
Přílohy 

 

Otázky k výzkumu, který bude veden za pomoci polostrukturovaného rozhovoru: 

1. Kolik Vám je let? 

2. Jak dlouho učíte? 

3. Jak dlouho učíte s využitím iPadů? 

4. Jaká byla Vaše motivace pro to, začít využívat iPady ve výuce? 

5. Kde získáváte metodiku – jaké využívat aplikace, apod? 

6. Jste členem či zakladatelem některé z komunit, které se zabývají vzděláváním za 

pomoci iPadů? 

 

7. Jaké výhody podle vás přináší využití iPadu v hodinách? Vyjmenujte oblasti, prosím. 

8. Jsou i další oblasti, ve kterých iPad přináší výhody, např. ...., souhlasíte s tím? 

9. Vnímáte tyto výhody stejně u dětí s různými diagnózami? (záleží, jaké mentální 

postižení učitel ve třídě bude mít) 

 

10. Jaká rizika podle vás přináší využití iPadů v hodinách? Vyjmenujte oblasti, prosím. 

11. Autor publikací Digitální demence a Kybernemoc ostře kritizuje využívání technologií 

ve výuce. Četla jste některou z publikací? Pokud ano, jaký máte na to názor? Souhlasíte 

s tím či nikoliv? 

12. Jsou ve Vaší třídě některá z Vámi uvedených rizik aktuální? 

13. Vnímáte stejná rizika u dětí s různou diagnózou? 

 

14. Jak předcházíte rizikům Vy konkrétně? 

 

 

  



Ukázka rozhovoru s respondentkou č. 2, Evou 

Já: Na to právě navazuju i se svojí další otázkou, jaké další aplikace používáte? Kde 

sbíráte metodiku – to jste říkala. Taky mě zajímá, zda spíš používáte uzavřené aplikace 

nebo ty otevřené, které jdou přemluvit, upravit, dodat vlastní obrázky. Je to myšleno, k 

čemu vy se spíš přikláníte. 

U1: Já využívám oboje, oba způsoby. Využívám oba dva druhy s tím, že pokud je ta aplikace 

hotová jako celek, tak pro mě jako pro učitele to má ten bonus, že já s tím nemusím nic dělat, 

abych si to utvořila, a už záleží jen na mně, jestli ji využiju, hloupě řečeno, pedagogicky dobře 

nebo tu aplikaci zabiju tím, že jim dám, tomu dítěti, na hraní. Což můžu udělat tím, že dám 

tomu dítěti ten iPad na hraní, když ho potřebuju zabavit, aby bylo samostatný, aby mělo relax 

a odpočinek. Ale stejně tak tu aplikaci můžu vzít a využít jí. Tím, že je celá hotová, mluví v 

originále v angličtině - jednoduše vypnu zvuk a mluvíme u toho my a dají se tam. Já mam ráda 

ty aplikace „my play house“ „my play home“ a tam se dá nádherně dělat..dej to nahoru, dolu, 

rozsviť, je tma, co musíš udělat..prostě, je tam spousta..v těch hotovejch aplikacích se dá krásně 

dělat a dovést to dítě tam, kam potřebuju. Stejně tak ji můžu použít „na hraj si, já jdu dělat něco 

jinýho“. A z těch tvořivých, já mam svoje dvě oblíbený,  a to je „bitsboard“, kterej je dobrej v 

tom, že ho hodně využíváme na čtení, kdy můžu si tam nandat svoje obrázky, svoje slova a ty 

děti z toho mají doplňovačky, křížovky, píšou na klávesnici, dělají cokoliv. A vím, že tohle dítě 

mi ovládá tuhle slovní zásobu, tak mu to dam na tuhle slovní zásobu. Další dítě ví něco jinýho, 

tak mu to připravím na to druhý, tak to mam hodně ráda. Další, co mam ráda, tak je 

„littlereader“, kterej je dobrej v tom, že my čteme globálním čtením - děti mají vyfocený 

obrázek a k tomu doplňují celý slovo, tak to je taky super. A to má oproti tomu bitsboardu 

jednodušší ovládání a já nejsem žádnej velkej angličtinář a technickej typ, tak se mi tím právě 

dobře prokousává. A další dobrá a otevřená aplikace, tentokrát od českých vývojářů, jsou 

slovíčka. Ty jsou právě taky dobrý, tam si totiž můžu nafotit, doplnit, vytvořit slovní zásobu 

jakou já chci. Jakou to dítě má rádo a ono s tím pak intuitivně pracuje, doplňuje je, to je taky 

jako super. Nemam ráda ty otevřený aplikace v tom..nevadí mi ta práce to udělat..ale vadí mi, 

že ty dobrý aplikace jsou instruovaný v angličtině, že tam není česká instruktáž, co s tím můžu 

provést. Myslím, že ta by hodně pomohla a že by byla využívaná víc, protože..dejme tomu, já 

se tím nějak prokoušu horko těžko..ale vím, že tu mam kolegyně, který anglicky neumí vůbec 

a už proto to nebudou dělat. Ono je to těžký, když je vám pětapadesát a najednou dostanete 

tenhle stroj a dělejte s tím něco, když to na vás mluví pokaždý jinak, to není úplně ideální. 

 

Já: Dobře, takže teďka bych přešla k těm výhodám toho iPadu v hodině. Tak jestli byste 

mohla říct nějaký oblasti, ve kterých je ten iPad dobrej. Pokud byste nevěděla celkově 

oblasti, tak aspoň výhody, v čem je ten iPad fajn. 

U1: Úplně první bych řekla z mýho pohledu, protože na speciálkách to bude jinak než na 

běžných základkách. Takže na speciálce je tam obrovská motivace. Pro mě je to nástroj, kor u 

dětí s AUT, jak vzbudit u nich motivaci, aby něco dělaly. Tak po bonbonech je to druhá nejlepší 

motivace, jakou jsem kdy objevila. Všichni s tím chtějí pracovat, a pokud ne to nezvrtne, jakože 

asi nezvrtne, protože oni nemají možnost s ním pracovat kdykoliv, nemůžou k němu kdykoliv 

jít. Když se to udrží na hraně, že ten iPad má nějakou funkci, když teď se na něm pracuje a není 

to hračka. Hračka to bude až později, když se tohle udrží, motivační hodnotu má velikou. Pokud 



se to zvrtne a to dítě může na ten iPad kdykoliv, kdy se mu zamane, tak tam motivace není. 

Nemůže vás motivovat něco, co máte kdykoliv. Takže výhoda číslo jedna je pro mě motivace. 

Výhoda číslo dva, jinej druh výuky. Protože všechno, co tam ty děti dělají, se dá využít jako 

výuka. Stejně tak se tam dá všechno zabít tím, jako když se to využije jen jako hračka. Dá se to 

všechno využít na výuku, ať je to grafomotorika v aplikacích, kdy ten prst krásně pluje po tom 

displeji a je to o něčem jinym než když musí natvrdo se učit s tužkou na papír. Jako 

grafomotorická příprava je to úžasný. Ať je to na počty, řečovou formu, na čtení, na hudebku. 

Pokud to použiju jako rychlej přístup na youtubu, kde jim pustím různé písničky, zejména 

relaxační. Takže prvně motivace, potom změna nějaký tý práce, kterou dělaly.  A třetí, to je to, 

že je to počítač. Ať jsou mentální nebo nejsou, ať mají problémy nebo nemaj. Tak počítač je 

bude vždycky lákat. Oni tu práci na tom dělaj s větší chutí. Když stejnou činnost budu dělat v 

sešitě, tak to bude dělat s velkým přemlouváním. Pokud to bude dělat na tom iPadu, tak bude 

mít pocit, že si hraje. To je taky hodně dobrý. Když to učitel umí navlíct tak, že dítě neví, že se 

učí a myslí si, že si hraje, tak je to ten nejlepší nástroj. Ipad to umožní, umožnila by to i jiná 

aplikace na stolním počítači, ale iPad mam hned po ruce a to ovládání je intuitivní a jde to na 

něm dobře. Microsoft se teď taky snaží vymýšlet aplikace, aby Apple dohnal. Kolikrát tam to 

ovládání ale není tak dobrý a tak rychlý jako tady. Třeba to za čas taky doženou. Ale ty aplácký 

aplikace jsou lepší. Navíc to má nádhernej displej, nádherný barvy, takže i děti se zrakovým 

handicapem vnímaj ty barvy líp a tím spíš se jim to líbí. Já si myslím, že tohle jsou nejdůležitější 

tři věci pro děti. Pak je tu věc pro mě jako pro učitele, rozpočítám si tu činnost a teď vím, že 

mam kus práce hotový. Ted vím, co máme hotový, že jsem si na určitou látku stáhla aplikace a 

nemusím dělat další složitější přípravy. Vím totiž, že tu aplikaci zapojím do výuky, takže je to 

pro mě úleva. Nemyslím si, že by se na tom měla postavit celá hodina. TO prostě nejde, tak to 

nefunguje. 

 

Já: Když jsem hledala, jaký výhody to přináší, tak jsem našla, že to pomáhá i v oblasti 

rozvoje řeči. Plno dětí s MR či AUT nemluví a když se využije vhodná aplikace a dítě v ní 

slyší třeba štěkat pejska, tak ho najednou začne napodobovat a učí se rozvíjet komunikaci. 

Tak jestli třeba s tímhle taky souhlasíte. Zda iPad pomáhá rozvíjet u dětí řeč? 

U1: iPad pomáhá u dětí rozvíjet všechno, pakliže se to dobře použije. To říkám u všeho hloupě 

dokola, ale fakt je to o tom. Takže já třeba mám chlapce, co nemluví a vydává pár zvuků. U něj 

tohle ale asi nenaskočí, není mu to dáno, aby se rozmluvil. Můj názor, zas nejsem odborník. 

Ale veškerý řečový cvičení, videa a tak ho nebaví, on si nápodobu udělá, ale moc ho to nebaví. 

Existuje aplikace, jmenuje se BLA, BLA a je úplně jednoduchá. Když na ten iPad dejcháte, tak 

úplně tím slabým proudem se na displeji třeba zvětšujou oči nebo to něco dělá a to ho hrozně 

baví.  On jinak nemluví, snaží se jen vydávat nějaký zvuky, snad umí jen PAPAPA a tohle ho 

baví. On se mu úplně změní hlas u tohohle, tónina, a hrozně ho to baví. Dlouho u toho vydrží. 

Takže jo, já myslím, že to rozvíjí všechny ty stránky u toho dítěte, když se to použije dobře. 

 

Já: Máte pocit, že iPad prodlouží pozornost dětí? Ony většinou nevydrží u nějaké činnosti 

dlouho, potřebujou neustálý podněty. Zabaví je iPad natolik, že se dokážou dýl 

soustředit? 



U1: Jo, jo, jo. Myslím si, že určitě jo. Dýl vydrží tu činnost dělat určitě na iPadu, než aby mi tu 

samou činnost vydržely dělat třeba na stole, kdy by skládaly písmenka. Tak to asi jo, protože je 

to ten počítač. 

 

Já: Ted se ještě zeptam, jestli ty výhody jsou stejný pro děti s AUT i mentální retardací. 

Jsou všechny výhody stejný pro všechny děti s různým postižením, jestli si neřeknete, že 

u dětí s AUT jsou výhody jiný. 

U1: No, to teď úplně nevím. Určitě to má pro děti s AUT tu výhodu, že některý aplikace jsou 

udělaný ve struktuře. A pro děti s AUT je ta struktura nesmírně důležitá a máloco v tom jejich 

běžnym životě má tak danou strukturu, aby oni se v tom vyznaly - ten řád a tak. A když jim já 

budu vyrábět úkol, musím ho udělat tak, aby měl určitý řád a oni se v něm orientovaly. A je 

pravda, že jsou aplikace, který to v sobě mají. Pro to dítě je to pak čitelný a ví, co dělat. Oni ví, 

že když toho kohouta posunou sem, tak on zakokrhá a bude to tak vždycky. Ono ho to nezklame, 

bude to tak zítra, za tejden, pořád. Takže to si myslím, že je pro ně obrovská výhoda. Nedokážu 

posoudit, jestli něco obdobnýho v tom mají ostatní děti. Teď nevím, jestli jsem to dobře 

vysvětlila. Oni tyhle děti s AUT jsou v tomhle jakoby ochuzený v běžnym životě. Pro běžně 

mentálně handicapovaný dítě je v tom taky zmatek v tom okolním světě, ale líp se v něm 

zorientuje a ten zmatek ho tolik nerozhazuje. Dítě s aut je to horší. I pro toho mentálního je taky 

dobrý, že ví, že ta aplikace funguje furt stejně. Ale pro toho s aut je to prostě benefit navíc, ono 

to nutně potřebuje k tomu životu a fungování. Já nevím, jestli to řikam smysluplně. 



Seznam získaných kódů: 

Kódy byly nadále zpracovány a jinak roztříděny. 

Kategorie Získané kódy Četnost výskytu kódu 

Výhody iPadu 

 

 

 

OBLAST ZISKŮ 

• pocit úspěchu 

• rozmanitost 

• soudržnost kolektivu (vzájemná spolupráce) 

• přizpůsobení konkrétnímu dítěti 

• zapojení všech dětí 

• vlastní tvorba 

• vlastní tvorba dětí 

• výjimečnost zařízení (odměna) 

• prodloužení pozornosti 

• udržení zájmu o výuku 

• pocit bezpečí (stálost, neměnnost) 

• nepřímé pedagogické působení 

• sdílení dobré praxe 

• ulehčení přípravy pro učitele 

• spolupráce s rodiči 

• zpestření výuky 

• grafomotorika 

• spolupráce s rodiči 

• motivace 

• uzpůsobení aplikace dítěti 

• otevřenost aplikací 

• 1, 2, 3,  

• 1, 2,  

• 2, 4,  

• 1, 4,  

• 1, 2,  

• 1, 2, 3,  

• 1, 3, 4,  

• 1, 

• 1, 3,  

• 3, 4,  

• 1, 3, 4,  

• 1, 3,  

• 5/5 

• 1, 3,  

• 1,  

• 1, 4,  

• 1, 4,  

• 2,  

• 3,  

• 1,2,3,5 

• 1,2, 

Nevýhody iPadu 

 

 

OBLAST 

BARIÉR 

• nespolupráce ze strany rodičů 

• neochota ze strany učitelů 

• nezájem dětí s MR 

• všetečnost dětí (zvídavost) 

• stálost 

• nedostatečná technická zdatnost 

• rozmrzelost dětí (ukončení práce) 

• ulpívání dětí s AUT 

• útěky ke hře 

• rivalita, agrese 

• finanční stránka 

• naučené chování 

• nevyužití potenciálu 

• náročnost přípravy 

• 1, 2,  

• 3 

• 1, 5, 3,  

• 1, 3, 4,  

• 1,  

• 1,  

• 3,  

• 2, 3 

• 3, 4,  

• 3,  

• 1,  

• 3,  

• 1,2 

• 1,2 

Prevence rizik 

 

JAK 

PŘEDCHÁZET 

• asistovaný přístup 

• nastavení hranic (norem) 

• správné pedagogické využití 

• zajištění soukromí 

• ochranné pomůcky 

• přesné vymezení času 

• 2,  

• 1, 2, 3, 4,  

• 1,  

• 1,  

• 1,  

• 1,  
 


