
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.

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.

Závěr
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 prochází 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 a učitelé všech těchto zařízení využívají k

široké škále činností, jimiž se snaží učinit výuku efektivnější a pro studenty

zajímavější. . 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.

Cíl práce
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 ve výuce.
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Metodika
Na základě kvantitativně orientovaného výzkumu byly vytvořeny výzkumné

dotazníky zaměřené na studenty a učitele studijního oboru „Informační

technologie 18-20-M/01“. Osloveno bylo celkem 13 škol ze Středočeského kraje,

které vyučují tento obor. 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 %.
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Výsledky
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 %).

Dotazovaní 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. Zbývají-cích 5 %

respondentů nebylo schopno otázku zodpovědět.

Dle respondentů z řad učitelů 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 %).

Názor učitelů na využití moderních technologií při výuce výuky
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