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Základní fakta o výzkumu

Cíl bakalářské práce
Pronikání technologií do běžného života, a tedy i do oblasti vzdělávání je
současnou realitou. Nastupující digitální transformace, které s sebou přináší
fenomén Průmyslu 4.0, velmi výrazně ovlivní chápání a postavení technologií
v procesu výchovy a vzdělávání. Školy budou muset provést zásadní změny ve
vyučování, zařazovat práci s technologiemi do běžných „neinformatických“
výukových předmětů.
Cílem bakalářské práce Zavádění Microsoft Teams do výuky (případová studie
učitele) bylo systematicky zachytit a popsat proces zavádění nové technologie do
výuky. Zmapovat úskalí a obtíže, které mohou nastat, a poskytnout pedagogům
teoretický i praktický základ pro uskutečnění technologické změny v jejich vlastním
vyučovacím předmětu.
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Přenositelnost zkušeností z používání aplikace Teams
možné využití aplikace Teams ve vztahu ke stupni školy a skupinám uživatelů

Výhody aplikace Teams pro školní prostředí
1. stupeň

možnost sledovat dění ve třídě i zpětně
zpětné procházení konverzací, hodnocení úloh a reakcí žáků na podněty
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možnost individualizace výuky
funkce Zadání umožňuje hromadné zadání úlohy pro žáky,
včetně zadávání přizpůsobených úloh pro žáky se speciﬁckými potřebami
vzdělávání

časová ﬂexibilita
učitel nemusí omezovat čas, který věnuje žákům, jen na čas trávený ve škole,
ale může se věnovat žákům i mimo školní rozvrh

poznámkový blok předmětu
snadný způsob sdílení vzdělávacího obsahu, učitel vidí poznákové bloky
všech svých žáků, žák vidí jen své poznámky, sdílené poznámky s ostatními
a v režimu čtení i knihovnu obsahu, kterou připravuje učitel

multiplatformní plikace
Windows, Android, iOS, MacOS, web;
podpora BYOD*

2. stupeň

* Bring Your Own Device - donesená zařízení žáků ve výuce
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