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Abstrakt 

Tato práce si klade za cíl zanalyzovat, jaké didaktické nástroje jsou užívány 

učiteli matematiky nejen při distanční výuce, ale i při té prezenční. Dále jaké 

didaktické zásady jsou pro ně vzhledem k oběma formám výuky podstatné, 

jak změnili během pandemie Covid-19 své organizační formy výuky při přechodu 

z jedné výukové formy na druhou a jakým způsobem hodnotili znalosti a vědomosti 

svých studentů. 

První kapitola obsahuje rešerši základních didaktických kategorií v rozsahu, 

který by měl být dostačující vzhledem k cíli této práce. Jsou zde rovněž představeny 

online nástroje, které učitelé mohli využívat nejen v distanční výuce, 

ale i v té prezenční jako možný doplněk.  

Druhá kapitola zahrnuje dotazníkové šetření, které bylo vytvořeno s ohledem 

na naplnění cílů této bakalářské práce a vyhodnoceno. Dotazník byl rozeslán 

na 133 středních škol v Praze a na 2 facebookové skupiny sdružující pedagogy. 

Cíleno bylo na středoškolské učitele matematiky s alespoň jednoletou praxí. 

Třetí kapitola obsahuje dvě přípravy výukové hodiny na jedno matematické 

téma. První pro prezenční a druhou pro distanční formu výuky. Obě přípravy výukové 

hodiny byly vytvořeny s popisem předpokládaného průběhu klasické, resp. distanční 

hodiny.    

Diskuze v této bakalářské práci pak integruje dosažené výstupy práce 

vzhledem k současnému stavu poznání z posledních dvou kapitol této práce.  
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zásady, didaktické prostředky, organizační formy výuky, ověřování výsledků učení, 
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Abstract 

This work aims to analyze which didactic tools are used by mathematics 

teachers not only in distance learning, but also in full-time. Furthermore, 

what didactic principles are important for them regarding both forms of teaching, 

how did they change their organizational forms of teaching during the Covid-19 

pandemic during the transition from one teaching form to another and how they 

diagnosed knowledge of their students. 

  The first chapter contains a research of basic didactic categories 

to the extensity that should be sufficient with respect to the goal of this work. 

There are also online tools that teachers could use not only in distance learning, 

but also in full-time as a potential supplement. 

The second chapter includes a questionnaire survey, which was created 

with regard to the fulfillment of the objectives of this bachelor's thesis and 

evaluated. The questionnaire was sent to 133 secondary schools in Prague 

and to 2 Facebook groups associating teachers. It was aimed at high school 

mathematics teachers with more than one year of experience. 

The third chapter contains two preparations for lessons on one mathematical 

topic. The first one for the full-time and the second one for the distant 

form of teaching. Both lesson preparations were created with a description 

of the expected course of the classical, resp. distant lesson. 

The discussion in this bachelor thesis then integrates the achieved outputs 

of the work with respect to the current state of knowledge from the last two chapters 

of this work. 

 

 

Key words 

Full-time form of teaching, distant form of teaching, didactics of mathematics, 

didactic principles, didactic tools, organizational forms of teaching, verification of 

learning outcomes, questionnaire survey, preparation for a lesson. 
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Úvod 

Krize vyvolaná pandemií viru covid-19 v březnu 2020 způsobila uzavírání 

všech stupňů škol v mnoha zemích světa včetně České republiky. Prezenční výuku 

velmi rychle a takřka nečekaně nahradila výuka distanční, která se v případě 

středních škol uskutečňovala až do konce školního roku. Následující rok 2020/2021 

začal prezenční výukou, která však byla po několika týdnech opět nahrazena výukou 

distanční. Charakteristické bylo střídavé začleňování především praktického 

vyučování prezenční formou po celý tento školní rok, a to na základě vývoje 

epidemie. Učitelé si tedy museli nejprve zvykat na distanční výuku a poté velmi 

flexibilně přepínat mezi výukou distanční a prezenční. Byla to zcela nová situace 

a dle mnoha průzkumů a výpovědí nebyla v určitých ohledech snadná.  

Distanční výuka je jistě jiná než prezenční. Některé didaktické zásady 

se mohou při ní náročněji uplatňovat. Je potřeba zvolit si nové didaktické prostředky 

a osvojit si je, a to často spolu s žáky, v některých případech i s kolegy či vedením 

školy. Některé metody výuky se mohou obtížně realizovat, jiné naopak čekají 

na snadnější či efektivnější využití. Do určité míry se určitě mění organizace výuky, 

způsob hodnocení, komunikace jako taková atp.  

Tato práce si klade za cíl prozkoumat to, jakým způsobem k distanční výuce 

přistupovali učitelé matematiky. Tedy jaké didaktické zásady byly pro ně prioritní, 

jaké používali didaktické prostředky, jaké volili metody výuky, jakým způsobem 

hodnotili znalosti a dovednosti svých žáků atd.   

Druhým cílem je vytvořit dvě přípravy jedné hodiny pro prezenční a distanční 

hodinu a ukázat, v čem se tyto přípravy, resp. plánované hodiny, mohou lišit.  
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1 DIDAKTICKÉ KATEGORIE V PREZENČNÍ 

A DISTANČNÍ VÝUCE 

Didaktické kategorie použité pro účely této práce byly vybrány v tomto sledu: 

didaktické zásady, didaktické prostředky, vyučovací metody, organizační formy 

vyučování a prověřování výsledků vzdělávání. Provázanost těchto kategorií je 

zobrazeno na Obrázku 1 níže.  

 

Obrázek 1 Vztahy mezi didaktickými kategoriemi, převzato z [1] 

Šipkami je naznačeno, jaká kategorie ovlivňuje jakou kategorii. 

 

1.1 Terminologické vymezení pojmů v historickém 

kontextu 

Matematicky museli myslet lidé už velmi dávno. Zásadní byl pro ně základní 

počet vyjádřitelný na oboru přirozených čísel. A to např. počet ulovených zvířat, 

úrody, manželek či nepřátel apod. Prováděli základní matematické operace jako 

sčítání, např. při „měření“ počtu bojeschopných mužů, atd. Pro přenos informací mezi 

jednotlivci byla zásadní řeč a později i písmo. Zárodky prvních řečí se formovaly před 

cca milionem let již v případě druhu Homo habilis. V dostatečné kvalitě existovala řeč 

mezi lidmi cca před osmdesáti tisíci lety v případě našich předků Homo sapiens. 

Posléze vznikaly symboly, pomocí kterých se rovněž komunikace realizovala. 

Informace se, jak šel čas, přenášely stále cílevědoměji a systematičtěji. V tom 

důsledku byly poznatky různě členěny, až v různých starověkých kulturách můžeme 

hovořit o vědách, které byly zaměřeny určitým vesměs logickým způsobem dle toho, 

jakou oblast měly zkoumat a jaké cíle měly mít [2,3] 
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Matematika se postupem času profilovala jako věda o kvantitativních vztazích, 

změnách a prostorových formách a strukturách reálného světa. Pedagogika jako 

věda o výchově a vzdělávání. Didaktika je součást pedagogiky a je ve zkratce 

teoretickou disciplínou o tom „jak učit“. Didaktika matematiky je pak teorií, 

metodikou a praxí výchovně-vzdělávacích procesů ve školské matematice. 

Je to vědecká disciplína, jejímž objektem zkoumání je tedy vyučování matematice. 

Používá matematické prostředky na zpracování empirických zkušeností, 

objektivizuje, formalizuje, buduje abstrakci apod. Využívá psychologické aspekty 

a výrazně zohledňuje studentovu motivaci. [2] 

 

1.2 Didaktické zásady 

Didaktické zásady jsou obecné principy, na jejichž základech 

se od zakladatele didaktiky Jana Ámose Komenského doporučuje zohledňovat 

vzdělávací proces. Pro potřeby této práce bylo vybráno deset didaktických zásad, 

tedy těch, které se dominantně uplatňují při výuce matematiky. Jestli je výběr 

kompletní, bude diskutováno v praktické části této práce. Seznam didaktických zásad 

pro výuku matematiky dle autora:  

 

 zásada uvědomělosti 

 zásada názornosti 

 zásada vědeckosti 

 zásada přiměřenosti 

 zásada spojení teorie s praxí 

 zásada soustavnosti a postupnosti 

 zásada trvalosti 

 zásada zpětné vazby a hodnocení 

 zásada individuálního přístupu k žákům 

 zásada mezipředmětové provázanosti  

 

Zásada uvědomělosti. Ta spočívá především ve vymezení cílů výuky 

matematiky. Důraz klade na aplikaci poznatků v praxi a úzce souvisí s motivací žáka. 

[4] V hodinách, kde se s touto didaktickou zásadou systematicky pracuje, by měl být 

žák více namotivován k osvojování nových znalostí a dovedností. Ví, proč se danou 

látku učí.  

Zásada názornosti. Stará ale přesto aktuální zásada a pro matematiku velice 

důležitá, neboť vyžaduje vyšší abstrakce. [4] Pro porozumění problematice je nutné 

vytvářet si představy o pojmech a jejich vztazích. Významnou roli zde hraje smyslová 

zkušenost. Ve výuce matematiky pak především zraková a sluchová. V tom případě je 

velmi vhodné realizovat přehledný obrazový prostředek prezentace, propojovat 
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graficky matematické pojmy (např. funkce, rovnice a nerovnice), kultivovat diskuzi 

apod.  

Zásada vědeckosti. Ta vyžaduje, aby vyučovací proces byl obsahem i formou 

na vědecké úrovni. Tedy aby reflektoval aktuální stav vědního poznání s přihlédnutím 

k aktuálnímu psychickému vývoji žáka. Je to zásada, která se při výuce matematiky 

hlásí o své místo velmi často, a to z důvodu potřeby rozlišovat a přesně pracovat 

s axiomy, větami, definicemi, důkazy apod. [4] Při aplikaci této zásady učitel může 

velmi pozitivně ovlivnit u žáka tzv. matematické myšlení.  

Zásada přiměřenosti. Ta vyjadřuje potřebu ve výukovém procesu, aby úroveň 

a obsah učiva, výběr didaktickým metod apod. odpovídal úrovni psychického 

i fyzického vývoje žáků. Dle J. A. Komenského: „Nesmíme obtěžovat žáka s věcmi, 

které jsou vzdáleny jeho věku, jeho chápavosti a současného stavu. Cvičení počínej 

od prvních začátků, ne od hotových prací.“ [4] 

Zásada spojení teorie s praxí. Tato zásada zmiňuje školu jako instituci 

propojenou s okolím, a tedy i potřebu, aby teoretické poznatky byly žáky aplikovány 

do praktických úloh ze života profesního či osobního.   

Zásada soustavnosti a postupnosti. Nebo také z jiných pramenů zásada 

systematičnosti. Ta spočívá v požadavku na smysluplnou organizaci učiva 

a uspořádání jeho částí tak, aby jednotlivé poznatky a osvojené dovednosti na sebe 

co nejvíce navazovaly a tvořily funkční celek. [4] Velkou roli má také pravidelnost 

vyžadované práce při vzdělávacím procesu, realizovaná např. formou domácích 

úkolů, i když zde existují napříč vědeckou komunitou spory. [5] 

Zásada trvalosti. Tato zásada usiluje o trvalé osvojení vědomostí a dovedností 

v takové úrovni, aby je mohl v navazujícím studiu či praxi žák aplikovat. Je úzce 

spojena s pamětí a motivací žáka. [4] Paměť lze podpořit opakováním 

a procvičováním učiva, motivace pak souvisí s již zmíněnou zásadou uvědomělosti.  

Zásada zpětné vazby a hodnocení. Tato zásada poukazuje na to, že zpětná 

vazba i hodnocení jsou důležitými motory motivace žáka pro další edukační snažení. 

Kvalitní zpětná vazba mu navíc poskytuje možnost poučit se z chyby. Více např. v [6]. 

Zásada individuálního přístupu k žákům. Tato zásada reflektuje to, že každý 

žák je trochu jiný a vyhovují mu různé metody a rychlost výuky. [7] Učitel by tedy měl 

organizaci i realizaci výuky těmto požadavkům do určité míry přizpůsobit. 

Zásada mezipředmětové provázanosti. Tato zásada spočívá v neoddělování 

jednotlivých předmětů, nýbrž v upozorňování na jejich provázanost. [7] 

Nebo dokonce v občasné snaze o jejich funkční syntézu. Matematika se jistě 

ve vysoké míře uplatňuje v přírodních a technických vědách, IT a ekonomii. V určité 

míře i jinde, např. v sociologii, psychologii apod. Zkrátka matematika je tak provázaná 

s ostatními předměty, že učiteli dává obrovský prostor tuto zásadu realizovat v praxi 

vyučovacího procesu.  
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1.3 Didaktické prostředky 

Pojem didaktický prostředek (či rovněž nástroj) má široký význam. Zahrnuje 

vše, co slouží k dosahování cíle vyučovacího procesu. [8] Didaktické prostředky se dělí 

na materiální a nemateriální. Do těch nemateriálních spadají vyučovací metody, 

organizační formy, didaktické zásady apod. [9] V této kapitole bude text zaměřen 

pouze na materiální prostředky. Velká část textu se věnuje softwarovým nástrojům, 

které samozřejmě nachází uplatnění v e-learningu a výrazně či dokonce 

nezastupitelně pak v plné či částečné distanční výuce.    

Materiální prostředky jsou např. učební pomůcky, zařízení, didaktická technika, 

školní potřeby apod. Do učebních pomůcek patří:  

 

 skutečné předměty a modely  

 zobrazení (zobrazení projektorem, video, obrazy apod.) 

 zvukové pomůcky (zvukové stopy, hudební nástroje apod.) 

 dotykové pomůcky (slepecké písmo, implantáty apod.) 

 literární pomůcky (knihy, časopisy, návody apod.)  

 software pro vhodný hardware, např. stolní počítač či mobil apod. 

(Microsoft Teams, Google Classroom, GeoGebra, WolframAlpha apod.) 

Dalšími kategoriemi didaktických materiálních prostředků (resp. nástrojů) jsou 

metodické pomůcky, zařízení, didaktická technika, školní potřeby a konečně výukové 

prostory a prostředí. [9] Ty zde nebudou více rozebírány, více o nich lze najít 

např. opět v [9]. Význam softwaru, který lze spustit na vhodném hardwaru (na PC, 

mobilu apod.), výrazně vzrostl se zaváděním distanční výuky. Prakticky ze dne na den 

bylo nutné komunikovat, organizovat výuku a učit na dálku. K tomu již existovaly, 

nebo byly v průběhu této doby vytvořeny či vylepšovány programy, s jejichž pomocí 

mohl učitel naplňovat své pedagogické cíle. Tyto programy jsou na následujících 

řádcích uvedeny a některé příp. více specifikovány. Tento seznam softwarů však 

rozhodně není úplný, neboť edukačních, pracovních či organizačních programů 

existuje nepřeberné množství.  

Zde jsou představeny, příp. i stručně popsány programy, které lze využít jako 

nástroje pro distanční výuku. Tento výčet samozřejmě není úplný, koresponduje však 

s nabízenými možnostmi v dotazníkovém šetření, provedeného v rámci této práce. 

Účastníci šetření mohli uvést své použité nástroje při distanční výuce i mimo tento 

seznam.  

Komplexními nástroji pro vedení, organizaci a realizaci výuky jsou především: 

Microsoft Teams, Google Classroom a Moodle.  

Více či méně specializovanými nástroji pro realizaci výuky jsou například: 

WolframAlpha, GeoGebra, Microsoft Excel, Microsoft Whiteboard, Microsoft Malování, 

Microsoft Powerpoint, Khan Academy. Tyto nástroje byly přímo uvedeny v nabídce 

dotazníkového šetření. V dotazníkovém šetření pak přímo nejmenované nástroje 

např.: Kahoot, Umíme to, OneNote - matematika, Škola s nadhledem. 



 10 

Pro příklad více rozepsán nástroj byl zvolen WolframAlpha. Dle wikipedie: 

„Wolfram Alpha je odpovídací stroj, vytvořený firmou Wolfram Research. Jde o službu, 

která sesnaží přímo odpovídat na dotazy uživatele, na rozdíl od vyhledávacích služeb, 

které poskytnou pouze seznam stránek, pravděpodobně obsahujících odpověď. 

Wolfram Alpha je vytvořen na základě výpočetního softwaru Mathematica, 

který je využíván pro řešení algebraických úloh, numerických a statistických výpočtů, 

ale i viualizaci výsledků. Odpověď na dotaz se zobrazí v člověku čitelné a přehledné 

formě. Často je přiložen i postup vedoucí k výsledku.“ Na internetových stránkách 

www.wolframalpha.com lze zobrazit přehledné menu témat, které se rozdělují 

na oblasti: matematika, věda a technika, společnost a kultura a v posledním případě 

každodenní život. Stejně tak WolframAlpha existuje jako mobilní aplikace. Tento 

online nástroj se přímo nabízí k aplikaci do vyučovacích hodin matematiky, či jako 

pomocník pro studenty při samostatné práci. Nabídka toho, co lze přes WolframAlpha 

spočítat či zobrazit, je obrovská. Tak např. funkce včetně infinitesimálního počtu, 

sumy, posloupnosti, statistika apod. 

 

1.4 Vyučovací metody 

Vyučovací metody jsou způsoby, jakými se realizuje proces výuky. Existuje jich 

mnoho a ty, které lze dominantně využít při výuce matematiky jsou shrnuty v této 

práci. Použití konkrétní vyučovací metody je individuální vzhledem k naplňování cílů 

výuky, k vlastnostem žáků, vybavení školy, estetickému cítění učitele, a celé řady 

dalším okolnostem.  

Metody lze dělit dle různých kritérií. Existují tři kategorie metod. Klasické, 

aktivizační a komplexní. Ty klasické se ještě dělí na tři sekce: slovní, názorně 

demonstrační a dovednostně praktické. [10] Při výuce matematiky dle autora této 

práce lze z těch klasických použít vyprávění, dominantně pak vysvětlování a rozhovor, 

dále přednášku (spíše na vysoké škole), práci s textem (např. výjimečné 

samostudium žáků za pomoci článků či učebnice), práci s obrazem 

(např. vysvětlování zobrazených funkcí v určitém grafickém editoru) a příležitostně 

i experimentování (např. zjišťování velikosti Ludolfova čísla). Z aktivizujících metod 

bychom pro matematiku mohli vybrat především diskuzní, heuristické a problémové 

metody. Nesmíme zapomenout ani na didaktické hry, jejichž význam poslední dobou 

roste. Z komplexních metod lze pro výuku matematiky vybrat frontální, partnerské 

a skupinové vyučování. Dále samostatnou práci žáků (s asistujícím učitelem), 

projektovou výuku, učení v životních situacích (např. propojení matematiky 

s ekonomií v situaci dluhové spirály), televizní výuku (tu však pouze hypoteticky, 

autor totiž bohužel nezná dostatek matematického materiálu ve středoškolské 

úrovni ve vysílání dostupných českých televizních stanic) a výuku podporovanou 

počítačem (v případě prezenční výuky to mohou být např. náročnější úlohy přes 

MS Excel, které jsou obtížné či nemožné spočítat analyticky na papíře). Zevrubně lze 

tyto didaktické metody najít např. zde: [8]. 

 

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Odpov%C3%ADdac%C3%AD_stroj&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Wolfram_Research&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/U%C5%BEivatel_(informatika)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Webov%C3%BD_vyhled%C3%A1va%C4%8D
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mathematica
https://cs.wikipedia.org/wiki/Algebra
https://cs.wikipedia.org/wiki/Numerick%C3%A1_matematika
https://cs.wikipedia.org/wiki/Matematick%C3%A1_statistika
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vizualizace
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1.5 Organizační formy vyučování 

Vedle vyučovacích metod je asi nejdůležitějším prostředkem k realizaci cílů ve 

výuce organizační forma. Aby byla výuka účinná, je třeba promyslet vazby cíle k jeho 

prostředku a zvolit organizační rámec, ve kterém se bude uskutečňovat proces 

přetváření poznatků učiva. [11] 

Klasifikace organizačních forem se liší dle autorů. Zormanová v [12] rozlišuje 

organizační formy: 

 

 podle vztahu k osobnosti žáka, studenta: individuální, skupinová, 

hromadná, individualizovaná 

 podle charakteru výukového prostředí: výuka ve třídě, v laboratoři, 

odborné učebně, dílně, na školním pozemku, vycházka a exkurze 

(vše prezenčně), distančně  

 podle délky trvání: vyučovací hodina, zkrácená výuková jednotka, 

dvouhodinová výuková jednotka, seminář, speciální kurzy apod.  

 

Kasíková a Vališová v [11] udávají pouze dvě hlediska: 

 

 hledisko způsobu řízení učební činnosti žáků ve výuce 

 hledisko časové a prostorové organizace vyučování 

 

V této práci bude dále rozebráno hledisko podle vztahu osobnosti žáka, 

resp. studenta. Vzhledem k rozsahu práce budou vybrány pouze některé organizační 

formy. 

 

2.5.1 Individuální forma výuky 

Jedná se o nejstarší organizační formu. Tato organizační forma je typická tím, 

že učitel se věnuje pouze jednomu žákovi anebo svůj čas dělí mezi několik žáků. 

S touto formou můžeme setkat v případě individuálního doučování anebo v běžné 

hodině v případě, kdy je žákům zadána samostatná práce popř. při práci 

s talentovanými či slabšími žáky. [13] 

 

2.5.2. Skupinová forma výuky  

Skupinovou formou výuky se rozumí seskupení žáků do menších celků, 

ve kterých žáci pracují na náročnějším, povětšinou na problémovém úkolu. 

Nejmenším počtem žáků ve skupině jsou dva, což bývá označování jako párová 

výuka. Nicméně jako ideální počet bývá v literatuře označován počet tři až pět žáků. 

Podle výkonnosti žáků lze utvořit heterogenní anebo homogenní skupiny. 
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 Heterogenní skupina: Je tvořena žáky s různou úrovní výkonnosti. 

Ideálním stavem je, kdy si žáci pomáhají, vysvětlují učivo a společně 

se dopracovávají k zadanému cíli. Někdy se však může ukázat 

nevýhoda tohoto uspořádání, a to v případě, kdy zadanou práci pro 

skupinu vypracuje ten nevýkonnější žák. 

 Homogenní skupina: Je utvořena žáky přibližně se stejným 

prospěchem. Výhodou je možnost zadat úkol, který bude přiměřeně 

náročný pro členy skupiny. 

 

Žáci zde získávají zkušenosti s týmovou prací, učí se odpovědnosti za společný 

výsledek práce, dochází zde k výměně názorů, zkušeností a postojů. 

Učí se argumentovat, obhájit si svůj názor, ale také naslouchat jeden druhému. [12] 

 

2.5.3. Hromadná (frontální) forma výuky 

Jako frontální forma výuky je označována to vyučování, které je vedeno s celou 

třídou, kdy většinou učitel stojí čelně směrem k žákům a využívá především formu 

výkladu anebo řízené diskuze. Zároveň se mezi tuto formu výuky počítají všechny 

způsoby prezentací učiva, při které jsou žáci pasivní a pouze poslouchají, jako jsou 

prezentace na interaktivní tabuli anebo demonstrace. Tyto formy výuky však bývají 

neefektivní a je třeba je podpořit anebo nahradit aktivní žákovskou činností. [14] 

 

2.5.4. Individualizovaná forma výuky 

Při této formě výuky neřídí učitel žáka tak bezprostředně, jako v těch výše 

uvedených. Žák řeší zadané úkoly samostatně, přičemž řízení učební činnosti je zde 

zprostředkováno vstupy učitele či počítačového programu atp. Žák pracuje dle svého 

tempa a svých možností, případně i individuálními přáními. [11] 

Na základě charakteru výukového prostředí lze rozdělit výuku na prezenční 

a distanční. Prezenční výuková prostředí jsou uvedena výše. Dominantním 

prostředím co se četnosti realizované výuky týče je v případě střední školy ve většině 

případech třída. Distanční výuka je realizována na dálku, tedy vyučující s žáky není 

v přímém kontaktu. Někdy se uvádí online výuka. To je speciální případ distanční 

výuky, kdy se používají pro celkovou realizaci výuky online nástroje.  

 

1.6 Prověřování výsledků vzdělávání 

V procesu učení je důležité, aby měli žáci podněty, prostor a čas ke zkvalitnění 

svého učení. Učitel má pomoci žákovi odhalit chyby a obtíže v učení, dávat rady, 

vedení a poučení, pokud je to třeba. V praxi je třeba nabízet co nejpestřejší metody 

zkoušení, od individuálních po skupinové, od časově omezených a rychlých forem 

zkoušení až po dlouhodobé úkoly, od písemných testů po tvořivé úkoly. Podstata 
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těchto úkolů je smysluplná činnost žáků, kteří si touto formou prohlubují porozumění 

a osvojení učiva. [15] 

 

Běžně používanými metodami jsou: 

 

 Pozorování – je jednou z nejčastějších metod hodnocení žáka. Učitel 

má možnost pozorovat žáky v řádu měsíců až let a aby plnilo 

pozorování funkci diagnostické metody, je důležité, aby směřovalo k cíli 

a bylo analytické. Analýza by měla být dostatečně detailní a zahrnovat 

komplexní pohled na žáka. Učitel analyzuje slovní projevy žáků, které 

se týkají jejich vědomostí, postojů a názorů. Sleduje změny, ke kterým 

u žáka dochází a rozpoznává individuální zvláštnosti jedince. [16] 

 Ústní zkoušení – jde o specifickou formu rozhovoru, kdy učitel pokládá 

otázky a žák na ně odpovídá. Pokud je ústní zkoušení učitelem 

promyšleně připraveno a následně vhodně realizováno, pak neztrácí 

svůj didaktický význam. Zkoušku lze rozdělit podle cíle, který učitel 

sleduje. Buď se jedná o zkoušku orientační, kterou nedoprovází 

klasifikace a učitel tak sleduje, jak si žáci látku osvojili. Anebo jde o 

zkoušku klasifikační, která sleduje šíři a hloubku osvojených poznatků 

žáků. Zkoušení se může zaměřit pouze na jednotlivce, ale i na celou 

skupinu žáků. Zjišťuje, jak žáci zvládli dílčí úseky látky, jak umí látku 

aplikovat a jaký mají přehled o problému. U vyučujícího je důležité, aby 

zvládl techniku kladení otázek. Otázky by měly být jasné, jednoznačné 

a stylisticky správné. Žáci se zas učí přesně a správně formulovat své 

odpovědi, vyjadřovat své myšlenky, veřejně vystupovat. [16]  

 Nevýhodou této formy hodnocení je časová náročnost oproti 

písemnému zkoušení a nevhodností pro žáky, kteří trpí trémou 

z veřejného vystupování. Ústní zkoušení je naopak výhodné pro žáky 

se specifickými poruchami učení [13]. 

 Mnoho autorů upozorňuje na neobjektivitu při ústním zkoušení a také 

vyvolávání obav a nejistoty ze zkoušení. Přiklání se tak spíše 

k hodnocení žáků v přirozených situacích. [17] 

 Písemné zkoušení – je tradičním způsobem ověřování znalostí žáků. 

Jedná se rychlou formu zkoušení velkého počtu žáků najednou. 

Dle[13]je tato forma zkoušení objektivnější, protože zde nehrají roli 
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žákovy komunikační dovednosti. Nejčastějším nástrojem 

pro zhodnocení vzdělávacích výsledků žáků je didaktický test. 

 Didaktický test – je zkouškou, která se orientuje na objektivní zjišťování 

úrovně zvládnutí učební látky. Je navrhován, hodnocen, ověřován 

a interpretován dle určitých pravidel, které jsou předem známé. [13] 

 Didaktický test je sestaven z testových úloh. Podle způsobu řešení jsou 

buď úlohy otevřené (s tvořenou či volnou odpovědí), které jsou dále 

děleny na široké a se stručnou odpovědí anebo úlohy uzavřené 

(s nabízenou odpovědí, s nucenou volbou odpovědí), které jsou dále 

rozděleny na úlohy dichotomické, s výběrem odpovědí, přiřazovací 

a uspořádávající. [18] 

 V pedagogické praxi se můžeme setkat s různými druhy didaktických 

testů, od  testů v jednotlivých předmětech a tématech až po testy 

specificky zaměřené, např. motorických dovedností. Testy, které 

si vytváří pedagog pro potřeby hodnocení ve výuce, se nazývají 

nestandardizované (učitelský test). Výsledky testů jsou vyjádřeny buď 

body anebo procenty a jsou podkladem pro kvantitativní hodnocení 

žáků. Standardizované testy jsou vytvářeny skupinou odborníků, mají 

vlastnosti kvalitního testu, pevná kritéria a normy hodnocení a složí jak 

pro hodnocení žáků jedné školy, tak ke komparaci výkonů a výsledků 

žáků z ostatních škol. [19] 

 Portfolio žáka – jedná se o soubor nebo souhrn prací žáka za určité 

období. Jedná se například o písemné práce, sešity, pracovní listy, 

pokusy, výstupy práce na DVD, výstupy z projektů, referáty, 

videozáznamy atd. Zachycuje nejen vývoj, informace a pokrok žáka, 

ale i žákovo sebehodnocení, reflexe učitele. Podle účelu, ke kterému 

portfolio slouží, existují různé podoby a formy portfolia. Např. může 

sloužit ke slovnímu hodnocení, k žákovu sebehodnocení, k finálnímu 

či průběžnému hodnocení, k prezentaci žákových úspěchů nebo 

k propojení učení a hodnocení žáka. Celkově však slouží portfolio 

k ocenění žákových úspěchů, tvůrčí práce, posuzování vlastní práce 

a pokroků a je také možností komplexního hodnocení žákovy 

osobnosti. [20] 

Nástroje pro testování znalostí a dovedností žáků v rámci distanční výuky jsou 

např. Microsoft Forms či Google Classroom Forms.   
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2 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 

Metodika tohoto dotazníkového šetření obsahuje jeho výzkumné cíle, obecný 

popis této metody, cílovou skupinu, výzkumné hypotézy (předpoklady) 

a vyhodnocená data. Přesná podoba tohoto dotazníku, resp. jeho otázek, je v příloze 

této akademické práce. 

 

2.1 Cíle výzkumného šetření 

Cílem tohoto výzkumného šetření je zjištění, jaké zkušenosti měli učitelé 

při učení matematiky v posledních dvou letech v prezenční a distanční formě výuky. 

Důraz je kladen na zjištění jejich obtíží s dodržováním realizace didaktických zásad, 

jejich preferencí v použitých didaktických prostředcích, způsobu a míře realizovaných 

hodin či hodnocení znalostí žáků.  

 

2.2 Metoda 

Dotazník je jednou z nejčastěji využívaných kvantitativních metod získávání 

dat v pedagogickém výzkumu. Podle Gavory je to ,,způsob písemného kladení otázek 

a získávání písemných odpovědí“. Jde o soubor dopředu připravených a důkladně 

formulovaných otázek, na které dotazovaná osoba, která je nazývána také jako 

respondent, písemně odpovídá. [21] 

Možnosti odpovědí na otázky respondenta jsou již v dotazníku uvedeny, někdy 

se však nechává místo i na spontánní odpovědi. Výhodou dotazníku je, že získaná 

data se dají rychle zpracovat, nicméně lze ho využít především v prostředí, které 

výzkumníci dobře znají. [22]  

Stejně jako každý jiný prostředek měření, by i dotazník měl naplňovat určité 

základní požadavky pro kvalitní měření. Jedná se validitu, reliabilitu a praktičnost. 

Validita šetření neboli platnost označuje, že vědecký výzkum skutečně zjišťuje 

to, co zjišťovat má, tedy to, co je předmět zkoumání. Jedná se o pravdivost 

a smysluplnost výzkumu v tom smyslu, že vyvozované závěry ověřují stanovenou 

hypotézu. [23] 

Reliabilita výzkumu stanovuje přesnost a spolehlivost vybraného nástroje, 

je ukazatelem stability měření. Pokud zopakujeme tentýž výzkum za totožných 

podmínek, u kterého zvolíme stejný nástroj měření, pak by se neměly výsledky 

výzkumu či měření příliš rozcházet. [23] 
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2.3 Cílová skupina 

Cílovou skupinou jsou učitelé a učitelky matematiky na střední škole 

(či víceletém gymnáziu s úvazkem postihující i třídy korespondující s klasickou 

střední školou), kteří mají alespoň jeden rok praxe v období posledních dvou školních 

roků (2019/2020 a 2020/2021).  

 

2.4 Výzkumné hypotézy 

              Větvené dotazníkové šetření této práce vzniklo na základě autorem 

formulovaných hypotéz: 

 

1. Více jak polovina učitelů má obtíže naplňovat alespoň jednu 

didaktickou zásadu při distanční výuce.  

2. Více jak 75 % učitelů bude využívat nově osvojené didaktické nástroje 

z distanční výuky v prezenční výuce.  

3. Didaktické metody použity v distanční výuce se shodují minimálně 

ze 75 % s použitými metodami v prezenční výuce u alespoň 75 % 

učitelů.  

4. Alespoň 3 druhy aktivizační metod v obou formách výuky využívalo 

o 25 % více učitelů s praxí alespoň 11 let než učitelů s praxí do 10 let. 

5. Učitelé ve věku nad 51 let měli o 10 % menší poměr počtu 

realizovaných online hodin k jejich týdennímu úvazku matematiky než 

učitelé ve věku pod 50 let.  

6. Pro polovinu učitelů je váha známky z obou forem výuky stejná. 

Pro druhou polovinu učitelů je váha známky z testování 

v rámci distanční výuky menší než v rámci prezenční výuky.  

7. Pro více než 75 % učitelů byla distanční výuka náročnější než prezenční.  

 

Tyto hypotézy jsou vyhodnoceny a komentovány v diskuzi. 
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2.5 Vyhodnocení dat 

Sběr dat z větveného dotazníkového šetření probíhal v období od 27. 6. 2021 

do 15. 7. 2021. Pro žádosti o vyplnění dotazníku byly využity dva komunikační kanály. 

Jednak byly poslány mailovou korespondencí ředitelům 133 středních škol v Praze, 

a to ve dnech 27. a 28. 6. 2021. Z těchto zdrojů byl realizován zisk 37 odpovědí. 

Za předpokladu zisku právě jedné odpovědi na školu vychází návratnost cca 28 %. 

Je ale zřejmé, že na škole učí více učitelů matematiky, a tak mohlo z jedné školy přijít 

více odpovědí. Za předpokladu, že na každé střední škole učí 4 učitelé matematiku, 

vychází návratnost cca 7 %. Žádost o vyplnění dotazníku byla dále poslána do dvou 

facebookových skupin pod názvy Učitelé matematiky sobě, resp. Učitelé + ve dnech 

8., resp. 11. 7. 2021. Z těchto skupin bylo zaznamenáno celkem 26 odpovědí 

a je takřka nemožné zjistit návratnost dotazníkového šetření. Kompletně bylo tedy, 

včetně vyplnění dotazníku od autora této bakalářské práce, zaznamenáno 

64 odpovědí na toto dotazníkové šetření s průměrnou dobou vyplňování 

20 minut a 53 sekund. Data zde prezentována pomocí grafů či tabulek byla 

vyhodnocena programem Microsoft Excel či pomocí grafických editorů přímo z dat 

nástroje Microsoft Forms.  

První otázka byla: „Jaké je Vaše pohlaví?“. Dotazník, jak je vidět na Obrázku 2 

vyplňovaly spíše ženy. Jejich zastoupení je 75%, tedy na každého učitele připadají tři 

učitelky. Přesně s počtem: 16 mužů a 48 žen.  

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2 Pohlaví účastníků dotazníkového šetření 

Druhá otázka v dotazníku byla: „Jaký je Váš věk?“ Dotazník vyplňovali výrazněji 

učitelé ve středním věku. Mladších učitelů do 40 let bylo zaznamenáno patnáct 

(23,4 %), zatímco učitelů ve věku od 41 do 60 let čtyřicet (62,5 %). Data jsou zobrazeny 

na Obrázku 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3 Věk účastníků dotazníkového šetření 
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Třetí otázka byla: „Jaká je doba Vaší pedagogické praxe?“ Z Obrázku 4 je vidět, 

že tento dotazník vyplnilo 13 učitelů (a učitelek) s pedagogickou praxí do 10 let, 

14 učitelů s praxí 11 až 20 let a 37 učitelů s praxí delší. Poslední skupina představuje 

57,8 % dotázaných. Zajímavostí je, že pouze tři učitelé s praxí 6 až 10 let se účastnili 

tohoto výzkumu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4 Pedagogická praxe účastníků dotazníkového šetření 

Čtvrtá otázka dotazníku a zároveň poslední otázka pro specifikaci vyplňujících 

učitelů byla: „Na jakém typu střední školy učíte“? Z dat na Obrázku 5 plyne, že učitelé 

z gymnázií tvořili 41 respondentů, učitelé středních průmyslových škol (SPŠ) 

15 respondentů, učitelé ze středních odborných škol jiného typu než průmyslových 

(SOŠ) 8 respondentů. Ze středních odborných učilišť (SOU) nikdo tento dotazník 

nevyplnil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5 Typ školy účastníků dotazníkového šetření 

Na otázku č. 5 a zároveň první otázku z hlavní části dotazníku: „Myslíte si, 

že některé didaktické zásady by měly být významnější při distanční výuce oproti 

prezenční, či naopak?“ odpovědělo 36 respondentů: „Ano, některé didaktické zásady 

platí v různé míře v rámci distanční či prezenční výuky.“, zatímco zbylých 28 pak: 

„Nikoliv, všechny didaktické zásady platí ve stejné míře pro obě formy vedení výuky.“ 

To graficky ilustruje Obrázek 6 níže.   
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Obrázek 6 Vyhodnocení otázky č. 5 

Na základě kladné odpovědi na otázku č. 5 následovala doplňková otázka: 

„Jaká didaktická zásada je pro Vás důležitější v distanční výuce oproti prezenční, 

či naopak? A proč?“ Z Tabulky 1 níže lze vyčíst, že zásada zpětné vazby (19) 

a přiměřenost (15) jsou z pohledu vyučujících nejzásadnější v režimu distanční výuky. 

Záporná 1 u vědeckosti znamená, že jeden respondent ve své odpovědi právě 

didaktickou zásadu vědeckosti při distanční výuce explicitně upozadil.   

 

Tabulka 1 Důležité didaktické zásady v distanční výuce z pohledu respondentů 

Zpětná vazba (a hodnocení) 19 Uvědomělost (motivace) 2 

Přiměřenost    15 Mezioborové vztahy 2 

Individuální přístup k žákům 8 Kontrola (samostatnosti) 1 

Názornost    8 Interaktivnost výuky 1 

Soustavnost    4 Práce v týmech   1 

Trvalost      2 Aktivizace žáků   1 

Spojení s praxí   2 Vědeckost    -1 

 

Na otázku č. 7: „Bylo pro Vás obtížné naplňovat některou z didaktických zásad 

při distanční výuce či prezenční výuce?“ učitelé v 39 případech (cca 60 %) měli s tímto 

problém, a odpověděli tak „ano“, viz Obrázek 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 7 Podíl učitelů, kteří měli problém s naplňováním didaktických zásad vůči těm, kteří nikoliv 

Na otázku č. 8: „Jaká didaktická zásada a v jaké formě výuky 

(prezenční či distanční) se Vám obtížně naplňovala?“ jsou data z odpovědí 

respondentů shrnuta v Tabulce 2 níže. Vzhledem k tomu, že všichni respondenti 

odpověděli (přímo či nepřímo), že se jedná o distanční výuku, výstup se týká pouze jí.  
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Tabulka 2 Obtížně realizovatelné didaktické zásady v distanční výuce z pohledu respondentů 

Zpětná vazba (a hodnocení)  23 Soustavnost    2 

Názornost    10 Práce v týmech   2 

Individuální přístup k žákům 9 Uvědomělost (motivace) 2 

Kontrola (samostatnosti)  4 Mezioborové vztahy 1 

Spojení s praxí    3 Interaktivnost výuky 1 

Trvalost      3 Vědeckost    1 

Přiměřenost    2 Aktivizace žáků   1 

 

Tabulka respektuje odpovědi respondentů. Tedy obsahuje i data, která 

explicitně nevyjadřují didaktické zásady, ale jsou s nimi těsněji spojeny. 

Jako např. „interaktivnost výuky“ či „práce v týmech“.  

 

Na otevřenou otázku č. 9: „Popište prosím situaci v distanční 

(nebo i prezenční) výuce, která byla pro Vás obtížně řešitelná.“ jsou data z odpovědí 

respondentů shrnuta a syntetizována v Tabulce 3 níže. Odpověď na tuto otázku byla 

dobrovolná.  

 

Tabulka 3 Obtížně řešitelné situace z pohledu respondentů (zestručněno a kategorizováno) 

Zajištění pozornosti a aktivity 6 

Chybějící zpětná vazba od žáků (či velmi pomalá) 5 

Minimalizace plagiátorství 4 

 

Situace zde popsané byly zestručněné a kategorizované na základě odpovědí 

opravdu pouze do třech oblastí: aktivizace žáků, chybějící zpětná vazba 

a plagiátorství. 

Na otázku č. 10: „Používal(a) jste pravidelně v prezenční výuce před pandemií 

(září 2019 až březen 2020) nějaký software jako didaktický nástroj? Pokud ano, 

vypište prosím všechny.“ respondenti uváděli především nástroje jako GeoGebra 

(59 % z nich), Microsoft Powerpoint (45 %), Microsoft Excel (38 %). Komplexní nástroje 

typu Microsoft Teams či Google Classroom používalo před pandemií dohromady 

pouze 30 % učitelů. Četnost používání těchto nástrojů je na Obrázku 7. 

Na otázku č. 11: „Jaký software jste pravidelně používal(a) jako didaktický 

nástroj během distanční výuky?“ učitelé opět zmiňují Geogebru (64 % z nich), 

MS Powerpoint (40 %) a MS Excel (38 %). Je zde však vidět výrazný nárůst využívání 

komplexních programů pro výuku jako je MS Teams a Google Classroom s celkovým 

součtem četností: 68. Je tedy zřejmé, že někteří učitelé používali současně 

oba nástroje. Pouze 2 učitelé (3 %) nepoužili ani jeden z těchto dvou programů 

během distanční výuky. Co měli společného bylo, že oba používali nástroj 

TechAmbition. Z porovnání grafů na Obrázku 8 a 9 (oba jsou pro přehlednost 

na jedné, následující straně) je rovněž patrné, že během distanční výuky vzrostlo 
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využívání grafických editorů jako MS Malování či MS Whiteboard, a to z 9 (14 %) na 37 

(58 %).  

 

Obrázek 8 Četnost používání softwarových didaktických nástrojů v rámci prezenční výuky před pandemií 

covid-19 

 

 

Obrázek 9. Četnost používání softwarových didaktických nástrojů v rámci distanční výuky při pandemií 

covid-19 

 

Otázka č. 12: „Budete používat nově osvojené didaktické nástroje z distanční 

výuky při prezenční výuce?“ byla vyhodnocena grafem na Obr. 10. Je zřejmé, 

že většina učitelů má v plánu nabyté zkušenosti s novými nástroji používat (84 %) 
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a velká část (83 % z těchto učitelů) je již na konci školního roku 2020/2021 využila 

i v prezenční formě výuky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 10 Plánované využívání nově osvojených didaktických nástrojů v budoucí výuce respondenty 

Na otázku č. 13: „Prosím upřesněte, jaké didaktické nástroje to jsou či budou.“ 

jsou data z odpovědí respondentů shrnuta v Tabulce 4 níže. 

 

Tabulka 4 Konkrétní didaktické nástroje využívané/plánované respondenty v budoucí výuce 

Teams  17 Quizizz či Quizlet 3 

Classroom  15 Techambition  3 

Geogebra  9 
Umíme matematiku či 
Škola s nadhledem  3 

Whiteboard  6 Powerpoint  2 

Excel  4 Desmos  2 

Khan Acad. 4 Moodle  2 

Jamboard  4 Ostatní 20 

 

Položka „Ostatní“ zahrnuje originální odpovědi s četností 1x. Je to tedy 20 různých 

nástrojů. Je tedy zřejmé, že didaktických nástrojů (prostředků) je již mnoho, a lze tak 

vybírat z pestré palety možností.  

Otázka č. 14: „Jaké didaktické metody jste používal(a) při prezenční výuce 

před pandemií (září 2019 až březen 2020)?“ byla vyhodnocena grafem na Obrázku 11.  

Je zřejmé, že matematika bez vysvětlování asi opravdu učit nelze. 97 % respondentů 

tuto metodu v průzkumu uvedlo. Je sympatické, že 47 % učitelů používá pravidelně 

didaktické hry, 44 % heuristické a problémové metody a 38 % experimentování. 

Otázka č. 15: „Jaké didaktické metody jste používal(a) při distanční výuce?“ 

byla vyhodnocena grafem na Obrázku 12. Obrázek 11 i 12 jsou opět pro přehlednost 

zobrazeny na jedné, následující straně.  
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Obrázek 11 Četnost používání didaktických metod v rámci prezenční výuky před pandemií covid-19 

 

 

 

Obrázek 12 Četnost používání didaktických metod v rámci distanční výuky při pandemií covid-19 

 

Je zde vidět patrný vzestup výuky pomocí TV či PC a práce s textem či obrazem vůči 

stavu v prezenční formě výuky (29%, resp. 95%). Oproti tomu experimentování 

či heuristické a problémové metody postihl pokles (25%, resp. 21%). 
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Na otázku č. 16: „Jak velký jste měl(a) při distanční výuce průměrný poměr 

počtu realizovaných online hodin k Vašemu týdennímu úvazku matematiky? 

Odpověď prosím zadejte formou poměru nebo procenty dle příkladu níže. Tak např. 

pro výuku 11 online hodin týdně při úvazku 22 hodin (týdně) odpovídá poměr 1:2, 

resp. 50 %.“ odpověděli učitelé průměrně: 72,2 % se směrodatnou odchylkou 23,9 %.  

Na otázku č. 17: „Způsobila nutnost distanční výuky nějakou změnu Vašich 

příprav vyučovacích online hodin?“ respondenti odpověděli takřka jednoznačně: 

57 respondentů „ano“, 3 respondenti „trochu“ a 4 respondenti „ne“.  

Otázka č. 18: „Jaká je (resp. byla) podle Vás míra získaných znalostí 

a dovedností Vašich žáků z distanční výuky ve srovnání s výstupem výuky prezenční?“ 

byla vyhodnocena grafem na Obr. 13. Nikdo z dotázaných neodpověděl, že míra 

získaných znalostí či dovedností byla výrazně větší, pouze dva respondenti uvedli, 

že byla spíše větší. Oproti tomu 42 (66 %) učitelů uvedlo, že si studenti osvojili méně 

či výrazně méně znalostí či dovedností z distanční výuky oproti výuce vedené 

prezenční formou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 13 Srovnání míry osvojení znalostí či dovedností žáků z distanční výuky oproti výuce vedené 

prezenční formou 

Otázka č. 19: „Jaké nástroje jste používal(a) pro testování výsledků vzdělávání 

během distanční výuky?“ byla vyhodnocena grafem na Obrázku 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 14 Použité didaktické nástroje pro vyhodnocování výsledků vzdělávání v rámci distanční výuky 
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Je patrné, že formuláře od Microsoftu a Googlu byly mezi účastníky výzkumu velmi 

oblíbené s absolutní četností 25, resp. 23. Registrováno je 119 odpovědí 

na 64 účastníků. Tedy průměrně každý učitel či učitelka využíval(a) pro tuto činnost 

pravidelně téměř dva nástroje.  

Otázka č. 20 byla postavena jako doplněk výpovědi: „Vědomosti a dovednosti 

žáků jsem testoval(a)...“ o třech možnostech. Výsledky jsou zobrazeny na Obrázku 15. 

Učitelé diagnostikovali své žáky co se vědomostí a dovedností týče spíše při 

prezenční výuce, konkrétně 52 % z nich častěji při prezenční výuce oproti 8 % při 

distanční výuce. Zbytek (40 %) mezi mírou diagnostiky znalostí v rámci obou forem 

výuky nedělal rozdíl.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 15 Míra diagnostiky znalostí a dovedností žáků učiteli v porovnání obou forem výuky 

Otázka č. 21: „Přikládal(a) jste známkám z distanční výuky různou váhu 

než známkám z prezenční výuky?“ byla vyhodnocena grafem Obrázku 16. Je patrné, 

že učitelé přikládali váze známky větší důraz z diagnostiky v rámci prezenční výuky 

(58 %). Doplněk 42 % pak mezi vahami známek realizovaných z obou forem výuky 

nedělal rozdíl, neboť nikdo neodpověděl, že by větší váhu známky bral z diagnostiky 

realizované při distanční výuce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 16 Srovnání vah známek v prezenční a distanční výuce 

Na otázku č. 22: „Snažil(a) jste se zabránit, resp. zmírnit, výraznější možnost 

opisování žáků při testování jejich znalostí či dovedností v rámci distanční výuky?“ 

se učitelé v 39 případech (cca 60 %) snažili plagiátorství kontrolovat, resp. snížit. 

Zbytek to nepovažoval za nutné, nebo si myslel, že je to zbytečné 

(více ve zhodnocení další otázky). Vizualizace tohoto poměru je na Obrázku 17. 
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Obrázek 17 Poměr snahy zabraňovat plagiátorství při distanční výuce oproti neaktivitě (v tomto případě) 

 

Na otázku č. 23: „Jakým způsobem?“ data z odpovědí respondentů shrnuta 

v Tabulce 5 níže. Tato otázka byla podmíněna pozitivní odpovědí na otázku č. 22 

a odpověď na ní byla dobrovolná. Na základě počtu odpovědí (51) je zřejmé, 

že učitelé (39) měli v některých případech více než 1 strategii, jak tuto aktivitu 

realizovat. 

 

Tabulka 5 Strategie zabraňování plagiátorství při diagnostice výsledků vzdělávání při distanční výuce 

Míchání a diferencování otázek 17 Sebehodnocení 
 

1 

Více druhů zadání 
 

14 
Při podezření volání přes Teams a poté povinnost 
psát s kamerou a mikrofonem 

1 

Individuální zkoušení či projekty 9 Neobvyklé symboly místo klasických 1 

Použití distraktorů 
 

4 Testy s dobrovolným přijetím známky 1 

Testy s kamerou a mikrofonem 4 Vlastní tvorba programu (Python) pro odhalování plagiátů 1 

Spoluprací ve skupině 2 Snížená klasifikace po nachytání a domluva 1 

Požadavek komentářů k řešení 1 Časový limit a zároveň identifikační číslo žáka 1 

 

Na otázku č. 24: „Jaký jste k tomu měl(a) důvod?“ jsou data z odpovědí 

respondentů shrnuta v Tabulce 6 níže. Tato otázka byla podmíněna negativní 

odpovědí na otázku č. 22 a odpověď na ní byla opět dobrovolná.  

 

Tabulka 6 Důvody neaktivity při zabraňování plagiátorství při diagnostice výsledků vzdělávání při 

distanční výuce 

Vyjádření neefektivnosti 7 Vyjádření lhostejnosti 1 

Důraz na vnitřní motivaci 4 Testy bez klasifikace 1 

Důvěra ve studenty 
  

3 Testování při hodinách 1 

Jiný typ hodnocení 
 

1 Oficiální možnost kooperace 
 

1 

 

Jak je vidět, dominuje vyjádření neefektivnosti testování při distanční výuce, důraz 

na vnitřní motivaci žáků či přímo důvěra v ně samé.  

 

Otázka č. 25: „Byla pro Vás náročnější distanční, nebo prezenční výuka?“ byla 

vyhodnocena grafem na Obrázku 18. Je evidentní, že pro většinu učitelů (80 %) byla 

distanční výuka náročnější než ta vedena prezenčně.  
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Obrázek 18 Náročnost distanční výuky vůči té vedené prezenčním způsobem 

Na otázku č. 26: „V čem ona potíž spočívala?“ jsou data z odpovědí 

respondentů shrnuta v Tabulce 6 níže. Odpověď na tuto otázku byla dobrovolná. 

Nejčastěji (22x) byla zmíněna obtíž s přípravou a opravami testů včetně domácích 

úkolů (9x) a rovněž se ziskem ale i dáváním zpětné vazby (12x).  

 

Tabulka 7 Konkrétní obtíže učitelů při realizaci distanční výuky 

Delší a náročnější příprava 22 Učení bez vidění žáků 3 

Zpětná vazba (oběma směry) 12 Vyšší stres při distanční výuce 2 

Náročnější oprava testů (a DU) 9 Technické obtíže žáků 2 

Komunikace   5 Sdílení prostoru v domácnosti 1 

Dlouhé sezení za PC   5 Chybějící společné objevování 1 

Izolace     5 Slabé výsledky (psych. nároč.) 1 

Soustředění/pozornost žáků 4 Individuální konzultace 1 

Způsob uchopení hodiny 4 Náročnější motivace žáků 1 

Technologie   3 Nejistota plánování (vláda ČR) 1 

 

Otázka č. 27: „Vnímáte realizovanou distanční výuku (v posledních 

dvou letech) jako pozitivní pro rozvoj výuky matematiky v ČR?“ byla vyhodnocena 

Obrázkem 19. 

 

 

Obrázek 19 Názory učitelů k pozitivní změně školství v ČR na základě zkušenosti s distanční výukou 

Z poslední otázky plyne, že polovina učitelů je optimistická vůči využití potenciálu, 

jenž pandemická krize změnou formy výuky přinesla. A ta druhá pesimistická.   
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3 PŘÍPRAVY NA VYUČOVACÍ HODINU 

MATEMATIKY 

V této kapitole jsou obsaženy dvě přípravy na jednu hodinu matematiky. 

Jednu vedenou v prezenční formě a druhou v distanční formě výuky. Obě přípravy 

jsou zde uvedeny pro přehlednost a pro příp. snadnou aplikovatelnost ve své plné 

formě, třebaže mají velký informační překryv. Jejich rozdíl je komentován v kapitole 

4 Diskuze. Tematický, resp. studijní plán je k dispozici v příloze.  

3.1 Příprava na prezenční hodinu matematiky 

Tato kapitola je rozdělena na tři po sobě jdoucí hodiny s tím, že ta prostřední 

je stěžejní a je označena jako aktuální. 

3.1.1 Předchozí hodina 

Tato hodina by měla finalizovat, či opakovat a upevňovat celou kapitolu 

kombinatoriky, či její významné, resp. stěžejní části.  

3.1.2 Aktuální hodina 

Jedná se o hodinu, která navazuje na kompletní probrání tématu 

kombinatoriky. Na vhodných příkladech z praxe opakuje aplikaci variací a kombinací 

s přídavkem intuitivně chápané standardní definice pravděpodobnosti včetně její 

aplikace. Je to tedy hodina na pomezí kombinatoriky a pravděpodobnosti 

s výchovným a podnikatelským potenciálem. Ve výčtu níže je uveden popis této 

hodiny, dále pak její fáze.  

 

 Téma hodiny:  Hazardní hry a jejich (ne)výhodnost 

 Ročník střední školy:  4. ročník 

 Požadované kompetence před hodinou: Žák umí spočítat variace 

a kombinace.  

 Obecný cíl: Žák umí kriticky zhodnotit problematiku hazardních her. 

 Kognitivní cíl: Žák si upevní látku z kombinatoriky, a to především 

variace a kombinace a rozdíl mezi nimi na základě kritéria 

uspořádanosti prvků. Umí si vybavit podstatné kritérium pro aplikaci 

správného vztahu na základě opakujících se či neopakujících se prvků 

v daném případě. Žák je schopen rozumí a umí aplikovat standardní 

definici pravděpodobnosti. Chápe pojmy jako je náhodný jev 

a pravděpodobnost jevu. Rozumí pojmům nemožný a jistý jev.  
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 Afektivní cíl: Žák si uvědomí nerentabilitu dlouhodobého sázení 

z pohledu sázkaře a dlouhodobou rentabilitu z pohledu sázkové 

kanceláře. 

 Psychomotorický cíl: Žák si nakreslí logo vlastní sázkové kanceláře. 

 Metody výuky: Vysvětlování, práce s textem či obrazem, diskuzní 

metody, didaktické hry, učení v životních situacích. 

 Didaktické prostředky: Tabule, šestihranná kostka, žetony. 

 Mezipředmětové vztahy: Ekonomie, sociologie. 

 

Formální část (3 min):  

Příchod, pozdrav, zápis do třídní knihy.   

 

Úvodní část (12 min):  

Rychlými otázkami pro celou třídu si zopakujeme, jak se liší variace od kombinací. 

Napíšeme si všechny čtyři vzorečky na tabuli (dva bez opakování a dva 

s opakováním). Dále si společně odvodíme vzorec standardní definice 

pravděpodobnosti. Vše syntetizujeme na 2 poměrně snadných příkladech níže, 

na které bude vyvolán max. 1 dobrovolník, tedy 1 až 2 žáci budou vybráni 

nedobrovolně pro aktivizaci těch pasivnějších:  

 

1) Jaká je pravděpodobnost hlavní výhry ve hře Sportka? Losuje se 6 čísel z čísel 

1 až 49. Výběr je neuspořádaný a čísla se nemohou opakovat. 

2) Jaká je pravděpodobnost výhry ve hře Šance? Losuje se šestičíslí z čísel 0 až 9. 

Výběr je uspořádaný a čísla se mohou opakovat.  

  

Aktivizační část (25 min):  

Didaktická hra. Každý žák dostane 10 žetonů (či např. 5 ve zkrácené verzi) od sázkové 

kanceláře, kterou reprezentuje učitel. Žetony mohou reprezentovat pro lepší 

názornost určitou nominální hodnotu (např. 1 žeton = 100 Kč). Losuje se uspořádané 

dvojčíslí klasickou šestistrannou kostkou. Sázková kancelář utrží vždy 50 % z výhry 

(zjednodušená modelace hazardní her typické sázkové společnosti, např. Sazky). 

Pokud žádný výherce v daném kole není, tři čtvrtiny utržených žetonů náleží sázkové 

kanceláři (učiteli) a čtvrtina se přesouvá do jackpotu, který se takto kumuluje 

a přidává se (i opakovaně) k první následující výhře. Tato korekce (z poloviny 

na čtvrtinu) byla zavedena z důvodu toho, aby se předešlo nepoměrně větším 

výhrám, než původní hra zajišťuje (z důvodu přerozdělování částky i pro další tipující 

z dalších pořadí, kteří ale v této variantě hry nemohou být pro její jednoduchost 

obsaženi). V každém kole mají žáci povinnost vsadit právě jeden žeton tím, 

že na lísteček napíší své tipující číslo a umístí jej pro snazší kontrolu na kraj lavice. 

Velikost výhry by v ideálním případě (a v případě nereflektování způsobu vyplácení 
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prostředků z výše vybrané částky od tipujících) měla být 36 žetonů. Tato otázka bude 

prezentována žákům před hrou, či po první výhře. Ve skutečnosti však bude tvořit 

pouze polovinu vsazených žetonů z aktuálního kola + případný jackpot. 

Pro přiměřenost velikosti výher by měl být počet žáků alespoň dvacet. Po deseti, 

resp. pěti kolech dojde k vyhodnocení počtu žetonů: v sázkové kanceláři, 

u jednotlivých žáků a u žáků celkem. Výhercům budou žetony nad rámec 

počátečního stavu zdaněny daní z výhry, která je v Česku cca 15 %. Tedy v případě 

této didaktické hry to může být např. 1 ze 7 žetonů.  Žákům bude položena otázka, 

jestli by chtěli být v pozici sázkařů, či sázkové společnosti. Poté budou vyzváni 

k tomu, aby si vytvořili logo své sázkové společnosti a promysleli svůj systém hry 

(způsob losování, šance na výhru, způsob a míru výplaty částky výhercům apod.). 

 

Závěrečná část (5 min):  

Zadání dobrovolného domácího úkolu ve formě: pokračování v přípravě své sázkové 

kanceláře: dodělání loga a systému hry. V případě, že budou chtít při další hodině 

(či v hodině např. za týden) vystupovat z pozice sázkové kanceláře, mají poslat logo 

a systém hry např. na e-mail do určitého dne. Za tímto účelem mohou vytvořit 

dvojice či dokonce i týmy o maximální velikosti čtyřech studentů.     

3.1.3 Následující hodina 

V případě pokračujícího zájmu žáků o hru na sázkovou kancelář a sázkaře 

se po konzultaci tato hodina bude odehrávat v tomto duchu. Tedy bude prostor 

na dvě až tři hry. Po určité hře bude analyzován její systém i její výhodnost z jedné, 

resp. druhé pozice.    

V případě nezájmu bude tato hodina zaměřená na definici a precizaci 

základních pojmů z pravděpodobnosti a pokračování v podobě dalších příkladů 

na toto téma.  

3.2 Příprava na distanční hodinu matematiky 

Tato kapitola je rozdělena na tři po sobě jdoucí hodiny s tím, že ta prostřední 

je stěžejní a je označena jako aktuální. 

3.2.1 Předchozí hodina 

Tato hodina by měla finalizovat, či opakovat a upevňovat celou kapitolu 

kombinatoriky, či její významné, resp. stěžejní části.  

3.2.2 Aktuální hodina 

Jedná se o hodinu, která navazuje na kompletní probrání tématu 

kombinatoriky. Na vhodných příkladech z praxe opakuje aplikaci variací a kombinací 

s přídavkem intuitivně chápané standardní definice pravděpodobnosti včetně její 

aplikace. Je to tedy hodina na pomezí kombinatoriky a pravděpodobnosti 
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s výchovným a podnikatelským potenciálem. Ve výčtu níže je uveden popis této 

hodiny, dále pak její fáze.  

 

 Téma hodiny:  Hazardní hry a jejich (ne)výhodnost 

 Ročník střední školy:  4. ročník 

 Požadované kompetence před hodinou: Žák umí spočítat variace 

a kombinace.  

 Obecný cíl: Žák umí kriticky zhodnotit problematiku hazardních her. 

 Kognitivní cíl: Žák si upevní látku z kombinatoriky, a to především 

variace a kombinace a rozdíl mezi nimi na základě kritéria 

uspořádanosti prvků. Umí si vybavit podstatné kritérium pro aplikaci 

správného vztahu na základě opakujících se či neopakujících se prvků 

v daném případě. Žák je schopen rozumí a umí aplikovat standardní 

definici pravděpodobnosti. Chápe pojmy jako je náhodný jev 

a pravděpodobnost jevu. Rozumí pojmům nemožný a jistý jev.  

 Afektivní cíl: Žák si uvědomí nerentabilitu dlouhodobého sázení 

z pohledu sázkaře a dlouhodobou rentabilitu z pohledu sázkové 

kanceláře. 

 Psychomotorický cíl: Žák si nakreslí logo vlastní sázkové kanceláře. 

 Metody výuky: Vysvětlování, práce s textem či obrazem, diskuzní 

metody, didaktické hry, učení v životních situacích. 

 Didaktické prostředky: Microsoft (MS) Teams, MS Forms, MS Whiteboard, 

MS Excel, online generátor náhodných čísel. 

 Mezipředmětové vztahy: Ekonomie, sociologie. 

 

Formální část (3 min):  

Připojení do videokonference na MS Teams, pozdrav.    

 

Úvodní část (12 min):  

Rychlými otázkami do davu si zopakujeme, jak se liší variace od kombinací. 

Napíšeme si všechny čtyři vzorečky (dva bez opakování a dva s opakováním) 

do MS Whiteboard, či si je promítneme na vhodné webové stránce, 

např. na www.matematika.cz. Dále si společně odvodíme vzorec standardní definice 

pravděpodobnosti. Vše syntetizujeme na 2 poměrně snadných příkladech níže, 

na které bude vyvolán max. 1 dobrovolník, tedy 1 až 2 žáci budou vybráni 

nedobrovolně pro aktivizaci těch pasivnějších:  
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1) Jaká je pravděpodobnost hlavní výhry ve hře Sportka? Losuje se 6 čísel z čísel 

1 až 49. Výběr je neuspořádaný a čísla se nemohou opakovat. 

2) Jaká je pravděpodobnost výhry ve hře Šance? Losuje se šestičíslí z čísel 0 až 9. 

Výběr je uspořádaný a čísla se mohou opakovat.  

 

Aktivizační část (25 min):  

Didaktická hra. Každý žák dostane odkaz na formulář z MS Forms. Symbolicky bude 

mít 10 žetonů (či např. 5 ve zkrácené verzi) od sázkové kanceláře, kterou reprezentuje 

učitel. Žetony mohou reprezentovat pro lepší názornost určitou nominální hodnotu 

(např. 1 žeton = 100 Kč). Každý z žetonů bude uplatněn sázkou na 10 (formálních) 

otázek v MS Forms typu: „Jaké číslo vsadíte do losovacího kola č. 1.?“ apod. Losovat se 

bude uspořádané číslo od 1 do 36 generátorem náhodných čísel online za kontroly 

žáků přes sdílenou obrazovku (stále přes konferenci na MS Teams). Žák vyplní 

předem všech 10 tipů s čísly a formulář odešle. Poté se budou jednotlivé tipy 

vyhodnocovat. Nejprve se číslo vygeneruje a poté se konkrétní otázka, resp. odpovědi 

na ní projdou, a tak se ověří, jestli existuje v konkrétním kole výherce. Sázková 

kancelář utrží vždy 50 % z výhry (zjednodušená modelace hazardní her typické 

sázkové společnosti, např. Sazky). Pokud žádný výherce v daném kole není, tři čtvrtiny 

utržených žetonů náleží sázkové kanceláři (učiteli) a čtvrtina se přesouvá do jackpotu, 

který se takto kumuluje a přidává se (i opakovaně) k první následující výhře. Tato 

korekce (z poloviny na čtvrtinu) byla zavedena z důvodu toho, aby se předešlo 

nepoměrně větším výhrám, než původní hra zajišťuje (z důvodu přerozdělování 

částky i pro další tipující z dalších pořadí, kteří ale v této variantě hry nemohou být 

pro její jednoduchost obsaženi). Pro přehlednost se počet žetonů bude uvádět 

v MS Excel. Zaznamenávat se bude konto sázkové společnosti a příp. výherců. 

Ten, kdo nevyhraje ani v jednom kole hry, má evidentně na svém kontě nulu. Velikost 

výhry by v ideálním případě (a v případě nereflektování způsobu vyplácení 

prostředků z výše vybrané částky od tipujících) měla být 36 žetonů. Tato otázka bude 

prezentována žákům před hrou, či po první výhře. Ve skutečnosti však bude tvořit 

pouze polovinu vsazených žetonů z aktuálního kola + případný jackpot. 

Pro přiměřenost velikosti výher by měl být počet žáků alespoň dvacet. Po každém 

kole dojde k vyhodnocení počtu žetonů (v MS Excel), a to v sázkové kanceláři, 

u jednotlivých žáků a u žáků celkem. Výhercům budou žetony nad rámec 

počátečního stavu zdaněny daní z výhry, která je v Česku cca 15 %. Tedy v případě 

této didaktické hry to může být např. 1 ze 7 žetonů. Žákům bude položena otázka, 

jestli by chtěli být v pozici sázkařů, či sázkové společnosti. Poté budou vyzváni 

k tomu, aby si vytvořili logo své sázkové společnosti a promysleli svůj systém hry 

(způsob losování, šance na výhru, způsob a míru výplaty částky výhercům apod.). 

 

Závěrečná část (5 min):  

Zadání dobrovolného domácího úkolu ve formě: pokračování v přípravě své sázkové 

kanceláře: dodělání loga a systému hry. V případě, že budou chtít při další hodině 
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(či v hodině např. za týden) vystupovat z pozice sázkové kanceláře, mají poslat logo 

a systém hry např. na e-mail (či opět na MS Teams) do určitého dne. Za tímto účelem 

mohou vytvořit dvojice či dokonce i týmy o maximální velikosti čtyřech studentů. 

Stáhnutí prezence žáků ve videokonferenci na MS Teams.    

3.2.3 Následující hodina 

V případě pokračujícího zájmu žáků o hru na sázkovou kancelář a sázkaře 

se po konzultaci tato hodina bude odehrávat v tomto duchu. Tedy bude prostor 

na dvě až tři hry. Po určité hře bude analyzován její systém i její výhodnost z jedné, 

resp. druhé pozice.    

V případě nezájmu bude tato hodina zaměřená na definici a precizaci 

základních pojmů z pravděpodobnosti a pokračování v podobě dalších příkladů 

na toto téma. 
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4 DISKUZE 

Nejprve je zde diskutováno dotazníkové šetření. V první části čtyřech odstavců 

jsou diskutovány otázky týkající se samotných respondentů tohoto šetření 

a samozřejmě především jejich výstup. Následně jsou vyhodnoceny a rovněž 

diskutovány v dalších odstavcích hypotézy tohoto dotazníku. Celkem bylo 

postulováno sedm hypotéz, z nichž se tři opíraly o již proběhlé studie [24] a [25].  

  Autor se úmyslně vyhnul v první otázce na pohlaví učitele třetí možnosti „jiné“, 

neboť dle něj existuje šance, že by tím mohl některé dotazované učitele či učitelky 

popudit, a data tak nezískat. Uvažoval o ní na základě nastupujícím diskuzím na téma 

genderu ve veřejném prostoru. Dotazník, jak je vidět na Obrázku 2 vyplňovaly spíše 

ženy. Jejich zastoupení je 75%, tedy na každého učitele připadají tři učitelky. Přesně 

s počtem: 16 mužů a 48 žen.  To může být způsobeno několika faktory. Tak zaprvé, 

ženy mohou být více ochotny k pomoci, a to autorovi této práce či zkrátka obecně 

vzato tomuto výzkumu. Zadruhé, mohou mít větší potřebu komentovat svou práci 

a sdílet své postřehy a obtíže. Konečně, očividně je to částečně i důsledek feminizace 

školství, tedy toho, že bylo jednoduše osloveno více žen než mužů. Ze statistické 

ročenky MŠMT obsahující data z roku 2020 [26] totiž vychází, že na středních školách 

pracuje 63,5 % žen. Dle [27] je učitelek na českých středních školách k roku 2019 

téměř 60 %.  

Co se týče věku respondentů, dotazník vyplňovali výrazněji učitelé ve středním 

věku. Mladších učitelů do 40 let bylo zaznamenáno patnáct (23,4 %), zatímco učitelů 

ve věku od 41 do 60 let čtyřicet (62,5 %). Zásadním a možná jediným faktorem 

je pravděpodobně fakt, že v České republice převažují právě starší učitelé. Tak z [28] 

plyne, že v roce 2019 byl průměrný věk učitele na střední škole 47,2 let a rovněž, 

že cca 75 % učitelům je vice než 40 let. V tomto dotazníku je tato věková skupina 

učitelů zastoupena 76,5 %. Data jsou zobrazeny na Obrázku 3. 

Co se týče praxe dotázaných učitelů, na Obrázku 4 je vidět, že tento dotazník 

vyplnilo 13 učitelů (a učitelek) s pedagogickou praxí do 10 let, 14 učitelů s praxí 

11 až 20 let a 37 učitelů s praxí delší. Poslední skupina představuje 57,8 % 

dotázaných. Lze se domnívat, že tato data vysoce korespondují s daty z otázky č. 2, 

tedy s jejich věkem, neboť konkrétně v případě výuky matematiky se nestává, 

že by učitel začal vyučovat v pokročilejším věku. 

Co se týká otázky na příslušnost k danému typu střední školy, opakuji, 

že existovala maximální snaha pro poslání dotazníkového šetření na všechny typy 

škol rovnoměrně, a to buď přes ředitele 133 středních škol v Praze či dvou 

facebookových skupin. Více lze najít na počátku kapitoly 2.5 Vyhodnocení dat. 

Z dat na Obrázku 5 plyne, že největší ochotu, resp. motivaci apod., 

pro vyplnění dotazníku měli učitelé z gymnázií se 41 respondenty a učitelé 

středních průmyslových škol (SPŠ) s 15 respondenty následováni učiteli 

ze středních odborných škol jiného typu než průmyslových (SOŠ) s 8 respondenty. 

Ze středních odborných učilišť (SOU) nikdo však tento dotazník nevyplnil. 

Krom zmíněné ochoty či motivace částečně hraje roli distribuce počtu učitelů v rámci 
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těchto kategorií, nicméně už jen z těchto dat lze myslím tvrdit, že učitelé 

na gymnáziích mají možná více rádi svoji práci, resp. jsou více motivováni, než jejich 

kolegové na odborných učilištích. Je to minimálně hypotéza pro další výzkum.   

První hypotéza byla: „Více jak polovina učitelů má obtíže naplňovat alespoň 

jednu didaktickou zásadu při distanční výuce.“. Z vyhodnocené otázky č. 7 vyplývá, 

že 61 % učitelů tyto obtíže měla. Z vyhodnocené otázky č. 8 jsou to především: 

didaktická zásada zpětné vazby a hodnocení se skórem 19, přiměřenosti se skórem 

15, individuálního přístupu k žákům se skórem 8, názornosti se skórem 8 

a soustavnosti se skórem 4. Je velmi pravděpodobné, že didaktická zásada zpětné 

vazby a hodnocení se zásadou přiměřenosti v distanční výuce souvisí, neboť 

s omezeným ziskem zpětné vazby od žáků se zásada přiměřenosti obtížně realizuje. 

Individuální přístup se nechal realizovat snadno, avšak pouze v případě, že žák byl 

sám aktivní. Tedy se při hodinách ptal či si požádal o konzultaci. Naproti tomu 

tzv. zapadnutí v davu bylo pro méně aktivní žáky při distanční výuce snazší, neboť 

kontrola těchto nežádoucích jevů učitelem byla na dálku jistě obtížnější. Názornost 

vyučování při distanční výuce se opírala především v použití mnohdy nových 

didaktických prostředků, s nimiž mohli někteří učitelé mít minimálně ze začátku 

problém. Zásada soustavnosti pak opět nejspíš souvisí s chybějící kvalitní zpětnou 

vazbou či nedostatečným individuálním přístupem. Záleží více než v prezenční výuce 

právě na žákovu vůli pravidelně povinnosti vykonávat (např. domácí úkoly) a kvalitně 

si organizovat studium. Tato zvýšená autonomie žáků pravděpodobně byla 

pro něj nová a pro mnoho z nich obtížná obzvláště s připočtením tíživé situace 

pandemie, která se na nich mohla psychicky, sociálně i fyzicky podepsat, 

a tak obecně snížit žákovu motivaci zajímat se o svět. Závěrem lze tedy vyjádřit, 

že se tato hypotéza potvrdila. 

Druhá hypotéza byla: „Více jak 75 % učitelů bude využívat nově osvojené 

didaktické nástroje z distanční výuky v prezenční výuce.“ Z vyhodnocené otázky č. 12 

plyne, že 83 %, resp. 5 z 6 učitelů již nově osvojené didaktické nástroje využila, 

či to má alespoň v plánu do dalších školních roků. Zde se nabízí velký potenciál 

pomocí těchto nástrojů organizovat výuku, zadávat či opravovat testy, domácí úkoly, 

projekty apod. online i v režimu prezenční výuky. Dostáváme se tedy k pojmu 

hybridní výuka, kdy žáci dochází do školy, ale existuje pro ně přehledné prostředí 

(např. na MS Teams v rámci teamu), kde si mohou látku i po škole doplňovat, udělat 

si konzultaci s učitelem na dálku, mít tam uložené zadání prací apod. Velká výhoda 

hybridní výuky je i pro nemocné žáky (či jinak indisponované k přítomnosti ve škole), 

kteří si mohou částečně či možná i úplně látku tímto způsobem doplnit a držet 

tak krok se třídou i v nepřítomnosti při prezenční výuce. Z vyhodnocené otázky č. 13 

plyne, že učitelé budou využívat (či již na konci školního roku 2020/2021 využívali) 

především komplexní didaktické online nástroje jako MS Teams se skórem 17 

a Google Classrom se skórem 15. Především pro názornost pak grafický kalkulátor 

Geogebru se skórem 9 a grafický editor MS Whiteboard se skórem 6. Přibyde 

i pravidelné využívání MS Excelu či Khan Academy (obojí se skórem 4) ve výukovém 

procesu. Závěrem lze tedy vyjádřit, že se tato hypotéza potvrdila. 
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Třetí hypotéza byla: „Didaktické metody použity v distanční výuce se shodují 

minimálně ze 75 % s použitými metodami v prezenční výuce u alespoň 75 % učitelů.“ 

Tato hypotéza byla konstruována za účelem zisku informací o tom, jak moc se učitelé 

vyvíjeli se změnou pracovního prostředí při změně z prezenční formy výuky 

do distanční. Očekávání bylo, že většina učitelů se situaci přizpůsobí a většinu svých 

metod realizovaných při prezenční výuce bude uplatňovat i při distanční výuce. 

Porovnáním dat vzešlých z otázky 14 a 15 bylo zjištěno, že pouze 48 % učitelů tuto 

podmínku splňuje. Faktor však mohl být i ten, že se učitelé přizpůsobili tím, 

že si osvojili jiné a třeba i vhodnější metody pro distanční výuku, než ty, které 

používali při prezenční výuce. Tedy, že to nemuselo nutně znamenat omezení např. 

aktivizačních metod, které jinak při prezenční výuce používali. Závěrem lze tedy 

vyjádřit, že se tato hypotéza nepotvrdila.  

Čtvrtá hypotéza byla: „Alespoň 3 druhy aktivizační metod v obou formách 

výuky využívalo o 25 % více učitelů s praxí alespoň 11 let než učitelů s praxí 

do 10 let.“ Tato hypotéza vycházela z předpokladu, že zkušenější pedagogové 

si udrželi své aktivizační metody i v distanční výuce (či nějakou další přidali) 

v dostatečné pestrosti v mírném kontrastu vůči těm méně zkušeným. 

Z vyhodnocených dat z otázek 3, 14 a 15 vyšlo, že o 25,1 % více učitelů s praxí 

nad 10 let využívalo alespoň 3 druhy aktivizační metod v obou formách výuky. 

Při vyhodnocování bylo počítáno s tím, že heuristické a problémové metody 

se počítali jako jeden typ metody a práce s textem a obrazem se do aktivizačních 

metod počítala i přesto, že své hlavní uplatnění nejspíš nachází spíše v humanitních 

předmětech při rozvoji kritického myšlení. Krom již zmíněných byly do aktivizačních 

metod započítány tyto: experimentování, diskuzní metody (včetně rozhovoru), 

didaktické hry, projektová výuka, učení v životních situacích, partnerské či skupinové 

vyučování, brainstorming a příp. i jiné aktivizační metody, které respondenti uváděli. 

Závěrem lze tedy vyjádřit, že se tato hypotéza těsně potvrdila. 

Pátá hypotéza byla: „Učitelé ve věku nad 51 let měli o 10 % menší poměr 

počtu realizovaných online hodin k jejich týdennímu úvazku matematiky než učitelé 

ve věku pod 50 let.“ Tato hypotéza byla konstruována tímto způsobem, neboť 

se autor domníval, že starší pedagogové budou mít s používáním didaktických 

prostředků nutných pro konference apod. možná problémy, a tedy by se to mohlo 

projevit mírným snížením počtu jejich online hodin než u mladších kolegů. 

Z odpovědí respondentů na otázku č. 2 a 16 bylo však zjištěno, že pedagogové 

od 51 let měli hodinové dotace při distanční výuce (realizované online formou) v míře 

0,8, zatímco ti pod 51 let v míře 0,63. Starší pedagogové měli tedy (v tomto vzorku 

vymezeným tímto dotazníkovým šetřením, ostatně jako u všech odpovědí) učili 

v průměru čtyři online hodiny týdně oproti pěti daným úvazkem, zatímco ti mladší 

něco málo přes tři online hodiny týdně oproti pěti hodinám daným úvazkem. 

Absolutně vzato tak starší učitelé realizovali online hodiny o 17 %, resp. relativně 

vzato o 27 % více než jejich mladší kolegové. Závěrem lze tedy vyjádřit, že se tato 

hypotéza nepotvrdila.  
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Šestá hypotéza byla: „Pro polovinu učitelů je váha známky z obou forem výuky 

stejná. Pro druhou polovinu učitelů je váha známky z testování v rámci distanční 

výuky menší než v rámci prezenční výuky.“ Z odpovědí na otázku č. 21 vzešlo, 

že pro 42 % učitelů je váha známky z obou forem výuky stejná a pro 58 % učitelů je 

váha známky z testování v rámci distanční výuky menší než v rámci prezenční výuky. 

Tedy místo poměru 50:50 tu máme poměr 42:58. To považuji za celkem relevantní 

ověření studie [15] na celkem nevelkém vzorku 64 respondentů. Závěrem lze tedy 

vyjádřit, že tato (velmi náročně splnitelná) hypotéza byla velmi blízko k potvrzení 

a za daných okolností lze snad i říci, že byla potvrzena.  

Sedmá hypotéza byla: „Pro více než 75 % učitelů byla distanční výuka 

náročnější než prezenční.“ Z odpovědí na otázku č. 25 vyšlo, že pro 80 % učitelů 

(matematiky na SŠ) byla distanční výuka obtížnější než při prezenční výuce. 

Učitelé zmiňovali na základě doplňující otázky č. 26 především delší a náročnější 

přípravu se skórem 22, náročnost zpětné vazby (tedy komunikace se specifickými cíli) 

v obou směrech se skórem 12, náročnější opravu testů a domácích úkolů se skórem 9 

a obecně pak komunikaci, dlouhé sezení za PC či izolaci (vše se skórem 5). 

Závěrem lze tedy vyjádřit, že se tato hypotéza potvrdila.      

Data z otázek, které nebyly rozebrány zde, jsou komentována přímo v kapitole 

2.5 Vyhodnocení dat. 

Přípravy hodiny v prezenční a distanční formě se liší především v použitých 

didaktických prostředcích a formě vedení, resp. realizace hodiny. Tedy místo tabule, 

šestistěnné kostky a žetonů budou použity online didaktické nástroje jako 

Microsoft (MS) Teams, MS Forms, MS Whiteboard, MS Excel a online generátor 

náhodných čísel.  Z toho plyne, že místo interakce přímo v učebně při prezenční 

výuce bude interakce probíhat přes videohovor se sdílenou obrazovkou při distanční 

výuce, místo generace náhodných čísel pomocí klasické kostky při prezenční výuce 

bude využit online generátor náhodných čísel v distanční výuce, místo kontroly 

tipovaných čísel každým žákem v učebně při prezenční výuce bude tato kontrola 

realizována i s pomocí žáků přes MS Forms při distanční výuce, místo vyhodnocování 

zůstatku žetonů každým žákem zvlášť při prezenční výuce bude toto skóre 

zaznamenáváno centrálně v MS Excel distanční výuce, a to v průběhu hry 

i při finálním vyhodnocení na jejím závěru.  

 Je třeba zvážit potenciální obtíže při realizaci didaktických zásad, 

a to především v distanční formě výuky. Připomeňme, že z vyhodnocené otázky č. 8 

se učitelům obtížněji realizovala především: didaktická zásada zpětné 

vazby a  hodnocení se skórem 19, přiměřenosti se skórem 15, individuálního přístupu 

k žákům se skórem 8, názornosti se skórem 8 a soustavnosti se skórem 4. Myslím, 

že z tohoto výčtu může být náročnější realizovat při této hodině didaktickou zásadu 

názornosti a individuálního přístupu k žákům. Obě zásady se ale, myslím, 

i tak nechají, když si na ně vyučující dá pozor s popisovanými nástroji kvalitně 

zvládnout. 

 Co se týče použitých didaktických prostředků použitých v přípravě na hodinu 

v distanční formě výuky v porovnání s výsledky dotazníkového šetření, MS Teams byl 
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u respondentů velmi oblíbený (pravidelně ho využívalo 55 % z nich), MS Forms 

používali dotázaní učitelé především pro diagnostiku vědomostí a dovedností žáků 

(36 %), zde se však navíc uplatňuje i při vedení online hodiny. MS Whiteboard je mezi 

učiteli rovněž dominantní volbou (42 %), MS Excel rovněž (38 %) a konečně online 

generátor náhodných čísel by se použít nutně nemusel, protože lze např. použít 

funkci random v MS Excel. Nicméně pro jeho velmi snadné nalezení i aplikaci přímo 

v internetovém prohlížeči jsem ho do přípravy hodiny začlenil.   

 Z hlediska didaktických metod byly v přípravě voleny spíše aktivizační metody 

vedení výuky. V porovnání s výsledky dotazníkového šetření plyne, že tak jako tato 

hodina, tak takřka většina jiných, je při výuce matematiky nepostradatelné 

vysvětlování (94 %). Sice se v tomto případě jedná o metodu, která není aktivizační, 

nicméně osobně nechápu, že ji nějaký učitel (4 respondenti z 64) pravidelně, 

zdůrazňuji při výuce matematiky, nepoužívá. Své uplatnění nachází především 

v úvodní části hodiny. Diskuzní metody (50 %) jsou součástí této hodiny, neboť 

vtahují žáka do problematiky a stimulují ho do vlastního rozhodování. Žáka tak lze 

vybízet do úvah nad tím, zda-li bude sázet pravidelně, občas či se mu úplně vyhne. 

Nebo zda-li třeba založí vlastní sázkovou kancelář, či se stane jejím zaměstnancem. 

Didaktické hry (33 %) jsou obohacujícím prvkem hodiny. Jsou sice náročné 

na přípravu, ale jejich realizace bývá většinou velmi přínosná a záživná jak pro žáky, 

tak pro učitele. Čtvrťáci mají často zkušenosti s nějakým typem sázení 

(např. sportovní sázky), a tato hazardní hra je pro ně proto, myslím, velmi aktuální. 

Učení v životních situacích (22 %) je zde spíše nastíněno. Přeci jen otázka 

„sázet či nesázet“ nás všechny doprovází, nebo se alespoň jednou objevila, v našich 

životech. Práce s textem či obrazem (56 %) byla při plánování hodiny v případě 

kreslení loga sázkové kanceláře zvolena spíše jako zpestřující doplněk, opírající 

se o zjištění, že si někteří žáci rádi hrají, resp. na chvíli se zabaví i něčím jiným, než je 

čistá matematika. 

 Kdybych měl odpovědět, jakou formu bych si vybral, je to jasné. 

Určitě prezenční. Bylo by to, jsem přesvědčen, zábavnější a o trochu snazší 

(krom toho, že bych nesměl zapomenout na to vzít si s sebou kostku a žetony 

do školy). Dle dotazníku by se takto rozhodlo minimálně 80 % kolegů. Nicméně 

realizovat tuto hodinu distanční formou beru jako pozitivní pro rozvoj učitele, 

a tak jsem součástí 50 % učitelů, kteří na poslední otázku dotazníkového šetření této 

práce odpověděli více či alespoň trochu pozitivně.  
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Závěr 

Byla vytvořena rešerše shrnující didaktické kategorie se zaměřením na výuku 

středoškolské matematiky se zaměřením na didaktické zásady, didaktické 

prostředky, metody výuky, organizační formy a hodnocení znalostí a dovedností žáka. 

Tyto kategorie spolu úzce souvisí a vzájemně se ovlivňují, jak je zobrazeno 

na Obrázku 1. Bylo vybráno 10 didaktických zásad nutných pro kvalitní pojetí 

vyučování matematiky. Didaktické prostředky byly rozlišeny na klasické a online, 

z nichž právě ty druhé nabyly především v posledních dvou letech v důsledku 

pandemie Covid-19, a nutnosti tak vést distanční výuku, na výrazném významu. 

Bylo uděláno a vyhodnoceno dotazníkové šetření adresované středoškolským 

učitelům matematiky. Z něj vyplynulo, že dotazník vyplňovaly spíše ženy s delší 

pedagogickou praxí učící převážně na gymnáziích. Respondenti popisovali své 

postoje k didaktickým zásadám, své obtíže s jejich naplňováním při distanční výuce, 

použité didaktické nástroje během obou forem výuky. Z dat dotazníku plyne, 

že většina učitelů bude nově osvojené dovednosti s didaktickými prostředky využívat 

v budoucnosti, a to i jako doplněk do prezenční výuky. Ukázalo se, že učitelé používali 

pestrou paletu metod, z nichž významná část byla aktivizačních. Respondenti při 

distanční výuce odučili průměrně cca 72 % online hodin oproti svému úvazku, 

což se nechá vzhledem k mnoha obtížím s distanční výukou prezentovat z hlediska 

aktivity jako úctyhodný výsledek. Navíc, změna výukové formy z prezenční 

na distanční změnila takřka všem míru či způsob uchopení příprav na tyto hodiny. 

I přesto však hodnotí znalosti a dovednosti žáků z 66 % jako spíše či výrazně menší. 

Pro hodnocení využívali průměrně téměř dva didaktické prostředky a více než 

polovina z nich testovala žáky častěji při prezenční výuce, zatímco téměř všichni 

ostatní nedělali mezi četností testování v jedné či druhé formě výuky rozdíl. 58 % 

učitelů přikládalo známkám z testů v rámci distanční výuky menší váhu, zbytek 

stejnou. Někteří učitelé vykazovali velké množství strategií, jak zabraňovali 

plagiátorství v testech v rámci distanční výuky, jiní svým žákům důvěřovali, 

rezignovali či realizovali jiné způsoby hodnocení. Pro 80 % učitelů byla distanční 

výuka náročnější a 50 % z nich shledává proběhnuvší distanční výuku v ČR jako 

přínosnou pro další rozvoj. 

Byly vytvořeny dvě přípravy na jednu vyučovací hodinu. Jedna pro prezenční 

a druhá pro distanční formu výuky. Tyto formy se liší především v použitých 

didaktických nástrojích a v organizaci hodiny. Rovněž je nutné brát na zřetel 

obtížnější naplňování některých didaktických zásad. V tomto případě se jedná 

především o zásadu názornosti či individuálního přístupu. Dominantním prvkem této 

hodiny je didaktická hra na téma hazardní hry inspirována Sportkou, která má 

aktivizovat žákův zájem o matematiku a umožnit mu prožít situaci, na základě které 

se může rozhodnout, jakou strategii si ve své nadcházející dospělosti vůči těmto 

či podobným hazardním hrám zvolí.  
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