6.1.3 - 2
3) člen určitý (1 p ), člen neurčitý (1. a 4.p) (1.3)
4) Opakování (1.1-4)
5) Opakovači překlad (1.1-4)
6) Sloveso sein v jednotném čísle (1.5)
7) Přivlastňovací zájmena mein, dein (1.5)
8) Zájmeno kein (15)
9) Sloveso haben v jednotném čísle (1.6)
10) Pravidelná slovesa v č. j. 0.6)
11)Pravidelná slovesa v č ) I mn (l.7)

9
9
w

'9

ftaieri témat a slovn zécofea pod« Nová nemíra I
iM (SPN - MarouiKové)
Řazenítémat podle Minima pro 4. ločnik ZS (SPN Varouílové)
foreni téma» i -.lovní T«VD6« pí*** h* tif habon wir
Deutet* i
Nastaveni pro oslalni uceonice iDas twutscinnoM.
ďVer ?'Ale?Wa$?)

s mikrofonem
je ve většině
případů

113) Podst. iména se členem určitým ve 4. p (I.7)

,

waBK

Ich habt einen Tisch
Ich habe einen Ball

Piidrt

| vybrané

Ich habe einen Hund
Ich habe einen Papagei.
Ich habe einen Bleistift.
Ich habe eine Hausaufgabe.
Ich habe eine Katze
Ich habe eine Oitane.
Ich habe eine Kreide
Ich habe ein Auto.
Ich habe ein Buch
Ich habe ein Heft
Foto.

Početnihodni
vybíraných

, I

nevyužita

Hast du ein Buch'
Anke hat ein« Kreide.
Wir haben em Auto
Wir haben einen Kuli.
Hat Hen Braun ein Buch?
Wir haben eine Blume.
Habt ihr eine Katie?
Du hast ein Büd
Ich habe einen Ball.
Du hast ein Haus

(ze

zkušenosti
dalších učitelů)

lEHE^BII
WSSmm
Vyma/Al

1=31

celý vyber

' Porovnat výslovnost

Du hast «in Haus.
^

Přchrit

I

Závěrečné

Počkáme, než všechny děti řádně vypnou počítač a Závěrečná

hodnocení

sednou si do kruhu. Žáci říkají a komentují své zdary a motivace

(5 min.)

nezdary a co musí pro to ještě udělat.

do

další hodiny a

„Děti, zhodnoťte svůj úspěch zdviženým palcem dolů rozloučení.
nebo nahoru nebo do polohy, kterou uznáte za
vhodné."

Průběh hodiny - poznámky
Úvodní

Doporučení

Děti uklidnilo změna prostředí. Těší se Klást

důraz

na

vysvětlení

motivace a na práci s počítačem. Sdělují vcelku žákům, z jakého důvodu tady
účel
(až 10 min.)

pozitivní názory na předešlé hodiny.

jsme, z jakého důvodu budeme
procvičovat a k čemu je to
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dobré.
Předání

Děti

zapínají

informací

k odlišným

(20-30min.)

některé děti nestíhají postup a stále se Je důležité, aby postup byl
dotazují.

počítače.
rychlostem

Odkazuji

V případě

Vzhledem

počítačů otevření a nastavení programu.

je

neúspěchu,

Udělat krok po kroku společně

na

tabuli. zadán na tabuli.

individuálně

pomáhám.
Některé děti nepochopili (2) zadání,
vysvětluji. Nevěděli, že mají kliknout na
prázdné pole a tím se jim objeví
nabídka.
Kontrola

Nejdůležitější část z mého pohledu. Mezi dětmi vznikly

pochopení

dle očekávání velké rozdíly. Dva žáci ani po 10 tím,

učiva

minutách nemohou vyplnit obrázek. Věnuji se jim, obrázek

Motivovat děti
co

za

nakonec úspěšně dokončil sám jeden z nich. Děti odkryjí.
udržely déle svoji pozornost než v hodině při běžném Přistoupit
cvičení. Více než polovina strávila u této aktivity až 30 ihned k žákům,
minut.

Nejvíce je

hnala

kupředu

snaha

splnit kteří

požadované dva obrázky. Děti se vzájemně motivovaly

jsou

neúspěšní,

dotazováním, jak velká část obrázku se jim odkryla. hrozí

pak

Děti přistupovaly k plnění úkolu pozitivně, měly pocit, frustrace.
že si hrají. Jedné žákyni po 20 minutách zadávám další
práci.
Závěrečné

Další aktivitě se nakonec věnovalo pět žáků a ostatní Motivovat

hodnocení

nadále cílevědomě procvičovaly. Tři děti splnily pouze neúspěšné děti.

(5 min.)

jeden obrázek úspěšně, 10 dětí splnilo požadované dva Poděkovat

a

obrázky, 2 děti splnily více obrázků a 1 žákovi se ocenit práci a
nepovedl splnit ani jeden obrázek. Z výpovědí dětí objektivní
v kroužku jsem pozorovala pochopení pro cíl a účel sebehodnocení.
hodiny, což je to nejdůležitější. Při hodnocení „palcem"
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zvedlo 15 dětí

palec v poloze více nahoru. V další

hodině budou děti psát test z vět z cvičení, které dělaly
na počítači. Když to děti slyšely, tak většinu z nich
uklidnilo, že budou věty z cvičení z programu.

ZÁVĚR K ODUČENÉ HODINĚ A NÁMĚTY K ZAMYŠLENÍ
Z mé pedagogické praxe jako učitele cizích jazyků mohu potvrdit využití tohoto
programu jako efektivní a hlavně pozitivní formu pro procvičení gramatických a
lexikálních aspektů. Pro mnohé děti se tak stalo osvojení gramatických jevů zpestření
hodin německého jazyka. Některé děti si dokonce uvědomily základní nutnost ovládání
některých gramatických aspektů. Jako důvod uvedly, že dokážou takto lépe
komunikovat, když nemusí tolik přemýšlet nad gramatikou. Dále bylo přínosné pro
usnadnění práce učitele možnosti tiskových variant testů a rychlá kontrola výsledků
žáků (procentuální výsledky). Tiskový modul umožňuje práci s daty. Pracuje se ve
vlastní aplikaci programu, která vytváří své vlastní soubory. Takže se pak dají
kombinovat starší uložené verze testů s novými. Aplikace nabízí funkce na práci
s textem. Vytvoří z textu doplňovací cvičení nebo překladové. U testů ze slovíček lze
zvolit možnost obousměrného překladu. Příjemná je také funkce import souboru do
běžného textového formátu ,,.doc" nebo ,,.rtf", se kterými se pak dá dále pracovat.
Z výsledků vytisknutých testů z programu v hodině, které byly pro mnohé děti
úspěšnější než běžně zadávané testy v hodině, se prokázalo lepší zapamatování
cvičebních situací (obsahu vět a zapamatování jednotlivých slov), a to zejména díky
vizualizaci jevů. Naopak zase u dětí, které na hodině chyběly nebo ještě dostatečně
nepochopily daný gramatický jev, byly výsledky těchto testů samozřejmě horší. Z toho
vyplývá, že program je opravdu čistě procvičovací a vyžaduje alespoň minimální znalost
procvičovaného jevu. Nutno poznamenat, že program používám pouze jako doplněk a
prostředek k procvičení zejména gramatických jevů. Podle mých zkušeností lze
program efektivně využít pouze svedením učitele nebo konkrétním doporučením
žákovi pro účely domácího procvičování. Příprava musí být promyšlená a dle
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schopností učitele se dá program využít a následně i modifikovat z mnoha stran. Při
ponechání volnosti v práci s programem děti většinou pouze bezmyšlenkovitě a
chaoticky „cestovaly" programem a přistupovaly k programu jako ke hře. Mou
domněnku potvrzuje přístup dětí k výukovým programům jako ke hře, což je jediné, co
většina dětí v souvislosti s počítačem znají. (A to považuji celkově za závažné). Tímto se
také potvrzuje moje domněnka o neinformovanosti rodičů (ve funkci výchovných
subjektů) o možnostech a přístupech výukových programů a celkově vzdělávacích
možností využití počítače v domácnostech. Vzhledem ktomu, že nelze prakticky
zajistit, aby rodiče byly v tomto ohledu dostatečně informováni, se přistoupilo na trhu
výukového softwaru k hledání vyvážené kombinace hry a vzdělání v nově vznikajícím
programu. Na základě toho začaly vznikat multimediální programy používající stále
lepší a inteligentnější formy hypermediálních systémů. Nově vznikající koncepce jsou
v podobě představení výukového softwaru jako prezentace dobrodružství, kdy dítě
„cestuje" různými způsoby cest.

6.1.3 PRAKTICKÉ NÁVRHY NA VYUŽITÍ PROGRAMU NĚMČINA PRO MALÉ ŠKOLÁKY
VE VÝUCE
K efektivnímu

využití

programu

poslouží

následující

diagram

(Diagram

paprskový 6.1.3 - 1), který je výsledkem mých zkušeností s programem ve výuce. Jsou
to v podstatě zásady, kterých bychom se měli držet při práci s výukovým programem
(obecně).
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Diagram paprskový

6.1.3-1

i.

Vyhodnocování
práce

FORMY A METODY PRÁCE S PROGRAMEM
S výukovým programem Terasoft se nejčastěji pracuje v „PC - učebnách", kde
bývá v průměru okolo 15 počítačů. Počet počítačů je tedy v souladu se standardním
dělením tříd do skupin. Bohužel se velice často stává, že ve skupinkách je mnohem více
dětí, než by mělo být. Nejideálnější by bylo, kdyby jeden žák měl jeden počítač. Avšak
práce na počítači ve dvou je podle mých zkušeností také efektivní. Žáci se umí vystřídat
a vzájemně si radí při plnění úkolu. Velice podobná je pak i práce v jazykových
laboratořích. Ty se většinou liší lepším, tzn. specializovanějším technickým vybavením
pro výuku cizího jazyka. Jako samozřejmost poskytuje laboratoř stereofonní sluchátka a
mikrofon. Potom můžeme plně využít všechny nabídky programu včetně nácviku
výslovnosti.
Další velice zajímavou formou je výuka programu na interaktivní tabuli (více na
CD:/lnteraktivní

tabule). Na rozdíl od předchozí formy, kde žák spíše individuálně

komunikuje s učitelem a s programem, jsou zde všichni žáci zapojeni jako při běžné
výuce. Zvolené části programu jsou jednoduše prezentovány na tabuli. Žáci většinou
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sedí v půlkruhu vtěsná blízkosti. Žáci se hlásí a učitel vyvolává. Co se týká
soustředěnosti žáků, je zde poměrně nižší než při práci individuální v PC - učebně. Ale
přesto stále vyšší než při běžném vypracování cvičení v pracovním sešitě. Někteří žáci
jsou při této formě skupinové práce rychlejší a musí čekat na výsledky méně
zdatnějších žáků. Údaje většinou zadává do počítače učitel, údaje se pak promítají
dětem na interaktivní tabuli. Učitel může svolit žákům zadávat data na svém počítači,
avšak měl by být k této možnosti obezřetný.
Program mohou žáci také využít ve své domácí přípravě. S programem lze bez
problému pracovat samostatně doma. Žák má možnost si tento program sám zakoupit,
učitel mu ho může doporučit. Nebo využívá program sám ve svém volném čase ve
škole v „PC - učebně" nebo ve třídě. Tímto se otevírá učitelům možnost, jak na žáky
působit v domácí přípravě. Pokud žák nezvládá učivo nebo chyběl, stačí pak jen ukázat
v programu, kde má procvičovat a jakým způsobem. Pokud žák sám má zájem
vzdělávat se, pak by učitel měl žákovi doporučit, čemu přesně by se měl v programu
věnovat. Naopak nadaným žákům bych z vlastní zkušenosti nabídla jiné alternativy
dalšího vzdělávání, a to z důvodu, že pak při práci s programem v hodině budou
mnohem dál než ostatní žáci. Vhodnou alternativou pro nadané žáky spočívá
v poskytnutí jiných pramenů a materiálů, které nemusí být v souladu s učebním
plánem ani nemusí odpovídat celkové úrovně třídy. Mohou to být i CD-ROMy
zahraniční produkce, které jsou určeny pro děti v Německu v podobném věkovém
rozmezí. Můžeme si také vystačit s nabídkou německých portálů věnující se němčině
jako cizímu nebo druhému jazyku, tzv. „DaF" a „DaZ" - Portály. Zde najdeme odkazy
k jazykovým aktivitám v německém jazyce.
| 6.1.3.1 K O N K R É T N Í N Á V R H Y P R Á C E S P R O G R A M E M N Ě M Č I N A P R O M A L É Š K O L Á K Y

Práce se slovní zásobou
Pokud se ve výuce pracuje s jednou dříve uvedených učebnic (Nová Němčina
1 - 1. část, Němčina pro 4. ročník základní školy , Heute haben wir Deutsch 1,
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Wer? Wie? Was? 1 a Das Deutschmobil

1), lze tento program velice snadno využít

v efektivní soulad s učebnicí. Např. při práci se slovní zásobou, tj. první seznámení se
slovíčky v nové lekci. Pod tlačítkem Tisk testů - slovíčka mohou žáci najít seznam
veškerých slovíček z dané lekce. Ten si mohou vytisknout a nalepit do sešitů. Zdatnější
žáci mohou dále v této aplikaci pracovat se slovíčky, že si udělají výběr slovíček, které
ještě neznají a mohou se tak zaměřit jenom na ně. Vytvoří si tak tím vlastní datový
soubor, který mohou opětovně použít.
Aktivitu na procvičování slovíček lze pak zařadit hned poté, co se děti seznámí
(v domácí přípravě) se slovíčky. Aktivitu lze zařadit na úvod hodiny jako rozehřátí.
V prvních hodinách procvičování by bylo vhodnější společně procvičovat na interaktivní
tabuli, kde všichni všechno vidí a mohou se tak vzájemně od sebe učit. Z mé zkušenosti
z důvodu maximální soustředěnosti žáků by neměla tato aktivita přesáhnout 15 minut.
Optimální čas je 10 minut. Aktivitu na přiřazování dvojic lze začlenit jako písemnou
„desetiminutovku" (viz Obrázek 6.1.3.1 -1), kdy žáci překládají do sešitu první sloupec
českých slovíček do němčiny.
Obrázek 6.1.3.1. -1
Uspořádejte dvojice
der Bleistift
tužka

fünfzehn

vždy

gern

telefonovat

der M i t t w o c h

říkat, říci

immer

středa

rot

babička ( v dětské řeíi)
vy

sagen

patnáct
červený

dle O m a

Jako pomoc žákům poslouží sloupec německých ekvivalentů v protilehlém poli
tabule. Kontrolu testu můžeme provést ihned se žáky tím, že jim ukazuje na
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interaktivní tabuli (nebo slovně), které dvojice k sobě patří. Žáci si zapíší počet chyb a
podle známkovací stupnice si mohou napsat rovnou známku a učitel podepíše známku
v žákovské.
Pod tlačítkem Slovíčka

- psaná forma

se skrývají aktivity opět na překlad

slovíček. Vzhledem ktomu, že jsou časově omezeny, můžeme je v případě práci na
interaktivní tabuli pohybově využít. Za 30 vteřin se vybrané dítě musí proplést
(překážková dráha) k tabuli a označit správné řešení. V PC - učebně můžeme s touto
aktivitou udělat soutěž o první dokončený obrázek.
Posledním tlačítkem pro práci se slovní zásobou je tlačítko Tematické

okruhy.

Jedním ze způsobů, kterým začleňuji nové lexikální jednotkou je pomocí vykreslování
objektů. Žáci tuto aktivitu mají velice rádi. Kreslení je pro ně něco příjemného a mnohé
děti to uklidňuje. Zvolený obrázek se slovíčky si mohou zakreslit do sešitů. Při kreslení si
tak vštěpují psanou podobu slovíčka a výslovnost, kterou slyší při kliknutí na daný
objekt. Můžeme dětem říct, že se mohou inspirovat tímto obrázkem a vytvořit tak svůj
vlastní. Podmínkou by mělo být použití všech slovíček na obrázku. Např. tematický
okruh „Das Haus und der Garten" (viz Obr.6.1.3.1 - 2). Tematické okruhy lze také využít
ke komunikativní aktivitě, a to k popisu obrázku. Žáci se snaží popisovat další předměty
a vztahy, které na obrázku vidí.
Obrázek 6.1.3.1-2
Klikněte na vylítaný objekt. Zobrazí so jeho popis a uslyšíte správnou výslovnost. Práci v tomto
režimu ukončíte stisknutím tlačítka MENU.
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Pak lze eventuálně pracovat ve dvojicích s obrázky svých vlastních domů a zahrad.
Povídají si, co kdo má či nemá. Mohou jednotlivé objekty hádat a hrát tak na nejvyšší
počet uhádnutých objektů.
Pod tlačítkem Gramatika se skrývá nespočet možných kombinací gramatických
cvičení, jejichž použití jsme částečně popsali vodučené hodině. Při procvičování
gramatiky můžeme zpočátku zařadit aktivity určené ke společnému vypracování na
interaktivní tabuli. V další fázi lze využít samostatné práci v počítačové učebně. Tyto
aktivity se mi nejvíce osvědčily při nácviku nového gramatického jevu. Následující
hodinu jsem vytiskla věty ze cvičení a výsledky byly většinou velice dobré až výborné.
Výhodná je zde možnost kombinace více gramatických jevů, kdy nemusíme složitě
sestavovat testy, ve kterém bychom toho chtěli co nejvíce zopakovat. Aktivitu lze opět
provést společně s dětmi na interaktivní tabuli. Výrazy, které se mají doplnit, mohou
děti psát do sešitů a pak hned zkontrolovat. Za správné odpovědi si mohou připisovat
body.
Výrazy a větné celky používané ve cvičeních je možné velice dobře využít při
komunikačně

zaměřených

aktivitách.

Učitel

klade

tyto

otázky

s případnými

modifikacemi dětem nebo děti samy je mohou praktikovat ve dvojicích. Přípravnou fázi
tvoří cvičení samotné aplikace větných celků ve volné komunikaci tvoří fázi následnou.
Dalším tlačítkem je Porozumění

textu, které je v programu velice zdařile

koncipováno. Aktivity se mi osvědčily jako nejefektivnější a pro děti nejzajímavější při
společném vypracování na interaktivní tabuli s plným ozvučením. Jako úvodní motivaci
pro děti uvést inspiraci pro jejich vlastní příběh, který budou tvořit buď samy nebo ve
dvojicích. Např.: U tématu „Anweisungen" - „Pokyny" můžeme v úvodní fázi s dětmi
projít veškeré příkazy. Poté udělat totožnou aktivitu, kdy děti vyobrazí fyzicky pozice a
děti hádají, jaký příkaz to může být (viz obr. 6.1.3.1-3).
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Obrázek 6.1.3.1-3

Alexander, steh auf!

V rámci procvičování dovednosti porozumění textu nabízí tato část dva
způsoby, jak porozumění procvičovat. Jedna je volba na základě čteného slova. Text se
zobrazuje v psané podobě a je doprovázen zvukovým záznamem. Druhý volba je
porozumění mluvenému slovu, kdy se text nezobrazuje na obrazovce, takže žák je
nucen se soustředit plně na poslech. Pro realizaci této druhé volby je nutné technické
vybavení pro zvuk (zvuková karta). Velkým pomocníkem jsou sluchátka, kdy se žák v
„PC" učebně věnuje výhradně svému poslechu. V praxi se mi potvrdila moje domněnka
o nevybavenosti počítačových učeben, co se týká zvukových systémů a její realizace. Ve
škole jsem měla k dispozici dvě počítačové učebny o počtu 15 počítačů v obou učebních.
Celkem 4 počítače byly vybaveny zvukovými kartami.
Pod tlačítkem Trénink výslovnosti - slova a Trénink výslovnosti - věty se
skrývá velmi kvalitně vytvořená aplikace na nácvik výslovnosti (viz. obrázek 6.1.3.1-4).
Aplikace obsahuje veškerá data, která se objevují modulu procvičování. Texty a slova
jsou namluveny rodilým mluvčím

s výrazným přízvukem a větnou melodií. Žák si

vybere učebnici, kterou potřebuje a lekci, které se chce věnovat. Na monitoru se
zobrazí se výběr vět nebo slov, které se dají označit nebo je možné pomocí tlačítka
„Náhodně vybrat" lze si zvolit náhodný výběr. Aplikace nabízí variabilní práci s věty a
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slovy. Vlastní výběr nebo náhodný výběr lze seřadit, vymazat, uložit a nakonec
s uloženými soubory znovu pracovat. Formát souboru je však daný výrobcem, tudíž ho
lze aplikovat jen v programech od výrobce Terasoft.

Po kliknutí na jakoukoliv větu

z kompletního výběru i z náhodně vybraného seznamu se přehraje zvuková nahrávka.
Žák se pokouší o podobnou výslovnost. Ta se dá pomocí připojeného mikrofonu nahrát
a poté přehrát. Program tak umožňuje porovnat žákovi pomocí této moderní metody
umožněné díky technologii.
Obrázek 6.1.3.1 -4
1) Otázky s w e r , w o . o d p o v ě d i (! 1)

„

2) 3. o s o i a ) . ( . sloves (1.2)
3) Č t e n určitý (1 p ) . č l e n neurčitý (1 a 4 p ) (I.3)
4) O p a k o v á n i (1.1-4)
5)
6)
7)
9)

Opakovači překlad 0 1 - 4 )
S l o v e s o s e i n v j e d n o t n é m čísle (1.5)
Přivlastňovací z á j m e n a m e i n , d e i n (1.5)
Z á j m e n o k e i n (15)

9

Řazení témat a Í lovní zásoba podle Nová němčina 1 •
část (SPN - Matoušková)

9

Řazení témat podle Nlertäna pro 4. ročník ZŠ iSPN Maroužková)

^
y

„
9

1

Uložit výběr

Razeni témat a:lovní zacoba podle Heute haben wir
Deutsch 1

r*
W

Nastaveni pro ostatní učebnice (Das Deutschiriobil,
Wer?Wie? Was?)

f

Přidat ze
souboru
Nápověda

10) Pravidelná s l o v e s a v č . j . (1.6)
Pravidelná s

Vybrané
c h h a b e einen Kuli,
c h habe einen Bleistift,
Ich habe meinen Radiergummi,
Ich habe einen Ball,
Ich habe einen Baum,
Ich habe einen Hund,
Ich habe einen Papagei,
Ich habe eine Kreide,
Ich habe keine Kassette,
Ich habe eine K a t z e ,
Ich habe eine M a u s ,
Ich habe ein A u t o ,
Ich habe ein Buch,
Ich habe ein H e f t .

PvielniMr*
vybíraných

•

l'H

f

l

1

věty

£«řadit

Hast d u einen Papagei?
D u hast einen Tisch.
Ich habe eine Katze.
Hat Helga eine Hausaufgab«?
Frau Braun hat ein A u t o .
Hat Hans ein H e f t ?
Hat Sabine einen Papagei?
Ich habe eine Kreide.
D u hast ein Fahrrad.
D u hast ein Haus.

VyiTWdt
celý výher

Du hast «In Hau«.

•

I•

Další velice propracovanou samostatnou aplikací je tiskový modul (viz. obr. 6.1.3.1-5).
Je v mnohém podobný ne-li totožný s modulem na nácvik výslovnosti. Umožňuje výběr
učebnice a poté s nabídkou vět nebo slov dále pracovat. Udělat si výběr, seřadit,
vymazat nebo zvolený výběr uložit. Osvědčilo se mi při práci s programem, když žáci po
skončení práce udělají výběr vět, se kterými měly potíže. Výběry uložily pod svým
jménem. (Pro žáci je též zajímavá možnost anonymity místo zadávání svého jména.
Potvrdila se mi tak větší objektivita práce.) Uložené soubory jsem pak během 15 minut
zpracovala do jednoho výsledného výběru nejčastějších problémových jevů. (Uložené
soubory jsem otevřela v tiskovém modulu a poté jsem je nechala seřadit podle abecedy
a promazala jsem opakující se věty nebo slova.) Po potvrzení výběru tlačítkem
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„Pokračování

- tisk" se dostaneme do dalšího okna aplikace, kde se dále dá pracovat

s textem v podobě testu. Práce je podobná zjednodušené verzi textového editoru. Jako
velice cennou funkci hodnotím zobrazení odpovědí a možnosti modifikovat text určený
k následnému překladu nebo jako doplňovací cvičení. Soubor se opět dá uložit a
dokonce ho lze pod tlačítkem „

" dále modifikovat v jakémkoli textovém editoru.

Obr. 6.1.3.1-5

Da steht ein Haus.
Dos Haus ist weiß und rot.
Links steht ein Baum.
Rechts steht ein Auto.
Der Baumist gelb
Das Auto ist blau.
Monika weint nicht
Die Sonne ist gelb.
Warum ist die Sonne gelb?
Die Maus ist grau.
Der Himmel ist blau.
Das Kind ist faul.
Herr Müller ist zu Hause.
Wer ist zu Hause?
Ist David immer fleißig?
Liest Petra immer richtig?
Herr Müller kocht gern

Přeložte. Je t e n obraz dobrý n e b o š p a t n ý ?

10) Opakovači překlad (l 15)
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Obrázek 6.1.3.1-6 - Ukázka testu

№

. - TSNSmíiiw 1 (.IMMA1IKA
1 Soubor

Úpravy

Písmo

Nfctiox

G»JB|@| « I B M
• r r f f l H j ^ H

NápovWa

«|.T||B

/

[ 11 [

|Tvn«t NewRoman CE _»J

'*

nedoplnéné

r

pouze překlad (u lekcí, kde to lze)

r

správné odpovédí

№ doplňování

r zobrazit názvy částí

T S Němčina 1 - G R A M A T I K A

Utvořte otázka

? Dá* 1« Monika
Odpovězte kladně.

Ist das Kari?
Doplňte odpověď

Ist das Rolf? Ja. das Ist
Utvořte otázku.

? Das ist Petra.
Utvořte otázku.

1 Das ist David.
Odpovězte záporně.

Ist das Karl?
Odpovězte záporně.

Ist das Sabině?

v

(
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6.2 ALTERNATIVNÍ PROGRAM "HOT POTATOES" JAKO DOPLNĚNÍ VÝUKOVÝCH
PROGRAMŮ

Jako jeden z alternativních autorských programu uvádíme program „Hot
potatoes", který se řadí podle mých zkušeností k velmi užitečným programům pro
pomoc a organizaci práce učitele. Řádí se mezi autorské programy umožňující vytváření
vlastních aplikací. Je určen především pro učitele cizích jazyků pro vytváření
interaktivních cvičení. Ale i ostatní pedagogové a učitelé jiného zaměření mohou tento
program využít pro své předměty. Tento program je hojně využíván v zahraničí (Velká
Británie, USA, Německo, Švýcarsko, Finsko, Norsko...) v souvislosti s učebními
operačními systémy (LMS -

Learning Managment System), z nichž zejména e-

learningem podporovaná výuka. U nás tento program začíná pronikat nejvíce do
cizojazyčné výuky k těm učitelům, kteří se o tuto alternativní formu výuky zajímají a
používají ICT ve výuce. Nevýhodou programu pro nejazykové učitele je totiž jazyková
verze programu, která je pouze v angličtině. To může také odradit i učitelé ostatních
cizích jazyků. Pro učitele němčiny však existují na webu tutoriály v němčině (v/z.
<http://www.hotpotatoes.de/html/tutorial.html>).

Práce

s programem

je

však

naprosto jednoduchá a slovní zásoba používá v navigačních prvcích je minimální a po
čase se začne opakovat. Právě z těchto důvodů bychom chtěli demonstrovat klady i
zápory programu a podpořit tak implementaci programu ve výuce německého jazyka.
Na přiloženém CD je k dispozici program a příklady cvičení, které se uživatelé
mohou zkopírovat a posléze editovat.
Popis programu
V programu se může vytvořit šest různých aplikací. Umožňuje vytvořené různých typů
cvičení.
•

Cvičení s výběrem odpovědi („multiplikační" cvičení).

•

Cvičení, kde se na otázku odpovídá tzv. „krátkými odpověďmi" do textového
pole, jehož obsah se odešle ke kontrole.
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•

„Zamíchané věty"

•

Křížovky

•

Doplňovací cvičení (cvičení s „mezerami")

•

Přiřazovací cvičení (cvičení, kde je možno s objekty pohybovat a přiřazovat je
navzájem k sobě)
Program

lze

získat

volně

<http://hotpot.uvic.ca/download>)

na

webových

stránkách

programu

(viz.

jako zkušební verzi na neomezenou dobu, ale

s omezenými funkcemi. Pro plnou verzi je potřeba se registrovat. Licenční smlouva
vymezuje legální použití programu jako volně šiřitelného („freeware") pouze
v neziskových vzdělávacích institucích.
Předností programu je v možnostech publikace na webových stránkách. Tím se
zpřístupňují cvičení širšímu resortu lidí.
6.2.1 UKÁZKY PŘÍKLADŮ

Na obrázku vidíte úvodní obrazovku programu. Ke každému typu cvičení uvedu
ukázky, na které se můžete podívat v přiloženém CD.
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l

File Potatoes Options Help

2.Doplňovací

Hot Potatoes-

5. Přiřazovací

Version 6

cvičení

cv.

1. Kvizy

4. Seřazovací

3. Křížovky

6. Organizér

1. Kvizy
Na

příkladu je

demonstrováno

cvičení

na zdokonalování

dovednosti

čtení

s porozuměním. Je určeno pro žáky úrovně A I - začátečníci (3. třída ZŠ RVJ),
z tematického celku ŠVP „Já a okolí". Cílem této aktivity je zjistit porozumění textu
pomocí otázek (viz obrázek 6.2.1 -1). Pak také zopakovat formulace z běžné
komunikační situace (představování...).
V rámci této aktivity se dá pracovat s následujícími formami odpovědí:
a) výběr jedné odpovědi z neohraničeného počtu odpovědí (viz ot.č.l na obr. 6.2.1 -1),
b) krátká odpověď vepsaná do textového pole (viz. ot.č.2 na obr. 6.2.1 -1)
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Obrázek 6.2.1 -1
o

J

a !*&/•&€>

£ ) Hotovo

i

'LiJSia

Í

Tento po«ač

c) krátká odpověď do textového pole s možností zobrazit cvičení jako multiplikační (viz.
ot.4 na obr.6.2.1 -1),

128 | S t r á ri k a

6 Vybrané softwarové výukové programy české a zahraniční produkce z let 1997 - 2007

d) výběr více odpovědí z neohraničeněho počtu odpovědí (viz. ot.5 na obr 6.2.1 -1)
Postup s praktickými poznámkami
V programu lze kromě textu vložit veškeré možné mediální prostředky (obrázky, animace,
zvukové soubory). V mém případě jsem volila co nejjednodušší a nejkratší cestu. Obrázek jsem vyfotila v
obrázkové knize a poté vložila pod textu. Zvukový soubor jsem nahrála pomocí „MP3" přehrávače, který
umožňuje záznam hlasu ve vysoké kvalitě. Text jsem vepsala do textového pole.
Text se nemusí jenom opisovat z nějaké předlohy a lze vložit z dokumentového souboru nebo lze
vložit pomocí webové stránky jako soubor „Html". Pokud využijeme poslední možnost může naše cvičení
nabýt větší atraktivity. Žáci tak mohou plnit nejen cvičení, která nadefinujeme, ale i aktivity obsažené ve
vložené webové stránce.
Co se týká hlasového záznamu, stačí v podstatě jakékoli zařízení umožňující digitalizaci hlasu.
Jsou to různé diktafony nebo „mp3" přehrávače. V počítači, pokud je k dispozici, nalezneme toto zařízení
jako integrovaný mikrofon nebo ho musíme externě připojit. Jiné řešení je importovat soubory z audio
CD, které jsme například zakoupili společně s jazykovou učebnicí. Nebo můžeme vložit internetový odkaz,
který audio soubor obsahuje.
Z mojí vlastní praxe je nejlepší pomocníkem na pořizování obrázků a video souborů jednoduchý
digitální fotoaparát. Navíc tak přispěje k autenticitě situace.
V rámci vyučovacího procesu zde nesmí scházet kontrola nabytých vědomostí. Ta je plně zajištěna a
naprogramována již při samotné tvorbě. U každé odpovědi se definuje zpětná vazba na správnou a
hlavně na špatnou odpověď. Program sám vyhodnocuje procentuální úspěšnost, která se po splnění
cvičení objeví formou malého dialogového okna („pop up menu")

2. Doplňovací cvičení
Na prvním příkladu (viz. obrázek 6.2.1 - 2) je demonstrována práce s textem
v rámci dovednosti čtení s porozuměním. Cvičení je určeno pro žáky úrovně

Al-

začátečníci (3., 4. Třída ZŠ RVJ). Komunikační situace je z tematického celku ŠVP „Já a
okolí". Žáci si také procvičují použití slovíček v kontextu. Procvičují si gramatické
kategorie sloves, a to zejména l.os. j. č., 3.os. j. č. a infinitiv. Cvičení je koncipováno
formou slohového útvaru - Dopis. Díky tomu, může učitel cvičení dále rozvíjet. Např.:
Dát žákům domácí úkol, aby si připravili podobný úkol. Mohou napsat buď prostý
dopis, nebo mohou připravit také doplňovací cvičení, které se pak mohou v hodině
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znovu použít. Dle mých zkušeností je pro žáky motivující, když vytvořená cvičení
zamícháme v krabici a žáci si vylosují nové cvičení. Tímto si procvičují tvořivé techniky
psaní (RWCT). Cílem cvičení je procvičit slovesné tvary sloves slabých i silných malen,
schreiben, lesen, singen, spielen a užít sloveso v kontextu.
Na druhém příkladu (viz. obrázek 6.2.1 -3) je práce s materiálem reálií. Částečně je
procvičována dovednost čtení s porozuměním.

Hlavním cílem je práce s mapou za

účelem získání vědomostí o městech ze zemí německy mluvících zemí, zejména o jejich
poloze. Cvičení je určeno pro žáky úrovně A I - začátečníci (4. třída). Cvičení se dá dále
rozvinout povídáním o kulturních památkách na obrázcích.
V rámci této aplikace lze vytvořit tyto formy cvičení:
a) Doplňovací cvičení, kde v textu označujeme slova, která chceme, aby pak žáci
doplňovali (viz. obrázek 6.2.1 -3).
b) Doplňovací text, kde program sám vybere slova, místo nichž pak bude mezera.
V tomto případě ještě zadáváme počet mezer, kterých v textu chceme mít (viz.
obrázek 6.2.1 -3)
c) Doplňovací text, kde už nevpisujeme správné řešení do textového pole, ale
vybíráme si z možností rozvíjející se „roletky" (viz. obrázek 6.2.1 -3)
Postup s praktickými poznámkami
Zvolíme si text, se kterým chceme pracovat. Vybrala jsem si jednoduchý text formou dopisu.
Texty si můžeme vytvořit nebo vložit z textových dokumentů. Text můžeme proložit obrázky, které
zastupují lexikální jednotky v písemné podobě. Do zadání jsem vložila obrázky, které zastupují slovesa,
která se mají do cvičení vyplňovat.
V textu jsem pak označila slovesa a nadefinovala jsem mezeru na správnou hodnotu slovesa.
Pokud má slovo v textu jedinou pravopisnou podobu, nastavíme jedinou hodnotu, např. malen. Pokud je
vyplňování nezávislé na pravopisných podmínkách, navolíme libovolné množství variant. Např. malen,
Malen, MALEN.
V nastavení se dá změnit vzhled stránky volbou jiné barvy všech prvků stránky. V nastavení jsem
zvolila v rámci hodnocení-posílání

výsledků na volitelný server, který pak dále může s výsledky pracovat
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a dále je vyhodnocovat. V tomto případě jsem zadala název vlastních stránek, které jsem za dobu mé
praxe v rámci integraci a implementaci ICT vytvořila (viz <http://modernteachingtechnology.com>!
Možnosti zadat cílový server, kde se budou hromadit výsledky žáků, využijeme jako učitelé v případech,
kdy potřebujeme vidět, jaká je celková úspěšnost žáků. Výsledky se dají i nadále postupně ukládat a díky
nim můžeme vidět žákovo zlepšení či zhoršení za delší časový úsek. Nastavení se projeví dialogovým
oknem před začátkem cvičení, jenž se dotazuje na uživatelovo jméno.
Další možnost, jak vložit další informaci pro žáka, je odkaz. Tato funkce lze ve všech šesti
aplikacích programu. Odkazem se myslí vytvořit hypertextový odkaz na místní dokument nebo
internetový odkaz („link").

Obrázek 6.2.1-2
o-o

idÉa.pfte

-maa-a

«
1
Der Brief

I* .v.iltMsk.i vý/vii •nilik.ico Ivpliircr
Výzva skriptu:
Please ente» youi name

1) Ergänze das richtige Verb, bie Bilder helfen dir.
Wenn du alle Lücken fertig machst, dann drücke "Prüfe" an."Hint" l<
erster
bekommst keine Punk'
2) Schreib den Brief in dein Heft. Versuch dich keine Fehler machen.
Viel Glück.

I Liebe Tante Maja.

;

| mein Bruder ist «o komischl Ej^lÄlit mich r i i c S ^ Ruh« ' V l L ^ ^ ^ r
M

|. er mächte auch

V

M I. er mächte auch

• BuwSSPmSnTlFamilie [

| nicht

. er mächte auch

M I Mu«ik. Papa

o

#

.?] anklicken, aber du

L/J

I. I c h

P I |. Nur eine« mächte er nicht: Er mächte

Sitarre. Moni auch, und ich

nicht. I s t Stefan nicht komisch?
| Viele 6rii6e\eine Cornelia.
i Hier finden Sie andere Übungen.

4] Hotovo^

i TontopoÄaC
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Obrázek 6.2.1 -3
' ö - ö - a i f t />*r€>Í0'& e
Deutschland, Österreich und Schweiz
Lückentext

Osterreich

Deutschland

Schweiz

A i b e i t e mit der L a n d k a r t e u n d w ä h l e d a s r i c h t i g e L a n d a u s .

1. H e r l W a g n e r wol nt in

H,

l Köln.

2. F r a u F i s c h e r woi nt in

B.

i Wien.

3. M o n i k a S t e i n w o h i * in der

• Tachwerkhaus

H

4. F r a u B i e l e r w o h n t in d e i

I

<n Genf,

5. Herr Meier w o h n t in M E Z ^ - Z

in Berlin.

6. H e r r F i s c h e r w o h n t in I H u & E

H . in L i n z .

7. Herr H a m m e r w o h n t in der

Jungfniubahn •'
in dor Schwcis

in B e r n .
B .

E !

9 H .

in B a s e l .

8. F r a u K u g e l w o h n t in H E 2 E 2 I

I, in F r a n k f u r t .

9. Herr B e r g e r w o h n t in lOsterreich

] , in S a l z b u r g .

10. F r a u G r o ß w o h n t in B J Í S 5 "

I. in H a l l s t a t t .

n

Stephans^.

- t í Hotovo

^ Tento počítač

3. Křížovky
Na příkladu (viz obr. 6.2.1 -4) je demonstrována práce s lexikálními jednotkami
pomocí křížovky. Cvičení je určeno pro žáky úrovně A I - začátečníci (3., 4. Třída ZŠ
RVJ). Komunikační situace jsou z tematického celku ŠVP „Já a okolí". Přitom si také
procvičují

jejich

písemnou

podobu.

Cílem

je

opakování

těchto

počáteční

komunikačních formulí. Dominujícím motivujícím prvkem je zde hra. Žáci rádi odhalují,
co je za čísly čeká. Samozřejmě nesmí chybět tajenka. Tu však musíme sami
nadefinovat písemně. Nebo bychom museli změnit uspořádaní křížovky. Napsat slova
pod sebe tak, aby pak jedna sloupec tvořil tajenku.

Postup s praktickými poznámkami
Vybraná slova jsem vepsala pod sebe do mřížky rozměru 20x20 čtverečků. Je lepší si předem
připravit, která slova chceme mít v křížovce, protože pak je měnit během zadávání cvičení je značně
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komplikované. Nejprve si tedy připravit sloupec se zadáním a vedle slova, která mají být v křížovce.
Pokud budeme chtít křížovku s tajenkou musíme tomu přípravnou práci uzpůsobit předem.
Při zpracování slov do křížovky máme dvě možnosti. Buď necháme křížovku tak, jak jsme je
vepsali a nebo necháme program, aby automaticky uspořádál slova. Automatické uspořádání je
výhodnější v tom, že program hledá ve slovech podobné hlásky a používá tak techniky osmisměrek. Další
výhody v možnostech nastavení, které lze aplikovat ve všech šesti aplikací, je vložení speciálních hlásek
abecedy (např. v němčině: u,ó,a, Ji), aby je žák nemusel složitě v počítači hledat či nastavovat jinou
klávesnici (viz obr...). V nastavení lze zaškrtnout zobrazení zadaní ke všem slovů ne jen jednotlivě, jak je
to v mém případě. Při tvoření křížovky platí pravidlo přiměřené velikosti křížovky. Nemá smysl tvořit
křížovky například pro 30 lexikálních jednotek, jednak z důvodu nadměrné velikosti křížovky a jednak
z důvodu krátké soustředěnosti žáků mladšího školního věku.

Obrázek 6.2.1 -4
'j o á á 4 / 'íVe ts--» «-' • J *?i íí a

•J Tsnto pofKíiř

4. Seřazovací cvičení
Na příkladu (v/z obr. 6.2.1 -5) je ukázáno cvičení, kde žáci seřazují slova. Z pohledu
syntaktického procvičuje cvičení pořádek slov ve větě. Cvičení je určeno pro žáky
úrovně A I - začátečníci (3., 4. Třída ZŠ RVJ). Komunikační situace jsou z tematického
celku ŠVP „Já a okolí". Cílem je procvičování a upevňování pořádku slov ve větě. Toto
cvičení lze dále rozvíjet postupnou obtížnosti vět a hlavně její délky.
Postup s praktickými poznámkami
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Do programu jsem zadala do jednoho sloupce jednotlivé segmenty věty. Záměrně jsem oddělila
interpunkční znaménka, aby žáci analyzovali, ke je záčátek a konec věty. Nedoporučuji však zaměňovat
velké počáteční písmeno za velké. Cvičení je tak mnohem obtížnější a navíc chybně v žákovi upevňuje
postavení velkého písmena na začátek věty.
Na následujícím obrázku jsou příklady dvou téměř totožných cvičení. Jsou vytvořeny ve stejné
aplikaci. Při exportu do webové stránky můžeme pozorovat dvě odlišné formy zpracování. V prvním
případě jsou části věty pod linkami, které přetahujeme („drag&drop") do linek na správné místo.
V druhém případě jsou části aktivní po kliknutí. V takovém pořadí, v jakém je označíme, v takovém se
objevují v konečné podobě. Chybný krok jde vrátit tlačítkem „zurück".
Tento typ cvičení lze také velice pěkně použít při práci s uměleckonaučnými texty. Do textové
části můžeme vložit obrázky a vytvořit „pomíchané" věty, ze kterých žáci přetažením vytvoří příběh. Nebo
lze nechat načíst do textové části různé formy záznamu textu a nechat k nim žáky přiřadit nadpisy.

Obrázek 6.2.1 -5
• iJ r) H *
• ^ ^ • • H B H n a o B H H r a i i ^ n n B

- "x

Mach die Sätze richtig!

Prüfe

Restart

Hint

|

I f l i l I H

B B H

Du sprichst
"I

zurück

Deutsch

I

aber

Restart

Hint

|

gut

5. Přiřazovací cvičení
Na příkladu (viz obr. 6.2.1 - 6) je ukázána práce s textem. Forma je podobná jako
v předcházejícím případě s výjimkou většího rozměru pro aktivity s textem. Cvičení se
zaměřuje zejména na procvičení dovednosti poslechu s porozuměním a částečně
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dovednosti mluvení. Žáci se učí pracovat s textem, což spadá pod dovednosti v oblasti
literární kompetence. Cvičení je určeno pro žáky úrovně A I - začátečníci(3., 4. Třída ZŠ
RVJ). Komunikační situace jsou z tematického celku ŠVP „Já a okolí". Cílem cvičení je
porozumět textu a vybrat odpovídající části textu a pokusit se o následnou interpretaci
příběhu.
Obrázek 6.2.1-6
Bruno - Bildergeschichte
1) Erstmal höre die Geschichte und schau die Bilder dabei an Ö C Ü I B Ü H
2) Dann zum jeden Bild ordne den richtigen Satz.
3) Lese die ganze Geschichte nochmal und dann versuch es deinen
Mitschülern erzählen.
Prüfe

Sa*

|

Ich bin D a n i e l D a s ist m e i n Hund. E r heißt Bruno Er ist zwei J a h r e alt

*

d e i n Hund braun?" "Ja. klein und braun "
Hund ist w e g "Bruno, w o bist d u ? "
ist d o c h k e i n Hund, d a s ist eine K a t z e "
bin D a n i e l D a s ist m e i n Hund Er heißt Bruno Er ist zwei Jahre alt
ein H u n d l "

Postup s praktickými poznámkami
Na cvičení jsem si nejprve připravila obrazový materiál a věty, které jsme vhodně upravila. Do
levého sloupce jsem vložila obrázky, které zůstanou v pevném pořadí. Do protilehlého sloupce jsem
vepsala věty ve správné pořadí, které však později budou programem přeházeny. Do textové části jsem
vložila text s pokyny a se zvukovým odkazem. Záznam jsem pořídila pomocí„MP3" přehrávače, do
kterého jsem text namluvila.
Následující obrázek je totožný s výše popsaným případem. Jeho export do webové stránky je
však proveden druhou možností programu. Místo „roletek" může žák pohybovat objekty a přesouvat je
k obrázkům („drag&drop"). Aplikace je v podstatě analogií předcházející aplikace (viz 4. Seřazovací
cvičení).

Obrázek 6.2.1 -6/1
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o •o a

& © 0- & g - • mm *
"Schau mal, ein Hundl"

"Das Ist erlll"
"Das ist doch kein Hund, das ist eine K a t z e "

Ich bin Daniel. Das ist mein Hund. Er heißt Bruno. Er
ist zwei Jahre alt

Tento typ aplikace je vhodný pro kombinaci různých řečových dovedností.
Umožňuje variabilní možnosti práce s mediálními prostředky.
6. Organizér
Poslední část programu je důležitou částí, která tvoří ucelenou podobu mosaiky
programu. Je v podstatě nadřazen všem ostatním aplikacím, jelikož umožňuje jejich
vzájemné zpracování a propojení. Dovede sloučit všechny vytvořené aktivity v jeden
kompaktní program. Jeho výsledky jsou nejvíce patrné na přiloženém „CD". Další
přednost organizéra programu celkově je jeho multifunkčnost a propojení s okolním
světem. Do textu se dají vkládat internetové odkazy. Pro učitele důležitou částí
učebního procesu je hodnocení. Tu plní program velmi dobrým způsobem. Jednak
poskytuje dílčí výsledky a jednak umožňuje propojení se vzdálenou internetovou
doménou (viz vlastní stránky http://modernteachingtechnology.com

), kde se pomocí

dalšího programu výsledky statisticky zpracovávají. Program se mi osvědčil při
vytváření projektu v rámci mezipředmětových vztahu na 1. st. ZŠ se vzdělávacím
programem Začít spolu. Jeho koncepce spočívající v centrech aktivit (Čtení, psaní,
matematika a vědy a objevy) umožňuje vytvořit projekty s dlouhodobým cílem.
Integraci cizího jazyka jsem prováděla v rámci center „čtení" a „psaní". Zde žáci
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využívali aktivity zpracované v tomto programu. Díky pojetí projektové výuky využívá
učitel j a k o asociační prvek t é m a projektu k realizaci, což k přispívá k oné

hodně

diskutované volnosti v pedagogické činnosti učitele. Učebnice tímto není hlavním
zprostředkujícím činitelem. Učitel se pouze řídí obsahem očekávaných výstupů v rámci
ŠVP. Negativní stránkou pro implementaci tohoto programu do učebních činností
učitelů je nedostatečné zaškolování pro získání dovednosti práce s programem. Dále

k tomu přispívá postavení informačních technologií a jejího využití ve školách.

Závěr
Zvýše popsaných příkladů pro práci s program je na první pohled zřejmá
užitečnost

programu.

Seznámení

s programem

se

může

zdát

náročnější,

avšak

investovaný čas pro seznámení s programem vrátí strávený čas mnohonásobněji. Další
argumenty jsem uvedla v předcházejícím odstavci.
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SHRNUTÍ II
Praktická část spočívá v evaluaci výukového programu Němčina pro malé
školáky I od nakladatelství Terasoft. Aplikuje stanovená kritéria v praxi. Vzhledem
k vysokému počtu kritérií vznikla myšlenka evaluačního formuláře, který je výběrem
těch nejstěžejnějších kritérií pro danou evaluovanou oblast (D - řečové dovednosti,
JP - jazykové prostředky, DP - didaktické prostředky, U - uživatelé, L - pedagogika,
lingvodidaktika, RE - reálie). Pro vyhodnocování formuláře vzniklo několik aktivních
tabulek, které usnadňují práci při vyhodnocování.
Evaluací programu bylo zjištěno potvrzení stanovených hypotéz. Program je
z pohledu

uživatele

nenáročný

program.

Program je

efektivní

prostředek

k procvičení gramatických jevů. Nakonec bylo zjištěno, že program minimálně
využívá nácvik komunikativních dovedností.
Po evaluaci programu jsme se zabývali praktickým využitím programu. Přišli
jsme na spoustu zajímavých forem práce s programem, které se dají kombinovat
s klasickými formami. Výuka se nemusí konat jen v počítačové učebně.
Nakonec jsme přešli od neautorských výukových programů k autorským
programům pro práci a pomoc učitele v cizojazyčné výuce. Při práci s programem se
nám naskytla široká nabídka možností pro tvorbu interaktivních cvičení. Cvičení jsou
cenná díky systému hodnocení, které učitel může definovat.

ZÁVĚR
Problematika výukových programů je velmi aktuálním tématem.
A je stále otevřeným tématem v rámci jeho nasazení do výuky. Se
vzrůstajícím vývojem informačních technologií je do budoucna stále
c o objevovat. Jedním ze záměrů práce bylo dokázat, že je možné
výuku realizovat. Evaluační formulář pomůže poukázat na jeho kvality
a nedostatky. Otázkou však stále zůstává jeho efektivita. Je závislá
z velké části na schopnostech učitele a na tom, jak umí využít mediální
přednosti programu. Proto pozice učitele je stále nezastupitelná a
důležitá

ve

smyslu

vedení,

informačního

zdroje

a

aktivního

podněcovatele dalšího rozvoje žákovy osobnosti. Učitel je tedy
koordinátorem,

rádcem

a

pomocníkem.

A

zejména

na

něm

samotném záleží, jaký přístup zvolí.
Zvolená problematika mě vedla k dalším podnětným nápadů,
které vznikly během psaní diplomové práce. Zejména nedocenitelné
možnosti v rámci elektronického vzdělávání. Jak jsem se již zmínila,
mým největším cílem jako učitele německého jazyka je naplnění
komunikativních cílů. V možnostech informačních technologií spatřuji
mnohé prostředky, jak toho docílit.
S diplomovou prací, které jsem věnovala tolik času i energie se
loučím celkem nerada. Shledávám v ní nedostatky, ale zároveň v ní
vidím množství odvedené práce a mnoho cenných zkušeností, které
jsem během vypracování získala. Díky ní jsem si ujasnila mnohé vlastní
hodnoty a možnosti. Diplomová práce se stala mým „odrazovým
můstkem" do praxe, do níž si nesu všechny tyto zkušenosti a nabyté
znalosti. Z pozice učitele vzbudila ve mně hlubší zájem problematiky a
motivovala mě pro další práci v této oblasti.
Věřím, že má práce bude alespoň malým přínosem pro ostatní
učitele, kteří mají své povolání stejně rádi jako já.

RESUMÉ:
Ve své diplomové práci se zabývám problematikou využití
počítače a evaluací výukových programů při výuce německého
jazyka na základních školách.
První kapitola pojednává o pozici počítače ve vzdělání obecně.
Důležitým příspěvkem v práci je zpráva Evropské komise, která hovoří o
využití počítačů ve školách. Necelá polovina učitelů využije počítač
ve výuce alespoň jednou, což je vzhledem k technickým možnostem
málo. V kapitole je praktickým způsobem zpracována problematika
realizace výukového software ve výuce CJ. Ta vypovídá o tom, že pro
učitele jsou podmínky v tomto ohledu vcelku problematické.
V kapitole o výukovém softwaru se dozvídáme o jejich struktuře
a funkci. Nalezneme zde několik zajímavých pojetí o rozdělení
výukového softwaru zejména pak jednotlivých typů programů pro
cizojazyčné vyučování. Jednotlivé typy programů jsou pak detailně
popsány a jsou u nich uvedeny praktické příklady. Pro realizaci
výukového softwaru jsou naprosto nepostradatelné základní technické
znalosti o počítači ve vztahu k technické funkčnosti výukových
programů.
V teoretické části dále nalezneme stěžejní kapitolu, která stanoví
veškerá možná kritéria pro programy věnující se výuce cizího zvláště
německého jazyka. Kritéria jsou sestavována s ohledem na současné
komunikativní cíle cizojazyčného vzdělávání. Navíc je zde velice
pečlivě brána pozice uživatele

a technická podstata výukových

programů. Závěr teoretické části tvoří metody a formy používané ve
výukových

programech

a

v kontextu

současných

trendů

v elektronickém vzdělávání („e - learning).
Vytvoření

evaluačního

formuláře

je

výsledkem

několikaměsíčního experimentu, který byl zaměřen na snahu ohodnotit

programy po odborné a obsahové stránce. Pomocí tohoto formuláře
pak

vzniká

podrobná

evaluace

nejpoužívanějšího

výukového

programu pro výuku německého jazyka na českém trhu Němčina
malé

školáky.

pro

Výsledky evaluace prokázaly patřičné nedostatky

tohoto programu z pohledu komunikativních kompetencí. Z pohledu
procvičovacího programu však vyšel program jako výborný prostředek
na procvičení gramatických jevů. Evaluaci tohoto programu doplňují
praktické

návrhy,

jak

s programem

pracovat.

Jako

doplnění

uvedeného programu je nakonec prakticky rozpracován program pro
učitele „Hot potatoes", který je nedocenitelným pomocníkem při
tvorbě interaktivních cvičení. Přiložené médium slouží jako příloha
k textu diplomové práce a jako inspirace pro práci s dalšími prostředky
využívající moderní technologie.

RESÜMEE
In meiner Diplomarbeit beschäftige ich mich mit der Problematik
von der Computernutzung und der Evaluation der Lernsoftware im
Deutschunterricht auf den tschechischen Grundschulen.
Das erste Kapitel behandelt die Position des Computers in der
Ausbildung im allgemeinen. Ein wichtiger Beitrag dieser Arbeit ist der
Bericht der Europäischer Union, der sich mit der Computernutzung auf
den tschechischen Schulen beschäftigt. Fast die Hälfte der Lehrer
nutzt mindestens einmal pro Jahr den Computer im Unterricht. Und das
ist ganz wenig angesichts der modernen Computertechnologien in
dieser Zeit. In diesem Kapitel wird die Problematik der Realisation der
Lernsoftware im Deutschunterricht verarbeitet. Daraus geht hervor,
dass die Realisationsbedingungen für die Lehrer in dieser Hinsicht ganz

problematisch sind.
Im Kapitel über die Lernsoftware wird ihre Struktur und Funktion
beschrieben. Hier kann man

verschiedene Auffassungen von den

Arten von Lernprogrammen finden. Zu den einzelnen Arten von
Lernprogrammen werden die praktischen Beispiele angeführt. Für die
Realisation von Lernprogrammen im Unterricht sind auch technische
Computerkenntnisse

im

Zusammenhang

mit

der

technischen

Funktionsfähigkeit nicht wegzudenken.
Im theoretischen Teil ist das Kernkapitel zu finden, das alle
mögliche Kriterien für Fremdsprachenlernprogramme zeigt. Bei den
Kriterienfestlegung werden die Position von dem Nutzer und der
technische Charakter der Lernsoftware genommen.

Am Ende des

theoretischen Teiles weden die Methoden und Formen beschrieben,
die im Kontext der gegenwärtigen Trends von der elektronischen
Bildung („e-learning") gesetzt werden.

Im praktischen Teil ist die Entstehung des Evaluationformulars
wert, das ein Ergebniss von einem Experiment ist. Das Experiment
wurde an die Evaluation der inhaltsbezogenen und fachlichen Seite
der Lernprogramme gerichtet. Mit Hilfe dieses Formulars wird die
ausführliche

Evaluation

von

dem

tschechischen

Lernprogramm

„Němčina pro malé školáky I" durchgeführt. Die Ergebnisse haben
einen Mangel an kommunikativen Kompetenzen

nachgewiesen,

deren Einübung wenig gebraucht ist. Wenn wir dieses Programm als
Übungsprogramm bewerten, dann müssen wir sagen, dass dieses
Übungsprogramm ein sehr gutes Lehrmittel für das grammatische
Üben ist. Eine methodische Beratung wird für diese Programmnutzung
mit praktischen Vorlagen ergänzt. Zum Schluss wird als Vergleich ein
anderes Programm („Hot potatoes") analysiert, das für Lehrer zur Hilfe
gewidmet ist. Mit diesem Programm kann man viele interaktive
Übungen machen, die auf den Webseiten präsentiert werden können.
Das beilliegende Medium dient nicht nur als Anhang für meine
Diplomarbeit, sondern auch

als

modernen Computertechnologien.

Inspiration für die Arbeit mit
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Programy:
CORNELSEN: Auftrag Deutsch 5. 2002
TERASO FT: Němčino pro male školáky 1.2003
HALF-BAKED SOFTWARE: Hot potatoes.1997 -2007.

PŘÍLOHY:

Na médiu (CD) jsou tyto materiály k dispozici:
1. Program pro učitele „Hot potatoes" - veškerá dokumentace ke
kapitole 6.2 Program pro učitele „Hot potatoes":
i. Instalační program „Hot potatoes"
ii. Soubory k editaci - určené pro
zpracování dalších cvičení
i i i. Soubory připravené k procvičování
- H T M L - formát

2. Interaktivní tabule

i. Instalační program „Smartboard"
ii. Prezentace — práce s interaktivní
tabulí
iii. Prezentace — interaktivní tabule

iv. Přípravy na hodinu NJ pomocí
programu „Smartboard"
v. Dokumentace - fotky, video
3. Přílohy
i. Seznam

evaluovaného

softwaru

pro výuku NJ (2007)

- výčet

registrovaných programů
ii. RVP Rámcový
vzdělávací
p r o g r a m - Cizí jazyk

4. „Tutoriály'
i. Příklady

tutoriálů

-

video

-

záznamy (Tutoriál 1 - záznam
práce ve výukovém programu
„Lesehaus"), (Tutoriál 2 - záznam
práce v programu „Hot potatoes")
5. Výukové programy (Demo-verze)
i. Nakladatelství Didacta
ii. Memorovací
„MemoCard"

program

iii. Tell me more - prezentace (cizí
jazyky)
Výukový program TS „Němčina pro malé školáky"
i. Veškerá
dokumentace
k provedené evaluaci v kapitole
6.1

ADRESÁŘ POJMŮ A ZKRATEK:
Administrátor

Funkce v operačních
systémech, které mu je
umožněno spravovat
uživatelské účty a
přidělovat jim různá práva

DaF (Deutsch als Fremdsprache)

Němčina jako cizí jazyk

DaZ (Deutsch als Zweitsprache)

Němčina jako druhý cizí
jazyk

Demo-version

Demo - verze

Download

Stažení různých dat

E - learning

Elektronické vzdělávání

EC (European Comisson)

Evropská komise

ERR

Společný evropský
Referencí rámec pro jazyky

E-tutoring

Elektronický systém
vzdělávání, který je řízen
tutorem/učitelem

Europass

„Evropské portfolio" systém záznamu
dovedností, znalostí

Freeware

Volně dostupný software

ICT (Information and Communication Technology)

Informační a

komunikační technologie

IT - koordinátor

Funkce informační
technologa jako
koordinátora pro veškeré
související záležitosti ve škole

LMS - („Learning Managment System")

Operační systémy řídící
výuku

Režim „Off-line"

Veškerá dostupná data,
která jsou k dispozici jen
v režimu „Off-line", tzn.,
umožňují pracovat
v prohlížeči bez
internetového připojení

Režim „On - line"

Veškerá dostupná data na
internetu, které jsou stále k
dispozici

RVP ZV

Rámcový vzdělávací
program pro základní
vzdělávaní

Shareware

Software s podmínkami pro
poskytnutí

SIPVZ

Státní informační politika ve

vzdělání
Slideshow

Druh prezentace

Trial-version

Zkušební verze

User's Interface

Uživatelské prostředí

