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Abstrakt 

Bakalářská práce je rozdělena na dvě části. V teoretické části jsou zmapovány výukové metody 

a didaktické prostředky. Dále je zde zachycen vývoj distanční výuky a její porovnání s klasickou 

výukou. V praktické části je podrobně popsána tvorba výukové pomůcky v jazyce HTML, PHP, 

Javascriptu a kaskádových stylech, a nahrání na server. Při tvorbě pomůcky byla porovnána 

a zhodnocena časová a finanční náročnost. Rovněž byly analyzovány výhody a nevýhody pomůcek 

pro distanční výuku. Ohlas středoškolských žáků, pro které je tato pomůcka určena, byl pozitivní. 
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Výukové metody, didaktické prostředky, učební pomůcky, didaktická technika, distanční 

vzdělávání, on-line vzdělávání, gramotnost, internet, HTML, PHP, www stránky 

 

 

 

Abstract 

The bachelor thesis is divided into two parts. In the theoretical part, teaching methods and 

teaching aids are analysed. The development of distance learning is captured, and it is compared 

with classical teaching. The practical part describes in detail the creation of a teaching aid in 

HTML, PHP, JavaScript and cascade styles, and uploading it to the server. During the creation of 

the aid, the time and financial demands were compared and evaluated. The advantages and 

disadvantages of distance learning aids were also analysed. The response from high school 

students for whom this aid is intended was positive. 

 

Keywords 

Teaching methods, didactic means, teaching aids, didactic technique, distance education, online 

education, literacy, internet, HTML, PHP, web pages  
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Úvod 

Motivace 

Na jaře roku 2020 do života lidí zasáhla celosvětová pandemie velmi nakažlivého a smrtícího 

koronaviru. Snaha zastavit tohoto neviditelného nepřítele vedla především k omezování kontaktu 

lidí, aby nedocházelo k šíření nemoci. Tím se všední život úplně změnil. Obyčejné činnosti, jako 

nakupování, cestování, ale i chození do zaměstnání a do školy se změnily. Mnoho činností se proto 

přesunulo do on-line prostředí. A ač si to málokdo dokázal před koronavirem představit, tak 

i výuka všech žáků a studentů od základních po vysoké školy se přesunula do bezpečí domovů. 

Prakticky přes noc se z učitelů museli stát tutorové. Své přípravy narychlo konvertovali 

do grafických podob, využitelných pro nařízenou distanční výuku. Někteří z nich si do té doby tuto 

formu vyučování neměli možnost vyzkoušet.  

Velká změna to ale byla nejen pro učitele. Žáci a studenti si museli zajistit technické vybavení pro 

přístup na distanční výuku. Byli také nuceni učit se novým dovednostem, které by za normálních 

okolností k výuce nepotřebovali. Než došlo v rámci školy ke sjednocení přístupu k distanční výuce, 

tak se museli žáci připojovat do výuky několika různými způsoby. Mnohdy dostávali pouze zadání 

e-mailem a museli pracovat samostatně. Z pohledu studentky nastupující na vysokou školu 

v ročníku 2019/2020 se pro mě téma distanční výuky a pomůcek pro studenty stalo velmi osobní. 

Z čehož vznikla myšlenka na téma bakalářské práce. 

Čas a zkušenosti ukázaly, že vhodným zvolením učebních pomůcek je možné jednak usnadnit 

práci učitelům, ale také zvýšit aktivizaci i motivaci na straně žáků při přijímání vědomostí.  

 

Cíl práce 

Cílem této bakalářské práce je zmapování výukových metod, základních didaktických potřeb, 

učebních pomůcek, a především problematiku distanční výuky. Cílem praktické části pak je návrh 

a realizace on-line výukové pomůcky pro středoškolský odborný předmět „Stavební mechanika“. 

Obsah pomůcky se bude zaměřovat na učivo prvního pololetí druhého ročníku. Konkrétně se bude 

jednat o interaktivní příklady zaměřené na početní operace se silami. Pomůcka bude vyhotovena 

jako webová aplikace naprogramovaná pomocí kombinace jazyků HTML, PHP, Javascriptu 

a kaskádových stylů. Výsledná výuková pomůcka bude nahrána na server a předvedena 

současným studentům SPŠ stavební v Dušní 17. Jejich ohlas na takový typ pomůcky bude zahrnut 

do závěrů práce. Bude také porovnána časová a finanční náročnost takovéto výukové pomůcky. 
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1 Výukové metody 

Vyučování je z historického pohledu forma záměrného vzdělávání a výchovy dětí, mládeže 

a dospělých, realizovaná ve školách. [1] Během vývoje byly vytvářeny různé koncepce a teorie 

vyučování, reagující na konkrétní sociálně-ekonomické a kulturní podmínky. Zvyšující se nároky na 

vzdělání a rozvoj informačních a komunikačních technologií způsobily, že pedeutologický 

a pedocentrický model výuky byl překonán a do popředí se prosazuje model výuky interaktivní. 

Jádro komunikace a interakce mezi učitelem a žákem tvoří dva procesy. Vyučování je činnost 

učitele zaměřená na podněcování a aktivizaci žáků. Učení je činnost žáka, která je ovlivňována 

mnoha faktory. Dochází k obousměrné pedagogické komunikaci (Obrázek 1). [2] 

 

 

Obrázek 1 Vztah mezi vyučováním a učením [2] 

 

Edukační procesem je otevřený systém, tedy uspořádaná organizace vzájemně závislých 

a ovlivňujících se prvků, spojený zpětnou vazbou s vnějším prostředím. Dynamickou 

komponentou výukového systému je výuková metoda, jež vymezuje aktivity učitele a žáka. 

Výuková metoda je elementární součástí školní didaktiky. Pojem „metoda“ je odvozen z řeckého 

slova „methodos“, což značí cestu či postup k vytyčenému cíli. Obecně metoda označuje soubor 

pravidel, pojmů, nástrojů a doporučení. Pedagogičtí a vědečtí pracovníci se zabývali účinností 

různých výukových metod na efektivitu učení žáků. E. Dale roku 1946 sestavil Kužel zkušeností, 

odrážející účinnost různých výukových metod. V pozdější době byl tento model aktualizován. [3] 

 

 

Obrázek 2 Daleho kužel zkušeností, upravený autorkou [3]  
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V roce 1992 S. Shapiro [4] publikoval přehledný Model pyramidy učení, ve kterém znázorňuje 

procento zapamatování poznatků ve vztahu k vybrané výukové metodě. 

 

 

Obrázek 3 S. Shapiro – pyramida učení, upravený autorkou [4] 

 

Z obrázků 2 a 3 lze vyčíst, že nejméně efektivní jsou přednášky a čtení. Oproti tomu poznatky 

a dovednosti získané během praktické činnosti či výuka ostatních lidí zůstávají v paměti podstatně 

déle. Působením na co nejvíce smyslů žáků ve spojení s aktivní činností je možné dosáhnout vyšší 

efektivity při osvojování poznatků i dovedností. 

J. Maňák definuje výukové metody jako koordinovaný systém činností učitele při výuce, který je 

spolu s aktivitou žáka zaměřen na dosažení stanovených výukových cílů. [2] Skalková pod pojmem 

vyučovací metoda chápe způsob záměrného uspořádání činností učitele i žáků, které směřují 

ke stanoveným cílům. Vhodné prolínání a kombinování různých výukových metod vede 

k efektivnímu dosažení výukových cílů. [5] 

V odborné literatuře je nalezneme různé klasifikace výukových metod. 

 

Metody výuky dle Lernera [6]: 

o metody výkladově ilustrativní či informativně-receptivní 

o metody reproduktivní 

o metody problémové 

o metody heuristické 

o metody výzkumné 

 

V odborné české didaktice má velkou váhu klasifikace výukových metod podle J. Maňáka [7]. 

V roce 1990 bylo zveřejněno první uspořádání, členěné na aspekt didaktický, psychologický, 

logický, organizační a na varianty metod z hlediska fází výuky. Inovovanou klasifikaci vytvořil 

J. Maňák roku 2003. Metody zde třídí podle složitosti edukačních vazeb mezi učitelem a žáky 

do tří základních skupin. Každá ze tří základních skupin je následně rozdělena na podskupiny. 
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Klasické výukové metody 

o Metody slovní 

o Metody názorně-demonstrační 

o Metody dovednostně-praktické 

 

Aktivizující metody 

o Metody diskusní 

o Metody heuristické, řešení problémů 

o Metody situační 

o Metody inscenační 

o Didaktické hry 

 

Komplexní výukové metody 

o Frontální výuka 

o Skupinová výuka 

o Partnerská výuka 

o Individuální a individualizovaná výuka, samostatná práce žáků 

o Kritické myšlení 

o Brainstorming 

o Projektová výuka 

o Učení dramatem 

o Otevřené učení 

o Učení v životních situacích 

o Televizní výuka 

o Výuka podporovaná počítačem 

o Sugestopedie a superlearning 

o Hypnopedie 

 

Například v odborné publikaci Didaktika technických odborných předmětů [4] autoři zmiňují 

rozdělení metod výuky dle aspektů: 

 

Metody výuky dle procesuálního aspektu (podle etap ve vyučovací hodině) 

o metody motivační 

o metody expoziční, ilustrační 

o metody aplikační 

o metody diagnostické 

 

Metody výuky dle internalizačního aspektu (obsah vzdělání) 

o metody informativně-receptivní 

o metody reproduktivní 

o metody problémového výkladu 

o metody výzkumná (částečně badatelská)  
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Metody výuky dle didaktického aspektu (podle povahy a struktury poznatků a zdroje poznání) 

o metody slovního projevu 

o metody názorně-demonstrační 

o metody praktické 

 

Metody výuky dle rozvíjení myšlenkových operací 

o metody induktivní 

o metody deduktivní 

 

V technických předmětech jsou často uplatňovány metody názorně-demonstrační. Spolu 

s dovednostně-praktickými a slovními tvoří komplexní systém interakce člověka s jeho přírodním 

a společenském prostředí v edukační transformaci. Pro vyšší efektivitu při uplatnění názorně-

demonstračních metod je třeba dodržet určitá metodická pravidla: 

 

o Jasné formulování cíle, ke kterému demonstrace směřují.  

o Usměrnění procesu vnímání. 

o Kvalitní připravenost učitele po stránce obsahové i organizační. 

o Promyšlený metodický postup. 

o Vhodné užití pomůcek. 

o Při složitějších demonstracích je nutné rozdělení pozorování na etapy. 

o Vhodné motivování žáků při použití názorně demonstrační metody. 

o Propojení demonstrace s procesem aktivního pozorování a myšlení žáků. [4] 

 

Edukační proces je složitý otevřený systém, kde metoda výuky je dynamickou komponentou, která 

nemůže vystupovat izolovaně. Metoda předjímá sledovaný cíl. Za pomoci vhodně zvolených 

didaktických prostředků je snadnější a efektivnější dosahování vytyčených cílů v jednotlivých 

etapách edukačního procesu (Obrázek 4). 

 

 

Obrázek 4 Edukační proces, upraveno autorkou [7]  
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2 Didaktické prostředky 

2.1 Charakteristika didaktických prostředků 

V současné době významného rozvoje vědy a techniky mají didaktické prostředky významné místo 

při vyučování. V důsledku vývoje společnosti a změn ve vývoji technologií moderní pedagogika 

ustupuje od takzvaného memorování vědomostí. To vede pedagogy ke snaze najít jiný, co 

nejefektivnější, způsob působení edukačního procesu na jedince. Důraz je přitom kladen 

na způsob myšlení při řešení zejména netypických problémových zadání. Při výběru poznatků by 

měla být prosazována kvalita na úkor kvantity a prováděna selekce na základní, rozšiřující 

a doplňkové učivo. Zároveň učení se stává celoživotní kapitolou člověka. Použití didaktických 

prostředků učiteli umožní upoutání žáků a vede k efektivnímu dosažení vzdělávacích cílů. 

V odborné literatuře nalezneme různá členění didaktických prostředků. 

 

2.1.1 Didaktické prostředky podle J. Maňáka [2]  

Didaktické prostředky tvoří podle J. Maňáka základní prvky výchovně vzdělávacího procesu. 

Všechny předměty a jevy, které slouží k dosažení vytyčených cílů, chápe v širším smyslu jako 

prostředky, které zajišťují, podmiňují a zefektivňují průběh vyučovacího procesu. Zároveň však 

za prostředky považuje vše, co vede ke splnění výchovně vzdělávacích cílů. Didaktické prostředky 

je však třeba při přípravě vybírat s ohledem na rozvoj a znalosti žáků. Pro lepší porozumění vztahů 

vypracoval J. Maňák názorný graf (Obrázek 5). 

 

 

Obrázek 5 Grafické znázornění výuky dle Maňáka upraveno autorkou [2] 
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2.1.2 Didaktické prostředky podle Rambouska [8] 

Řízený interaktivní proces transformace cílových struktur do vědomí, chování a jednání žáků 

označuje jako proces výuky. V procesu dosahování cílů, ve vztahu cíl – prostředek, považuje jako 

didaktický prostředek úplně vše, co je použito, a co přispívá k dosažení cílů vyučovacího procesu. 

 

2.1.3 Didaktické prostředky podle Svobody – Kolářové [9] 

Didaktické potřeby jsou neoddělitelnou součástí vzdělávacího procesu, který se stále vyvíjí stejně, 

jako se budou vyvíjet didaktické prostředky. Didaktické prostředky jsou obecně rozděleny 

na prostředky nemateriální a materiální povahy (Obrázek 6). 

 

 

Obrázek 6 Základní rozdělení prostředků výuky, upraveno autorkou [9] 

 

2.1.4 Didaktické prostředky podle Vaněčka [4] 

Obdobné vnímání je nalezeno i u tohoto autora, který ve vědním oboru didaktika do termínu 

prostředky zahrnuje všechno, co vede ke splnění vytyčených cílů. Avšak za didaktické prostředky 

chápe pouze všechny materiální předměty, zabezpečující či podmiňující a zefektivňující edukační 

proces. 

 

2.1.5 Didaktické prostředky nemateriální povahy 

o Metody výuky 

o Didaktické zásady 

o Vědomosti 

o Dovednosti  

o Organizační formy vyučování 

 

Metody výuky a didaktické zásady ovlivňují postup učitele a žáka. Přitom jsou vytvářeny podmínky 

a stimulace pro získávání znalostí a rozvíjení dovedností i schopností. Organizační formy vyučování 

pak představují vnější uspořádání výuky, založenou na snaze o efektivní zprostředkování složitého 

edukačního procesu.  
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2.1.6 Didaktické prostředky materiální povahy 

 

 

Obrázek 7 Rozdělení prostředků materiální povahy, upraveno autorkou [4] 

 

Dle znázornění uvedeného na obrázku 7 se didaktické prostředky materiální povahy větví na dvě 

základní kategorie. Jsou to učební pomůcky a technické prostředky. 

 

2.2 Učební pomůcky 

Učební pomůckou je chápán materiální prostředek, přímo nesoucí didaktickou informaci o jevech 

v přírodě, technice, společnosti nebo o předmětech. Učební pomůcka má přímou souvislost 

s obsahem vzdělávání. [9] Tradiční označení objektů či předmětů napodobujících realitu, je 

považováno Průchou za učební pomůcky, které pomáhají větší názornosti a usnadňují výuku. 

V současnosti je nabízena široká škála auditivních, vizuálních, obrazových a technických pomůcek 

využitelných při vyučování. [10] Učební pomůcka je jedním ze základů, na který staví své přednosti 

metody názorně-demonstrační. Pozorování, předvádění či provádění školního pokusu bez 

pomůcek by bylo zcela nemožné. Pomocí nich je naplňován didaktický princip názornosti 

a aktivity. V odborné literatuře je uváděna různá klasifikace učebních pomůcek. 
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2.2.1 Učební pomůcky podle O. Šimoníka [11] 

o skutečné předměty – přírodniny, preparáty, výrobky, chemikálie,  

o modely – statické, dynamické,  

o přístroje  

o zobrazení – obrazy a nákresy na tabuli, nástěnné obrazy, obrazové soubory, fotografie,  

o symbolická zobrazení – schémata, grafy, diagramy, plány, mapy,  

o nosiče statických obrazů – folie pro zpětný projektor, diafilmy, diapozitivy,  

o nosiče dynamických obrazů a zvuku – videopásky, filmy,  

o zvukové pomůcky – hudební nástroje, CD, magnetofonové pásky 

o dotykové pomůcky – reliéfové obrazy, texty slepeckého písma,  

o nosiče počítačových programů – diskety, CD, DVD, flash-disky atd.  

o literární pomůcky – učebnice, sbírky úloh, čítanky, slovníky, encyklopedie, knihy, texty 

psané na tabuli aj.  

2.2.2 Učební pomůcky podle Svobody – Kolářové [9] 

A. Předmětové 

o Přirozené objekty – přírodniny, technická zařízení a jejich komponenty, didakticky 

upravené vzorky (např. řez spalovacím motorem) 

o Modely objektů – geometrické (statické), funkční (např. motoru), realizované 

ideální (např. krystalová mřížka křemíku) 

o Pomůcky pro demonstraci – Wehneltova trubice (pohyb elektronů v magnetickém 

poli), vzduchový polštář (tepelný pohyb částic), 

o Pomůcky pro sledování veličin a jejich funkční závislosti – měřicí přístroje, 

osciloskop … 
 

B. Ikonické (obrazové) 

o Obrazy pro přímá pozorování, symbolická zobrazení – nástěnné obrazy, mapy, 

světelné tabule 

o Obrazy pro statickou projekci – zpětná projekce, snímání kamerou, diaprojektor 

o Dynamická projekce – film, televize, video, projektor 
 

C. Zvukové (fónické)  

o hudební nástroje, magnetofonový záznam, gramofonový záznam 
 

D. Písemné 

o učebnice, příručky, tabulky, atlasy učební texty, pracovní sešity, odborná literatura 

a časopisy atd. 
 

E. Dotykové pomůcky  

o reliéfové obrazy, slepecké písmo 
 

F. Speciální programy pro počítače  
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Obrázek 8 Rozdělení učebních pomůcek, upraveno autorkou [12] 

 

Komplexní rozdělení učebních pomůcek dle jejich vnější formy rozlišuje Vaněček (Obrázek 8) [12]. 

Zhotovení a zařazení učebních pomůcek ovlivňuje didaktická funkce, jakou má učební pomůcka 

plnit ve vzdělávacím procesu. Didaktická funkce učební pomůcky úzce souvisí s obsahem učební 

látky a cílem vyučování. Mezi základní funkce učebních pomůcek řadí funkci informační, 

transformační, aktivizační, regulační, motivační, aplikační, demonstrační, simulační, repetiční 

a examinační. Rozdíly mezi učebními pomůckami nacházíme i dle úrovně plnění didaktické funkce. 

V současnosti největší rozdíly jsou patrné v technických nárocích a v ekonomickém hledisku 

ohledně nákladů pořizovacích a provozních. Na základě těchto kritérií jsou učební pomůcky 

rozděleny na velmi jednoduché, středně náročné, vysoce náročné a pomůcky pro automatické 

řízení výchovně vzdělávacího procesu. Za velmi jednoduché jsou považovány např. fólie 

do zpětného projektoru nebo teploměr, s nimiž je jednoduchá manipulace i výroba. 

Powerpointová prezentace je již považována za středně náročnou učební pomůcku, protože její 

tvorba vyžaduje znalost didaktických principů i hlubší počítačovou gramotnost učitele (tvůrce). 

Vysoce náročnou učební pomůckou je například tvorba názorné animace, pro jejíž tvorbu 

je zapotřebí znát a ovládat některý ze specializovaných animačních programů. Příkladem pomůcky 

pro automatické řízení výchovně vzdělávacího procesu jsou například v LMS systému Moodle 

materiály ke studiu, zpracované dle principů programového vyučování. V tomto případě se učitel 

při používání učební pomůcky nezúčastňuje.  
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Učitel při přípravě na výuku zvažuje, jak náročnou učební pomůcku má použít i jakou didaktickou 

funkci má plnit. Jako příklad uvádím možnosti výběru učební pomůcky pro předmět stavební 

mechanika k demonstraci působení směrů sil při zatížení trámu. K tomu je možné použít například 

houbu na mazání tabule. Stlačováním se houba deformuje dle směrů sil, odpovídajících 

i zatěžovaným trámům ve stavebnictví. Učitel může použít také vhodně vytvořenou počítačovou 

animaci, která je však časově náročnější při tvorbě. Učební pomůcku lze vytvořit jako zmenšený 

model podepřeného trámu, opatřený tenzometry napojených na počítač či měřicí přístroj, 

a působením síly na trám žáci vidí při jaké síle a v jakém směru se trám deformuje (prohýbá). 

Poznávací proces definovaný psychology je tvořen ve čtyřech krocích. Nejprve pomocí smyslů 

je rozeznán podnět, tzv. smyslové poznání, po kterém následuje pozornost, rozumové poznání 

a zapamatovaní. Podrobná znalost první komponenty tohoto procesu nám může usnadnit vhodný 

výběr učební pomůcky do výuky. Na obrázku 9 je patrné, že působení na lidské receptory 

je základem veškerého poznání. 

 

 

Obrázek 9 Plynulý běh smyslového poznání, upraveno autorkou [4] 

 

Proč by měl učitel použít učební pomůcku je vymezeno v první řadě cílem výuky, kterého má být 

dosaženo. Co učitel zvolí, je ovlivněno charakterem předmětu, při kterém je učební pomůcka 

využita. Jak pomůcku použít či jak s ní manipulovat ovlivňuje zvolená metoda výuky a organizační 

forma výuky. Výběr učební pomůcky musí respektovat zejména věk a předchozí znalosti žáků. Tím 

je určeno, pro koho a kde tato pomůcka pomůže dosáhnout cíle.  Použití učebních pomůcek 

ve vyučovacím procesu je zpestřením pro žáky. Učební pomůcka není náhradou výkladu učitele, 

ale vhodným způsobem může žáky motivovat a vzbudit u nich zájem o jednotlivá témata výuky. 
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2.3 Technické prostředky 

Do technických prostředků se samozřejmě řadí prostory škol určené k teoretické výuce. Jsou to 

například počítačové či jazykové učebny, laboratoře a knihovny. Dílny, vybavené stroji 

a technikou, a případně pozemky související s výukou, patří mezi speciální vybavení škol. 

Významnou kategorii tvoří technické pomůcky, takzvaná didaktická technika. Didaktickou 

technikou označujeme technická i digitální vybavení, která přímo přenášejí nebo vytvářejí 

podmínky pro přenos a zprostředkování zvoleného učiva žákům. Přestože tato technika ve vztahu 

k obsahu vzdělávání plní sekundární funkci, komplexní výuku odborných předmětů si bez ní lze jen 

těžko představit. [4]   

Na počátku jednadvacátého století rozlišujeme didaktickou techniku tradiční a moderní. 

Do kategorie tradiční didaktické techniky lze zahrnout diaprojektor či filmový nebo i zpětný 

projektor. Do moderní didaktické techniky je zařazen multimediální výukový systém, počítače 

s didaktickými programy nebo jazykové laboratoř. [10]  

Již Aristoteles, žijící v létech 384-322 př. n. l. popsal ve svých spisech existenci pěti základních 

smyslů, tedy zraku, sluchu, chuti, čichu a hmatu. Těmito smysly jsme schopni vnímat okolí 

a získávat tak informace o světě kolem nás (Obrázek 10). 

 

 

Obrázek 10 Experimentálně a analýzou zjištěný podíl smyslových receptorů na příjmu informací: a) mimoškolním 
prostředí a situací, b) v tradičním školním prostředí a situací, upraveno autorkou [4] 

 

Experimentálně byl zjištěn podíl smyslových receptorů na příjmu informací žáků ve škole 

a v mimoškolním prostředí. Jak je z obrázku 10 patrno, ve školním prostředí je třeba zapojit 

převážně sluch. Avšak v mimoškolním prostředí jsme zvyklí využívat především zrak. Protože 

je přirozenější přijímat informace za pomoci zraku, je třeba tohoto poznatku využít i při výuce. 

Kritériem pro dělení či specifikaci didaktické techniky je zaměření na smysl, na který technika 

působí.  Z tohoto úhlu pohledu dělíme didaktickou techniku na vizuální, auditivní, audiovizuální-

prostředky výpočetní techniky, hypermédia, zpětnovazební systémy (řídící i hodnotící), pomocné 

technické prostředky (projekční plochy, speciální nábytek, stojany držáky apod.). [13] 

Školy v nedávné minulosti procházely obměnou technického vybavení. V rámci Koncepce státní 

politiky ve vzdělávání (usnesení vlády č. 525/199 z 31. 5. 1999, bod III.3.) bylo podpořeno rozšíření 

informačně komunikačních technologií na základních a středních školách. Dnes se ve školách 
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setkáváme místo klasické černé nebo tmavě zelené tabule s bílou tabulí. Křídy nahradily fixy. 

Hybnou silou didaktické techniky v současnosti jsou bezpochyby počítače, tablety, mobily a další 

multimediální prostředky vybavené standartními operačními systémy, které komunikují 

s projekční, zvukovou i řídící technikou a systémy. Pro zobrazení lze použít jak speciální 

zobrazovací plátno, tak tabuli nebo volnou stěnu v učebně opatřenou speciálním nátěrem. 

Ve třídách se můžeme setkat s tabulí kopírovací, dotykovou nebo interaktivní. Díky velmi 

rychlému vývoji v oblasti elektroniky jsou některé technické prostředky překonány. Potřeba 

aktualizování ovládacího softwaru a končící podpory výrobců této techniky zkracují její životnost. 

Postupně se do popředí zájmu dostávají chytrá mobilní zařízení, jako jsou mobilní telefony, tablety 

a kapesní počítače (PDA). Vhodné zařazení takové techniky do vyučovacího procesu je využitelné 

v klasické i v distanční on-line výuce a je označováno pojmem m-learning. V klasické výuce 

je možné využít například hlasování pomocí mobilních zařízení, ať už prostřednictvím MS Teams 

nebo přímo určené aplikace. Slovíčka cizího jazyka žákům přeloží nainstalovaná aplikace 

WocaBee. [14] 

Edukačních aplikací pro m-learning a možností využití techniky přibývá a je na učiteli, jakým 

způsobem ve svých třídách tuto možnost použije. Je dobré mít na paměti, že prioritu má obsah 

vyučování. 
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3 Prezenční výuka 

Při prezenční výuce učitel plánovitě pracuje s vymezenou skupinou žáků v určeném čase v souladu 

s rozvrhem hodin na určeném místě. Podle tematického celku má každá hodina své pořadí, 

strukturu a svůj dílčí didaktický cíl. Učitel má možnost zvolit organizační formu vyučování 

frontální, skupinovou, individuální či individualizovanou nebo využije jejich kombinací. 

Organizační formy se navzájem prolínají a podporují. Učitel si je volí v závislosti na charakteru 

látky, vytyčeném cíli, na připravenosti a specifických potřebách žáků s přihlédnutím na možnosti 

školy. V klasickém edukačním procesu prezenční výuky dochází k různorodému vzájemnému 

působení a komunikaci učitele a žáků.   

Každá vyučovací hodina má svou vnitřní strukturu, která respektuje průběh učení žáků 

a charakterizuje jasný řád v postupu učitele.  Z didaktického hlediska hovoříme o etapách 

vyučovací hodiny. První etapou je zahájení vyučovací hodiny, kam patří organizační příprava, 

určení tématu a cíle hodiny, a také motivace žáků. V druhé etapě probíhá opakování dříve 

probraného učiva, jako příprava na nové poznatky. V této etapě se kontrolují domácí práce. Další 

etapa je určena k probrání nového učiva, objevování nových poznatků či postupů. Ve čtvrté etapě 

probíhá opakování právě probrané látky. V páté etapě, kromě kontroly a posouzení stavu rozvoje 

vědomostí a dovedností, je čas na dotazy a zadání domácích úkolů. [5] 

Tradiční výuka bývá v anglosaských zemích označována za výuku frontální, při níž převažuje 

výklad učitele. Při prezenční výuce je hlavním organizátorem a významným zdrojem informací 

učitel. Učební látku probírá postupnými kroky od jednoduššího k složitějšímu. Učitel věnuje velkou 

část učebního času vysvětlování látky a vytváření příležitostí k procvičování znalostí a dovedností. 

Používá množství různých otázek, aby zjistil, do jaké míry se mu podařilo naplnit stanovený cíl. 

Při vyučování na středních školách může být látka rozložena do několika hodin a potom zakončena 

didaktickým testem nebo jiným formálním způsobem hodnocení. 

 

Pojetí přímé (frontální) výuky pojetí podle B. Rosenshina [15]: 

 

o Každodenní opakování. 

o Výklad nové látky po malých krocích. 

o Kladení častých otázek žákům. 

o Vzorové úlohy a cvičení.  

o Řízené procvičování. 

o Průběžné zjišťování zvládnutí učiva. 

o Zajišťování vysoké míry úspěšnosti.  

o Poskytování strukturované podpory při řešení učebních úloh.  

o Samostatné procvičování.  
o Týdenní a měsíční opakování učiva  
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4 Distanční výuka 

Pod pojmem distanční vzdělávání najdeme multimediální formu řízeného studia, při které 

odpovědnost za průběh vzdělávání spočívá na žácích. [16]  

Distanční vzdělávání je formou studia zprostředkovaného s pomocí médií, jako je rozhlas, 

televize, telefon, počítač, elektronická pošta, internet aj. Podstata tkví v samostatnosti žáků. 

V jejich zájmu o dané studium řízené specializovanou institucí, která vytváří a v průběhu času 

zdokonaluje a upravuje výukové balíčky. Jedná se o vzdělávání bez prezenčního kontaktu 

s vyučujícím. Distanční výuka nachází uplatnění v systému otevřené univerzity i v kombinovaném 

studiu. [10]  

 

4.1 Historie distančního vzdělávání  

Již v roce 1840 bylo možno se ve Velké Británii zapsat na první korespondenční školu Sir Isaac 

Pitman Correspondence Colleges. Škola šířila znalosti tehdy nově vynalezeného těsnopisu. 

Můžeme tedy bez pochyby říct, že již tehdy se jednalo o distanční vzdělávání. Tato škola našla brzy 

následovníky, kteří přišli díky rozvoji poštovních služeb v 2. polovině 19. století. V Rakousko-

Uhersku i v Německu se zaměřili ve svých korespondenčních školách především na výuku cizích 

jazyků a na obchodní dovednosti. Kladné ohlasy s touto formou vyučování se šíří dál, do Francie 

i USA.  Další kapitola vývoje distančního vyučování se otevírá s rozvojem rozhlasového vysílání 

a kinematografie. Edison v roce 1926 řekl, že rozvoj kinematografie bude znamenat zánik 

klasických škol. V tu dobu rádio Luxembourg vysílá první vzdělávací pořady. O rok později, tedy 

v roce 1927, přináší vzdělávací programy Radiofonický institut v Paříži. Přednosti distančního 

vzdělávání s pomocí radiových vln ocenili i obyvatelé v Kanadě, v Austrálii i v dalších zemích. 

V roce 1938 byl založen Mezinárodní svaz pro korespondenční vzdělávání (ICCE) a hned další rok 

francouzský CNED. Jejich snahou bylo povznést distanční vzdělávání a prosadit ho jako 

rovnocennou vzdělávací formu. S koncem 2. světové války se distanční vzdělávání rozšířilo 

do většiny zemí a samozřejmě se rozšířil i seznam učiva. V roce 1946 nabídla univerzita UNISA 

(The Univerzity of South Africa) jako první distanční vysokoškolský program. V Norsku byl vydán 

v roce 1948 první zákon o korespondenčním vzdělávání, zaměřující se na státní kontrolu 

soukromých korespondenčních institucí. Rada pro korespondenční vzdělávání vznikla roku 1963. 

Velký rozmach techniky umožnil užití satelitů v telekomunikacích. S vývojem přicházejí nové 

možnosti záznamu zvuku i obrazu. Také v Norsku a Německu byly v roce 1968 založeny instituce 

pro distančního vzdělávání. A další následovaly. Britská Open Univerzity byla založena královskou 

listinou roku 1969. [16]   
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4.2 Distanční vzdělávání v České republice  

V České republice se setkáváme s distančním vyučováním na akademické půdě například díky 

projektu s názvem Virtuální univerzity, který probíhal v roce 2002 v Moravskoslezském kraji. 

Zapojily se do něj tři české fakulty vysokých škol, Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, VŠB 

– Technické univerzity Ostrava, a Obchodně podnikatelská fakulta SU Karviná. 

V roce 2019 byla výuka na školách z důvodu šíření nebezpečného viru covid 19 při prezenční výuce 

neplánovaně přesunuta do distančního on-line vzdělávání v internetovém prostředí. Internet se 

osvědčil jako zdroj informací i jako komunikační nástroj, použitelný ve vzdělávání. V této době je 

zaznamenán nárůst komunikace s učiteli přes webové portály i nárůst počtu osob, používající 

výukové materiály. Přes původní nepřipravenost hlavně po technické stránce, můžeme s jistotou 

říct, že v tuto dobu proběhl největší rozmach distančního vzdělávání on-line výuky v historii 

českého vzdělávacího systému. Učitelé museli své přípravy přepracovat a oříškem se ze začátku 

stalo i hodnocení žáků. Rodiče školáků zařídili připojení domácností na internet a zpřístupnili 

dětem dle svých možností počítače či notebooky. 

Na údajích Českého statistického ústavu (Obrázek 11 a 12) je vidět nejvýraznější procentuální 

nárůst uživatelů on-line kurzů, použití internetových výukových materiálů i vzdělávání se 

prostřednictvím internetu ve věkové skupině šestnáct až dvacet čtyři let. To ukazuje na skupinu 

žáků středních a vysokých škol. [17]  

 

 

Obrázek 11 Vzdělávání přes internet (1. část) [17]  
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Obrázek 12 Vzdělávání přes internet (2. část) [17] 

 

Celoplošné on-line vyučování s sebou přineslo nemalé problémy. Školy by podle ministerstva 

školství měly usilovat o zapojení všech žáků do výuky. Dále by měly být nápomocné těm dětem, 

které mají s distanční výukou problémy, ať už s individuálními konzultacemi nebo se získáním 

nebo zapůjčením potřebné techniky. Ze zprávy České školní inspekce ze dne 17.3.2021 [18] 

vyplývá, že rok od první nařízené distanční výuky je cca 50 000 žáků bez potřebné techniky a deset 

tisíc žáků se do výuky vůbec nezapojilo. Celkově je takřka šedesát tisíc dětí bezprostředně 

ohroženo tím, že roční výpadek v učení bez intenzivního úsilí bez vnější podpory možná nikdy 

nedožene a může mít negativní dopad na budoucí vzdělávací a profesní možnosti těchto žáků. 

Proto ředitelům škol byla rozeslána metodika, kde jsou uvedená doporučující opatření, jak se 

na tyto žáky zaměřit a jak jim pomoci absenci a její příčiny odstranit a zmírnit negativa distanční 

výuky nařízené současnými protiepidemických opatřeními. [19]  

Pomocí distančního vzdělávání jsme v současné době schopni udržet krok s nejrůznějšími 

změnami v mnohých odvětvích. Nehledě na to, že kurzů se mohou účastnit i handicapovaní lidé, 

kteří by nemohli na klasické přednášky docházet. Financování on-line kurzů probíhá přes granty, 

které poskytují různé společnosti. 
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5 Porovnání klasické výuky s distanční výukou 

Klasická vyučovací hodina začíná v určený čas a probíhá v předem určené třídě v dané škole podle 

stanovených osnov. Je určena pro jasně danou skupinu žáků. Oproti tomu využití digitálních 

prostředků k distanční výuce dovoluje velkou flexibilitu jak v čase, tak i co se týká místa přijímání 

vědomostí. Žák si sám zvolí to, co se bude učit, kdy a jak dlouho i jakým tempem. Pokud využijeme 

digitální techniku v on-line výuce, tak nutno zdůraznit, že čas je v tomto případě taky stanoven. 

Místo připojení si může zvolit každý účastník dle svých možností. Sociální kontakty jsou velice 

důležité pro zdravý rozvoj dítě a pro psychickou pohodu všech. V plné třídě žáků je dostatek 

sociálních interakcí. Digitální prostředí se také vyvíjí směrem k interakci. Ať už se jedná o interakci 

s programem nebo s vrstevníky po síti. Osobní kontakt v distanční výuce chybí. 

Při klasické výuce vnímáme učitele jako experta, který nám předkládá potřebný soubor 

vědomostí a dovedností. Je pro žáky přirozenou autoritou s mocí rozhodovat o správnosti řešení 

daného problému. Učitel je profesionálně kvalifikovaný pedagogický pracovník, který odpovídá 

za přípravu, řízení, organizaci a výsledky vzdělávacího procesu. Tradičně je na něj nahlíženo, jako 

na hlavní autoritu, zajišťující předávání poznatků žákům. Učitel organizuje a koordinuje činnosti 

žáků. Současně řídí a hodnotí celý edukační proces. Předpokladem pro efektivní výkon tohoto 

poslání nastiňuje soubor profesních dovedností a dispozic, takzvané učitelské kompetence. 

Zodpovědnost, tvořivost, schopnost řešit problémy a být sociálně vnímavý jsou osobnostní rysy 

učitele. Důležité je umění komunikace, navázání kontaktu s žáky a dokázat v nich vzbudit zájem. 

Neméně potřebné jsou řídící a diagnostické schopnosti. Od učitele je očekáváno cílování, 

plánování a hodnocení výuky. Je spoluurčujícím faktorem, který v interakci s žáky vytváří ve škole 

příznivé edukační prostředí a dobré klima třídy. V neposlední řadě se od učitele vyžaduje 

komunikace směrem k rodičům a veřejnosti. [10] 

Hodnocení žáků patří k obtížným úkolům učitele, protože například při ústním zkoušení může 

být ovlivněn subjektivním pohledem na věc. V distanční výuce je ověřování znalostí v případě 

testů se zvolením dané odpovědi jasné a neovlivnitelné. Počítačové aplikace ke všem žákům 

přistupují nestranně a bez kritiky či emocí. V případě samostatných prací žáků při distanční 

výchově je hodnocení na tutorovi.  
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5.1 Tutor a jeho role ve vzdělávání  

Tutor není totéž, co učitel v obecném chápání. Tutor v systému distančního vzdělávání 

nepřednáší, neučí, ale různými způsoby a dostupnými prostředky podporuje studujícího při jeho 

studiu, aby zdárně dokončil studijní program nebo kurz. [20] 

Úlohou tutora v systému distančního vzdělávání je například zodpovídat dotazy žáků, týkající 

se obsahu studijních materiálů. Posuzovat a hodnotit zúčastněným žákům jejich samostatné práce 

a informovat je o dosažených výsledcích. V případě, že se dostane žák při samostudiu do nesnází, 

je úkolem tutora pomoci mu překonat jeho studijní nezdary. 

Veškerá komunikace je vedena v současné době většinou e-mailem, on-line, popřípadě 

telefonicky, zřídka pak osobně. Dříve se používala korespondence i faxy. 

Dalším úkolem tutora je vést semináře, kterým říkáme tutoriály. Tutor má hodnotit průběh 

a přínos tutoriálů a vyjadřovat se ke kvalitě studijních materiálů. [21] 

5.2 Výhody a nevýhody distančního vzdělávání  

Mezi výhody distančního vzdělávání zahrneme rozhodně jeho dostupnost prakticky po celý náš 

život. Distanční vzdělávání je vhodné pro celoživotní vzdělávání i pro dálkové vzdělávání 

handicapovaných, dlouhodobě nemocných, taktéž seniorů na univerzitách třetího věku či 

zájemců, kteří na ně nejsou schopni fyzicky docházet. Mezi další výhody patří souběžná 

ekonomická aktivita studujících, individualizace studia, vysoká instruktivnost používaných 

pomůcek, značný stupeň diverzifikace studijních příležitostí, programů a kurzů, flexibilita modelů 

studia, možnost interaktivních postupů a v neposlední řadě rozvinutý servis studujícím, který 

zahrnuje samozřejmě i poradenství. To vše jsou přednosti distančního vzdělávání.  

Naproti tomu nevýhodou distančního vzdělávání je vyšší finanční náročnost při pořízení 

studijních pomůcek a negativní roli hraje i značná izolovanost žáků. Pokud je oblast studia 

zaměřená na osvojení dovedností, je třeba distanční vzdělávání kombinovat s prezenční formou. 

Dále je třeba zmínit, že jeden tutor zvládne vést a hodnotit samostatné práce omezenému počtu 

žáků. Podle náročnosti kurzu hovoříme asi o 20 žácích. [20]   

Klasická výuka rozvíjí základní praktické dovednosti a oborové znalosti. Digitální vzdělávání vede 

k rozvíjení generických znalostí a dovednosti učit se.  

Klasické pojetí školy z našich životů kvůli digitální éře rozhodně nezmizí. Mohlo by totiž dojít 

k omezení výchovy k občanství, sdílení společných hodnot, děti měly menší příležitost setkávat se 

s odlišnými jedinci. Jestliže si žáci budou sami vybírat vzdělávací oblasti, je pravděpodobné, 

že budou preferovat předměty podle zájmu a zároveň využitelné v zaměstnání. Vzhledem k tomu, 

že vzdělání má rozšiřovat horizonty a kultivovat jedince, mohlo by se stát, že tento cíl nebude 

naplňován. 

V tabulce 1 je vidět srovnání prezenční výuky z období 2017-2021 s výukou distančním 

způsobem ve školním roce 2020/2021. Z hodnot v tabulce je patrné, že se učitelům nedařilo 

ve výuce distančním způsobem zapojit v dostatečné míře žáky do vzájemné spolupráce. Skupinová 

práce i práce ve dvojicích je v on-line prostředí obtížnější na organizaci a podstatně časově 

náročnější. Proto dominovala frontální výuka doplněná o samostatnou práci žáků. Významná 

nevýhoda výuky distančním způsobem spočívá ve značném omezení sociálních kontaktů 
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a nedostatku interakcí mezi žáky. Naopak kladně je třeba hodnotit využívání názorných učebních 

pomůcek, poskytnutých odborných materiálů a výukových aplikací v průběhu výuky distančním 

způsobem. Toto by bylo žádoucí zachovat i po návratu k prezenční výuce. [22]   

 

Tabulka 1 Organizace hodin distanční výuky 2020/2021 a srovnání s prezenční výukou v období 2017 – 2021 [22] 

 

5.3 Zajištění digitální techniky pro distanční vzdělávání 

Ve 2. pololetí školního roku 2019/2020 žádalo o doplnění vybavení učitelů digitální technikou 

řádově jednotky procent z podílu středních škol. Více jak 90% žáků na středních školách bylo v té 

době vhodně vybaveno digitální technikou pro realizaci distančního vzdělávání. Na základních 

školách byla tato vybavenost podstatně horší. Jednu z nejdůležitějších rolí pak hrála kvalita 

připojení k internetu. Díky těmto datům se střední školy v nastávajícím školním roce dovybavily 

digitální technikou. Proto se ve školním roce 2020/2021 nevyskytla jediná škola, kde by realizace 

synchronní či asynchronní výuky byla omezena nedostatkem technického vybavení. 

I ve školním roce 2020/2021 měli někteří žáci technické problémy se svým zapojením do on-line 

synchronní výuky. Ve spolupráci s MŠMT a zřizovateli se školám podařilo tyto problémy žáků 

poměrně úspěšně eliminovat například prostřednictvím zápůjčky digitální techniky nebo 

zajištěním připojení k internetu. Přes značný posun v kvalitě vybavení škol i žáků digitální 

technikou ve školním roce 2020/2021 je třeba se nadále tomuto tématu věnovat, a to především 

s ohledem na rychlý vývoj v oblasti digitálních technologií. 

MŠMT ve svém metodickém pokynu pro distanční vzdělávání doporučilo využívat jednotný 

systém pro zajištění výuky v on-line prostředí. Téměř 90 % škol zajišťovalo vzdělávání distančním 

způsobem prostřednictvím videokonferenčních systémů Microsoft Teams a Google Meet. 

Rozšířené funkce systémů umožnily školám poskytování studijních opor a individualizovaná zadání 

žákům. To mělo velký přínos hlavně v odborných předmětech v případě nedostatku učebnic. Školy 

zajišťovaly bezpečné on-line prostředí, do kterého nemohl nikdo cizí vstoupit bez oprávnění 

(Obrázek 13). [22]   
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Obrázek 13 Úroveň vybavení žáků školy digitální technikou umožňující jejích účast na on-line synchronní výuce [22] 

5.4 Transgramotnost a digitální kompetence učitelů 

Pojem transgramotnost poměrně nový. Zastřešuje gramotnosti jako počítačovou, informační, 

mediální i digitální. [23] V zahraničních odborných textech se pojem transgramotnost objevuje 

v roce 2007. Transgramotnost je popsána jako soubor schopností člověka a to číst, psát 

a komunikovat (interagovat) pomocí různých platforem, médií i nástrojů. Pedagogicko-

psychologická terminologie vyjadřuje transgramotnost jako schopnost číst, poslouchat, prohlížet, 

shromažďovat a současně i rozumět, třídit, analyzovat, syntetizovat a aplikovat nashromážděné, 

vybrané informace napříč platformami. Z těchto poznatků je patrné, že transgramotnost úzce 

souvisí s procesem vzdělávání. Vychází z principu propojení mezi uživatelem a zdroji informací. 

V každém případě si tento pojem postupně nachází místo v tuzemském pojmosloví různých oborů. 

Hranice tohoto pojmu nemají zatím ukotvené základy, a tak čas ukáže, jaká důležitost a váha 

tomuto pojmu bude přiřazena. 

Oproti době minulé, kdy gramotnost jedince vyjadřovala pouze jeho schopnost psát a číst, tak 

pojem gramotnost je v současnosti třeba chápat jako schopnost dotyčného jedince zvládnout 

různé druhy komunikace, potřebné pro jeho začlenění do dané společnosti. Jedním z nejčastěji 

skloňovaným výrazem je právě počítačová gramotnost, která je podřízeným pojmem výrazu 

informační gramotnost.  Informační gramotnost nezahrnuje pod sebe nutně celou počítačovou 

gramotnost. Informačně gramotný člověk musí být rozhodně alespoň částečně počítačově 

gramotný, ale naopak počítačově gramotný jedinec nemusí být informačně gramotný. Informační 

gramotnost je tedy schopnost rozpoznat, kdy určité informace potřebujeme. Dále následuje 

schopnost je vyhledat, vyhodnotit, použít a případně předat.  

Často používaný pojem digitální gramotnost též zahrnuje počítačovou gramotnost, ale není 

jejím synonymem. Pro digitální gramotnost je třeba si osvojit kompetence jako je použití 

bezpečných, kritických a kreativních postupů při manipulaci s digitálními technologiemi ve všech 

oblastech našeho života (Obrázek 14).  
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Obrázek 14 Gramotnost – Vlevo: Vztah transgramotnosti, digitální gramotnosti a počítačové gramotnosti [23]; 

Vpravo: Vztah informační gramotnosti a počítačové gramotnosti [23]  

 

Mediální gramotnost zahrnuje schopnost vyhledávat, analyzovat, hodnotit a dále předávat 

informace, bez ohledu na jejich zdroj. Úkolem mediální výchovy je naučit uživatele s těmito zdroji, 

jako je internet, noviny, televize či rozhlas, bezpečně zacházet. Využít jejich možností pro svůj 

osobní rozvoj i pro své vzdělání či zábavu. 

Zatím co na jaře školního roku 2019/2020 byla úroveň digitálních kompetencí učitelů i žáků 

zmiňována jako velká překážka pro realizaci distančního vzdělávání, šetření ČŠI ve školním roce 

2020/2021 zaznamenala významné zlepšení digitálních kompetencí učitelů středních škol. 90 % 

ředitelů škol označilo posun v úrovni digitálních kompetencí učitelů za výraznější až dokonce velmi 

výrazný (Obrázek 15). [22] 

 

 

Obrázek 15 Změna úrovně digitálních kompetencí učitelů oproti stavu před zahájením distanční výuky na jaře 2020 [22] 
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6 Zkušenosti s výukou  

Publikace „Výukové strategie v praxi pilotních odborných škol“ odráží výsledky pilotních ŠVP 

ve vybraných dvaceti sedmi školách se záměrem seznámit ostatní odborné školy které metody, 

výukové strategie a prostředky se nejvíce osvědčily při rozvíjení klíčových a odborných 

kompetencí žáků. V odborných předmětech je třeba volit takové metody, které vedou žáky 

k racionálnímu učení. Nejčastější výukovou metodou v technických odborných předmětech 

vedoucí k rozvíjení dovednosti řešit problémy je označena takzvaná projektová výuka. Žáci 

samostatně navrhují strojní nebo stavební prvky na základě svých výpočtů a následně je modelují 

pomocí CAD programů a vytvářejí virtuální prototypy. Projet zpravidla trvá několik měsíců. 

Další často používané metody jsou ze skupiny názorně-demonstračních. Žáci v odborných 

předmětech technické kreslení, stavba a provoz strojů, mechanika a strojírenská technologie 

využívají skutečné, didakticky upravené a elektronicky funkční modely k pochopení dané 

problematiky. I v matematice a deskriptivní geometrii jsou žáci vedeni prostřednictvím virtuálních 

animací a simulací k tomu, aby si dokázali řešenou úlohu představit a vyřešit ji i graficky. Žák 

za danou úlohou nevidí pouze číselný výsledek, ale má konkrétní představu, co spočítal. 

 

6.1 Metody použité k motivaci žáků v odborných předmětech 

Nejvíce zmiňované jsou audio a video ukázky. Jako vysoce motivační je označeno použití vhodně 

vybrané simulace jevu nebo technologie. Čím více se simulace blíží realitě, tím vyšší je zájem 

o dané téma. Další možností motivovat žáky je uvádění názorných příkladů z praxe – reálné 

fotografie nebo záznamy skutečných událostí.  

V odborných předmětech se pro výuku a motivaci žáků nejvíce osvědčují metody názorně-

demonstrační. Ve spojení s didaktickou technikou je možné vytvářet multimediální prostředí 

a efektivněji působit na vnímání žáků. Pro poznání fyzikálních zákonitostí a následná řešení 

cvičebních úloh tyto metody jsou velmi přínosné. [24]   

Výsledky výzkumu na školách ukázaly, že znalosti žáků se výrazně zlepšily, když na začátku týdne 

proběhlo opakování učiva z minulého týdne. Mohlo se jednat o didaktický test, krátký esej, kvíz, 

hraní rolí apod.  

Výzkum prokázal, že učivo, které není dostatečně procvičováno a opakováno, je stejně velmi 

rychle žáky zapomenuto.  

Samostatné procvičování by se mělo zabývat stejným učivem jako řízené procvičování. Žáci 

potřebují být pro samostatné procvičování dobře připraveni. Je vhodné na začátku zopakovat 

žádoucí postup řešení alespoň na jednom příkladu. Z výuky distančním způsobem jsme získali 

významné učební pomůcky v podobě různých materiálů uložených na školních serverech 

či uložištích.  
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6.2 Zkušenosti ze SPŠS v Dušní 17 

Při zpracování této bakalářské práce byla navázána spolupráce se Střední průmyslovou školou 

stavební v Dušní 17. Byly zjištěny dostupné výukové prostředky pro prezenční i distanční výuku, 

technické vybavení běžného žáka, požadavky na žáky během prezenční i distanční výuky a mnoho 

dalších informací. 

6.2.1 Vybavení školy a žáků 

Každá třída je vybavena bílou tabulí s fixem, počítačem a dataprojektorem. Počítače v učebnách 

mají operační systém Windows 10 s nainstalovanou sadou kancelářských aplikací MS Office 365. 

Počítačové učebny jsou navíc vybaveny odpovídajícím počtem počítačů s nainstalovaným 

softwarem. Na škole se vyskytuje jeden exemplář interaktivní tabule, která se ovšem neosvědčila 

při běžné výuce. Ve škole je dále posilovna, tělocvična, několik laboratoří, včetně jedné laboratoře 

Fakulty stavební ČVUT. Při distanční výuce bylo období, kdy i zaměstnanci měli zákaz vstupu 

do prostor školy dle platných nařízení vlády ČR. Proto každý učitel musel využít počítač s kamerou 

a mikrofonem pro poskytnutí výuky. Každý zaměstnanec i žák má balíček kancelářských aplikací 

MS Office 365 hrazený školou. 

U žáků se při prezenční výuce vyžaduje zapisování poznámek do papírového sešitu. Využívání 

notebooků bylo zakázáno pro nedisciplinovanost žáků, kteří při výuce notebooky využívali 

i k jiným účelům. Grafické tablety pro psaní poznámek zakázány nejsou, ale žáci je zatím 

nevyužívají. Při distanční výuce se od žáků požaduje připojení k synchronní výuce pořádané přes 

MS Teams. MS Teams disponuje i webovou verzí a k připojení stačí i pouhý mobilní telefon, který 

má každý žák. Většina žáků se ale připojovala přes počítač. V takovém případě bylo vyžadováno 

i připojení kamery a mikrofonu. Během pandemie škola půjčovala školní notebooky žákům domů, 

aby se mohli k výuce připojit. Jednalo se o výkonné počítače, které splňují i požadavky na grafické 

programy, které jsou během výuky používány a běžně s nimi žáci pracují v počítačových učebnách. 

6.2.2 Požadavky během distanční výuky 

Na SPŠS v Dušní 17 se na plnohodnotné distanční vyučování přešlo během čtrnácti dnů od prvního 

uzavření škol. Třetí týden již distanční výuky probíhala podle platného rozvrhu. Učitelé měli 

za úkol přes videohovory zajistit výuku v plném rozsahu. Oproti běžnému stavu pak byla zvýšena 

podpora výuky formou výukových podkladů, vkládaných do týmu třídy. Byl zaveden i požadavek 

na spuštění kamer všech účastníků, ale to se v praxi ukázalo jako nereálné, protože se přenos dat 

zvýšil natolik, že se přenos zasekával. Zapisovala se absence včetně „pozdních příchodů“, které se 

ovšem díky různým technickým úskalím tolerovaly. Během distanční výuky žáci plnili i domácí 

úkoly, ročníkové projekty, byli zkoušeni, a dokonce psali hromadné písemné práce.  
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6.2.3 Forma distanční výuky  

Vedení školy nepožadovalo po učitelích konkrétní formu výuky. Požadavek byl na co nejkvalitnější 

předávání informací a interakci se žáky. Základní způsob výuky proto probíhal formou 

videohovorů, kdy slovní výklad učitel doplnil psaním buď na tabuli nebo na papír, kam měl kameru 

namířenou. Úskalí takovéto výuky je ve webové kameře, která má obvykle špatné rozlišení 

a automatické zaostřování. Špatné rozlišení způsobovalo nečitelnost napsaných a nakreslených 

informací. Automatické zaostřování pak způsobovalo rozostření napsaných informací, protože se 

kamera zaostřovala na učitele nebo na ruku. Bylo proto nutné během výuky odcházet od tabule, 

aby se alespoň na chvíli žákům informace zobrazili ostře. 

Kvůli výše popsaným problémům mnoho učitelů přešlo na přípravu prezentací v PowerPointu. 

Příprava kvalitní prezentace ovšem zabere víc času, než má obvykle učitel k dispozici při souběžné 

výuce. Pokud tedy učitel nevyučoval stejný předmět pro více tříd, tak potřebného času 

na přípravu prezentace bylo neúměrně mnoho. Při výuce pomocí prezentace se navíc objevovaly 

stížnosti na přílišnou rychlost výkladu.  

Výuka odborných předmětů, které se zaměřují na CAD a BIM softwary, probíhala tak, že učitel 

zapnul sdílení své plochy a práci v softwaru předváděl stejně jako v počítačové učebně. 

Ale na rozdíl od výuky v počítačové učebně žáci měli na své ploše videohovor s prací učitele 

a nemohli si vše ihned vyzkoušet, tedy za předpokladu, že neměli k dispozici dvě obrazovky. 

Poslední využívanou formou distanční výuky bylo nasdílení plochy učitele s grafickým 

programem, ve kterém učitel kreslil jako na tabuli. Bylo možné využít rastrového programu 

(Malování, Adobe Photoshop, …). V takovém případě byl ale zapotřebí kreslící grafický tablet, 

protože při psaní a kreslení pomocí myši v takovém rozsahu hrozí syndrom karpálního tunelu. 

Výhodnější tedy byly vektorové grafické programy (Inkscape, Corel DRAW, …). Ohlasy na výuku 

sdílením grafických programů byly velmi kladné. 

Zkoušení znalostí bylo během výuky nejtěžší disciplínou. I přes zapnuté kamery, parametrická 

zadání a mnohá další opatření nešlo zabránit v opisování.  

6.2.4 Doba po distanční výuce 

Ve školním roce 2021/2022 již nebyla distanční výuka dominantní formou výuky. Díky izolacím 

a karanténám ale byla v omezené míře využívána. Dokonce v případě individuálních karantén 

probíhala prezenční a distanční výuka současně, kdy žáci v karanténě viděli přes kameru, co se 

děje ve třídě. Interakce se žáky v karanténě ovšem při této kombinované výuce byla téměř nulová. 

Výuka prováděná učitelem je podstatnou součástí procesu získávání informací a nelze jí zcela 

nahradit. Distanční výuka ale ukázala, že je možné žákům poskytnout daleko víc výukových 

pomůcek, a především že o ně žáci stojí a pomáhají jim nejen při distanční ale i při prezenční 

výuce. Ze zkušeností učitelů SPŠ stavební v Dušní je patrné, že výuková pomůcka navržená v rámci 

této bakalářské práce má smysl.  
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7 Tvorba učební pomůcky 

V praktické části bakalářské práce je navržena, naprogramována a spuštěna webová výuková 

pomůcka pro předmět Stavební mechanika. Stavební mechanika je předmět druhého a třetího 

ročníku středních průmyslových škol stavebních a je součástí maturitního předmětu Stavební 

konstrukce. Ve druhém ročníku se žáci učí především pracovat se silami a definovat průřezové 

veličiny. Ve třetím ročníku se pak učí stanovovat vnitřní síly, napětí a deformace stavebních 

konstrukcí (viz tematické plány v Příloze A). V navazujících předmětech se následně žáci učí, jak 

navrhovat stavební konstrukce z různých materiálů. 

Pro absolvování předmětu Stavební mechanika je sice nutné ovládat teoretické znalosti, ale 

hlavní důraz je kladen na zvládnutí výpočtů. Výpočty je nutné procvičovat, ale každý žák má 

individuální potřeby. Zatímco jednomu stačí spočítat jediný příklad, aby látce rozuměl, jiný žák 

může výpočet pochopit až po více příkladech. Dříve pro tyto potřeby vznikaly tištěné sbírky úloh. 

S nástupem počítačů, chytrých telefonů a zejména dostupného internetového připojení se 

možnosti výrazně rozšířily.  

Pro praktickou část této bakalářské práce byla vybrána tvorba webové aplikace s interaktivními 

příklady. Možnosti webových aplikací jsou obrovské. Návrh zde ale respektuje skutečnost, že 

běžný učitel takového předmětu je stavební inženýr, který primárně nemá znalosti tvorby 

pokročilých webových aplikací, a navíc při své práci ani nemá dostatek času vyvíjet komplikované 

projekty. Proto se návrh skládá z tvorby grafického uživatelského rozhraní, příkladů a kontrolních 

skriptů.  

7.1 Druhy výukových pomůcek 

Výukových pomůcek může být celá řada. Zde jsou porovnány pomůcky vhodné pro procvičování 

výpočtů formou samostudia. Vzhledem k dostupnosti pomůcky jsou uvažovány především sbírka 

úloh a různé počítačové aplikace.  

7.1.1 Sbírka úloh 

Jednou z tradičních pomůcek je sbírka úloh. Sbírka úloh je soubor příkladů z daného tematického 

okruhu. Obvykle obsahuje také vzorové příklady s vysvětlením postupu výpočtu, které ovšem 

nebývají doplněny o širší teoretické informace. Ty jsou obsaženy v učebnicích a výukových 

textech. Nakonec sbírka obsahuje také řešení příkladů. Řešení obsahuje obvykle jen výsledek 

příkladu bez postupu, ale je velmi důležitou součástí, protože bez něj si žák nemůže zkontrolovat 

správnost svého výpočtu. 

Sbírka úloh může být v tištěné podobě. V dnešní době se ale postupně tyto sbírky přesouvají 

do elektronické podoby, buď jako elektronické výtisky (např. ve formátu *.pdf) nebo v rámci 

webové aplikace.  
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7.1.2 Off-line aplikace 

Jedná se programy spustitelné na různých elektronických zařízeních bez nutnosti připojení 

k internetu. Jde buď o instalované aplikace, nebo jde o datové soubory do výpočetních programů, 

např. tabulkových editorů typu MS Excel nebo LibreOffice Calc (Obrázek 16). V obou případech je 

však obsah konečný a rozšíření je možné pouze manuální aktualizací dat. 

Vývoj off-line aplikace má své výhody, ale i řadu nevýhod. Jednoznačnou výhodou je to, že zde 

nejsou téměř žádná omezení v rámci návrhu aplikace. Omezení je jen v představivosti autora 

a v hardwarových nárocích aplikace. Jedna z největších nevýhod je ta, že instalace samostatného 

off-line programu je závislá na operačním systému koncového zařízení. Aby bylo možné používat 

program na různých operačních systémech, je potřeba ho zkompilovat pro každý z těchto 

systémů. V rámci stejného operačního systému jsou dnes ale i různé verze. Kompatibilita 

i funkčnost aplikace mohou s aktualizací operačního systému zmizet. Tato skutečnost je obvykle 

doprovázena velkým množstvím administrativy kolem pouhého fungování programu a velkém 

množství platforem. 

V případě použití běžných výpočetních programů se problém s kompatibilitou programu 

a operačního systému přesouvá na výrobce softwaru. Ovšem nezmizí tím problém kompatibility 

mezi verzemi programu. Například výpočetní soubor vytvořený v české mutaci programu MS Excel 

nebude v anglické mutaci stejného programu plně fungovat. Problém nastává v názvech funkcí 

a v rozdílu mezi českou desetinnou čárkou a anglickou desetinnou tečkou. V neposlední řadě také 

může být problém ve vnucování konkrétního a často komerčního softwaru. 

 

 

Obrázek 16 Výpočet v MS Excel   
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7.1.3 On-line aplikace 

On-line aplikace využívá připojení k internetu k načítání dat. Může se jednat o kompilovaný 

program se stejnými nevýhodami s kompatibilitou jako off-line verze programu. Další variantou je 

webová aplikace, kterou otevře a spustí běžný prohlížeč. V obou případech je ale hlavní výhodou, 

že lze v průběhu školního roku vylepšovat, opravovat a přidávat další obsah. 

Instalovaná aplikace může poskytnou větší volnost v návrhu. Zároveň objemy dat stahované 

z internetu mohou být omezené na nezbytné minimum. Zároveň může takováto aplikace fungovat 

v off-line režimu, kdy je přístupný jen dosud stažený obsah a v případě přístupu k internetu dojde 

k automatické aktualizaci. 

Webová aplikace se dá vytvořit různými způsoby. Spouští se v běžném prohlížeči webových 

stránek (Obrázek 17). Webová aplikace funguje tak, že uživatel pošle požadavek na server, server 

požadavek vyhodnotí a pošle uživateli zpět vygenerovaný kód, který prohlížeč zobrazí. Ani zde se 

nedá úplně vyhnout problému s kompatibilitou. Hlavní příčina je ta, že se programovací jazyky 

neustále vyvíjejí a mění. Proto se může stát, že starší webová aplikace může časem přestat 

správně fungovat. K odstranění takové závady ovšem stačí aktualizovat zdrojový kód, nebo 

na serveru, pokud je to možné, nastavit kompatibilitu se starší verzí programovacího jazyku. 

Druhý problém s kompatibilitou je se zobrazením grafických prvků. Různé prohlížeče mohou 

zobrazovat stejné prvky různě. V kódu lze s touto skutečností počítat a pro každý prohlížeč 

definovat jiné parametry, aby došlo ke stejnému zobrazení. Pokud ale není grafická přesnost 

nutností, je snazší uživateli sdělit, pro jaký prohlížeč byla aplikace optimalizována. 

 

 

Obrázek 17 Webová aplikace  
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7.2 Potřebné nástroje k tvorbě webové aplikace  

K tvorbě webové aplikace je zapotřebí jakýkoliv libovolný textový editor, znalost programovacích 

jazyků a server, kde bude aplikace umístěna.  

7.2.1 Textový editor 

Výběr textového editoru je zcela na uživateli. Lze použít obyčejný Poznámkový blok 

i profesionální Visual Studio od Microsoftu. Programátorských editorů existuje obrovské 

množství. Je vhodné použít takový editor, který má funkci zvýraznění syntaxe. Jedná se o funkci, 

která zvýrazňuje různé části zdrojového kódu a usnadňuje tím uživateli orientaci v textu 

a odstraňování chyb. Druhou vhodnou funkcí je tzv. našeptávač. Tato funkce uživateli v průběhu 

psaní textu nabízí možnosti, jak text dokončit. Může nabízet názvy příkazů, funkcí, ale i uživatelsky 

definovaných proměnných. 

Pro tvorbu výukové pomůcky byl použit PSPad editor vyvíjený Janem Fialou od roku 2001. 

Grafické uživatelské rozhraní je v češtině. Jedná se o freeware, tzn. že je bezplatně k použití, ale je 

možné autora finančně podpořit, nebo alespoň uvést ve zdrojovém kódu, že byl vytvořen v tomto 

editoru (Obrázek 18, řádek 5).  

 

 

 

Obrázek 18 PSPad editor  
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Při práci s PSPad editorem na Windows 10 občasně došlo k nečekanému ukončení z důvodu 

chyby. Po opětovném otevření se v souboru nalézaly znaky z cizí znakové sady. Chyba nastávala 

většinou při zavírání více otevřených souborů naráz.  

Mezi kladné vlastnosti pak patří kromě zvýrazňování syntaxe a funkce „našeptávač“ v podstatě 

absolutní volnost v přizpůsobení programu, a to jak graficky, tak programátorsky tvorbou 

vlastních skriptů. Pro práci pak bylo velmi příjemné nastavení tmavších barevných schémat 

(Obrázek 19). 

 

 

Obrázek 19 PSPad editor – barevná schémata 

7.2.2 Programovací jazyky 

V případě tvorby webové aplikace je nutno počítat s využitím více programovacích jazyků. Hlavní 

struktura webového rozhraní je psána v HTML kódu. Jedná se o základní programovací jazyk, který 

vytváří strukturu i statický obsah. Jeho schopnosti jsou ovšem značně omezené, a to nejen 

v případě grafických prvků, ale i v případě aktivních a dynamických prvků. 

Druhým jazykem je JavaScript (JS). Ten slouží k úpravě již načteného kódu. Vytváří tím 

dynamické prostředí. Kontroluje vyplněná pole, provádí výpočty, mění texty atd. Navržená 

pomůcka by mohla být naprogramována jen za pomocí HTML a JS. Výsledek by byl vizuálně 

nevzhledný, ale funkční. Nevýhodou také je, že JavaScript je načtený do prohlížeče a je viditelný 

jakémukoliv uživateli. 

Pro vylepšení grafického rozhraní se využívají kaskádové styly (CSS). Pomocí kaskádových stylů je 

možné změnit základní vizuální styl HTML prvků libovolným způsobem. V kombinaci 

s JavaScriptem se vizuální styl může měnit dynamicky.   
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Posledním programovacím jazykem je PHP nebo Python. Jedná se o programovací jazyk serveru. 

Když uživatel pošle dotaz na server, tak s tím dotazem zašle i další informace, jako jsou např. 

výsledky příkladů. Skript vyhodnotí zaslané informace a poskládá kód složený z HTML, JS a CSS, 

který následně pošle zpět do prohlížeče uživatele. Skript napsaný v tomto programovacím jazyku 

koncový uživatel neuvidí. Uvidí pouze kód, který byl tímto skriptem vygenerován. V bakalářské 

práci byl použit jazyk PHP, protože server, kam byla webová aplikace umístěna, Python 

nepodporuje. 

Důležitá je struktura zápisu všech jazyků. Každý jazyk může mít vlastní soubor a mohou být 

skládány na serveru pomocí PHP dohromady, ale taky mohou být všechny napsány v jediném 

souboru. Ve výsledku je výhodné např. kaskádové styly umístit do samostatného souboru, protože 

je pak lze jednoduše načíst do všech částí aplikace, případně změnou jediného souboru změnit 

vizuální styl celého webu.  

7.2.3 Server 

Server je zařízení, které vyhodnocuje požadavky uživatelů. Jedná se o počítač s velkým výkonem, 

který zvládá obsloužit velké množství dotazů naráz. Každý server má svou IP adresu (např. 

194.79.52.192), ale běžný uživatel se k němu připojuje pomocí domény (např. www.idnes.cz). 

Jsou dvě možnosti, jak zřídit webovou aplikaci.  

První možnost je koupit počítač, nainstalovat na něj serverové aplikace, zakoupit 

od poskytovatele internetu pevnou IP adresu a ročně platit zápis na DNS (Domain Name System) 

server, kde se bude zakoupené doménové jméno přiřazovat k zakoupené IP adrese. Veškerou 

údržbu a řešení problémů je na straně majitele takového serveru. Tzn. vypadne-li elektřina, server 

se vypne a dokud ho majitel po obnovení dodávek elektřiny nezapne, tak je webová aplikace 

nedostupná. 

Druhou možností je zakoupení místa na serveru včetně doménového jména (tzv. webhosting). 

V takovém případě se platí jen poplatek a o vše se stará poskytovatelská firma. Existuje mnoho 

poskytovatelů těchto služeb. Pro tuto bakalářskou práci byl vybrán poskytovatel WebZdarma.cz.  

U poskytovatele WebZdarma.cz je možné získat plnohodnotný webhosting, ale i zcela bezplatný 

webhosting (Obrázek 20). Bezplatný webhosting sebou přináší určitá omezení. Jedná se 

především o doménu třetího řádu (např. doména.wz.cz), omezené místo na disku, množství 

přenesených dat a vloženou reklamu. Zároveň na všechny nahrané soubory musí být odkaz 

ve webové aplikaci.  

V rámci bakalářské práce byla pro výukovou pomůcku zaregistrována doména třetího řádu 

Zakova-BP-MUVS-wz.cz. Zároveň byl zaplacen poplatek za základní tarif na dva roky. Po uplynutí 

dvou let tarif změní na tarif zdarma a ve webové aplikaci se zobrazí reklama. Výuková pomůcka 

ale bude k nahlédnutí, dokud jí poskytovatel dle vlastního uvážení nesmaže. V případě zřízení 

plnohodnotného webhostingu by ke smazání výukové pomůcky došlo do dvou měsíců 

od neuhrazení dalšího poplatku.   
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Obrázek 20 Webhosting 

 

Po registraci domény je potřeba aktivovat účet přes odkaz, který přijde na e-mail vyplněný při 

registraci. Během aktivace se pak nastavuje heslo. Po přihlášení k uživatelskému účtu je možné 

vidět statistiku návštěvnosti, využití místa na disku nebo aktivované služby. Pro nahrání skriptů 

webové aplikace slouží správce souborů (Obrázek 21).   
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Obrázek 21 Správce souborů 

Webový správce není příliš uživatelsky přívětivý. Složky se musí zakládat ručně a díky tomu 

nahrání souborů zabírá mnoho času. Proto je lepší zřídit FTP přístup pomocí programu Total 

Commander (Obrázek 22).  

Při nastavování přístupu jsou potřeba informace z registračního e-mailu (Obrázek 23). 

 

Obrázek 22 Total Commander 64 bit 

 

Obrázek 23 Přístupové informace z registračního mailu  
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Po stisknutí tlačítka FTP v horní liště a tlačítka Nové připojení… se zobrazí formulář (Obrázek 24), 

do kterého se vyplní údaje z registračního mailu a vybrané heslo. Po stisknutí tlačítka připojit 

dojde k úspěšnému připojení (Obrázek 25) a pak lze jednoduše zkopírovat soubory běžným 

vybráním a přetažením (Obrázek 26). 

 

Obrázek 24 Nastavení FTP připojení 

 

Obrázek 25 Úspěšné připojení pomocí FTP 

 

Obrázek 26 Kopírování souborů na server  
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7.3 Grafický návrh 

Přestože hlavní smyslem této webové aplikace je poskytnutí možnosti procvičování výpočtu 

příkladů, tak vizuální forma není nepodstatná. Dnešní mládež je již zvyklá na nějaký standard 

a kvalitní grafické zpracování k němu patří. Navíc dobře vyřešené grafické rozhraní zpříjemňuje 

ovládání a zpřehledňuje předkládané informace. 

7.3.1 Pozadí 

Pozadí by nemělo být rušivé, nemělo by upoutávat zbytečně pozornost a mělo by být barevně 

sladěné s celkovým vzhledem. V HTLM kódu lze jednoduše přiřadit pozadí barvu pomocí 

předefinovaných názvů, nebo pomocí hexadecimálního RGB kódu. Jednolitá barva ovšem může 

být rušivá, pokud odstín nezapadá do celkového konceptu. Je proto výhodnější celistvou plochu 

rozbít nějakým vzorem. V bakalářské práci byla použita textura s trojúhelníky, která se stále 

opakuje. 

 

 

Obrázek 27 Barevné varianty textury pozadí 

7.3.2 Rozdělení plochy 

Navrhovaná webová aplikace je optimalizovaná pro počítač tak, aby po přichycení prohlížeče 

k polovině obrazovky byl uprostřed vymezen pruh pro obsah. Bez kaskádových stylů se dělení 

obrazovky realizuje pomocí tabulek. S kaskádovými styly je možné dosáhnout lepšího vizuálního 

efektu (Obrázek 28). 

 

 

Obrázek 28 Dělení plochy 

Vlevo – dělení pomocí tabulek; Vpravo – dělení pomocí kaskádových stylů  
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7.3.3 Odkazy 

Přesun mezi jednotlivými stránkami webové aplikace je realizován pomocí hypertextových 

odkazů. Klasický hypertextový odkaz vytvořený pomocí HTML je pouze modrý podtržený text. 

Nejen, že je takový odkaz nevzhledný, ale při zobrazení aplikace na mobilním zařízení s menší 

dotykovou obrazovkou se na něj i špatně kliká prstem. Proto byly pomocí kaskádových stylů 

nadefinovány odkazy (Obrázek 29), které vizuálně vypadají jako tlačítka. Při najetí kurzorem nad 

tlačítko se tlačítko zvýrazní a při stisku se vizuálně stlačí (Obrázek 30).  

 

 

Obrázek 29 CSS zápis zeleného tlačítka 

 

Obrázek 30 Tlačítkové odkazy 
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7.3.4 Obrázky zadání 

Zadání příkladů ve stavební mechanice je většinou doprovázeno obrázkem. Obrázek pro webovou 

aplikaci lze realizovat několika způsoby. Grafika se rozděluje na vektorovou a rastrovou.  

Vektorové obrázky mají výhodu v tom, že při přiblížení neztrácí nic na své kvalitě. Je to dáno tím, 

že vektorová grafika definuje tvary pomocí bodů, spojnic a křivek. Stejně tak text může být 

definován umístěním a natočením a při změně velikosti zůstane pořád stejně ostrý. Vektorový 

obrázek je tedy soubor souřadnic a vlastností objektů. Jedním z použitelných vektorových formátů 

je *.svg. 

Rastrová grafika je stále ve webových aplikacích rozšířenější než vektorová grafika. Rastrový 

obrázek je jen matice o pixelové velikosti obrázku, kde je pro každý pixel zaspaná hodnota barvy. 

Tedy alespoň u bezztrátových formátů typu *.bmp nebo *.png. Pro úsporu množství přenášených 

dat se totiž často používají komprimované formáty nejčastěji *.jpeg a *.gif, které sdružují celé 

oblasti stejné barvy. Pokud je zapotřebí, aby některé pixely byly průhledné, tak se výběr vhodných 

formátů zmenší. Průhlednost je možné získat u formátů, které podporují tzv. alfa kanál. Jedná se 

např. o formát *.png a *.gif (Obrázek 31).  

K tvorbě rastrových obrázků je možné použít nejen rastrové grafické programy (Malování, Gimp, 

Adobe Photoshop,…), ale i vektorové (Inkscape, LibreOffice Draw, CorelDraw,…), které umí 

vektorový obrázek převést na rastr. Opačně tento převod obecně nefunguje. Existují sice 

algoritmy, které dopočítají z rastrového obrázku nějaké tvary, a převedou je na vektory, ale 

výsledek obvykle není tak dobrý, jako v opačném směru. 

 

 

Obrázek 31 Obrázek zadání příkladu ve formátu *.png 

a) Obrázek v programu GIMP (šachovnice = alfa kanál); b) Zobrazení v prohlížeči; c) Zobrazení v aplikaci 
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7.4 Výpočetní skript 

Statickou webovou aplikaci, která pouze zobrazuje předem nadefinované informace, je možné 

napsat se znalostí pouhého HTML. Pro kontrolu výsledků je nutné použít buď Javascript, PHP 

nebo Python. V bakalářské práci je pro parametrické zadávání a generátory náhodného zadání 

využíván Javascript a pro kontrolu výsledků je používán jazyk PHP. K zadávání vstupních informací 

a k jejich vyhodnocování slouží tzv. vstupní pole, které je prvkem tzv. formuláře.  

7.4.1 Formulář 

Formulář je ve zdrojovém kódu vyznačen párovým tagem <form></form> a vizuálně se na webové 

stránce nijak nezobrazuje. Pouze přidružuje vstupní pole k formuláři, definuje akci, která se bude 

dít po odeslání formuláře, a definuje metodu, kterou se hodnoty ze vstupních polí přenesou 

k dalšímu vyhodnocení.  

Všechna vstupní pole, která je potřeba použít při vyhodnocení správnosti zadaných výsledků 

tedy musí být ve zdrojovém kódu napsána mezi tagy <form></form>. Akce, která se má 

po odeslání formuláře provést, může být samostatný skript nebo odkaz na novou stránku, která 

s vloženými informacemi bude dále pracovat. A metody k přenosu dat jsou na výběr dvě. Metoda 

GET podporuje především proměnné typu „string“ (řetězec znaků) a vypisuje proměnné 

ze vstupních polí do adresy URL, např:  

https://zakova-bp-muvs.wz.cz/vyhodnoceni.php?sílaX=3&silaY=4&vyslednice=5  

Z ukázkové adresy URL je patrné, že se v prohlížeči načte stránka vyhodnoceni.php z kořenového 

adresáře a jako proměnné k vyhodnocení jsou serveru zaslány hodnoty síly ve směru osy x, síly 

ve směru osy y a hodnota výslednice. Metoda POST umí předávat proměnné různých typů v rámci 

„http requestu“, což je dotaz zaslaný uživatelem na server při odeslání formuláře. Při metodě 

POST se proměnné nezobrazují v URL adrese. V bakalářské práci byla použita metoda POST. 

7.4.2 Vstupní pole 

Vstupní pole jsou prvky sloužící k předání hodnot k vyhodnocení. Přestože je ke zpracovaní dat 

zapotřebí některý z dalších programovacích jazyků, tak vstupní pole jsou součástí jazyku HTML. 

Do webové aplikace se tato pole vkládají pomocí nepárových tagů <input>, <textarea> a <select>.  

Tag <input> se používá nejčastěji, protože nastavením vlastnosti „type“ lze pole změnit 

na tlačítko, zaškrtávací pole, interaktivní obrázek, pole pro heslo, přepínač, resetovací a textové 

tlačítko, a hlavně na tlačítko pro odeslání formuláře (Tabulka 2). Oproti tomu tag <textarea> 

vytvoří pouze textové pole o definovaném počtu sloupců a řádků a tag <select> vytvoří 

rozbalovací seznam s přednastavenými hodnotami. 

Vlastnost „name“ pak definuje pod jakým jménem se proměnná odešle na server. Je tedy 

vhodné volit stručné a jasné pojmenování. Ke jménu proměnné se přiřadí i její hodnota. Hodnotu 

lze přednastavit v kódu vlastností „value“.  
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Tabulka 2 Možnosti vstupního pole <input> 

Hodnota atributu 

„type“ 

Popis 

Zápis 
Ukázka 

button 
Univerzální tlačítko bez předdefinované funkce 

<input type="button" value="Klikni!"> 
 

checkbox 
Zaškrtávací pole 

<input type="checkbox"> 
 

file 
Tlačítko, pro načtení souboru 

<input type="file"> 
 

hidden 
Skryté pole 

<input type="hidden"> 

 

image 
Obrázkové tlačítko pro odeslání formuláře 

<input type="image" src="obr.jpg">  

password 
Textové pole pro heslo 

<input type="password" size="10"> 
 

radio 
Přepínací radiobutton 

<input type="radio"> 
 

reset 
Resetovací tlačítko 

<input type="reset">  

submit 
Tlačítko pro odeslání formuláře 

<input type="submit">  

text 
Textové pole 

<input type="text"> 
 

 

7.4.3 Javascript 

V bakalářské práci je Javascript použit k vytvoření generátoru náhodných zadání, parametrickému 

zadávání a k dynamickým změnám bez nutnosti odesílat požadavek na server. Javascript je možné 

ve zdrojovém kódu zapsat různými způsoby. Jsou použité dva různé způsoby.  

První způsob je zápis v rámci vlastností vstupního pole. Typicky jde o vlastnosti, které definují 

události. Jde např. o událost „onfocus“, která se spustí při aktivování pole, nebo o událost, 

„oninput“, která se spustí při zadávání do pole a mnoho dalších. Javascript může např. vymazat 

text „Sem zadejte hodnotu“ z textového pole při jeho aktivování. 

Druhý způsob je zápis funkce mezi párový tag <script></script>. Javasctript může rovnou 

vykonávat nějakou akci, nebo může být nadefinována funkce, na kterou je v dalším kódu 

odkazováno např. v rámci událostí. 

Následující zdrojové kódy ukazují definování parametrů, následné načtení do skriptu a práci 

s hodnotami.  
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<!-Zdrojový HTML kód definující parametry a, b a c --> 

<h1>Zadané hodnoty </h1>  <!-Nadpis--> 

<div class="clearfix">   <!-Neviditelné vymezení umístění--> 

<div id="mezera"></div>  <!-Prázdný sloupec vlevo--> 

<div id="Nahled3Sloupce"> <!-Šedivé pole s hodnotou a--> 

a = <INPUT NAME=a id=a value="1.0" type="number" min="0.5" max="1.5" 

step="0.1" maxlength="3" oninput="javascript: if (this.value.length > 

this.maxLength) this.value = this.value.slice(0, this.maxLength); 

spocitat_zadani();" onBlur="javascript: if (this.value > this.max) 

this.value = this.max; if (this.value < this.min) this.value = this.min; 

spocitat_zadani();"> 

</div> 

<div id="mezera"></div>  <!-Prázdný sloupec druhý zleva--> 

<div id="Nahled3Sloupce"> <!-Šedivé pole s hodnotou b--> 

b = <INPUT NAME=b id=b value="1.0" type="number" min="0.5" max="1.5" 

step="0.1" maxlength="3" oninput="javascript: if (this.value.length > 

this.maxLength) this.value = this.value.slice(0, this.maxLength); 

spocitat_zadani();" onBlur="javascript: if (this.value > this.max) 

this.value = this.max; if (this.value < this.min) this.value = this.min; 

spocitat_zadani();"> 

</div> 

<div id="mezera"></div>    <!-Prázdný sloupec třetí zleva--> 

<div id="Nahled3Sloupce"> <!-Šedivé pole s hodnotou c--> 

c = <INPUT NAME=c id=c value="1.0" type="number" min="-1.0" max="1.0" 

step="0.1" maxlength="4" oninput="javascript: if (this.value.length > 

this.maxLength) this.value = this.value.slice(0, this.maxLength); 

spocitat_zadani();" onBlur="javascript: if (this.value > 0 && this.value > 

this.max) this.value = this.max; if (this.value < 0 && this.value > 

this.min) this.value = this.min; spocitat_zadani();"> 

</div> 

<div id="mezera"></div>  <!-Prázdný sloupec vpravo--> 

</div> 

 

 

Obrázek 32 Zobrazení parametrického zadání  
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<!-- Funkce počítající hodnoty zadání v závislosti na zadaných  parametrech--> 

<script>    /*začátek javascriptu*/ 

function spocitat_zadani() { /*definování funkce*/ 

 

/*Pro získání hodnoty se využívá funkce document.getElementById a parametr je 

název vstupního pole, ze kterého se hodnota získává. Jelikož script operuje 

s desetinnými tečkami, tak je nutné desetinné čárky nahradit funkcí replace. 

Nahrazení probíhá pouze ve zvolené vlastnosti value. Jelikož v javascriptu není 

možné deklarovat typ proměnné, tak se musí proměnná vynásobit jedničkou pro 

jistotu převedení hodnoty na číslo.*/ 

            var a = document.getElementById("a"); 

                a = a.value.replace(',', '.')*1; 

            var b = document.getElementById("b"); 

                b = b.value.replace(',', '.')*1; 

            var c = document.getElementById("c"); 

                c = c.value.replace(',', '.')*1; 

 

/*Výpočet sil a úhlů pak probíhá matematickým zápisem do řádku se závorkami. 

Funkce Math.round zaokrouhluje hodnotu na celé číslo. Pro získání čísla se 

třemi desetinnými čísly stačí před zaokrouhlením hodnotu vynásobit tisícem a po 

zaokrouhlení opět vydělit tisícem. */ 

            var F1 = Math.round((8 - a) * 1000) / 1000;       

            var F2 = Math.round((6 + a - c) * 1000) / 1000;  

            var F3 = Math.round((3 * b) * 1000) / 1000;  

            var F4 = Math.round((5 + 2 * c) * 1000) / 1000;  

            var Alfa1 = Math.round((10) * 1000) / 1000;  

            var Alfa2 = Math.round((100 * b) * 1000) / 1000;  

            var Alfa3 = Math.round((0) * 1000) / 1000;  

            var Alfa4 = Math.round((20 + 10 * a) * 1000) / 1000;  

 

/*Pro změnu textu v již načtené stránce se používá funkce innerHTML, která mění 

HTML kód v předem definovaném prvku. V ukázce se sčítají části HTML kódu 

v uvozovkách s vypočtenými proměnnými.*/ 

    Hodnoty_zadani_1.innerHTML = "F<sub>1</sub> = " + F1 + " kN"; 

    Hodnoty_zadani_1.innerHTML += "<br>F<sub>2</sub> = " + F2 + " kN"; 

    Hodnoty_zadani_1.innerHTML += "<br>F<sub>3</sub> = " + F3 + " kN"; 

    Hodnoty_zadani_1.innerHTML += "<br>F<sub>4</sub> = " + F4 + " kN"; 

    Hodnoty_zadani_2.innerHTML = "&alpha;<sub>1</sub> = " + Alfa1 + "°"; 

    Hodnoty_zadani_2.innerHTML += "<br>&alpha;<sub>2</sub> = " + Alfa2 + "°"; 

    Hodnoty_zadani_2.innerHTML += "<br>&alpha;<sub>3</sub> = " + Alfa3 + "°"; 

    Hodnoty_zadani_2.innerHTML += "<br>&alpha;<sub>4</sub> = " + Alfa4 + "°"; 

} 

</script>  
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7.4.4 PHP 

Výpočetní PHP skript se nachází v kódu stránky, na který se odkazuje uživatelem odeslaný 

formulář. PHP skript je ve zdrojovém kódu vymezen tagy <?php a ?>. Nejprve je vhodné načíst 

zadané hodnoty do lokálních proměnných. Proměnná má v jazyce PHP před svým názvem symbol 

$. Hodnoty se z http requestu získávají funkcí $_POST['název pole']. Následně se s nimi pracuje 

podobně jako v javascriptu. 

 

<!—Načtení hodnot a výpočet výsledků pomocí PHP--> 

<?php            

$a = str_replace(",", ".", $_POST['a']) ;  /* Načtení vyplněných hodnot  

$b = str_replace(",", ".", $_POST['b']) ;  zadání + převod desetinných čárek  

$c = str_replace(",", ".", $_POST['c']) ;  na tečky */ 

$F1 = round(8 - $a, 3);    /* Výpočet  

$F2 = round(6 + $a - $c, 3);   zadaných 

$F3 = round(3 * $b, 3);    hodnot 

$F4 = round(5 + 2 * $c, 3);   se  

$Alfa1 = round(10, 3);    zaokrouhlením  

$Alfa2 = round(100 * $b, 3);   na 

$Alfa3 = round(0, 3);    3 desetinná  

$Alfa4 = round(20 + 10 * $a, 3);   místa. */ 

$F1x = $F1 * cos(deg2rad($Alfa1));    /* složka x síly 1 */ 

$F2x = $F2 * cos(deg2rad($Alfa1 + $Alfa2));  /* složka x síly 2 */ 

$F3x = $F3 * cos(deg2rad(180));   /* složka x síly 3 */ 

$F4x = $F4 * cos(deg2rad(270 - $Alfa4));  /* složka x síly 4 */ 

$F1y = $F1 * sin(deg2rad($Alfa1));   /* složka y síly 1 */ 

$F2y = $F2 * sin(deg2rad($Alfa1 + $Alfa2));  /* složka y síly 2 */ 

$F3y = $F3 * sin(deg2rad(180));   /* složka y síly 3 */ 

$F4y = $F4 * sin(deg2rad(270 - $Alfa4));  /* složka y síly 4 */ 

$FRx_v = $F1x + $F2x + $F3x + $F4x;   /* výslednice ve směru x */ 

$FRy_v = $F1y + $F2y + $F3y + $F4y;      /* výslednice ve směru y */ 

$FR_v = sqrt($FRx_v * $FRx_v + $FRy_v * $FRy_v); /* velikost výslednice */ 

/*Výpočet velikosti úhlu podle zjištění kvadrantu*/ 

if ($FRx_v > 0 && $FRy_v > 0):                  /*1. kvadrant*/ 

    $AlfaR_v = rad2deg(asin(abs($FRy_v)/$FR_v));                                      

elseif ($FRx_v < 0 && $FRy_v > 0):              /*2. kvadrant*/ 

    $AlfaR_v = 180 - rad2deg(asin(abs($FRy_v)/$FR_v));  

elseif ($FRx_v < 0 && $FRy_v < 0):              /*3. kvadrant*/ 

    $AlfaR_v = 180 + rad2deg(asin(abs($FRy_v)/$FR_v));                                   

else:                                           /*4. kvadrant*/ 

    $AlfaR_v = 360 - rad2deg(asin(abs($FRy_v)/$FR_v)); 

endif; 

?>  
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7.5 Návrh příkladů 

Při navrhování stavebních konstrukcí mohou být výsledky stejné konstrukce velmi rozdílné. Závisí 

na použitém materiálu, na tvaru konstrukce, na průřezech a na dalších parametrech. Při zadání 

takových příkladů by buď muselo být v zadání specifikováno vše, co ovlivňuje výsledek, nebo by 

v kontrolní skriptu muselo být vše spočítáno na základě zadání uživatele. Předmět stavební 

mechanika ovšem poskytuje základní dovednosti při výpočtu konstrukcí a v bakalářské práci jsou 

řešeny jen příklady týkající se vyrovnávání silových zatížení a ty mají obvykle jedno správné řešení.  

Při návrhu zadání jsou tři základní možnosti. První možností je zadání s pevně stanovenými 

hodnotami. Druhým řešením je parametrické zadání a poslední možností je zadání na základě 

koeficientů. 

7.5.1 Pevné zadání  

Základní výhodou zadání s pevně stanovenými hodnotami je možnost přiložení obrázku k zadání, 

který je ve správném měřítku a poměru. Druhou výhodou je jediné řešení. Při pevném zadání tedy 

není potřeba programovat výpočetní skript, stačí pouze načíst a zkontrolovat výsledky. Jediné 

řešení je ale zároveň nevýhodou, protože s možností změny hodnot zadání přibývají další zadání 

a tím i možnosti na procvičování výpočtů. 

7.5.2 Parametrické zadání 

Parametrické zadávání se realizuje tak, že se připraví zadání obecně včetně obrázku. Hodnoty 

se označí, ale jejich velikost se zadává do vstupních polí. K vyhodnocení je pak nutné kromě 

načtení a kontroly výsledků, načíst a vypočítat správné řešení. Vytvořit takovéto univerzální 

parametrické zadání vyžaduje více času. Kromě sestavení výpočetního skriptu je potřeba také 

přemýšlet nad různými kombinacemi parametrů, aby nedošlo k situacím, kdy výpočet zkolabuje 

např. z důvodu dělení nulou. Tyto situace je možné vyřešit podmínkami ve výpočetním skriptu 

nebo omezením hodnot ve vstupních polích pomocí javascriptu. Pro parametrické zadávání byl 

v rámci bakalářské práce naprogramován jednoduchý generátor náhodného zadání, který 

do každého pole vloží náhodnou hodnotu v nastaveném rozsahu. 

7.5.3 Zadání na základě koeficientů 

Zadání na základě koeficientů je vhodné např. při zadávání domácích úkolů, kdy se pomocí 

několika koeficientů přepočítají všechny hodnoty zadání. Každý student tak může na začátku 

školního roku obdržet své koeficienty např. a, b a c. Následně pak má své originální zadání.  
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7.6 Kontrola výsledků  

Při kontrole výsledku je potřeba zohlednit, že mezivýpočty obvykle nevycházejí hezky na celá čísla 

a je nutné je zaokrouhlovat. Není tedy možné kontrolovat jednu jedinou hodnotu. Jednou 

z možností je kontrola na pět platných číslic. V bakalářské práci byla ale zvolena kontrola ±0,5% od 

vypočteného výsledku. 

7.6.1 Přesnost ±0,5% 

Následující funkce ukazuje kontrolu jedné veličiny. Nejprve se načte hodnota veličiny, správný 

výsledek a přesnost. Další část skriptu vypíše uživatelem zadanou hodnotu na display. Po kontrole, 

že je hodnota v zadaném rozmezí, se vypíše verdikt doplněný obrázkem 

<!-- Kontrola jedné veličiny  --> 

<?php 

$Zadane = $FRx;    /* Kontrolovaná hodnota*/ 

$SpravnyVysledek = $FRx_v;     /* Správný výsledek*/ 

$presnost=0.005;     /* Přesnost 0,05% */ 

?> 

F<sub>Rx</sub> = <?php      /* Kontrolovaná veličina */ 

/* Tato podmínka kontroluje, zda uživatel zadal hodnotu */ 

if ($Zadane == '' || $Zadane == 'Sem zadejte hodnotu'): /* Když není zadáno */ 

    echo "-" ;    /* Zobrazí „-“ */ 

else:       /* jinak… */ 

    echo $Zadane ;    /* … zobrazí zadanou hodnotu */ 

endif ;  

?> kN&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  <!-- jednotky kontrolované veličiny--> 

<!-- Funkce kontrolující správnost výsledku s danou přesností --> 

<?php   

if ($Zadane == '' || $Zadane == 'Sem zadejte hodnotu' ): 

echo "Hodnota nevyplněna " ; ?><IMG SRC="../../obr/chyba.gif"><?php                

elseif (($Zadane) == $SpravnyVysledek ): 

echo "Správně " ; ?><IMG SRC="../../obr/OK.gif"><?php 

elseif (($Zadane) > (0)  && ($Zadane) > ($SpravnyVysledek * (1-$presnost))  && 

($Zadane) < ($SpravnyVysledek * (1+$presnost))): 

echo "Správně " ; ?><IMG SRC="../../obr/OK.gif"><?php  

elseif (($Zadane) < (0)  && ($Zadane) < ($SpravnyVysledek * (1-$presnost))  && 

($Zadane) > ($SpravnyVysledek * (1+$presnost))): 

echo "Správně " ; ?><IMG SRC="../../obr/OK.gif"><?php                         

else: 

echo "Špatně " ; ?><IMG SRC="../../obr/KO.gif"><?php 

endif;     

?>  
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7.7 Konečný návrh webové aplikace  

V rámci bakalářské práce byly zpracovány příklady na téma (Obrázek 33): 

- Sčítání sil na přímce 

- Rozklad sil pomocí goniometrických funkcí 

- Skládání sil 

- Statický moment síly k bodu 

- Momentová Varignonova věta 

- Dvojice sil 

- Svazek sil 

- Obecná soustava sil 

 

 

Obrázek 33 Náhled webové aplikace  
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Celkem bylo zpracováno jedenáct zadání s pevnými hodnotami, šest parametrických zadání 

s generátory náhodných zadání a tři zadání s koeficienty. V rámci webové aplikace je také jeden 

webový vzorový příklad, jeden vzorový příklad ve formátu *.pdf a prezentace vysvětlující 

goniometrické funkce. 

Každý příklad má zadávací stránku, kde se v případě parametrických zadání vyplňují nejen 

výsledky, ale i hodnoty zadání (Obrázek 34). 

 

 

Obrázek 34 Zadání parametrického příkladu  
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Po stisku tlačítka „Kontrola“ se zobrazí vyhodnocení správnosti zadaných výsledků (Obrázek 35). 

Tlačítko „Nové zadání“ pak slouží k návrtu zpět na zadávací stránku, kde jsou přednastavené 

parametry zadané vyhodnocované hodnoty z předchozí kontroly. Tlačítkem „Zpět“ se uživatel 

vrátí na rozcestník s náhledy příkladů (Obrázek 33). 

 

 

Obrázek 35 Kontrola výsledků 

 

Všechna zadání použitá ve webové aplikaci jsou k nahlédnutí v příloze B. 
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7.8 Ohlasy studentů 

Webová aplikace byla představena osmdesáti čtyřem žákům druhého ročníku, pro které je 

pomůcka navržena. Šedesát z nich bylo ochotno se podělit o zkušenosti, dojmy a náměty 

k dalšímu zlepšování. Z přiložených grafů (Obrázek 36) je patrné, že většina žáků k zobrazení 

pomůcky využívá především počítač. Vzhled pomůcky a způsob zadání příkladů podle žáků 

nevyčnívá ani v kladném ale ani v záporném směru. Důležité je, že dle žáků je aplikace přehledná 

a přínosná. A nejdůležitější zjištění je, že podle 98 % žáků má smysl aplikaci dál vyvíjet, rozšiřovat 

a vylepšovat. 

V námětech ke zlepšení se často opakovalo: 

o Více vzorových příkladů 

o Více kontrolovaných mezivýpočtů 

o Možnost náhledu postupu výpočtu při neúspěšném zadání výsledků 

o Možnost přepnou vzhled mezi světlým a tmavým pozadím 

o Přihlášení k vlastnímu účtu se statistikou vypracovaných příkladů 

o Možnost přidávání vlastních příkladů a podkladů 

 

 

Obrázek 36 Ohlasy žáků SPŠ stavební v Dušní 17  
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7.9 Hodnocení učební pomůcky 

7.9.1 Výhody a nevýhody navržené pomůcky 

Hlavními výhodami je dostupnost, aktuálnost, okamžitá kontrola výsledků a časová nezávislost. 

S pomůckou může pracovat mnoho žáků zároveň, kdykoliv jsou připojeni k internetu. Učitel může 

přidávat nová zadání, která jsou ihned k dispozici. V případě chyby ve skriptu není potřeba 

stahování aktualizací. Pomůcku lze použít pro zadávání domácích úkolů. Je možné parametrickými 

hodnotami proměnit jedno zadání v téměř nekonečné množství variant stejného příkladu. Žák 

může přijít na konzultaci za učitelem s konkrétním problémem, který se vyskytl v průběhu 

výpočtu. 

Hlavní nevýhoda tkví v tom, že žák musí chtít pracovat samostatně a pomůcku využít. Žák navíc 

musí mít zařízení pro spuštění a přístup k internetu. Programovací jazyky se také vyvíjejí a je 

potřeba zdrojový kód čas od času aktualizovat. Navíc stejná webová aplikace může v různých 

prohlížečích na různých operačních systémech vykazovat drobné odchylky grafického rozhraní 

nebo ovládacích prvků.  

Výhody značně převyšují nevýhody. 

 

7.9.2 Finanční a časová náročnost 

Na otázku finanční a časové náročnosti se lze podívat z několika pohledů. Pokud je učitel technicky 

zdatný, není složité nabýt potřebné znalosti a dovednosti k vytvoření takovéto pomůcky. Je to jen 

otázka potřebného času a odpověď je značně individuální. Pokud má navíc škola vlastní webové 

stránky a správce je schopný zřídit doménu třetího řádu, provoz webové aplikace školu nijak 

finančně nezatíží. Pokud se učitel rozhodne pořídit si vlastní doménu, tak lze počítat s cenou 

kolem 250 Kč bez DPH ročně. Nejdražší varianta by byla pořízení vlastního serveru a jeho 

provozování. V takovém případě se pořízení bude pohybovat v řádu desítek tisíc, dále je potřeba 

server napájet a platit přístup k internetu. A pokud učitel ani není natolik zdatný, aby pomůcku 

sám vytvořil, tak si ji může nechat vytvořit. Přestože se nejedná o složité programování, tak 

s běžnou hodinovou sazbou IT expertů, která se pohybuje v jednotkách tisíc za hodinu se celková 

cena vyšplhá zbytečně vysoko. 

Příprava webové aplikace pro tuto bakalářskou práci začátečníkovi v programování zabrala 

cca 35 hodin. Pomůcka je ale připravena tak, že zadání dalšího příkladu je otázka několika minut 

a počáteční časová investice se v případě využívání určitě vyplatí. Finančně bylo zaplaceno pouze 

15 Kč bez DPH měsíčně na dva roky dopředu. K programování navíc byly použity jen freeware 

programy.  
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Závěr 

V bakalářské práci jsou zmapovány výukové metody, základní didaktické potřeby, učební 

pomůcky, a především problematika distanční výuky. V praktické části se povedlo navrhnout 

a realizovat on-line výukovou pomůcku pro středoškolský odborný předmět „Stavební 

mechanika“. Pomůcka byla vyhotovena jako webová aplikace naprogramovaná pomocí 

kombinace jazyků HTML, PHP, Javascriptu a kaskádových stylů. A byla testovaná na žácích 

2. ročníku na SPŠ stavební v Dušní 17.  Takový typ pomůcky se setkal u žáků s kladným ohlasem. 

Mnozí by plnou verzi této pomůcky během svého studia uvítali. Někteří se aktivně zapojili 

do rozvíjení pomůcky svými nápady, čím by se mohla pomůcka nadále vylepšit.  

Časová náročnost na zpracování pomůcky byla pro začátečníka cca 35 hodin včetně nastudování 

potřebných funkcí pro zpracování webového rozhraní. Pomůcka je připravena na vkládání příkladů 

tak, že průměrný čas potřebný na přidání jednoho příkladu se pohybuje kolem patnácti minut. 

Finanční náročnost byla zvolena minimální, tzn. byl zakoupen prostor na serveru za 15 Kč 

bez DPH měsíčně. V případě nahrání pomůcky na školní server se dají finanční náklady snížit 

na nulu. 

 

S potěšením mohu říct, že se v současné době tato pomůcka na zmíněné škole využívá, vylepšuje 

a rozšiřuje. A to nejen o příklady a zadání pro 2. ročníky, ale také pro 3. ročník.  

 

Tímto se domnívám, že byl stanovený cíl splněn.   
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PŘÍLOHA A 

TEMATICKÝ PLÁN pro šk. rok 2021/2022 
 
povinného vyučovacího předmětu: Stavební mechanika    zkratka: SME 

 

pro třídy 2. ročníku oboru vzdělání 36-47-M/01 Stavebnictví, zaměření POS – DOS – VES 

 

Počet hodin: 66  

 

Téma  měsíc 

1. Úvod                                                                                                                            září 
2. Síla a její účinky na těleso                        září 

2.1. Definice síly a její určení 
2.2. Účinek síly na tuhá tělesa 

2.3. Výslednice a rovnováha   

3. Rovinné soustavy sil       říjen-prosinec 

3.1. Síly působící v jedné přímce 

3.2. Svazek sil 

3.3. Statický moment síly k bodu 

3.4. Momentová Varignonova věta 

3.5. Dvojice sil 

3.6. Soustava rovnoběžných sil 
3.7. Obecná soustava 

4. Statika tuhé desky                  prosinec-únor  
4.1. Tvary prvků stavebních a tuhá deska 

4.2. Rovnovážný stav konstrukcí, akce a reakce 

4.3. Podepření tuhé desky 

4.4. Konstrukce staticky určité a neurčité 

4.5. Reakce staticky určitých konstrukcí 
5. Zatížení stavebních konstrukcí                                            únor-duben  

5.1. Mezní stavy, základní charakteristika, rozdělení 
5.2. Druhy zatěžovacích sil 
5.3. Klasifikace zatížení, míra bezpečnosti 
5.4. Návrhové situace, kombinace zatížení 
5.5. Výpočet zatížení působící na desku, nosník a sloup 

6. Těžiště ploch a průřezové veličiny                duben-červen 

6.1. Těžiště ploch  
6.2. Statický moment plochy 

6.3. Moment setrvačnosti 
6.4. Průřezový modul 
6.5. Poloměr setrvačnosti 

  



| 62 

 

 

TEMATICKÝ PLÁN pro šk. rok 2021/2022 
 
povinného vyučovacího předmětu: Stavební mechanika zkratka: SME 

 

pro třídy 3. ročníku oboru vzdělání 36-47-M/01 Stavebnictví, zaměření POS – DOS – VES 

 

Počet hodin: 96 

 

Téma  měsíc 

1. Staticky určité nosníky                 září – listopad 

1.1. Výpočet reakcí staticky určitých nosníků – opakování 
1.2. Výpočet a vykreslení průběhu posouvajících sil 
1.3. Výpočet a vykreslení průběhu ohybových momentů, maximální hodnota M, vztah 

mezi V a M, Přechodový průřez a inflexní body   
1.4. Výpočet a vykreslení průběhu normálových sil 
1.5. Mohrovy věty, výpočet průhybu nosníku      

2. Staticky neurčité nosníky         listopad – prosinec  

2.1. Staticky neurčité konstrukce, druhy, určení statické neurčitosti 
2.2. Spojité nosníky, výpočet reakcí a vnitřních sil 
2.3. Oboustranně vetknutý nosník        

3. Prutové soustavy         leden – únor  

3.1. Tvarová a statická určitost, zatížení a namáhání prutových soustav 

3.2. Grafická řešení osových sil (Cremonova metoda) 
3.3. Numerická řešení osových sil (Uzlová metoda)  

4. Základy nauky o pevnosti a pružnosti                únor – březen 

4.1. Vnější a vnitřní síly, napětí a přetvoření   
4.2. Pevnostní vlastnosti materiálů, pracovní diagram oceli 
4.3. Prostý tah a tlak 

4.4. Vzpěrný tlak 

4.5. Prostý smyk 

4.6. Prostý ohyb 

4.7. Smyk za ohybu 

4.8. Mimostředný tlak 

5. Základní druhy namáhání u ocelových konstrukcí                         březen – květen 

5.1 Prostý tah  

5.2 Vzpěrný tlak 

5.3 Ohyb 

6. Tlak sypkých hmot a stabilita opěrné zdi                                     květen – červen  

6.1. Gravitační opěrné zdi 

6.2. Úhlové a žebrové opěrné zdi  
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PŘÍLOHA B 
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