


 

TOJŠL 
 

JAROSLAV 2022 
 

BAKALÁŘSKÁ 

PRÁCE 
 

 

Využití moderních technologií ve výuce na střední škole 

 

 

 

The use of modern technologies in secondary school teaching 

 

 

 

STUDIJNÍ PROGRAM 
Specializace v pedagogice 

 

STUDIJNÍ OBOR 
Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku 

 

VEDOUCÍ PRÁCE 
doc. Ing. David Vaněček, Ph.D.



 

 



 

 

  



 

Tojšl, Jaroslav. Využití moderních technologií ve výuce na střední škole. Praha: ČVUT 2022. 

Bakalářská práce. České vysoké učení technické v Praze, Masarykův ústav vyšších studií. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 

Prohlašuji, že jsem svou bakalářskou práci vypracoval samostatně. Dále prohlašuji, že jsem 

všechny použité zdroje správně a úplně citoval a uvádím je v přiloženém seznamu použité literatury. 

Nemám závažný důvod proti zpřístupňování této závěrečné práce v souladu se zákonem č. 

121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých 

zákonů (autorský zákon) v platném znění. 

 

 

V Praze dne: 01. 08. 2022 Podpis:   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Děkuji doc. Ing. Davidu Vaněčkovi, Ph.D. za  vedení mé bakalářské práce, za odbornou 

pomoc a cenné rady a připomínky související s psaním bakalářské práce. Zároveň děkuji také své 

rodině za podporu při tvorbě bakalářské práce. 

 

  



 

Abstrakt 

Tato práce se primárně zabývá využitím moderních technologií ve vzdělávání žáků středních 

škol a současně posuzuje, zda tyto technologie mohou pomoci zlepšit výuku studentům a zároveň i 

zefektivnit práci pedagogům. Práce je členěna do dvou částí, a to teoretické a praktické. Teoretická 

část se zabývá interpretací jednotlivých pojmů, charakteristikou a technickými specifiky vybraných 

technologií, jako jsou interaktivní tabule, dataprojektory, 3D tisk a virtuální realita. Praktická část 

se zabývá otázkami využití, dostupností a dále přínosem těchto technologií ve výuce. Průzkum byl 

proveden na vybraných středních odborných školách a bylo využito kvantitativního dotazníkového 

šetření.  

 

Klíčová slova 

Dataprojektor, interaktivní tabule, moderní technologie, virtuální realita, 3D tisk, výuka, IT 

 

Abstract 

This thesis is primarily concerned with the use of modern technologies in the education of 

secondary school students, and at the same time assesses whether these technologies can help to 

improve the learning of students and at the same time make the work of teachers more effective. 

The thesis is divided into two parts, namely theoretical and practical. The theoretical part deals with 

the interpretation of individual terms, characteristics and technical specifics of selected 

technologies such as interactive whiteboards, data projectors, 3D printing and virtual reality. The 

survey was conducted in selected secondary vocational schools and a quantitative questionnaire 

survey was used.  
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Úvod 

Předávání znalostí a dovedností bylo již odedávna velkou výzvou pro učitele všeho druhu. 

Snahou každého učitele je najít ten nejsprávnější způsob, jak upoutat pozornost žáků, jak vysvětlit 

učivo tak, aby pro ně bylo zajímavé a aby předávané informace utkvěly v jejich paměti. Pro ty, kteří 

si dříve zapamatují slyšené slovo, je důležitý srozumitelný výklad; pro ty, kteří si lépe zapamatují 

viděné, je zase přínosem znázornění slyšeného. Jsou i tací žáci, jež si nové poznatky potřebují 

především zapsat. Ne náhodou je jednou ze základních zásad výuky názornost, tedy požadavek, aby 

žák své znalosti, způsobilosti, dovednosti a návyky získal na základě smyslového vnímání předmětů 

a jevů. „Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel 

inspiruje.“ (Charles Farrar Browne) 

 

Někteří odborníci jsou toho názoru, že názornost je důležitá zejména v nižších ročnících, ale 

z vlastních zkušeností víme, že názornost jevů a procesů je nenahraditelná i na středních školách. 

Funkci názornosti v první řadě plní učební pomůcky a didaktická technika různého druhu. 

Didaktická technika postupně doplňovala učebnice a učební pomůcky. Stala se zajímavou 

pro žáky a nápomocnou pro učitele. V posledních desetiletích se rozvinula v takové míře, že se stala 

nepostradatelnou součástí vyučovacího procesu. Počítače, internet nebo interaktivní tabule žáci 

používají s naprostou samozřejmostí a závisí pouze na učiteli, jakou formou a v jakém rozsahu je 

zakomponuje do vyučování. Státní vzdělávací programy určují, jaké má být materiálně technické 

vybavení jednotlivých škol. Není však striktně určeno, kdy a jaká didaktická technika se má využívat, 

jak se má zabudovat a implementovat do výuky, aby celý vyučovací proces byl co možná 

nejefektivnější. Z toho důvodu je na místě klást si otázku, jak využívají učitelé didaktickou techniku, 

jak ji hodnotí a jaký důraz jí přikládají. Nejde přitom jen o učitele samotné, neméně významný je 

také pohled jejich žáků. 

Právě tato problematika je předmětem předkládané bakalářské práce. Jejím hlavním cílem 

je zjistit, jaké druhy moderních výukových prostředků jsou na školách k dispozici, jak jsou tyto 

prostředky využívány, a které z nich jsou preferovány jak učiteli, tak jejich studenty. 

Teoretická východiska řešené problematiky jsou zpracována na základě literární rešerše. Je 

zde užita metoda studia odborné literatury a dalších zdrojů dostupných na internetu. Pro 

empirickou část práce byla zvolena dotazníková metoda sběru dat, přičemž získaná data jsou 

následně zpracována metodou deskripce. Formulované hypotézy byly statisticky testovány 

prostřednictvím chí kvadrát testu. 
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Práce je členěna na dvě části, část teoretickou a část praktickou. V teoretické části je předně 

vymezen pojem „didaktická technika“, následně je rozebráno její členění, vývoj a podrobněji jsou 

popsány některé druhy této techniky. Druhá kapitola teoretické části je věnována praktickému 

využití těchto prostředků v edukačním procesu, problematice jejich implementace a práce s nimi. 

V praktické části práce je blíže specifikováno šetření provedené v první polovině roku 2022 mezi 62 

učiteli středních škol technického zaměření a 257 studenty stejných škol. Osloveno bylo 13 škol 

vyučujících obor „Informační technologie 18-20-M/01“. Absolventi tohoto oboru by si v průběhu 

studia měli být schopni osvojit základní odborné kompetence, jež jsou v Rámcovém vzdělávacím 

programu (MŠMT, 2008) definovány následovně: „navrhovat, sestavovat a udržovat HW; pracovat 

se základním programovým vybavením; pracovat s aplikačním programovým vybavením; 

navrhovat, realizovat a administrovat počítačové sítě; programovat a vyvíjet uživatelská, 

databázová a webová řešení; dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci; usilovat o nejvyšší 

kvalitu své práce, výrobků a služeb; jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného 

rozvoje.“ Jedná se o obor, ke kterému má autor práce kladný vztah a lze proto hovořit o odborné 

orientaci v problematice a zájmu vyučovat jej po dokončení vysokoškolských studií.  

Téma moderní technologie ve výuce na středních školách je neoddiskutovatelně stále 

aktuálním. Autor práce se domnívá, že se jedná o oblast, ve které je ze strany učitelů i škol stále co 

zlepšovat. Zařazení didaktické techniky do výuky není ničím složitým a může učitelům jejich práci 

velmi usnadnit. V kontextu dnešní doby je nutné, aby výuka byla moderní, jinak bude pro žáky 

nezajímavá. 
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1  Didaktická technika 

Pod pojmem didaktická technika rozumíme velký okruh technických prostředků a pomůcek, 

které jsou nápomocné při výuce. Didaktická technika je didaktickým vyučovacím prostředkem, který 

spolu s formami a metodami učení pomáhá k dosažení vytyčeného cíle vyučovacího procesu tím, že 

vytvářejí vhodné podmínky pro osvojení si učiva. 

1.1 Rozdělení didaktické techniky  

Materiální didaktické prostředky můžeme chápat různě. Z praktického hlediska lze zařadit 

jako materiální prostředky s úzkou vazbou k obsahu a formám vyučovacího procesu: 

• školní potřeby – jsou to žáky používané drobné předměty, jako je pravítko či kružítko; 

• učební pomůcky – jde o zvukové záznamy, učebnice, didaktickou techniku (přístroje, 

pomocí kterých prezentujeme některé druhy vyučovacích pomůcek, např. projektor); 

• výukové prostory – do této skupiny patří tzv. mediální třídy, laboratoře, dílny (Vaněček, 

2011). 

Didaktické prostředky umožňují prezentaci učebních pomůcek a jejich prostřednictvím 

můžeme žákům a studentům podávat výklad učiva v té nejefektivnější formě. Specifikum didaktické 

techniky je hlavně v možnostech a druzích prezentace, proto je důležité řádně promyslet, k čemu 

má být vybraná technika využívána, jaké výsledky od ní očekáváme a jaké finanční prostředky jsme 

za ni ochotni poskytnout. Musíme si však uvědomit, že finanční náklady se nevztahují pouze na 

nákup didaktické techniky a výukového softwaru, ale také pro odborné vyškolení vyučujících při 

manipulaci s ní. Rovněž také vyspělý software dokáže pomocí kompozice obrazů a animace 

nahlédnout na prohlídku strojních součástí, nebo projít ještě neexistujícím domem (Vaněček, 2011). 

Původním záměrem didaktické techniky bylo zvýšení názornosti vyučování a omezení 

rutinní práce učitelů tak, aby jim zbylo více času na tvůrčí činnost. Didaktická technika prošla svým 

vývojem od auditivní a vizuální k audiovizuální. Původní zvuková a projekční technika nebyla 

speciálně zaměřena na vyučovací proces a hlavní důraz byl kladen na zvyšování kvality technických 

parametrů. V současnosti se klade důraz hlavně na zvyšování jejího didaktického využití ve 

vyučovacím procesu. V praxi se setkáváme s různým členěním didaktické techniky. Didaktiku 

můžeme členit následovně:   

• auditivní didaktická technika – zprostředkovává zvukové záznamy, využívá se hlavně ve 

výuce jazyků. Patří sem gramofon, magnetofon a diktafon; 

• vizuální didaktická technika – zahrnuje projektory pro statickou a dynamickou projekci, 

slouží ke zvyšování názornosti. Řadíme sem epiprojektor, diaprojektor a zpětný projektor; 
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• audiovizuální technika – zprostředkovává současně zvukové i obrazové informace, působí 

současně na sluch i zrak, čímž výrazně zvyšuje didaktickou účinnost vzdělávání. Patří sem 

filmový projektor pro zvukový film, televizní technika a videomagnetofony; 

• učící stroje – zařízení, která se nejčastěji používají jako examinátory při zkoušení a 

hodnocení studentů nebo jako repetitory při opakování a procvičování učiva. S ohledem na 

ekonomicky i časově náročnou tvorbu výukového programu se na zprostředkování nového 

učiva používají pouze sporadicky; 

• multimediální a výpočetní technika – uplatňují se jako základní a pomocné didaktické 

prostředky. Jako základní částečně plní funkci učitele a prostřednictvím programu 

komunikují se studentem bezprostředně. Jako pomocné zvyšují účinnost interakce mezi 

vyučujícím a studentem (urychlení sběru, třídění a reprodukce informací); 

• trenažery – didaktické prostředky, které slouží k simulaci reálných objektů, určitých situací 

nebo procesů za účelem jejich snazšího pochopení a praktického zvládnutí, nejen ve 

vyučovacím procesu, ale později i v praktickém životě (Vaněček, 2011). 

 

Autor Čipera (1991) klade důraz na to, že didaktickou techniku představují technická zařízení, nikoli 

však jejich programy, které se využívají ve vyučovacím procesu. Mezi didaktickou techniku podle 

něj patří: 

• výpočetní technika (počítač, tiskárna, skener, jiná periferní zařízení počítače); 

• zobrazovací zařízení pro promítané a nepromítané záznamy a projekci (školní tabule, 

obrazové monitory, promítací plátna a plochy); 

• projektory pro statické a dynamické promítání (diaprojektory, dataprojektory, 

epiprojektory, zpětné projektory, filmové projektory); 

• zvuková technika (gramofony, magnetofony přehrávače CD – disků, mikrofony, zesilovače, 

reproduktory, sluchátka, rozhlasové přijímače); 

• videotechnika (fotografické přístroje, televizory, videomagnetofony, videokamery) a 

• vyučovací stroje (trenažéry, zkušební stroje, zpětnovazební zařízení). 

 

1.2 Vývoj didaktické techniky  

Je nesporné, že využití didaktické techniky bude stále pokračovat, ale nelze zapomínat ani 

na techniku nedávné minulosti, která se stále používá. Zde se jako přínosná jeví následující tabulka 

č. 1, která zobrazuje techniku minulosti a její náhradu v přítomnosti. To však neznamená, že 
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v českých školách je využívána již pouze technika vyjmenovaná v pravé části tabulky. Využívání starší 

techniky je obvyklé z důvodu absence moderní techniky na konkrétní škole. Často to však bývá i z 

neochoty pedagogů vzdělávat se v oblasti moderních technologií a také je umět aplikovat na svých 

hodinách. 

 

Tabulka č.1: Srovnání minulé a současné techniky 

Technika minulosti Technika přítomnosti 

1. Archiv, evidence, knihovna 

2. Diaprojektor 

3. Dálnopis, fax 

4. Epidiaskop 

5. Fotoaparát, filmová kamera 

6. Gramofon 

7. Kopírka 

8. Magnetofon 

9. Psací stroj 

10. Počítač 

11. Promítačka filmů 

12. Rádio (AM - FM, mono - stereo) 

13. Tabule, křída 

14. Telefon 

15. Televize (TV okruh) 

16. Videopřehrávač, videorekordér 

17. Žákovská knížka 

1. HDD, USB, SDHC, ... 

2. Dataprojektor 

3. E-mail, Skype, ICQ, .... 

4. Vizualizér (i 3D) 

5. Digitální fotoaparát, digitální kamera 

6. CD, MP3 přehrávač 

7. Multifunkční zařízení 

8. PC, digitální záznamník, mobil 

9. PC + tiskárna 

10. Notebook, netbook, PC tablet 

11. Dataprojektor, interaktivní tabule 

12. VR a 3D tisk 

13. Mobilní telefon 

14. Digitální, satelitní a internetové vysílání  

15. DVD, blue-ray, HDD rekordér 

16. Elektronická žákovská knížka 

17. LMS systémy 
 Zdroj: vlastní zpracování 

 

Bez ohledu na to, zda se jedná o techniku zastaralou či moderní, každá zároveň musí 

splňovat určité požadavky. Mezi technické požadavky patří (Brdička, 2012): 

• konstrukční účelnost; 

• funkční spolehlivost; 

• manipulační jednoduchost; 

• fyziologicky i esteticky vhodný design; 

• psychohygienická nezávadnost (hlučnost, osvětlení); 

• mobilnost; 

• nabývací a provozní náklady apod. 

Z didaktických vlastností je třeba zdůraznit (Dostál, 2011): 

• modalitu prezentace informací; 

• umožnění tvůrčího přístupu ze strany žáka (činnostní učení); 
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• zajištění zpětné vazby mezi učitelem a žákem; 

• respektování individuálního kognitivního stylu při multiaplikačním charakteru 

předávání informací; 

• umožnění vzájemného kontaktu studentů (uplatnění skupinového vyučování) apod. 

1.3 Moderní prostředky didaktické techniky 

Vzdělávací proces je v současnosti neustále inovován využíváním moderní didaktické 

techniky a učebních pomůcek, které se stávají pro dnešní studenty téměř nenahraditelnými. Na 

trhu je mnoho druhů didaktické techniky, kterou lze využívat ve vyučovacím procesu. V předkládané 

práci je věnován prostor využití pouze vybraných druhů didaktické techniky, které se pohledem 

autora jeví být nejpodstatnější. 

1.3.1 Interaktivní tabule 

První interaktivní tabule, tehdy známá pod názvem elektronická tabule, se objevila na trhu 

začátkem 90. let a byla využívána během malých firemních schůzek a porad. Až v polovině 90. let 

se začala využívat i v oblasti vzdělávání. Interaktivní tabuli můžeme charakterizovat jako dotykově 

senzitivní plochu, jejímž prostřednictvím probíhá vzájemná komunikace mezi uživatelem a 

počítačem s cílem zajistit maximální možnou míru názornosti zobrazovaného obsahu. Interaktivní 

tabuli můžeme charakterizovat také i jako velký tablet, snímač dotyků, který reaguje buď na skoro 

cokoliv (tedy i prst) nebo vyžaduje speciální miniaturní vysílač, který je zabudován ve fixu (Petty, 

2013). 

 

 

Obrázek č.1: Interaktivní tabule PRO-Board 89[16] 
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Interaktivní tabule se může ovládat pomocí prstu, stylusu, což je speciální pero, nebo 

pomocí ukazovátka k tomu určeného.  Interaktivní tabule můžeme rozdělit podle (Petty, 2013): 

a) umístění dataprojektoru: 

• tabule s přední projekcí – dataprojektor je umístěn před tabulí. Nevýhodou je větší riziko 

mechanického poškození, ke kterému oproti tabuli se zadní projekcí dochází častěji. Další 

nevýhodou oproti tabuli se zadní projekcí je vrhající stín na tabuli; 

• tabule se zadní projekcí – dataprojektor je umístěn za tabulí, takže odpadávají problémy s 

vrhajícím stínem. 

b) podle pohyblivosti: 

• pevné – jsou umístěny na jednom místě pevně na zdi a nelze s nimi manipulovat. To může 

způsobovat potíže při psaní na tabuli, ať už menším nebo větším žákům; 

• mobilní – kromě nastavení konkrétní výšky při psaní se mohou přemístit do jiné třídy. 

c) podle povrchu a to na: 

• jen interaktivní displej – nemůže se na nich psát fixem; 

• kombinovaný – je kombinací interaktivního displeje a keramického povrchu pro možnost 

psaní fixy. 

Praxí se ukázalo, že nejvíce používané jsou dva typy interaktivních tabulí. Tvrdé 

elektromagnetické tabule a měkké tabule pracující na principu infračerveného záření. Tabule je 

skvělý nástroj výuky se zapojením více smyslů studujícího. Tabule vytváří velmi důležitý 

psychologický pocit fyzického ovládání objektu, a to na tabuli pomocí vlastní ruky. Z hlediska 

didaktické techniky je tabule závislá na počítači a dataprojektoru, ale bez ovládacího softwaru by 

nebylo možné s ní pracovat (Dostál, 2009). 

Na softwaru závisí, jak bude tabule využívána. Hlavní nevýhodou při ovládacím softwaru je, 

že se váže na aktuální typ tabule. Výrobci totiž dodávají tabule z různými softwary a ty nejsou 

kompatibilní s jiným typem tabule. Tabuli, jakož i jinou didaktickou techniku, je třeba umět správně 

začlenit do výuky. Její optimální využití je v malé učebně s přibližně 15 žáky. Při frontální výuce 30 

žáků ve velké místnosti ztrácí svůj potenciál (Turek, 2008). 

 

1.3.2 Bílá tabule pro psaní fixem 

Školní tabule patří k nejstarším didaktickým prostředkům využívaným ve vyučovacím 

procesu a ve svém vývoji prošly mnoha změnami. Původně černé tabule byly postupně nahrazovány 

zelenými tabulemi, které se dnes nahrazují bílými. Bílé tabule plní dva účely. Využívají se jako 
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klasické tabule a píše se na ně fixem, ze kterého se tak nepráší jako při psaní křídou. Zároveň se dají 

využít jako projekční plocha pro dataprojektor, kdy slouží jako interaktivní tabule (Růžička, 2007). 

Tyto bílé magnetické tabule jsou na trhu v různých rozměrech a cenách a využívají se při 

zařizování moderních interaktivních učeben. Interaktivní tabule patří k nejmodernějším druhům 

didaktické techniky a kombinují výhody klasické tabule, dotykové obrazovky a počítače v jednom. 

Základní sestavu interaktivní tabule tvoří tabule, dataprojektor a počítač, které mohou být rozšířeny 

o další doplňková zařízení. Po jednoduchém propojení USB kabelem tabule snímá pohyby 

digitálních fixů, gumy nebo prstu a přenáší je přímo do počítače. Jediným dotykem na povrchu 

tabule lze ovládat počítačové aplikace, spustit připravenou hodinu a poté vyzvat studenty, aby 

pomocí fixů doplnili chybějící výrazy, podtrhli či zvýraznili určité jevy. 

Studenti se tak mohou aktivněji zapojovat do výuky, nemusí během vyučovací hodiny 

pracně opisovat poznámky do sešitů, protože vše, co se zobrazí na tabuli, lze vytisknout, zaslat e-

mailem nebo uložit na školní webovou stránku (Růžička, 2007). 

 

1.3.3 Tablet 

Významnou pomůckou pro pedagoga je také interaktivní tablet, přičemž může sloužit při 

práci s interaktivní tabulí současně kromě klasického využití i jako LCD monitor. Umožňuje tak 

ovládat práci na interaktivní tabuli a zároveň sledovat výsledek své činnosti prostřednictvím tabletu 

bez odpoutání zraku od tabletu, což dovoluje přednášejícímu volný pohyb po třídě, z čehož vyplývá 

schopnost neustálé kontroly činnosti vzdělávaných během své přednášky (Turek, 2008). 

 

1.3.4 Dataprojektor 

Dataprojektor je výstupní zařízení, které nahrazuje monitor a přes které se přenášejí 

informace z připojeného počítače na plátno, bílou zeď nebo tabuli. Ve vyučovacím procesu se 

využívá velmi často. Na trhu je více druhů dataprojektorů, a to od ultralehkých, přes mobilní až po 

konferenční. Ultralehké a mobilní lze nosit na vyučování. Konferenční jsou zavěšeny pod stropem v 

učebně a jsou připraveny k okamžitému použití. Pomocí dataprojektorů lze zprostředkovat 

studentům informace v připravených prezentacích, vyučovacích programech, prostřednictvím 

internetu a podobně (Turek, 2008). 
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Obrázek č.2: Dataprojektor BenQ MW826ST[5] 

 

Autor Vaněček (2016) také uvádí, že dataprojektor je možné využít i při statické projekci. 

Tyto projekce jsou již samozřejmostí většiny školních učeben. V dnešní době je jich několik druhů, 

které se liší kvalitou čoček, nebo také světelnou intenzitou a dalšími doplňky. 

Nejpoužívanějším programem pro tvorbu počítačových prezentací je PowerPoint. 

Prezentace se skládá ze série snímků, do kterých lze vkládat fotografie, obrázky, animace, zvukový 

záznam, videozáznam, text, grafy a tabulky. Posun mezi jednotlivými snímky může učitel ovládat 

podle potřeby během prezentace nebo automatickým nastavením. Prezentace lze kdykoli 

opakovat, upravovat, doplňovat a aktualizovat podle potřeb vyučovacího procesu. 

 

1.3.5 Zpětný projektor 

Zpětný projektor se využívá při statické projekci a umožňuje promítat učivo na 

transparentní fólii při denním světle. Tento projektor umožňuje promítat i pohyblivé průsvitky 

vyrobené z barevného plexiskla nebo polarizovanou průsvitku, pomocí které lze vytvářet dojem 

pohybu. Při polarizované průsvitce se využívá princip přechodu mezi dvěma polarizačními filtry, z 

nichž se jeden otáčí. 

V praxi se můžeme setkat se stolními nebo přenosnými zpětnými projektory, které mají tu 

výhodu, že si je vyučující mohou vzájemně půjčovat a využívat při výuce. Zpětný projektor má širší 
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využití než epiprojektor, který zobrazuje nepřehledné tiskopisy a obrázky a vyžaduje při promítání 

snímků zatemnění místnosti, což může negativně ovlivňovat vyučovací proces. 

 

 

 

Obrázek č.3: Zpětný projektor Sava ELS[5] 

 

1.3.6 Vizualizér 

Vizualizéry jsou ve svém principu podobné zpětným projektorům, ale na rozdíl od nich 

dokážou snímat a promítat nejen průsvitné fólie, ale i jakékoli tiskopisy nebo prostorové předměty. 

Ve spojení s počítačem plní funkci 3D scanneru.  

Vizualizéry představují více přístrojů v jednom. Tím, že jsou schopny zobrazovat průhledné 

fólie, není třeba pořizovat zpětné projektory. Tím, že zobrazují i neprůhledné tiskopisy, knihy a 

fotografie, nahrazují epiprojektory. Dokáží kvalitně snímat i prostorové předměty a aby byl výsledek 

zobrazení co nejlepší, předmět se prosvěcuje zdola nebo osvětluje shora zabudovanými světly, 

která jsou směrová a nevadí přítomným ve výhledu. Vizualizéry mají i další funkce, mezi které patří 

např. optický ZOOM, automatické ostření, zmrazení obrazu, otáčení obrazu, obrazové paměti a 
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mnohé jiné. Vizualizéry se používají nejčastěji ve spojení s dataprojektory, protože až s jejich pomocí 

dokáží vytvořit obrazy požadované kvality a velikosti (Turek, 2008). 

 

 

Obrázek č.4: Vizualizér AVer M70W[5] 

 

Můžeme tak jednoduše říci, že vizualizéry jsou jakési „oči“ projektoru, protože co vizualizér 

„vidí“, to projektor promítá na projekční plochu, a tak dokáže žákům přiblížit i velmi malé předměty 

a jejich detaily. Funkce vizualizérů jako 3D scannerů se ve školství využívá k digitalizaci jakýchkoli 

předloh od průsvitek, přes nerosty až po problematicky přenosné školní pomůcky. Takto 

digitalizované předměty lze ve formátu JPEG uložit na centrální školní server, odkud si je vyučující 

mohou sdílet a doplňovat do svých výukových programů, což výraznou měrou přispívá ke 

zkvalitnění vyučovacího procesu. 

1.3.7 Osobní počítače a tablety 

Elektronické počítače byly původně zaměřené na technické účely, teprve později se začaly 

využívat i ve vyučovacím procesu, kde plní dvě základní funkce (Růžička, 2007): 

• pomocný vyučovací prostředek (computer assisted instruction CAI), který slouží zejména 

pro přípravu vyučovací hodiny; 

• základní vyučovací prostředek (computer based instruction CBI), který učitel aktivně 

používá během vyučování k vysvětlování nového učiva, procvičování a opakování učební 

látky a ke zkoušení studentů. 
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Číslicové počítače, které se využívají ve vyučovacím procesu, mají velkou informační 

kapacitu a pomocí svých terminálů dokáží komunikovat současně s velkým počtem studentů. Dají 

se pomocí nich modelovat jevy a procesy a ty měnit podle pokynů učitele nebo potřeb studentů. 

Pomocí nich může vyučující sledovat celý proces vyučování a případně ihned odhalit nesprávný 

postup, resp. nedostatečné znalosti studentů, což mu umožňuje zjednat okamžitou nápravu. 

Významnou úlohou je schopnost, že jeden model může současně zkoumat více studentů při různých 

počátečních až hraničních podmínkách. Tím v podstatě simulují reálné provozy jako laboratoře, ve 

kterých lze sledovat i procesy probíhající v nebezpečných a rizikových situacích. 

 

Osobní počítače se ve školách využívají zejména k: 

• získávání základních znalostí potřebných pro racionální využití výpočetní techniky (např. 

schopnost formulovat didaktickou úlohu ve tvaru srozumitelném pro PC, znalost 

programovacích jazyků, schopnost komunikovat s PC); 

• učení prostřednictvím didaktických programů, kde počítač vystupuje jako adaptivní učící 

stroj; 

• ve spojení s jinými druhy didaktické techniky (např. dataprojektor, tabule) pro prezentaci 

učební látky na zobrazovací ploše; 

• pro řízení individuální práce studentů. 

 Osobní počítače se dělí na stolní a přenosné, přičemž v současnosti vzrůstá trend využívání 

přenosných osobních počítačů (notebooků a tabletů). K tabletům se rychle přibližují mobilní 

telefony, do kterých jsou integrované operační systémy kompatibilní s PC. 

Všechny technické parametry osobních počítačů v současnosti rostou velmi rychlým 

tempem. Jejich inovační cyklus je velmi krátký, některé technologie nemají životnost ani jeden rok. 

Rychle roste i kapacita záznamových médií, ať už zabudovaných, nebo přenosných. 

Z hlediska vyučovacího procesu vzrůstá význam a používání bezdrátových tabletů jako 

doplňků k interaktivním tabulím, pomocí kterých lze řídit výuku z kteréhokoli místa v učebně. Plní 

funkci vstupních periferních zařízení a mohou je využívat nejen učitelé, ale i žáci. Ve stejné době 

může tak spolupracovat více žáků, každý na svém tabletu. 

 

1.3.8 3D tisk 

Technologie 3D tisku v posledních letech dobývá svět a jeho využití je obsaženo ve všech 

lidských činnostech. Své místo si našel ve stavebnictví, průmyslu, lékařství, gastronomii, umění a 

samozřejmě i ve vzdělávání. Uplatnění 3D tisku ve školství je prakticky neomezená. Můžeme 
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tisknout různé prostorové modely, pomůcky a vše, co chceme, aby vzniklo v reálném světě a na co 

si můžeme sáhnout. S ohledem na zvyšující se konkurenci výrobců 3D tiskáren došlo k podstatnému 

snížení cen, takže je školy mohou nyní nakupovat a využívat ve své praxi. Technologie 3D tisku 

spočívá ve vytvoření reálného modelu z digitální předlohy přidáváním zahřátého materiálu do 

výrobku a to konkrétně termoplastu zahřátého až na teplotu 200 stupňů. Pro tento účel se používají 

plasty PLA, ABS a další. 3D model je vytvořen v programech Autodesk, Cinema 4D, 3D Studio Max, 

nebo jej lze získat zdarma ve volně přístupných databázích. Nejznámějším výrobcem v této oblasti 

je firma Prusa Research (ČERNÝ a kol., 2015). 

 

Jak nám ukázala nedávná koronavirová krize, 3D tisk nám může pomoci zachraňovat životy. 

CIIRC ČVUT se zapojila do boje proti pandemii a vyvinula vlastní model respirátoru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.9 Virtuální realita (VR) 

Virtuální realita v posledních letech zažívá podobný vzestup jako 3D tisk. Hlavním úkolem 

této technologie je přenést uživatele do simulovaného prostředí pomocí tzv. headsetu a vytvořit 

iluzi skutečného světa. Ačkoli se tato technologie využívá především v zábavním průmyslu, tak své 

místo najde v průmyslu, zdravotnictví, architektuře i armádě. Virtuální realitu lze využít ve 

vzdělávání např. při hodinách zeměpisu či dějepisu a svoje místo si najde i při výuce cizích jazyků. 

Na středních školách se úspěšně využívá ve stavebních oborech a mechatronice. Pomocí této 

Obrázek č.5: CIIRC ČVUT respirátor CIIRC RP95-3D vyrobený pomocí 3D tisku[4] 
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techniky můžeme simulovat různé situace a postupy, aniž bychom se museli bát, že zničíme drahé 

zařízení.  

Pokročilé VR technologie jsou připojené k headsetu a dalším senzorům, které monitorují 

polohu a pohyb a jsou schopné vyvolat konkrétní interakci. Jedna z nejznámějších firem v tomto 

oboru je firma OCULUS (ČERNÝ a kol., 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.0 LMS systémy 

Pojem LMS pochází z anglického spojení Learning Management System a objevil se 

počátkem devadesátých let minulého století. Označuje systém řízení výuky, tedy speciální software 

zajišťující administrativu a organizaci výuky v elektronickém vzdělávání (e-learningu). Tento 

komplexní nástroj je efektivní především v distanční výuce a firemním vzdělávání. Mezi nejčastěji 

používanými LMS systémy jsou Moodle, Microsoft Teams, Unifor. Základní funkce dnešních LMS 

systémů obsahují (Vaněček, 2016): 

• evidence a správa žáků (uživatelská jména, správa hesel, osobní informace); 

• nástroje umožňující synchronní a asynchronní komunikaci mezi studentem a učitelem; 

• nástroje umožňující prověřování znalostí studentů a tím získání zpětné vazby o plnění 

výukových cílů; 

• nástroje zajišťující vytvoření, administraci kurzů, sledují práci studentů a umožňují řídit 

jejich postup ve studiu; 

 

Obrázek č.6: Headset Oculus Quest 2[19] 
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Výhodou používání LMS systému je jednoduché uživatelské prostředí, možnost 

diferencovat výuku skupině podle specifických potřeb žáků a kontrolovat jejich výsledky a zároveň 

zpřístupnit žákům studijní materiály či výukový obsah. Umožňuje zvolit si čas, místo a způsob výuky 

navíc může sloužit jako společné prostředí pro týmovou práci, při utváření školních projektů a jejich 

prezentaci. 

 

2 Edukační proces 

 Edukačním procesem rozumíme aktivní proces, jehož účelem je rozvíjení a seberozvíjení 

žáků na základě různých faktorů, které na ně působí. Edukační proces můžeme vymezit jako 

plánovité, cílevědomé a záměrné působení subjektu vyučování (edukátora) na objekt vzdělávání a 

výchovy (edukanta), aby byl systematicky vzdělávaný a vychovávaný. Podle Alberta (2000) je 

vyučovací proces organizovaný a cílevědomý proces činnosti učitele a žáka, zaměřený na výchovu, 

vzdělávání a všestranný rozvoj žákovy osobnosti. Můžeme říci, že mluvíme o edukačním procesu 

jako o jakékoli činnosti, pomocí které učitel vyučuje a žák se učí. Edukační proces chápeme tedy 

jako výchovně vzdělávací proces, který je realizován ve škole, a to zpravidla učitelem, kdy 

prostřednictvím učebního procesu žák získává nové znalosti, dovednosti a návyky. 

Edukační proces není primárně zaměřen pouze na znalostní stránku, plní další funkce jako 

výchovnou a vzdělávací. Hlavním cílem edukačního procesu je všestranný rozvoj žáka. Vyučování je 

označováno za historicky ustálenou formu systematické a cílevědomé výchovy a vzdělávání 

(Skalková, 1999). 

Mluvíme o určitém druhu lidské činnosti, která spočívá ve vzájemné kooperaci edukanta a 

edukátora, tedy učitele a žáka a směřuje k jistým cílům. Významným krokem je vypracování analýzy 

základního systému vnitřních vztahů, abychom dokázali vyjádřit dynamiku a celistvost edukačního 

procesu, nakolik jsou tyto vztahy společně propojeny a vzájemně se ovlivňují. Hlavním cílem 

edukačního procesu je osvojení si znalostí, získávání dovedností a kromě toho i vytváření 

hodnotových, citových a postojových vlastností osobnosti a docílení změn v chování a jednání. 

Edukační proces by měl být vždy orientován v pozitivním směru (Růžička, 2007). 

O edukačním procesu můžeme mluvit i v souvislosti s metakognicí, kterou můžeme 

charakterizovat jako systém, který pomáhá žákovi porozumět a kontrolovat svůj kognitivní výkon. 

Proto je velmi důležité, abychom proces edukace organizovali tak, aby byl cílený, plánovaný a 

abychom mozek žáka permanentně rozvíjeli. Podstata spočívá v tom, aby žáci v průběhu učení uměli 

využívat i metakognitivní strategie, které budou pro ně adekvátní pomůckou při samotném učení. 

V edukačním procesu bychom proto měli žáky vést k tomu, aby se učební látku učili z jedné 
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vyučovací hodiny na druhou vyučovací hodinu, a také se musíme zaměřovat na celý proces, nejen 

na žákovy požadované a dosažené výsledky (Růžička, 2007). 

Lze vyslovit názor, že chceme-li zefektivnit proces učení, jakož i rozvíjet metakognici žáka, musíme 

do vyučování umět aplikovat a používat zmíněné metakognitivní strategie. Je nezbytné, abychom v 

edukačním procesu vedli žáky k rozvíjení metakognice, ale také autoregulace, kterou můžeme 

rozvíjet a modifikovat. Na základě autorova modelu mluvíme o procesu, ve kterém autoregulace 

vyplývá z interakce žáka a prostředí. Můžeme říci, že samotná autoregulace hovoří o žákovi jako o 

bytosti schopné reflexe a sebezdokonalování. 

 

 

Obrázek č.7: Model edukačního procesu[11] 

 

2.1 Didaktická technika používaná na středních školách  

Učební pomůcky a didaktická technika jsou rovněž žádoucí na všech úrovních vzdělávání. 

Můžeme to vyvodit i z jejich různých klasifikací, jelikož ani jedna nesouvisí s úrovní vzdělávání. 

Počítače, internet, interaktivní tabule či tablety nacházíme počínaje od mateřských škol po vysoké 

školy. Avšak jednou ze základních didaktických zásad je zásada přiměřenosti, což se vztahuje i na 

volbu učebních pomůcek (UP) a používání didaktických technik (DT) podle zaměření školy (Tóthová 

a kol., 2017). 

Vzhledem k tomu, že vzdělávací proces na středních školách má svá specifika, která souvisí 

s konkrétním zaměřením střední školy, využívání UP a DT je také specifické. Gymnázia připravují 

žáky ke studiu na vysokých školách, na některé činnosti ve veřejné správě, kultuře a sportu. Střední 
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odborné školy poskytují odborné vzdělávání a přípravu k výkonu povolání, odborných činností v 

příslušném oboru. Konzervatoře se zaměřují na umělecké a umělecko-pedagogické vzdělávání.  

Všechny tři druhy středních škol poskytují vzdělávání podle vzdělávacích programů. 

Realizace teoretického vyučování se na školách shoduje, ale střední odborné školy poskytují 

odborné vzdělávání i v rámci praktického vyučování. Praktickým vyučováním se rozumí 

„organizovaný proces poskytující žákům praktické dovednosti, schopnosti a návyky nezbytné k 

výkonu povolání, skupiny povolání nebo k výkonu odborných činností. Provádí se různými formami, 

jako je odborný výcvik, odborná praxe, umělecká praxe nebo praktické cvičení. Jsou různá místa 

výkonu jednotlivých forem praktického vyučování, vybavenost jednotlivých místností i UP a DT, 

které se v nich používají (Tóthová a kol., 2017). 

Na středních odborných školách se vzdělávání uskutečňuje ve třech základních sektorech. 

Všeobecně vzdělávací předměty se vyučují v kmenových učebnách kromě jazyků, jejichž výuka je 

efektivnější v jazykových učebnách, a předmětů, kde se cvičení provádějí v laboratořích. Odborné 

předměty se vyučují v odborných učebnách a laboratořích vybavených potřebnými vyučovacími 

prostředky. Odborný výcvik se realizuje ve školních dílnách (Tóthová a kol., 2017). 

Cílem UP a DT na školách, včetně středních škol, je vytvořit optimální podmínky na 

dosahování vzdělávacích cílů výuky. Jejich funkcí je názorné zprostředkování informací, 

zjednodušení učební komunikace a řízení sledu učebních činností žáka při učení.  

Běžné používání didaktické techniky ve výše uvedených vyučovacích sektorech středních 

odborných škol má své nevýhody. Jejich přenášení je fyzicky náročné, snadno může dojít k 

poškození, jelikož se jedná o citlivé přístroje, příprava je časově náročná na zahájení činnosti 

didaktické techniky, ne každá místnost je vhodná k použití. 

Spojením požadavku optimálních podmínek znázornění informací, vytvoření prostor 

vybavených potřebnou didaktickou technikou a odstranění nedostatků při používání DT vznikají 

takzvaná integrovaná didaktická pracoviště. Ta jsou vybavena technickými zařízeními a učebními 

pomůckami podle charakteru a potřeby pracoviště. Různé typy pracovišť vyžadují různé technické 

zařízení a učební pomůcky. 

Tóthová a kol. (2017) definují pět základních kategorií integrovaných didaktických pracovišť. 

Jsou to školní dílny středních škol, speciální pracoviště pro nadané žáky, speciální pracoviště pro 

integrované tělesně postižené žáky, laboratoře a speciální učebny odborných předmětů. 

 

2.1.1 Didaktická technika v praktické výuce 

Značná část praktického vyučování se uskutečňuje formou odborného výcviku. Je 

soustředěná ve školních dílnách středních průmyslových a středních odborných škol. Dílny jsou 
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vytvořeny podle konkrétního typu škol a konkrétního oboru. Cílem odborného výcviku je aplikace 

teoretických vědomostí v praxi. Proces je nepředstavitelný bez učebních pomůcek a didaktické 

techniky, protože zaručují nejen názornost, ale jsou nápomocné i v rozvoji abstraktního myšlení. Jak 

uvádí Disman (2011), jakákoli abstrakce do určité míry vyžaduje příslušné vjemy a představy.  

Praktický význam učiva, aplikaci teoretických vědomostí v praxi nemohou žáci 

plnohodnotně pochopit a uskutečnit bez učebních pomůcek a didaktické techniky. Jsou nápomocné 

i při zintenzivnění motivace, zabezpečení zpětné vazby a individualizaci učebního procesu. Od 

didaktické techniky a učebních pomůcek využívaných v odborném výcviku se vyžaduje, aby 

vytvářely optimální podmínky pro senzomotorické učení spočívající ve vlastní pohybové (pracovní) 

činnosti, ve vlastních zážitcích, získaných manipulací s konkrétními předměty, modely, materiálem, 

nástroji, stroji, zbožím atd (Disman, 2011). 

V rámci odborného výcviku, podobně jako v ostatních oblastech vzdělávání, mají významné 

místo informační a komunikační technologie. Výukové programy mohou být různého charakteru, 

mohou být určeny k procvičování učiva, mohou mít podobu simulačních programů umožňujících 

modelování procesů, experimentování, ale do této skupiny patří také didaktické hry. Počítač slouží 

také jako pracovní nástroj, žáci využívají textové editory, databázové systémy, tabulové procesory, 

CAD systémy sloužící k tvorbě technické dokumentace nebo kvalitního pohledu na modelované 

objekty.  

Podle Černého (2015) je v okruhu mistrů odborné výchovy i žáků jedním z nejvyužívanějších 

počítačových programů Power Point, využívaný na tvorbu počítačových prezentací. Jeho výhodou 

je používání i bez znalosti programovacích jazyků. Poskytuje flexibilitu úpravy, doplnění a 

aktualizace podle potřeb uživatele. V kruhu žáků se využívá k přípravě referátů a projektů. Pomocí 

počítačů se zprostředkují i výukové programy od textově orientovaných po multimediální, které 

umožňují jak skupinové, tak individuální vyučování. 

V odborném výcviku Rotport (2003) hovoří o takzvaných didaktických situacích, které úzce 

souvisí s výrobní činností. Podle charakteru situace se člení i didaktické prostředky na tři skupiny. 

První tvoří prostředky, které se odvíjejí od pohybové složky a materializované činnosti a sem patří 

stroje, zařízení, nástroje, materiály a podobně. Do druhé skupiny se zařazují prostředky působící na 

vědomostní úrovni pomocí slova a jsou to učebnice, instrukce, programové úkoly, zvukové 

záznamy. Třetí skupina je tvořena z prostředků působících na senzoricko-intelektuální činnosti, jako 

jsou obrázky, modely, filmy a výukové programy. Didaktická technika mění strukturu vyučování, 

výrazně ovlivňuje interpretaci obsahu. Má značný vliv na formy a metody vyučování. Uspořádání do 

výrobně-vyučovacích celků umožňuje její komplexní využívání. Tím se zajišťuje utváření dovedností 

a návyků žáků, zároveň dochází k modernizaci odborného výcviku, k zabezpečení aplikace 



 

30 

teoretických vědomostí spojených s praktickými, k odhalení podstaty výrobních procesů v pracovní 

činnosti. 

Simulační vyučovací metoda je stále rozsáhleji využívaná v rámci odborného výcviku, 

uskutečňuje se pomocí trenažérů a simulačních programů. Trenažéry mohou simulovat základní 

fyzikální podmínky, ale také složité procesy řízené počítačem. Je to prostředek, který vyčleňuje při 

vytváření dovedností, návyků a složitých pracovních činností nejdůležitější řešení učebních úkolů a 

se speciálně didakticky podloženým systémem cvičení zajišťuje vytváření odborných dovedností, 

návyků a složitých pracovních činností potřebných k řízení skutečných pracovních nástrojů, 

prostředků a dějů v reálných podmínkách (Rotport, 2003). 

Simulační programy modelují vlastnosti a průběhy dějů a procesů, činnosti strojů, přičemž 

je možná změna parametrů těchto zařízení. Do tohoto procesu se žáci zapojují interaktivně, mění 

parametry zařízení a sledují změny, ke kterým dochází. Je to způsob experimentování, rozhodování 

o správné volbě a poučení se z následků vlastních rozhodnutí (Kopecký a kol., 2021). 

O interaktivní simulaci pojednává i Hlavatý (2002) a také rozlišuje dva způsoby využití 

tohoto programu. V prvním případě se simulační programy použijí jako doplněk výkladu, tedy 

prostředek pomáhající učivo pochopit. V druhém případě žáci mají možnost vyzkoušet svůj vlastní 

postup, mění parametry a vyvozují závěry. 

 

2.1.2 Podmínky zavádění digitální techniky do výuky 

V současnosti školy mají řadu možností zabezpečení kvalitní a moderní didaktické techniky, 

čímž se stávají spolutvůrci nové informační společnosti. K tomu je však potřebná i příprava učitelů. 

Učební pomůcky a didaktická technika samy o sobě nejsou ani dobré a ani špatné, jejich kvalita 

závisí na vědomostní úrovni učitele, jeho nápadů, kterými hodlá výuku zlepšit. Důležitý je také 

přístup vedení školy, které musí mít jasnou představu o tom, jaké učební pomůcky a jakou 

didaktickou techniku je třeba zajistit v zájmu zkvalitnění vyučovacího procesu (Černý, 2015). 

Podle Hlavatého (2002) je důležité zvážit, v jaké míře se bude didaktická technika využívat, 

jaké zkušenosti mají jiné školy s daným druhem didaktické techniky, jakým způsobem a za jakou 

cenu je lze zakoupit. Také je vhodné mít informace o tom, zda je součástí zařízení také kvalitní 

zaškolení. Vedení školy by mělo upřednostňovat takovou didaktickou techniku, která je 

kompatibilní s technikou tvořící vybavení školy a zároveň zvážit únosnost nákladů spojených s 

provozováním dané technologie. Je výhodné, pokud k digitálním zařízením škola zajistí i softwarové 

vybavení. Vlastnictvím licencí se neporušují autorská práva, škola má možnost získat vylepšené 

verze a účastnit se školení k nim.  
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Dostál (2009) hodnotí vybavení učeben interaktivní tabulí a je toho názoru, že ty by měly 

být přítomny v každé učebně, čímž dochází ke sblížení učitele s danou technologií. Digitalizace výuky 

je projevem neustálého se zvyšování nároků kladených na kvalitu výuky. Rostoucí požadavky nutí 

učitele, aby zaváděli takové metody, které ušetří čas a zároveň žáci získají velké množství poznatků. 

Digitalizace se stává prostředkem modernizace a racionalizace vyučovacího procesu, jakož i dalších 

jiných činností, které se bez moderních ICT technologií neobejdou. K tomu je nezbytná 

kvalifikovanost učitelů, což ještě ani v současnosti není vyhovující. Obsluha zařízení, příprava 

aplikací i v současnosti se na pedagogických fakultách vyučuje okrajově. Učitel musí ovládat obsluhu 

DT a kromě toho sám musí mít zájem o její zavádění do výuky. 

 Jsou učitelé, kteří se s tím nedokážou vyrovnat a jednoznačně ji odmítají. Většinou mají 

strach z technických problémů a jejich předsudky vedou k odmítavému přístupu. Překonání těchto 

bariér je možné absolvováním různých vzdělávacích kurzů, kde mají možnost nabýt nové znalosti a 

dovednosti (Hlavatý, 2002). 

V současnosti existují společnosti poskytující školám komplexní péči v oblasti interaktivních 

a výpočetních řešení. Jednou z nich je třeba Interaktivní škola, která pomáhá školám zavádět 

trendové a inovační produkty, přičemž usiluje o jejich zdomácnění se ve školním prostředí. 

Poskytuje akreditovaná a neakreditovaná školení přímo ve škole, a tak mají učitelé možnost 

využívat vlastní IKT. Školení uskutečňují lektoři s odbornými znalostmi a zkušenostmi, přičemž 

tempo školení přizpůsobí znalostnímu a věkovému složení zájemců. Cílem společnosti je, aby učitelé 

byli schopni: 

• „překonat bariéru k plnému využití výpočetní a interaktivní techniky; 

• naučit se tvořit učební materiály a otázky pro žáky s interaktivními prvky; 

• využívat zdroje na internetu efektivně a v krátké době; 

• dozvědět se, jak jednoduchými úpravami lze změnit klasické přípravy na interaktivní; 

• seznámit se s programy, které umožní tvorbu poutavých učebních materiálů a 

• přispět k modernizaci a atraktivnosti vyučování (Černý, 2015). 

 

Na základě uvedených skutečností lze vyslovit přesvědčení, že je na středních školách v současné 

výuce didaktická technika žádána. 

 

2.1.3 Didaktická technika jako motivační nástroj vyučování 

V každodenní školní realitě se učitelé velmi často setkávají s žáky, pro něž představuje 

motivace či soustředění na probíranou látku nějaký problém. Jejich postoj k výuce je negativní, 
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nejsou ochotni se učit, ve škole se nudí či určité učivo odmítají jako nepotřebné. Zdrojem obtíží 

může být frustrace potřeb žáka ve škole, např. potřeba výkonová, kdy jsou na žáka kladeny 

neadekvátní nároky, je od něj požadováno, aby postupoval určitým tempem bez ohledu na jeho 

rychlost a schopnosti. Nebo potřeba poznávací, kdy učitel vykládá látku monotónně, nevyužívá 

žákových zkušeností, žák není schopen najít ve školní práci smysl.  

Dlouhodobá a opakující se frustrace potřeb mívá za následek, že se žák ve škole necítí 

dobře, prožívá stavy neuspokojení, napětí a v důsledku toho pracuje neefektivně. Napětí vzniklé 

nahromaděním energie určené k uspokojení frustrovaných potřeb je odstraňováno některým z 

obranných mechanismů. Projevuje se agrese fyzická či verbální agresivita namířená vůči ostatním 

žákům nebo vůči učiteli. Další obranný mechanismus je únikový. Projevuje se záškoláctvím nebo 

únikem do nemoci. Za následky frustrace potřeb ve školním prostředí bývá považována nuda. 

Prožitek nudy je se školou spojován poměrně často. Zodpovědnost za žákovskou nudu je 

připisována učiteli. K odstranění nudy a zvýšení pozornosti napomáhají právě didaktické pomůcky 

a technika, která zlepšuje průběh výuky i výsledky učení. Pro žáky je pak výuka zajímavější a 

pestřejší, než kdyby učitel spoléhal pouze na verbální (popřípadě neverbální) komunikaci.  Za 

předpokladu, že učitel dokáže vybrat vhodné prostředky a také je zařadit do vyučování, se pak výuka 

stává celkově efektivnější. Důležitým faktem je soustředění se na výklad. Někteří žáci se na výklad 

dokážou soustředit pouze pět minut. Vysokoškolští studenti a žáci posledního ročníku střední školy 

udrží pozornost asi patnáct až dvacet minut. Tato neschopnost delšího soustředění žáků 

představuje pro ty pedagogy, kteří používají výlučně výklad, dosti znepokojivou perspektivu 

(Vladimír Hrabal, Isabella Pavelková, 2010). 

Krátkodobá paměť se rychle zaplní a jakékoli nové informace pak prostě nahradí informace 

předchozí. Přestože výklad bude přiměřeně dlouhý, nemůže učitel zajistit, aby se všichni žáci po celý 

čas plně soustředili. Účinnost výkladu lze podstatně zvýšit využíváním didaktické techniky, např. 

vizuálních pomůcek. Při výuce bývá nejčastěji používán verbální komunikační kanál, z mnoha příčin 

jsou však efektivnější informace vizuální. Výzkumy ukazují, že informace vstupují do našeho mozku 

následujícím způsobem: 87 % informací vstupuje do našeho mozku očima, pouze 9 % informací 

vstupuje ušima a 4 % zbývají na jiné smysly. Z toho vyplývá, že vizuální pomůcky přinášejí změnu a 

vzbuzují zájem. Ignorovat nový obrázek promítaný na plátno je obtížené. Ignorovat novou větu ve 

výkladu nikoli (Petty, 2002). 
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II. PRAKTICKÁ ČÁST 
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1. Výzkumný cíl a výzkumné otázky 
 

Cílem této bakalářské práce je zjistit, jaké moderní digitální výukové prostředky jsou 

využívány na středních školách zaměřených na oblast informačních technologií a jaké je jejich 

praktické využití. V rámci výzkumných dotazníků (učitelé, žáci) byly formulovány tři výzkumné otázky: 

 

V1: Jaké druhy moderních výukových prostředků jsou na školách k dispozici? 

V2: Jaké moderní výukové prostředky jsou na školách nejčastěji využívány? 

V3: Jaké výukové prostředky jsou preferovány studenty a jaké učiteli? 

 

Dále byly formulovány následující hypotézy: 

 

H1: Subjektivní hodnocení vlastních znalostí učitelů v oblasti používání moderních digitálních 

technologií souvisí s jejich pohlavím. 

H2: Subjektivní hodnocení vlastních znalostí žáků v oblasti používání moderních digitálních 

technologií souvisí s jejich pohlavím. 

H3:  Studovaný ročník má u žáků vliv na míru jejich spokojenosti s vybavením didaktickou technikou 

na škole. 

H4: Studovaný ročník u žáků má vliv na míru jejich spokojenosti s vybavením didaktickou technikou 

na škole. 

2. Výzkumný design a výzkumné metody 
 

Přístup, prostřednictvím kterého jsou hledány odpovědi na výše formulované výzkumné 

otázky, nese prvky kvantitativně orientovaného výzkumu. Kvantitativní výzkum je možno 

charakterizovat jako takový, který pracuje s číselnými údaji a prověřuje existující poznatky. 

Podrobněji lze říci, že: „ zjišťuje množství, rozsah nebo frekvenci výskytu jevů, resp. jejich míru. 

Číselné údaje se dají matematiky zpracovat. Je možno je sčítat, vypočítat jejich průměr, vyjádřit je 

v procentech nebo použít další metody matematické statistiky (vyjádřit směrodatnou odchylku, 

korelační koeficient, statistickou významnost rozdílu mezi dvěma anebo více výsledky apod.)“ 

(Gavora, 2000, s. 31).  Hlavními přednostmi tohoto typu výzkumu jsou (Gavora, 2000, Hlaďo, 2011): 

• možnost pracovat s větším výzkumným vzorkem, díky čemuž lze získaná data zobecňovat 

pro celou populaci nebo její část (v tomto případě učitelé/studenti středních škol 

technického rázu); 
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• nezávislost výsledků na výzkumníkovi; 

• ve srovnání s kvalitativně orientovaným výzkumem bývá často časově i finančně méně 

náročný. 

Všechny tyto charakteristiky, a zejména prvně jmenovaná (možnost práce s větším vzorkem), se 

před započetím výzkumu jevily jako klíčové pro výběr tohoto přístupu. 

Pro tuto práci byla zvolena dotazníková metoda, tedy statistické šetření. Gavora (2000) 

považuje dotazník za nejfrekventovanější metodu zjišťování údajů a jeho hlavní přednost spatřuje 

právě v příležitosti získat informace od velkého počtu respondentů. „Výhodou dotazníku je také 

jednodušší zpracování a vyhodnocení získaných dat, skutečnost, že respondent může dotazník 

vyplnit v době a místě, které mu nejvíce vyhovuje a na jeho vyplnění má dostatečné množství času“ 

(Hlaďo, 2011, s. 30). 

Použity byly dotazníky vlastní konstrukce. Byly vyhotoveny dvě verze, jedna určená 

studenům středních škol a druhá pro jejich učitele, přičemž obě verze měly podobnou strukturu. 

Byly navrhovány tak, aby poskytly co možná nejpřesnější odpovědi na výše definované výzkumné 

otázky.  

Uvedené nástroje lze rozdělit do tří oddílů. V rámci vstupní části dotazníků byli osloveni 

respondenti s žádostí o vyplnění, zdůrazněna anonymita dotazníků a stručně představeno jejich 

zaměření. Vlastní těla obou dotazníků obsahují shodně po patnácti otázkách, přičemž úvodní dvě 

otázky lze nazvat vstupními či demografickými (pohlaví respondentů, studovaný ročník v případě 

studentů a délka praxe pedagogů) a zbývajících třináct otázek je zaměřeno na samotný předmět 

výzkumu. Převážná většina otázek je z kategorie uzavřených, doplněných o několik polouzavřených 

otázek. V závěrečné části dotazníku nechybí poděkování respondentům za jejich čas a ochotu, jak 

doporučují autoři věnující se metodice pedagogického výzkumu (Gavora, 2000, Hlaďo, 2011). 

Formulované hypotézy byly statisticky testovány prostřednictvím chí kvadrát testu. Hladina 

významnosti zde byla stanovena na standardních 5 %. Jednotlivé výpočetní kroky jsou zpracovány 

v přílohách této práce (Příloha II), z toho vyplývající závěry pak v kapitole 5.2. 

3. Průběh šetření 
 

Dotazníky byly vytvořeny i administrovány v elektronické podobě prostřednictvím služby 

Survio. Jejich textová podoba je součástí příloh této bakalářské práce (Příloha I). Prvotní verze 

dotazníků byla podrobena krátkému předvýzkumu v okruhu autora práce, kterým se ověřovala 

srozumitelnost jednotlivých položek. Následovala administrace samotná. 
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Výzkum je zaměřen na studenty a učitele studijního oboru „Informační technologie 18-20-

M/01“. Tato skupina respondentů byla vybrána záměrně, a to ze dvou důvodů. V prvé řadě bylo 

nutno snížit a sjednotit cílovou skupinu, dalším důvodem je vztah autora práce k technickým 

oborům. Osloveno bylo celkem 13 škol ze Středočeského kraje, které vyučují tento obor. 

Internetový odkaz odkazující na dotazníky byl administrován v elektronické podobě přímo školám 

(sekretariát, ředitelé i samotní učitelé). 

Sběr odpovědí studentského dotazníku probíhal od 4. 4. 2022 do 26. 6. 2022, celkový počet 

návštěv zde dosáhl hodnoty 302 a vrátilo se 257 dokončených dotazníků, což představuje úspěšnost 

vyplnění 85 %. Dotazník určený učitelům sbíral odpovědi od 21. 3. 2022 do 3. 6. 2022 a obdrželo jej 

80 pedagogů, přičemž 62 z nich jej vyplnilo, celková návratnost tedy činí 77,5 %.  

 

4. Výsledky dotazníkového šetření 
 

V tomto oddíle jsou prezentovány výsledky realizovaného dotazníkového šetření popsaného 

výše. Výsledky jsou prezentovány postupně v pořadí, v jakém na otázky odpovídali respondenti. 

4.1. Dotazník – studenti 

 
První otázkou dotazníku určeného studentům středních škol bylo zjišťováno pohlaví 

dotazovaných respondentů.  

 

Graf 1: Pohlaví dotazovaných studentů 

Zdroj: vlastní zpracování 

1
79%

2
21%
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Jak je z grafu č. 1 patrné, mezi dotazovanými studenty převládali muži, kterých byly téměř 

čtyři pětiny (celkově 204 respondentů), nicméně podařilo se získat názory i 53 žen. Tento nepoměr 

nepůsobí překvapivě, vezmeme-li v úvahu všeobecně známou skutečnost, že na školách 

technického charakteru studují častěji muži. 

 

Graf č. 2: Ročník studia 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf č. 2 ilustruje, jak vypadá skladba studovaných ročníků dotazovaných respondentů. Lze 

jednoznačně konstatovat, že se pro výzkum podařilo získat především starší studenty, tedy studenty 

třetích a čtvrtých ročníků středních škol, jichž bylo souhrnně 80% (3. ročník 42%, 4. ročník 38%). 

Zbývajících 20% tedy představují žáci nižších ročníků. 

 

Graf č. 3: Jakou didaktickou technikou je vybavena škola respondentů 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Pokud se týká třetí otázky studentského dotazníku, jejíž odpovědi jsou zpracovány v grafu 

č. 3, je nutné zdůraznit, že každému respondentovi byla ponechána možnost označit vícero 

odpovědí. Na základě získaných responsí lze konstatovat, že převážná většina škol je vybavena 

základní počítačovou technikou (PC, notebook či tablet) a dataprojektorem, neboť s uvedenými 

prostředky se ve škole setkává téměř 95 % žáků. Velmi časté jsou rovněž specializované PC učebny 

(85 %) a interaktivní tabule (téměř 79 %). Poměrně rozšířený je i 3D tisk (více než 50%), nejméně se 

pak studenti setkávají na škole s využitím virtuální reality (22 responsí, 8,6 %). 

 

Graf č. 4: Jakou didaktickou techniku nejraději využívají žáci v průběhu výuky 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Z grafu č. 4 je možno vyčíst, s jakou didaktickou technikou pracují studenti nejraději. I 

v tomto případě měli respondenti možnost výběru více položek, podobně jako tomu bylo v případě 

předešlém. Je zřejmé, že žáci středních škol nejraději využívají počítače (příp. notebook a tablet), a 

to v 80 % případů. Velmi oblíbené jsou také specializované počítačové učebny. Přílišné oblibě mezi 

studenty se netěší interaktivní tabule (16,3 %) a specializované jazykové učebny (15,6 %). Mohlo by 

se zdát, že nejméně oblíbené jsou mezi studenty prostředky virtuální reality; takový závěr by ale 

nemusel být přesný. Je nutné si uvědomit, že s virtuální realitou se ve výuce setkává relativně malé 

procento studentů (8,6 %), a v kontextu této skutečnosti i zdánlivě nízká hodnota 7,4 % vypovídá o 

poměrně značné oblibě využívání virtuální reality během výuky. Jinými slovy, s virtuální realitou se 

ve škole setkalo 22 respondentů, přičemž 19 z nich hodnotí práci s touto technikou pozitivně. Z toho 

vyplývá, že mezi studenty s reálnými zkušenostmi či možnostmi využití virtuální reality ve výuce ji 

pozitivně hodnotí 86 % těchto studentů.  
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Graf č. 5: Jak jsou studenti spokojeni s vybavením didaktickou technikou na škole, kde studují 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

V rámci páté otázky, jejíž odpovědi jsou znázorněny v grafu č. 5, hodnotili studenti 

spokojenost s vybavením didaktickou technikou na jejich školách, především s ohledem na její 

dostupnost a stáří. Navzdory skutečnostem, že na řadě škol nejmodernější a mnohdy velmi 

nákladná technika chybí (viz graf č. 3), sami studenti hodnotí toto vybavení v drtivé většině případů 

kladně. Zcela kladné hodnocení bylo zaznamenáno v 56 % případů, spíše kladné v 38 % případů. 

Negativní hodnocení bylo naopak zaznamenáno v nízkých jednotkách případů, přičemž pouze 

necelé 1 % respondentů (2 response) odpovědělo, že jejich škola touto technikou nedisponuje. 

 

Graf č. 6: Nakolik považují studenti využívání moderních technologií za prospěšné s ohledem na 

kvalitu výuky 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Z grafu č. 6 vyplývá, že studenti středních škol shledávají využití moderních technologií ve 

výuce za prospěšné. Naprostá většina respondentů volila položku ANO (46 %) či „spíše ANO“ (48 

%). Pouze jedno procento dotázaných označilo položku „spíše NE“ a položku „NE“ neoznačil nikdo 

z dotázaných. Zbývajících 5 % respondentů nebylo schopno otázku zodpovědět. 

 

Graf č. 7: Jaké výhody spatřují studenti ve využívání moderních technologií 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Také v případě sedmé otázky byla ponechána studentům možnost volby více položek. Více 

než 70 % studentů považuje za největší výhodu moderních technologií využívaných ve výuce jejich 

schopnost upoutat pozornost žáků a zvýšit tak jejich aktivitu. Dle respondentů tyto prostředky také 

zlepšují vizuální představivost (62 %) a umožňují lépe porozumět probíranému učivu.  

 

Graf č. 8: Jak studenti hodnotí své znalosti v oblasti používání moderních digitálních technologií 

 

 Zdroj: vlastní zpracování 
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Pokud se týká subjektivního hodnocení vlastních znalostí v oblasti používání moderních 

informačních technologií studentů, nejčastěji se tito respondenti považují za běžné uživatele, a to 

v 46 % případů. Pokročilejšími uživateli se cítí být 37 % dotázaných a za experty se pak označilo 

dalších 14 % studentů. Zbývající 3 % respondentů se v této oblasti cítí být začátečníky a nezájem o 

tyto technologie neprojevil žádný nikdo.  

 

Graf č. 9: Jaká negativa spatřují studenti ve využívání moderních technologií ve výuce 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Také při hledání negativ byla respondentům ponechána možnost volby více položek, aby 

tak dostali prostor vyjádřit všechna negativa, jež v této oblasti spatřují. Téměř dvě třetiny 

respondentů považují za největší problém nízkou vybavenost škol a domácností těmito zařízeními 

(64 %) a dále jejich funkčnost a spolehlivost (63 %). Tato zjištění nejsou nikterak překvapivá, v plném 

rozsahu vyplynula již během tzv. covidové krize, kdy byla ve školách všech typů plošně zaváděna 

distanční výuka a řada žáků, zejména ze sociálně slabších rodin, v důsledku nedostatečné 

vybavenosti, nefunkčnosti či nespolehlivosti těchto prostředků byla znevýhodněna. Bezmála třetina 

respondentů (30 %) se dále domnívá, že užívání těchto zařízení při výuce může vést k zahlcení 

informacemi. Jen minimum studentů pak volilo možnost „špatné soustředění, odvádí pozornost“ a 

žádná negativa zde neshledává 8 % zúčastněných respondentů. 
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Graf č. 10: Která zařízení používají studenti ke komunikaci se školou 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Jak vyplývá z grafu č. 10, nejčastěji je studenty ke komunikaci se školou využíván notebook 

(52 % respondentů), následuje osobní počítač (25 %) a mobilní telefon (21 %). Položky „tablet“ či 

„žádné z uvedených“ získaly po jednom procentu responsí. 

 

Graf č. 11: Jakému druhu komunikace se školou dávají studenti přednosti 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Žáci byli rovněž dotazováni na preferované způsoby komunikace se školou. V tomto hledu 

dominuje komunikace prostřednictvím emailu (47 %), následovaná LMS systémy (35 %), jakými jsou 

např. Microsoft Teams či Moodle. Významné zastoupení zde mají i školní weby, které jsou 

preferovány 16 % studentů.  

 

Graf č. 12: Nakolik pandemie covidu-19 ovlivnila digitální gramotnost studentů a rozsah využívání 

komunikačních prostředků ve výuce 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Pokud jde o vliv pandemie covidu-19 na digitální gramotnost žáků a využívání 

komunikačních prostředků ve výuce, naprostá většina dotazovaných jej zaznamenala. 54 % 

respondentů vyjádřilo názor, že v důsledku této pandemie byli nuceni naučit se tyto prostředky 

nejen více využívat, ale také ovládat. Další třetina dotázaných zaznamenala alespoň částečné 

zlepšení digitální gramotnosti. Žádnou změnu v tomto ohledu nezaznamenalo pouhých 5 % 

dotázaných. 
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Graf č. 13: Jaké problémy spatřují studenti v oblasti distanční výuky 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf č. 13 ilustruje, jaké problémy spatřují studenti v oblasti distanční výuky. Nejčastěji se 

jedná o problémy s připojením a technikou (77 %), což je jev známý snad každému uživateli 

výpočetní techniky, mimoto bylo toto téma během covidové pandemie všeobecně hojně 

diskutováno. Podobně často byl diskutován také problém nedostatečného sociálního kontaktu, o 

němž hovořilo 46 % dotázaných. Poměrně často si studenti stěžují také na časovou náročnost 

daného typu výuky a na nevyhovující výklad. Za zcela bezproblémovou považuje takovou výuku 

pouze 7 % dotázaných. 

 

Graf č. 14: Nakolik je na školách regulováno používání mobilních telefonů 

  

Zdroj: vlastní zpracování 
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Není zřejmě překvapením, že alespoň s částečnou regulací používání mobilních telefonů se 

ve škole setkává 99 % studentů. Ve většině případů (63 %) jsou v tomto ohledu studenti omezováni 

během vyučovacích hodin, čtvrtina dotázaných jej naopak může používat i během vyučování, je-li 

to v zájmu výuky. V deseti procentech případů byl zaznamenán absolutní zákaz mobilních telefonů 

na školách. 

 

Graf č. 15: Nakolik je mezi studenty využívána moderní technologie k podvádění 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Poslední otázkou studentského dotazníku bylo zjišťováno, nakolik studenti využívají 

moderních technologií k podvádění ve škole. Ze získaných odpovědí prezentovaných v grafu č. 15 

plyne, že tři čtvrtiny žáků těchto praktik neužívá. Zbývající čtvrtina se tedy k nějakým formám 

podvodu přiznala, přičemž nejčastěji se jednalo o taháky v mobilních telefonech (20 % všech 

dotázaných), méně častěji o vyhledávání odpovědí na internetu (necelých 6 %) a fotografování testů 

(necelá 4 %). Pouze jeden z celkových 257 respondentů používá k podvádění také chytré hodinky a 

dalších 14 respondentů se zdrželo odpovědi, neboť tato otázka nebyla povinná. 
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4.2. Dotazník – učitelé 

 
Podobně jako v případě studentských dotazníků i dotazník určený jejich pedagogům obsahoval 

úvodem dvě demografické otázky, jimiž bylo zjišťováno pohlaví a délka učitelské praxe. 

 

Graf č. 16: Pohlaví pedagogů 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Také mezi učiteli technických škol převažují muži. Těch bylo do výzkumu zahrnuto 47, což 

představuje podíl 76 %. Vedle nich se výzkumu zúčastnilo také 15 žen. 

 

Graf č. 17: Délka učitelské praxe 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf č. 17 zachycující odpovědi na otázku zjišťující věk pedagogů napovídá, že mezi 

respondenty převládají spíše zkušenější pedagogové. Ačkoli se různí autoři odborné literatury 

rozcházejí v časovém vymezení učitele – začátečníka, nejčastěji se hovoří o období do prvních pěti 

let praxe (Průcha, Walterová, Mareš, 2009, s. 377). Dle uvedené charakteristiky je pak možné 

konstatovat, že 15 % všech zúčastněných respondentů byli začínající či méně zkušení učitelé. Do 

kategorie pedagogů s délkou praxe mezi 6 – 10 lety se zahrnulo 26 % respondentů, do kategorie   

11 – 15 let dalších 19 % respondentů a nejpočetněji zde byla zastoupena skupina již velmi zkušených 

učitelů s délkou praxe přesahující 15 let (40 %). 

 

Graf č. 18: Která didaktická technika je učitelům na škole k dispozici 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Jak je patrné z grafu č. 18, všichni učitelé bez výjimky mají k výkonu své práce k dispozici 

alespoň základní počítačové vybavení (tedy PC, notebook či tablet). Takřka všichni učitelé mají 

k dispozici rovněž dataprojektor (97 %) a poměrně často také specializované PC učebny (77 %). Lze 

také pozorovat jisté rozpory mezi odpověďmi učitelů a odpověďmi žáků, tyto rozpory jsou patrné 

zejména u položek „interaktivní tabule“ a „specializované jazykové učebny“. Zatímco téměř 80 % 

dotázaných studentů odpovědělo, že jejich školy jsou vybaveny interaktivní tabulí, pouze 30 % 

učitelů má tuto techniku reálně k dispozici. Podobně je tomu také v případě specializovaných 

jazykových učeben. Ačkoli rozpory jsou skutečně významné, lze najít jistá vysvětlení, např. lze 

diskutovat o definici pojmu „interaktivní tabule“, o rozdílu mezi pojmy „mít vybavenou školu 

danými prostředky“ a „mít tyto prostředky reálně k dispozici“, aj. 
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Graf č. 19: Kterou didaktickou techniku učitelé na školách postrádají 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf č. 19 poskytuje odpověď na otázku, které technické prostředky učitelé ve své praxi 

postrádají. Jednoznačně zde dominují prostředky virtuální reality, jež by na školách tohoto typu 

neoddiskutovatelně našly své uplatnění. Postrádá je téměř 86 % učitelů. Značná část učitelů by také 

ocenila specializované jazykové učebny (57 %) a interaktivní tabule (26 %).  

 

Graf č. 20: Jak učitelé hodnotí své znalosti v oblasti používání moderních digitálních technologií 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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očekávat kvalifikované odborníky a tuto skutečnost potvrzuje také výše prezentovaný graf č. 20. Za 

experta v této oblasti se označilo 35 % učitelů, dalších 48 % volilo opatrnější odpověď „pokročilý 

uživatel“. Běžnou uživatelskou úroveň si přisuzuje 13 %, zbývající jednotky procent připadají na 

začátečníky. 

 

Graf č. 21: K jakým účelům využívají učitelé výpočetní techniku 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Z grafu č. 21 je patrné, že učitelé ve své praxi využívají výpočetní techniku zejména pro 

vyhledávání informací na internetu (73 % dotázaných) a pro promítání prezentací a obrázků (71 %). 

Často najde tato technika uplatnění také při tvořivé činnosti žáků (45 %) nebo při promítání krátkých 

filmů (24 %). Je vhodné doplnit, že tato otázka byla konstruována jako otázka polouzavřená, neboť 

učitelům byla ponechána položka „jiné“ s možností doplnění dalších aktivit, nicméně této možnosti 

žádný z respondentů nevyužil. 

 

Graf č. 22: K jakým funkcím využívají učitelé výpočetní techniku 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Pokud se týká funkcí, pro něž je učiteli tato technika využívána, odpovědi lze hledat v grafu 

č. 22. Dle respondentů jsou tyto prostředky vhodné pro názornost výuky (69 %) a s tím úzce 

související zkvalitnění výkladu (66 %). Polovina dotázaných také očekává, že didaktická technika 

povede ke zvýšení motivace a pozornosti žáků, a třetina je užívá k procvičování probírané látky. Při 

zkoušení žáků je tato technika využívána spíše méně (13 %). 

 

Graf č. 23: Jakou techniku využívají učitelé při výuce nejvíce 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

V rámci osmé otázky (graf č. 23) byli učitelé dotazováni, jaká konkrétní zařízení při výuce 

využívají nejčastěji. Není zřejmě překvapením, že mezi odpověďmi dominují počítač a notebook (79 

% respondentů). Dvě třetiny respondentů nejčastěji používají dataprojektor a třetina interaktivní 

tabuli. I v tomto případě měli učitelé možnost doplnit další zařízení a ani v tomto případě této 

možnosti žádný nevyužil. 

 

Graf č. 24: Jak často využívají učitelé didaktickou techniku k výuce a přípravě na hodinu 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Z pohledu na graf č. 24 je možné vyvodit závěr, že didaktická technika se pro učitele 

středních technických škol stává téměř denní rutinou, ať už se jedná o využití přímo během výuky 

či v rámci přípravy na výuku. Celkem 82 % učitelů odpovědělo, že danou techniku využívá na denní 

bázi.  

Graf č. 25: Jakým způsobem nejčastěji komunikují učitelé se svými žáky 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf č. 25 zachycuje odpovědi učitelů na otázku, jakým způsobem nejčastěji komunikují se 

svými studenty. Lze si všimnout, že žádná z uvedených variant není vyloženě dominantní, naopak 

jen minimálně je učiteli využívána komunikace prostřednictvím SMS a MMS. LMS systémy využívá 

nejčastěji 31 % pedagogů, email 29 %, Messenger (případně příbuzný Facebook či WhatsApp) a 

rozhraní školního webu shodně po 19 %. 

 

Graf č. 26: Pohled učitelů na používání moderních technologií ve výuce a při její přípravě 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Jak je patrné z grafu č. 26, všichni dotazovaní učitelé spojují používání moderních 

technologií ve své praxi s nějakými pozitivy. Položku „využíval bych i další technologie, ale mám na 

škole omezené možnosti výběru“ označilo nejvíce učitelů (47 %), což nepochybně svědčí o jejich 

zájmu. K častému využívání těchto prostředků se hlásí dalších 37 % respondentů a zbývajících 16 % 

jich využívá také, přestože pociťují nedostatečné zkušenosti. 

 

Graf č 27: Názory učitelů na to, zda má používání moderní didaktické techniky pozitivní vliv na výuku 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Pokud se týká otázky vlivu didaktické techniky na výuku, názory učitelů ilustruje výše 

prezentovaný graf č. 27. Je zřejmé, že převážná většina dotázaných učitelů pozitivní vliv těchto 

prostředků vnímá, přičemž 39 % z nich uvedlo jednoznačné „ANO“ a ještě více (43 %) opatrnější 

„spíše ANO“. Žádná nebo jen malá pozitiva zde spatřuje 12 % dotazovaných a zbývajících 6 % 

nedokáže tento přínos posoudit. 

 

Graf č. 28: Názor učitelů na to, zda jsou vzdělávací technologie již nedílnou součástí výuky 
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O tom, že jsou moderní vzdělávací technologie součástí výuky, zřejmě není pochyb. Tento 

závěr je patrný z řady předchozích otázek, ale např. také ze zkušeností z již zmiňovaného období 

pandemie nemoci covid-19, kdy bez alespoň základních technických prostředků byl přístup žáků ke 

vzdělání značně ztížen. Jak tuto problematiku vnímají sami učitelé, napovídá graf č. 28. Drtivá 

většina (98 %) všech dotázaných učitelů s tímto názorem souhlasí, přičemž rovná polovina z nich si 

bez této techniky svou práci již nedovede představit a dalších téměř 30 % tento způsob výuky 

podporuje. 

 

Graf č.29: V jakém rozsahu jsou školy vybaveny informačně komunikačními technologiemi speciálně 

upravenými pro žáky se zdravotním postižením 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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znevýhodněnými žáky připraveny příslušné školy, byli dotazováni respondenti z řad učitelů a jejich 

odpovědi shrnuje graf č. 29. Převážná většina (82 %) učitelů uvedla, že jejich školy zatím potřebu 

pořizovat jakékoli speciálně upravené informačně komunikační technologie nepocítila. Přesto 

alespoň některé školy jistými prostředky tohoto typu disponují, nejčastěji se jedná o speciálně 

upravený hardware (24 %) nebo software (13 %), případně zařízení nahrazující klasickou klávesnici 

a myš (necelých 20 %). 

 

24,20%
19,40%

3,20%

12,90%

82,30%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

speciálně upravený
hardware

(klávesnice,
monitory, tiskárny)

ANO, externí
zařízení, která

nahrazují klávesnici
a myš

ANO, externí
zařízení, která

nahrazují vstup i
výstup dat pro
slabozraké a

nevidomé

software s funkcí
určitého usnadnění

(hlas. ovládání,
změna barevného

spektra)

NE, v naší škole
prozatím nebylo

nutné tyto
technologie
obstarávat



 

54 

Poslední otázkou učitelského dotazníku bylo zjišťováno, kde a jakým způsobem učitelé 

získali znalosti a dovednosti potřebné k používání didaktické techniky. Níže prezentovaný graf č. 30 

ilustruje jejich odpovědi. 

 

Graf č. 30: Jakým způsobem získali učitelé znalosti a dovednosti k používání této techniky 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Jak je patrné z grafu č. 30, nejvíce se v této oblasti rozvíjejí učitelé vlastní praxí, což uvedlo 

82 % všech dotázaných. Naopak nejméně získali na školeních zprostředkovaných zaměstnávající 

školou, přičemž nebylo zjišťováno, zda tato forma následného vzdělávání byla pro učitele přístupná 

či efektivní. Nezanedbatelné množství responsí získaly i další položky – studium z vlastní aktivity (45 

% respondentů), řádné studium (37 %), případně kombinace vícero uvedených možností (40 %). 
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5. Vyhodnocení výsledků 

 

Předmětem této kapitoly je výtah výsledků vycházejících z výše prezentovaného šetření 

s ohledem na formulované výzkumné otázky a hypotézy. 

5.1 Výzkumné otázky 

 

V1: Jaké druhy moderních výukových prostředků jsou na školách k dispozici? 

Pokud se týká první výzkumné otázky, odpovědi lze čerpat především z otázky č. 3 

studentského dotazníku (Jakou technikou je vybavena vaše škola?) a otázky č. 3 učitelského 

dotazníku (Která technika je Vám na škole k dispozici?). 

Z šetření vyplývá, že takřka všechny školy a jejich pedagogičtí pracovníci jsou vybaveni 

základním počítačovým vybavením, jakými jsou počítače, notebooky či tablety. Rovněž jsou na 

školách hojně zastoupeny dataprojektory a specializované počítačové učebny. Nadpoloviční většina 

všech respondentů (souhrnně za obě skupiny) se setkává také s 3D tiskem, který byl ještě relativně 

nedávno doménou výhradně těch nejspecializovanějších pracovišť. Jisté nesrovnalosti byly 

zaznamenány u položek „interaktivní tabule“ a „specializované jazykové učebny“, neboť studenti o 

vybavení těmito prostředky hovořili významně častěji než jejich pedagogové. Možná vysvětlení byla 

nastíněna v předešlé kapitole, kde byla zmíněna možnost rozdílného vnímání definice „interaktivní 

tabule“ či rozdíl mezi pojmy „mít vybavenou školu danými prostředky“ a „mít tyto prostředky reálně 

k dispozici“. Dalším možným vysvětlením těchto odchylek může být skutečnost, že obě zkoumané 

skupiny sestávaly z respondentů působících na 13 různých školách a nelze proto vyloučit, že ve 

vzorku respondentů z řad učitelů častěji odpovídali jedinci působící na méně vybavených školách a 

naopak. 

 

V2: Jaké moderní výukové prostředky jsou na školách nejčastěji využívány? 

Není zřejmě překvapením, že v odpovědích na otázku dotazující se na nejčastěji využívanou 

didaktickou techniku převládají ty prostředky, které jsou na školách k dispozici. Jedná se tedy 

zejména o výše zmiňované počítače, notebooky, tablety, dataprojektory a další vybavení 

specializovaných PC učeben. Tyto prostředky jsou učiteli využívány zejména pro názornost výuky a 

s tím související zkvalitnění výkladu, případně ke zvýšení motivace a pozornosti žáků, což je 

podrobněji rozebráno v teoretické části této práce. Zařízení s přístupem na internet jsou hojně 

využívána rovněž k vyhledávání informací na internetu. 
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V3: Jaké výukové prostředky jsou preferovány studenty a jaké učiteli? 

Pokud se týká preferovaných prostředků, nejvíce se zájmu studentů těší počítačové 

vybavení (PC, notebook, tablet) a specializované PC učebny, oblíbené jsou nicméně také 

dataprojektory a 3D tisk, je-li studentům k dispozici. Obdobné závěry lze vyvodit i z odpovědí 

učitelů. Těm na školách nejvíce chybí dynamicky se rozvíjející prostředky virtuální reality (postrádá 

jí 85 % učitelů) a specializované jazykové učebny, které naopak nejsou populární mezi žáky. 

Z odpovědí učitelů dále vyplynulo, že čtvrtina z nich postrádá možnost využití interaktivní tabule. 

 

5.2 Výzkumné hypotézy 

 Formulované hypotézy byly statisticky testovány. Hladina významnosti zde byla stanovena 

na standardních 5 %. Při rozhodování o platnosti či neplatnosti formulovaných hypotéz bylo použito 

srovnání hodnoty vypočteného testového kritéria s hodnotou kritického oboru, přičemž ve všech 

případech byla vypočtena vyšší hodnota testového kritéria, v důsledku čehož byly zamítnuty nulové 

hypotézy. Jednotlivé výpočetní kroky jsou zpracovány v přílohách této práce (Příloha II). 

 

H1: Subjektivní hodnocení vlastních znalostí učitelů v oblasti používání moderních digitálních 

technologií souvisí s jejich pohlavím. 

Na hladině významnosti α= 0,05 byla prokázána závislost mezi subjektivním hodnocením vlastních 

znalostí učitelů v oblasti používání moderních digitálních technologií a jejich pohlavím. 

 

H2: Subjektivní hodnocení vlastních znalostí žáků v oblasti používání moderních digitálních 

technologií souvisí s jejich pohlavím. 

Na hladině významnosti α= 0,05 byla prokázána závislost mezi subjektivním hodnocením vlastních 

znalostí žáků v oblasti používání moderních digitálních technologií a jejich pohlavím. 

 

H3: Studovaný ročník u žáků má vliv na míru jejich spokojenosti s vybavením didaktickou 

technikou na škole. 

Na hladině významnosti α= 0,05 byla prokázána závislost mezi mírou spokojenosti s vybavením 

didaktickou technikou na škole a studovaným ročníkem. 

 

H4: Studovaný ročník u žáků má vliv na míru jejich spokojenosti s vybavením didaktickou 

technikou na škole.  

Na hladině významnosti α= 0,05 byla prokázána závislost mezi mírou spokojenosti s vybavením 

didaktickou technikou na škole a studovaným ročníkem. 
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Závěr 

 

Dnešní společnost lze charakterizovat mnoha způsoby. Lze mimo jiné hovořit o 

uspěchanosti, stále se zvyšujících nárocích, o relativně méně častém osobním kontaktu a stále 

častějším využívání technických prostředků. Ty prostupují takřka všemi aspekty lidského života, 

školní prostředí nevyjímaje. Ve školách lze zvyšující se množství studijních informací zpracovat a 

předat žákům pouze modernizací a racionalizací výchovně vzdělávacího procesu. Významnou roli v 

tom hraje také didaktická technika, v prvé řadě informační a komunikační technologie. V 

současnosti jsme dospěli k tomu, že podmínkou efektivní výuky je efektivní zpracování informací, 

což se stává novou výzvou v oblasti výchovy a vzdělávání. 

Ale také tyto prostředky procházejí svým vývojem. Přibývají stále nové didaktické techniky. 

Techniky, které se používají dnes, budou již za pár let zastaralé. Bez ohledu na uvedené se nicméně 

v rámci teoretické části této práce podařilo specifikovat ty nejčastěji používané prostředky a přiblížit 

jejich vývoj, to vše v kontextu edukačního procesu.  

V rámci empirické části bylo zjištěno, že drtivá většina všech škol disponuje základním 

počítačovým vybavením, jakým jsou počítače, notebooky či tablety. Rovněž jsou na školách hojně 

zastoupeny dataprojektory, specializované počítačové učebny a 3D tisk. Tyto prostředky byly 

uváděny jako nejčastěji preferované, a to jak učiteli, tak jejich žáky. Za zajímavé lze rovněž 

považovat zjištění, že hodnocení vybavenosti škol u studentů souvisí se studovaným ročníkem, 

neboť byla pozorována větší spokojenost u studentů vyšších ročníků. Vysvětlení tohoto jevu lze 

spatřovat na jedné straně v jakési větší vyzrálosti starších studentů, na straně druhé je možno 

uvažovat o častějším přístupu starších studentů k sofistikovanějším zařízením či jejich schopnosti 

lépe tato zařízení využívat. Učitelé všech uvedených zařízení využívají k široké škále činností, jimiž 

se snaží učinit výuku efektivnější a pro studenty zajímavější, přičemž se nezdráhají označit své 

znalosti těchto technologií za nadstandardní. Výzkumem bylo dále zjištěno, že vlastní hodnocení 

rozsahu těchto znalostí jak v případě učitelů, tak i jejich studentů souvisí s jejich pohlavím, přičemž 

častěji se za zkušenější uživatele považují muži. V případě studentů byla rovněž zaznamenána 

souvislost se studovaným ročníkem, což lze považovat za racionální závěr, vezmeme-li v potaz 

zaměření škol, z nichž tito respondenti pocházejí. 

S ohledem na zaměření škol, které byly předmětem zájmu realizovaného šetření, je 

nicméně zarážející zjištění, že stále existuje značné množství učitelů postrádajících určitá didaktická 

zařízení. Těmi jsou zejména prostředky pro virtuální realitu, specializované jazykové učebny a 

dokonce i interaktivní tabule. Je zřejmé, že ekonomika jednotlivých školských zařízení je nesmírně 

sofistikovanou otázkou, jejíž plné pochopení by vyžadovalo výzkum dalece přesahující zamýšlený 
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rozsah této práce, přesto lze v tomto ohledu spatřovat prostor pro zlepšení. Zejména pokud se týká 

interaktivních tabulí (které by dle autorů odborné literatury měly být v dnešní době již součástí 

každé učebny, viz Dostál, 2009), ale v dnešní době už i prostředků pro využívání virtuální reality, je 

nutno zdůraznit, že se jedná o prostředky, jejichž základní modely lze pořídit v řádu nízkých desítek 

tisíc Kč, a nejedná se tedy o žádné astronomické částky. Nutno ovšem podotknout, že nejde jen o 

samotné ceny zařízení, v úvahu je třeba brát i další související náklady spojené zejména s pořízením 

příslušného softwaru a zaškolením zaměstnanců. V současné ekonomické situaci, kdy dnes a denně 

slýcháme z úst politiků i ekonomických odborníků o stále rostoucích cenách takřka čehokoli a jsme 

připravováni na ještě další zhoršení situace, nestojí vedení škol před snadným úkolem. Přesto je 

nutné klást si vysoké cíle, neboť Česká republika nepatří mezi technologické giganty, a proto i 

v tomto širším pojetí lze spatřovat prostor pro zlepšení a jeho základy lze stavět již na úrovni 

středního školství. Řešením může být i oslovení firem, ať už by se jednalo o sponzoring, reklamu, či 

jakýkoli jiný alternativní způsob financování.  

Odhlédneme-li ale od těch dražších prostředků, příp. některých méně vybavených škol, lze 

závěrem shrnout, že v obecné rovině vedení škol a učitelé tuto výzvu přijímají. Školy jsou vybaveny 

alespoň základní moderní didaktickou technikou a učitelé se ji snaží využít. Žáci modernizaci 

vyučovacího procesu přijímají s naprostou samozřejmostí, vždyť jsou to děti 21. století, děti světa 

vědy a techniky. Když je učitel řádně připraven použít kteroukoli podobu didaktické techniky, 

vyučovací hodina se stává přínosem pro všechny žáky, ať už v získání znalostí, dovedností nebo 

schopností, či ve schopnosti žáky zaujmout a správně motivovat. 
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Přílohy 

Příloha I 

Dotazník – žáci: 
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Dotazník – učitelé: 
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Příloha II 

Statistické testování hypotéz: 

 

H1: Subjektivní hodnocení vlastních znalostí učitelů v oblasti používání moderních digitálních 

technologií souvisí s jejich pohlavím 

 

1) Hypotézy: 

H10: neexistuje vztah mezi uvedenými znaky 

H1: mezi uvedenými znaky existuje vztah 

  
2) Skutečné četnosti 

 expertní znalosti pokročilé znalosti méně zdatní Celkem 

Muži 11 28 8 47 

Ženy 11 2 2 15 

Celkem 22 30 10 62 

 

3) Očekávané četnosti 

 expertní znalosti pokročilé znalosti méně zdatní Celkem 

Muži 16,68 22,74 7,58 47 

Ženy 5,32 7,26 2,42 15 

Celkem 22 30 10 62 

 
4) Testové kritérium 

𝐺 =  ∑ ∑
(𝑛𝑖𝑗−𝑛´𝑖𝑗

)2

𝑛´𝑖𝑗

𝑠
𝑗=1

𝑟
𝑖=1  = 13,122 

 
5) Kritická hodnota 

X(1-α) = 5,991 

 
6) Rozhodnutí  

Na hladině významnosti α=0,05 nulovou hypotézu (H10) o nezávislosti jednotlivých znaků zamítáme 

a přijímáme hypotézu H1. 
 

H2: Subjektivní hodnocení vlastních znalostí žáků v oblasti používání moderních digitálních 

technologií souvisí s jejich pohlavím 

 

1) Hypotézy: 

H20: neexistuje vztah mezi uvedenými znaky 

H2: mezi uvedenými znaky existuje vztah 
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2) Skutečné četnosti 

 expertní znalosti pokročilé znalosti méně zdatní Celkem 

Muži 34 92 78 204 

Ženy 1 3 49 53 

Celkem 35 95 127 257 

 
3) Očekávané četnosti 

 expertní znalosti pokročilé znalosti méně zdatní Celkem 

Muži 27,78 75,41 100,81 204 

Ženy 7,22 19,59 26,19 53 

Celkem 35 95 127 257 

 
4) Testové kritérium 

𝐺 =  ∑ ∑
(𝑛𝑖𝑗−𝑛´𝑖𝑗

)2

𝑛´𝑖𝑗

𝑠
𝑗=1

𝑟
𝑖=1  = 49,478 

 
5) Kritická hodnota 

X(1-α) = 5,991 

 
6) Rozhodnutí  

Na hladině významnosti α=0,05 nulovou hypotézu (H20) o nezávislosti jednotlivých znaků zamítáme 

a přijímáme hypotézu H2. 

 

 

 
H3: Studovaný ročník u žáků ovlivňuje jejich subjektivní hodnocení vlastních znalostí v oblasti 

používání moderních technologií 

 
1) Hypotézy: 

H30: neexistuje vztah mezi uvedenými znaky 

H3: mezi uvedenými znaky existuje vztah 

  
2) Skutečné četnosti 

 expertní znalosti pokročilé znalosti méně zdatní Celkem 

1. ročník 7 6 8 21 

2. ročník 5 15 10 30 

3. ročník 0 48 61 109 

4. ročník 23 26 48 97 

Celkem 35 95 127 257 
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3) Očekávané četnosti 

 expertní znalosti pokročilé znalosti méně zdatní Celkem 

1. ročník 2,86 7,76 10,38 21 

2. ročník 4,09 11,09 14,82 30 

3. ročník 14,84 40,29 53,86 109 

4. ročník 13,21 35,86 47,93 97 

Celkem 35 95 127 257 

 
4) Testové kritérium 

𝐺 =  ∑ ∑
(𝑛𝑖𝑗−𝑛´𝑖𝑗

)2

𝑛´𝑖𝑗

𝑠
𝑗=1

𝑟
𝑖=1  = 37,315 

 
5) Kritická hodnota 

X(1-α) = 12,592 

 
6) Rozhodnutí  

Na hladině významnosti α=0,05 nulovou hypotézu (H30) o nezávislosti jednotlivých znaků zamítáme 

a přijímáme hypotézu H3. 

 

 
H4: Studovaný ročník u žáků má vliv na míru jejich spokojenosti s vybavením didaktickou techni-

kou na škole. 

 
1) Hypotézy: 

H40: neexistuje vztah mezi uvedenými znaky 

H4: mezi uvedenými znaky existuje vztah 

  
2) Skutečné četnosti 

 velice spokojen spíše spokojen nespokojen Celkem 

1. ročník 8 10 3 21 

2. ročník 15 11 4 30 

3. ročník 82 25 2 109 

4. ročník 40 51 6 97 

Celkem 145 97 15 257 
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3) Očekávané četnosti 

 velice spokojen spíše spokojen nespokojen Celkem 

1. ročník 11,85 7,93 1,23 21 

2. ročník 16,93 11,32 1,75 30 

3. ročník 61,5 41,14 6,36 109 

4. ročník 54,73 36,61 5,66 97 

Celkem 145 97 15 257 

 
4) Testové kritérium 

𝐺 =  ∑ ∑
(𝑛𝑖𝑗−𝑛´𝑖𝑗

)2

𝑛´𝑖𝑗

𝑠
𝑗=1

𝑟
𝑖=1  = 33,255  

 
5) Kritická hodnota 

X(1-α) = 12,592 

 
6) Rozhodnutí  

Na hladině významnosti α=0,05 nulovou hypotézu (H40) o nezávislosti jednotlivých znaků zamítáme 

a přijímáme hypotézu H4. 
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