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Abstrakt 

Současný trend ve školství společně s pandemií COVID-19 potvrdil nutnost zavádět informační 

technologie i do jiných předmětů nežli informatiky. Ve chvíli, kdy dojde k zavření celé školy a klasická 

výuka bude nahrazena dálkovou (online) výukou, bude nutné používat webových aplikací či je přímo 

vytvářet. Lze tedy předpokládat, že aplikací pro dálkovou výuku bude postupně přibývat. Jedním ze 

slibných nástrojů pro dálkové vzdělávání (nejen) zeměpisu lze označit aplikaci ArcGIS Story map 

společnosti ESRI. Obliba tohoto prezentačního média rychle roste, především díky interaktivitě a 

možnosti poutavě prezentovat multimediální obsah od webových map až po YouTube videa. Jaké je 

však efektivní množství informací a úkolů a jejich náročnost, pokud je tento nástroj použit jako pomůcka 

distanční výuky? Kdy je kognitivní zátěž na žáka přijatelná a kdy začne docházet k zahlcení a rezignaci 

žáka?  Hlavním cílem plánovaného výzkumu je co nejobjektivněji změřit pomocí technologií eye-

trackingu a elektrodermální aktivity kognitivní zátěž a poskytnout tak objektivnější pohled na to, jak 

tyto aplikace koncipovat. 

Abstract 

The current trend in education, together with the COVID-19 pandemics, has confirmed the need to 

introduce information technology in subjects other than computer science. In the moment, when all 

schools will be closed and classical teaching will be replaced by distance (online) teaching, it will be 

necessary to use web applications or even create them. So, we can expect the number of distance 

learning applications to increase. the ArcGIS Story map application from ESRI can be marked as one 

of the promising tools for distance learning (not only) geography. The popularity of this presentation 

medium is growing rapidly, especially thanks to the interactivity and the ability to present multimedia 

from a web map to videos on YouTube in an engaging way. How much information and tasks and their 

complexity are effective if this tool is used as a distance learning utility? When is the cognitive load on 

the student acceptable and when does the student begin to overwhelm and resign? The main goal of the 

planned research is to measure the cognitive load as objectively as possible by using eye-tracking and 

electrodermal activity to bring a more objective view of how to design these applications. 

Klíčová slova 

Kognitivní zátěž, Příběhová mapa, GIS, Eye-Tracking, Electrodermalní aktivita, GSR. 

Key words 

Cognitive load, Story map, GIS, Eye-tracking, Electrodermal activity, GSR. 

 

 

1 ÚVOD 

V geografickém vzdělávání na všech relevantních stupních studia jsou v českých i 

zahraničních kurikulárních dokumentech čím dál více zdůrazňovány tendence ústupu 

encyklopedického pojetí geografie, a naopak posilování integrálních vazeb v poznávání 

principů existence a organizace krajinné sféry. Týká se to jak integrace mezi jednotlivými 

složkami přírodní a společenské sféry, tak jejich vzájemného kombinovaného spolupůsobení. 
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Právě takto pojatý přístup ke geografickému vzdělávání je častější ve státech západní Evropy 

a Severní Ameriky (Bednarz, 2011). V českém prostředí nadále převládá zejména na 

základních a středních školách encyklopedické pojetí vyučování geografie, které jednotlivé 

parciální poznatky redukuje spíše na izolované informace ve stylu „hlavní město – nejvyšší 

vrchol – největší řeka“ apod. (Chen 2016; Král 2013). Tento trend ještě zvýraznila pandemie 

COVID-19, kdy mnoho rodičů zjistilo při dálkové výuce, jak velké množství těchto 

encyklopedických znalostí (nejen v zeměpisu) učitelé vyžadují a jak jsou pro ně často zbytečné 

(Feřek 2020; Látková 2003) 

Vzdělávání se do značné míry stále zaměřuje na probrání šíře učiva, nikoli na jeho 

porozumění a následnou aplikaci. Nestačí ovšem jen znát pojmy a mít informace, ale je potřeba 

si je zařadit do trvalejší mentální struktury a být schopen s nimi pracovat a aplikovat je v 

různých kontextech, při řešení různých problémů. Z toho vyplývá, že je potřeba vést učitele a 

akademické pracovníky k tomu, aby žáci a studenti probíranému učivu skutečně rozuměli a 

uměli ho aplikovat v různých kontextech (MŠMT, 2020). Z geografického vzdělávání tak uniká 

jeden z nejpodstatnějších aspektů celé geografie, a to komplexnost geografického poznání 

(Vávra, 2012). Základní otázky moderní geografie jsou „Kde to je? Jaké to je? Proč je to tam? 

Jak to vzniklo? Jaký to má vliv? Jak by to mělo být uzpůsobeno vzájemnému užitku člověka i 

přírody?“ (Kühnlová, 1991). Z pohledu rozvoje této myšlenky je zásadní souhrnné dílo 

Learning to think spatially (Learning, 2006), které začalo významnou transformaci 

vzdělávacího systému geografie především v anglicky mluvících zemích. Důležitou roli v 

novém pohledu na geografické vzdělávání, jak je patrné z podtitulu knihy GIS as a suport 

system in K-12 education, hrají geoinformační systémy (dále jen GIS). V ČR vznikla v roce 

2017 koncepce geografického vzdělávání (Marada, 2017), která na něj nahlíží obdobným 

způsobem. Opět se zde mimo jiné setkáváme s myšlenkou, že pokud mají být žáci schopni 

nahlížet na realitu optikou geografie, a klást tento řetězec otázek, musí být mimo jiné schopni 

efektivně a kriticky využívat různé moderní technologie a zdroje informací, což je internet, 

GIS, družicové snímky aj. (Marada, 2017) Celosvětově roste požadavek na znalosti GIS, tak 

jak roste geografická perspektiva ve vysokoškolském, vládním a soukromém sektoru 

(Chalkley, 2006). Což se mimo jiné ukázalo v současné pandemické situaci, kdy jsou téměř 

denně vydávány nové mapy, některé však často chybně uvádějí absolutní čísla místo přepočtu 

na obyvatelstvo apod. a je velmi potřebné, aby těmto mapám rozuměl každý občan. Tim Favier 

uvádí, že by se mělo udělat více výzkumu GIS ve středoškolském a základním vzdělávání. 

Budoucí výzkum by se měl zaměřit na charakteristiku optimálního designu pro krátké (45 min.) 

moduly s webovým GIS, protože mají velký potenciál pro výuku zeměpisu (Favier, 2012). 

V tomto směru vyniká v současném webovém GIS webová mapová aplikace (web mapping 

application) ArcGIS Story map (dále jen příběhová mapa), která právě může být použita jak 

pro krátké moduly, při kterých žáci musí informace komplexně poskládat, tak zároveň jako 

nástroj pro vzdělávání na dálku. Při zavádění nových nástrojů, ale musíme dát pozor, aby 

nebyly příliš náročné hlavně při použití jako zmíněná výuková pomůcka. Aby studenti nebyli 

vystaveni nadměrnému kognitivnímu zatížení. 

Výzkumný problém předloženého článku spočívá v hodnocení kognitivní zátěže žáka 

využívajícího aplikaci příběhové mapy v kontextu distančního vzdělávání. Článek vychází 

z toho, že GIS a jeho zapojení do výuky na ZŠ je velmi široký obor. Na téma této problematiky 

bylo napsáno mnoho studií, které popisují pozitivní vliv na výuku zeměpisu, resp. 

geografického myšlení. Z této široké škály se výzkum zaměřuje na jednu část a je příběhová 

mapa. A to především z důvodu že se jedná o velmi slibný nástroj z hlediska dálkové výuky, 

která díky COVID-19 nabyla na velkém významu. Autor článku doposud nezaznamenal žádné 

studie věnující se právě vztahu mezi kognitivní zátěží, příběhové mapy a distančním 

vzděláváním.  
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Cílem práce je ověřit, zda je vhodnější postupovat, tak jak radí didaktické zásady, tedy jít od 

nejjednoduššímu ke složitému (encyklopedické pojetí), tak jak je dnes běžné viz úvod, nebo od 

složitějšímu k dílčím znalostem, tak jak je dnes udáván trend ve výuce geografie a zároveň jaké 

množství informací začne snižovat úsilí žáka. Vedlejším výstupem bude sledování zaměření 

žáka. Zda jsou žáci vlivem používání chytrých telefonů zaměřeni na text či multimédia a 

obecně, jak žáci s příběhovou mapou pracují, jak jí ovládají a jak vnímají. Celý výzkum má 

proto výrazný potenciál pro zjištění optimálního množství informací předávaného formou 

moderních geoinformačních platforem. Jeho přínosy lze spatřovat v rovině teoretické (vztah 

motivace a kognitivní zátěže), tak v rovině praktické (konkrétní doporučení pro tvorbu 

příběhové mapy). Lze očekávat, že příliš velká nebo naopak malá kognitivní zátěž povede ke 

snížení úsilí žáků. Optimální množství kognitivní zátěže bude mít pozitivní efekt na motivaci 

k látce/předmětu a zvýší míru zapamatování (uložení do dlouhodobé paměti) látky. Dalším 

očekávaným výsledkem bude větší míra pozornosti na multimédia než na text či audio. Autor 

se rovněž domnívá, že vzhledem k unikátnosti a aktuálnosti má dané téma velký publikační 

potenciál. Jedním z výstupu výzkumu bude metodika pro tvorbu příběhových map a testování 

vzdělávacích pomůcek pro distanční výuku. 

 

2 NÁVRH VÝZKUMU 

Pro potřeby výzkumu je nutné nejprve vytvořit příběhovou mapu, která bude respektovat 

očekávané výstupy, resp. cíle (kompetence) dle RVP. Respektive její vytvoření bude probíhat 

na základě syntézy hospitací ve školách, když se probírá dané téma. Témat pro vytvoření 

příběhové mapy je mnoho. Jelikož se mapy stávají stále důležitějším zdrojem informací a žáci 

se s nimi běžně setkávají například na internetu či při sledování televizních pořadů a 

zpravodajství. Průnik map do nejrůznějších oborů vybízí k zařazování aktivit s nimi spojených 

do výuky i jiných vyučovacích předmětů, nejen v zeměpisu (Havelková, 2015). Proto je 

zvoleno toto téma jako výzkumné z hlediska tvorby story map.  

Vytvoření dvou typů příběhové mapy bude důležitým prvním krokem, proto je pro tuto část 

vyhrazen jeden celý rok. Je důležité, aby oba typy dospěly ke stejné úrovni znalostí. Kvůli tomu 

bude tvorba průběžně konzultována s učiteli z praxe. Souběžně s tím bude nutné sestavit 

laboratoř. Popelka [30] uvádí, že je důležité, aby operátor seděl až za testovanou osobou. 

Světelné podmínky v laboratoři musí být uzpůsobeny tak, aby světlo nesvítilo přímo do eye-

trackeru a zároveň nebyl vystaven přímému slunečnímu svitu. Okna laboratoře budou zastíněna 

neprůsvitnou tmavě šedou roletou. Testování bude probíhat při rozsvícených zářivkách 

umístěných na stropě, takže při každém testování budou přibližně stejné světelné podmínky. 

V zorném poli respondenta musí být co nejméně rušivých podnětů, aby se mohl soustředit na 

zobrazované stimuly, Zároveň bude nutné se vyvarovat rušivého vlivu zvuku [30]. Základem 

výzkumu bude řešení Eye-tracking od Gazepoint se softwarem Gazepoint Analysis UX 

Edition, který je na PF JU dostupný společně s měřičem povrchového napětí kůže (GSR). Takto 

propojený systém umožňuje měřit najednou tyto proměnné: (Gazepoint, 2020) 

• Heat Map 

• Gaze Fixation Path 

• Screen Capture / Image / Video / Web Multiple User Data Aggregation 

• Dynamic Areas of Interest (AOIs) 

• Image, Video and Statistics Export 

• Thinkaloud Voice & Webcam Recording 
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• Biometrics Data Visual Display (GSR) 

Tato data budou sbírána u vybraných žáků ze dvou různých tříd.  Z hlediska zaměření se jedná 

o 6. třídu 2. stupně ZŠ. Očekávaný vzorek je 20 žáků. To odpovídá velikosti při realizování 

formativního (kvalitativního) výzkumu dle Popelky (Popelka, 2018). Ten při testování 

mapového portálu použil celkem 15 respondentů. Sestavená laboratoř bude testována před 

samotným zahájením výzkumu na studentech prvního ročníku oboru zeměpis, aby došlo ke 

kalibraci a ověření funkčnosti. Tato část výzkumu je plánovaná na období 10/2020–6/2021. 

|Samotný sběr dat pak bude probíhat během listopadu 2021. Výsledné zpracování dat pak do 

05/2022. 

 

 

 

zdroj: Blažek 

Obrázek 1 Harmonogram plánovaného výzkumu  

 

Jak uvádí Popelka o Eye-tracking experimentu, je nutné ujasnit základní tři proměnné. Bez 

toho nelze v experimentu pokračovat. První je nezávislá proměnná, se kterou bude v rámci 

experimentu uměle manipulováno. Popelka uvádí jako příklad legendu mapy, resp. ověření 

nutnosti jejího strukturování. V případě experimentu v rámci příběhové mapy se bude jednat o 

manipulaci s posloupností a komplexností učiva. Příběhová mapa se bude věnovat planetě 

zemi, resp. mapám jejich funkcí a vzniku. Jedna příběhová mapa bude prezentovat tuto látku 

od základů až po nejtěžší část učiva. Druhá verze bude postupovat opačně od komplexního 

popsání problému až k jednotlivým dílčím krokům. Druhou proměnnou, závislou, bude měření 

kognitivní zátěže. Bude sledováno, zda se budou měnit reakce – doba strávená na slidu, 

elektrodermální aktivita a vnitřní dialog (záznam na mikrofon). Dále bude zaznamenáván 

druhou kamerou celkový výraz (mimika) respondenta. Jelikož se jedná o unifikované prostředí, 

tak se nepředpokládají poslední vnější proměnné, jako je font písma a vizualizace budou 

totožné. Bude se vlastně měnit jejich pořadí a množství informací a prvků. 

Z hlediska experimentu se jedná o between-subject experiment. Respondent neuvidí druhou 

variantu příběhové mapy. Skupina bude rozdělena na dvě poloviny (x1 a x2) a budou testovány 

dva typy od nejtěžší po jednodušší, a naopak a bude sledována míra kognitivního zatížení (y). 

Plán experimentu tedy bude vypadat takto: (Popelka, 2018) 

 
První skupina respondentů X1 Y 

Druhá skupina respondentů X2 Y 



7 

 

Celá skupina bude podstoupená randomizaci (R). Tím dojde ke kontrole explicitně 

nejvýznamnější vnější proměnné – individuální rozdíly (Popelka, 2018). Zpracování dat bude 

komplexním vyhodnocením trajektorií oka GazeReplay a Scanpath. Společně s metodou think-

aloud, aby mohl být pohyb očí analyzován společně s konkrétní činností. 

  

        zdroj: Blažek 

Obrázek 2 Ukázka zpracování očních pohybů metodou Scan Path  

Dalším výstupem měření pohybu očí, celkové vizualizaci, slouží tzv. Attention neboli Heat 

mapy. Díky tomuto nástroji lze analyzovat, které oblasti respondent zkoumá více nebo méně. 

 

        zdroj: https://uxmag.com 

Obrázek 3 Ukázka heat mapy  
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Aby došlo k co největší korekci a analýze očních pohybů budou tyto metody doplněny o 

biometrické testování – konkrétně se bude jednat o Galvanic Skin Response (GSR). Tím bude 

možné určit, které části aplikace způsobují stres pro respondenta. Příklad vyhodnocení této 

metody je ukázán v grafu č.3 ze studie Villarejo (Villarejo, 2012). Respondentka v tomto 

případě měla nejprve přemýšlet o něčem co jí dělá nervózní. Odpověď respondentky byla, že 

nedokáže přemýšlet nad něčím takovým. Poté co toto řekla, operátor respondentce oznámil, že 

dalším úkolem budou matematické operace, což jí udělalo velmi nervózní. To by mělo mít 

dostatečnou vypovídací hodnotu o náročnosti úkolu či pocitu (Villarejo, 2012). 

       zdroj: Villarejo 2012 [42] 

Obrázek 4  Ukázka výstupu z testu GSR  

 

Kromě výše zmíněných měření bude zaznamenáván pohyb a ovládání myši a klávesnice. Celá 

příběhová mapa bude vlastně suplovat kompletní výuku. Video komentář bude nahrazovat 

vyučujícího, zaznamenávání očního pohybu pak celkovou pozornost, společně s testem GSR 

bude měřeno emoční napětí. Pohyb myši pak de facto nahrazuje při zeměpise velmi využívaný 

pohyb, a to je hledání v mapě prstem. 

 

         zdroj: nakladatelství Fraus, Blažek 

Obrázek 5 porovnání učebnice a příběhové mapy 
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

Webový GIS obecně nazývaný jako Internetový GIS lze definovat jako geografické informační 

služby založené na síti, které využívají kabelový i bezdrátový internet pro přístup a distribuci 

geografických informací, nástroje pro prostorovou analýzu a webové služby GIS. Základním 

konceptem distribuovaného GIS je hlavní posun paradigmatu od tradičního desktopového GIS 

modelu, který povzbudil používání a vývoj proprietárních a komplexních softwarových 

programů a datových modelů GIS. S internetovým GIS se základní koncept designu radikálně 

změnil a posunul zaměření z proprietárních architektur na komponenty založené na standardech 

se specializovanými funkcemi, které mohou být propojeny s jinými komponenty a 

poskytovateli GIS služeb. Tento posun změnil prostředí GIS s cílem podpořit růst mnoha 

malých poskytovatelů služeb GIS a specializovaných služeb internetu (Shekhar, 2017). Tento 

posun je patrný především v nárůstu uživatelů GIS. Už se tedy nejedná jen o specialisty, ale o 

širokou veřejnost, školství nevyjímaje. Tento trend potvrzuje i rozsáhlá studie International 

Perspectives on Teaching and Learning with GIS in Secondary Schools z roku 2012. 

Dnes nejrozšířenější platformou je ArcGIS od společnosti ESRI, která kombinuje jak klasický 

proprietární GIS pro profesionály, tak webovou ArcGIS online, který je z části dostupný zcela 

zdarma. Rozšířené verze o analytické nástroje je pak nutné platit jako roční maintatnance. To 

se ovšem nevztahuje na základní a střední školy. V roce 2017 měla společnost ESRI cca 

350 000 zákazníků v desktopových a serverových aplikacích a přes 4,4 milionů uživatelů 

z ArcGIS online (Gakstatter, 2018). Nárůst mezi lety 2016–2017 byl více jak 30 % a množství 

rastrových mapových služeb se zvýšil o 95 procent na 3 miliardy. Počet otevřených datových 

sad byl více než 40 milionů, což je nárůst o 200 procent. Jednou aplikací ArcGIS online je 

celosvětově a obzvlášť ve školství oblíbená aplikace příběhová mapa. Na výroční konferenci 

v roce 2017 Jack Dagermond uvádí přes 1000 vytvořených příběhových map měsíčně s počtem 

shlédnutí dosahující přes 100 000. 

Příběhová mapa je webová aplikace platformy ArcGIS, která umožňuje sdílet mapy v kontextu 

vyprávěného textu a jiného multimediálního obsahu. Mapy příběhů se běžně používají napříč 

platformou ArcGIS ke sdílení map s podpůrným textem a médii (What is SM, 2020). Příběhová 

mapa umožňuje poskytnout poutavě a na informace bohatý vzdělávací obsah. Pokud je žáci 

sami tvoří, procvičují si zároveň technické dovednosti jako GIS, používání multimédii 

(především plynulost medií) a práce s daty. Dle Kerskiho (Kerski, 2020) se podporuje kritické 

a prostorové (geografické) myšlení. Rozvijí se také dovednosti organizační, etické a 

komunikační.  

Vývoj příběhových map sahá do roku 2012, kdy vznikly první verze. Od ledna 2019 byla 

spuštěna nová verze s jednotným designem. Obliba těchto příběhových map je patrná z vývoje 

za jednotlivé měsíce od roku 2019. Celkem se jedná o více jak 55 tisíc unikátních story map, 

které jsou veřejně publikovány.  

           zdroj: Blažek 

Obrázek 6 Vývoj počtu nových příběhových map  
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Podle aktuálních dat ArcData Praha se s GIS pracuje na cca 40 základních a středních školách 

z celkových více jak 5000 (ČSÚ, 2020). Tento nepoměr může být zarážející, především s 

přihlédnutím k tomu, že se v ČR na pedagogických fakultách GIS vyučují již od roku 1996, a 

existuje tedy jedna generace učitelů, kteří se během vysokoškolského studia s GIS setkali. 

Častým důvodem je, že GIS nejsou jednoznačně terminologicky zakotveny v současném 

Rámcovém vzdělávacím programu základního vzdělávání (RVPZV) na druhém stupni výuky 

zeměpisu (Rak, 2011; RVP Zv, 2017). Není zde jediná explicitní zmínka. GIS lze zařadit jako 

součást kapitoly geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie. Konkrétní zmínka 

o GIS se vyskytuje až v RVP pro gymnázia (Rvp G, 2007) v části Geografické informace a 

terénní vyučování nebo v RVP pro střední odborné vzdělávání v oboru vzdělávání Geodézie a 

katastru nemovitostí (Rak, 2017). Vzniká tedy fenomén, kdy univerzity připravují učitele pro 

výuku GIS, ale v závazných dokumentech MŠMT není toto téma prakticky řešeno. V 

současném školství v ČR navíc chybí podpůrné materiály pro učitele i žáky, které by usnadnily 

implementaci těchto technologií do výuky. Podobný problém popisuje DEMIRCI (Demirci, 

2009), při zavádění GIS do národního vzdělávacího systému v Turecku. 

Většina prací shodně uvádí jako hlavní překážky v nasazování GIS do výuky vybavení a 

dostupnost PC učeben, absence podpory a dlouhodobého vzdělávání učitelů, finanční náročnost 

na pořizování, a již zmíněnou náročnost systémů jako takových. Dříve se nahlíželo na GIS jako 

na asistenta, který plnil úkoly, které uživatel považoval za příliš obtížné, složité, zdlouhavé 

nebo nákladné. Dnes se GIS staly prostředkem, kterým lidé sdělují, co vědí o povrchu Země, s 

nimiž společně rozhodují o hospodaření s půdou, kterým prozkoumávají účinky společenských 

a přírodních jevů atd. (Shekhar, 2017). Především pomocí příběhových map. S rozvojem 

internetu totiž došlo k velkému boomu webového GIS, který je založený na cloudovém online 

dostupném sdílení geografických dat (Flex mappers, 2013). Odpadá tedy důležitý požadavek 

na technologické vybavení. Dále také odpadá finanční zátěž, jelikož od roku 2018 je dostupná 

webová platforma ArcGIS online pro ZŠ a SŠ zcela zdarma (Arcdata, 2020). Rozvoj webového 

GIS umožnil, že kdokoli může velmi jednoduše používat statisíce datových sad (často 

autorizovaných od společností jako NASA či OSN ad.) z celého světa, včetně historických 

nebo živých dat, jako je tomu v případě satelitních snímků (Karvánková, 2016).  

 

 

           zdroj: Blažek 

Obrázek 7 problémy se zaváděním GIS 

 

 

Absence materiálů 
a  podpory

10%
Absence metodiky

5%

Finanční náročnost
35%GIS náročnost

30%

Technologická 
náročnost

20%

HLAVNÍ PŘEKÁŽKY NASAZENÍ GIS VE ŠKOLÁCH



11 

 

V současné době roste tlak na digitální gramotnost, používání technologií i v ostatních 

předmětech nežli informatice. Tento tlak je všudypřítomný jak v okruhu rodiny, širšího kruhu 

přátel, společnosti tak i v oblasti určité oborové kvalifikace (MPSV, 2015). Příběhové mapy 

jsou nástrojem, který může pomoci nejen zeměpisu, ale i ostatním předmětům. Uceleně 

v komplexnosti daný problém přiblížit a vysvětlit. 

Většina studií či závěrečných prací se věnuje příběhovým mapám a GIS z hlediska zapojení do 

výuky, jako výukové pomůcky. Nikde však zatím nebylo diskutováno optimální nastavení 

příběhové mapy pro dálkové vzdělávání. Pokud bude například nutné výuku i nadále 

podporovat domácím učením je důležité zjistit, jak žáci, na jaké prvky v příběhové mapě 

reagují, jaká je zátěž na žáka, pokud je tam moc textu či mapových prvků. Toto zatížení se 

nazývá Kognitivní zatížení a mnoho aspektů. 

Cognitive load – kognitivní zátěž (či také zatížení) je stále důležitějším determinantem výkonu 

systémů člověk-stroj. Jak se síla, složitost a všudypřítomnost běžných i specializovaných 

výpočetních řešení zvyšuje, omezujícím faktorem výkonu těchto systémů se přesouvá ze stroje 

na člověka. Obecně se ukázalo, že lidé jsou schopni zvýšit kognitivní úsilí, aby odpovídalo 

rostoucím požadavkům na úkoly, dokud nedosáhnou hranice svých mentálních kapacit. Kromě 

toho, jak se zvyšují nároky na úkol, klesá lidská výkonnost a je charakterizována zvýšením 

chyb a sekundárními účinky, jako je stres a negativní vliv, jak ukazuje obrázek 7 (Chen, 2016). 

 

zdroj: Chen, 2016 

Obrázek 8 Vztah mezi požadavky na úkoly, výkonem a pracovní zátěží 

Paas (Paas, 2003) ji definuje jako množství mentální aktivity, kterému je v daný moment 

vystavena pracovní paměť. Kognitivní zátěž může být definována jako multidimenzionální 

konstrukt reprezentující zátěž, jež je vyvolána konkrétním úkolem vloženým na kognitivní 

systém jedince (Popelka, 2018). Teorie kognitivní zátěže byla vyvinuta v pozdních 

osmdesátých létech ve studii řešení problému Swellera (Sweller, 1988). Sweller tvrdil, že 

výukový design lze použít ke snížení kognitivní zátěže studentů. Mnohem později vyvinuli 

další vědci způsob, jak měřit vnímané mentální úsilí, které svědčí o kognitivní zátěži (Milson, 

2012; Skulmowski 2017). Pupilární odpověď vyvolaná úkolem je spolehlivé a citlivé měření 

kognitivní zátěže, která přímo souvisí s pracovní pamětí (Granholm, 1996). Informace mohou 

být uloženy v dlouhodobé paměti až poté, co byly nejprve ošetřeny a zpracovány pracovní 

pamětí. Pracovní paměť je však z hlediska kapacity i trvání velmi omezená. Tato omezení za 

určitých podmínek brání učení. Silná kognitivní zátěž může mít negativní dopad na dokončení 

úkolu, a je důležité si uvědomit, že zkušenosti s kognitivní zátěží nejsou u každého stejné. 

Starší, studenti a děti zažívají různé a častěji vyšší množství kognitivní zátěže (Cognitive load, 

2001). Rozlišuje se mezi třemi typy kognitivní zátěže: vnitřní zátěží, vnější zátěží a zárodečnou 
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zátěží. První typ je spojen s povahou učebních materiálů, zatímco poslední dva jsou ovlivněny 

návrhem výuky.  

Techniky používané pro měření kognitivní zátěže lze rozdělit do následujících kategorií: 

subjektivní hodnocení, měření výkonnosti, měření chování a fyziologická měření. Například 

ve scénáři řízení provozu může být úkolem najít přesné místo nehody. Zařízení, nástroje a 

aplikace, které člověk používá k dokončení úkolu, například papírový adresář, Geografický 

informační systém (GIS) nebo elektronické mapy nebo dokonce pouliční monitorovací kamery, 

každá přispívá k vnějšímu zatížení. Porozumění samotnému umístění lze považovat za vnitřní 

zatížení a zárodečné zatížení integrace s dalšími požadavky na úkol (Hart, 1988). Kognitivní 

zatížení uživatele představuje důležitý faktor pro adaptaci rozhraní člověk – počítač, zejména 

ve vysoce náročných pracovních podmínkách a složitých úkolech. Kognitivní zátěž je různě 

popisována jako úroveň vnímaného úsilí spojeného s učením, uvažováním a uvažováním (Paas, 

2003). 

Debue and Leemput (Debue, 2014) využili sledování očí ke zkoumání tří typů kognitivního 

zatížení změnou množství multimediálních prvků online novin a zkoumáním faktorů výkonu a 

kognitivního zatížení. Výsledky analýzy dat ukázaly očekávané opačné vztahy mezi 

zárodečnou a vnější zátěží, což znamená, že když uživatelé vnímali prezentaci obsahu jako 

nejasnou, uživatelé uvedli nižší příspěvek k jejich učení. Debue a Leemput (Debue, 2014)  také 

prokázaly pozitivní souvislost mezi zárodečnou zátěží a kognitivní absorpcí (která je 

definována jako „stav hlubokého zapojení se softwarem“) a nelineární asociace mezi vnitřní 

zátěží a zárodečnou zátěží. Nejčastější psychologická měření kognitivní zátěže jsou (Chen, 

2016): Eye-gaze tracking; ukazování a klikání myší, používání klávesnice a Galvanic Skin 

Response (GSR). 

Pochopení dat sledování očí se postupem času rozšiřovalo. Ruský psycholog Alfred 

Lukyanovich Yarbus studoval pohyb očí v 50. a 60. letech a zjistil, že existuje souvislost mezi 

pohybem subjektu a fixacemi a jejich zájmem o daný úkol. Měření kognitivní zátěže založené 

na očích (Eye-tracking) má oproti jiným metodám řadu výhod. Například aktivita očí je všudy-

přítomnější než jiné způsoby; bylo prokázáno, že zornice a mrknutí oka korelují jak s 

vizuálními, tak i sluchovými kognitivními úkoly; sběr dat založených na očích je méně rušivý 

než sběr dat jiných fyziologických signálů. Měření kognitivní zátěže založené na oku je 

populární fyziologická míra kognitivní pracovní zátěže, kterou lze použít pro návrh a 

vyhodnocení adaptivního rozhraní v různých oblastech výzkumu mezi člověkem a počítačem 

(HCI). Odezva zornic byla široce přijímána jako fyziologický index kognitivní pracovní zátěže. 

Lze jej spolehlivě měřit pomocí video sledovačů očí, které jsou neinvazivní (Chen, 2016).  

Galvanická kožní odpověď (Galvanic Skin Response, GSR) je měřítkem vodivosti lidské kůže 

a může ukazovat na změny v lidském sympatickém nervovém systému (Nourbakhsh, 2013). 

V poslední době přitahuje pozornost vědců jako potenciální fyziologický ukazatel kognitivní 

zátěže i emočních stavů. Nicméně, to bylo obyčejně zkoumáno jako jeden nebo několik 

opatření a obvykle v jednom experimentálním scénáři (Popelka, 2018). Předběžná a částečná 

analýza dat GSR z uživatelských experimentů ve studii (Shi, 2007) ukázala, že se GSR mezi 

uživateli zvyšuje se zvyšujícím se kognitivním zatížením. Dále navrhuje, aby uživatelé zažili 

nižší úroveň kognitivní zátěže při používání multimodálního rozhraní (jako je Story map) 

namísto unimodálního rozhraní. Zapojení obou testů najednou tedy umožňuje velmi efektivně 

měřit kognitivní zátěž. Především vnitřní, která je pro učební pomůcky charakteristická. 
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4 PRAKTICKÁ ČÁST 

První fáze testování měla probíhat v druhém pololetí školního roku 2019/2020. Realizace však 

byla prozatím ukončena především z důvodu globální pandemie COVID-19 a uzavření škol. 

Přesun prvního praktického pokusu je plánován na začátek školního roku 2021/2022, protože 

je navíc plánovaná rozsáhlá rekonstrukce celé budovy pedagogické fakulty JU včetně laboratoří 

a bude nutné vše přestěhovat a pak znovu sestavit. Prozatím byly příběhové mapy testovány 

z pohledu aktivit ve třídě. Kdy žáci sami vytvářely příběhové mapy na různá témata či 

v hodinách pracovali s již vytvořenou. Toto testování probíhalo na čtyřech školách v 6., 7. a 8. 

ročníku. Celkem byla práce s příběhovou mapou testována na 80 žácích. Testování probíhalo 

průběžně během roku 2019. Byla testována především reakce žáků na tuto aplikaci. Výstupy 

těchto testování pak shrnuje práce Kulaté (Kulatá, 2019) a Běleho (Běle, 2019).  

V závěrečné práci Kulatá (Kulatá, 2019) zapojila téma Asijských států. Žáci dostali velmi 

jednoduché zadání, které znělo: „Vytvoř příběhovou mapu, která spolužákům představí 

vybraný stát v Asii.“ Kromě tohoto zadání dostali žáci i nápovědu ohledně informací, které by 

se v příběhové mapě měly objevit. Tvorba příběhové mapy se ukázala jako velmi časově 

náročná. Výhodou práce byla ale skutečnost, že žáci pracovali celou dobu zaujatě, zkoušeli, co 

aplikace umí, a kromě zeměpisných znalostí zlepšili i své dovednosti v rámci informačních 

technologií. Autorka práce hodnotí práci s příběhovými mapami pozitivně. Ze subjektivního 

pohledu autorky práce mělo zařazení GIS do výuky zejména motivační charakter. Výuka žáky 

více bavila, hodnotili hodiny pozitivně a zajímali se více o další hodiny a látku, která se bude 

probírat. Další autor Běle (Běle, 2019)ve své práci uvádí, že tím, že si děti vyplňovaly úlohy 

samy společně s příběhovou mapou, se učily samostatnosti a počítačové gramotnosti. Celkově 

se žáci s příběhovou mapou zlepšili o 25,3 %. Žáci, kteří absolvovali výuku za pomocí běžných 

prezentací (Power point ad.) a ručních atlasů dosáhli zlepšení o 12,8 %. Děti, které využívali 

mapové aplikace a pracovního sešitu pro svoji samostatnou činnost tak dosáhly téměř 2x 

většího zlepšení než skupina druhá. Žáci ZŠ Votice a gymnázium Sedlčany, pak 

v dotazníkovém šetření po výuce s příběhovou mapou, resp. dalšími GIS aplikacemi potvrdili 

větší zájem o geografii a další používání mimo školní výuku. 
 

Dílčí výsledky se zabývali především práce s příběhovou mapou z pohledu žáka, kdy žák sám 

pod vedením učitele tvoří. Tato tvorba byla jak pro vyučující i žáky časově poměrně náročná, 

ale pozitivní výsledky a motivace tuto nevýhodu převáží. Jedná se ovšem o data, která jsou 

subjektivní zjištěná z dotazníků a rozhovorů. Tato zjištění však potvrzují celosvětový trend 

toho nástroje. To, že se žáci objektivně zlepšují v zeměpise používáním tohoto nástroje jenom 

potvrzuje nutnost co nejlépe popsat, jakým způsobem žáci s touto technologií pracují, co jim 

dělá největší potíže a kdy je množství podnětů už příliš veliké. 
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5 ZÁVĚR 

Současný výzkum byl prozatím z důvodu pandemie COVID-19 posunut. Výsledky 

předcházejících výzkumů, které byly zaměřené na používání příběhové mapy v hodinách 

potvrzují, že používání nástrojů GIS ve výuce má svoji opodstatněnou a důležitou roli. Jednou 

z těchto rolí je právě posilování integrálních vazeb geografie, kdy jsou důležité souvislosti, 

namísto memorování nesouvisejících pojmů. Samotná tvorba příběhové mapy nutí žáka, 

respektive učitele k hlubšímu porozumění problému a následnou aplikaci a také redukci 

množství informací. Nezanedbatelnou rolí je také posilování technických, jazykových a 

komunikačních dovedností. To vše je tedy v souladu se strategií MŠMT 2030+ i změně směru 

výuky zeměpisu. Velmi zásadní se jeví význam příběhových map ve vzdálené výuce, která je 

v současnosti uzákoňovaná. Především díky interaktivitě a možnosti poutavě prezentovat 

multimediální obsah od webových map až po YouTube videa totiž dokážou vytvořit dojem 

reálné výuky. Je ovšem nutné poznat jakým způsobem, žáci příběhovou mapu používají.  

Přínos plánovaného výzkumu má tedy mnohem širší využití než pouze pro příběhové mapy. I 

v ostatních předmětech totiž budou vznikat nové aplikace a přínos v této oblasti je ukázat, jak 

takovou pomůcku otestovat a jaká redukce informací by pro tyto pomůcky měla oproti 

klasickým učebnicím nastat. Další přínos je v samotném sestavení a vyhodnocení experimentu. 

Jak uvádí Popelka, tak většina výzkumů v oblasti eye-tracking probíhala na jedno stránkových 

mapách a aplikacích. Komplexnost příběhové mapy je tímto významně převyšuje. Navíc do 

výzkumu kromě čistého eye-trackingu přináší další typy měřitelných fyziologických reakcí 

jako je pohyb myši, vnitřní dialog apod. 
 

 

 

 

 

Článek byl podpořen z projektu GAJU 121/2019/S – Edukační obsah pro rozvoj 

matematického a informatického myšlení. 
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Abstrakt 

Disertační práce se zaměřuje na badatelsky orientovanou výuku robotiky. Téma badatelsky orientované 

výuky je v dostupných zdrojích nejednoznačně definované, v robotice je toto téma prakticky 

neprobádané. Ve školním prostředí se robotika jeví jako nový prostředek pro výuku informatických 

předmětů, a proto je výzkum zaměřen na vedení vyučovací hodiny badatelsky orientovanými úlohami. 

Cílem výzkumu je zjistit, zda badatelsky orientovaná výuka robotiky přispívá k rozvoji informatického 

myšlení žáků druhého stupně základních škol v těchto třech složkách (algoritmizace, abstrakce a 

evaluace). Jedná se o kvalitativní výzkum využívající metodu akčního výzkumu. Sběr dat bude 

zajišťován pomocí rozhovorů s žáky, učiteli, pozorováním a natáčením žáků při práci. Zjištěné poznatky 

mohou přispět k rozvoji výuky informatiky. 

Abstract 

This dissertation focuses on inquiry-based learning of robotics. The topic of inquiry-based learning is 

ambiguously defined in the available sources, in robotics this topic is practically unexplored. In the 

school environment robotics appears to be a new tool for teaching of computer science subjects and 

therefore the research is focused on leading the lesson with inquiry-based tasks. The aim of the research 

is to find out whether inquiry-based learning of robotics contributes to the development of computer 

thinking of secondary school pupils in these three components (algorithmization, abstraction and 

evaluation). It is a qualitative research using the method of action research. Data collection will be 

provided through interviews with students, teachers, observation and filming of students during their 

work. Ascertained findings can contribute to the development of computer science teaching. 

Klíčová slova 

badatelsky orientovaná výuka, robotika, informatické myšlení, kvalitativní výzkum 

Key words 

inquiry-based learning, robotics, computational thinking, qualitative research 

1  ÚVOD 

V posledních několika málo letech se robotika ve výuce informatiky dostává na vzestupu a my 

můžeme předpokládat, že v průběhu studia se žák či student setká s některou z robotických 

hraček a bude plnit různé konstrukční čí programovací úlohy. Zapojení robotů do výuky 

informatiky se jeví vhodným tématem pro projektovou výuku, kde je možné rozvíjet 

vzájemnou komunikaci žáků a jejich spolupráci k čemuž mimo jiné vede i badatelsky 

orientovaná výuka.  

Robotika sama o sobě obsahuje velice zajímavý vzdělávací koncept, a to s nedostatkem 

informací v nastíněném okruhu ve mně vyvolalo impulz zabývat se výzkumem vzdělávacího 

obsahu robotiky pro druhý stupeň základních škol. Jaké úlohy v robotice jsou badatelsky 

orientované, které z úloh mohou být použitelné a za jakých podmínek. Objevit, jak takové BOV 

robotické úlohy mají vypadat, jak je vytvářet, a ověřit v praxi. Nakonec níže uvedenými 

metodami zkoumat, čím a nakolik přispívají k rozvoji žákových dovedností 

(např. algoritmizace). V neposlední řadě zkoumat, zda robotické úlohy, které se ve škole již 

používají, opravdu podporují badatelský přístup žáků. Chtěl bych vyzkoumat a ujasnit, jak 

BOV ve výuce robotiky má vypadat, aby to nebyla „jen“ problémová, heuristická úloha. 
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1.1  Výzkumná otázka 

 Přispívá badatelsky orientovaná výuka robotiky k rozvoji informatického myšlení 

v těchto třech složkách: algoritmizace, abstrakce a evaluace? 

1.2  Vedlejší cíle 

 Vyzkoumat a ujasnit badatelsky orientovanou výuku v robotice. 

 Analýza vzdělávacího obsahu robotiky (použitelnost úloh, lze o nich prohlásit, že jsou 

badatelské?) 

 Objevit, vytvořit, ověřit BOV úlohy. 

 Aplikovat navržené BOV úlohy ve výuce na vybraných základních školách. 

1.3  Očekávané výsledky 

Podle dostupné literatury a již uskutečněných výzkumů v přírodovědných oblastech si 

badatelsky orientovaná výuka vedla obstojně. Na základě těchto informací předpokládáme, že 

i v informatice, konkrétně ve výuce robotiky, dosáhneme obdobných výsledků a přispějeme 

tím k rozvoji na poli informatiky. Konkrétně se zaměříme na určité složky informatického 

myšlení, již zmíněných ve výzkumné otázce. Předpokládaným výsledkem bude vznik sady 

doporučení, které ukáží, jakým způsobem vytvářet BOV úlohy i jejich společné znaky. 

2  NÁVRH VÝZKUMU 

Disertační práce se zaměřuje především na metodu výuky, metodu moderní badatelsky 

orientovanou, jejímž cílem je, kromě toho, že se žák naučí daný předmět, naučit se bádat. 

Zároveň se chceme dopracovat k zjištění, zda badatelsky orientovaná výuka přispívá k rozvoji 

žákových dovedností algoritmizace, abstrakce a evaluace. K tomuto cíli potřebujeme vytvořit 

sadu úloh. Převážně programovací úlohy, vytvořené do výuky robotiky, se zaměřují na práci 

s Lego Mindstorms EV3 (Lego, 2020), Ozoboty (Robotworld, 2020) a popřípadě 

mikropočítačem BBC micro:bit (Bbc micro:bit, 2020).  

Cílem práce není zkoumat, zda tato metoda přispěje více či méně než jakákoliv jiná, 

neporovnáváme. V této fázi výzkumu, kde není zmapována povaha robotických BOV úloh, 

nám přijde příliš předčasné hledat kvantitativní data, a proto se koncentrujeme na data 

kvalitativní. Tedy úlohy umožňující bádat, a tím zjišťovat jejich podobu i způsob ovlivněni 

BOV znalostí např. Algoritmizace. Těchto dat dosáhnu pomocí pozorování, analýzy 

žákovských prací a rozhovorů. 

Výzkum lze rozdělit na tři fáze: 

V první fázi chceme vytvořit korektní sadu badatelsky orientovaných úloh v robotice. 

Plánujeme použít úlohy, o kterých se domníváme, že mohou být badatelské a necháme žaky, 

aby je splnili. Následným rozborem prací a rozhovory vypozorujeme, zdali se v úloze objevují 

patrné znaky badatelské práce. Zároveň paralelně k hodinám informatiky uplatníme stejný 

proces v hodinách fyziky, kde již známe charakteristiku badatelské výuky. Vyučovací jednotky 

prošly testováním a lze potvrdit jejich badatelskou hodnotu i pomoc při badání. Tuto vyučovací 

hodinu si, i s rozhovory s žáky a učitelem, dopodrobna rozebereme. Společně s tímto procesem 

můžeme adekvátně pozorovat, zdali bádali žáci u robotických úloh. Tento cyklus se bude 

opakovat, dokud takovou sadu úloh nevytvoříme a nebude ověřená shodnou povahou 

žákovských prací. Poté lze považovat první fázi za splněnou. Zároveň plánujeme použít sadu 

robotických úloh, o kterých bezpečně víme, že nejsou badatelské, abychom poukázali na 

rozdílné znaky.  

Ve druhé fázi chceme analýzou žákovských prací a rozhovorů zjistit, zda námi vytvořené úlohy 

přispívaly k algoritmizaci, nebo k nějaké jiné složce informatického myšlení. Budeme se žáků 
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ptát, co se jim jevilo těžké a jakým způsobem postupovali a proč. V této fázi bude nutné udělat 

předvýzkum hloubkového rozhovoru. 

Třetí fáze vyhodnocení dat. Proběhlé cykly poskytnou mnoho informací s jejichž zpracováním 

nám pomůže SW ATLAS.ti, zpracovaná data by měla poskytnout odpovědi na výzkumnou 

otázku. Zároveň na základě těchto dat budeme schopni konstatovat, zda i v informatice se 

vyskytují badatelské úlohy robotiky. Některé z nich jsme objevili (vytvořili) a ukázalo se, že 

tyto úlohy jsou badatelské protože …) 

3  TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

Disertační práce na téma badatelsky orientovaná výuka robotiky obsahuje tři hlavní 

terminologická vymezení: 

3.1  Badatelsky orientovaná výuka = BOV  

IBL zkratka anglického názvu inovativní vyučovací metody Inquiry-Based Learning. Překlad 

do českého jazyka dosud není ustálený. Nejčastěji se tedy tento termín překládá jako badatelská 

výuka, badatelsky orientované přírodovědné vzdělávání nebo badatelsky orientované 

přírodovědné vyučování. (Stuchlíková, 2010; Papáček, 2010). 

V odborné literatuře se můžeme setkat s některými dalšími zkratkami. (Dostál, 2015). 

 IBL (Inquiry-Based Learning), jde o žákovské a studentské aktivity, 

 IBI (Inquiry-Based Science Instruction), zdůrazňuje aktivity učitele, 

 IBE (Inquiry-Based Education), 

 IBT (Inquiry-Based Teaching). 

„Bádání (Inquiry) je cílevědomý proces formulování problémů, kritického experimentování, 

posuzování alternativ, plánování zkoumání a ověřování, vyvozování závěrů, vyhledávání 

informací, vytváření modelů studovaných dějů, rozpravy s ostatními a formování koherentních 

argumentů.“ (Stuchlíková, 2010). 

 Důležitým aspektem BOV je využití otevřeného učení. Otevřené učení je charakterizováno 

jako výuková metoda bez přísně předepsaných vzdělávacích cílů, kterých musí žáci a studenti 

dosáhnout. Žáci a studenti by si neměli jen osvojovat fakta nazpaměť, ale měli by učivu 

rozumět a být schopni podat vysvětlení, co a proč se učí. (Banchi a Bell, 2008). 

Bylo by chybné se domnívat, že žáci a studenti mohou bádat na stejné či podobné úrovni jako 

vědci. V závislosti na věku a schopnostech žáků a studentů se jejich schopnosti úrovně bádání 

významně liší. H. Banchi a R. Bell (2008) definovali podle podílu vedení ze strany učitele 

(pomoc při postupu, kladení návodných otázek a formulace očekávaných výsledků) čtyři 

úrovně BOV. Tyto čtyři úrovně bádání poskytují prostor učitelům k diferenciaci náročnosti 

v rámci výuky ve třídě a umožňují žákům a studentům zapojení podle jejich schopností.  

Tabulka 1: Čtyři úrovně BOV (Banchi a Bell, 2008) 

Úrovně BOV Otázky (stanovené 

učitelem) 

Postup (stanovený 

učitelem) 

Řešení (stanovené 

učitelem) 

1. Potvrzující 

(confirmation) 

ano ano ano 
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2. Strukturované 

(scructured) 

ano ano ne 

3. Nasměrované 

(guided) 

ano ne ne 

4. Otevřené (open) ne ne ne 

 Potvrzující bádání – je z největší části řízeno učitelem a žáci v jeho rozsahu obdrží 

nejvíce informací. Lze pokládat za nejjednodušší úroveň bádání. Předpokládané 

výsledky realizovaných experimentů jsou předem známy, žák tedy neřeší problém, ale 

ověřuje nebo potvrzuje teorii. Jde o to u žáků rozvinout určité badatelské dovednosti 

jako pozorování, experimentování a analýza. 

 Strukturované bádání – obdobně jako v předchozím případě významnou roli 

představuje učitel. Žáci se učí řešit problémy s pomocí učitele, který klade návodné 

otázky a vymezuje cestu bádání. Samotný postup bádání vyučující poměrně detailně 

stanoví, nicméně řešení není předem známo. Pro vývoj schopností žáků realizovat vyšší 

úrovně bádání je zmíněná úroveň velmi důležitá. 

 Nasměrované bádání – učitel se stává aktivním průvodcem žákovského bádání. 

Vymezuje společně s žáky výzkumné otázky (problémy) a poskytuje rady při 

navrhování postupu i vlastním provedení bádání. Pro ověření a následné řešení 

výzkumných otázek žáci sami navrhují postupy. Podpora ze strany učitele se projevuje 

podstatně méně než v předchozích úrovních, tím se tak navyšuje jejich samostatnost. Je 

více než potřeba, aby žáci měli zkušenosti z předešlých nižších úrovní bádání. 

 Otevřené bádání – nejvyšší úroveň navazující na předchozí úrovně, blížící se 

v největší míře skutečnému vědeckému bádání. Otevřené bádání je založeno na 

samostatné činnosti žáka, bez zásahu učitele. Žáci jsou způsobilí individuálně vymezit 

problém, sestavit výzkumné otázky, definovat metody a průběh bádání, zapsat 

a analyzovat zjištěné informace a vydedukovat závěry z důkazů, které nashromáždili, 

včetně jejich obhájení. (Dostál, 2015). 

Předložené dělení bádání je v odborných kruzích akceptováno, citují ho např. Stuchlíková 

(2010), Svobodová (2013), Trna (2012), a proto budou převzaty i užité termíny. 

3.2  Informatické myšlení 

Jak ve svém článku uvádí Lessner (2014) pojem informatické myšlení je způsobilost „myslet 

jako informatik při řešení problémů.“ Tento způsob myšlení je založen na informatických 

metodách řešení daného problému nebo otázky. Informatické myšlení žáka učí různých 

postupů, analýze, vyjadřování myšlenek vedoucích k řešení problému, hledání řešení a také 

zápisu. Je to metoda, která dovede žáka k vyřešení problému, při zachování jisté posloupnosti. 

Informatické myšlení je složitý myšlenkový proces zabývající se formulací problémů 

a formulací řešení problémů takovým způsobem, aby tato řešení mohla být využita zvoleným 

agentem pro jejich zpracování. (Wing, 2017) Pokud chceme využívat informatické myšlení, 

budeme podle Wanga (2015) zkoumat, analyzovat, navrhovat, plánovat, pracovat a řešit 

problémy z výpočetní perspektivy.  

Informatické myšlení se skládá z několika složek a dovedností informatického myšlení – 

abstrakce, algoritmy a postupy, dekompozice, ladění, generalizace. (Angeli, 2016) 
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U informatického myšlení se mnohokrát potkáváme s pojmy, kterými jsou: algoritmus, 

kódování, možnosti zápisu, informace. Informatické myšlení vzbuzuje a rozvíjí v žácích 

myšlení, které nalezne uplatnění nejen v informatice, ale i v každodenním životě. (Stuchlíková, 

Janík, 2015). 

3.3  Robotika 

Robot je autonomní inteligentní stroj schopen vykonávat úkoly samostatně, bez lidské pomoci. 

Nejdůležitější vlastností autonomního robota je jeho schopnost reagovat na změny prostředí. 

Vstupní údaje poskytují senzory. Senzor je zařízení, které je schopné měřit nějakou vlastnost 

prostředí. (Dlouhý, Winkler, 2005) 

Robotika mimo jiné rozvíjí informatické myšlení. Robotika je obor, který se zabývá studiem, 

konstrukcí a programováním robotů a jim podobných zařízení. (Tocháček, Lapeš, 2012) 

Neustále je potřeba hledat způsob, jak současnou generaci směřovat k zájmu o techniku, jak 

rozvíjet jejich informatické myšlení. Programování a robotika je z cela jistě možná cesta. 

Robotika skýtá opravdu rozmanitou škálu možností. Beze sporu je robot pro žáky 2. stupně 

motivačním prvkem, může být ovšem také pomůckou pro rozvoj informatického myšlení. 

(Kupilíková, Simbartl, 2016) 

3.4  Metody výzkumu 

Výzkumy se dají dělit na kvantitativní a kvalitativní. V disertační práci bude využit druhý 

zmiňovaný tedy kvalitativní, který jak již z názvu vypovídá, se soustředí na kvalitu a hloubku 

dat, nikoli na množství oslovených osob. Jak uvádí Švaříček a Šeďová (2007), jedním z nástrojů 

kvalitativního výzkumu je rozhovor. V běžném případě to znamená vybrat si téma a určit 

základní otázky výzkumu. Otázky se dále během průběhu, sběru či analýzy výzkumu mohou 

přetvářet, upravovat nebo doplňovat. Tím se rozumí do hloubky probádat určitý formulovaný 

jev a přinést o něm maximální množství informací. Po nasbírání dostatečného množství dat 

začíná výzkumník hledat pravidelnosti, které se v těchto datech nacházejí. 

3.4.1  Definice kvalitativního výzkumu 

Definice podle použité metody sběru dat – pokud to vyjádřím zjednodušeně, prostředek 

kvantitativního výzkumu je dotazník, kdežto kvalitativní výzkumníci používají rozhovor, ale 

jen dle metody sběru dat nelze definovat kvalitativní výzkum.  

Definice podle metody usuzování – tato definice si zakládá na logickém usuzování neboli 

indukci. Indukce je primární logický postup.  

Definice podle typů dat – používají se především tři typy dat, a to data z dokumentů, data 

z pozorování a data z rozhovorů. Pracuje se tedy se slovy a textem, což je primární lišící se 

znak od kvantitativního přístupu.  

Definice podle způsobu analýzy dat – za pomoci kvalitativního výzkumu si neopatříme pouze 

poznámky z terénu, výpovědi dotazovaných, ale že tato data musíme analyzovat a vyložit 

odlišnými postupy, než využívá kvantitativní přístup a díky tomu dosáhneme zcela jiných typů 

závěrů. (Švaříček, Šeďová, 2007; Hendl, 2005). 

U disertační práce prozatím nemáme plně rozhodnuto, kterým kvalitativním přístupem se 

vydat, a proto zde vypíši ten nejpravděpodobnější a tím je akční výzkum. Nicméně může 

vyvstat situace, po které se rozhodneme nevyužít ani jeden níže zmiňovaný přístup. 

Akční výzkum 

Akční výzkum je forma aplikovaného výzkumu v sociálních vědách. Snaží se o změnu, není 

hodnotově neutrální. Je pokládán za důležitý prostředek změn v sociální realitě.  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A1ln%C3%AD_v%C4%9Bdy
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Postup akčního výzkumu usměrňují podmínky terénu. Uplatňují se především metody 

kvalitativního výzkumu. Dva kroky jsou však závazné. Na začátku se musí formulovat problém 

praxe a cíl změn. Druhý krok se týká dalšího pokračování projektu. Ten se odehrává ve stálém 

pohybu mezi sběrem informací, reflexí a praktickou akcí. Uspořádané vyhledávání informací 

má poskytnout náměty k diskusi, která probíhá jako jejich zkoumání, problematizování 

a konfrontování s jinými prameny informací, např. s odbornou literaturou. Cílem je 

vypracování orientace, jež povede k jednání v terénu. Akční výzkum je z pravidla: (Hendl, 

2005). 

 cyklický – podobné kroky se opakují v podobné sekvenci; 

 zúčastněný (participativní) – klienti a účastníci jsou zahrnuti jako partneři ve 

výzkumném procesu;  

 kvalitativní – pracuje častěji se slovy než s čísly;  

 reflektivní – kritická reflexe procesu a výsledků je základní částí každého cyklu.  

Zamýšlené metody sběru dat kvalitativního výzkumu: 

Pozorování žáků a učitele 

Tento způsob realizace výzkumu je částí mnoha výzkumných akcí kvalitativní povahy. 

Pozorování vyobrazuje snahu stanovit, co se skutečně děje. Schopnost pozorovat, tak jako 

schopnost řídit rozhovor se užívá i při každodenních činnostech. V kvalitativním výzkumu jde 

o jejich rozvážné používání. Nejedná se jenom o zrakové, ale často i o sluchové, čichové 

a pocitové vjemy. Naši zprávu z pozorování nám také pomáhá doplnit o popis prostředí 

například vybavení školy. (Hendl, 2005). 

Mezi nejdůležitější metody kvalitativního výzkumu patří zúčastněné pozorování 

(Jorgensen, 1989). Touto metodou je možné charakterizovat dění, kdo nebo co se na dění 

podílí, kdy a kde se věci dějí, jak se objevují a proč. Zúčastněné pozorovaní je doporučeno 

pokud: 

 zkoumaný jev je málo prozkoumaný; 

 mezi pohledy členů a nečlenů sledované skupiny jsou velké rozdíly; 

 osoby mimo skupinu nemají přístup k pozorovanému jevu 

Pozorovatel je v subjektivním vztahu s pozorovanými, shromažďuje informace, zatímco je 

přítomen přirozeně se vyvíjejících životních okolností. To umožňuje se těsněji přiblížit 

k účastníkům a schopnosti odhalit jejich vnitřní perspektivy. Pouze tímto způsobem se objasní 

mnoho otázek. Podle potřeby a možností zúčastněného pozorování využíváme všechny 

dostupné nástroje pro získání informací: audio a videonahrávky, různé typy rozhovorů, deníky 

členů atd. (Hendl, 2005). 

Natáčení žáků a učitele 

Kdykoliv provádíme výzkum dochází k omezení komplexnosti zkoumané skutečnosti. Do jaké 

míry omezení nastane záleží na našem rozhodování o tom, čeho se výzkum týká, jaké jsou 

výzkumné otázky, s jakým souborem pro výzkum pracujeme, jak sbíráme a analyzujeme 

informace, jak jsou výsledky výzkumu prezentovány apod. Omezením komplexity je zatěžkán 

také sběr informací – kvalitativní informace zobrazují jiný aspekt zkoumané reality než 

informace kvantitativní. Ve snaze omezit souhrnnost zkoumané reality co možná nejméně se 

využívá videozáznam, který zaznamenává videodata, jedná se o audiovizuální informace 

zakotvené v situačních souvislostech. 

Existují také jisté nevýhody – použití technických pomůcek vyžaduje nezbytné zkušenosti, je 

obtížné rozpoznat jednotlivé projevy a zvuky ze záznamu, i přes využití videozáznamu některé 
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aktivity zůstanou nezaznamenané. Pokud překonáme uvedené potíže, videozáznam nám 

poslouží jako dobrá pomůcka při shromažďování a rozboru dat získaných na základě 

pozorovaní. Elektronické záznamy lze umístit do databáze počítačového programu a zpracovat 

je obdobným způsobem jako texty. Videozáznamy lze komentovat, kódovat, stříhat a uspořádat 

tak, aby se eventuelně staly součástí výzkumné zprávy. (Hendl, 2005). 

Hloubkové strukturované, polostrukturované rozhovory žáků a učitele 

Nejvíce využívanou a osobitou metodou pro sběr dat je právě hloubkový rozhovor, který 

umožňuje získat detailněji, maximální množství informací. Žáci/učitelé se mohou rozpovídat o 

dané problematice použité ve vyučovací hodině. Rozhovory nám dovolují dopodrobna 

porozumět zkoumané problematice, a to za pomoci několika otázek, které jsou z pravidla 

otevřené. Prostřednictvím otevřených otázek dává tazatel dotazovaným možnost hovořit 

svobodně a sdělovat své pohledy na věc. Díky této technice může výzkumník porozumět názoru 

dotazovaných účastníků bez toho, aby rozsah jejich odpovědí omezoval například dotazníkem, 

ve kterém by měli pouze možnost výběru odpovědi. (Švaříček, Šeďová, 2007; Hendl, 2005). 

Detailněji se zaměříme na správné jednání s lidmi a vhodné sestavení otázek. Pro sběr dat bude 

použit strukturovaný a polostrukturovaný rozhovor – předem připravený seznam témat 

a otevřených otázek, umožňujících zachytit slova v jejich přirozené podobě. 

4  STAV ROZPRACOVANOSTI 

V současné době je výzkum ve fázi příprav. Procházíme, vybíráme vhodné úlohy z informatiky 

(robotiky) a z fyziky. Je zapotřebí je vhodně zvolit, jelikož k nalezeni jejich společných rysů, 

musíme mít úlohy stejné bádací úrovně kvůli lepšímu porovnávaní. Nadále vytváříme 

badatelsky orientované úlohy do hodin výuky robotiky, potřebné k naplnění cílů disertační 

práce. 

Probíhá dohoda se základní školou Nerudova v Českých Budějovicích, kde by tento výzkum 

měl proběhnout. 

5  ZÁVĚR 

Zjištěné teoretické závěry z výzkumu by měly přispět k rozvoji teorie v oboru informační 

a komunikační technologie ve vzdělávání. Měly by poskytnout praktické rady a návod ve 

vzdělávání budoucích učitelů informatiky.  
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Abstrakt 

Model výuky převrácená třída se stal v posledních letech využívaným přístupem ve výuce především v 

hodinách matematiky a přírodních věd. Závěry různých studií ale ukazují, že model výuky převrácená 

třída lze úspěšně implementovat i do výuky cizích jazyků. Předkládaný článek popisuje probíhající 

výzkum, jehož záměrem je zjistit jaký dopad má model převrácená třída na studijní výsledky studentů 

hospodářské angličtiny na vysoké škole. Úvod článku je věnován cílům, metodologii a časovému 

rozvržení výzkumu. Další část shrnuje teoretické poznatky o problematice převrácená třída v České 

Republice a zahraničí. V závěru autorka výzkumu popisuje samotnou tvorbu výukových videí a 

realizovaný předvýzkum, který měl za cíl zjistit pohled vysokoškolských studentů hospodářské 

angličtiny na výuková videa. 

Abstract 

The flipped classroom has been an appealing approach to teaching, mainly in math and science classes. 

However, several research studies have proven that the flipped classroom method can be successfully 

implemented in language classes. This research paper presents a research study that aims to measure 

the flipped classroom approach's effect on study results of university students who attend a Business 

English course. The first part of the paper is dedicated to the goals and methodology of the research. 

The second part reviews research studies on the flipped classroom that have been conducted in the 

Czech Republic and abroad. Lastly, the author of the research analyzes educational videos' creation and 

the result of a pre-survey that focuses on viewpoints of university students on educational videos. 

Klíčová slova 

převrácená třída, výuková videa, akční výzkum, design výzkumu, odborná angličtina. 

Key words 

flipped classroom, educational videos, action research, research design, English for specific purposes 

1  ÚVOD 

Převrácená třída je model výuky, který se v posledních letech stal předmětem nejrůznějších 

studií. V České republice je pojem převrácená třída známý již od roku 2012, ale studie 

zabývající se touto metodou jsou většinou zaměřeny na aplikaci převrácené třídy v hodinách 

matematiky  či přírodních věd.  

Převrácená třída je model výuky, který je založen na přehození aktivit, které studenti provádí 

ve třídě a doma. Tento model výuky může využívat moderní technologie ke zpracování 

výukové problematiky formou výukových videí. Studenti si výuková videa shlédnou před 

výukou a na začátku hodiny učitel navazuje na obsah výukových videí. Učitel se studenty 

diskutuje o obsahu videa a zodpovídá dotazy studentů. Následně učitel nové učivo shrne a 

studenti nové učivo mohou v další části hodiny procvičovat samostatně, ve dvojicích nebo ve 

skupinkách. 

V tomto článku popisujeme probíhající výzkum, který se zabývá metodou převrácená třída a 

její implementací do výuky hospodářské angličtiny na vysoké škole. V článku se postupně 

zaměříme na cíle výzkumu, metodologii, sběr a analýzu dat a teoretická východiska. V závěru 

článku představíme realizované dotazníkové šetření týkající se postojů vysokoškolských 

studentů k výukovým videím. 

mailto:truzicko@ujp.zcu.cz
mailto:lrohlik@kvd.zcu.cz
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1.2  Cíl výzkumu  

Cílem výzkumu je vytvořit a ověřit na cílové skupině studentů vysoké školy model výuky 

obchodní angličtiny založené na převrácené třídě s využitím moderních technologií.  

Dílčí cíle výzkumu jsou: 

 Vypracovat přehled realizovaných výzkumů v ČR a zahraničí. 

 Zjistit, jak model převrácená třída ovlivňuje studijní výsledky studentů ve výuce cizích 

jazyků. 

 Popsat interakci studentů ve výuce v modelu převrácená třída. 

 Vytvořit metodiku pro implementaci převrácená třída do výuky jazyků. 

 Zpracovat přehled aplikací, které jsou vhodné pro výuku v modelu převrácená třída. 

 Zjistit postoje studentů vysoké školy k výuce v modelu převrácená třída. 

Autorka výzkumu si pokládá následující výzkumnou otázku: 

Jaký vliv má model převrácená třída na studijní výsledky studentů semináře hospodářská 

angličtina na VŠ ve srovnání s tradiční výukou? 

Na základě studia předchozích dostupných výzkumů k tématu převrácená třída, autorka 

předkládá hypotézy výzkumu: 

 Studenti z experimentální skupiny mají vyšší skóre z průběžného testu než studenti 

vyučováni tradičním způsobem. 

 Studenti z experimentální skupiny mají vyšší skóre ze závěrečného testu než studenti 

vyučováni tradičním způsobem. 

 Studenti z experimentální skupiny vykazují v hodinách častější interakci s učitelem. 

 Studenti z experimentální skupiny vykazují v hodinách častější interakci se spolužáky. 

 Studenti z experimentální skupiny více spolupracují ve vyučovacích hodinách. 

2  NÁVRH VÝZKUMU 

Autorka článku si klade za cíl vyplnit mezeru v empirickém poznání modelu převrácená třída 

v hodinách anglického jazyka. Cílem výzkumu je zjistit, jaký dopad má model převrácená třída 

na studijní výsledky studentů semináře hospodářské angličtiny na ZČU. Výzkum bude probíhat 

ve čtyřech paralelních třídách, kde dvě kontrolní skupiny (K1, K2) budou vyučovány tradičním 

způsobem a dvě experimentální skupiny (E1, E2) v režimu převrácena třída. 

2.1  Metodická východiska 

Metodologie výzkumu byla inspirována výzkumem autorů Geven Lee a Amanda Wallace, 

který byl v roce 2016 realizován na Univerzitě v Jižní Koreji. Cílem výzkumu bylo zjistit, jaký 

dopad má model převrácená třída na studijní výsledky vysokoškolských studentů obecného 

anglického jazyka. Výzkum probíhal dva semestry a do výzkumu bylo celkem zapojeno 79 

studentů. Výzkum byl založen na dlouhodobém pedagogickém experimentu, v kterém byly 

porovnávány čtyři skupiny studentů. Dvě experimentální skupiny byly vyučovány v modelu 

převrácená třída a dvě kontrolní skupiny byly vyučovány tradičním způsobem. Výsledky 

výzkumů ukazují, že v závěrečném testu z anglického jazyka dosáhli studenti z experimentální 

skupiny lepších výsledků než studenti z kontrolní skupiny. Průměrná dosažená hodnota ze 

závěrečného testu studentů z experimentální skupiny byla 19,44 bodů z celkových 25 bodů. 
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Průměrné výsledky kontrolní skupiny byly 17,55 bodů z celkových 25. Výsledky závěrečných 

testů mají statisticky významný výsledek  (t=2,172, p=,033), Lee, Wallace (2017) 

Autorka článku chce navázat na výše zmíněný výzkum a aplikovat tento výzkum do hodin 

hospodářské angličtiny na vysoké škole. Pro svůj experiment si zvolila akční, krátkodobý 

výzkum. “Tento výzkum přispívá ke zlepšování praxe a produkuje poznání. Je nástrojem, který 

nám – učitelům pomáhá pronikat pod povrch toho, co se děje ve vzdělávací praxi, ve škole a 

ve výuce. Pomáhá nám komplexně porozumět a vysvětlit, odhalit zákonitosti s cílem tyto 

zákonitosti měnit a zlepšit. “ (Čábalová, 2011, s.12). Během akčního výzkumu vyučující nejen 

učí, ale také systematicky sbírá a analyzuje data, Lee and Wallace (2016). V rámci experimentu 

převrácené třídy, zvolený typ výzkumu přispěje nejen k ověření teoretických východisek 

týkající se převrácené třídy, ale také k zlepšení praxe výzkumníka. Akční typ výzkumu umožní 

autorce experimentu pracovat na vylepšení svojí pedagogické praxe tím, že bude ve svých 

hodinách aplikovat nové metody a pozorovat studenty a dynamiku výuky. Na základě analýzy 

získaných dat během výuky bude autorka experimentu upravovat náplň seminářů. V posledních 

letech se pedagogové v semináři hospodářská angličtina setkávají s problémem časové 

hodinové dotace předmětu. Tato skutečnost je z větší části dána tím, že do prvního ročníku 

FEK ZČU nastupují studenti, kteří mají velmi nízkou úroveň anglického jazyka. Z toho důvodu 

se semináře nemohou zaměřovat výhradně na výuku obchodní angličtiny, ale zároveň musí 

obsahovat i aktivity určené k opakování základních gramatických jevů a zlepšování 

komunikačních dovedností. Z tohoto důvodu si autorka pro svůj experiment zvolila akční typ 

výzkumu, který ji pomůže aplikovat výsledky výzkumu do samotné výuky. Cílem je nastavit 

semináře hospodářské angličtiny tak, aby v semináři mohly být probrány všechny části dle 

studijního plánu a zároveň mohla být srovnána jazyková úroveň anglického jazyka většiny 

studentů na úroveň B1. 

2.2  Sběr a analýza dat 

Data výzkumu budou smíšeného charakteru, nebo-li data kvalitativní a kvantitativní. “Smíšený 

výzkum je definován jako obecný přístup, v němž se míchají kvantitativní a kvalitativní 

metody, techniky nebo paradigmata v rámci jedné studie”, Hendl (2005, str. 60). Výzkum bude 

realizován ve smíšeném modelu. Autorka projektu bude aplikovat kvalitativní i kvalitativní 

výzkum v různých částech experimentu a využije tak silné stránky obou přístupů. Hendl (2005, 

str. 60-61) popisuje postup ve smíšeném modelu takto: “V zjednodušeném třífázovém modelu 

výzkumného procesu se nejdříve určují výzkumné otázky, pak se shromažďují data a nakonec 

se analyzují.” Stejný autor uvádí části kvalitativního a kvantitativního výzkumu, Hendl (2005, 

str. 61): 

• Cíle výzkumu: Typické cíle kvalitativního výzkumu jsou explorace a popis případů, typické 

cíle kvalitativního výzkumu jsou statický popis, predikce nebo verifikace příčinách hypotéz. 

• Typy dat: Kvalitativní výzkum se opírá především o standardizovaná kvalifikovatelná data, 

kvalitativní výzkum se zabývá texty, slovy a obrazy. 

• Typ analýzy a interpretace : Kvalitativní výzkum zahrnuje statistickou analýzu, kvalitativní 

výzkum používá xinterpretativní metody hledáním témat a pravidelností v narativních datech. 

Data získaná během výzkumu budou pocházet z následujících zdrojů: pretestu, tří dotazníků, 

posttestu, strukturovaných rozhovorů a poznámek vyučujícího, viz design výzkumu. 

 

 



33 

 

PRETEST PRETEST 

EXPERIMENTÁLNÍ SKUPINY E1, E2 KONTROLNÍ SKUPINY K1, K2 

3 X DOTAZNÍK  

POZNÁMKY VYUČUJÍCÍHO  

POSTTEST POSTTEST 

STRUKTUROVANÉ ROZHOVORY  

Obrázek č. 1 Design výzkumu 

2.2.1  Pretest a Postest 

Na začátku experimentu budou všichni studenti podrobeni zkoušce z anglického jazyka TOEIC 

(Test of English for International Communication). Jedná se o mezinárodní zkoušku z 

anglického jazyka vypracovanou americkou společností ETS (Educational Testing Service). 

TOEIC zkouška se zaměřuje na komunikaci v anglickém jazyce v pracovním prostředí a 

reflektuje zaměření seminářů  Hospodářská angličtina 2. Zkouška probíhá online formou a 

počítač ihned po vyplnění cvičného testu vyhodnotí jazykovou úroveň studentů. Očekávaná 

jazyková úroveň studentů semináře Hospodářská angličtina 2 je úroveň B1. Studenti by tuto 

úroveň měli splňovat před zahájením kurzu. Je ale velmi běžné, že se na tento seminář přihlašují 

studenti s nižší jazykovou úrovní a splnění požadavků semináře jim tak činí velké obtíže. 

TOEIC zkouška se skládá ze 2 částí: poslech a čtení, mluvení a psaní.  Na konci semestru se 

studenti podrobí zkoušce TOEIC znovu, a tak zajistíme porovnání výsledků na začátku a na 

konci semestru. 

Výsledky testů budou analyzovány pomocí dvou metod Studentovým parametrickým t-testem 

a Mann-Whitneyovým neparametrickým U testem. Oba tyto testy jsou vhodným nástrojem k 

porovnání výsledků dvou skupin, Walker (2010). Studentův t-test je vhodný k porovnávání 

dvou odlišných skupin, které mají nějaké podobné hodnoty. Mann-Whitneyův U test je vhodný 

aplikovat v případě, že potřebujeme zjistit např. pořadí v jednotlivých skupinách. Před analýzou 

dat bude vybrán vhodný software pro zpracování statistických údajů z obou testů. 

2.2.2  Dotazníky 

Během pedagogického experimentu budou studenti z experimentálních skupin požádáni o 

vyplnění tří dotazníků. Tyto dotazníky budou obsahovat maximálně 10 otázek a budou 

vypracovány v nástroji Google Forms. Studenti budou dotazníky vyplňovat na seminářích, jen 

tak zajistíme 100% návratnost dotazníků. Otázky budou  kvantitativního a kvalitativního 

charakteru. 

První dotazník se bude týkat zkušenosti studentů s výukou angličtiny, s výukovými videy a 

jejich představou o výuce v režimu převrácená třída. Dotazník se zaměří na jejich očekávání, 

obavy a postoje k převrácené třídě. Druhý dotazník studenti vyplní v polovině semestru, během 

sedmého týdne. Otázky tohoto dotazníku budou zaměřené na spokojenost studentů s výukou v 

modelu převrácená třída a poslední dotazník bude obsahovat otázky na celkový pohled a 

spokojenost s výukou v modelu převrácená třída. Dotazníky budou obsahovat tři základní typy 

otázek. Walker (2013) třídí základní typy otázek takto: 

• Jednoznačné otázky - poskytují kvantitativní údaje, respondenti si z nabídky odpovědí 

vybírají jednu odpověď 
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• Likertovy škály - poskytují kvantitativní údaje, respondenti si vybírají odpověď na 

základě škály 

• Otevřené otázky - poskytují kvalitativní informace, respondenti odpovídají na otázky 

vlastními slovy 

Všechny tři dotazníky budou dokončeny v průběhu měsíce listopadu 2020. Jejich kvalita bude 

pilotována v zimním semestru na třiceti studentech hospodářské angličtiny 1. Dotazníky budou 

také rozeslány pěti expertům, kteří se k obsahu dotazníků vyjádří. Na základě vyjádření expertů 

a pilotáži dotazníků, budou dotazníky upraveny a doplněny, aby byla zajištěna jejich kvalita a 

validita. 

2.2.3  Strukturované rozhovory 

Na konci experimentu budou provedeny rozhovory s pěti studenty z každé skupiny, tj. E1, E2, 

K1 a K2. Celkem se rozhovorů zúčastní 20 náhodně vybraných studentů. Oslovení studenti 

budou moci rozhovor odmítnout. V tomu případě budou osloveni jiní studenti. 

Polostruktorované rozhovory bude vést autorka projektu a všechny rozhovory bude nahrávat 

pomocí aplikace Voice Memos. Dále budou všechny rozhovory přepsány, aby mohly být 

následně  vyhodnoceny. Rozhovory budou strukturované a budou obsahovat předem 

připravené otevřené otázky. Polostrukturované rozhovory jsou vhodné v případě, kdy nemáme 

na rozhovor mnoho času, rozhovor nemůžeme opakovat, nebo chceme předejít snižování 

kvality rozhovoru ze strany tazatele, Henl (2005). Otázky rozhovoru budou zaměřeny na 

spokojenost studentů s modelem převrácená třída, funkčnost videí a vliv modelu převrácená 

třída na studium obchodní angličtiny na vysoké škole.  

Získaná data z polostruktorovaných rozhovorů budou dále analyzována metodou zvanou 

zakotvená teorie (grounded theory). Zakotvená teorie je přístup k analyzování dat, který si 

klade za cíl najít závěry nebo teorii, která se týká určité populace, Hendl (2005). Autorka 

experimentu všechny přepsané rozhovory několikrát pečlivě prostuduje. Následně bude 

rozhovory kódovat, t.j. bude si dělat detailní poznámky o tématech, které se v rozhovorech 

objevují a podtrhávat slova nebo výrazy, které se v rozhovorech opakují. Cílem tohoto 

kódování rozhovorů bude pochopit jednotlivá témata a komentáře hlubším způsobem a dojít k 

teoretickému pochopení problematiky. Data z rozhovorů budou analyzována kvalitativně i 

kvantitativně. Kvantitativní analýza bude prezentována pomocí sloupcových grafů, které 

znázorní četnost opakování některých slov. 

2.2.4  Poznámky vyučujícího 

Součástí dat z pedagogického experimentu budou i poznámky vyučující. Jelikož autorka 

experimentu bude zároveň i vyučující všech čtyř skupin, bude pro ni velice náročné vyučovat 

a zapisovat si detailní poznámky o průběhu vyučování. Z tohoto důvodu autorka výzkumu bude 

nahrávat každou vyučovací hodinu a následně z těchto záznamů vypracuje poznámky. Na 

začátku, během a na konci každého semináře, si vyučující pouze poznamená informace o 

atmosféře ve třídě, dynamice třídy a celkovému pocity z vyučovací hodiny.   

Po skončení hodiny si autorka experimentu shlédne vyučovací hodiny znovu a napíše si 

detailnější poznámky. Autorka projektu si během měsíce prosince 2020 definuje činnosti, 

interakce studentů a učitele, na které se bude při zpětném pozorování výuky zaměřovat. 

Definované činnosti  si označí kódem pro kvantitativní analýzu získaných dat. Cílem této 

metody je potvrdit nebo vyvrátit stanovené hypotézy výzkumu:  

 Studenti z experimentální skupiny vykazují v hodinách častější interakci s učitelem. 

 Studenti z experimentální skupiny vykazují v hodinách častější interakci se spolužáky. 
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 Studenti z experimentální skupiny vice spolupracují ve vyučovacích hodinách. 

 

2.3  Časový harmonogram výzkumu 

Výzkum je rozdělen na několik částí: literární rešerše, tvorba videí, předvýzkum, tvorba 

týdenních plánů, recenze výukových videí, hlavní výzkum a analýza výsledků. 

 Literární 

rešerše 

Tvoba videí Předvýzkum Tvorba 

výukových plánů 

Recenze 

výukových 

videí 

Hlavní 

výzkum 

Analýza 

výsledků 

2018        

2019        

2020        

2021        

2022        

Obrázek 2 Časový harmonogram výzkumu 

2.4  Časový harmonogram a organizace experimentu 

Experiment bude probíhat po dobu 12 týdnů v letním semestru akademického roku 2020/2021 

na Ústavu jazykové přípravy ZČU. Časová dotace seminářů je 2 x 90 minut týdně. Autorka 

výzkumu během zimního semestru 2020/2021 zpracuje týdenní plán pro skupiny, které budou 

vyučovány v modelu převrácené třídy. Týdenní plán skupiny, které budou vyučovány v 

tradičním modelu je již vypracovaný, viz obrázek č. 3. Tento plán je založen na učebnici 

Business Benchmark, která je základním studijním materiálem semináře Hospodářská 

angličtina 2. Během toho semináře budou probrány lekce 13 až 24. Učebnice Business 

Benchmark byla vybrána, jelikož je založena na komunikačním přístupu k výuce anglického 

jazyka a také je koncipována jako příprava na zkoušky BEC (Business English Certificate).  
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WEEKLY PLAN  AC6B – Business Benchmark 
1st week 

 T1: Course information and personal introductions. Revision of verb tenses (present simple/continuous, 
past simple/continuous) 
T2: Unit 13: New places, new people. Present perfect ( p. 64-65).  
2nd week 
 T1: Present perfect and past simple. Career change (p. 66-67). 
T2: Unit 14: Corporate gift-giving. Countables and uncountables (p. 68-69). 
3rd week 

T1: Cultural differences. Articles (Articles 70-71).   
T2: Unit 15: Teamwork. Suffixes (p. 72-75) 
4th week 
T1: Unit 16: Thinking globally. Quantity expressions (p. 76-78). 
T2: Global management (p. 78). Promoting a city (p. 79). Revision Units 13-16. 
5th week 
T1: Unit 17: Describing statistics, adjectives and adverbs in describing trends (p. 82-85).      

T2: Unit 18: Company finances (p. 86-87). WRITING 1 (A Thank-you Letter) assigned.  
6th week 
T1: Reading (p. 18). Unit 19: Investments – vocabulary (p. 90-91). 
T2: Investments (p. 92-93). WRITING 1 DUE. 
7th week 
T1: Unit 20: Starting up. Relative pronouns (p. 94-95). Revision (p. 97, 98-99). 

T2: MID-TERM TEST.   
8th week 
T1: Unit 21: Job applications – writing CV, careers advice (p. 100-103). Types of CV.  
T2: Unit 22: Recruitment. Conditionals 0 and 1 (p. 104-105). 
 Midterm test feedback, WRITING 2 (CV) assigned.  
9th week 
T1: Job interview. Conditional 2 (p. 106-107). 

T2: Revision of conditionals. WRITING 2 DUE. 
10th week 
T1: Unit 23: Staff development (p. 108-111). 
T2: Unit 24: Employee productivity (p. 112).  WRITING 2 feedback.  
11th week 
T1: Infinitives and –ing forms. (p.113-115). 
T2:  Revision – Units 21-24. 

12th week 
T1: Final revision. 
T2:  Credit test 
13th week 
T1: Test evaluation. 
T2: Course evaluation. 

Obrázek 3 Týdenní plán semináře Hospodářská angličtina 2 

Týdenní plán skupin, které budou vyučovány v modelu převrácená třída, budou mít tento plán 

upravený. Změna v tomto plánu bude ta, že studenti se seznámí s novými gramatickými jevy a 

slovní zásobou před každou lekcí sami doma pomocí krátkého videa. Na začátku každého 

semináře vyučující naváže na problematiku z výukového videa. Vyučující se studenty povede 

diskuzi na obsah výukového videa a objasní případné nejasnosti. Dále vyučující problematiku 

zopakuje a shrne. Studenti budou následně probranou problematiku procvičovat samostatně, ve 

dvojicích nebo ve skupinách. Náplň seminářů tak bude zahrnovat aktivity, které prohloubí 

znalosti studentů, které získali sami doma během sledování krátkého výkladu v podobě videa.  

Studenti z kontrolní skupiny budou vyučováni tradiční formou. Na začátku každé hodiny bude 

studentům názorně vysvětlena nová problematika. Dále vyučující bude se studenty diskutovat 

o nové problematice a zbývající čas semináře si budou studenti upevňovat novou problematiku 

samostatně, ve dvojicích nebo ve skupinách. 
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2.4.1  Výuková videa 

Před zahájením samotného experimentu, je nezbytné vytvořit výuková videa pro studenty 

semináře Hospodářská angličtina 2, kteří budu vyučování v modelu převrácená třída. Výuková 

videa se stala velice populární v roce 2017, kdy Khan natočil výuková videa pro svoji neteř. 

Jeho videa, která se anglicky nazývají “talking head”, se velmi rychle rozšířila do všech zemí 

a jsou překládána do různých jazyků. Autorka výzkumu prostudovala výzkumy, které se na 

tvorbu výukových videí zaměřují. Výsledky studie Kaye (2012) odhalují výhody použití 

výukových videí ve výuce.  Dle Kaye (2012) výuková videa umožňují studentům učit se 

kdykoliv, kdekoliv, vlastním tempem. Dále jsou výuková videa motivující a efektivní. Co se 

týká samotné tvorby výukových videí, výsledky výzkumů ukazují, že výuková videa by měla 

být kratší než 6 minut, měla by být natočena v neformálním prostředí ve stylu “talking head”, 

Guo (2016). Shoufan (2018) ve své studii dochází k závěrům, že studenti vnímají výuková 

videa za efektivní, pokud je hlas lektora příjemný a hlasitý. Dále zmiňuje, že je pro studenty 

velice důležité, když videa obsahují animační prvky. Při tvorbě výukových videí je dále velice 

zásadní myslet na to, jak můžeme během videa získat zpětnou vazbu od studentů. Lawson 

(2011)  

Výuková videa pro tento výzkum autorka projektu částečně zpracuje v aplikaci Camtasia a 

použije také již dostupná výuková videa uložená na YouTube. Následně videa uloží do aplikace 

EdPuzzle. EdPuzzle (www.edpuzzle.com) je aplikace, která umožňuje zpracování výukových 

videí. Lee & Wallace (2017) uvádějí, že několik studentů z jejich výzkumu přiznalo, že 

výuková videa by byla mnohem zajímavější, kdyby obsahovala interaktivní prvky. Aplikace 

EdPuzzle tyto prvky na tvorbu interaktivních videí nabízí. Umožňuje učiteli vkládat do 

libovolného videa otázky (otevřené otázky, multiple choice), na které musí studenti během 

videa odpovídat. Aplikace neumožňuje studentům pokračovat ve shlédnutí videa, aniž by 

odpověděli na příslušné otázky. Dále tato aplikace nabízí okamžitou zpětnou vazbu o splnění 

a správnosti odpovědí žáků. Učitel tak získá informace o tom, kdy si žáci video shlédli, zda 

video viděli celé, jaké části videa si pustili opakovaně. Tato data mohou být následně využita 

k ohodnocení porozumění studenta dané látce a k zaměření samotné výuky na ty části, které 

nejsou studentům zcela jasné (Mehring 2016). Další výhodou této aplikace je, že učitel může 

vybrat video ze široké nabídky zdrojů TedEx, YouTube, Khan Academy, National Geographic 

nebo použít již upravená videa, která byla nasdílena jinými učiteli. Náhled aplikace EdPuzzle 

viz obrázek č.4. 

Obrázek 4 Náhled aplikace EdPuzzle 

 

http://www.edpuzzle.com/
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Autorka projektu vytvořila ve webové aplikaci Edpuzzle bezplatný účet, který se může 

využívat zdarma pro tvorbu 5 videí. Jelikož bude v rámci tohoto výzkumu použito více videí, 

autorka projektu zaplatí premium verzi této aplikace. Po vytvoření účtu, bude vytvořena třída 

Hospodářská angličtina 2. Studenti semináře následně získají vstupní kód, pomocí kterého se 

přihlásí do aplikace pod svým jménem. Tento kód bude stejný pro celý letní semestr a studenti 

po zadání tohoto kódu do aplikace EdPuzzle získají přístup k výukovým videím. Studenti 

budou mailem upozorněni, když do složky Hospodářská angličtina 2 bude nahráno nové video. 

Autorka projektu bude mít přehled o tom, kolik studentů video vidělo, kolikrát si video přehráli 

a jak odpovídali na kontrolní otázky. Každé video bude na konci obsahovat stejnou otázku, 

která se bude týkat kvality a zpracování videa. Studenti budou mít možnost vyjádřit se k 

jednotlivým videím. Tato data pomohou autorce projektu k vytvoření metodiky pro tvorbu 

výukových videí k výuce odborného anglického jazyka na vysoké škole. 

Výukových videí bude zpracováno celkem 20, na každý seminář bude určeno jedno video. 

Videa budou budou zaměřena na gramatiku a slovní zásobu obchodní angličtiny. Videa budou 

max. 6 minut dlouhá. Použitá videa budou natočena a namluvena autorkou projektu, rodilým 

mluvčím z USA a budou také použita videa z YouTube. Každé video bude dále upraveno v 

aplikaci EdPuzzle a doplněno otázkami k získání okamžité zpětné vazby. Odpovědi studentů 

budou zaznamenávány a uchovávány v samotné aplikaci EdPuzzle a následně budou odpovědi 

vyhodnoceny. Autorka projektu bude odpovědi videí vyhodnocovat vždy před výukou, aby 

mohla na případné nejasnosti ohledně videí okamžitě ve výuce reagovat. 

2.4.2  Jazyková srovnávací zkouška 

Na začátku experimentu budou všichni studenti podrobeni zkoušce z anglického jazyka TOEIC 

(Test of English for International Communication). Jedná se o mezinárodní zkoušku z 

anglického jazyka vypracovanou americkou společností ETS (Educational Testing Service). 

TOEIC zkouška se zaměřuje na komunikaci v anglickém jazyce v pracovním prostředí a 

reflektuje zaměření seminářů  Hospodářská angličtina 2. Zkouška probíhá online formou a 

počítač ihned po vyplnění cvičného testu vyhodnotí jazykovou úroveň studentů. Očekávaná 

jazyková úroveň studentů semináře Hospodářská angličtina 2 je úroveň B1. Studenti by tuto 

úroveň měli splňovat před zahájením kurzu. Je ale velmi běžné, že na tento seminář se přihlašují 

studenti s nižší jazykovou úrovní a splnění požadavků semináře jim tak činí velké obtíže. 

TOEIC zkouška se skládá ze 2 částí: poslech a čtení, mluvení a psaní.  Na konci semestru se 

studenti podrobí zkoušce TOEIC znovu, a tak zajistíme porovnání výsledků na začátku a na 

konci semestru. 

2.5  Výzkumný vzorek 

Účastníci výzkumu budou studenti prvního ročníku fakulty ekonomické ZČU. Studenti fakulty 

ekonomické mají ve svém studijním plánu povinné dva semestry hospodářské angličtiny. 

Během měsíce září jsou budoucí studenti prvních ročníku testováni z anglického jazyka. Každý 

student  je povinen složit zkoušku Cambridge placement test. Tato zkouška probíhá v 

prostorách Ústavu jazykové přípravy a zkoušku studenti skládají on-line formou. Dle výsledků 

testu jsou budoucí studenti prvního ročníku FEL rozděleni na dvě skupiny, skupina s jazykovou 

úrovní anglického jazyka  B1/B2 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky a skupina s 

úrovní B1. Následně studenti s vyšší jazykovou úrovní si v zimním semestru zapíší seminář 

hospodářská angličtina 3 a v letním semestru si zapíší seminář hospodářská angličtina 4. 

Studenti, kteří v rozřazovacím testu dosáhli jazykové úrovně B1 a nižší, si v zimním semestru 

zapíší seminář hospodářská angličtina 1 a v letním semestru seminář hospodářská angličtina 2. 

V zimním semestru je předmět hospodářská angličtina zakončen zápočtovým testem, v letním 

semestru pak zápočtovým testem a zkouškou.     
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Zápočtový test se skládá ze 4 částí: poslech, gramatika, čtení a psaní. Zkouška probíhá ústní 

formou a je to debata o jednom z 24 témat, která jsou součástí seminářů hospodářské angličtiny 

v zimním a letním semestru. 

Účastníci experimentu budou studenti semináře hospodářské angličtiny 2. Studenti tohoto 

semináře by měli mít jazykovou úroveň B1, ale jsou zde i studenti, kteří mají jazykovou úroveň 

anglického jazyka daleko nižší. Ve skupinách tak vzniká velká jazyková nerovnost mezi 

jednotlivými studenty. 

Celkem se do experimentu zapojí cca. 60 studentů. Studenti budou náhodně rozděleni do čtyř 

skupin, dvě skupiny experimentální (E1, E2) a dvě skupiny kontrolní (K1, K2). Studenti z 

experimentální skupiny budou na první hodině semináře informováni o experimentu. Všichni 

účastníci z experimentální skupiny budou požádáni o písemný souhlas se zapojením se do 

pedagogického experimentu a zároveň budou mít možnost odmítnout zařazení do 

experimentální skupiny. 

2.6  Nástroje na přípravu převrácené třídy 

Nedílnou součástí experimentu představují technologie, které umožňují tvorbu výukových 

videí a přípravu interaktivních aktivit. Mehring (2016) ve svém článku uvádí, že v převrácené 

třídě mohou být použita nejen videa a výukové programy k domácí přípravě studenta před 

samotnou výukou, ale také programy/aplikace, které zvýší interakci mezi studenty a učitelem 

během vyučování. 

V průběhu měsíce září a října 2020 autorka výzkumu zpracuje kritéria pro aplikace do výuky 

v modelu převrácené třídy a na základě těchto kritérií zvolí vhodné nástroje pro plánovaný 

experiment. Jedná se především o aplikace určené k tvorbě videí a k získání zpětné vazby od 

studentů.  Jak uvádějí Johnson & Marsh (2016) ve svém článku, hlavní otázku, kterou bychom 

si měli položit, je jak technologie a obsah učiva využít k převrácení třídy. Z tohoto důvodu, 

bude před samotným experimentem velmi důležité zvážit účel jednotlivých aplikací. 

Autorka projektu je účastníkem on-line kurzu How to Avoid the 17 Deadly Sins of Flipped 

Learning Technology Selection, který byl vytvořen J. Bergmannem v rámci  The Flipped 

Global Initiative (https://flglobal.org/about/). Teoretická východiska a poznatky z tohoto kurzu 

pomohou autorce ve výběru vhodných aplikací, které budou určené ke zpracování výukových 

videí a přípravě aktivit pro výuku anglického jazyka v modelu převrácená třída. 

2  TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

2.1  Převrácená třída  

Převrácená třída je název, který pochází z anglického spojení flipped classroom. Model 

převrácené třídy není zcela novým pedagogickým přístupem (Červenková, 2016). Tento model 

výuky byl popsán již v roce 1998 v knize Walvooda a Andesona, v roce 2000 byl označen 

názvem obrácená třída (inverted classroom) a v roce 2001 bylo použito označení učíme se 

navzájem (peer-instruction) (Johnson&March, 2016). Od roku 2012 pojem obrácená třída 

(inverted classroom) postupně ztrácí na popularitě a tento termín je nahrazován termínem 

převrácená třída (flipped classroom). V databázi ERIC bylo v roce 2016 a v první polovině 

roku 2017 uveřejněno 86 článků s použitým klíčovým slovem flipped classroom, ale žádný 

článek s klíčovým slovem inverted classroom  (Lee, 2017). 

Název flipped classroom byl rozšířen především díky učitelům chemie Jonathanu Bergmanovi 

and Aaronu Samsovi ze střední školy v Coloradu, kteří začali implementovat model výuky 

převrácená třída v roce 2007. V tomto roce začali natáčet výuková videa, která byla určena k 

domácí přípravě žáků (Halili & Zainuddin, 2015). Pedagogové Bergman a Sams vymezují 
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pojem převrácená třída takto: “…that which is traditionally done in class is now done at home, 

and that which is traditionally done as homework is now completed in class (Bergmann & Sams 

p.13, 2012). Neboli to, co studenti obvykle dělají ve tříde, nyní dělají doma a to, co obvykle 

vypracovávají za domácí úkol, nyní vykonávají ve třídě. Současně Bergmann & Sams (2012) 

upřesňují, že videa nejsou tím nejdůležitějším prvkem převrácené třídy, ale významnou roli 

představuje efektivní využití času při samotném vyučování. 

V souvislosti s převrácenou třídou je důležité vymezit nejen termín převrácená třída, ale také 

termín převrácené učení. Flipped Learning Network rozlišuje termíny flipped classroom a 

flipped learning a zdůrazňuje, že tato dvě spojení jsou nezaměnitelná (Flipped Learning 

Network HUB). Uvádí, že převrácená třída (z angl. flipped classroom) je převrácení činností, 

které student dělá doma a ve škole a toto převrácení vždy nemusí vést k převrácenému učení (z 

angl. flipped learning). K převrácenému učení dochází v případě, že jsou do výuky začleněny 

všechny čtyři pilíře převráceného učení: flexibilní prostředí (využití různých výukových 

metod), změna principu (výukové metody jsou směřované na žáka), vhodný obsah (průběžná 

evaluace výukových aktivit a materiálů)  a profesionální učitel (Brdička, 2013).  

2.2  Postoje studentů k modelu výuky převrácená třída 

Z výzkumů, které byly realizovány na téma převrácená třída, můžeme zhodnotit i postoj 

studentů k tomuto modelu výuky. Většina výzkumů dokládá velmi dobré reakce studentů na 

výuku ve formátu převrácená třída. Guo (2017) ve svém článku hovoří o velmi pozitivní reakci 

studentů, např. 24 ze 25 studentů uvedlo, že je bavilo dívat se na výuková videa před samotnou 

výukou. Někteří z účastníku výzkumu také uvedli, že díky výukovým videím si znatelně 

rozšířili slovní zásobu a zlepšili poslechové dovednosti. Studenti (38 z 39) výzkumu Lee & 

Wallace (2017) uvedli, že formát převrácené třídy vnímají jako efektivní způsob učení se 

anglickému jazyku. Především oceňují tato pozitiva: možnost shlédnout výukové video 

opakovaně, lepší domácí přípravu, lepší interakce v hodinách). Negativní komentáře byly 

pouze 4. Studenti projevili nespokojenost s tím, že doma na ně nikdo nedohlíží, a že převrácená 

třída obnáší příliš mnoho práce. Müge (2017) uvádí, že účastníci výzkumu cítili ze začátku 

strach a nejistotu z nového formátu výuky, ale během výzkumu ocenili častější interakci 

studentů a učitele ve výuce. 

2.3  Realizované výzkumy v oblasti převrácená třída  

2.3.1  Zahraniční výzkumy 

Výzkumy realizované v oblasti převrácená třída se začínají objevovat od roku 2012. V databázi 

Web of Science je do roku 2011 uvedeno pouze 6 článků na téma převrácená třída, v roce 2012 

je uvedeno článků 8 a v roce 2018 článků 548 (Web of Science). 

Význam této metody v roce 2013 začínají vnímat i pedagogové jiných předmětů než učitelé 

matematiky a přírodních věd a na Web of Science jsou zveřejněny první výzkumy v oblasti 

převrácená třída v hodinách anglického jazyka. Jedním z prvních výzkumů uveřejněných na 

Web of Science je studie  autorů Jennifer Aw-Yong, Neil Anderson, Philemon Chigeza. Ti se 

ve svém výzkumu zaměřují na aplikaci modelu převrácená třída v hodinách anglického jazyka 

v Čínské lidové republice (Web of Science). V letech 2017 a 2018 bylo v databázi Web of 

Science zveřejněno celkem 185 článků. Tématu převrácená třída v hodinách 

obchodní/hospodářské angličtiny je věnováno celkem 13 článků. Někteří výzkumníci ale 

přiznávají, že existuje velmi málo výzkumů, které by se věnovaly začlenění převrácené třídy 

do hodin anglického jazyka (Mehring, 2016, Lee&Wallace, 2017). 

Závěry výzkumů v oblasti  převrácená třída v hodinách anglického jazyka nejčastěji upozorňují 

na následující výhody a nevýhody: 
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• Výhody: vytvoření časového prostoru k diskuzi a následnému prohloubení znalostí 

probíraného učiva (Guo, 2017), centrem učebního procesu se stávají  studenti a obsah učiva 

(Mehring, 2016), celkové zlepšení v anglickém jazyce (Guo, 2017), častější přítomnost 

studentů na seminářích (Lee & Wallace, 2017), vyšší skóre v testech zaměřených na 

písemný projev (Müge, 2017), technologie a aktivity umožňují  formativní hodnocení 

studentů (Bauer-Ramazani&Graney&Marshall& Sabieh, 2016), lepší spolupráce studentů 

v hodinách  (Bakla, 2018) 

• Nevýhody: časová náročnost (Bauer-Ramazani, Graney, Marshall & Sabieh, 2016), 

studenti vnímají tento model jako větší zátěž na domácí přípravu  (Müge, 2017). 

2.3.2  Výzkumy realizované v České republice 

V roce 2012 byl na Metodickém portálu RVP zveřejněn popularizační článek s názvem Khan 

Academy a “převrácená” třída (Kadlecová, 2012). Tento článek představuje čtenářům výuková 

videa Khan Academy a nastiňuje výhody tohoto modelu výuky. Další článek pochází z roku 

2013 s názvem Má převrácená třída smysl (Brdička, 2013). Článek shrnuje závěry studie A 

review of flipped learning výzkumníky George Mason University a představuje principy převrácené 

třídy, tj. představuje čtyři pilíře, na kterých je převrácená třída postavena (Brdička, 2013). 

Jedním z předních českých výzkumníků v oblasti převrácená třída je Mgr. Radim Špilka, PhD., 

který se věnuje implementaci modelu převrácená třída na druhém stupni základní školy v 

hodinách matematiky. V rámci doktorandské práce uskutečnil dlouhodobý pedagogický 

experiment, který byl zaměřen na převrácení hodin matematiky v 8. třídě na druhém stupni 

základní školy. Cílem výzkumu bylo zjistit, jak model převrácená třída ovlivňuje studijní 

výkony žáků.  Do výzkumu se zapojili žáci ze čtyř základních  škol, celkem 106 studentů. 

Vznikla také webová stránka https://www.edulin.cz/prevracena-trida/, která obsahuje 25 

výukových videí, která byla použita v realizovaném výzkumu.  Výsledky experimentu ukazují, 

že “za určitých podmínek model Převracené třídy studijní výkon pozitivně ovlivňuje” a že 

“model převracená třída prokazatelně ovlivňuje komunikaci a interakci mezi účastníky výuky” 

(Špilka, s..104, 2017). 

Kostolányová & Gybas & Klubal (2016) ve svém výzkumu obrátili svoji pozornost na učitele 

základních a středních škol a jejich obavy z implementace výukového modelu převrácená třída. 

Data z výzkumů ukazují, že učitelé se nejvíce obávají časové náročnosti na přípravu výuky ve 

formátu převrácená třída. Zároveň výsledky studie ukazují, že obavy učitelů se vytrácejí 

v okamžiku, kdy se učitelé naučí pracovat s  aplikacemi/nástroji (např. iMovie nebo Book 

Creator).  

Červenková (2017) se ve svém článku věnuje tématu, jak efektivně využít čas výuky v modelu 

převrácená třída v hodinách francouzského jazyka. Ve svém článku názorně popisuje rozdíl 

mezi průběhem vyučování v převráceném a tradičním modelu výuky a prezentuje ukázky 

aktivit a jejich rozdílný design. Dále zmiňuje důvod, proč tento model výuky byl aplikován do 

hodin francouzštiny na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity. Hlavním 

důvodem byla nízká časová dotace na výuku a také možnost využít čas v hodině k procvičení 

komunikačních dovedností. Zároveň ale dodává, že ve svých hodinách používá jen některé 

prvky z převrácené třídy a preferuje kombinaci různých pedagogických metod. 

V databázi Web of Science nebyl nalezen ani jeden článek o převrácené třídě v hodinách cizích 

jazyků nebo v hodinách obchodní angličtiny v České republice.  

2.4. Přehledová studie 

 V rámci disertační práce bude vypracována přehledová studie, jejíž cílem bude shrnout 

realizované empirické výzkumy v oblasti tématu převrácená třída. Autorka článku zvolila typ 
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přehledové studie nazývaný literární přehled. Mareš (2013, str. 430) ve svém článku popisuje 

literární přehled takto: “Ve výzkumném kontextu se jím rozumí přehled dosavadních poznatků 

o zvoleném tématu za určité časové období. Přehled se opírá o vyhledané výzkumné studie na 

dané téma, o analýzu a zobecnění jejich výsledků”.  Autorka si stanovila pro literární přehled 

následující kritéria: 

Kritéria pro literární přehled 

Kíčová slova Flipped classroom, flipped learning 

Časové období 2013 - 2020 

Jazyk čeština, angličtina 

Typ článků odborné články uveřejněné v mezinárodní 

elektronické databázi Web of Science 

Zaměření studenti vysokých škol, výuka anglického jazyka 

Obrázek 5 Kritéria pro literární přehled 

Před prostudováním vybraných článků autorka výzkumu položí následující otázky: 

1. Jak ovlivňuje model převrácená třída studijní výsledky vysokoškolských studentů 

anglického jazyka? 

2. Jak ovlivňuje model převrácená třída studijní výsledky vysokoškolských studentů 

obchodní angličtiny? 

3. Jaký je postoj vysokoškolských studentů k modelu převrácená třída? 

Autorka výzkumu zpracuje literární přehled do konce měsíce září 2020. V měsíci listopadu 

2020 se autorka zúčastní mezinárodní konference Innovation in Language Learning - 13th 

Edition ve Florencii, kde bude výsledky literární rešerše prezentovat. 

3 PRAKTICKÁ ČÁST 

3.1  Tvorba videí 

Dle časového harmonogramu výzkumu bylo vytvořeno deset z celkově dvaceti výukových 

videí. Polovina videí byla vytvořena v aplikaci Camtasia a druhá polovina jsou výuková videa 

získaná z Youtube. Všechna videa byla následně upravena v aplikaci EdPuzzle. 

Jednotlivá výuková videa reflektují obsah semináře Hospodářská angličtina. Videa jsou 

zaměřena na slovní zásobu obchodní angličtiny a gramatiku, viz obrázek č.6 

Video č. 

/výuková hodina 

Obsah videa Typ videa 

1 Career advice - vocabulary YouTube 

2 Present perfect x Past simple YouTube 

3 Corporate gift-giving YouTube 

4 Articles Talking head 

5 Countable and Uncountable nouns Talking head 

6 Kaizen YouTube 
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Video č. 

/výuková hodina 

Obsah videa Typ videa 

7 Suffixes Talking head 

8 Expression of quantity Talking head 

9 Working in an international team YouTube 

10 Adjectives and adverbs Talking head 

Obrázek 6 Přehled zpracovaných výukových videí 

Všechna videa byla uložena v aplikaci EdPuzzle, kde byla následně upravena. Všechna videa 

jsou kratší než 6 minut. Videa jsou ve formátu “talking head”, animované a výkladové. Videa 

obsahují 5-6 otázek, na které během sledování musí studenti odpovědět. Otázky jsou ve 

formátu: výběr z možností nebo krátká odpověď. Každé video také obsahuje otázku: Co se 

Vám na videu líbilo a nelíbilo? Všechna videa byla uložena v aplikaci EdPuzzle do složky 

Hospodářská angličtina  

Zpracovaná výuková videa budou v průběhu zimního semestru akademického roku 2020/2021 

zaslána pěti odborníkům, kteří zhodnotí a okomentují jednotlivá videa. Na základě jejich zpětné 

vazby budou videa doplněna nebo upravena.  

Obrázek 7 Ukázka vzdělávacího videa 

3.2  Předvýzkum - Postoj studentů k výukovým videím  

Cílem předvýzkumu bylo zjistit, jaký postoj mají studenti semináře hospodářská angličtina 2 k 

výukovým videím. Šetření bylo realizováno během letního semestru akademického roku 

2019/2020 a výzkumným vzorkem byli studenti semináře hospodářská angličtina 2. 

Předvýzkumu se zúčastnilo celkem 60 studentů, kteří během celého zimního semestru mohli 

sledovat výuková videa, která byla uložena ve webové aplikaci EdPuzzle. Celkem pětkrát 

během semestru, vždy na konci hodiny byli studenti upozorněni, že mohou doma sledovat 

výukové video, které se bude týkat učiva probíraného v dalším semináři. Bylo zcela na 

studentech, zda se na videa doma podívají  či nikoliv. Celkem pětkrát během semestru vyučující 

začal seminář diskuzí o obsahu výukového videa. Studenti následně videa komentovali a 

dotazovali se na případné nejasnosti. V další části hodiny bylo nové učivo dovysvětleno a 

shrnuto. Poslední část semináře byla věnována procvičování nového učiva (gramatického jevu, 

slovní zásoby) ve dvojicích nebo skupinkách.  Celkem bylo pro tento předvýzkum vybráno 5 
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videí. Videa se týkala gramatických jevů a slovní zásoby zaměřené na obchodní angličtinu. 

Všechna výuková videa byla kratší než 6 minut.  

Šetření bylo provedeno pomocí dotazníku, který byl zpracován v Google Forms. Dotazník byl 

založen na otázkách, které měly zjistit údaje kvatintatinativní i kvalitativní. Dotazník obsahoval 

22 otázek (3 otázky: otevřená odpověď, 19 otázek: Likertovy škály). První část dotazníku 

obsahovala otázky týkající se profilu studentů. Seminář hospodářská angličtina je určen 

studentům 1. ročníku Ekonomické fakulty ZČU. Jelikož tento seminář je pro některé studenty 

velmi náročný, jejich úroveň anglického jazyka nedosahuje požadovanou úroveň B1, zapisují 

si tento předmět až ve druhém či třetím ročníku. 

Jaký je tedy profil studenta semináře Hospodářská angličtina 2? Jedná se o studenta prvního 

ročníku FEK ZČU (63,3%), kterému je mezi 21 - 25 let (51,7%), je ženského pohlaví (81%,7), 

studuje obor Podniková a ekonomika a management a studuje anglický jazyk mezi 0-10 lety 

(50%). 

Druhá část dotazníku byla věnována otázkám/tvrzením zaměřujícím se na pohled studentů na 

výuková videa, jejich délku, srozumitelnost, obsah, výklad, jazykovou úroveň, počet otázek a 

celkovou spokojenost. Z výsledků dotazníku vyplývá že: 

• 53,3% studentů vidělo více než 3 videa 

• Pro 64,4% studentů byla délka videí přiměřená. 

• Pro 60% studentů byla videa srozumitelná. 

• Pro 58,3% studentů byl obsah videí zajímavý 

• Pro 60%  studentů byl výklad dané problematiky názorný 

• Pro 73,3% studentů byla videa po jazykové stránce středně složitá 

• 85% studentů považuje 3-5 otázek k videu dostačující. 

• 95% studentů by pro své další studium hospodářské angličtiny zvolilo stejně 

zpracovaná videa 

• 70% studentů tvrdí, že jim výuková videa pomohla s přípravou na semináře 

hospodářské angličtiny 2. 

• 66,7% studentů tvrdí, že jim výuková videa pomohla v přípravě na zápočet a 

zkoušku  

• 79,7% studentů tvrdí, že jim výuková videa pomohla v přípravě na poslechovou část 

zápočtového testu 

Další část byla věnována samotné aplikaci EdPuzzle. Záměrem těchto otázek bylo před 

hlavním výzkumem zjistit spokojenost studentů z používáním aplikace EdPuzzle. Z odpovědí 

studentů vyplývá, že: 

• Pro 91,7% studentů byla aplikace EdPuzzle přehledná. 

• 40% studentů občas potřebovalo při studiu s aplikací EdPuzzle cizí pomoc. 

Poslední část obsahovala otevřené otázky. Odpovědi jsou zaznamenány v původním znění:   

 Otázka: Co byste na videích změnil/a? 

• Nic 

• Nothing 

• Více názorných ukázek problematiky 

• Možná bych tam dala videa která by byla pomalejší na poslech 
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• Líbilo se mi vše jak bylo 

• Možná bych doplnil možnost titulků ve videu, občas bylo opravdu složité porozumět 

danému tématu 

• Video by mělo být více srozumitelné 

• Více britské angličtiny 

• Možnost titulků 

• Nic 

• Moana moznost titulek 

• Myslím, ze videa byla dostačující 

• Myslím, že videa byla dostatečně podobná, ale první video bylo pro mě obtížné, takže 

myslím, že by bylo dobré přidat anglické titulky. 

• Animovaná videa jsou zábavná 

• Titulky, alespon anglické 

• Asi nic 

• I would add more “relax” videos like “cooperation” 

• Nic, bylo to fajn 

• Videa jsou dostačující, akorát dlouhá 

• Někdy byla videa moc dlouhá 

• Nic bych nemenila 

• Bavila mne animovaná videa 

Otázka: Máte nějaké připomínky, názory, poznámky, vzkazy? 

• Nic 

• Videa byla uzitecna 

• Myslim is, ze videa mohou studentum velmi pomoci s jejich pripravou do hodin 

anglictiny mohou byt velkym přínosem pro zvládnutí zapoctu a zkousky. 

• Dekuji za fajn kurzy anglictiny 

• Bylo to super k procvičení 

• Aby videa byla kratší 

Odpovědi studentů ukazují, že výuková videa byla pro ně byla přínosná nejen k zdokonalení 

obchodní angličtiny, ale především k přípravě na zápočtový test a ústní zkoušku. Na druhou 

stranu výsledky dotazníku poukazují na fakt, že by vybraná videa měla být pomalejší a 

jazykově jednodušší. Všechna videa, která byla použita v předvýzkumu, odpovídala jazykové 

úrovni B1, ale dle dopovědí některých studentů by tato videa měla být jednodušší. Dále někteří 

studenti v odpovědích zmínili anglické titulky k jednotlivým videím. Na základě těchto 

připomínek autorka výzkumu zváží použití anglických titulků u všech videí. Autorka výzkumu 

také zváží použití animovaných videí, které jeden ze studentů zmínil v jedné z odpovědí. 

4 ZÁVĚR 

Předkládaný článek popisuje průběh a design akčního výzkumu, který se zaměřuje na využití 

modelu převrácená třída v hodinách hospodářské angličtiny na vysoké škole. V první části 

článku autorka vymezuje cíle a záměr výzkumu, v druhé části specifikuje metodologii 
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výzkumu, sběr dat a jejich následnou analýzu. Výzkum bude založen na vyhodnocení 

kvantitativních a kvalitativních dat pomocí pretestu a posttestu, tří dotazníkových šetření, 

zápisek vyučujícího a strukturovaných rozhovorů. Další část článku je věnována teoretickým 

východiskům a realizovaným výzkumům v České Republice a zahraničí. Závěr článku shrnuje 

přípravu hlavního výzkumu a věnuje se tvorbě výukových videí a výsledkům dotazníkového 

šetření. Výsledky dotazníkového šetření ukázaly, jak studenti vysoké školy vnímají výuková 

videa a jejich funkčnost na výuku anglického jazyka. Data z dotazníkového šetření poskytla 

autorce výzkumu informace, které ji pomohou s přípravou výukových videí. 

V současné době probíhají poslední přípravy na samotný výzkum včetně dopracování literární 

rešerše. Velmi důležitou částí přípravy na výzkum je dokončení výukových videí a jejich 

posouzení odborníky. Autorka výzkumu věří, že výuka v akademickém roce 2020/2021 nebude 

probíhat výhradně on-line formou a výzkum tak bude realizován dle časového harmonogramu. 
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Abstrakt 

Současná globální tendence posouvání výuky základů programování a algoritmizace do sféry 

primárního a nižšího sekundárního vzdělávání přináší velké množství různých programovacích jazyků, 

vývojových prostředí, učebnic, kurzů a dalších vzdělávacích materiálů. Ačkoliv kurikulární dokumenty 

typu rámcových vzdělávacích programů zajišťují tematický obsah a rozsah probrané látky, výběr 

konkrétních nástrojů použitých ve výuce může výrazně ovlivnit postoje žáků k tématu programování a 

následně tak průběh vyučovacích hodin. V rámci literární rešerše byly nalezeny stávající postojové 

dotazníky v oblasti programování, které prošly komparativní analýzou a slouží jako podklad při tvorbě 

nového postojového dotazníku vhodného pro žáky druhého stupně základní školy. Tento příspěvek 

popisuje postup výběru, modifikace a tvorby otázek nového dotazníku a proces vyhodnocení vnitřní 

validity celého souboru otázek na základě posouzení expertní komisí skládající se z vybraných 

metodologických odborníků, univerzitních učitelů a učitelů informatiky s dlouholetou praxí s výukou 

programování. Pilotní testování na vybrané škole proběhne na začátku školního roku 2020/2021. Na 

základě pilotáže budou otázky naposledy upraveny a sběr výzkumných dat je naplánován do konce 

tohoto školního roku. 

Abstract 

Current global trend of shifting teaching the introductory programming and algoritmization topics into 

the primary and lower secondary education sphere brings along a wide array of different programming 

languages, development environments, textbooks, courses and other educational materials. Even though 

curricular documents, such as Framework Education Programmes, ensure the type of content and the 

width of discussed topic, the selection of specific educational tools utilized in lessons can significantly 

influence pupils' attitudes toward the topic of programming and thus subsequently also the progress of 

the lessons. Present attitudes surveys regarding the topic of programming were identified in course of 

the literature review and after undergoing comparative analysis they serve as the foundation for creation 

of a new attitudes survey suitable for secondary school pupils. This paper describes the process of 

selection, modification and creation of questions for a new questionnaire as well as the process of 

internal validity evaluation based on the input from the panel of experts composed of selected 

methodological specialists, university lecturers and teachers of informatics with long-time experience 

with teaching the topic of programming. Pilot testing on selected elementary school is going to 

commence at the beginning of school year 2020/2021. Based on the results the questions will be 

modified for the last time before final data collection scheduled till the end of the school year. 
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výuka programování na základních školách; vzdělávací programovací jazyky; výzkum postojů; 

postojový dotazník; tvorba dotazníku; proces validace 

Key words 

programming education at elementary schools; educational programming languages; attitudes survey; 

attitudes questionaire; creation of questionaire; validation process 

 



49 

 

1 ÚVOD 

V současné době lze tvrdit, že zavádění výuky programování na základních školách již není 

pouhým aktuálním trendem, ale s ohledem na ukotvení v kurikulárních dokumentech v řadě 

školství po celém světě (Národní ústav pro vzdělávání, 2018; Štátny pedagogický ústav, 2014; 

The White House, 2016; Kemp, 2014, p.6;...) se jedná o standard a nedílnou součást výuky 

informatiky. S pomocí vzdělávacích pomůcek jako je dnes již tradiční robotická hračka Bee-

Bot je možné úplné základy vytvářet již v rámci pre-primárního vzdělávání. (Pekárová, 2008) 

Posuneme-li se na úroveň druhého stupně základní školy, možnosti, které má učitel na výběr 

pro výuku tohoto tématu, jsou velmi rozsáhlé. Principiálně jsou k dispozici: 

- online kurzy (Hour of Code, Code Combat, Code Monster, Khan Academy, atp.) 

- různé vzdělávací "dětské" programovací jazyky a jejich programovací prostředí, které 

mají zpravidla jen omezený úvodní tutoriál a dále již závisí na práci žáků či učitele a 

případně dalších doprovodných materiálech (Scratch, Snap!, Swift Playgrounds, Kodu 

Game Lab, Alice, LOGO,...) 

- učebnice a další vzdělávací materiály zpravidla využívající výše jmenované jazyky 

(přičemž v současné době jsou z hlediska českého školství nejrelevantnějším zdrojem 

výstupy celorepublikového projektu PRIM, tj. Podpora Rozvoje Informačního Myšlení, 

které jsou volně dostupné na webu imysleni.cz) 

- robotické vzdělávací pomůcky (LEGO Mindstorms, LEGO WeDo, Ozobot, mBot, etc., 

zde je však vždy již nutnost dalších nákladů na pořízení těchto pomůcek) 

- profesionální plnohodnotné programovací jazyky (např. JavaScript, Python, Java, Visual 

Basic, C#, atd.), které ale zpravidla nejsou vhodné pro využití na základní škole v rámci 

plošné výuky základů programování 

Pro seznámení s vybranými jazyky, prostředími a kurzy byla v rámci projektu PRIM vytvořena 

pro studenty učitelství skripta Didaktika programování (Hornik, Musílek, Milková, 2019), ve 

kterých je k dispozici bližší klasifikace vzdělávacích jazyků. 

V tuto chvíli jsou pro české učitele stále platné rámcové vzdělávací programy s účinností od 

roku 2017 (NÚV), ve kterých konkretizace obsahu výuky předmětu informatika v podstatě 

zcela chybí, a ponechává učitelům informatiky takřka naprosto volnou ruku z hlediska náplně 

jednotlivých hodin a výběru tematických celků. V tomto pojetí tak téma programování není 

povinné a do školních vzdělávacích programů a tematických plánů mnoha škol vůbec není 

zařazeno. Současný návrh revize RVP v oblasti informatiky již však toto téma obsahuje a 

předepisuje pro něj odpovídající rámec očekávaných výstupů (NÚV, 2018, str. 11 a 12). Lze 

tak tvrdit, že minimální povinný obsah hodin pro téma programování bude po přijetí revize 

kurikula informatiky na školách stejný a podstata tématu určuje, že všechny zdroje pro výuku 

jsou konceptuálně velmi podobné, viz např. porovnání provedené v rámci diplomové práce 

zaměřené na výuku základů programování ve Scratchi. (Krejsa, 2014, str. 35 a 36) 

S ohledem na fakt, že natolik komplexní téma jako je programování bylo původně vyučováno 

na školách středních a vysokých, a tedy výběrových, je nutné počítat s komplikacemi 

způsobenými nasazením na základní školy určené pro celou populaci. Je-li obsah jednotlivých 

zdrojů fakticky obdobný, stojí za zvážení jejich forma, protože celková atraktivnost zvolených 

materiálů z pohledu žáků a uživatelská přívětivost zvoleného jazyka a jeho prostředí může mít 

pozitivní vliv na postoje žáků, které dále ovlivňují jejich chování v hodinách. Zejména mezi 

slabšími žáky tak může docházet k negativnímu přijetí tématu a následnému rušivému chování. 

Rušivé chování plynoucí z těchto postojů i u jediného žáka má negativní dopad na celý zbytek 

třídy a ačkoliv existují osvědčené metody pro efektivní vedení třídy (viz např. Cangelosi, 2006), 

stejně je bržděn pokrok v probírané látce i hloubka, do které může být téma představeno 
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v průběhu vyučovací hodiny. Z tohoto důvodu je nutné se soutředit nejen na studijní výsledky 

žáků, ale i na jejich postoje k probíranému tématu. 

Postoj je v Pedagogickém slovníku (Průcha, Mareš a Walterová, 2003, str. 171) definován jako 

"hodnotící vztah zaujímaný jednotlivcem vůči okolnímu světu, jiným subjektům i sobě 

samému. Zahrnuje dispozici chovat se, či reagovat určitým relativně stabilním způsobem." 

Albarracin et al. (2018) však konstatují, že definice postoje musí být dostatečně vyčerpávající 

a zároveň zobecnitelná, přižemž stále musí brát v úvahu moderní tendence. Ve svém výzkumu 

vyvozují, že "co je shodné v mnoha různých způsobech vnímání konceptu postoje je, že 

hodnocení je klíčovým komponentem" (str, 4), na základě čehož zjednodušují celou definici na 

tvrzení, že postoje jsou hodnocení. 

2 NÁVRH VÝZKUMU A VÝZKUMNÉ OTÁZKY 

Základním nástrojem pro sběr dat jsou dotazníková šetření. Výzkumný design je založen na 

sadě dvou dotazníků, mezi kterými se nachází výuka základů programování v rámci předmětu 

informatika. Vliv těchto vyučovacích hodin na postoje žáků je měřen na základě porovnání 

výsledků získaných v pre-testu s odpovědmi z post-testu. Aby bylo možné porovnat případný 

postojový posun před a po absolvování výuky programování, žáci před prvním dotazníkem 

obdrží náhodný číselný kód, pomocí kterého dojde ke spárování jejich odpovědí v obou 

dotaznících. 

Úvodní část dotazníků obsahuje pouze pět otázek zaměřených na získání obecných informací 

o daném žákovi či žákyni, přičemž konkrétně se jedná o výše zmiňovaný číselný kód, pohlaví, 

věk, ročník a školu. V druhém dotazníku tato část navíc obsahuje ještě otázku šestou, 

identifikující konkrétní materiály a jazyky použité v průběhu výuky. Postoje žáků jsou 

ovlivňovány širokou škálou proměnných (např. jejich osobními zájmy, rodinným prostředím, 

množstvím volného času, zaměstnáním rodičů, atd.), přičemž cílem tohoto dotazníku není 

snaha podchytit všechny tyto vlivy, ale zhodnotit dopad proběhlých hodin informatiky, během 

kterých bylo téma programování probíráno, na základě změny v postojích zjištěných před a po 

probrání tohoto tématu. 

Primárním cílem průzkumu je vyhodnocení postojů žáků k jejich hodinám programování, tj. 

zodpovězení otázky, zdali byly jejich konkrétní lekce v konkrétním programovacím jazyce a 

vývojovém prostředí se specifickou učebnicí/materiály a úlohami pod vedením jejich 

učitele/učitelky informatiky přijaty pozitivně nebo ne, a jestliže ne, indikovat možné důvody. 

Sekundární výzkumné otázky jsou soustředěny na zmapování situace ohledně postojů žáků k 

výuce programování, tj. na vyhodnocení vlivu pohlaví a věku na postoje žáků; na porovnání 

postojů žáků k tématu programování s postoji k předmětu informatika obecně; a na identifikaci 

konkrétních aspektů vyučovacích hodin, které by mohly signifikantně ovlivnit postoje žáků k 

tématu. 

3 VÝZKUMNÉ METODY 

Na základě provedené rešerše (Hornik, 2019) byly zanalyzovány všechny nalezené existující 

dotazníky zaměřené na postoje žáků/studentů k výuce programování. Všechny tyto dotazníky 

jsou založeny na čtyř nebo pětibodových Likertových škálách jakožto jediném nástroji k 

vyhodnocení postojů žáků, s výjimkou českého postojového dotazníku publikovaného v rámci 

projektu realizace a hodnocení výuky základů programování na středních školách (Klement et 

al., 2012), který byl založen výhradně na uzavřených dichotomických ano/ne otázkách. Většina 

otázek v novém šetření vychází z existujících dotazníků (viz tabulka 1 níže) a jako takové také 

využívají pětibodovou Likertovu škálu. 
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Tabulka 2 Postojové dotazníky zabývající se prolematikou programování vybrané v rámci 

rešerše 

Autor / autoři a 

rok publikace 

výzkumu 

Název 

dotazníku / výzkumu 

Počet 

postojových 

položek 

Velikost vzorku 

respondentů 

Phillips & Brooks 

(2017) 

Impact on Attitudes and  

Self-Efficacy with CS 
4 

8040 žáků základních a 

středních škol 

Asad, Tibi, & 

Raiyn 

(2016) 

Attitudes toward Learning 

Programming through Visual 

Interactive Environments 
29 24 žáků základní školy 

Du, Wimmer & 

Rada 

(2016) 

Attitudes towards computer 

programming and knowledge of 

programming 
4 116 univerzitních studentů 

Klement, Klement 

& Lavrinčík 

(2012) 

Metody realizace a hodnocení 

výuky základů programování 

12 (pro 

studenty) 

a 16 (pro 

učitele) 

321 studentů gymnázií 

a 12 učitelů 

Korkmaz & Altun 

(2014) 

Attitude Scale of Computer 

Programming Learning 

(ASCOPL) 
20 

496 univerzitních studentů v 

první fázi a 262 ve druhé 

fázi testování 

Tew, Dorn & 

Schneider (2012) 
Computing Attitudes Survey 

10 (na postoje, 

celková délka 

53) 

447 univerzitních studentů 

Baser (2013) Programming Attitude Scale  35 179 univerzitních studentů 

Wiebe, Williams, 

Yang & Miller 

(2003) 

Computer Science Attitude 

Survey  
57 162 univerzitních studentů 

Před evaluací nového dotazníkového nástroje expertní komisí byla zvažována možnost využití 

semantického diferenciálu za účelem zjednodušení pochopení otázky a jednoznačnosti 

odpovědi pro žáky. Pouze dva z dotazovaných expertů ve svém posudku u jediného výroku 

uvedli, že využití Likertovy škály by mohlo být u dané položky problematické (detailněji v 

kapitole 5), následkem čehož bylo od této myšlenky upuštěno. Samotný výběr konkrétních 

výroků do nového dotazníkového šetření proběhl ve třech konsekutivních krocích podrobně 

popsaných v kapitole 4. 

Ačkoliv postojové dotazníky za účelem zajištění správného pochopení daného výroku 

respondentem a zvýšení interní reliability standardně zahrnují obsahově stejné položky ve více 

různých formulacích (případně doplněné jejich negativním zněním), tento přístup má zejména 

v kombinaci s mladistvými respondenty značné nevýhody. Křeménková a Novotný (2016) 

uvádějí, že v jejich studii mezi žáky sedmých tříd vedly očividně se opakující otázky k frustraci, 

vzteku a signifikantnímu snížení rychlosti dokončení dotazníku. Mezi další problémy viditelné 

v odpovědích žáků patřila přílišná fixace na doslovné znění otázky, neschopnost odpovědět na 

přiliš obecně pojaté otázky a nedostatečné pochopení složitějších slov kombinované se 

strachem zeptat se na jejich vysvětlení. Křeménková a Novotný poukazují na "význam 

některých zásad pro tvorbu dotazníkových položek určených pro mládež. Patří mezi ně využití 

1) jednoduchých, konkrétních a jednoznačných otázek/položek, které minimalizují riziko více 

možných výkladů, 2) položky s malými nároky na abstrakci a zobecňování, 3) menší počet 

významově stejných či podobných položek a 4) minimální využívání cizích termínů. Jako 
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nezbytné se ukazuje také ověření srozumitelnosti a způsobu chápání významu položek 

respondenty. To je možné uskutečnit např. pomocí ohniskových skupin." 

Autor této práce má totožnou zkušenost ze svého předchozího výzkumu na základní škole v 

rámci diplomové práce (Hornik, 2016) a stejně tak ze své nyní čtyřleté praxe učitele na druhém 

stupni základní školy. Z těchto důvodů se dotazník snaží vyhnout několikanásobnému výskytu 

obsahově identických otázek a nejasnostem obecně, nicméně je nutné zajistit výpovědní 

hodnotu jednotlivých dotazníků. Za účelem eliminace náhodných odpovědí žáků, kteří otázky 

vůbec nečtou a jen nahodile vybírají odpovědi, byla do dotazníku přidána zjednodušená verze 

otázky 19 z Computing Attitudes Survey (Tew, Dorn & Schneider, 2012): "Tento bod ověřuje, 

že jednotlivé výroky skutečně čteš. Abys to dokázal, vyber prosím z nabízených možností 

přesně možnost čtyři, tedy Souhlasím." Jestliže kdokoliv z žáků vybere jakoukoliv jinou 

odpověď (tedy i možnost "Úplně souhlasím"), jejich celý dotazník je vyřazen jakožto 

neobjektivní data bez jakéhokoliv informačního obsahu, která byla pravděpodobně získána 

bezmyšlenkovitým klikáním. 

4 PROCES PRIMÁRNÍ SELEKCE VÝROKŮ 

Proces tvorby nového nástroje na zjištění postojů žáků k programování probíhal ve třech 

krocích. V prvním kroku výběru výroků byly do nově vytvářeného dotazníku zařazeny 

položky, které se nacházely ve více jak jednom z existujících dotazníků. Ve druhém kroku byly 

vybírány položky, které se objevily vždy jen v jednom z dotazníků, ale byly vyhodnoceny jako 

smysluplné pro účely této studie a vhodné pro cílovou skupinu (žáci druhého stupně základní 

školy). Protože v současnosti neexistuje zvalidovaný a reliabilní postojový dotazník zaměřený 

na téma programování, který by byl použitelný s žáky druhého stupně ZŠ, byl v této etapě 

výběru výroků zařazen také Computer Science Attitude Survey (Wiebe et al., 2003) jakožto 

jeden z možných zdrojů položek. Ačkoliv je tento dotazník oficiálně zaměřený na informatiku 

obecně, ve skutečnosti byl využit v rámci studie zkoumající přínosy párového programování 

(Williams et al., 2002), a jeho výroky jsou zaměřené převážně právě na programování. Přestože 

se jednalo o dotazník určený pro univerzitní studenty, formulace výroků je dostatečně 

jednoduchá a srozumitelná, aby mohly být využity i se žáky základní školy. 

Položky vybrané v prvních dvou krocích bylo až na výjimky nutno dále modifikovat obecně 

uznávaným postupem, který použil například Baser (2013, p. 251) nebo Tew et al. (2012). 

Proces modifikace zahrnoval zejména jednoduché úpravy, které tematicky konkretizovaly 

příliš obecně orientované otázky (slovo "kurzy" bylo nahrazeno slovem "hodiny," pojem 

"Computer Science" překládaný jako "informatika" byl nahrazen slovem "programování," etc.) 

Jestliže byla otázka příliš nejednoznačná a mohla být položena jednodušším a kratším 

způsobem, byla tak přeformulována, ačkoliv tato změna mohla vést k lehkému posunu nebo 

ztrátě určité informační hodnoty (např. položka "Chyby generované počítačem jsou náhodné a 

když nastanou, není toho moc, co bych mohl udělat, abych pochopil proč." která se objevila v 

Computing Attitudes Survey (Tew, Dorn & Schneider, 2012) byla zkrácena a upravena na " 

Když mi při programování počítač vypíše chybu, vůbec nevím proč a nechápu ji.") 

Ve třetím kroku byla zvažována celková kompozice dotazníku z hlediska položených 

výzkumných otázek a přínosu získaných dat. Následně byly vytvořeny nové položky k doplnění 

chybějících informací týkajících se postojů žáků vůči jejich hodinám programování a jejich 

obsahu, a to včetně zhodnocení jejich konkrétního programovacího jazyka a jeho vývojového 

prostředí. 

4.1 Výběr výroků ze stávajících dotazníků 

Jelikož je pět z osmi existujících dotazníků zaměřeno na univerzitní studenty, většina otázek 

není vhodná pro žáky druhého stupně základní školy, následkem čehož byl první krok zakončen 
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s pouhými pěti otázkami. Konkrétní formulace položek v dotaznících nebyla nikdy naprosto 

shodná, takže byly otázky porovnávány z hlediska jejich semantického obsahu. Nejčastěji 

opakované otázky napříč dotazníky se týkaly zájmu žáků pokračovat ve studiu programování 

(Klement et al., 2012; Korkmaz & Altun, 2014; Tew et al., 2012; Baser, 2013) a zapojit se do 

kurzu programování (Du et al., 2016; Korkmaz & Altun, 2014; Baser, 2013). Zbývající tři 

otázky se opakovaly vždy jen ve dvou dotaznících a jednalo se o otázky, jestli žáci považují 

hodiny za složité (Klement et al., 2012; Korkmaz & Altun, 2014), jestli žáci věří, že jsou 

schopni se naučit programování (Phillips & Brooks, 2017; Korkmaz & Altun, 2014) a jestli je 

baví řešení programovacích problémů, které jsou pro ně výzvou (Asad et al., 2016; Tew et al., 

2012). 

Ve druhém kroku byly otázky vybírány z individuálních dotazníků na základě jejich vhodnosti 

pro žáky druhého stupně základní školy. Všechny zásady představené Křeménkovou a 

Novotným (2016) byly v průběhu výběrového procesu dodrženy a pouze třicet pět otázek bylo 

vyhodnoceno jako vyhovující ze všech sedmi dotazníků zaměřených přímo na programování. 

Dalších čtyřicet šest otázek bylo vybráno z obecněji zaměřeného Computer Science Attitude 

Survey (Wiebe et al., 2003). Všechny otázky byly dále analyzovány a následně byly vyřazeny 

výroky, které byly příliš podobné, a mohly by tak být pro žáky matoucí (ačkoliv byl jejich 

semantický obsah jednoznačně odlišný), a stejně tak otázky, které směřovaly mimo rámec 

tohoto výzkumu. V závěru tohoto eliminačního procesu bylo ve druhém kroku vybráno celkem 

dvacet sedm položek. 

4.2 Přidání zcela nových výroků 

Poslední krok spočíval ve vyhodnocení chybějících informací a následné tvorby úplně nových 

výroků. Tyto výroky bylo nutné přidat, protože žádný ze stávajících dotazníků nebyl zaměřen 

na postoje žáků vůči programovacímu jazyku a jeho vývojovému prostředí použitému v 

hodinách a stejně tak vůči konkrétnímu primárnímu zdroji informací (tím mohl v hodinách být 

online kurz, učebnice nebo samotný učitel). Tato nová sada výroků se nezaměřuje na obecné 

dojmy žáků stran tématu programování, ale na jejich konkrétní hodiny probírající toto téma v 

rámci předmětu informatika, protože vzdělávací proces může i v tom nejlepším programovacím 

prostředí zkazit například špatný výběr úloh nebo nepochopitelné vysvětlení nové látky (a 

naopak mohou všechny snahy ztroskotat na uživatelsky nepřívětivém prostředí). 

Z pohledu žáků je vliv vnímání propojenosti probíraného tématu s reálným světem 

nepopiratelný (viz např. výzkum Arthur et al. (2018) zaměřený na toto téma v oblasti 

matematiky) a otázka týkající se tohoto vnímání stran předmětu informatika již ve stávajících 

dotaznících byla nalezena (Tew et al., 2012). Položka zaměřená na specifické téma 

programování však musela být přidána také, konkrétně ve znění: "Téma programování je silně 

spojené s každodenním světem kolem nás." které bylo na základě expertních posudků upraveno 

na "Programy jsou využívány každý den v běžném životě kolem nás, nejen na osobních 

počítačích, noteboocích a mobilech." Jedná se o jedinou novou položku, která se nesoustředí 

na detaily stran zažitých vyučovacích hodin. 

Zbývající nové výroky mohou být rozděleny do dvou kategorií, a to na výroky vyhodnocující 

postoje žáků k programovacímu jazyku a jeho vývojovému prostředí a na výroky zaměřené na 

postoje žáků k jejich zdroji informací a úloh (ať již se jedná o učebnici, jejich učitele nebo 

online kurz). Upřesnění tohoto zdroje informací je součástí úvodních otázek v post-testu. 

Položky zaměřené výhradně na programovací jazyk a jeho prostředí jsou: 

- V programovacím prostředí se mi pracovalo bez jakýchkoliv problémů. 

- Když jsem něco v programovacím prostředí hledal/a, většinou jsem to okamžitě nebo 

velmi rychle našel/našla. 
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- Líbilo se mi, jak programovací prostředí vypadalo (kde se co nachází, jak vypadají 

tlačítka, apod.). 

- Obrázky (tj. pozadí a figurky) v programovacím prostředí se mi líbily. 

- Kdybych mohl/a, používal/a bych úplně jiné obrázky pozadí, figurek a věcí. 

- Myslím si, že v tomto programovacím jazyce je možné vytvořit cokoliv mě napadne. 

Tyto položky by měly identifikovat možné zdroje frustrace žáků a další problémy, které by 

mohly brzdit postup žáků a negativně ovlivňovat jejich postoje bez ohledu na kvalitu 

poskytnutého vysvětlení a procvičovacích úloh, což je cílem druhé sady otázek: 

- Vysvětlení jak co funguje jsem většinou pochopil/a bez problémů. 

- K nové látce bylo vždy dostatek jednoduchých ukázkových příkladů. 

- Učebnice/materiály pro mě byly vždy pochopitelné. 

- V každé úloze jsem vždy věděl/a, co se po mně chce. 

- U některých nových věcí bych chtěl/a více úloh na jejich vyzkoušení. 

- Na práci jsem měl/a většinou dostatek času. 

- Při práci jsem velmi často potřeboval/a něčí pomoc. 

- Přístup mého učitele/učitelky mi naprosto vyhovoval. 

Ačkoliv má osobnost učitele a jeho učební styl silný vliv jak na postoje žáků, i na jejich výkony 

(Blazar a Kraft, 2017; Hashim et al., 2014), tento dotazník identifikuje možné problémy 

spojené s učitelem v jediné otázce. Jestliže se takové problémy vyskytnou, nejsou 

pravděpodobně spojené specificky s tématem programování, a jestliže chce daný učitel/učitelka 

tyto problémy identifikovat a napravit, mají k dispozici jiné výzkumné nástroje zaměřené přímo 

tímto směrem, jako například volně dostupný Teacher Self-Assessment Tool (Teacher 

Leadership, 2017). 

Celkový počet položek vybraných a nově vytvořených do nového dotazníku čítal čtyřicet sedm, 

z čehož pět bylo vybráno, protože se opakovaly ve více dotaznících; vyhovujících bylo dvacet 

sedm výroků vybraných z jednotlivých dotazníků a vše bylo doplněno celkem patnácti novými 

výroky. Takové množství položek by z tohoto dotazníku udělalo druhý nejdelší ze všech osmi 

dotazníků vybraných v rešerši, přičemž jediný delší by byl Computer Science Attitude Survey 

(Wiebe, Williams, Yang & Miller, 2003) se svými padesáti sedmi otázkami. Přestože jsou 

otázky založené na Likertově škále, dotazník by měl být přiměřený možnostem a schopnostem 

dětí ve věku 11 až 15 let, kde zejména mladší žáci nejsou schopni zvládnout tento rozsah. 

Předpokladem je, že předběžně vybraných čtyřicet sedm položek bude zredukováno v rámci 

jejich posouzení expertní komisí (viz kapitola 5) a dále během pilotního testování ve vybraných 

ohniskových skupinách (které je plánováno na září/říjen 2020). 

4.3 Předběžná kategorizace výroků 

Čtyři z osmi dotazníků z rešerše, využívají roztřízení otázek do kategorií na základě jejich 

specifického zaměření (viz tabulka 2). Nejpodobnější je roztřízení v dotaznících Computer 

Science Attitude Survey (Wiebe et al., 2003) a Programming Attitude Scale (Baser, 2013), 

protože Baser svůj dotazník založil právě na dotazníku od Wiebeho et al. 
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Tabulka 3 Kategorie otázek identifikované ve stávajících dotaznících jiných autorů 

Dotazník a jeho autor/autoři Kategorie otázek 

The Attitude Scale of Computer 

Programming Learning 

(Korkmaz & Altun, 2014) 

- Ochota 

- Negativismus 

- Nutnost 

Attitudes toward Learning 

Programming through Visual 

Interactive Environments 

(Asad, Tibi, & Raiyn, 2016) 

- Kategorie motivace 

- Kategorie soutěživosti 

- Kategorie výzvy 

Computer Science Attitude Survey 

(Wiebe, Williams, Yang & Miller, 

2003) 

- Sebedůvěra v učení se informatice a 

programování 

- Postoj k úspěchu v informatice 

- Informatika jako doména mužů 

- Užitečnost informatiky a programování 

- Efektivní motivace v informatice a 

programování 

Programming Attitude Scale 

(Baser, 2013) 

- Sebedůvěra v učení se počítačovému 

programování 

- Užitečnost počítačového programování 

- Postoje k úspěchu v počítačovém programování 

- Efektivní motivace v počítačovém 

programování 

Jelikož žádné z těchto dělení otázek není vhodné pro účely nového dotazníku a neodpovídá 

položeným výzkumným otázkám, bylo na základě vybraných a připravených otázek 

identifikováno šest nových kategorií. Nový dotazník se nesoustředí pouze na obecné postoje 

žáků (kategorie 1 a 2) a jejich vnitřní motivaci (kategorie 5), ale dále analyzuje faktory, které 

by mohly vést ke změně postojů žáků během hodin informatiky zaměřených na téma 

programování (kategorie 3 a 4). 

Navzdory snahám projeků jako je Hour of Code vyrovnat genderové rozložení v oblasti 

programování (Du, 2019) jsou ženy stále minoritou. Studie na jednom z největších 

programátorských fór Stack Overflow ukazuje, že v roce 2018 bylo stále pouhých 6,3 % 

ženských uživatelů (Griffin, 2018). Z tohoto důvodu byly vybrány čtyři otázky z Computer 

Science Attitude Survey (Wiebe et al., 2003) zaměřené právě na problematiku vnímání genderu 

v programování (kategorie 6). Kategorie 3 a 4 se vyskytují pouze v závěrečném dotazníku a 

všechny výsledné skupiny výroků jsou: 
 

1. Postoje vůči předmětu informatika obecně 

2. Postoje týkající se tématu programování 

3. Postoje vůči konkrétnímu programovacímu prostředí / jazyku 

4. Postoje vůči konkrétnímu zdroji informací (tj. kurzu / učebnici / učiteli) 

5. Subjektivní osobnostní faktory žáka vztahující se k programování 

6. Genderové předsudky v oblasti programování 

5 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU EXPERTNÍ KOMISÍ 

Předběžná verze celého dotazníku byla zaslána skupině osmi expertů k evaluaci jeho interní 

validity a vyhodnocení konkrétní formulace všech otázek. Panel expertů se skládal z odborníků 
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na výzkumnou metodologii, didaktiku informatiky a učitelů s víceletou praxí výuky 

programování na základní nebo střední škole. Tito odborníci byli osloveni před začátkem 

školního roku 2020/2021. Dotazník jim byl předán v podobě přehledné tabulky všech výroků 

rozdělených do šesti výše zmíněných kategorií, a to v české i anglické jazykové mutaci. K 

posouzení jim bylo dále položeno šest dotazů, které by měly být zváženy ke každé otázce v 

dotazníku: 

1.) Vystihuje formulace výroku vhodně pointu otázky? Jinými slovy, je otázka jasná?  

2.) Je volba konkrétního výběru slov daného výroku vhodná pro žáky druhého stupně?  

3.) Zjišťuje výrok tématicky relevantní informace k tématu programování? 

4.) Může u tohoto výroku být využití Likertovy škály pro děti matoucí? 

5.) Je výrok zařazen do správné kategorie? 

6.) Měl by být výrok ponechán nebo vyřazen? 

Kategorie otázek, které jsou připsané přímo jako součást dotazníku v tabulce předběžné verze 

zaslané expertní komisi, budou v žákovské verzi vynechány. Všechny otázky, které nebyly 

doprovázeny žádným komentářem daného experta, byly z jeho pohledu považovány ze 

vyhovující a bezproblémové. Jednou ze snah modifikace dotazníku na základě expertních 

posudků bylo také jeho celkové zkrácení – zkušenosti autora z práce na základní škole a 

posudky dvou oslovených expertů označily dotazník za příliš dlouhý, čímž se zvyšuje 

pravděpodobnost nevěrohodných odpovědí. K takovémuto zkreslení může dojít z široké škály 

důvodů, od nepochopení, nepozornosti, znuděnosti, strachu, až po úmyslně recesistické reakce. 

(Kohoutek a Mareš, 2012, str. 6) Nabídla-li se tak možnost položky v dotazníku zredukovat, 

většinou byla využita. Na základě expertních posudků byly adresovány drobnosti ve 

formulacích jednotlivých otázek a provedeny následující výraznější zásahy: 

- Položky "Téma programování a tvorby aplikací mě zajímá" a "Ze všech témat v informatice 

mě programování zajímá nejvíce." byly označeny jako duplikáty obsahující pouze rozdílný 

důraz na intenzitu zájmu. Obě položky tak byly sloučeny a zprůměrovány na "Téma 

programování je pro mě v informatice jedno z nejzajímavějších témat." 

- Obdobně duplicitní byly položky "V programovacím prostředí se mi pracovalo bez 

jakýchkoliv problémů." a "Když jsem něco v programovacím prostředí hledal/a, většinou 

jsem to okamžitě nebo velmi rychle našel/našla." Podstatou obou těchto položek je určení, 

jak uživatelský přívětivé programovací prostředí pro žáky je. Položky byly proto sloučeny 

a druhý výraz byl následujícím způsobem použit jako příklad v závorce: "V 

programovacím prostředí se mi pracovalo bez problémů (například když jsem něco 

hledal/a, rychle jsem to našel/našla)." 

- U položky "Informatika je užitečná i v jiných předmětech (např. přírodopis, výtvarná 

výchova, cizí jazyky,...)" bylo upozorněno na fakt, že konkrétní příklady předmětů v 

závorce mohou silně ovlivnit odpověď žáka. Jelikož se také jedná o výrok, který lze 

jednoduše upravit tak, aby byl zaměřen na behaviorální aspekt postojů, a vyvážil tak jejich 

malý výskyt v dotazníku, byla položka změněna na "Co se naučím v informatice, využívám 

i v jiných předmětech." 

- Bylo upozorněno na problém, že na celý blok B budou žáci reagovat i před výukou 

programování, a jelikož dotazník neobsahuje vysvětlení, co to vlastně je, odpovědi mohou 

být neúmyslně úplně zcestné. Programování je jakožto základní pojem velmi těžké 

jednoduše vymezit. Na začátek dotazníku proto bylo přidáno stručné, a relativně omezené, 

vysvětlení pojmu programování převzaté z českého překladu učebnice zaměřené na 

základy programování v Pythonu: "Počítačové programování spočívá v umění donutit 

počítač, aby dělal to, co chcete aby dělal. Na nejjednodušší úrovni to znamená předat 
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počítači posloupnost příkazů, které vedou k dosažení cíle." (Gauld a Přikryl, 2005) 

Metodické instrukce pro učitele na nutnost objasnění termínu dále upozorní. 

- Položka "Chci navštěvovat kroužek programování." byla označena jako zavádějící, protože 

by pozitivní odpověď mohla být limitována faktickými překážkami (např. na škole ani v 

okolí takový kroužek jednoduše není, nebo mohou žáka omezovat časové či finanční 

problémy). Výrok byl na radu dvou expertů přeformulován do podmiňovacího způsobu 

"Chtěl/a bych navštěvovat kroužek programování." 

- Dva z expertů označili položku "Určitě se dokážu naučit programovat." jako obtížnou k 

zodpovězení pomocí Likertovy škály. Intenzita položky byla snížena přeformulováním 

výroku na "Věřím, že se dokážu naučit programovat." Položka však byla ponechána, 

jelikož se jedná o velice relevantní indikátor tzv. self-efficacy, tj. důvěry jedince ve vlastní 

schopnosti, která má zásadní vliv na budování nových znalostí a vědomostí, podávané 

výkony i chování jedince. (Smetáčková a Vozková, 2016) V metodice pro učitele 

využívající tento dotazník bude na výrok upozorněno a k práci s Likertovými škálami bude 

připraven ukázkový příklad pro děti. 

- Položka "Každý by se měl naučit jak programovat, protože se tím naučí jak myslet." byla 

označena jako nevhodné spojení dvou otázek – mělo by se ve škole učit programovat, nebo 

učí programování myslet? Přičemž odpověď na druhou otázku je podsouvána jako fakt 

vyplývající přímo z formulace položky. Tato položka byla adresována dvěma experty a 

byla navržena úprava na jednodušší "Programováním se člověk učí logicky myslet." Tento 

návrh byl přijat a zařazen do dotazníku. 

- Výrazy "většinou" a "velmi často" byly označeny jako příliš obecné, každý žák a žákyně 

má pod těmito výrazy jinou představu a je lepší je ve výrocích vůbec nepoužívat. Slovní 

spojení "velmi často" bylo pro jednotnost zaměněno slovem "většinou." Toto slovo však 

bylo ve výrazech ponecháno navzdory možnosti rozdílné interpretace ze strany žáků, 

protože bez ohledu na pochopení výroku snižuje jeho absolutnost, viz např.: "Na práci 

jsem měl/a většinou dostatek času." X "Na práci jsem měl/a dostatek času." (ve druhém 

případě je nevysloveně implikováno "vždy"). 

- Formulace "Myslím si, že v tomto programovacím jazyce je možné vytvořit cokoliv mě 

napadne." neobsahuje ani jeden konkrétní příklad a slovo "cokoliv" je zde tak příliš obecné 

a v praxi i nereálné. Na zakladě připomínek dvou expertů byla položka upravena na "V 

tomto programovacím jazyce si můžu zkoušet programovat bez omezení." Žáci nejsou 

schopni chápat omezení jednotlivých konkrétních programovacích jazyků, cílem této 

otázky je zjistit, jestli žáci vnímají omezení při použití tutoriálových kurzů typu Hour of 

Code. 

 - Navzdory snaze snížit počet položek byl na radu expertů přidán do první části dotazníku 

týkající se předmětu informatika výrok "To, co se učíme v předmětu informatika, je pro 

mě zajímavé." Tato položka doplňuje informaci o významu předmětu a umožní tak zjistit, 

jestli zájem žáků koreluje s jejich vnímáním důležitosti předmětu. 

- Položka "Téma programování je silně spojené s každodenním světem kolem nás." byla 

rozšířena na "Programy jsou využívány každý den v běžném životě kolem nás, nejen na 

osobních počítačích, noteboocích a mobilech." Pointou tohoto výroku je zjistit, 

uvědomují-li si žáci fakt, že programy řídí i předměty a procesy mající dopad na běžné 

lidské činnosti (např. semafory, jízdné v MHD, auta, domácí elektrospotřebiče, pokladny 

v obchodech, atp.) 

- Položka "Velký problém při učení programování je naučit se zpaměti všechny informace, 

které jsou k tomu potřeba." byla třemi experty označena za matoucí a bylo doporučeno její 

úplné vynechání. Dotazník je určen žákům základní školy, kde se využívá převážně 

vizuální blokové programovací prostředí a žáci si tak např. nemusí pamatovat konkrétní 

formulace cyklů nebo podmínek typu if...elif...else. Pro využití na střední škole nebo pro 
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školy odborněji zaměřené, které klasické textově založené programovací jazyky používají, 

by přeformulování výroku stálo za úvahu, avšak na základní školy je položka zbytečná a 

jako taková byla vyřazena. 

- Položka "Celkově jsem se nebál/a zkoušet řešit programovací úlohy." jejímž smyslem bylo 

vyhodnotit, jestli se žáci nebáli zkoušet různá řešení, byla dvěma experty vyhodnocena 

jako nesrozumitelně formulovaná. Zachytit přesně zamýšlený smysl by výrok příliš 

prodloužilo a jelikož položky zachycující obavy žáků z hodin a z práce v těchto hodinách 

jsou v dotazníku obsaženy, byla položka vyškrtnuta. 

- Kategorie otázek označená jako Subjektivní osobnostní faktory žáka vztahující se k 

programování byla na radu tří expertů rozdělena na dvě části – jednu, kterou žáci mohou 

zodpovědět i v pre-testu, a druhou, která je součástí pouze post-testu. 

- V první položce zaměřené na genderové vnímání tématu byly "ženy a muži" nahrazeny 

žákům bližšími pojmy "chlapci a dívky." Aby výraz nepodsouval předsudek, že chlapci 

jsou v programování lepší jak dívky, byla navíc pohlaví v položce prohozena: "Chlapci 

jsou v programování stejně dobří jako dívky." 

- Ze čtyř genderových položek byl výrok "Ženy určitě umí dostatečně logicky přemýšlet na 

to, aby si v programování vedly dobře." úplně vyřazen. Zbývající tři výroky poté byly 

přesunuty do kategorie B, tedy mezi obecné postoje vůči tématu programování, a kategorie 

genderových otázek tak byla zrušena. 

- Položky "Obrázky (tj. pozadí a figurky) v programovacím prostředí se mi líbily." 

a "Kdybych mohl/a, používal/a bych úplně jiné obrázky pozadí, figurek a věcí." byly 

jedním z expertů označeny jako rozporuplné s výše deklarovaným úmyslem univerzálnosti 

dotazníku. S ohledem na prevalentní gamifikaci tématu lze předpokládat že plošná výuka 

programování (tedy ne ve specificky zaměřené extrakurikulární výuce v rámci zájmových 

útvarů) bude probíhat standardně v nějakém blokovém programovacím jazyce, případně 

bude založena na využití jiných grafických prvků (jako je například Logo, což je textový 

programovací jazyk, ve kterém však žáci ovládají želvičku kreslící různé geometrické 

obrazce). Z tohoto důvodu byly otázky ponechány beze změny. 

Dále byla jedním z expertů nadnesena otázka, jestli by měly být zapojeny i odpovědi žáků se 

specifickými vzdělávacími potřebami, protože u některých výroků může dané znevýhodnění 

žáka zásadně ovlivnit odpovědi. Z ryze praktického hlediska je odpověď jednoznačně ano. I 

žáci s individuálními vzdělávacími plány a specifickými vzdělávacími potřebami jsou žáky 

základní školy, učitelé s nimi musí pracovat a žáci se musí alespoň do určité míry s daným 

tématem seznámit. Byla zvažována možnost přidat do úvodu dotazníku alespoň otázku, má-li 

daný žák či žákyně nějaké SVP a s ním případně související IVP nebo PPP, tato možnost však 

byla zavrhnuta, protože by mátla žáky, kteří žádné problémy nemají. 

Dvěma experty bylo upozorněno na zasazení tématu programování do kontextu ostatních témat 

v rámci školního roku. Rámcové vzdělávací programy nepředepisují pořadí témat a jelikož se 

díky gamifikaci mnoha programovacích jazyků, kurzů a materiálů jedná o téma potenciálně 

velmi zábavné, pravděpodobnost nasazení tématu zkraje školního roku s úmyslem motivace 

žáků je velmi reálná. V takovém případě je poté pro žáky téměř nemožné porovnání s ostatními 

tématy probíranými v informatice a odpovědi na tyto otázky tak postrádají vypovídající 

hodnotu. Pro účely samotného dotazníku je jednoznačně nejvhodnější zasadit téma na konec 

škoního roku. Není-li toto možné a učitel chce tématem naopak začít, doporučuje se v rámci 

úvodní hodiny shrnout témata určená pro celý rok, čímž žákům poskytne alespoň omezený 

rámcový pohled a umožní jim objektivnější vyjádření. 

Čtyřmi experty byla v neposlední řadě zdůrazněna nutnost pilotáže dotazníku, která je již 

domluvena a proběhne na vybrané škole v ohniskových skupinách hned na začátku školního 

roku 2020/2021. 
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6 SOUČASNÁ PODOBA DOTAZNÍKU PŘED PILOTÁŽÍ 

Na základě expertních posudků bylo z dotazníku úplně odstraněno celkem pět položek, jedna 

položka byla přidána a dvanáct jich bylo přeformulováno či jinak upraveno. Rozsah dotazníku 

(bez pěti úvodních otázek na věk, pohlaví, apod.) tak klesl z původních čtyřiceti sedmi otázek 

na čtyřicet tři otázek v post-testu (pre-test je výrazně kratší a obsahuje pouhých devatenáct 

položek). Plné znění dotazníku je v tabulce 3 níže: 

Tabulka 4 Plné znění dotazníku v české jazykové verzi 

A.) Postoje vůči předmětu Informatika obecně 

 1. Mám rád/a informatiku. 

 2. Informatika je důležitý předmět. 

 3. To, co se učíme v předmětu informatika, je pro mě zajímavé. 

 4. Co se naučím v informatice, využívám i v jiných předmětech. 

 5. Věci, které se v informatice naučím, vidím používat každý den kolem sebe. 

B.) Postoje a předsudky týkající se tématu programování 

 6. Programování pro mě bude v životě důležité. 

 7. Téma programování je pro mě v informatice jedno z nejzajímavějších témat. 

 8. Chtěl/a bych navštěvovat kroužek programování. 

 9. Bojím se, že chyby, které udělám při psaní programu, můžou poškodit můj počítač. 

 10. Programováním se člověk učí logicky myslet. 

 11. Programy jsou využívány každý den v běžném životě kolem nás, nejen na osobních 

počítačích, noteboocích a mobilech. 

 12. Chlapci jsou v programování stejně dobré jako dívky. 

 13. Je logické, že programuje více mužů než žen. 

 14. Ženy, které programování baví, jsou divné. 

C.) Postoje vůči konkrétnímu programovacímu prostředí / jazyku (jen v post-testu) 

 15. V programovacím prostředí se mi pracovalo bez problémů (například když jsem 

něco hledal/a, rychle jsem to našel/našla). 

 16. Líbilo se mi, jak programovací prostředí vypadalo (kde se co nachází, jak vypadají 

tlačítka, apod.). 

 17. Obrázky (tj. pozadí a figurky) v programovacím prostředí se mi líbily. 

 18. Kdybych mohl/a, používal/a bych úplně jiné obrázky pozadí, figurek a věcí. 

 19. V tomto programovacím jazyce si můžu zkoušet programovat bez omezení. 

 20. Když mi při programování počítač vypíše chybu, vůbec nevím proč a nechápu ji. 

D.) Postoje vůči konkrétnímu kurzu / učebnici / učiteli (jen v post-testu) 

 21. Hodiny programování mě bavily. 

 22. Hodiny programování byly ty nejhorší hodiny v informatice. 

 23. Hodiny programování pro mě byly obtížné. 

 24. Po proběhlých hodinách se můj názor na téma programování změnil k lepšímu. 

 25. Chci pokračovat ve výuce zaměřené na programování v hodinách informatiky. 

 26. I když se snažím, programování je pro mě z nějakého důvodu neobvykle těžké. 

 27. Vysvětlení jak co funguje jsem většinou pochopil/a bez problémů. 

 28. K nové látce bylo vždy dostatek jednoduchých ukázkových příkladů.  

 29. Učebnice/materiály pro mě byly vždy pochopitelné.  

 30. V každé úloze jsem vždy věděl/a, co se po mně chce.  

 31. U některých nových věcí bych chtěl/a více úloh na jejich vyzkoušení.  

 32. Na práci jsem měl/a většinou dostatek času. 
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 33. Při práci jsem většinou potřeboval/a něčí pomoc. 

 34. Přístup mého učitele/učitelky mi naprosto vyhovoval. 

E1.) Subjektivní osobnostní faktory žáka vztahující se k programování 

 35. Hodin programování se bojím. 

 36. Programování je nuda. 

 37. Věřím, že se dokážu naučit programovat. 

 38. Z programování dokážu dostat dobré známky. 

E2.) Subjektivní osobnostní faktory žáka vztahující se k programování (jen v post-

testu) 

 39. Rád/a řeším složitější programovací úlohy, které jsou pro mě výzvou. 

 40. Bylo by bezva mít možnost se zúčastnit nějaké soutěže v programování. 

 41. Když se někde zaseknu, nejdéle po pěti minutách to vzdám nebo si někomu řeknu o 

pomoc. 

 42. V hodinách programování pracuji, co nejméně to jen jde. 

43. Tento bod ověřuje, že jednotlivé výroky skutečně čteš. Abys to dokázal, vyber prosím 

z nabízených možností přesně možnost čtyři, tedy Souhlasím. (Tato položka bude 

zařazena náhodně někde ve druhé polovině dotazníku.) 

Autor této práce v rámci bakalářského a navazujícího magisterského studia vystudoval s 

vyznamenáním specializaci pro výuku anglického jazyka a celá sada všech otázek byla z 

hlediska správnosti jejich překladu zkontrolována dvěma dalšími učiteli anglického jazyka. 

Tato verze otázek by tak měla být ve všech ohledech použitelná v anglicky mluvících zemích. 

Finální verze překladu otázek se nachází níže v tabulce 4. 

Tabulka 5  Plné znění dotazníku v anglické jazykové verzi 

A.) The attitudes toward the Computer Science as a subject in general 

 1. I like Computer Science. 

 2. Computer Science is an important subject. 

 3. The things we learn in Computer Science is interesting for me. 

 4. The things I learn in Computer Science I also use in other subjects. 

 5. I can see the things, I learn in Computer Science, being used in everyday life all 

around me. 

B.) The attitudes and prejudices toward the topic of programming in general  

 6. Programming will be important for my future life. 

 7. Programming is one of the most interestings Computer Science topics for me. 

 8. I would like to attend an afterschool programming course. 

 9. I worry that mistakes I make when writing a program may damage my computer.  

 10. People learn how to think logically by learning programming. 

 11. Programs are used in ordinary life every day, not only on PC, laptops and mobile 

phones. 

 12. Boys are as good as girls at programming.  

 13. It makes sense that there are more men than women in programming. 

 14. Women who enjoy programming are a bit peculiar. 

C.) The attitudes toward the specific programming language / environment (only post-

test) 



61 

 

 15. The work in the programming environment was without any problem for me (e.g. 

when I was looking for something, I found it very quickly). 

 16. I liked the look of the programming environment (the placement of everything, the 

look of buttons, etc.) 

 17. I liked the pictures (e.g. backgrounds and sprites) in the programming environment. 

 18. If I could, I would use completely different pictures for backgrounds, character 

sprites and things. 

 19. In this programming language I can try programming without any restrictions.  

 20. When the computer generates an error during programming, I don't know why and I 

don't understand it.  

D.) The attitudes toward the specific course/textbook/teacher (only post-test) 

 21. I enjoyed the programming lessons.  

 22. Programming lessons were the worst Computer Science lessons. 

 23. Programming lessons were difficult for me. 

 24. Completing the lessons changed my opinion towards programming for the better.  

 25. I want to continue learning programming in our computer science/informatics 

lessons.  

 26. Even though I work hard, for some reason programming is unusually hard for me.  

 27. Usually I understood explanations how everything works without any problems. 

 28. There was always enough simple examples for a new topic. 

 29. Textbook/materials were always easy to understand. 

 30. In every task I always knew what is the goal. 

 31. In some new topics I would like more tasks to try the new things. 

 32. I usually had enough time for my work. 

 33. When working, I usually needed someone's help. 

 34. I was totally OK with the way my teacher handled the lessons. 

E1.) Subjective personal aspects of the pupil concerning the topic of programming 

 35. I am afraid of programming lessons.  

 36. Programming is boring. 

 37. I believe I can learn the programming. 

 38. I can get good grades in programming. 

E2.) Subjective personal aspects of the pupil concerning the topic of programming 

(only in post-test) 

 39. I like to solve difficult programming problems, that are challenging for me.  

 40. It would be really great to have an opportunity to take part in a programming 

competition.  

 41. When I am stuck, I do not spend more than five minutes before giving up or asking 

someone for help.  

 42. I do as little work in programming lessons as possible. 

43. This item verifies whether you are reading the questions. In order to prove it please 

select from the given options precisely the option four, which is I Agree. (This item is 

going to be inserted randomly somewhere in the second half of the questionnaire.) 

7 ZÁVĚR 

V současné době je k dispozici preliminární verze nového postojového dotazníku pro žáky 

druhého stupně základních škol zaměřeného na postoje vůči nově zaváděnému tématu 

programování a jeho realizace v hodinách. Dotazník byl vytvořen na základě osmi stávajících 
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postojových dotazníků na toto téma, z nichž však žádný nebylo možné jednoduše převzít v 

plném znění na základě důvodů popsaných v kapitole 4. Výběr výroků proběhl ve třech krocích 

sestávajících z: 

1. identifikace výroků opakujících se ve více dotaznících; 

2. výběru a modifikace otázek použitelných se žáky druhého stupně ZŠ; 

3. vytvoření nových položek dle potřeby. 

Na konci tohoto procesu dotazník obsahoval celkem čtyřicet sedm otázek. V této podobě byl 

dotazník rozeslán expertní komisi sestávající z osmi odborníků, kteří jednotlivé výroky 

vyhodnotili a adresovali případné nedostatky. Celkový počet položek v dotazníku v rámci této 

fáze úprav klesl na čtyřicet tři a čtvrtina z těchto otázek byla na základě podnětu expertů 

přeformulována. Takto modifikovaná verze dotazníku podstoupí pilotní testování ve vybraných 

ohniskových skupinách žáků a jejich úroveň pochopení jednotlivých otázek bude zvážena v 

poslední etapě úprav dotazníku. 

Z důvodu kritických podmínek způsobených vypuknutím koronavirové nákazy nebylo možné 

dotazník otestovat dle původního plánu na konci školního roku 2019/2020 během května a 

června. Navzdory nepříznivé situaci je pilotní testování dotazníku s výukou programování již 

domluveno jako úplně první téma, které bude probráno v rámci předmětu informatika v novém 

školním roce (září/říjen 2020). Součástí pilotního testování bude mimo jiné ověření validity 

metodou měření pomocí kriteriální skupiny subjektů, tedy "pomocí těch, kteří prokazatelně 

mají daný konstrukt." (Maurer, 1983 cit. Simonson & Maushak, 2001) V rámci této metody se 

nejprve identifikují žáci, kteří jsou programováním nadšení a naopak znechucení, a jejich 

odpovědi by měly v rámci zkoumané ohniskové skupiny tvořit pozitivní a negativní extrémy. 

Vliv jednotlivých položek na celkovou reliabilitu dotazníku bude ověřován výpočtem 

koeficientu reliability metodou Cronbachovo alfa. 

Výsledný dotazník by měl přinést nejen velké množství informací použitelných pro modifikaci 

stávajících materiálů využívaných ve výuce, ale měl by také umožnit porovnávat dopad 

různých programovacích jazyků a kurzů na postoje žáků. To by učitelům umožnilo efektivnější 

výběr vhodných nástrojů do výuky. 
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studijních materiálů ve vztahu k typologii osobnosti 
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školitel: prof. RNDr. Eva Milková, Ph.D., Přírodovědecká fakulta UHK, eva.milkovavuhk.cz 

Abstrakt 

Studenti jsou v současné době denně obklopeni nejrůznějšími digitálními prostředky, aplikacemi, které 

používají nejen ke studiu, ale i jako nástroj komunikace s ostatními, což se v konečném důsledku může 

negativně promítat i do výkonnosti kognitivních procesů. To se může projevovat i při čtení a 

zpracovávání studijních textů. Vlastní výzkumné šetření se zaměřuje na analýzu zrakového vnímání 

vybraných studijních textů a jejich ilustrací, a to ve vztahu k typu osobnosti studentů, konkrétně 

k Eysenckovo typologii osobnosti. Hlavním cílem je zjistit, zda typ osobnosti studenta má vliv na 

způsob zrakového zpracování předložených studijních textů. Hlavní fáze sběru dat byla již dokončena 

a v současnosti probíhá zpracování a interpretace zjištěných dat, přičemž základní výstupy jsou uvedeny 

v tomto textu. Z dosavadních dat vyplývá, že melancholici oproti ostatním typům osobnosti potřebují 

pro zapamatování si informací z textů nejvíce času na sledování jednotlivých textů. Dalším dílčím 

výstupem je to, že čím více text čtenáře zaujme, tím více roste počet zapamatovaných, respektive 

vybavených informací z daného textu.  

Abstract 

Students are currently surrounded daily with various digital devices, applications that are used not only 

to study but also as a tool to communicate with others, which ultimately could negatively projected into 

the performance of cognitive processes. This can also be reflected in the reading and processing of study 

texts. The research itself focuses on the analysis of visual perception of selected study texts and their 

illustrations, in relation to the type of personality of students, specifically to Eysenck's typology of 

personality. The main goal is to find out whether the type of personality of the student influences the 

way of visual processing of the submitted study texts. The main phase of data collection has already 

been completed and the processing and interpretation of the obtained data is currently underway, while 

the basic outputs are presented in this text. The existing data show that melancholy, compared to other 

personality types, need the most time to remember individual texts. Another partial output is that the 

more the reader is interested in the text, the more the number of memorized or recalled information 

from the given text grows. 

Klíčová slova 

Studijní texty, Eysenckova typologie osobnosti, učení se, eye tracking, zrakové vnímání. 

Key words 

Study texts, Eysenck’s typology, learning, eye tracking, visual perception. 

1  ÚVOD 

V současnosti na kognitivní procesy člověka a zpracování informací z vnějšího prostředí 

působí řada digitálních prostředků, na základě kterých může v důsledků nadmíry jejich 

působení vznikat tzv. bannerová slepota (Janouch, 2014). Může se jednat o nadužívání 

mobilních telefonů, tabletů či nejrůznějších aplikací, které sice výrazně mohou usnadňovat řadu 

činností, avšak mohou v konečném důsledku přispívat k digitální demenci (Spitzer, 2016), při 

které dochází ke snížení výkonnosti pracovní paměti, logického myšlení či má negativní vliv 

na sociální dovednosti jedinců. Goleman (2014, s. 25) uvádí, že „ve 20 až 40 % času 

věnovaného pročítání textu se mysl čtenáře přestane soustředit na daný text“ v důsledku 

neudržení pozornosti nad daným textem. Na základě těchto negativních jevů může docházet ke 

změně strategií, forem a kvality, jakými čtenář, student zpracovává informace ze studijních 
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textů. Kromě toho může mít na tento proces také vliv i typ osobnosti, zejména pak osobnostní 

rysy, kterými může být introverze/extroverze a emoční stabilita/labilita (Nakonečný, 1997).  

Na podzim tohoto roku Národní středisko pro drogy a závislosti zveřejnilo výzkum, který 

uvádí, že 17 % českých dětí ve věku 11 až 19 let hraje počítačové hry více než 4 hodiny denně 

a u některých hrozí i vznik závislostí (Suchá, Dolejš a Pipová, 2019). Koukolík (2002) dokonce 

uvádí, že při hraní počítačových her se v mozku uvolňuje hormon dopamin, přičemž mozek se 

při závislosti na počítačové hře může chovat stejně jako mozek závislý na drogách či alkoholu. 

Dále lze zmínit i používání digitálních technologií a sociálních sítí při komunikaci, která často 

může nahrazovat i tu osobní, což potvrzuje také Goleman (2014) ve své publikaci, že teenageři 

za jeden měsíc pošlou více než 3000 textových zpráv a zároveň se u nich snižuje čas trávený 

telefonováním, při kterém mohou účastníci slyšet a průběžně v hovoru vyhodnocovat například 

tón hlasu, pomlky v řeči apod. To do jisté míry vytváří také určitý tlak či požadavky na 

pedagogy, a především na kvalitu učebních textů, které by měly vycházet z percepčních 

strategií a forem zrakového zpracování textů studentem.  

Na základě toho se téma tohoto vlastního šetření věnuje aktuálním způsobům zrakového 

zpracování studijních textů studenty, a to ve vztahu k jejich typu osobnosti, respektive ve 

vztahu k vybraným rysům osobnosti. 

2  VÝZKUMNÝ DESIGN 

Vlastní výzkumné šetření se zaměřuje na analýzu zrakového vnímání vybraných studijních 

textů a jejich ilustrací, a to ve vztahu k typu osobnosti studentů. Níže je formulována výzkumná 

otázka, cíle šetření a hypotézy.  

2.1  Formulace výzkumné otázky 

Na počátku přípravy výzkumného designu vlastního šetření byla stanovena tato výzkumná 

otázka: 

 Existuje souvislosti mezi typem osobnosti a formou zpracování zrakových informací?  

Bližší informace o pojmech:  

- způsob zrakového zpracování - jedná se o dobu, po kterou respondenti sledovali 

jednotlivé části textu, pořadí jejich sledování a počet fixací zraku respondentů 

v jednotlivých částech textu.  

- zapamatování si předložených textů – jedná se o množství vybavených 

(zapamatovaných) informací ze studijních textů. Zjištění množství zapamatovaných 

informací proběhlo pomocí individuálního rozhovoru provedeného po přečtení 

studijních textů. 

2.3  Cíle 

Hlavním cílem je zjistit, zda typ osobnosti studenta má vliv na způsob zrakového zpracování 

předložených studijních textů a jejich zapamatování si.  

Dílčí cíli jsou: 

 zjistit, zda způsob prezentace textů má vliv na zapamatování si předloženého textu. 

 zjistit, zda způsob prezentace textů má vliv na emoční zaujetí respondenta předloženým 

textem. 

 zjistit, zda emoční zaujetí respondenta předloženým textem má vliv na zapamatování 

si textu. 

 zjistit, zda typ osobnosti studenta má vliv na emoční zaujetí předloženým textem. 
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2.4  Hypotézy 

Vzhledem formulaci výzkumné otázky a stanoveným cílům byly formulovány následující 

věcné hypotézy: 

 H1: Extrovertní typy osobnosti budou vykazovat větší počet fixací zraku na testovaných 

textech než introvertní typy. 

 H2: Extrovertní typy osobnosti budou vykazovat větší množství vybavených informací 

než introvertní typy. 

 H3: Způsob prezentace textu má vliv na množství vybavených informací z daného 

studijního textu. 

 H4: Způsob prezentace textu má vliv na emoční zaujetí respondenta předloženým 

studijním textem.  

 H5: Emoční zaujetí studijním textem bude mít pozitivní vliv na množství vybavených 

informací z daného textu. 

 H6: Extrovertní typy osobnosti budou vykazovat větší emoční zaujetí předloženým 

textem než introvertní typy. 

2.4  Proměnné 

Jako nezávisle proměnná byl stanoven typ osobnosti respondentů a prezentace textů, jako 

závisle proměnné byly stanoveny forma zrakového zpracování studijních textů – konkrétně se 

jedná o dobu sledování jednotlivých částí textu, pořadí jejich sledování a počet fixací zraku 

v jednotlivých částech textu, množství vybavených (zapamatovaných) informací ze studijních 

textů a hodnocení emočního zaujetí.  

2.4  Základní soubor 

Základním souborem, a tedy i cílovou skupinou respondentů, jsou vysokoškolští studenti 

Vysoké školy finanční a správní, konkrétně oboru marketingové komunikace. Kritériem pro 

výběr studentů do výzkumného vzorku respondentů byl typ osobnosti respondenta dle 

Eysenckovy typologie a zároveň schopnost učení dle 10. subtestu Wechslerova inteligenčního 

testu WAIS-R.  

Eysenckova typologie byla vybrána z důvodu, že je založena na biologických základech 

(Soliemanifar a kol., 2018), což potvrzuje i Nakonečný (1997), který uvádí, že tato typologie 

je založena na objektivních, přírodovědeckých metodách, a to i včetně Pavlovova 

neurofyziologického pojetí vedení vzruchu a útlumu. Zároveň se jedná o všeobecně známou 

typologii, která rozlišuje čtyři typy osobnosti – cholerika, sangvinika, melancholika a 

flegmatika (Rathus, 2007). Na základě této typologie osobnosti jsou jednotliví respondenti ve 

výzkumném vzorku rozlišováni.  

Kromě této typologie osobnosti bylo dalším kritériem při výběru respondentů jejich schopnost 

učení se. Ta byla zjišťována pomocí již zmíněného subtestu WAIS-R, který zjišťuje schopnost 

vytvářet nové asociace v mozku (Svoboda, 2011). Pomocí tohoto testu byli vybráni pro hlavní 

fázi šetření respondenti s relativně shodnou schopností učení se, protože v provedeném 

experimentu budou zjišťovány nejen formy zrakového zpracování textů, ale také množství 

vybavených informací z nich. Oba testy (Eysenckovy typologie i WAIS-R) byly respondentům 

předloženy ve formě tištěného dotazníku neboli, jak uvádí Svoboda (2011) ve formě „tužka-

papír“.  

Na základě výše uvedeného lze tedy shrnout, že dotazník Eysenckovy typologie a současně 

subtest WAIS-R byl předložen celkem 130 studentům, přičemž z nich bylo vybráno 28 

respondentů (7 od každého ze čtyř typů osobnosti), kteří se zúčastnili experimentálního šetření 

zjišťující jejich zrakové vnímání u předložených studijních textů, včetně množství vybavených 

informací z daných textů. Zmíněných 28 respondentů se tedy zúčastnilo výzkumu pomocí 
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metody eye tracking, což lze v porovnání s jinými studiemi hodnotit jako relativně početnější 

vzorek. Přestože existují studie, které pracovaly s až 94 respondenty (Rop a kol., 2018), tak 

jsou i studie pracující s 20 respondenty (Catrysse a kol., 2018) či dokonce se 16 respondenty 

(Malčík a Miklošíková, 2017).  

3  VÝZKUMNÝ DESIGN 

3.1  Výběr textů pro testování 

V rámci metodiky bylo velmi důležitým krokem výběr vhodných studijních textů, které byly 

předloženy 28 vybraným respondentům a pomocí eye tracking a následného individuálního 

rozhovoru byly zjišťovány formy jejich zrakového zpracování a množství vybavených 

informací z textu.  

Výběr studijních textů pro dané šetření respektoval několik kritérií – za prvé se jednalo o výběr 

vhodného tématu, které vycházelo z charakteristiky respondentů, kterými byli studenti 

humanitního oboru. V rámci provedené rešerše bylo zjištěno, že byly respondentům v jiných 

šetřeních předloženy texty pojednávají o základních principech fyziky, chemie a biologie 

(například potravní řetězec) (Lindner a kol., 2016), dále z oblasti botaniky text o pojednávající 

o stavbě květů rostlin (Jian, Y. C., 2018), dále i z oblasti humanitních věd, jako je psychologie, 

sociologie (Malčík a Miklošíková, 2017) či přímo z oblasti medicíny (Scheiter a Eitel, 2015). 

Lze však zmínit i studie používající společenská témata, jako je informativní článek o počasí a 

probíhajícím suchu (Rosenlacher, Tichý a Tomčík, 2016) či články z časopisu National 

Geographic zaměřené na změnu klimatu (Or-Kan, 2017). Vzhledem k uvedenému přehledu a 

cílové skupině respondentů vlastního šetření byly články vybírány například z časopisu Lidé a 

Země či Zahrádkář. Kromě jednoho kontrolního textu byl každý text doplněn ilustračním 

obrázkem, konkrétně diagramem (Susac a kol., 2019), tabulkou s číselnými údaji (Rosenlacher, 

Tichý a Tomčík, 2016), ilustračním obrázkem v odstínech šedé (Lindner a kol., 2016), 

barevným ilustračním obrázkem bez popisu jeho částí (Rop a kol., 2018) a obrázkem 

s integrovaným popisem jeho jednotlivých částí (Désiron, Bétrancourt a de Vries, 2018). 

Účelem bylo při následném šetření předložit respondentům a za pomoci eye tracking otestovat 

celkem 6 textů, přičemž jejich finální výběr proběhl na základě dotazníkového předvýzkumu. 

Dotazníkový předvýzkum zaměřený na výběr vhodných textů pro sběr dat s oční kamerou se 

uskutečnil na 10 textech, z nichž bylo vybráno 6 výsledných textů. Dotazník pro výběr 

vhodných textů byl sestaven z 10bodové číselné škály, na které respondenti hodnotili 10 

předložených textů z pohledu emočního zaujetí textem, obtížnosti porozumění či pochopení 

(Tsai a kol., 2019), míry zaujetí textem, vhodností vizuálního prvku a množstvím nových 

informací v textu (Jian, Y. C., 2018). Účelem bylo z 10 textů vybrat 6 s co nejvíce neutrálním 

emočním hodnocením, protože například emoční prožitky mají pozitivní vliv na jejich uložení 

do dlouhodobé paměti člověka (Koukolík, 2002), avšak z pohledu množství nových informací 

či vhodností vizuálního prvku bylo snahou vybrat texty s co nejvyšším hodnocením.  

V rámci dotazníkového předvýzkumu bylo osloveno 30 respondentů z cílové skupiny, avšak 

jednalo se o studenty, kteří se nezúčastnili sběru dat v rámci Eysenckovy typologie a testu 

WAIS-R. Na základě výsledků daného předvýzkumu byl vybrán text zaměřený na ochranu 

mincí a bankovek proti padělání, text o historické osobnosti, text o chronotypech (denní a noční 

typ), text o zálivce vinné révy v průběhu vegetace, cestopisný text o městě Erfoud a text o 

dánském městě spojeným s legem.  

Důležitým aspektem vybraných textů byla také jejich délka a formátování. V rámci provedené 

rešerše bylo zjištěno, že existují studie, ve kterých byly respondentům předloženy texty o délce 

až 16 stran (Scheiter a Eitel, 2015) a testy čtení až na 20 minut (Lim, 2017), dále texty o délce 
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483 slov (Chang a Choi, 2014) či ještě mírně kratší texty o rozsahu 400-450 slov (Or-Kan, 

2017). V rámci vlastního šetření byla zvolena ještě kratší délka textů – konkrétně průměrný 

počet slov z šesti testovaných textů činil 262 slov. Důvodem volby bylo především to, aby se 

každý text vešel bez nutnosti rolování myší na obrazovku monitoru, a to i včetně ilustračního 

obrázku či podobného grafického prvku. 

3.2  Hlavní fáze sběru dat pomocí eye tracking 

Texty vybrané na základě dotazníkového předvýzkumu byly předloženy 28 respondentům 

vybraných dle Eysenckovy typologie osobnosti (vybráno 7 choleriků, 7 melancholiků, 7 

flegmatiků a 7 sangviniků) a subtestu WAIS-R. V této části byla shromážděna data pro 

následnou analýzu zrakového vnímání studijních textů ve vztahu k typu osobnosti, a to včetně 

množství vybavených informací z předložených textů. 

Vybrané texty byly respondentům prezentovány na 22palcovém full HD monitoru Philips, na 

kterém byla připevněna statická oční kamera Gazepoint GP3, která monitorovala chování zraku 

respondentů při čtení zmíněných textů. Sběr dat probíhal v klidné, nerušené místnosti v budově 

Vysoké školy finanční a správní, přičemž okna místnosti byla orientována na severní světovou 

stranu, aby sluneční paprsky nenarušovaly průběh měření eye tracking (Conklinová a kol., 

2018). Respondenti byli ke sběru dat zváni jednotlivě na konkrétní čas, aby se zamezilo 

předávání si informací z průběhu šetření a jednotlivých textů a zároveň, aby zbytečně dlouho 

nečekali (Tichý, Rosenlacher a Maršálková, 2017). Administrátor s notebookem byl umístěn 

za respondentem (ten měl před sebou monitor, na kterém byly prezentovány jednotlivé texty), 

aby jej svou prací nerušil. Čitelnost písma jednotlivých textů byla ještě před započetím šetření 

ověřena pomocí předvýzkumu u 5 respondentů, kteří nosili brýle či kontaktní čočky. 

Po sběru dat oční kamerou následoval s respondentem ještě individuální rozhovor, ve kterém 

bylo zjišťováno, kolik informací si respondent z každého textu vybavuje (Chang a Choi, 2014; 

Rosenlacher, Tichý a Tomčík, 2016) a následně pomocí 5bodové škály bylo zjišťováno emoční 

zaujetí textem (Tsai a kol., 2019) a sebehodnocení, jak respondent kvalitně si respondent 

zapamatoval informace z daného textu (Jian, Y. C., 2018). Průběhu rozhovoru byl nahráván na 

diktafon, a to z důvodu omezit chybovost v porovnání, pokud by informace byly pouze volně 

zapisovány tazatelem (Průcha, 2014).  

3.3  Časové vymezení 

Jelikož metodika vlastního šetření je složena z několika částí, jejichž sběr dat probíhal 

v různých časových obdobích, je níže vložena tabulka s přehledem termínů realizace sběru dat.  

Tabulka 1. Přehled realizace jednotlivých fází šetření 

 Účel fáze Použité metody Respondenti Termín sběru 

Fáze 1 
Výběr vhodných 

respondentů 

Dotazník Eysenckovy 

typologie a WAIS-R 
130 osob 

7.11.19 až 

13.12.19 

Fáze 2 
Výběr vhodných 

textů 

Dotazník hodnocení 

textů (10bodové škály) 
30 osob 4.2.2020 

Fáze 3 
Ověření 

čitelnosti textů 

Eye tracking, 22“ 

monitor 
5 osob 25.2.20 

Fáze 4 
Recall a zrakové 

zpracování textů 
Eye tracking, rozhovor 28 osob 

27.2.20 až 

10.3.20 
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Zdroj: vlastní šetření 

Výše vložená tabulka znázorňuje přehled, účel jednotlivých fází vlastního šetření a termín 

jejich realizace. Ve fázi 2 a 3 byli osloveni respondenti, kteří se nezúčastnili první a poslední 

fáze, z nichž vznikají hlavní výstupy vlastního šetření. 

4  TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

4.1 Eye tracking 

Metodu Eye tracking je možné z anglického jazyka přeložit jako sledování či stopování dráhy 

zraku, přičemž velmi často se také lze z pohledu metodologie setkat i s techničtější 

charakteristikou, a to výzkumy oční kamerou (Tahal a kol., 2017), z čehož vyplývá, že ke 

shromáždění dat je nutné speciální přístrojové vybavení, které bude charakterizováno v další 

části tohoto textu. Základní podstatou této metody je sledování dráhy zraku, na základě kterého 

je výzkumník schopen zjistit kam, jak a kdy se zkoumaná osoba dívala v době sledování její 

dráhy zraku, přičemž součástí je přesný záznam trasy zraku (Jesenský, 2018), přičemž se jedná 

o neinvazivní metodu měřící pohyb očí ve vztahu k hlavě a vizuálnímu stimulu (Bruckmaier a 

kol. 2019). Přestože z uvedeného vyplývají určité výhody této metody, která tedy umožňuje 

shromáždit detailní informace a přehled o dráze zraku a sledovaných podnětech, tak je třeba 

zmínit ještě velmi podstatný znak shromažďování dat pomocí metody eye tracking. Yasui a 

kol. (2018) totiž uvádí, že pomocí metody eye tracking mohou být zjišťovány také nevědomé 

pohyby očí, což výzkumníkovi poskytuje objektivní informace, které by nebylo možné zjistit 

například pomocí rozhovoru. Na to navazuje také Zurawicki (2010), který dodává, že eye 

tracking je užitečná metoda pro analýzu chování a procesu poznávání. Nicméně je potřeba k 

tomu doplnit pohled Duchowskiho (2007), který uvádí, že tato metoda sice poskytuje velice 

přesné informace o pohybu očí respondentů, avšak dodává, že získaná primární data mohou 

být spíše informativního charakteru. Podle zmíněného autora je totiž vhodné provést další 

analýzy a metodu doplnit například o rozhovor či dotazování, bez kterých by získaná data 

nepřinášela dostatek informací pro kvalitní závěry. Duchowski (2007) dokonce uvádí, že data 

z metody eye tracking bez dalších analýz by byla téměř bezcenná. To potvrzuje také 

Vysekalová (2012), kdy zmiňuje, že data je vhodné doplnit například o dotazování či rozhovor, 

čímž je možné získat komplexnější data v rámci daného šetření. Přesto však Chang a Wu Chueh 

(2019) uvádějí, že eye tracking je velice oblíbená metoda používaná pro měření pozornosti a je 

široce uznávána, protože měření je poměrně jednoduché, rychlé a efektivní. Na základě 

uvedených informací lze konstatovat, že metoda eye tracking umožňuje získávat velice 

přínosné informace o chování respondentů, které si často ani samotný respondent nemusí 

uvědomovat, což vyplývá právě z toho, že metoda eye tracking zachycuje i nevědomé pohyby 

očí. Nicméně to, že je doporučováno tuto metodu kombinovat i s jinými lze spíše vnímat jako 

vhodné a přínosné spojení metod, které mohou výzkumníkovi přinášet komplexnější informace 

v řešené problematice či daném výzkumu.  

4.2 Typy eye tracking přístrojů    

Přístroje pro realizaci eye tracking jsou označovány dle názvu samotné metody jako Eye-

trackery (Popelka, 2018) a jejich název se tedy i v českém jazyce může používat i v původním 

znění. Nicméně pro přístroje zaznamenávající pohyby očí lze používat i pojem oční kamera 

(Tahal, 2017), který lze považovat jako přirozenější pro český jazyk. Přestože metod 

k zaznamenávání pohybu oka je celá řada, tak zde budou zmíněny a stručně charakterizovány 

dvě základní ve vztahu k metodě eye tracking. Duchowski (2007) uvádí, že v základním členění 

existují dva typy eye trackerů monitorující pohyby oka, a to za prvé ty, které monitorují pozici 

oka ve vztahu k hlavě a za druhé ty, které monitorují pozici oka v prostoru, na který je oko 
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zaměřeno. Conklinová (2018) uvádí, že existují eye trackery, které vyžadují neměnnou pozici 

hlavy vůči oční kameře (to je zajišťováno zpravidla pomocí nejrůznějších držáků a podpor 

fixující či podepírající hlavu), dále existují eye trackery nezávislé na pohybu hlavy ve vztahu 

k oční kameře a eye trackery umístěné přímo na hlavě sledované osoby, nejčastěji ve formě 

brýlí. V tomto textu bude ve vztahu k zaměření vlastního šetření a doktorské práce nejprve 

charakterizován druhý zmíněný typ oční kamery a následně také třetí typ, ve formě brýlí.  

Při charakteristice prvního typu oční kamery se jedná o statické zařízení, které je možné připojit 

k počítači či notebooku jako další typ hardwarového vybavení (Tobii, 2020a). Princip této 

metody spočívá v tom, že je pomocí infračerveného odrazu světla od oční rohovky zjištěna a 

monitorována nejen její pozice, ale i střed zornice (Popelka, 2018). Zmíněný autor dodává, že 

tato statická oční kamera je nejčastěji umístěna pod počítačovým monitorem, na kterém je 

respondentovi čili zkoumané osobě prezentován nějaký obrazový stimul. Z této oční kamery 

na respondenta svíti minimálně jedno či více již výše zmíněných infračervených světel a také 

kameru, pomocí kterých je možné určit pozici středu zornice a rohovky sledovaného oka. Na 

základě toho je možné určit polohu oka (Popelka, 2018). Kromě připevnění oční kamery na 

spodní část monitoru, tak je možné oční kameru také integrovat přímo do monitoru či tabletu 

(Tobii, 2020a) či poblíž monitoru například na pracovním stole (Conklinová a kol., 2018). 

Pozice zraku vzhledem ke sledovanému zrakovému stimulu je přepočítávána pomocí algoritmů 

v softwaru, který je zpravidla součástí vybavení oční kamery (Conklinová a kol., 2018). 

Duchowski (2007) dodává, že chování zraku je možné pomocí zmíněného dodaného softwaru 

sledovat aktuálně v reálném čase již během sběru dat, a to navíc v různých formách a 

způsobech zpracování dat. Zároveň ještě zmiňuje, že analýza dat a jejich pokročilejší 

zpracování probíhá zpravidla „off-line“ neboli až po shromáždění dat. Conklinová a kol. (2018) 

uvádí několik výhod a nevýhod tohoto zařízení, přičemž mezi nevýhody řadí především to, že 

pořizovaný záznam očí je méně kvalitní v porovnání se zařízením, které používá i podporu pro 

držení hlavy. Zároveň jako další nevýhodu označuje neustále se měnící pozici hlavy vůči oční 

kameře, což může ovlivňovat i kvalitu osvícení oka infračerveným světlem. Zároveň data 

obsahují více šumů, které je nutné redukovat. Samozřejmě velkou nevýhodou je to, že zařízení 

je statické a musí být umístěno na monitoru či pracovním stole. Z toho vyplývá, že se zařízením 

není možné provádět sběr dat simultánně například přímo v terénu nebo během chůze nebo 

nějakých dalších činností, které by respondent mohl při sběru dat vykonávat. Je tedy nutné, aby 

respondent byl u počítačového monitoru, notebooku či pracovního stolu, kde je zařízení 

zpravidla umístěno. Mezi výhody zmíněná autorka řadí relativně snadnou přenosnost zařízení 

do jiných prostor (jako výhoda je to myšleno především vůči eye trackerům vyžadující podporu 

hlavy). Díky tomu je pak možné sběr dat provádět například s dětmi, aniž by museli přijít do 

prostor výzkumného zařízení. Dále zmiňuje i možnost provedení laboratorního výzkumu, kde 

je možné kontrolovat i podmínky, osvětlení místnosti apod. Holmqvist (2011) navíc uvádí, že 

mezi argumenty podporující tyto typy očních kamer patří také to, že umožňují provést mnohem 

přirozenější experimentální šetření než u zařízení vyžadující fixaci hlavy respondenta. Zmíněný 

autor především naráží na to, že respondent může být fixací hlavy do jisté míry stresován, což 

může mít také vliv na jeho aktuální myšlenkové pochody a pocity, které pak mohou ovlivňovat 

zjištěné výsledky.  

Kromě již výše charakterizované statické oční kamery, která se upevňuje například na monitor 

počítače je potřeba charakterizovat také další typ, kterým jsou přenosné eye tracking brýle 

označované v anglickém jazyce jako head-mounted eye trackers (Duchowski, 2007). Jedná se 

o eye tracker v podobě brýlí, které si respondent nasadí, přičemž tyto brýle mají zabudovanou 

kameru a infračervená světla, takže je možné nahrávat okolní prostředí, kam se respondent 

zrovna dívá a zároveň určovat a sledovat polohu jeho oka (Conklinová a kol., 2018). Tyto brýle 

umožňují sledovat přirozené chování respondenta a jeho zrakového chování v reálném 
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prostředí, přičemž je zachována přesnost měření. Díky tomu je možné shromáždit nezkreslená 

data o přirozeném chování zrakové pozornosti respondenta pro zkoumání jeho subjektivního 

chování (Tobii, 2020a). Na přesnost tohoto typu zařízení navazuje Duchowski (2007), který 

popisuje, že obecně je přesnost do 1 stupně zorného úhlu ve 30stupňovém zorném poli. 

Vzhledem k uvedeným informacím jasně vyplývá jedna z hlavních výhod tohoto zařízení, které 

umožňuje sledovat respondenta v jeho přirozeném prostředí a při různých činnostech. Díky 

tomu respondent nemusí být jako u předchozího popisovaného typu oční kamery v „sterilní“ 

laboratoři a nemusí sedět u počítačového monitoru, ale může provádět i nejrůznější činnosti. 

Conklinová a kol. (2018) ještě uvádí, že jednou z dalších výhod kromě vyšší přesnosti měření 

je také to, že jsou mnohem více tolerantní k pohybům hlavy, byť však zároveň dodává, že při 

časově náročnějších a delších testováních, například i s dětmi mohou být po určitém čase brýle 

pro respondenta těžké, což lze do jisté míry chápat jako určitý mírný limit pro některé z typů 

šetření. Nicméně například eye tracking brýle od výrobce Tobii pojmenované svým 

produktovým označením jako Tobii Pro Glasses 3 váží 76 gramů (Tobii, 2020b). 

4.3 Technické specifikace a vlastnosti eye tracking přístrojů    

Výše byly stručně charakterizovány vybrané typy eye tracking zařízení, které jsou používány 

v nejrůznějších typech výzkumů, a to v nejrůznějších oblastech, což také do jisté míry vyplývá 

z popisovaných výhod a nevýhod uvedených typů zařízení. Nicméně současné možnosti 

použití daných zařízeních budou ještě blíže popsána v jedné z podkapitol tohoto textu. Ve 

vztahu k eye tracking zařízení je nutné však ještě vysvětlit několik technických pojmů a 

vlastností, které do jisté míry ovlivňují kvalitu daného přístroje a jeho schopnost měřit kvalitní 

data.  

Jednou z technických specifikací, kterou je vhodné u očních kamer sledovat v rámci jejich 

charakteristiky je tzv. vzorkovací frekvence neboli sampling rate, která ovlivňuje kvalitu 

naměřených dat (Conklinová a kol., 2018). Současně zmíněná autorka tuto vzorkovací 

frekvenci definuje ve vztahu k eye tracking jako rychlost, kterou je oko danou oční kamerou 

nahráváno neboli počet vzorků (myšleno dat) oka zachycených za jednu sekundu, přičemž tato 

vzorkovací frekvence je udávána v hertzích (Hz). Z uvedené definice logicky vyplývá, že čím 

je vzorkovací frekvence daného zařízení vyšší, tím je zachyceno více dat, vzorků sledovaného 

oka, což může přispět ke kvalitnější analýze. Conklinová a kol. (2018) uvádí, že vzorkovací 

frekvence se u očních kamer pohybuje od několika hertzů až po 2000 hertzů. Nicméně 

Holmqvist (2011) uvádí, že hranice mezi pomalou a rychlou vzorkovací frekvencí je hodnota 

250 hertzů, byť zároveň zmíněný autor dodává a vysvětluje, že tato hodnota je dána spíše na 

základě různých studií, které se touto problematikou zabývaly. Nicméně zdůrazňuje, že 

vzorkovací frekvence by se měla hodnotit a brát v úvahu spíše dle povahy a cílů uvažovaného 

vlastního výzkumu tomu přizpůsobit výběr techniky. Na toto navazuje Conklinová a kol. 

(2018), která toto více specifikuje a vysvětluje, že pokud se studie používající eye tracking 

zaměřuje na sledování zraku v relativně malé zrakové oblasti, například na jednotlivá slova, 

fráze nebo věty, tak je vhodnější použít vyšší vzorkovací frekvenci k zachycení i těch velmi 

jemných a rychlých pohybů oka, protože v opačném případně by mohla být negativně 

ovlivněna kvalita naměřených dat. K tomu Holmqvist (2011) dodává, že například vzorkovací 

frekvence potřebná k zachycení tzv. tremoru oka by se měla pohybovat alespoň na hranici 300 

hertzů, jinak by nebylo možné tento pohyb kvalitně sledovat.  
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Tabulka 2. Vzorkovací frekvence eye trackerů a jejich charakteristika 

Vzorkovací frekvence Charakteristika a použití 

25–30 Hz 
Nejpomalejší systémy vhodné hlavně pro sledování pokrytí 

sledované oblasti zrakem. 

50–60 Hz 
Používá řada přenosných systémů, včetně náhlavních sad. 

Vhodné zejména pro časově delší úseky sběru dat.  

120 Hz 
Tato frekvence je postupně používána systémy vyrobených po 

roce 2007. 

250 Hz 
Spodní hranice rychlých systémů. Začala se používat v 90. 

letech u SMI Eye Trackerů. 

500 Hz 
Střední rozmezí pro eye trackery, které používají tzv. tower-

mounted contact systems  

1000–2000 Hz 
Nejvyšší vzorkovací frekvence používané po roce 2010 u eye 

trackerů. Poskytují velice kvalitní data.  

Zdroj: Holmqvist (2011); vlastní zpracování 

 

Výše vložená Tabulka  znázorňuje rozmezí vzorkovacích frekvencí očních kamer, přičemž 

současně je k těmto frekvencím uvedena stručná charakteristika a možné použití ve 

výzkumech. Z tabulky je patrné, že ty nejpomalejší systémy fungující na frekvenci kolem 27 

hertzů jsou vhodné spíše pro zjištění základního pokrytí sledované oblasti zrakem, nežli pro 

zjišťování jemných rozdílů ve sledování pohybů oka či různých mikrosakád. Systémy založené 

na frekvenci kolem 50 hertzů jsou vhodné spíše pro mobilní zařízení používaná často 

k dlouhodobějšímu zaznamenávání pohybů očí, během kterého je získáno poměrně obrovské 

množství dat ke zpracování. Pro běžné a již relativně detailní eye tracking studie jsou používány 

systémy s alespoň 250 Hz vzorkovací rychlosti. Důležitost a význam výše vzorkovací 

frekvence pro kvalitu dat lze poukázat na příkladu, který uvádí ve své publikaci Holmqvist 

(2011), a to že 50Hz systém shromáždí na jednu sekundu 50 dat (neboli údajů o poloze a 

aktivitě oka), což znamená že mezi každým zaznamenaným vzorkem je časové okno 20 

milisekund, které není zaznamenáno. U 500Hz systémů je toto okno už jen o trvání 2 

milisekund, což má samozřejmě vliv na kvalitu dat v podobě schopnosti systému přesněji 

změřit a zaznamenat trvání fixací a sakád, a to i včetně mikrosakád. Například u eye trackerů 

nabízených na webových stránkách Tobii se dle jednotlivých modelů pohybuje vzorkovací 

rychlost od 50 Hz až do 1200 Hz (Tobii, 2020c) a u výrobce Gazepoint se pohybuje od 60 Hz 

až po 150 Hz (Gazepoint, 2020), což je relativně nižší hodnota dle výše uvedené tabulky. 

Nicméně jednotlivé přístrojové vybavení bude charakterizováno podrobněji v další části tohoto 

textu.  

Kromě výše charakterizované vzorkovací frekvence je potřeba uvést a vysvětlit další důležitý 

parametr oční kamery, a tím je přesnost zařízení (accuracy). Tu je možné definovat jako 

průměrný rozdíl mezi skutečnou a oční kamerou naměřeným pozicí oka, přičemž vzdálenost 

mezi skutečnou fixací oka a zařízením naměřenou fixací oka se udává ve stupních zorného pole 

(Conklinová a kol., 2018). Z uvedeného vyplývá, že pozice oka zachycená pomocí oční kamery 

nemusí vždy zcela přesně odpovídat reálné situaci a při nevhodných podmínkách nebo při 

použití zařízení v nevhodném typu výzkumu může dojít ke zkreslení dat. Stejně jako u 

vzorkovací frekvence, tak i tento parametr by měl výrobce oční kamery uvádět v technické 

specifikaci výrobku. Conklinová a kol. (2018) však ještě dodává informaci, která reálnou 

přesnost může v praxi ovlivnit, a tou je skutečnost, že výrobci zařízení v technické specifikaci 

výrobku často uvádějí parametr nazvaný jako „přesnost v optimálních podmínkách“. 

Maximální možnou přesnost, kterou oční kamera může dosáhnout totiž může snižovat řada 
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faktorů, jako například pohyby hlavou, vhodné osvětlení anebo kvalita provedené kalibrace 

zornic respondenta. Z toho vyplývá, že přesnost měření se může měnit s testováním a měřením 

jednotlivých respondentů. Nicméně Conklinová a kol. (2018) k této problematice dodává, že 

zpravidla po provedení kalibrace zornic většina systémů zobrazí míru přesnosti, ať již slovně 

nebo v číselných hodnotách, přičemž v průměru za chybnou přesnost lze považovat hodnoty 

nad 1 stupeň zorného pole.  

Jako další a velmi podobný parametr tomu předchozímu lze ještě uvést preciznost (precision). 

Tu Conklinová a kol. (2018) definuje jako schopnost reprodukovat měření spolehlivým 

způsobem, což znamená, že představuje prostorovou odchylku mezi různými vzorky dat, které 

jsou zaznamenány, jakmile respondent provede fixaci zraku na nějaký bod. Z uvedeného tedy 

vyplývá, že tento parametr tedy ukazuje, do jaké míry je výpočet jednotlivých fixací na 

konkrétní bod neměnná. Rozmezí hodnot běžných pro současné oční kamery se podle 

Conklinové a kol. (2018) pohybuje v rozmezí 0,01 stupně až do 1 stupně, nicméně 

Homlqvist (2011) toto upřesňuje a uvádí, že slabší a méně výkonné oční kamery mají hodnotu 

preciznosti blížící se až k 1 stupni. Zároveň dodává, že pro velmi přesné, detailní určení fixací 

a sakád by měla oční kamera mít hodnotu preciznosti maximálně 0,05 stupně a pro přesné 

určení mikrosakád hodnotu alespoň 0,03 stupně. Vyšší hodnoty pak mohou způsobovat 

nepřesnosti a šum v měření. 

5  PRAKTICKÁ ČÁST 

5.1  Současný stav rozpracování zamýšleného dizertačního projektu 

V současnosti byl veškerý plánovaný sběr dat uskutečněn (viz tabulka 1) a probíhá zpracování 

a vyhodnocení získaných dat. Konkrétně se jedná o data získaná pomocí statické oční kamery 

Gazepoint, která byla použita při sledování chování zraku respondentů při čtení 6 předložených 

textů. Zároveň jsou vyhodnocována data získaná z následných individuálních rozhovorů, které 

proběhly s každým respondentem ihned po ukončení sběru dat metodou eye tracking.  

5.2  Získaná data 

Získaná data byla zpracována pomocí statistického softwaru SPSS Statistica, přičemž nejprve 

byly zpracovány základní statistické přehledy o sledovanosti jednotlivých textů a množství 

vybavených informací. 

Tabulka 3. Základní statistika sledování textů a jejich ilustračních prvků 

  Obrázky Texty 

Správně 

vybavené 

detaily 

Doba 

sledování 

(sec.) 

Počet 

fixací 

zraku 

Správně 

vybavené 

detaily 

Doba 

sledování 

(sec.) 

Počet 

fixací 

zraku 

Flegmatik Průměr 1,34 5,93 17,29 4,09 60,1 191,6 

Median 1,0 1,8 6,0 3,0 61,2 197,0 

S.D. 0,6 3,71 7,61 1,1 2,3 8,5 

Cholerik Průměr 1,11 5,61 19,10 4,11 47,2 167,0 

Median 1,0 5,7 20,0 4,0 47,0 192,0 

S.D. 0,3 2,94 8,96 0,7 1,3 5,8 

Melancholik Průměr 1,31 9,42 29,57 4,09 63,6 207,2 

Median 1,0 9,1 32,0 3,0 62,0 201,0 

S.D. 0,34 4,7 9,97 0,8 3,7 8,1 

Sangvinik Průměr 1,14 6,50 22,71 4,06 49,5 181,8 
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Median 1,0 3,4 15,0 3,0 47,7 191,0 

S.D. 0,53 2,29 9,45 0,8 2,5 9,0 

Celkem Průměr 1,23 6,91 22,28 4,09 55,1 186,9 

Median 1,0 4,4 16,0 3,0 59,4 191,5 

S.D. 0,31 2,96 6,97 0,7 1,0 4,1 

Zdroj: vlastní výzkumné šetření 

 

Ve výše vložené tabulce je pro každý typ osobnosti vypočítán průměr, medián a směrodatná 

odchylka pro množství vybavených informací, celkovou dobu sledování a počet fixací zraku 

na ilustračních obrázcích a textech. Jedná se o souhrnná data za všech 6 textů. Sloupec „správně 

vybavené detaily“ udává množství vybavených informací z obrázků či textů v následném 

rozhovoru. Sloupec „doba sledování“ uvádí počet sekund, po které respondenti sledovali dané 

texty (bez nadpisu) či ilustrační obrázky. Počet fixací představuje počet „pozastavení“ zraku 

na textu či obrázku, přičemž každé pozastavení může znamenat potenciál pro uložení informací 

do paměti. Z hodnot je patrné, že melancholici nejdelší dobu sledovali ilustrační obrázky 

(průměrně 9,42 sekund), s tím se pojí i větší množství fixací zraku na obrázcích oproti ostatním 

typům osobnosti, avšak množství vybavených informací z ilustračních prvků nijak výrazně 

nevybočuje oproti datům ostatních typů osobnosti. Velmi podobný trend je patrný i při 

sledování textů, kdy melancholici opět mají nejvíce fixací zraku (207,2), však počet správně 

vybavených detailů z textů se nijak výrazně neodlišuje od ostatních typů osobnosti. To by 

mohlo naznačovat odlišnosti ve zrakovém vnímání u melancholiků, nicméně to bude možné 

potvrdit či vyvrátit při hodnocení dalších dat, zejména dat udávajících pořadí sledování 

jednotlivých částí textu. 

 

Tabulka 4. Vybavenost informací vzhledem k chování zraku respondenta 

  Obrázky Texty 

Průměr Median Průměr Median 
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Flegmatik 4,41 12,87 1,84 6,00 14,72 46,90 20,39 65,67 

Cholerik 5,04 17,14 5,66 20,00 11,48 40,58 11,75 48,00 

Melanchol

ik 

7,17 19,88 9,10 32,00 12,19 44,81 20,67 67,00 

Sangvinik 5,62 18,14 3,35 16,00 13,49 45,74 19,80 63,67 

Celkem 5,56 17,01 4,51 18,00 12,97 44,51 20,09 64,67 

Zdroj: vlastní výzkumné šetření 

 

Výše vložená tabulka navazuje na tu předchozí, protože zde je uveden přepočet počtu sekund 

sledování obrázků či textů na jednu správně vybavenou informaci. Dále také uvádí počet fixací 
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zraku nutných pro zapamatování (respektive vybavení) si jedné správné informace z obrázků 

či textů. Z dat je patrný stejný trend jako z předchozí tabulky, tzn., že melancholici potřebovali 

na jednu správně vybavenou informaci z textů dle mediánu 67 fixací, byť dle průměrných 

hodnot potřebovali nejvíce fixací flegmatici (46,9). Nicméně u výkonnosti respondentů při 

sledování obrázků se předchozí trend potvrzuje jednoznačněji oproti ostatním typům osobností. 

Při zhodnocení získaných dat by se nabízela otázka, zda se do výsledků promítá schopnost 

učení se, nicméně do vzorku respondentů byli vybíráni respondenti s přibližně shodnou 

schopností učení se, byť lze diskutovat nad tím, zda test WAIS-R dokáže zcela zachytit 

schopnost učení se u respondentů. Ve vztahu k těmto výsledkům budou velmi podstatná právě 

data vypovídající o pořadí sledovaných částí textů a tím poskytnou bližší pohled na způsob 

zrakového vnímání textů respondenty.  

 

Tabulka 5. Hodnocení emotivního zaujetí textem a výkon respondenta 

  
Správně vybavené 

detaily 

Doba sledování 

(sec.) Počet fixací zraku 

Hodnota 1 

Průměr 5,0 48,7 157,0 

Median 4,8 57,0 195,0 

S. D. 1,2 13,1 39,7 

Hodnota 2 

Průměr 3,9 57,1 195,5 

Median 4,0 59,3 189,3 

S. D. 0,5 4,4 20,9 

Hodnota 3 

Průměr 3,6 53,6 181,5 

Median 3,0 54,6 182,3 

S. D. 0,3 2,0 8,9 

Hodnota 4 

Průměr 3,1 60,3 216,5 

Median 3,0 64,5 225,5 

S. D. 1,0 8,0 12,0 

Hodnota 5 

Průměr 1,4 53,2 176,1 

Median 1,0 54,2 155,0 

S. D. 0,7 2,4 11,5 

Celkem 

Průměr 3,9 55,3 188,8 

Median 3,0 59,7 193,8 

S. D. 0,6 0,9 3,8 

Zdroj: vlastní výzkumné šetření 

 

Tabulka č. 5 znázorňuje jednotlivé hodnotící stupně z 5bodové škály v rozhovoru, pomocí které 

respondenti hodnotili subjektivní emotivní působení textu, přičemž hodnota 1 znamenala 

nejpozitivnější dojem. Pro jednotlivé hodnotící stupně je souhrnně za všechny texty vypočítána 

popisná statistika pro správně vybavené detaily na jeden text s daným číselným hodnocením. 

Ze získaných hodnot je patrné, že čím byl text hodnocen pozitivněji a více respondenta zaujal, 

tím více rostlo množství vybavených informací z textu. Zároveň i klesal počet fixací i doba 

sledování jednotlivých částí textu, aniž by došlo ke zhoršení výkonu v recall testu. Z toho 

vyplývá, že při zapamatování si informací z textu je důležitá schopnost textu zaujmout čtenáře, 

ale to jak tématem, tak také například stylistikou či úpravou textu.  
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6  ZÁVĚR 

Přestože vyhodnocení a interpretace dat z vlastního výzkumu ještě není zcela dokončena a jsou 

zde uvedeny zatím základní přehledy a statistiky, tak lze již dospět k dílčím zjištěním. Při 

zhodnocení dat z tabulky 3 a 4 bylo patrné, že melancholici potřebovali na vybavení si 

(respektive zapamatování si) jedné informace z předložených textů nejvíce fixací zraku. Je 

možné diskutovat, do jaké míry to bylo ovlivněno strategií jejich zrakového vnímání a jejich 

individuálními schopnostmi. To však bude ověřováno při dalším vyhodnocování a interpretaci 

dat, zejména pak při hodnocení pořadí sledovaných částí textu. Jako poměrně zajímavé a 

podstatné zjištění je možné označit výsledky, které znázorňuje tabulka 5, ze které vyplývá, že 

čím více text čtenáře zaujal, tím více informací si z něj vybavil. Nejedná se sice o „přelomové“ 

zjištění, ale ve vztahu k dalším výsledkům a zjištěním práce to bude jedna z podstatných 

informací. Při dalším zpracování dat bude vhodné navázat na toto a zpracovat statistiku 

udávající, které z textů byly hodnoceny nejpozitivněji z pohledu emočního působení a které 

naopak nejméně pozitivně. Na základě toho pak bude možné konkrétněji diskutovat nad dalšími 

faktory a vlivy daného textu, které mohly ovlivnit výsledné emoční působení textu.  

V rámci dalšího zpracování a interpretace dat bude potřeba ve vztahu ke stanoveným cílům a 

hypotézám provést korelační analýzu mezi typy osobnosti a jejich zrakovým zpracováním 

textů, a to včetně množství vybavených informací v následném rozhovoru. Výstupem práce 

nemusí být nutně určitý „návod“ či doporučení pro podobu učebních textů pro všechny čtyři 

typy osobnosti, ale mnohem praktičtěji využitelnější by bylo, pokud by se podařilo zjistit určitý 

průsečík, společné znaky pro všechny typy osobnosti.  
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Abstrakt 

Matematika je disciplína čistě abstraktní povahy. Je ale propojena s vývojem mnoha oblastí lidské 

činnosti. To platí i pro činnost člověka v oblasti umění od počátků lidské civilizace. Využít matematické 

poznatky dané doby v umění vyžaduje tvořivý přístup a představivost. Nebo chceme-li naopak vyčíst 

zákonitosti matematiky v uměleckém díle, je třeba opět zapojit tvořivost a představivost. Potřeby života 

v současnosti vynucují v oblasti vzdělávání důraz na propojování matematiky s reálným životem a na 

rozvíjení klíčových kompetencí, jejichž definice je zakotvena v kurikulárních dokumentech. Oblast 

výtvarného umění a vizuální kultury může v mnoha ohledech vytvářet zajímavý kontext pro poznávání 

matematiky již od předškolního věku po dospělost. V tomto příspěvku bude představen výzkum, který 

byl navržen v rámci tématu disertační práce Výtvarné umění a vizuální kultura ve výuce matematiky, a 

který se zabývá právě tvořivostí a představivostí, tj. schopnostmi důležitými pro vytváření správných 

matematických představ. 

Abstract 

Mathematics is a discipline of a purely abstract nature. However, it is connected with the development 

of many areas of human activity. This also applies to human activity in the field of art from the 

beginnings of human civilization. Using the mathematical knowledge of the certain epoch in art requires 

a creative approach and imagination. Or, on the contrary, if we want to the order of mathematics in a 

work of art, it is necessary to re-engage creativity and imagination. The needs of life currently force an 

emphasis in the field of education on linking mathematics with real life and on developing key 

competencies, the definition of which has been enshrined in curricular documents. The field of fine arts 

and visual culture can in many ways create an interesting context for learning mathematics from 

preschool age to adulthood. This paper will present research that was designed within the topic of the 

dissertation Fine Arts and Visual Culture in the Teaching of Mathematics, and which deals with 

creativity and imagination, ie the skills important for creating correct mathematical ideas. 

Klíčová slova 

matematika; vzdělávání; učitelství; tvořivost; představivost; výtvarné umění; vizuální kultura. 

Key words 

mathematics; education; teacher’s training; creativity; imagination; art; visual culture. 
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ÚVOD 

Umění, a to nejen výtvarné, je s matematikou spjato od nepaměti. S uměním jsou jednoznačně 

spojeny pojmy krása, estetika a význam. Mnoho umělců popisuje proces vytváření svého díla 

spíš jako objevování než vynalézání. Na určité úrovni cítí, že dávají hmotnou podobu něčemu 

velkému, hlubšímu a věčnému, myšlenkám a souvislostem. Ovšem mnoho matematiků 

přiznává také jistý spirituální aspekt své práce. Pak je možné i matematiku považovat za umění. 

Nemůže být překvapující, že někteří matematikové vytváří umělecká díla nebo že existují 

umělci, kteří hledají v matematice inspiraci. (Kline, 1985), (Ornes, 2019) Významným 

milníkem v rozvoji matematického vizuálního umění je dílo Mauritse Cornelia Eschera  

(1898-1972), jenž se sám inspiroval historickými mozaikami na architektonických dílech, např. 

jak ukazuje obrázek 1 a obrázek 2. Na obrázku 1 je představeno obložení zdi v chrámu 

v Alhambře (Granada, Španělsko, 14. stol. n. l.) připomínající netopýry; je zde využita osová 

souměrnost (nebo rotace o 180°) a translace. Na obrázku 2 již vidíme dřevoryt Andělé a démoni, 

který původní mozaiku připomíná, ale zde se na toto dílo se můžeme dívat jako na vyplňování 

tří různých ploch – euklidovské, hyperbolické nebo sférické. Ve 21. století ale vzniká v této 

oblasti něco nového a překvapujícího díky novým technologiím.  

V práci se soustředíme právě na umělecká díla vytvořená s pomocí moderní technologie, na 

vizuální díla, která byla vytvořena pro svou jistou estetickou přitažlivost, a která vyrostla na 

matematických základech.  

 

zdroj: https://mathstat.slu.edu/escher/index.php/File:AlhambraWall3.jpg 

Obrázek 1 Obložení zdi v chrámu v Alhambře (Granada, Španělsko, 14. stol. n. l.) 

 

zdroj: https://mathoverflow.net/questions/50872/how-might-m-c-escher-have-designed-his-patterns  

Obrázek 2 Circle Limit IV (Heaven and Hell, 1960) - M. C. Escher 
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Vizualizace v matematice a vizuální gramotnost 

Vytváření matematického umění vyžaduje jisté znalosti jak z oblasti matematiky, tak z oblasti 

výtvarného umění. Tyto znalosti je třeba dokázat propojovat, čímž oba obory (a další obory 

příbuzné) získávají nový rozměr. Hlubší porozumění dílům matematického umění vyžaduje 

také podobné znalosti. Matematické „objekty“ jsou ryze abstraktní povahy, proto nelze vytvořit 

dokonale odpovídající model zachycující podstatu matematického pojmu. Vytvářením 

správných matematických představ (například geometrických nebo aritmetických), 

prostřednictvím různých forem a z různých směrů pohledu ale poznáváme jejich vzájemné 

vztahy. To může podpořit rozvoj představivosti a tvořivého myšlení, což je pro život velmi 

důležité. 

Na význam grafického znázorňování v geometrii upozorňuje již ve své monografii (Kuřina, 

1990) František Kuřina. Obrázek v matematice není jen grafickým záznamem toho, co 

vyjadřujeme slovy. Má nám pomáhat při zavádění pojmů, při popisu postupů geometrických 

konstrukcí a při řešení úloh. Obrázek by měl být významným nástrojem rozvoje intuice  

v matematice (a to nejen v geometrii). Dle F. Kuřiny se na geometrii můžeme dívat jako na 

metodu uvažování. Výrok z této publikace, že geometrickou představivost ve školách rozvíjíme 

nesystematicky a v omezené míře, můžeme bohužel aplikovat i do současnosti. Přitom ale 

geometrická představivost podmiňuje do určité míry i tvořivost, protože při tvůrčím procesu 

pracujeme s představou jako s obrazem v mysli. 

Raymond Duval ve svém článku (Duval, 2006) ale upozorňuje na problém kognitivního 

konfliktu spočívajícího v odlišení reprezentovaného objektu od použité sémiotické 

reprezentace. Schopnost přecházet mezi systémy reprezentací se pak stává kritickým místem 

pro rozvoj učení a řešení problémů. Je důležité rozlišovat teoretický prostor geometrických 

objektů a vztahů a prostor prostorově-grafických entit. (Laborde, 2005) S teoretickým 

prostorem se žáci setkávají například při důkazech nějakého tvrzení. Do prostoru prostorově-

grafických entit se žáci dostávají při rýsování, kreslení, pokud provádějí pohyb obrázku, měří 

velikosti apod. 

Role vizualizace v matematice také může mít roli pro uvolnění pracovní paměti žáka ve 

prospěch jiných mentálních činností (např. indukce, komparace, dedukce) a pro povzbuzení 

jeho zvídavosti a tvořivosti. Výzkumný ústav pedagogický (nyní NÚV, Národní ústav pro 

vzdělávání) v roce 2011 vydal minimetodiku nazvanou Obrazový materiál (nejen) 

v matematice (RVP, 2011), která na základě relevantní literatury shrnuje psychodidaktické 

funkce obrázků, jako například: 

 učiní text zajímavější, navozuje určitý estetický prožitek; 

 vytváří u žáků adekvátní obrazové představy; 

 umožňuje vhodně uspořádat už existující znalosti a představy; 

 usnadňuje žákovi pochopení učiva; 

 ovlivňuje způsob, kterým se žák učí; 

 probouzí zájem o učivo; 

 slouží k navození a udržení žákovy pozornosti; 

 slouží k podpoře poznávacích procesů. 

Efekt zapojení obrazového materiálu v matematice ale může být lichý, pokud obrázek obsahuje 

chyby nebo pokud není dostatečně názorný. Také záleží na tom, zda žák nebo student dokáže 

obrázek vůbec „přečíst“. Tohoto problému si je F. Kuřina vědom a ve svém článku (Kuřina, 
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2009) představuje pojem vizuální gramotnosti v kontextu matematiky jako schopnost uvidět, 

na co se díváme a poznat to, co poznáváme, viz také (Kuřina, 1990). Vizuální gramotnost je 

důležitým tématem teorie vzdělávání ve výtvarné výchově a například Mária Fulková 

předkládá definici vizuální gramotnosti jako mnohovrstevnatý fenomén. „Specifickým 

překryvem v oblasti vizuální gramotnosti mezi výtvarnou výchovou a technickými obory je 

schopnost mentální manipulace s vizuálními znaky a prostorová představivost. V historickém 

pojetí výtvarné výchovy bylo toto téma velmi výrazně akcentováno a bylo chápáno jako 

integrální součást předmětu kreslení – rýsování, např. dle osnov z roku 1953. Od 60 let 20. 

století se však tyto obsahy z předmětu výtvarná výchova vytrácely, zachovaly se snad pouze v 

souvislosti  

s tematizací architektury, nebo v rámci prostorové tvorby. Dodnes se však pedagogové, při 

zkoumání upadající schopnosti současných žáků mentálně manipulovat s vizuálními znaky  

a schopnosti prostorové představivosti, odvolávají na spolupráci s výtvarnou výchovou.“ 

(Fišerová, 2015) 

Vymezení se v oblasti výtvarného umění, výtvarné kultury a vizuální kultury ve vztahu 

k vizuální gramotnosti je ale velice náročné. Velice dobře se zhostila grafického znázornění 

vztahů a prvků vizuálně vnímatelného světa ve své disertační práci Zuzana Fišerová, viz 

následující obrázek. Výtvarné umění obohacené o lidové umění nebo užitou tvorbu se stává 

výtvarnou kulturou. Rozšíříme-li ji o kreativní průmysl, mediální komunikaci a prvky 

každodennosti, přecházíme do oblasti vizuální kultury. 

 

zdroj: (Fišerová, 2015) 

Obrázek 3  Vizuálně vnímatelná část světa a kultura 

Zakotvení tématu ve vzdělávací politice ČR 

Stávající základní kurikulární dokument Rámcový vzdělávací program v současné době 

prochází revizí. Význam našeho tématu můžeme ale vyzdvihnout v kontextu vytvářené 

Strategie 2030+. Současný návrh tohoto dokumentu upozorňuje na nutnost transformovat 

vzdělávací prostředí, vzdělávací obsahy i způsoby jejich předávání. Vzdělávání ve smyslu 

práce se znalostmi se má soustředit více na jejich pochopení, využití a vzájemné provázání, 

rozvoj gramotností a zvyšování kompetencí. Musí být umožněn rozvoj digitálního vzdělávání 

žáků  
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i učitelů. Je zde vůle zajistit lepší návaznost a provázanost vzdělávacích stupňů a také 

propojování formálního a neformálního vzdělávání. Žáci mají být vybaveni kompetencemi 

k celoživotnímu učení. Naše téma můžeme částečně zakotvit i v kapitole o občanském 

vzdělávání. „Občanské vzdělávání má lidi vést k vzájemnému respektu a toleranci, ke 

kritickému myšlení a k aktivnímu zájmu o věci veřejné a život kolem sebe. … Podstatná je též 

mediální gramotnost, kritické myšlení, schopnost uvažovat o sobě, účinně nakládat s časem  

a informacemi, chápat společenské dění i v mezinárodním kontextu, spolupracovat v týmech  

a disponovat povědomím o rozmanitosti a kulturních identitách a respektovat je.“ Vzdělávání 

by také mělo být individualizováno tak, aby byly podporovány didaktické postupy umožňující 

práci s heterogenními kolektivy. (MŠMT, 2020) V našem pojetí to znamená, že například učivo 

matematiky může být předkládáno v rozmanitých formách díky digitálním prostředkům, které 

mohou zaujmout i žáky, kteří se cítí být více orientováni humanitním směrem. 

NÁVRH VÝZKUMU 

Vymezení výzkumného problému 

Tento příspěvek vznikl v rámci zpracovávání dizertační práce Výtvarné umění a vizuální 

kultura ve výuce matematiky. Práce samotná se bude skládat ze tří částí. V první části bude 

představen průvodce matematickým uměním 20. a 21. století. V druhé části bude uvedeno více 

než 15 příkladů využití prvků výtvarného umění nebo vizuální kultury ve výuce matematiky 

v podobě konkretizovaných příprav pro různé stupně vzdělávání. Poslední část dizertační práce 

se bude zabývat výzkumem, který s danou problematikou souvisí. 

Výzkumný problém byl stanoven následovně:  

analyzovat úroveň tvořivého myšlení a rovinné představivosti studentů učitelství primární  

a preprimární edukace 

Předpokladem pro tento výzkumný problém je, že charakter výuky geometrie, ve které jsou 

zaváděny prvky výtvarného umění a vizuální kultury a zároveň naplňovány vzdělávací cíle 

předmětu, má odlišný vliv na úroveň tvořivého myšlení a rovinné představivosti studentů. 

Cílem výzkumu je zjistit vztah úrovně figurálního tvořivého myšlení a rovinné představivosti 

studentů učitelství primární a preprimární edukace a zjistit souvislosti rozvoje těchto 

kognitivních funkcí. 

Proměnnou rovinná představivost měříme pomocí standardizovaného testu – Vonkomerova 

testu rovinné představivosti. Proměnnou figurální tvořivost měříme pomocí Torranceho testu 

figurální tvořivosti, jehož použitá podoba byla standardizovaná na Slovensku. 

Výzkumný problém je rozložen do několika dílčích výzkumných otázek. 

 Ovlivní jednosemestrální výuka geometrie úroveň rovinné představivosti a figurální 

tvořivosti studentů učitelství primární a preprimární edukace? 

 Nastane významná změna v úrovni rovinné představivosti a figurální tvořivosti 

studentů učitelství primární a preprimární edukace po absolvování jednosemestrální 

výuky geometrie obohacené o prvky výtvarného umění a vizuální kultury? 

 Které další okolnosti souvisí s úrovní rovinné představivosti a figurální tvořivosti? 

 Jaké je pojetí tvořivosti očima studentů i ve vztahu k sobě sama? 
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Výzkum bude triangulován. Výzkumný vzorek tvoří studenti učitelství v mateřské škole  

a studenti učitelství 1. stupně ZŠ. Jedná se o dostupný výzkumný vzorek. Hlavní částí bude 

pedagogický experiment, dále dotazníkové šetření a nakonec analýza kreseb studentů. 

Kognitivní funkce představivost a tvořivost studentů zohledníme z pohledu použití těchto tří 

metod. Navíc datové zdroje můžeme zkombinovat a získat další závěry. Tento návrh výzkumu 

zachycuje obrázek 4. Zapojení budoucích učitelů není samoúčelné. Je důležité se zaměřit na 

přípravu studentů na jejich budoucí povolání a rysy jejich osobností, ne pouze na jejich znalosti. 

Jejich kognitivní vývoj a také vztah k matematice či jejich pojetí matematiky může významně 

ovlivnit charakter jejich budoucí výuky v praxi. 

 

Obrázek 4 Návrh výzkumu v rámci řešení dizertační práce 

V akademickém roce 2018/2019 byl započat pedagogický experiment. Výzkumu se zúčastnili 

studenti učitelství pro mateřské školy a studenti učitelství pro 1. stupeň ZŠ. V tomto roce 

probíhala výuka geometrie u kontrolní skupiny. V následujícím roce (akademický rok 

2019/2020) proběhla výuka geometrie u experimentální skupiny obohacená o prvky 

výtvarného umění a vizuální kultury a možnosti využití ICT. Charakteristiky těchto skupin 

shrnuje tabulka níže včetně charakteristických rysů proběhlé výuky. Byly zajištěny podmínky 

kladené na průběh pedagogického experimentu. Pedagogický experiment proběhl tak, že vždy 

na začátku daného semestru byli studenti otestování testem rovinné představivosti a Torranceho 

testem figurální tvořivosti. Stejné testy byly nasazeny i na konci semestru. Takto můžeme 

sledovat změnu v kognitivních funkcích nezávisle na tabulkách v příručkách testů. Oba testy 

byly zařazeny v rámci výuky a učiva. 

Tabulka 6 Charakteristika podmínek kontrolní a experimentální skupiny 

KS 
ak. rok  

2018/2019 

ZS 

Rozvíjení matematických 
představ 

zapsaných studentů 25 

 přednášky (Powerpoint) 

 LMS Moodle 

 odvozování 

 GeoGebra 

 manipulativní činnosti (skládání papíru, 
modelování, prostřihávání, stavebnice), hra 

LS 
Geometrie s didaktikou  
zapsaných studentů 54 

ES 
pilot 

ak. rok  
2019/2020 

ZS 

Rozvíjení geometrických 
představ  

zapsaných studentů 18 

 přednášky (Powerpoint) 

 LMS Moodle 

 odvozování 

 GeoGebra a 3D GeoGebra 

 manipulativní činnosti (skládání papíru, 
modelování, prostřihávání, stavebnice) 

 hra 

 prvky VU a VK 

 kreslení, komponování prvků prostoru 

 webové applety 

 3D pero 

LS 
Geometrie s didaktikou  
zapsaných studentů 66 
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 pandemie koronaviru – vzdálená výuka přes MS 
Teams, využití digitálního kreslícího tabletu, 
video 

V polovině každého semestru studenti dostali k vyplnění dotazník, který v první části 

obsahoval škálovací otázky na téma tvořivost a jejich vlastní zkušenost s tvořivostí ve škole. 

Ve druhé části dotazníku studenti odpovídali na otevřené otázky ohledně jejich koníčků, 

kroužků, her (stolních, digitálních), oblíbených slohů a směrů výtvarného umění, ale i žánrů 

hudby. 

Nakonec do výzkumu je zařazena i analýza obrazového materiálu, který tvořili studenti napříč 

skupinami na stejné téma. Úkolem bylo nakreslit mandalu do předem připravené sítě 

soustředných kružnic, přičemž nebylo určeno, zda má obsahovat pouze čistě geometrické prvky 

nebo i jiné, např. ornamentální či floristické. Analýza tohoto materiálu proběhne podobným 

způsobem, jako se tvořily klasifikační tabulky hodnot pro vyhodnocení Torranceho testu 

figurální tvořivosti v rámci jednotlivých složek tvořivosti – fluence, flexibility, originality  

a elaborace. Tato část může přinést zajímavé výsledky (srovnejte ukázky mandal studentů 

z experimentální skupiny na obrázku 5), které porovnáme s průměrnými hodnotami v testu 

tvořivosti. Úkol nakreslit mandalu byl zadán přibližně v polovině každého semestru. V tomto 

úkolu z geometrického hlediska a učiva aplikujeme geometrická zobrazení v rovině. 

       

Obrázek 5 Ukázka porovnání dvou kreseb mandal (ES, Geometrie s didaktikou), mezi 

kterými je zřetelný rozdíl v tvořivém přístupu 

TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

V této kapitole se zaměříme na pojmy představivosti a tvořivosti. Stručně se s nimi seznámíme 

z pohledu psychologie a naznačíme jejich význam v matematice. V dizertační práci budou tyto 

pojmy zohledněny i v kontextu teorie výtvarné výchovy. Důležitou pasáží v dizertační práci 

bude také uvedení těchto pojmů v oblasti neurobiologie. 

Představivost je především kognitivní proces. Sternberg (Sternberg, 2002) uvádí, že 

představivost je důležitým niterným procesem v orientaci ve vnějším světě, v rozhodování  

a jednání. Představy jsou pak mentální reprezentace těch věcí, které v okamžiku reprezentace 
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nejsou vnímány smyslovými orgány. Tento klíčový kognitivní proces se týká mentálních 

reprezentací ve všech senzorických modalitách. Vizuální představy mají všechny vlastnosti 

skutečných objektů ve světě. Jsou umístěny v nějakém druhu mentálního prostoru a tyto 

objekty jsou mentálně přesouvány nebo rotovány. (Eysenck a Keane, 2008) Představivost je 

předpokladem tvůrčí činnosti. (Hartl a Hartlová, 2000), (Půlpán, Kebza a Kuřina, 1992) 

V tomto příspěvku nás bude zajímat představivost v kontextu matematických schopností. 

Globální komponentou matematických schopností související s představivostí je schopnost 

logicky myslet ve sféře kvantitativních a prostorových vztahů. Obecnou syntetizující 

komponentou, která ovlivňuje typ matematického myšlení, je prostorová představivost. (Košč, 

1972) Dle Košče jedním z faktorů matematických schopností je prostorový faktor. Pod tímto 

pojmem se rozumí schopnost vnímat prostorové vztahy, orientovat se v prostoru, respektive 

schopnost manipulovat se skutečným nebo nějak znázorněným materiálem ve zrakovém poli. 

Dále obsahem tohoto faktoru je schopnost postihnout účelné a záměrné změny ve vizuálních 

vlastnostech představovaných nebo konkrétních objektů nebo struktur. Tento faktor se tedy 

výrazně podílí na správném řešení úloh především z oblasti geometrie.  

Pro potřeby definování prostorové představivosti do oblasti geometrie Josef Molnár definoval 

prostorovou představivost jako soubor schopností týkajících se reprodukčních i anticipačních, 

statických i dynamických představ o tvarech, vlastnostech a vzájemných vztazích mezi 

geometrickými útvary v prostoru. (Molnár, 2009) Typem prostorové představivosti je  

i rovinná geometrická představivost. Objekty představ jsou geometrické útvary v jedné rovině, 

ale v některých případech přecházíme do mentálních manipulací s těmito útvary v prostoru. 

Prostorová i rovinná představivost se rozvíjí na základě geneticky podmíněných a vrozených 

vloh. Tento vývoj se realizuje zráním a učením, které je ovlivňováno vlastní činností jedince, 

prostředím a výchovou. Prostorovou i rovinovou představivost je možno cíleně rozvíjet již 

v předškolním věku, ale i v dospělosti. Důležitou roli v rozvoji prostorové a rovinové 

představivosti hraje učitel. Více o této problematice je k nalezení např. v (Hejný, 1990), 

(Molnár, 2009), (Půlpán, Kebza a Kuřina, 1992), (Wikisofia, 2013), (Slezáková, 2011).  Záleží 

výrazně na učiteli jakou formou, jaké typy úloh a jak často takové úlohy zadává žákům k řešení. 

Pokud se učitel domnívá, že nemá dobrou úroveň prostorové představivosti, může být jeho role 

jako činitele v procesu rozvíjení představivosti žáka oslabena (mimo jiné důvody).  

Jedním ze způsobů, jak stanovit úroveň rovinné představivosti, je použití standardizovaného 

testu rovinné představivosti PFB. Tento test byl vyvinut v USA a v Československu se začal 

používat od roku 1945 v rámci zkoušky mechanických schopností. Později tento test upravil 

Ján Vonkomer, přičemž náročnost úloh se nezměnila. PFB test je považován také za test 

technické představivosti. (Vonkomer, 2007) Test tvoří 56 úloh a je na něj vymezen čas  

15 minut. Každou úlohu tvoří určitý geometrický tvar rozložený na několik nepravidelných 

částí. Úlohou je z těchto částí příslušný geometrický tvar složit. Uplatňuje se zde mentální 

rotace včetně překlápění neboli, z pohledu geometrie, nepřímá shodnost. Je třeba si uvědomit, 

že v případě překlápění se nutně zapojuje prostorová představivosti, ačkoli v mysli pracujeme 

s rovinnými obrazci. Některé úlohy mohou mít více řešení, což ilustruje například úloha na 

obrázku 6.  
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Obrázek 6 Příklad dvou řešení testové úlohy, PFB test rovinné představivosti 

Nyní se zaměříme stručně na širokou oblast související s pojmem tvořivost. Existují různé 

definice pojmu tvořivost. Jejich společnou vlastností je, že se jedná o proces, při kterém vzniká 

něco originálního a zároveň hodnotného. Dále je zde charakteristické divergentní myšlení, 

řešení problémů a vhled. Podle Roberta Weisberga je tvořivost svázána s odborností. Vysoce 

tvořiví lidé pracují na své odbornosti a vědomě vynakládají tvůrčí úsilí, aby se stali odborníky 

ve svých oborech. Ronald Finke ale vyzdvihuje roli vhledu, díky kterému dokážeme odlišit 

podnětné od nepodnětného a skvělé od tuctového. Podle některých psychologů se na tvořivost 

máme dívat jako na rys osobnosti. Na toto pojetí navázal například Howard Gardner, který se 

zabýval rozvojem tvořivosti v průběhu života. (Sternbegr, 2002) 

Ellis Paul Torrance navrhl jedny z nejznámějších testů tvořivosti, figurální a verbální 

tvořivosti. Pro nás, v kontextu matematiky a vizuální komunikace, je důležitý test figurální 

tvořivosti. Ten prošel svým vývojem a je ve světě často využívaný. Torrance chápe tvořivost 

jako proces, ve kterém se uplatňuje senzitivita na problémy a nedostatky, na mezery ve 

vědomostech, na chybějící části, disharmonii, identifikaci obtížnosti, hledání řešení, 

odhadování nebo formulování hypotéz o existujících nedostatcích, atd. Jeho chápání tvořivosti 

lze v těchto směrech vypozorovat v zadání testu. Názory na tento test se rozcházejí, byly 

sepsány mnohé studie, které ho kritizují. Vždy je třeba výsledky z toho testu posuzovat ještě 

dle dalších okolností a charakteristik testované osobnosti. (Jurčová a Szobiová, 2008) 

Test figurální tvořivosti, který máme k dispozici, je formulován ve slovenském jazyku. 

Standardizován byl na Slovensku. Tvoří jej tři úlohy: tvoření obrázku, neúplné figury  

a opakované figury. Test má za cíl zachytit následující schopnosti v tvořivém myšlení. 

Figurální fluence je zde počet relevantních odpovědí. Flexibilita se váže k přesunům v myšlení 

nebo k počtu odlišných kategorií, do kterých spadají odpovědi. Míra, do které odpověď 

představuje odklon od zřejmého a běžného, je mírou originality. Počet detailů a specifika 

zahrnutá do odpovědi jsou mírou elaborace. 

Tvořivost se tedy může projevit různými způsoby. Učitel je musí umět identifikovat a odlišit. 

Měl by žáka podněcovat tak, aby v jeho myšlení probíhaly progresivní a trvalé změny, a aby 

byly navozeny podmínky potřebné pro tvorbu. Pedagog by měl používat zejména aktivizující 

způsoby výuky i jednání se žáky. Předpokladem pro tvůrčí proces ve výuce je tedy i tvořivá 

osobnost učitele. (Petrová, 1999) 

Tématem naší práce je propojování matematiky a vizuální kultury za účelem rozvoje 

představivosti a tvořivosti. Nepochybně zde hraje významnou roli motivace, ale v tuto chvíli ji 

pro potřeby této studie nemáme jak měřit. V minulosti se takto vymezenou problematikou 

nezabývaly žádné studie. Uvedeme zde alespoň ty, které s naším tématem blízce souvisí. Jak 

lze integrovat výuku více uměleckých forem do kurikula, to představuje článek (Lajevic, 2013). 
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Výzkum proběhl na střední škole v Singapuru během 6 let u žáků ve věku 13-18 let a byl 

koncipován jako případová studie, analyzující výuku tří učitelů umění v rámci daného tématu 

„Prostor“. Zastávají ale názor, že by integraci umění měli zaštítit pouze učitelé výtvarné 

výchovy. Příspěvek (Stavridi, 2015) podává pohled na využití interaktivních aplikací, které 

jsou založeny na hře, a které můžou podpořit kreativní činnost žáků v dnešní digitální době. 

Autorka tohoto textu sestavila zajímavá schémata, která vizualizují vztahy mezi vědeckým 

obsahem (myslí tím přírodovědné předměty a matematiku), vizuálními formami umění, 

tvořivostí  

a představivostí. Našemu tématu je blízká studie (Walker a kol., 2011). Základní otázkou 

výzkumu bylo, zda studenti výtvarného umění vykazují lepší výsledky v geometrii (s důrazem 

na zdůvodňování) než studenti psychologie. Výzkumu se zúčastnili studenti malé veřejné 

vysoké školy v počtu 36  studenti se specializací v umění (studio art) a studenti psychologie. 

Jádro tvořil geometrický test (prostorově i plošně orientované úlohy) a verbální inteligenční 

test. Byla provedena regresní analýza, která potvrdila hypotézu, že studenti, kteří mají lekce 

výtvarného umění, dosahují lepších výsledků v geometrických úlohách a zdůvodňování jejich 

řešení než studenti psychologie. Pozitivnímu vlivu integrace umění do výuky se v části věnuje 

i (Brezovnik, 2015). V centru zájmu této práce je rozvoj kreativního matematického myšlení. 

Autorka popisuje pedagogický experiment, kterého  se zúčastnili žáci 5. tříd (celkem 210 žáků). 

Kontrolní skupina měla výuku matematiky tradičním způsobem a experimentální skupina, 

výuku matematiky obohacenou integrací výtvarného umění. Statisticky podložila závěr, že žáci 

experimentální skupiny, kteří absolvovali výuku matematiky s integrací umění, dosáhli ve 

čtyřech testech (rovnice, nerovnice, mocniny a výpočet obvodu geometrického útvaru) lepších 

výsledků než žáci v kontrolní skupině. Autorky další výzkum ukazuje na to, že ještě 

významnější projev integrace umění v hodinách matematiky nastane po 3-5 letech takto 

zaměřené výuky. Další články, na které lze relevantně navázat, jsou např. (Bautista a kol., 

2015), (Boldes, Harries a Newton, 2010), (Brinkman a Sriraman, 2008), (Hwang a kol., 2007), 

(Root-Bernstein, 2015). 

PRAKTICKÁ ČÁST 

Pedagogický experiment 

Tohoto experimentu se zúčastnili studenti učitelství pro 1. stupeň ZŠ a studenti učitelství pro 

mateřské školy. Studenty obou oborů lze zařadit do jedné skupiny, protože jsou si blízcí věkem 

(v rozmezí 19 až 23 let), rozložením absolvovaného středního vzdělání, motivací ke studiu  

a především dobrým vztahem k dětem. Obsah studia obou oborů je velice rozmanitý. Studenti 

učitelství pro mateřské školy mají ale z hlediska výuky matematiky méně náročné studium. 

Šetření v kontrolní skupině bylo provedeno v akademickém roce 2018/2019, následující 

akademický rok v experimentální skupině s pilotáží a nakonec v akademickém roce 2020/2021 

bude proveden na základě nových zkušeností vyladěný experiment. Návrh tohoto 

pedagogického experimentu zachycuje také obrázek 7. 
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Obrázek 7 Koncept pedagogického experimentu 

Máme k dispozici výsledky testů rovinné představivosti - pretestů a postestů v kontrolní  

a v pilotní experimentální skupině. Na ně se zaměříme.  

V rámci kontrolní skupiny jsme získali 72 výsledků v pretestu i postestu z testu rovinné 

představivosti. Sestavíme histogramy četností pro pretest a posttest na základě užití Sturgesova 

pravidla. Zatřídíme soubory do 7 skupin. 

     

Obrázek 8 Histogram měření rovinné představivosti v pretestu a posttestu u kontrolní skupiny, 

podle rozmezí získaných bodů 

Střední hodnota statistického souboru pro pretest je přibližně 30,8 a pro posttest 37,5 bodů. 

Vizualizujeme charakteristiky obou výběrů. Je vidět, že došlo k lepším výsledkům v PFB testu.  

 

Obrázek 9 Krabicové diagramy získaných bodů v testu představivosti, kontrolní skupina 
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V experimentální skupině při pilotáži bylo měření zkomplikováno slabším ročníkem v oboru 

učitelství pro MŠ, komplikacemi na konci zimního semestru, kdy měly proběhnout první 

posttesty, ale hlavně kvůli pandemii koronaviru. Pro experimentální skupinu nakonec máme 

68 výsledků v pretestu a pouze 30 výsledků v posttestu. Pro náhled na získaná data budeme 

postupovat obdobně jako u vyhodnocení kontrolní skupiny, ale dále bude třeba volit statistické 

testy pro tuto situaci. 

Aby byly histogramy četností úspěšnosti v testu představivosti pro porovnání co nejnázornější, 

zatřídíme údaje do 6 skupin, tentokrát se nebudeme pevně držet Sturgesova pravidla, protože 

v posttestu máme mnohem méně výsledků. 

     

Obrázek 10 Histogram měření rovinné představivosti v pretestu a posttestu u experimentální 

skupiny, podle rozmezí získaných bodů 

Středního hodnota pretestu je přibližně 33,5 a posttestu 43,5. Opět došlo ke zlepšení výsledků 

v řešení PFB testu představivosti jak ukazuje příslušný krabicový graf. Bude opět ověřeno, že 

došlo ke změně v úspěšnosti řešení PFB testu rovinné představivosti.  

 

Obrázek 11 Krabicové diagramy získaných bodů v testu představivosti, experimentální 

skupina 

Nás ale nejvíc zajímá, zda získání většího skóre v tomto testu bylo výrazně jiné  

u pilotní experimentální skupiny. Vidíme, že změna ve skóre u experimentální skupiny je 

výraznější než u kontrolní skupiny. Lze si povšimnout, že již v pretestu v experimentální 

skupině studenti dosahovali lepšího skóre než studenti o rok dříve v kontrolní skupině. Pilotáž 

v rámci pedagogického experimentu naznačuje, že začleňování prvků výtvarného umění  

a vizuální kultury ve výuce geometrie může mít vliv na úroveň rozvoje rovinné představivosti 

studentů. Aby nastala významnější změna, je třeba posílit pozici aktivit na rozvoj rovinné 

představivosti u experimentální skupiny v následujícím roce.  
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Obrázek 12 Krabicové diagramy získaných bodů v testu představivosti, porovnání kontrolní a 

pilotní experimentální skupiny 

Testování rovinné představivosti studentů doplňuje ještě testování tvořivého myšlení pomocí 

Torranceho figurálního testu. V rámci kontrolní skupiny máme 68 odpovědí v pretestu  

a 61 odpovědí v posttestu. V rámci pilotní experimentální skupiny máme však v pretestu 58 

odpovědí a v posttestu kvůli pandemii koronaviru pouze 27 odpovědí. Vyhodnocení testu bylo 

v průběhu celého experimentu zajištěno jedinou osobou, protože i příručka k testu připouští 

různé interpretační citlivosti skórovatele. Získaná data budou porovnávána mezi sebou, protože 

sledujeme především změnu a vztah k jiným veličinám.  

Z osobní zkušenosti je třeba ale konstatovat, že tento test studenti obecně neradi vyplňují, bojí 

se prolomit nějaká tabu, jsou zvyklí hledat přímočará řešení. Taktéž se bojí kreslit, protože si 

myslí, že nedokážou v kresbě dostatečně dobře vyjádřit svůj nápad. Přitom zvládnutí kresby se 

zde nehodnotí, na což byli studenti předem upozorněni. Důležitou roli zde má popisek obrázku.  

Dotazník pro studenty 

Dotazník pro studenty obsahoval 13 otázek s pětibodovou škálou ztotožnění se s daným 

výrokem. V tomto dotazníku studenti mají zachytit svoje pojetí tvořivosti a zkušenosti 

z předchozího vzdělávání. V druhé části dotazníku jsou studenti dotazováni na: 

 typ absolvované střední školy 

 záliby 

 navštěvované kroužky 

 stolní hry, které hrají 

 hry na mobilních zařízeních, které hrají 

 počítačové nebo konzolové hry, které hrají 

 oblíbené hudební žánry 

 oblíbené umělecké slohy nebo směry 

V tuto chvíli probíhá zpracování dat zbývajících dotazníků. V rámci kontrolní skupiny bylo 

získáno 72 odpovědí a v rámci pilotní experimentální skupiny právě 59 odpovědí, celkem tedy 

131 odpovědí. Získáme také přehled o „vizuálním vkusu“ studentů.  

Data z dotazníku budou moci být propojena s výsledky testu představivosti a tvořivosti a bude 

moci být zachycen vztah mezi: 

 hraním her a úrovní představivosti 
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 zálibami či kroužky a tvořivostí 

 oblíbenými hudebními žánry a tvořivostí 

 typem absolvované školy a oběma zkoumanými kognitivními funkcemi 

a pod. 

Analýza obrazu 

Z experimentu máme zatím k dispozici 109 kreseb mandal. Bylo předem ujasněno, že se jedná  

o symetrický ornament umístěný do kruhu. Více podmínek nebylo určeno. Každá kresba bude 

kódována podobným způsobem, jakým vznikly klasifikační seznamy pro vyhodnocení 

Torranceho testu figurální tvořivosti. Všechny prvky v kresbě budou zatříděny do vhodně 

zvolených kategorií (např. lineární, spirální, floristické, …). Přechody mezi kategoriemi bude 

odrážet složka tvořivosti flexibilita, jedinečnost prvků složka originalita, počet uznatelných 

prvků složka fluence a složka elaborace by odrážela stupeň prokreslenosti co do správnosti 

zvládnutí symetrie. 

Vytvoříme tedy návrh nestandardizovaného testu figurální tvořivosti. Dále zjistíme, zda mezi 

výsledky v Torranceho testu tvořivosti a takto experimentálně získanými výsledky je 

souvislost.  

ZÁVĚR 

Předmět matematika se neustále potýká především v sekundárním vzdělávání s neoblíbeností. 

Aby se mohly u žáků rozvinout základní matematické představy o abstraktních pojmech 

matematického aparátu, je třeba volit vhodné modely a aktivity. Prostřednictvím vhodných 

forem a digitálních formátů můžeme oslovit žáky a studenty přes matematiku obohacenou  

o prvky výtvarného umění a vizuální kultury. Matematika je všude kolem nás, usnadňuje nám 

život. Širší množina žáků pak může poznávat vnitřní i vnější krásu matematiky na základě 

vlastní aktivní činnosti. Některé nové řady učebnic taková pojítka již obsahují. Volně prodejné 

pracovní sešity takto pojaté jako celek jsou například Umění – kniha aktivit (Jiri Models a.s.) 

nebo Tohle už vůbec není matika - Knížka aktivit, kterou úča nesmí vidět (Anna Weltmanová). 

Náš výzkum v oblasti tvořivého figurálního myšlení a představivosti byl pojat v duchu 

požadavku na novost v oblasti výzkumu a vývoje. Propojujeme získaná data různými způsoby. 

Prvotní pohled na kompletní data v oblasti rovinné představivosti naznačuje kladný posun 

v úrovni této kognitivní funkce. Přestože průběh experimentu narušila pandemie koronaviru, 

využijeme množství získaného obrazového materiálu, který zpracovávali studenti s větší 

motivací než standardizované psychologické testy. Při neformálních rozhovorech studenti 

přiznali, že pojetí výuky geometrie v kontextu vizuální kultury v takové výjimečné době jim 

velice pomohla předmět zvládnout i při obecně zvýšené psychické zátěže.  

Práce v tomto oboru také může oslovit podobně smýšlející část pedagogické společnosti. Ve 

volně dostupných zdrojích nejsou zatím propracovanější přípravy na hodiny, ve kterých by se 

snoubila matematika s uměním (napříč vzdělávacími stupni). 
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Abstrakt 

Programování ve výuce formální logiky funguje jako vhodný konstruktivistický prvek. Je jisté, že 

znalost programování a trénink v algoritmickém myšlení vedou k lepším výsledkům v oblasti výuky 

formální logiky. Samozřejmě též existují programovací jazyky založené na deklarativním paradigmatu, 

které jsou přímo určené pro podporu výuky logiky. Existuje též možnost využít jazyky založené na 

imperativních paradigmatech pro podporu popisu stavových automatů. Co zde však chybí, je využití 

imperativních jazyků, které se žáci středních škol běžně učí, ve spojení s deklarativním přístupem 

(najednou, ne odděleně), popisujícím logiku výsledného řešení tak, jako kdyby žáci sestavovali logickou 

funkci (či logický obvod). Nejsou zde důkazy o tom, že by přímo výuka základních logických funkcí, 

kombinační logiky a sekvenční logiky mohla být vhodným způsobem podpořena programováním, které 

by věrně popisovalo funkce logických řešení v uvedených oblastech. Práce se zabývá sumarizací 

informací k nově navrženému a vytvořenému programovacího diskurzu, který spojuje dvě protichůdná 

programovací paradigmata, a jeho využitím ve výuce číslicových systémů. A to tak, aby díky tomuto 

způsobu programování bylo možno popisovat logické systémy čistě s použitím logických funkcí, nikoli 

s pomocí podmínkových výrazů. Dále bude charakterizován přínos tohoto diskurzu v samotné výuce. 

Pomocí vědomostních testů bude zkoumáno, jakých kognitivních výsledků dosahují žáci ve skupinách 

s využitím tohoto diskurzu a bez něj. Kromě toho bude prostřednictvím dotazníkového šetření 

zkoumáno, jak žáci samotný diskurz v rámci výuky vnímají. Zamýšlená disertační práce, o kterou se 

tento článek opírá, si klade za cíl odpovědět na otázku, zdali nastíněné spojení více paradigmat v jednom 

řešení (integrovaná výuka) má smysl pro výuku číslicových systémů. Pokud ano, tak jak konkrétně. 

Naopak v případě problémů a úskalí je zapotřebí je jasně definovat. Nejde jen o to konstatovat, že 

programování při výuce pomáhá, ale je zapotřebí vědět, zdali (jak a do jaké míry) může zacílená úprava 

filozofie vysokoúrovňového jazyka přispět i v logických oblastech mimo formální logiku, např. ve 

specifické oblasti číslicových systémů. Článek souhrnně představí výše nastíněný problém k řešení, 

navrhovaný způsob jeho řešení, v omezené míře i pedagogickou teorii, která se k řešení problému váže, 

hypotézy k ověření, zvolenou metodologii a též průběžně zpracovávané a zjištěné výsledky. 

Abstract 
Formal logic area training can be supported by constructivism using programming language(s). It is already known 

that the knowledge of programming and the training completed in the area of an algorithmic problem 

solving lead to better cognitive results in the area of formal logic. It is also possible to use the 

programming languages based on declarative paradigm to directly support training in the logic area. An 

Automata-Based paradigm based languages can be used as well to describe automata. There is still a 

lack of usage of an imperative paradigm based programming languages altogether with declarative 

approach (at once) that could describe digital logic systems on hardware level, however. There are HDL 

(System C, Verilog or VHDL) available languages, but these are not used on daily basis as the standard 

high level imperative based languages to support programming on secondary schools. Moreover, there 

is no proof that ordinary imperative paradigm languages can support training of digital systems 

(including Boolean algebra, combinational logic and sequential logic) appropriately. This work is based 

on dissertation thesis that deals with the proposal of a new programming discourse which merges two 

stand-alone programming paradigms (imperative and declarative) with the usage in the digital logic 

systems training at secondary school. This discourse could describe logic systems using an imperative 

way of programming avoiding using “if statements” and using logic functions or Boolean logic 

operators instead. As the next step the motivation aspects and an impact of such influenced training will 

be measured. Knowledge based performance test will be used to determine the impact as well. The main 

goal of the work is to answer the question if the specific programming discourse utilizing two different 

paradigms inherited into the training of the digital logic systems can enhance the training. If so, it must 

be clearly defined how. For this purpose the work introduces the problem that should be solved, the 
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possible way of how to do it, related pedagogical theory, hypotheses that should be verified, variables 

for the research, information about the learning materials and the tools to help verify the hypotheses. 

Klíčová slova 

Číslicové systémy, imperativní programování, deklarativní programování, diskurz DCBLP, badatelsky 

orientované úlohy 

Key words 

Digital Systems, Imperative Programming, Declarative Programming, DCBLP Discourse, Information 

Technologies, Inquiry Based Tasks 

1  VYMEZENÍ VÝZKUMNÉHO PROBLÉMU 

Smyslem disertační práce je ověřit, zda případná změna náhledu na paradigmata programování 

a především jejich různorodé (a zároveň souběžné) využití při řešení číslicově orientovaných 

problémů ve výuce na střední škole s použitím vysokoúrovňových jazyků a nového 

programovacího diskurzu, jak bude popsáno dále, může teoreticky přispět ke zkvalitnění výuky 

programování a především výuky logiky a číslicových systémů, lepšímu propojení logiky 

a programování a získání vhodných (i nových, inženýrsky založených) návyků studentů 

v oblasti řešení logických a číslicových řešení. Otázky, ze kterých bude výzkum vycházet, jsou 

následující: 

1.  Skutečně povede změna výuky obecně k většímu zájmu žáků o tuto oblast výuky? 

2.  Budou žáci vnímat využití specifického programování v číslicových systémech jako 

přínosné? 

3. Jak se projeví využití specifického programování v kognitivní rovině dosahování 

 jednotlivých výukových cílů (porozumění, rozlišování číslicových obvodů, návrh 

 číslicově založených řešení, kreativní přístup)? 

1.1 Výzkumná otázka 

Může změna způsobu výuky číslicových systémů, podpořená logickým, číslicové založeným 

programovacím diskurzem, přispět ke zkvalitnění a zatraktivnění výuky logiky číslicových 

systémů, získání vhodných (inženýrsky založených) návyků studentů1 střední školy při řešení 

logických úloh a budou studenti vykazovat lepší kognitivní výsledky ve zkoumané oblasti? 
1.2 Cíl práce 

Navrhnout, definovat a ověřit přínos nového, doménově specifického programovacího diskurzu 

ve výuce číslicových systémů z hlediska afektivního i kognitivního dopadu na žáky. To 

zahrnuje dvě oblasti – technickou a pedagogickou. V oblasti technického výzkumu a vývoje se 

jedná o definování nového multiparadigmatického, doménově specifického programovacího 

diskurzu2 (Foucault, 1994). V oblasti pedagogického výzkumu se jedná o ukotvení 

problematiky v rámci pedagogické teorie, podchycení vlivu změny výuky na žáka a prezentaci 

doporučení směrem k pedagogické veřejnosti. 

1.3 Dílčí cíle 

 Sumarizovat problémy pedagogické praxe v oblasti výuky číslicových systémů 

a programování na střední škole (SŠ). 

 Definovat možnost nového programovacího diskurzu pro podporu výuky a pokrytí 

potřeb pedagogické praxe. 

                                                           

1  Pojem „student“ je v práci použit v širším kontextu. Jednak jako žák SŠ a též jako „studující danou 

oblast“.  
2  Samotný termín diskurz bude v kontextu nového doménově specifického způsobu programování dále 

precizován v disertační práci. 
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 Definovat název, princip a pravidla nového programovacího diskurzu. 

 Vybrat programovací jazyk pro aplikaci programovacího diskurzu. 

 Nalézt pedagogickou a psychodidaktickou oporu pro nový programovací diskurz. 

 Seznámit odbornou veřejnost s programovacím diskurzem a způsobem využití. 

 Vytvořit podpůrné metodické materiály. 

 Stanovit a experimentálně využít aktivizující výukové metody ve výuce, pilotáž. 

 Vytvořit plán výzkumu a metodické pomůcky pro realizaci. 

 Uskutečnit pilotáž a předvýzkum na SŠ. 

 Seznámit odbornou veřejnost s průběžnými výsledky a zjištěními. 

 Uskutečnit výzkum na SŠ. 

 Sumarizovat zjištění a navrhnout doporučení pro výuku číslicových systémů. 

1.4 Očekávané výsledky 

Autor očekává, že bude vytvořen nový programovací diskurz pro podporu výuky číslicových 

systémů; pro podporu výuky obohacené tímto diskurzem budou zpracovány výukové 

materiály a prostřednictvím článků s ním bude seznámena odborná veřejnost. Dále se očekává, 

že bude ověřena jeho využitelnost ve výuce na vybrané (vybraných) SŠ s informatickým 

kurikulem. Zároveň bude experimentálně využito i badatelsky orientovaných úloh a zjištěno, 

zdali je takových úloh možno ve spojení s diskurzem vhodně využívat. Očekává se, že bude 

zjištěn dopad na úroveň osvojení poznatků žáka v oblasti číslicové techniky, stejně jako bude 

zjištěno, jaký je postoj žáka k obsahu výuky. Očekává se, že výzkum odhalí úskalí a výhody 

obsahově pozměněné výuky, a že autor předloží doporučení pro pedagogickou praxi v 

souvislosti s jeho používáním. To vše bude opřeno o pedagogickou teorii a data získaná 

výzkumem. 

2  ZHODNOCENÍ STAVU A TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

Z dosavadní školní praxe autora a dostupných publikací zjišťujeme, že se učitelé v oblasti 

výuky programování nejen na středních (informaticky zaměřených) školách kromě 

nedostatečného časového prostoru potýkají nikoliv s nezájmem studentů, ale mnohdy spíše 

s neadekvátními a kognitivně nedostačujícími úlohami k řešení (Stuchlíková et al., 2015), 

nerozlišováním přínosu objektově orientovaného programování (OOP) v porovnání se 

strukturovaným programováním, využíváním prefabrikátů objektů definovaných vývojovými 

prostředími. Také ze strany kurikulárních dokumentů je vyžadováno pouze imperativní 

programování na úkor jiných paradigmat (NUV, 2008). Naopak v oblasti technické výuky 

zaměřené na logické funkce a číslicové systémy (tam, kde jsou zahrnuty do kurikula) se 

setkáváme spíše s nezájmem zapříčiněným vyšší obtížností ve spojení s elektronikou, tedy 

i nízkou atraktivitou učiva pro informatiky (Hapl, 2018). Hardwarově orientovaná výuka 

(rozumějme jako zaměřená na elektroniku) je pro softwarově orientované mladé studenty sama 

o sobě ne příliš zajímavá a takto zaměření studující v ní nevidí přínos a reálné využití – i díky 

tomu, že již hotová technická/elektronická řešení jsou v dnešní době již velmi snadno dostupná 

(Hapl, 2020a). 

2.1  Návrh řešení 

Je možné, ba dokonce žádoucí, nalézt takové řešení pro výuku středoškolských studentů 

informatiky, které dokáže vytěžit maximum z uvedených výukových oblastí, tj. z číslicových 

systémů a programování, vzájemně je propojit a nabídnout tím komplexní řešení pro podporu 

takto integrované výuky s využitím vhodných výukových metod. Ve své podstatě jde 

o nalezení možnosti vyučovat číslicové systémy s využitím prostředku, který je studentům 

informatiky zaměřeným na software blízký – programovacího jazyka. Zároveň se nabízí 

možnost dosáhnout smysluplné aktivizující výuky programování s využitím více paradigmat 
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(Gal-Ezer, Habiballa, 2006, s. 104-113), se zapojením jednoduchých úloh a principů z oblasti 

číslicové logiky a s následnou aplikovatelností i na technologie IoT (Hapl, 2018).  

Při zkoumání dostupných řešení u nás i ve světě zjišťujeme, že spojení programovacích 

paradigmat (multiparadigmatické programování založené na imperativních i deklarativních 

prvcích), číslicových systémů, soudobých programovacích jazyků aplikovatelných na zcela 

nová zařízení IoT je nejen neobvyklé, ale v podstatě se jedná o nezmapovanou oblast. Existují 

již jisté pokusy o využití některých deklarativních paradigmatických prvků u některých 

vysokoúrovňových jazyků (Morrison, 2015), ale nikoliv ve spojení s výukou číslicové 

techniky, a už vůbec ne na IoT, natožpak aby se věnovala pozornost edukační složce. Existují 

také snahy o implementaci dvou různých paradigmat do výuky (Gal-Ezer, Harel, 1999, s. 114-

147) – tím není míněno strukturované a objektové paradigma, obě totiž spadají pod imperativní 

(Gabbrielli, Martini, 2010), je zde řeč o imperativním a deklarativním programování, avšak 

pouze v oblasti výuky teorie a to navíc jinde ve světě (Izrael), ale ne v ČR. Pokusem 

o skloubení myšlenky Gal-Ezer a izraelského přístupu CS kurikula u nás byl jediný experiment 

provedený na několika školách Moravskoslezského kraje (Sulír, 2009). Nicméně i přesto je pro 

následující práci zajímavé Sulírovo zjištění, že „čím více má student znalostí z oblasti 

programování, tím úspěšnější je při tvorbě konečných automatů.“ V našich končinách se též 

vůbec nedopřává sluchu integrované výuce (multioborovým tématům) a to nejen v oblastech 

technické výuky (Průcha, 2005). Byla však zaznamenána snaha o konstruktivistické pojetí 

výuky teoretické informatiky na vysokých školách (Habiballa, Kmeť, 2004, s. 829-841; 

Jendryščík, 2018). Tato snaha sice zahrnuje i Booleovu algebru, ale spíše z formálně–

matematického hlediska.  

2.1.1 Koncepce diskurzu Digital Circuits Based Logical Programming 

Jedním z možných řešení (v předchozím textu nastíněného) alternativního programování 

založeném na využití principů číslicových obvodů a booleovské logiky, kombinaci 

strukturovaného programování, objektově orientovaného programování a netradičně Flow-

Based programování (FBP), (Morrison, 1994) je nový diskurz DCBLP – Digital Circuits 

Based Logical Programming založený na principech tvorby číslicových systémů (Blatný, 

1982; Matoušek, 2001; Roth, 2004), a jehož myšlenka byla definována a dále rozvinuta na PřF 

OU (Hapl, 2019; Hapl, Habiballa, 2019a). 

Veškerý princip tohoto programování spočívá v přímém přenesení hmotného světa 

(technického vybavení), fyzikálních principů a vnitřní logiky číslicově založených systémů do 

prostředí nehmotného (software) jedna ku jedné. Faktem je, že v hmotném světě můžeme 

vytvářet logicky fungující systémy na bázi číslicových integrovaných obvodů, jejich 

vzájemného propojení dle zamýšlené výsledné logiky a funkce, toků dat v těchto systémech 

s pomocí elektrických signálů (Blatný, 1982; Roth, 2004). Tvůrci (Hapl, Habiballa) z PřF OU 

předpokládají, že s pomocí dnešních technologií lze velmi podobným způsobem vytvořit 

výslednou funkci jen s pomocí kódu, který však nebude syntetizován do podoby HW (jak je 

tomu u HDL jazyků), nýbrž bude klasicky zpracováván prostřednictvím procesoru (CPU) na 

zvolené platformě; ovšem jinou konstrukcí kódu než v případě tzv. Automata-Based řešení. Pro 

některé jednoduché logické funkce, a ne příliš složitou kombinační logiku, lze základ kódu 

postavit na základu strukturovaného programování. 
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Pro složitější a rozsáhlejší logiku (např. některé sekvenční obvody) je následně zapotřebí využít 

principů objektově orientovaného programování (opět imperativní paradigma). Vlastnosti 

integrovaných obvodů (vnitřní logiku, obrázek 1) si v tomto pojetí můžeme představit jako 

konstrukce třídy, jednotlivé integrované obvody jako jejich instance. Jejich vzájemné logické 

propojení jako vstupy a výstupy metod těchto instancí, vodiče jako proměnné, pipes či queues; 

místo elektrického signálu si představme dohodnuté číselné hodnoty předávané mezi vstupy a 

výstupy. Samotné číslicové obvody a jejich sestavování do složitějších funkčních celků jsou 

založeny právě na definování vstupů, vnitřních stavů a výstupů. Z hlediska toku dat musíme 

použít Flow-Based principy (deklarativní), ale částečně i filozofii Automata-

Based Programming. Využití logiky je zde zastoupeno logickými funkcemi na množině 

binárních hodnot jako výrazového prostředku pro deklarativní i procedurální reprezentaci 

problému. Nejedná se v tomto případě jen a čistě o deklarativní část (definování vstupů a 

výstupů, přičemž za vykonání zodpovídá nějaký dokazovač vět nebo generátor modelů), ale 

zde je programátor zodpovědný i za konkrétní logické řešení. V tom třeba tkví rozdíl mezi tímto 

pojetím a čistě logickým programováním, jak je známo např. z jazyka Prolog. Jedná se o využití 

logiky tak, aby se dala využít v imperativním programování. Zjednodušeně: popisujeme 

činnost hardware na nejnižší úrovni pomocí logiky, na které je hardware postaven, ovšem 

s využitím možností a komfortu, který nabízejí soudobé vysokoúrovňové programovací jazyky. 

Něco takového by bylo ještě před 20 lety naprosto nemyslitelné a ještě před 10 lety 

neaplikovatelné na něčem, co se dá použít v běžném životě (např. zařízení IoT). Dnes to již 

technicky nejen lze, ale přestává to být i nepraktické. Bližší informace o diskurzu a jeho 

aplikaci na jazyk Python a zařízení IoT je možno získat z příspěvků pro konference PEL 2018 

(Hapl, 2018) a ICCMSE 2019 (Hapl, Habiballa, 2019a,b) a též z hotových skript OU (Hapl, 

2019a). Samotný diskurz získal ocenění v podobě 2. místa v kategorii metodických prací 

v soutěži uskutečněné v rámci mezinárodní konference SVK-DI 2019 (Hapl, 2019b). 

2.2  Kurikulární změny 

Z hlediska obsahového se oblast číslicové techniky v části pojednávající o Booleově algebře 

a logických funkcích doplní o realizaci logických funkcí ve vyšším programovacím jazyku. 

Žáci si nejprve vytvoří své první programové funkce využívající logické operace. 

S přibývajícím učivem z oblasti kombinačních obvodů a tvorby logických sítí pak tyto dopředu 

připravené funkce využívají k vytvoření funkčního řešení logického problému, jako kdyby jej 

sestavovali z reálných číslicových obvodů. Až poté se přistoupí k výuce sekvenčních obvodů 

 

Obrázek 13 Popis základního propojení jednoduchých logických funkcí 
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a propojení s objektově orientovaným programováním. V této fázi se již bez objektů v mnoha 

případech nelze obejít. 

Aby bylo možné diskurz v rámci výuky využívat výše uvedeným způsobem, je zapotřebí 

upravit kurikulum pro dosahování potřebných prekonceptů žáků. Samotný koncept výuky lze 

rozdělit do tří na sebe navazujících etap. Tyto etapy byly původně prezentovány v rámci PEL 

2018 (Hapl, 2018) a později byly ještě drobně upraveny v dalších článcích (viz seznam 

publikací). 

Prekoncepty žáků pro zdárnou realizaci jsou poměrně jasně dány. Výuku je možné uskutečnit 

jen tehdy, pokud již žáci absolvovali základy algoritmizace a základy programovacího jazyka 

(1. etapa), který se bude využívat (např. Python). Nejpozději souběžně s výukou číslicové 

techniky se žáci seznamují i s OOP (2. etapa). A to jak v samostatném předmětu s obsahem 

programování, tak i ve výuce číslicové logiky. Nakonec vše zužitkují (3. etapa) na 

technologiích IoT (např. Raspberry Pi) při programování externích, číslicově řízených periferií. 

Etapa 3 v rámci této práce není zkoumána. Vizualizaci propojení předmětů, oblastí a učiva 

naleznete na obrázku 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3  Vymezení problematiky z ontogenetického hlediska 

Jak již bylo uvedeno v předchozím textu, navrhované změny v obsahu a pojetí učiva se týkají 

žáků středních škol s informatickým zaměřením. Z hlediska vývojového stádia se jedná 

o „období pozdní adolescence ohraničenou věkem 15 až 20 let. Jedná se o bouřlivé období 

zahrnující proměnu osobnosti člověka podmíněnou mnoha faktory psychologickými, 

biologickými, sociálními“ (Vágnerová, 2005, s. 324). Tempo rozvoje osobnosti v uvedených 

oblastech je u každého jedince různé. Z pohledu vzdělávacího se jedná o „období zaměřené na 

profesní přípravu“ (Vágnerová, 2005, s. 324). V návaznost na teorii sociálního učení by se 

tohoto období mělo využít pro získávání i rozvoj schopností a dovedností, které jsou v období 

dospívání považovány za důležité (Vágnerová, 2005, s. 321–325). Uvádí se, že i přes bouřlivé 

změny v oblasti osobnosti člověka převládají tendence k uniformitě. „Mnozí adolescenti se 

snaží být originální (snaží se dávat najevo svou individualitu), nicméně byť i pro ně uniformita 

představuje ochuzení, nabízí jim určitou jistotu“ (Vágnerová, 2005, s. 329). Většinou si každý 

vlastní styl zvolí sám bez ohledu na předkládané vzory. 

 

Obrázek 14 Spojení výukových oblastí v jednotlivých etapách výuky 
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V tomto období se poznávání světa a jeho zákonitostí opírá o obecnější pravdy. Poznávání 

i myšlení přechází od konkrétního k abstraktnímu (konkrétní věci jsou nahrazovány symboly). 

Vágnerová, která se odkazuje na Piageta (Vágnerová, 2005, s. 332), toto období popisuje jako 

„stádium formálních logických operací“, které lze (dle Piageta) spojit s „hypoteticko-

deduktivním myšlením“. Začíná totiž převládat hypotetické uvažování o věcech, které reálně 

neexistují nebo jsou málo pravděpodobné. Vágnerová se dále opírá o Keatinga, který zjistil, že 

„formálně logické operace umožňují posuzovat problém z více hledisek“. Člověk začíná 

uvažovat více systematicky, ověřuje hypotézy, hledá další alternativní řešení problémů. 

Dochází k experimentování s vlastními úvahami, rozšiřuje se flexibilita myšlení, myšlenkové 

operace v oblasti analýzy a syntézy (induktivního myšlení) se dále rozvíjí. „Jde o přesah 

poznávání do oblastí, kterou nelze přímo pozorovat a na úroveň přesahující dílčí zkušenosti“ 

(Vágnerová, 2005, s. 333). Vzhledem k tomu, že se myšlení tohoto typu teprve utváří (a to jak 

víme u každého jedince jiným tempem a v různém rozsahu), bývá problém s „přesnějším 

diferencováním mezi reálně existujícími a možnými alternativami“. Stádium předcházející 

pozdní adolescenci (raná adolescence, 10–15) je v této oblasti typické tím, že „všechny 

alternativy mají stejnou váhu. To je dané jednak nezralostí, ale také dosud chybějícími 

zkušenostmi“. V období pozdní adolescence člověk postupně dokáže přiřazovat různým 

řešením i různou váhu (to však pokračuje až do období dospělosti). Dále se toto období 

z hlediska kognitivních operací vyznačuje rozvojem „kombinačního myšlení“ (Vágnerová, 

2005, s. 334). „To umožňuje úspěšně řešit úlohy vyžadující formální logiku“ (kombinace, 

srovnávání, řazení, příčina, důsledek). Myšlení začíná být pružnější, člověk je otevřen novým 

způsobům řešení. Formální operace umí používat lépe, ovšem je zapotřebí je zafixovat 

cvičením (Vágnerová, 2005, s. 338). Je však potřeba upozornit na úskalí korekce uvažování, 

která může být obtížná. Člověk snadněji ztrácí sebevědomí a tak se snaží opírat o řešení, která 

nepřinášejí nejistotu.  

Jistota je dalším důležitým prvkem tohoto období a spadá pod kategorii psychických potřeb. 

„Nový způsob uvažování se pro dospívajícího stává zdrojem nejistoty“ (Vágnerová, 2005, s. 

335). Mladý člověk tápe, neboť zjišťuje, že nic nemusí být tak jednoznačné, jak mu bylo 

doposud předkládáno. Se vzrůstající nejistotou se objevuje i tendence úniku (odkladu činností, 

které nepřinášejí momentální uspokojení potřeb) jako součást obranné strategie. „V dětství 

odklad znamenal definitivní zmaření“ (Vágnerová, 2005, s. 335). Adolescenti si však již 

začínají uvědomovat, že současná nespokojenost/diskomfort při určitých činnostech může být 

kompenzována dobrými výsledky v budoucnu. To též úzce souvisí se seberealizací. Mladý 

člověk touží v určitých oblastech vyniknout (nicméně v mnoha případech tyto oblasti bývají 

selektivní). Také ocenění za dobrý výkon nemá tak dlouhý účinek jako v předchozím 

vývojovém stádiu. Učení je podporováno i ovládáním své vlastní pozornosti, již dokáže potlačit 

rušivé vlivy, které působí proti záměru - ale jen tehdy, má-li silný motiv (Vágnerová, 2005, 

s. 339- 343). Vyvíjejí se další strategie učení, jako je například „selektivní opakování. Žáci se 

často zaměřují na obtížnější části učiva“ (Vágnerová, 2005, s. 339) – což vede k frustraci a při 

opakování do pozadí odsouvají učivo jednodušší, v domnění, že mu již porozuměli – fluence 

(Carey, 2015). Dospívající bývají často nadměrně kritičtí, mívají sklon k polemizování a 

„podléhají klamu, že jejich úvahy jsou zcela výjimečné. Bývají také přecitlivělí a vztahovační“. 

Terčem kritiky se stává i samotná výuka. „Ta totiž v mnoha případech rozvíjí určitý způsob 

uvažování, který často nemá přímý a jednoznačný vztah k běžným životním situacím. Vše je 

dáno pravidly a není pochyb o tom, jaké řešení je správné“ (Vágnerová, 2005, s. 336). To je 

na jednu stranu v pořádku, neboť takováto výuka nepřináší nejistotu (a ta je nežádoucí), na 

stranu druhou to kontrastuje s tím, jak dospívající začíná svět vnímat. Ví, že svět takový není, 

že „existuje více variantních řešení, pokouší se sám nalézat nové způsoby řešení životních 

situací“ (Vágnerová, 2005, s. 337). Opět se tímto dostáváme k jistotě. I starší adolescenti 

preferují (byť podvědomě) jednoznačná řešení, která nejistotu snižují. „Jejich úsudek bývá 
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často zatížen emocionálně“ (Vágnerová, 2005, s. 336–338). „Dospívající mají často tendenci 

se příliš nenamáhat a vyhovět jen těm nárokům, které se jim jeví jako nezbytné. Plnění nároků 

je viděno jako formalismus, ačkoli formalismus sami odsuzují. Často tak dávají přednost 

kompromisu, aby měli klid“ (Vágnerová, 2005, s. 363).  

2.3.2 Cíle modifikované výuky a jejich vazba na potřeby žáka 

I přes změnu kurikula musí být obsah výuky stále v souladu s výukovými cíli. Ve vztahu 

k inovaci obsahu musí být kromě motivace také dodržována i pravidla „smysluplnosti, 

komplexnosti, konzistentnosti a přiměřenosti“ (Kosíková, 2011, s. 63). Budou nás zajímat 

především pokroky, které modifikovaná učební činnost přináší. K tomu je zapotřebí, aby se 

žáci s výukou ztotožnili (Kosíková, 2011, s. 63), to znamená, aby byli k výuce vhodně 

motivováni, a aby výuka obsahovala vhodné aktivizující prvky. Především nás v oblasti potřeb 

budou zajímat dva aspekty: 

 aktivita žáků vázaná na stupeň motivace a samotné zaujetí alternativním přístupem 

k řešení algoritmizovatelných problémů. Chceme vědět, jaký bude mít změna v obsahu 

učiva a činnostech žáků dopad na aktualizaci poznávacích a výkonových potřeb s 

přihlédnutím k věku žáků. (Vědět, že to, co dělám, je k užitku, že samotný obsah je 

inovativní, nabízí jiný způsob řešení, poskytuje propojení dosavadních prekonceptů, a 

i když se jedná o oblast exaktní, umožnění experimentování na cestě při dosažení cíle). 

Autor této teze navrhuje měřit míru tohoto zaujetí (nadšení pro vykonávání činností) v 

porovnání s běžným obsahem učiva (Petty, 2006, s. 30), spadá do 1. části Bloomovy 

taxonomie afektivních cílů. Autora bude rámci výzkumu zajímat, zda postačí určitá 

úroveň excitace (nadšení) a dosažení výukových kognitivních cílů v oblasti tvoření 

(Kosíková, 2011, s. 68), aby bylo dosaženo efektivnějších výsledků výuky (např. 

lepšího hodnocení, lepšího zapamatování, porozumění problematice) právě s přispěním 

nového obsahu výuky. 

 Dopad na poznávací úrovně (Kosíková, 2011, s. 66) Tj., zda bude mít zamýšlená změna 

výuky pozitivní dopad na porozumění, rozlišování, kreativní přístup (dříve označované 

jako syntéza). 

Oba tyto aspekty mají společný jmenovatel (Kotásek, 2004, s. 227), kterým je emoční vyjádření 

a přesah do afektivních cílů, a to i přesto, že nedojde k dosažení plné metakognice v rámci 

řešené problematiky (Krykorková, 2004, s. 174). 

2.4 Sumarizace psychodidaktických aspektů ve vztahu k diskurzu 

Zásadní prvky, na kterých bude práce stavět, a které z psychodidaktického a pedagogického 

hlediska mohou podpořit myšlenku zatraktivnění výuky v oblasti číslicové techniky s pomocí 

specifického programovacího diskurzu, jsou následující: 

 Navrhovaná výuka bude uskutečňována v období pozdní adolescence, tj. období 

zaměřeném na profesní přípravu. Dle teorie sociálního učení je toto období přímo 

vhodné pro získávání i rozvoj uvedených schopností a dovedností. 

 V zamýšlené výuce jde o rozvoj myšlení v oblasti formálních logických operací, 

spojeného s hypoteticko-deduktivním myšlením, kombinačním myšlením, hledáním 

dalších alternativních řešení problémů, vyžadující formální logiku (kombinace, 

srovnávání, řazení, příčina, důsledek), a zároveň nepřinášející frustraci a nejistotu. 

 Je možné využívat některé vysokoúrovňové programovací jazyky a způsoby 

programování tak, aby mohly obohatit jak učivo samotné, tak i metody a výukové cíle. 

Skloubení číslicové techniky a programovaní navíc nabízí možnost obohatit samotnou 

výuku programování úlohami, které dříve patřily jen do oblasti číslicové techniky. Tím 

dochází ke vzájemné mezipředmětové provázanosti. 
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 Multidisciplinární přístup je používán v západních zemích více a je považován za 

efektivnější. Spojení programování a číslicových systémů takový přístup podpoří. 

 Žáci budou mít více aktivizujících činností - nemají „pouze“ sestavovat funkční 

technický celek, ale také pomocí změny myšlení nalézt alternativní způsoby řešení, 

musí se na problém a jeho řešení dívat jinak, než byli dosud zvyklí. 

Vlastní zamýšlená disertační práce se dále opírá o motivační aspekty a badatelsky 

orientované úlohy. Obě uvedené oblasti budou popsány a hlouběji rozpracovány v tezích 

disertační práce. 

3  VÝCHODISKA PEDAGOGICKÉHO EXPERIMENTU 

Vzhledem k faktu, že předvýzkum a jeho detaily již byly zpracovány pro jiný článek, který bude 

vydán v odborném časopise (ACM), budou zde uvedeny pouze dílčí informace, aby nedošlo 

k duplicitám a zásahu do případných práv vydavatele. Podrobnosti (včetně vizualizace 

proměnných, tabulka s obsahem výuky), stejně jako použité testy a dotazníky jsou k dispozici v 

rámci připravovaného článku a též v tezích disertační práce. V tomto článku je uveden pouze 

přehled užitých prvků. 

Otázky, ze kterých výzkum vychází, jsou uvedeny v kapitole 1. Uvedené otázky 1 a 2 směřují 

do afektivní roviny vnímání a osvojování učiva žákem. Ty budou zkoumány pomocí 

kvantitativních výzkumných metod za použití dotazníku. Otázka 3 spadá pod kognitivní 

oblast osvojení učiva žákem. Ta bude také řešena a analyzována prostřednictvím 

kvantitativních výzkumných metod, ovšem za použití výkonových testů (vědomostních kvazi-

standardizovaných didaktických testů).  

Z otázek je možno formulovat věcné hypotézy (H1 afektivní oblast, H2 kognitivní oblast): 

H1a:  Nový diskurz lze využít jako vhodné rozšíření výuky číslicových systémů. 

H1b:  Nový diskurz pomáhá s názorností v rámci studia číslicových systémů. 

H1c:  Nový diskurz má motivační charakter pro studium číslicových systémů. 

H2:  Nový diskurz má měřitelný dopad na osvojení učiva číslicových systémů  

 (podle konkrétních tematických celků). 

3.1  Časové a prostorové vymezení, skupiny a vzorkování 

Experiment byl zahájen v září 2017 pilotní fází, kdy byla poprvé použita myšlenka logického 

programování v číslicové technice na SŠ, pokračoval fází předvýzkumu ve školním roce 

2018/2019 (od září 2018 do června 2019) a dále po úpravách testů a hypotéz pokračuje v období 

školního roku 2019/2020. Pokud bude zapotřebí, počítá se i se shromažďováním dat v průběhu 

školního roku 2020/2021. Účastnici výzkumu jsou žáci čtyřletého, informatického, maturitního 

oboru Moderní informační technologie, jehož kurikulum je postaveno na RVP 18-20-M/01 

Informační technologie. Výzkum primárně probíhá na Střední škole informatiky, 

elektrotechniky a řemesel v Rožnově pod  Radhoštěm. V každém školním roce se do 

jednotlivých fází výzkumu (kromě pilotáže) vždy zapojují žáci dvou tříd druhého ročníku. 

Jedna třída slouží jako experimentální a druhá jako kontrolní skupina. Všichni studenti byli ke 

studiu přijati na základě kritérií vyplývajících z jednotných přijímacích zkoušek, a byli do tříd 

rozděleni náhodným výběrem. Žáci dle předpokladu během prvního ročníku studia absolvovali 

výuku základů algoritmizace a programování s použitím jazyka Python (etapa 1). Ke složení 

skupin v rámci předvýzkumu je možno konstatovat následující. Z hlediska měření dopadu 

změny výuky byl a bude použit plán 1 podle Lindquista (2 učitelé, 1 škola), s nízkým stupněm 

spolehlivosti (Lindquist, 1967), ovšem při použití vhodných řídicích proměnných (věk, 
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předchozí výuka programování, stejný vzdělávací program) a výběru vzorku žáků na základě 

přijímacích zkoušek, včetně náhodného rozdělení žáků do skupin lze s použitím vhodných 

statistických metod (ANOVA) změnit kategorii na plán typu 5 s vyšším stupněm spolehlivosti 

(McMillan, 2015). Je předpoklad, že v rámci celého výzkumu bude k dispozici vzorek alespoň 

od 50 žáků v obou skupinách, tj. celkem alespoň od 100 žáků. V současné době probíhá i 

navazování spolupráce s dalšími středními školami v regionu (celkem 3: a to 2x gymnázium, 

1x obchodní akademie), které projevily zájem o pilotáž nového způsobu výuky číslicové 

techniky. Tyto aktivity však byly dočasně přerušeny z důvodu šířící se epidemie respirační 

choroby covid-19 a plošným uzavřením všech škol během druhého pololetí školního roku 

2019/2020. Předpokládá se, že spolupráce s těmito školami bude opět pokračovat po uvolnění 

omezení. Pokud ne, bude vzorek získán ze Střední školy informatiky, elektrotechniky 

a řemesel, kde může být zajištěna kontinuita vzdělávání v této oblasti díky začlenění 

problematiky do distanční výuky (a to i během uzavření školy). Jako podpůrné prostředky pro 

statistické vyhodnocování a grafickou interpretaci dat byly vybrány nástroje Statistica.cz, SPSS 

od IBM a LibreOffice Calc. 

3.2  Detaily metodologie 

Pro shromažďování dat bude použit dotazník zkoumající postoje žáků. Dotazník pokrývá 

oblasti postojů a hodnocení výuky. Postoje žáků budou zkoumány ve vztahu k binární logice a 

programování (jednotlivým oblastem výuky). Hodnocení výuky ze strany žáků zahrnuje otázky 

na: přiměřenost, vhodnost, smysluplnost, přínos v oblasti názorně-demonstrační formy výuky, 

hodnocení zázemí a forem výuky, motivace k učení problematiky číslicových systémů díky 

DCBLP, motivaci k dalšímu studiu na IoT, aktivitu žáků, porozumění číslicovým systémům 

díky programování. Odpovědi dotazníku budou podrobeny kvantitativnímu zkoumání. Pro 

statistickou analýzu tvrzení vyplývajících z dotazníkového šetření bude použit test dobré shody 

(chí-kvadrát; two tailed), pro interpretaci dat budou využity výsečové grafy. Dotazník bude 

předložen experimentální skupině. 

Testovými úlohami v rámci kvazi-standardizovaných didaktických testů bude zjišťováno, jaké 

kognitivní výsledky vykazují žáci experimentální a kontrolní skupiny. Úlohy v testu jsou 

zaměřené na osvojení poznatků z oblastí: základní logické funkce a pravdivostní tabulky, 

kombinační obvody a aplikace, sekvenční obvody a aplikace, popis obvodů pomocí kódu 

programovacího jazyka; a jsou vybírány podle obtížnosti, časové náročnosti a podle rozsahu 

vyučované problematiky (aby reflektovaly základní požadavky na validitu a reliabilitu).  

Z hlediska zkoumání dat získaných z testů bude pro určení míry variability dat použita 

směrodatná odchylka (rozptyl, variance). Bude použit výpočetní statistický aparát vhodný pro 

rozptyl (s2) z hodnot získaných výběrem (Chráska, 2016). Analýza rozptylu (Fisher‘s 

ANOVA) se z více nabízených možností statistického testování z pohledu autora jeví jako 

nejvhodnější pro ověřování výsledků didaktických testů pro kognitivní oblast (tj. pro 

vyhodnocování dosažené úrovně vědomostí pro H2). Tato metoda se jeví lépe než např. Mann-

Whitneyho U-test jednak díky možnosti hodnotit skupiny s rozdílným počtem účastníků ve 

skupinách, a také je možné ji použít na větší počet než 20 účastníků (Keselman, 1998, Chráska, 

2016). Bude též vhodná i s ohledem na doporučení plánování výběru testovacího vzorku. Jak 

bylo prezentováno, pro předvýzkum i pro výzkum bude použit plán 5 podle Lindquista, 1967; 

Komendy, 1981, tj. 1 škola, 2 vyučující, 2 třídy – jedna experimentální, jedna kontrolní; právě 

požadavek na vytvoření spárovaných skupin bude podpořen využitím analýzy rozptylu, což 

takto lze, jak uvádí Chráska. Díky této metodě je možné ověřit rozptyl hodnot získaných uvnitř 

skupiny a mezi skupinami, čímž můžeme určit nebo odmítnout statisticky významné rozdíly 

mezi skupinami na určité hladině významnosti – pro účely výzkumu to bude 0,05 (tj. 5 % 

tolerance chybovosti). Tomu samozřejmě budou předcházet přípravný test pro ověření výběru 

vzorku ze stejného základního souboru a též test pro ověření rozptylu uvnitř skupin. K 
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prvnímu účelu poslouží Kolmogorov-Smirnovův test (i přes jeho větší výhody v rámci 

ordinálního měření jej lze s určitými limity použít i pro toto diskrétní měření) a následně bude 

použit Fisher-Snedecorův F-test. 

Pro grafické vyjádření výsledků ve skupinách i napříč skupinami se předpokládá využití 

průzkumové analýzy dat (exploratory data analysis). Z této oblasti analýzy dat (Chráska, 

2016, s. 57) budou s velkou pravděpodobností využity kvartilové grafy (krabicové grafy; pro 

znázornění rozdílů mezi skupinami s rozdílným počtem účastníků), výsečové a sloupcové 

grafy (pro znázornění četností zkoumaných proměnných/výstupů).  

3.2.1 Zkoumání dopadů v afektivní oblasti 

Základní, statisticky formulované nulové hypotézy (vycházející z věcných hypotéz H1x jako 

falzifikace; Popper, 1997) jsou následující: 

H1a0: Nový diskurz nepředstavuje užitečné rozšíření výuky číslicových systémů. 

H1b0: Diskurz DCBLP nepomáhá s názorností ve výuce číslicových systémů. 

H1c0:Nový diskurz nemá motivační charakter pro studium číslicových systémů. 

Dotazníkové šetření bude v průběhu experimentu prováděno ještě před zjišťováním kognitivní 

úrovně osvojení učiva a to pouze u žáků experimentální skupiny (předložení kontrolní 

skupině by nemělo význam). Dotazník samotný čítá 20 otázek a je rozdělen do několika 

kategorií zaměřených na ověření výzkumných hypotéz (H1a-c). Tyto kategorie nejsou 

v dotazníku explicitně označeny a jednotlivé otázky jsou vzájemně promíchány. V první 

kategorii jsou otázky zaměřené na vnímání „smysluplnosti rozšíření výuky“ pomocí 

programovacího diskurzu. Žák má možnost vyjádřit se, zdali použitý způsob programování 

pomáhá s pochopením učiva, či naopak představuje nepřiměřenou zátěž. Kategorie 

„názornost“ zjišťuje, zdali použití programování při výkladu (transmisi) nového učiva působí 

programovací diskurz DCBLP jako vhodný názorně-demonstrační prostředek. Kategorie 

„motivace“ zjišťuje, zdali žák projevuje zájem o oblast díky tomu, že je do výuky zahrnuto 

(specifické) programování. Pokud ano, tak v rámci kterých tematických celků byl zájem 

nejvyšší. Dále lze v souvislosti s motivací zjistit, zdali žáci  danou problematiku procvičují 

i doma a jaké množství DCBLP programování by v rámci výuky očekávali. Data z kategorií 

„rozšíření“, „názornost“ (a částečně i „motivace“) je dále možno zkoumat z pohledu dvou 

stěžejních tematických celků (výuky kombinační a sekvenční logiky). Pro účely zde 

prezentovaného výzkumu je z dotazníku využito jen 10 otázek, ostatní otázky jsou verifikační 

nebo sledují i jiné aspekty výuky (např. souvislosti s výukou elektroniky a preference žáků). 

Vizualizace kategorií není obsahem tohoto článku. Návrh dotazníku byl předložen v rámci 

zkoušky z předmětu Pedagogicko-psychologická diagnostika, přičemž bylo konstatováno, že 

je možné jej principiálně využít pro zkoumání postojů žáků k danému předmětu. 

3.2.2 Zkoumání dopadů v kognitivní oblasti 

Základní, statisticky formulovaná nulová hypotéza (vycházející z věcné hypotézy H2 jako 

falzifikace) je následující: 

H20: Nový diskurz DCBLP nemá žádný dopad na osvojení učiva číslicových systémů: 

a) v oblasti logických funkcí a operací s nimi, 

b) v oblasti kombinační logiky, 

c) v oblasti sekvenční logiky, 

d) v oblasti řešení úloh pomocí vysokoúrovňového programovacího jazyka. 
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Na základě pilotáže a pozorování výukového prostředí je možné stanovit řídicí a závislé 

proměnné, které ovlivňují výuku číslicových systémů. Řídicí proměnné určují výchozí 

nastavení vyučovacího procesu. Jsou jimi: věk žáků (15 - 18), studijní program (podle RVP 

IT), prekoncepty získané z oblasti programování (Python), použité výukové metody (především 

transmisivní, názorně demonstrační, s limitovaným využitím praktických činností), vyučující 

(jeden vyučující na jednu skupinu), obsah vzdělávání (číslicové systémy s DCBLP v 

experimentální skupině a bez DCBLP v kontrolní skupině). Závislé proměnné přinášejí 

výsledky z procesu výuky a jsou získány pomocí měření pomocí výkonového testu. Závislými 

proměnnými výzkumu jsou celkový výsledek testu a dílčí výsledky za základní logické funkce 

+ kombinační logiku + sekvenční logiku a okrajově též výsledky ukazující na programátorské 

dovednosti. Samostatnou odvozenou proměnnou, sumarizující a syntetizující celkový dopad 

na výuku, je proměnná celkový kognitivní přínos výuky, reprezentující vědomosti žáka v oblasti 

číslicových systémů.  

3.3 Sběr dat v kontextu organizace výuky 

Výzkum získává data z období výuky probíhající po celý školní rok, tj. za dobu 10 měsíců. 

Hodinová dotace výuky čítá 2 hodiny týdně, tj. 32 hodin za pololetí/64 hodin za školní rok. 

Každá vyučovací hodina (jednotka) je vymezena časem 45 minut. Dotazníkové šetření bude 

provedeno po 9 měsících výuky, test ověřující znalosti bude žákům předložen v průběhu 

posledního (desátého) měsíce výuky. Pro vypracování vědomostního (výkonového) testu je 

vyhrazena jedna vyučovací jednotka. Obě skupiny (experimentální i kontrolní) jsou vzdělávány 

v souladu s podmínkami vymezenými řídicí proměnnou „Výukové metody“, tj. s použitím 

transmisivní a názorně-demonstrační metody. Je potřeba upozornit na skutečnost, že ačkoli jsou 

obsah výuky i cíle vzdělávání v obou skupinách stejné a ve výuce jsou využity stejné výukové 

metody, díky zapojení DCBLP bylo v rámci výzkumu (ne v rámci předvýzkumu) v omezené 

míře (aby nedošlo ke zkreslení výsledků jinými použitými metodami) použito i badatelsky 

orientovaných úloh (tj. konstruktivistické metody) a stejně tak bylo využito i dovednostně-

praktické výuky (cvičení na počítačích). Vzhledem k tomu, že obě skupiny mají formálně v 

kurikulu předepsánu pouze teoretickou výuku bez rezervace hodin pro cvičení, byla praktická 

cvičení využita maximálně v rozsahu 10 vyučovacích hodin, což představuje zhruba 15 % 

hodinové dotace. Je však možné, že i tento rozdíl může do určité ovlivnit případné rozdíly ve 

výsledcích, ale bohužel není možné jej zcela eliminovat, neboť naturel využití DCBLP již sám 

o sobě předpokládá určitou míru cvičení a určitou samostatnou činnost žáků (a to 

i mimoškolní), díky jeho založení na programování. Porovnání obou přístupů výuky bude 

uvedeno v samostatném článku a budou je obsahovat teze disertační práce. 

3.2.4 Syntéza výsledků ze zkoumaných oblastí 

Z ověřených (přijatých/odmítnutých) hypotéz H1x a H2x budou vyvozeny celkové závěry 

týkající se výuky obohacené o diskurz DCBLP. Výsledky badatelsky orientovaných úloh (tj. 

úspěšnost jejich řešení či observace výuky učitelem) pak mohou v součinnosti s hlavním 

dotazníkovým šetřením a výsledky kognitivních testů přinést doplňující informace pro 

výsledná celková doporučení, která mají z výzkumu vzejít. Kromě toho, že budou k dispozici 

jednotlivé závěry vyplývající z ověřování hypotéz, budou předložena doporučení týkající se 

rozsahu výuky se zahrnutým diskurzem, vhodnosti jeho použití (podle tematických celků), 

obohacení o aktivizující prvky, identifikaci překážek, výběr vhodných skupin studentů, 

akceleraci výuky. 

4  AKTUÁLNÍ STAV VÝZKUMU 

V době tvorby tohoto dokumentu je již ukončena fáze předvýzkumu a de-facto i výzkumu (data 

z výzkumu však ještě nejsou zpracována). Předvýzkum proběhl v rámci školního roku 
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2018/2019 a zúčastnily se jej 2 třídy studující informatický obor na Střední škole informatiky, 

elektrotechniky a řemesel v Rožnově pod Radhoštěm (v souladu s nastavením řídicích 

proměnných). Kontrolní skupina n1 = 25 žáků, průměrný věk = 16,28, standardní odchylka 

= 0,54. Experimentální skupina n2 = 28 žáků, průměrný věk = 16,32 roků, standardní 

odchylka = 0,61. Fáze předvýzkumu byla ukončena shromážděním a analýzou dat v červnu 

2019.  

Výsledky předvýzkumu budou prezentovány v samostatném článku „The Influence of the 

Specific Multi-paradigm Programming in Digital Logic Education“ (Hapl, Habiballa, 2020) 

a byly již také dílčím způsobem prezentovány v příspěvku pro konferenci DiTech v Hradci 

Králové (Hapl, 2020). Další články jsou uvedeny v publikační činnosti na konci dokumentu.   

Do další fáze výzkumu (2019/2020) se zapojilo 22 žáků v experimentální a 20 žáků v kontrolní 

skupině. Ve fázi výzkumu byly poprvé v období září/říjen 2019 použity i badatelsky 

orientované úlohy. Stejně tak byly díky tomu poprvé získány i postřehy z takto upravené 

výuky, které jsou již zpracovány a jsou k dispozici. Prvotní výsledky a předběžná zjištění dle 

stanovené metodiky pro dotazníkové šetření a vědomostní testy, stejně jako zjištění vycházející 

z použití badatelsky orientovaných úloh. 

4.4 Sumarizace dosavadních zjištění 

Z analýzy dotazníkového šetření vyplývá (detailně zpracováno v článku The Influence of the 

Specific Multi-paradigm Programming on Digital Logic Education), že žáci vnímají diskurz 

jako vhodné rozšíření výuky, též jej považují za spíše užitečný, především v oblastech 

základních logických funkcí a kombinační logiky. Díky němu si lépe představili danou 

problematiku, nejednalo se však z pohledu žáků o nejdůležitější prvek výuky. Zároveň také 

na žáky nepůsobil jako nejdůležitější motivační prvek, i když je celkově vnímán pozitivně. 

Preferovali jej žáci, kteří mají blíže k programování než k elektronice (softwarově založení 

vs. hardwarově založení). Z vědomostních testů vyplývá, že skupina, která prošla výukou s 

DCBLP, vykazovala statisticky prokazatelně lepší výsledky napříč tematickými oblastmi. 

Relativně nejhorší výsledky obou skupiny byly zaznamenány v oblasti sekvenční logiky, i 

přesto byly výsledky u experimentální skupiny lepší. S těmito zjištěními se bude dále pracovat 

a budou podrobeny další analýze. Po zpracování výsledků z další části testování (výzkumu) 

budou výsledky porovnány a budou vyvozeny další závěry. Je potřeba podotknout, že samotné 

úlohy nezvýhodňovaly ty, kteří prošli výukou DCBLP, neboť byly testovány vědomosti 

z oblasti logiky bez použití specifického programování. Tam, kde byly úlohy podpořeny 

programováním (hodnoceno samostatně), žáci experimentální skupiny vykázaly lepší výsledky 

v porovnání se skupinou kontrolní. Co se týče badatelských úloh, tam lze pouze konstatovat, 

že žáci jsou schopni pracovat na úlohách tohoto typu a docházet k řešením logických úloh s 

pomocí uvedeného diskurzu. 

4.5 Splněné dílčí cíle 

Následující definované dílčí cíle práce již byly naplněny: 

 Problémy pedagogické praxe v oblasti výuky číslicových systémů a programování na 

SŠ byly sumarizovány. 

 Byl definován programovací diskurz DCBLP, včetně principů a pravidel. 

 Byl vybrán jazyk Python jako vhodný vysokoúrovňový jazyk (s vazbou na IoT). 

 Byly vybrány příslušné oblasti pedagogiky, psychologie a didaktiky. 

 Odborná veřejnost byla s diskurzem seznámena prostřednictvím konferencí a článků. 

 Byly vytvořeny materiály pro podporu výuky (vydány Ostravskou univerzitou). 
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 Diskurz, včetně metodiky výuky, byl prezentován na soutěži SVK-DI (2. místo). 

 Proběhla fáze pilotáže i předvýzkumu (vytvořeny dotazníky a testy). 

 Byly či ještě budou publikovány články s pedagogickým zaměřením tématu. 

ZÁVĚR  

Programovací diskurz DCBLP představuje nový způsob podpory výuky číslicových systémů, 

jejíž atraktivita pro studenty informatiky SŠ se zaměřením na software v čase postupně klesá. 

Pro praktické využití principů DCBLP ve výuce byl vybrán jazyk Python a k diskurzu i využití 

programovacího jazyka v číslicových systémech byly vytvořeny podpůrné výukové materiály. 

Diskurz svou náročností odpovídá věkové kategorii žáků, jak bylo prezentováno v pasáži 

zabývající se pedagogickou teorií. Pro zjištění dopadů na výuku byla vybrána metodika 

zahrnující především kvantitativní výzkum pokrývající afektivní a kognitivní oblast žáků. Na 

základě dostupných dat předvýzkumu se ukazuje, že do určité míry má diskurz ve výuce smysl. 

Domněnka, že by jako unikátní programátorský přístup mohl žáky zaujmout natolik, že bude 

sám o sobě fungovat jako výrazný motivační prvek, se však prozatím nepotvrdila. 

Programovací diskurz se také jeví jako vhodnější pro žáky, kteří mají preferenci 

v softwarových programátorských úlohách, spíše než pro žáky preferující obsah výuky 

situovaný do oblasti elektroniky.  

Byť je diskurz v rámci výzkumné činnosti zkoumán v prostřední střední školy (a za příznivých 

okolností se předpokládá i zapojení dalších středních škol), samotná problematika číslicových 

systémů je též vyučována i v rámci informatických oborů na mnoha vysokých školách. I zde 

by diskurz mohl mít své místo, a proto se v budoucnu předpokládá jeho využití ve výuce na 

Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity.  

Celkové hodnocení a doporučení pro výuku bude zapotřebí založit na dalších testech a dalším 

pozorování. Zde je možno pouze stručně podotknout, že výsledky předvýzkumu prozatím 

ukazují, že je vhodné v experimentu pokračovat ve větším měřítku a získat další data 

a poznatky k využití navrhovaného programovacího diskurzu DCBLP. Pokud bude zapojeno 

více tříd i na více školách, bude to ku prospěchu výzkumu. V průběhu nadcházejícího školního 

roku bude realizována další výuka s podporou diskurzu (a to i s využitím badatelsky 

orientovaných úloh, které tento článek nepokrýval) a proběhne další sběr dat, který posílí 

současnou datovou základnu. Na samotné metodologii by se v základu již nemělo nic měnit. 

Po zjištění vhodnosti využití nového diskurzu a stanovení konkrétních podmínek jeho využití 

ve výuce číslicové techniky je možno diskurz dále precizovat a následně se detailněji zaměřit 

na jeho využití v rámci programování zařízení označených jako Internet of Things či výuce 

číslicových systémů ve spojení se základy neuronových sítí. Jako vhodné se též jeví porovnat 

rozdíly v osvojování učiva při použití automata-based programování (se zapojením HDL i bez 

HDL) a novým DCBLP diskurzem. 
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Abstrakt 

Práce se zaobírá mobilními technologiemi ve vzdělávání a jejich vlivem na rozvoj komunikativních 

kompetencí žáků. Pozornost je směřována zejména na žáky základních škol. Autor se věnuje převážně 

rozvoji dovednosti správně formulovat a vyjadřovat myšlenky či názory žáka. V rámci rozvoje je kladen 

důraz na individuální přístup k žákům, konkrétně na základě modelu VARK, jež pracuje s lidskými 

smysly. Práce obsahuje základní teoretická východiska, ve kterých autor definuje podstatné teoretické 

oblasti práce, dále práce rozebírá metodologii výzkumu a popis hlavního experimentu. Autor předkládá 

výsledky dosavadního řešení tohoto problému. Hlavní výzkum se nachází ve fázi návrhu, tudíž autor 

detailně popisuje a analyzuje tento návrh. Očekávaným výsledkem disertační práce je pozitivní vliv 

mobilních technologií na rozvoj komunikativních kompetencí a předložení možného postupu využívání 

této technologie k rozvoji výše zmíněných dovedností. Výsledky práce mohou mít přínos v oblasti 

mobilního učení, rozvoji klíčových kompetencí a mohou zlepšit kvalitu využívání mobilních 

technologií ve vzdělávání nejen u nás, ale i v zahraničí. 

Abstract 

The paper deals with mobile technologies in education and their influence on developing pupils' 

communicative competencies. The paper focuses mainly on primary school students. The author focuses 

mainly on developing the ability to correctly formulate and express the pupil's thoughts or opinions. 

Within the development, emphasis is placed on an individual approach to students, specifically on the 

basis of the VARK model, which works with the human senses. The thesis has the basic theoretical 

background in which the author defines the essential theoretical areas of the work, as well as the research 

methodology and a describe the main experiment. The author presents the results of the current solution 

to this problem. The main research is in the design phase, so the author describes and analyzes this 

design in detail. The expected result of the dissertation is the positive influence of mobile technologies 

on developing communicative competencies and the presentation of a possible procedure for the use of 

this technology to develop the above-mentioned competence. The results of the work can have benefits 

in the field of mobile learning, development of key competencies and can improve the quality of the use 

of mobile technologies in education at home and abroad. 

 

Klíčová slova 

Mobilní technologie, komunikativní kompetence, mobile learning, základní vzdělávání 

Key words 

Mobile technology, communicative competence, mobile learning, primary education 

1. ÚVOD 

Moderní společnost se neustále vyvíjí. Mobilní technologie jsou nedílnou součástí dnešní doby. 

Ve vyspělých zemích přichází člověk do styku s mobilními technologiemi již v poměrně 

nízkém věku. Dle Českého statistického úřadu mělo k roku 2019 téměř 96,9 % občanů (starších 

šestnácti let) mobilní telefon, 69,6 % občanů pak vlastnilo chytrý telefon (“Jednotlivci v ČR 

používající mobilní telefon”, 2019). Internet v mobilu má k dispozici  

66,6 % občanů České republiky a ta se tak řadí mezi vrchol zemí EU, jež mají největší podíl 

jednotlivců s mobilním internetem (“Jednotlivci v zemích EU používající internet na mobilním 

telefonu”, 2019). 
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Z výše uvedeného výčtu statistiky je patrné, že mobilní technologie zaujímají v našem životě 

důležitou roli (na úrovni ČR, ale také na evropské úrovni). Tento fakt se promítl i do 

vzdělávání, kde v poslední dekádě zaujaly mobilní technologie důležitou pozici mezi 

technologiemi, jež jsou využívány jako prostředky pro podporu výuky. Stále více učitelů 

využívá tuto technologii, stále více škol zajišťuje proškolení svých zaměstnanců v oblasti 

mobilních technologií ve výuce, státy podporují využívání mobilních technologií 

prostřednictvím nejrůznějších projektů. Na internetu se neustále zvyšují počty nadšených 

pedagogických pracovníků, jež zakládají blogy či skupiny na sociálních sítích s tématikou 

mobilních technologií ve výuce.  Tato technologie je poměrně nová a hojně využívaná. Právě 

ze zmíněných důvodů si autor zvolil právě mobilní technologie pro své zkoumání. 

Mnoho publikací, prací a výzkumů se zaobírá mobilními technologiemi a jejich využívání při 

výuce konkrétních předmětů. Značně méně publikací se pak zaobírá vztahem mobilních 

technologií a klíčových kompetencí. Přitom správný rozvoj klíčových kompetencí žáka je 

podstatný pro jeho přípravu k uplatnění se ve společenském a profesním životě a stát se tak 

přínosným členem společnosti. Komunikativní kompetence jsou jednou z nejdůležitějších 

klíčových kompetencí, kterou je potřeba u žáků rozvíjet, a právě rozvojem této kompetence se 

zabývá autor příspěvku. 

Může se zdát, že mobilní technologie ovlivňují schopnost správné komunikace spíše negativně. 

Navzdory tomuto tvrzení autor zastává názor, že toto negativní ovlivnění je zapříčiněno hlavně 

nesprávným způsobem použití technologie a pozitivního rozvoje lze dosáhnout správným a 

cíleným využitím této technologie. Mohou tedy mít mobilní technologie vliv na rozvoj 

komunikativních kompetencí? Mohou dokonce usnadnit či zlepšit rozvoj komunikativních 

dovedností? Tyto otázky si autor pokládal při prvotním návrhu výzkumu. Následující příspěvek 

předkládá zkoumání z oblasti mobilních technologií ve vzdělávání a komunikativních 

kompetencí. Autor předkládá ucelený souhrn teoretických východisek z těchto oblastí a na 

základě zjištěných informací předkládá vypracovaný návrh experimentu a plán jeho řešení. 

Tento příspěvek je dílčím řešením disertační práce autora. 

1.1. Motivace k řešení problému 

Hlavní motivací autora k řešení výše popsaného problému je dlouhodobější předchozí 

zkušenost s mobilními technologiemi ve vzdělávání. Autor se s mobilními technologiemi 

setkával v rámci předchozích výzkumů a také během svého působení na základní škole. 

Přirozeně chtěl autor do této oblasti vzdělávání proniknout hlouběji. Velkou úlohu během volby 

problému měla autorova zkušenost s žáky základní školy, kdy během svého působení na 

základní škole objevoval časté komunikativní potíže žáků, zejména problém s vyjádřením 

vlastních myšlenek, nápadů a názorů. Právě tyto postřehy z reálného života vedly autora 

k myšlence řešení vztahu mobilních technologií a komunikativních schopností. Na základě 

provedené rešerše autor zjistil, že se jedná o málo probádanou oblast. 

1.2. Vymezení výzkumných otázek 

Výzkumný problém je poměrně rozsáhle popsán v úvodní kapitole. Na základě výzkumného 

problému si autor pokládá tyto výzkumné otázky: 

 Mají mobilní technologie vliv na rozvoj komunikativních kompetencí u žáků základní 

školy? 

 Umožní mobilní technologie individualizovat rozvoj komunikativních kompetencí? 

 Jaké vyučovací metody, organizační formy nebo postupy mohou být vhodné pro rozvoj 

komunikativních kompetencí prostřednictvím mobilních technologií? 
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 Jakým nástrojem lze nejpřesněji určit úroveň komunikativních kompetencí daného 

jedince? 

 

1.3. Vymezení cílů práce 

Práce si klade jako hlavní cíl navrhnout a ověřit model výuky, jež do vyučovacích hodin 

integruje mobilní technologie, za pomocí kterých budou rozvíjeny komunikativní kompetence 

žáků základní školy. 

Dílčí cíle práce jsou: 

 provedení rešerše dostupných odborných pramenů, zkoumání současného stavu 

problematiky; 

 provedení výzkumu, prostřednictvím kterého bude vybrán či navržen nástroj pro 

měření komunikativních kompetencí; 

  provedení rešerše mobilních aplikací, které mohou být vhodné pro rozvoj 

komunikativních kompetencí; 

  rozdělení aplikací, které byly označeny jako vhodné pro rozvoj komunikativních 

kompetencí do kategorií dle toho, jaký učební styl podporují (vizuální, auditivní, 

čtení/psaní, pohybový); 

 stanovení vhodných výukových metod, organizačních forem a postupů; 

 tvorba výukových jednotek kontrolní a experimentální skupiny; 

 stanovení učebních stylů jednotlivých žáků – dle smyslových preferencí (model 

VARK); 

 realizace výukových jednotek; 

 stanovení závěrů výzkumu – přínosu výukového modelu na rozvoj 

komunikativních kompetencí u výzkumného vzorku. 

 

1.4. Očekávané výsledky práce 

Na základě hlavního výzkumu může nastat několik variant očekávaných výsledků. Tyto situace 

jsou stanoveny na základě předpokladu autora. Jedná se pouze o nástin možných výsledků a 

návrh autorova dalšího postupu v rámci řešení práce. 

1.4.1. Mobilní technologie budou mít pozitivní vliv na rozvoj komunikativních 

kompetencí 

V prvním očekávaném výsledku bude mít experimentální skupina (používá mobilní 

technologie) značně lepší výsledky než skupina kontrolní (nepoužívá mobilní technologie). 

Navzdory obecnému tvrzení, že mobilní technologie komunikativní dovednosti ovlivňují 

negativně autor očekává, že správný způsob použití těchto technologií podpoří rozvoj 

komunikativních kompetencí. Tyto očekávané výsledky autor určil na základě provedené 

rešerše a dosavadního zkoumání. Stěžejní roli bude mít způsob použití dané technologie. Tuto 

možnost naznačuje také autorovo předešlé zkoumání a zkušenost s mobilními technologiemi 

ve výuce, kdy sledoval působení mobilních technologií na zapamatování si učiva v předmětech 

přírodověda (Tran et al., 2018). 

V případě, že bude výsledek zkoumání pozitivní, navrhne autor možný postup integrace této 

technologie do vyučovací hodiny s cílem rozvíjet komunikativní kompetence. Tento postup by 

měl učiteli poskytnout osnovu toho, jak lze rozvíjet komunikativní kompetence s podporou 

mobilních technologií a jak může zajistit individuální přístup k žákům. Dalším předpokladem 
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může být také fakt, že mobilní technologie budou pozitivně ovlivňovat motivaci žáků a mohou 

být novým impulsem, jež podpoří chuť žáků k rozvoji komunikativních kompetencí a učení 

obecně. 

 

1.4.2. Mobilní technologie nebudou mít vliv na rozvoj komunikativních kompetencí  

Druhou předpokládanou možností, která může nastat je situace, kdy experimentální i kontrolní 

skupina budou mít téměř totožné výsledky. Tím pádem mobilní technologie neovlivní rozvoj 

komunikativních kompetencí nebo budou mít pouze minimální vliv. Pokud tato situace nastane, 

bude se autor soustředit na faktory, které mohly zapříčinit tento stav. Mezi takové faktory lze 

zařadit například nevhodnou volbu aktivit nebo mobilních aplikací, slabou motivaci žáků, 

špatný přístup učitele a podobně. V tomto případě se autor pokusí analyzovat faktory a vytvořit 

doporučení, jakým způsobem integrovat mobilní technologie při rozvoji komunikativních 

kompetencí žáka nebo zda vůbec má smysl tuto pomůcku využívat pro rozvoj komunikativních 

kompetencí. Autor se může zaměřit také na míru motivace při rozvoji zmiňovaných schopností, 

případě na silné a slabé stránky mobilních technologií. 

1.4.3. Mobilní technologie budou negativně ovlivňovat rozvoj komunikativních 

kompetencí 

Třetím možným výsledkem je, že kontrolní skupina bude mít výrazně lepší výsledky než 

skupina experimentální. V tomto případě mobilní technologie ovlivní rozvoj komunikativních 

kompetencí negativně. Tento výsledek by potvrdil častý obecný předpoklad, který zaujímá 

společnost vůči mobilním technologiím a schopnostem správné komunikace. V takovém 

případě by autor analyzoval jednotlivé faktory, které mohly mít vliv na negativní efekt 

mobilních technologií (viz. kapitola 1.3.2.). Pokud nastane tato situace, autor navrhne 

doporučení, jakým způsobem rozvíjet komunikativní kompetence a v jaké míře zapojovat či 

nezapojovat mobilní technologie do tohoto procesu. 

2. NÁVRH VÝZKUMU  

2.1. Metodická východiska 

2.1.1. Pedagogický experiment 

Hlavní výzkum bude pojat jako pedagogický experiment. Bude se jednat o experiment 

přirozený. Podle způsobu zabezpečení kontroly nad působením nezávislých proměnných bude 

využito techniky paralelních skupin – experiment proběhne ve dvou či více skupinách 

(Chráska, 2016).  

V rámci výzkumu budou subjekty rozděleny do skupiny kontrolní a skupiny experimentální. 

Skupina experimentální bude podrobena vyučovacím hodinám, ve kterých budou rozvíjet 

komunikativní kompetence, a to převážně s podporou mobilních technologií. V rámci hodin 

budou žáci aktivně využívat mobilní technologie dle modelu 1:1, tedy každý žák bude mít své 

zařízení nebo se bude jednat o skupinovou práci. V rámci kontrolní skupiny budou žáci také 

rozvíjet komunikativní kompetence, avšak výuka proběhne bez použití jakéhokoliv mobilního 

zařízení. Obě skupiny budou mít totožný poměr samostatných a skupinových prací, u obou 

skupin bude zajištěn individuální přístup dle modelu VARK. 

2.1.2. Stanovení úrovně komunikativních kompetencí zkoumaných subjektů 

V rámci experimentální a kontrolní skupiny bude potřeba stanovit počáteční úroveň 

komunikativních dovedností subjektů (před zahájením navržených vyučovacích hodin) a 

výslednou úroveň komunikativních dovedností zkoumaných subjektů (po absolvování 

navržených vyučovacích hodin). Aby autor mohl porovnat úroveň komunikativních 

kompetencí jednotlivých žáků, je potřeba úroveň kvantifikovat. Tato úroveň bude stanovena 
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prostřednictvím nástroje, který bude navržen autorem. V rámci nástroje se autor zaměří na 

jednotlivé elementy komunikace. Autor bude vycházet z nástrojů, jež jsou často používány 

v oblasti medicíny. Těmito nástroji jsou hodnoceni lékaři a jejich komunikace s pacienty. Tyto 

nástroje bude nutno uzpůsobit potřebám výzkumu, zejména pak cílové skupině základní školy 

(Johnston el al., 2012). 

Během návrhu nástroje pro měření úrovně komunikativních kompetencí žáků bude autor 

vycházet z dokumentu „Analýza zahraničních systému hodnocení klíčových kompetencí“, 

který byl vydán Českou školní inspekcí. Dokument sleduje přístup zahraničních zemí 

k hodnocení klíčových kompetencí (Analýza zahraničních systémů hodnocení klíčových 

kompetencí, 2018). 

Dalším přínosným výzkumem může být také disertační práce „Rozvíjení a hodnocení 

klíčových kompetencí v české škole“. Autorka této disertační práce se ve svém výzkumu 

zabývala hodnocením klíčových kompetencí v konceptu české školy. Autorka předkládá různé 

modely hodnocení úrovně klíčových kompetencí (Straková, 2008). 

2.2. Časové a prostorové rozvržení 

Navrhovaný experiment bude uskutečněn na předem vybrané základní škole. Výuka proběhne 

v klasických školních třídách, do kterých budou dopraveny tablety. V případě možnosti 

uplatnit „tabletovou třídu“ bude autor zvažovat využití této možnosti. Kontrolní a 

experimentální skupina budou v oddělených místnostech. Kritéria pro volbu základní školy 

jsou: 

 škola se nachází v Moravskoslezském kraji; 

 škola disponuje dostatečným množstvím tabletů – iPadů; 

 škola má kladný vztah k inovaci způsobů výuky; 

 škola bude otevřena ke spolupráci na experimentu. 

Na základě výše uvedených parametrů bude vybráno několik škol, s nimiž proběhne 

telefonická či emailová komunikace. Poté výzkumník vybere jednu školu, se kterou bude 

spolupráce pokračovat. 

Původní časový harmonogram řešení experimentu byl stanoven takto: 

 výběr vhodné školy, komunikace s konkrétním vyučujícím – březen 2020; 

 návrh vyučovacích hodin experimentální a kontrolní skupiny – duben 2020; 

 pilotní výzkum – duben/květen 2020; 

 úpravy návrhu experimentu, vyučovacích hodin – květen/červen 2020; 

 komunikace s vyučujícím, finální úprava vyučovacích hodin – září 2020; 

 realizace vyučovacích hodin – září/říjen 2020; 

 vyhodnocení výsledků experimentu – listopad 2020; 

 stanovení závěrů výzkumu a interpretace dat – prosinec 2020; 

Vlivem situace, jež nastala v České republice v měsících březen až květen 2020 (globální 

pandemická krize – uzavření základních škol) nebylo možno aktivně komunikovat se školami 

a realizovat pilotní výzkum experimentu. Z tohoto důvodu došlo k odložení některých fází 

experimentu, a to hlavně výběru konkrétní školy, komunikace s konkrétním učitelem a 

realizace pilotního zkoumání. Komunikace s konkrétní školou, s konkrétními učiteli proběhne 

během srpna 2020. Nenastane-li nějaké nečekané omezení, bude předvýzkum realizován 

během září/října 2020. Tím pádem dojde také k odložení ostatních fází experimentu. 
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2.3. Způsob sběru dat a předpokládaný způsob následného zpracování 

Data budou získána prostřednictví vstupního a závěrečného měření úrovně komunikativních 

dovednosti zkoumaných subjektů. Úroveň komunikativních kompetencí bude potřeba 

kvantifikovat. Toho autor docílí vytvořením testu. Test bude vycházet z již existujících testů, 

jež se používají v lékařství k určení úrovně komunikativních dovedností mezi lékařem a 

pacientem. Tyto testy budou upraveny pro potřeby výzkumu a zejména pro cílovou skupinu – 

žáky základní školy. Test bude obsahovat sadu výroků a situací, jež bude žák hodnotit škálou. 

Prostřednictvím těchto škál žák získá body, které budou vypovídat o úrovni jeho 

komunikativních kompetencí.  

3. TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

V rámci teoretických východisek se autor zaměřil na oblast mobilní technologie ve vzdělávání, 

ve které definuje vybrané pojetí mobile learningu. Další oblastí, které se autor věnuje jsou 

komunikativní kompetence a jejich postavení mezi klíčovými kompetencemi a poslední oblastí 

je individuální přístup k žákům, konkrétně model VARK. 

3.1. Mobilní technologie ve vzdělávání 

Výuka, jež je podpořena mobilními technologiemi bude hlavní oblastí výzkumu. Obecně lze 

takový typ výuky nazvat jako mobile learning či m-learning. V odborné literatuře můžeme 

nalézt nepřeberné množství přístupů a definic mobile learningu. Autor příspěvku vychází z 

definice, jež uvádí Traxler, tedy že „jedinou nebo dominantní technologií ve vzdělávání je 

kapesní počítač nebo palmtop zařízení“. Uvedená definice je zastaralá a kapesní počítač či 

palmtop se dnes ve vzdělávání využívají pouze zřídka. Definici lze aktualizovat a palmtop či 

kapesní počítač nahradit tabletem nebo chytrým telefonem (Traxler, 2005). 

Tentýž autor vymezuje čtyři různé směry mobile learningu (Traxler, 2007): 

 Technocentrický; 

 Mobile learning ve vztahu k e-learningu; 

 Rozšíření formálního vzdělávání; 

 Mobile learning se soustředí na studenta; 

Z výše uvedené taxonomie bude mít v experimentu největší zastoupení pojetí technocentrické, 

tedy bude podstatné, aby každý žák měl k dispozici mobilní dotykové zařízení – iPad. 

3.1.1. Mobilní aplikace pro rozvoj komunikativních kompetencí 

Autor průběžně provádí rešerši mobilních aplikací. Autor vyhledává mobilní aplikace, které se 

jeví jako vhodné pro rozvoj komunikativních kompetencí. Vyhledávání probíhá pouze v 

oficiálním obchodě s aplikacemi. Faktory, jež ovlivňují výběr vhodných aplikací jsou: 

 cena aplikace – zda se jedná o placenou či neplacenou aplikaci; 

 aplikace je kompatibilní s jinými operačními systémy (Android, Windows); 

 aplikace podporuje také starší verze iOS; 

 míre rozvoje komunikativních kompetencí – zda aplikace podporuje komunikativní 

kompetence přímo nebo pouze okrajově; 

 zda aplikace pracuje s více smysly – podporuje individuální přístup dle modelu VARK; 

Příklady aplikací, které mohou být použity v plánovaném experimentu jsou:  

 iMovie; 

 ChatterPix; 

 Speech Blubs; 
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V rámci publikace Developing communication skills through augmented and virtual reality 

apps on smart devices autor předkládá přehled mobilních aplikací, jež mohou být nástroji, které 

podpoří rozvoj komunikativních kompetencí. Tyto aplikace zároveň pracují na principu 

rozšířené reality. Mezi analyzované aplikace patří (Tran et al., 2020): 

 ROAR Augmented Reality App – obdoba aplikací HP Reveal nebo Aurasma – 

uživatel schová obrázek, video, zvuk, animaci pod „trigger“. Následným nasnímáním 

„triggeru“ se zobrazí dané medium. 

 Vuforia Chalk – aplikace zprostředkovává video hovor mezi dvěma zařízeními. 

Uživatel má možnost psát virtuální křídou na obrazovku druhého zařízení (to snímá 

fotoaparátem okolí). 

 WallaMe – aplikace pracující na principu sociálních sítí. Uživatelé mohou na zeď psát 

virtuální vzkazy, jiný uživatel si vzkaz zobrazí nasnímáním dané zdi. 

 Display.land – zobrazuje 3D modely nejrůznějších předmětů. 

Autor spatřuje ve výše uvedených mobilních aplikaci potenciál pro použití v navrhovaném 

experimentu. Další aplikace budou voleny na základě konzultace s učiteli a přizpůsobení se 

konkrétnímu tématu výuky. 

3.2. Komunikativní kompetence 

V moderním vzdělávání by měl učitel usilovat hlavně o rozvoj klíčových kompetencí žáků a 

tím je připravit pro jejich profesní a společenský život. Každá země upřednostňuje odlišné 

klíčové kompetence. V České republice jsou klíčové kompetence stanoveny Rámcovým 

vzdělávacím programem.  

Níže uvedená tabulka sumarizuje klíčové kompetence, jež jsou stanoveny ve 

státních dokumentech vybraných zemí (Kocourková & Pastorová, 2011).  

Zajímavým ukazatelem je, že komunikativní kompetence jsou součástí klíčových kompetencí 

všech vybraných zemí (v tabulce zvýrazněno tučným písmem). Tento fakt potvrzuje, že 

komunikativní dovednosti jsou pro žáka důležité a je potřeba je patřičně rozvíjet. Může se 

jednat o komunikaci ústní či písemnou. 

Tabulka 1: Pojetí klíčových kompetencí ve vybraných zemích 

Země Dokument Klíčové kompetence 

Česká republika Rámcový vzdělávací program 

pro základní vzdělávání 

o K učení; 

o K řešení problémů;  

o Komunikativní;  

o Sociální a personální;  

o Občanská;  

o Pracovní; 

Velká Británie Kurikulum pro primární 

vzdělávání 

o Řešení problémů;  

o Komunikace; 

o Práce s druhými; 

o Numerické aplikace;  

o Informační technologie; 

o Zdokonalování 

vlastního učení a 

výkonu; 

o Kreativní myšlení; 

o Hodnocení;  
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o Zpracování informací; 

o Argumentace;  

o Bádání; 

Nový Zéland Kurikulum Nového Zélandu o Myšlení; 

o Užívání jazyka, 

symbolů a textů; 

o Participace a přispívání; 

o Vztah k ostatním; 

o Sebeřízení; 

Irsko Kurikulum pro starší žáky o Komunikace; 

o Spolupráce; 

o Osobní efektivita;  

o Kreativní myšlení;  

o Kritické myšlení; 

o Zpracování informací; 

Rámcový vzdělávací program České republiky stanovuje očekávané výstupy každé klíčové 

kompetence, které by měl žák splnit po dokončení základního vzdělávání. U komunikativních 

kompetencí se jedná o tyto výstupy (Rámcový vzdělávací program, 2017): 

1. Žák formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se 

výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu. 

2. Žák naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se 

zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje. 

3. Žák rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných 

gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje 

na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského 

dění. 

4. Žák využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou 

komunikaci s okolním světem.  

5. Žák využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k 

plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi. 

V rámci výzkumu se autor zaměřuje výhradně na rozvoj bodů 1 a 3. U žáků kontrolní i 

experimentální skupiny bude snaha o rozvoj správné formulace a vyjadřování myšlenek a 

názorů v písemném či ústním projevu, dále pak bude částečně rozvíjeno porozumění žáka 

různým typům textů, záznamů, obrázků, zvuků a dalších informačních a komunikačních 

prostředků. 

3.3. Individuální přístup k žákům 

Individuální přístup k žákovi má dnes důležitou roli během vzdělávání žáka. Učitel by měl mít 

snahu o nalezení takového postupu, který bude pro žáka vhodný a přinese nejlepší výsledky v 

jeho učení a výchově. V rámci experimentu bude kladen zvláštní důraz na individuální přístup 

během rozvoje komunikativních kompetencí. Tento individuální přístup bude zajištěn dle 

modelu VARK, jež pracuje s lidskými smysly. Model VARK stanovuje 4 učební styly, jež se 

odlišují dle žákem preferovaného smyslu vnímání informací. Tento model autor zvolil 

z důvodu, že mobilní technologie pracují s lidskými smysly a spojení mobilních technologií a 

modelu VARK se jeví jako vhodné. 
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Model VARK rozlišuje 4 učební styly (Fleming, 2006): 

 Visual; 

 Aural; 

 Read/write; 

 Kinesthetic; 

3.4. Současný stav řešené problematiky 

Podle výčtu statistik (viz. kapitola 1) je patrné, že mobilní technologie jsou běžnou součástí 

života občanů vyspělých zemí. Tento fakt se promítá také do oblasti odborníků. Příkladem 

může být databáze Web of Science a vyhledávání s použitím klíčových slov „mobile 

technology in education“. Z výsledků autor vyhodnotil, že téměř 3000 odborných publikací 

spadá do oblasti vzdělávání, počet vydaných publikací za rok se do roku 2018 průběžně 

zvyšoval a poté se v roce 2019 počet publikací stabilizoval. Podobné výsledky lze vyčíst také 

při volbě jiných klíčových slov, například „mobile learning“. Tyto údaje dokazují, že se do 

oblasti mobilních technologií ve vzdělávání stále více angažují odborníci, a i když se mobilní 

technologie vyskytují ve školách již mnoho let, stále se jedná o aktuální a probírané téma. 

Na základě doposud provedené rešerše odborné literatury, publikací a studií autor nenašel 

zdroj, jež by se detailně zaobíral cíleným vlivem mobilních technologií na rozvoj 

komunikativních kompetencí u žáků základní školy. Velká část odborné literatury se věnuje 

tématu klíčových kompetencí ve vzdělávání, příkladem může být studie z roku 2017, která se 

zaměřuje na význam a roli různých typů kompetenčního vzdělávání ve světě (Bernikova, 2017).  

Mnoho autorů se věnuje klíčovým kompetencím a digitálním technologiím. Často se jedná o 

rozvíjení konkrétní klíčové kompetence s podporou určité technologie (obvykle počítač nebo 

obecně ICT). Mobilní technologie mají v těchto publikacích minimální zastoupení. Publikace 

Learning Styles and the Use of ICT in University Students within a Competency-Based Training 

Model zkoumá učební styly s využitím ICT. Pozornost směřuje na vysokoškolské studenty a 

kompetenční model vzdělávání (Barbosa Granados & Amariles Jaramillo, 2019). 

Studie, jež se věnují komunikativním kompetencím, jsou často zaměřeny na výuku cizího 

jazyku a mnohdy se nejedná o rozvoj obecných dovedností komunikace. Často se tyto studie 

věnují studentům středních, vyšších či vysokých škol. Příkladem je publikace „Differences 

That Make a Difference in Assessing Student Communication Competence“, která zkoumá 

komunikační rozdíly mezi studenty „ideálními“ a studenty „méně než ideálními“. Publikace 

směřuje na vysokoškolské studenty (Canary & MacGregor, 2008). 

V rámci publikace The attitude of selected european countries to mobile technologies in 

education autor sledoval postoj vybraných zemí Střední Evropy k využívání mobilních 

technologií ve vzdělávání. K analýze situace autor využil oficiální státní dokumenty, zprávy a 

prohlášení. Autor analyzoval země Slovensko, Polsko, Maďarsko a Rakousko. Žádná z těchto 

zemí nezaujímala k mobilním technologiím negativní postoj. Rakouská republika projevuje 

největší zájem o podporu této technologie. Polsko naopak podporuje spíše ICT ve vzdělávání 

obecně (Tran, 2019). 

4. PRAKTICKÁ ČÁST 

4.1. Popis průběhu experimentu  

Návrh experimentu je částečně popsán výše. Experiment proběhne ve vybrané základní škole. 

Aspekty pro výběr vhodné školy jsou uvedeny v kapitole 2.2. Během realizace experimentu 

bude autor postupovat podle těchto kroků: 

 výběr základních škol, které jsou vhodné pro experiment; 
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 komunikace se školami – skrze kontaktní osobu; 

 výběr jedné základní školy, na které bude experiment realizován; 

 komunikace s konkrétním učitelem – učitel, který bude spolupracovat na experimentu; 

 návrh vyučovacích hodin kontrolní a experimentální skupiny, případná úprava na 

základě konzultace s učitelem; 

 vstupní měření úrovně komunikativních kompetencí žáků; 

 realizace vyučovacích hodin; 

 závěrečné hodnocení úrovně komunikativních kompetencí žáků; 

 zpracování dat a vyhodnocení výsledků; 

 stanovení závěrů experimentu; 

Jak již z předešlého textu vyplývá, výzkumu se účastní skupina kontrolní a experimentální – 

ideální stav bude, pokud se bude jednat o paralelní třídy. Experimentální skupina absolvuje 

vyučovací hodiny, ve kterých budou aktivně využívat mobilní technologie k rozvoji 

komunikativních kompetencí. Kontrolní skupina se zúčastní vyučovacích hodin, ve kterých 

budou rozvíjet komunikativní kompetence bez použití mobilních technologií. Nezávislou 

proměnnou by tedy mělo být pouze využívání/nevyužívání mobilních technologií. 

4.2. Návrh vyučovacích hodin 

Níže uvedené kapitoly popisují návrh jedné vyučovací hodiny pro experimentální a kontrolní 

skupinu. Návrhy jsou pouze předběžné a budou upraveny po konzultaci s konkrétním učitelem. 

Bude potřeba vzít v potaz také téma vyučovací hodiny, ročník zkoumaných subjektů, 

hodinovou dotaci a podobně. 

Autor se snažil zachovat průběh a strukturu hodin u obou skupin téměř totožný. Jediným 

rozdílem by mělo být využití aktivit s použitím mobilních dotykových zařízení 

v experimentální skupině. Autor bude muset vzít v potaz také různé varianty způsobu řešení 

úloh tak, aby bylo dodrženo individuálního přístupu k žákovi. 

4.2.1. Experimentální skupina 

Tato skupina absolvuje vyučovací hodinu, při níž budou využívat mobilní technologie. Autor 

předpokládá, že učitel má základní znalosti v ovládání tabletu. Před samotnou hodinou autor 

učitele detailně seznámí se všemi informacemi, které bude učitel potřebovat pro vedení hodiny 

– zejména ukázka práce s tabletem. Tento návrh vyučovací hodiny bude upraven na základě 

konzultace s konkrétním učitelem. S největší pravděpodobností bude upraveno časové 

rozvržení hodiny a bude rozdělena do dvou vyučovacích hodin – vše bude záležet na zdatnosti 

žáků při práci s tabletem. Tímto návrhem chce autor představit způsob, jakým by chtěl vést 

vyučovací hodiny. 

Tématem navrhované vyučovací hodiny je „bezpečnost na internetu“. V rámci vyučovací 

hodiny budou realizovány tyto aktivity: 

a) Úvod – uvedení žáků do hodiny, seznámení žáků se záměrem výzkumu. 

b) Motivace žáků – učitel žákům nastíní téma vyučovací hodiny, otázkami se pokusí žáky 

nasměrovat na jednotlivá rizika internetu (předpokládá se, že žáci již mnohá rizika znají). 

c) Tvorba videa – skupinová práce, žáci si zvolí jedno nebezpečí internetu. Žáci o tomto 

nebezpečí natočí video – video nebude obsahovat mluvený komentář ani titulky. 

d) Doplnění titulků do videa – jednotlivé skupiny si mezi sebou vymění natočená videa. 

Úkolem druhé skupiny bude vytvořit textové titulky k videu. Žáci si musí odvodit, o jaký 

problém se jedná a co konkrétní scény znázorňují. 
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e) Promítání videí – učitel promítá vytvořená videa celé třídě. Žáci, kteří nepracovali na videu 

nebo titulkách hádají o jaké nebezpečí se jedná. 

f) Závěr – zakončení hodiny. 

Komunikativní kompetence budou cíleně rozvíjeny v aktivitě Doplnění titulků do videa. Žáci 

musí pochopit z video záznamu, o čem dané video pojednává. Poté musí dokázat vyjádřit 

v textové podobě svůj názor na konkrétní nebezpečí (titulky). Mimo to budou komunikativní 

dovednosti rozvíjeny ve skupinové práci, kdy budou žáci komunikovat mezi sebou. 

4.2.2. Kontrolní skupina 

Kontrolní skupina se zúčastní vyučovacích hodin, ve kterých nebudou žáci používat mobilní 

technologie. Autor se bude snažit zachovat podobnost s vyučovací hodinou experimentální 

skupiny. Žáci v této hodině budou rozvíjet stejné komunikativní dovednosti, jako žáci 

experimentální skupiny. Níže uvedená hodina bude založena na pracovních listech. Téma 

hodiny je totožné, tedy „bezpečnost na internetu“. V rámci komunikativních kompetencí se 

bude autor snažit o rozvoj dovednosti správně vyjadřovat myšlenky a porozumění záznamu. 

Návrh vyučovací hodiny bude upraven na základě budoucí konzultace v učitelem. 

Vyučovací hodina bude mít tyto aktivity: 

a) Úvod – uvedení žáků do hodiny, seznámení žáků se záměrem výzkumu. 

b) Motivace – učitel žákům nastíní téma vyučovací hodiny, otázkami se pokusí žáky 

nasměrovat na jednotlivá rizika internetu (předpokládá se, že žáci již mnohá rizika 

znají). 

c) Pracovní listy – učitel žákům rozdá pracovní listy, projde se žáky zadání a poté budou 

žáci pracovat. Může se jednat o skupinovou práci. Pracovní listy budou obsahovat 

aktivitu na porozumění obrázku a vyjádření myšlenek či názorů žáka, možno bude 

použito i zvukového záznamu prostřednictvím hromadného přehrávání na 

magnetofonu/počítači. 

d) Společné řešení pracovních listů – učitel spolu s žáky zkontroluje správné řešení 

pracovních listů, jednotlivé problémy rozebírají a snaží se, aby žáci formulovali svůj 

postoj k problému. 

e) Závěr – zakončení hodiny. 

Pracovní listy budou uzpůsobeny tak, aby rozvíjeli stejné komunikativní dovednosti, jaké 

rozvíjela práce s iPadem v experimentální skupině. Náročnost pracovních listů bude 

uzpůsobena tomu, zda se bude jednat o skupinovou práci. 

5. ZÁVĚR 

Tento příspěvek pojednával o dosavadním řešení disertační práce autora. Autor se v rámci 

svého zkoumání zaměřuje na vliv mobilních technologií při rozvoji komunikativních 

kompetencí. Cílovou skupinou jsou žáci základní školy. V první části příspěvku autor popisuje 

motivaci pro volbu daného problémů. Na základě popisu výzkumného problému autor 

předkládá výzkumné otázky a následně se zaobírá možnými výsledky plánovaného výzkumu. 

V další části práce je pozornost věnována metodickým východiskům výzkumu, kdy autor 

definuje a popisuje pedagogický experiment. Poté autor popisuje nástroj, díky kterému bude 

stanovena úroveň komunikativních kompetencí žáků. Třetí část práce shrnuje teoretická 

východiska, jež jsou základem pro navrhovaný výzkum. Hlavními teoretickými oblastmi jsou 

mobilní technologie ve vzdělávání, kde se autor zaměřuje zejména na pojetí mobile learningu, 

dále pak na mobilní aplikace, jež mohou rozvíjet komunikativní kompetence. Další studovanou 

oblastí jsou komunikativní kompetence. V této kapitole se autor zaměřuje na komunikativní 

kompetence a jejich roli ve vzdělávacích systémech nejen České republiky, ale také 
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zahraničních států. Následovně autor popisuje konkrétní komunikativní dovednosti, jež si 

zvolil pro plánovaný výzkum. Třetí důležitou oblastí je individuální přístup. Zde se autor 

věnuje modelu VARK, který byl zvolen jako vhodný pro výzkum. Individuální přístup k žákům 

může značně přispět ke správnému rozvoji komunikativních kompetencí (ať už s pomocí 

mobilních technologií nebo klasickou výukou). Autor se věnuje také popisu současného stavu 

řešeného problému, kdy na základě provedené rešerše vyvodil, že zvolené téma je aktuální a 

nebylo řešeno v žádné z prostudovaných publikací. Závěrečná část práce je věnována 

detailnímu popisu navrhovaného výzkumu. Autor popisuje vyučovací hodiny kontrolní a 

experimentální skupiny a předkládá návrh jedné vyučovací hodiny. 

Z důvodu globální pandemické krize došlo k uzavření základních škol v České republice, a 

tudíž nemohl autor postupovat dle naplánovaného časového harmonogramu. V rámci 

budoucího řešení autor plánuje v nejbližší době kontaktovat vybranou základní školu, na které 

proběhne pilotní i hlavní výzkum. Provedení pilotního výzkumu a hlavního výzkumu je 

plánováno na první pololetí školního roku 2020/2021. Detailní časový harmonogram je popsán 

výše. V případě, že by byla opět omezena prezenční výuka zvažuje autor úpravu výzkumu do 

podoby, jež umožní realizaci distanční formou. Autor předpokládá, že by se musel zaměřit na 

jiné komponenty komunikativních kompetencí a musel by návrh výzkumu částečně 

přepracovat. Podstatným problémem by mohla být také ekonomická situace některých rodin a 

absence chytrého telefonu či tabletu v dané rodině, případně pak nekompatibilita některých 

aplikací systému iOS a Android – autor předpokládá, že mnoho rodin využívá pouze zařízení 

s operačním systémem Android. V případě takové situace by autor musel vzít v potaz také 

teoretickou oblast distančního vzdělávání.  

Mobilní technologie si získaly ve vzdělávání své místo. Tato pomůcka má své příznivce, ale 

také své odpůrce. Výsledky zkoumání mohou uvést na rovinu fakt, zda mají mobilní 

technologie přínos v oblasti komunikativních dovedností nebo zda se vyplatí rozvíjet tuto 

kompetenci doposud používanými způsoby. Samotné výsledky pak mohou sloužit jako základ 

pro zkoumání dalších komunikativních schopností, případně dalších klíčových kompetencí. 
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Abstrakt 

Deti digitálne technológie od útleho veku používajú, sú pre dieťa zdrojom poznania, skúmania, 

komunikácie, vyjadrovania a rozvíjania ich logického myslenia. Deti v dnešných materských školách 

sú deti „generácie Z“. Ich myslenie je formované od útleho veku používaním technológií tak, že ich 

prítomnosť vôbec nevnímajú a ich myšlienkové procesy sú natoľko ovplyvnené, že sú schopné 

prirodzeným spôsobom okamžite nájsť najvhodnejší spôsob nasadenia technológií pri riešení 

ľubovoľného problému. Najnovším fenoménom, ktorý zaujíma deti sú robotické hračky, s ktorými sa 

stretávajú aj v domácom prostredí. Na druhej strane interaktívne tabule, ktoré sú prítomné skoro 

v každej materskej škole, majú využitý len čiastočný potenciál. Preto sme uznali za vhodné spojiť 

interaktívnu tabuľu a robotické hračky v sociokognitívnom modely vyučovania. V príspevku 

informujeme o možnostiach spojenia interaktívnej tabule a robotických hračiek pri dosahovaní 

výchovno-vzdelávacích cieľov v predprimárnom vzdelávaní. Prezentujeme pilotný kvalitatívny 

výskumu v podmienkach predprimárneho vzdelávania v oblasti využitia digitálnych 

technológií.  Poukazujeme na potrebu zmeny uvažovania učiteliek materských škôl pri tvorbe nových 

kontextov vo vzdelávacích aktivitách, s dôrazom na využitie interaktívnej tabule a robotických hračiek. 

Pilotný kvalitatívny výskum sme realizovali v štátnej materskej škole v Bratislave. Skúmané subjekty 

boli deti predškolského veku a učitelia materských škôl. Výskumným nástrojom bola fókusová skupina 

v kvalitatívnom výskumnom dizajne. 

Abstract 

Children use digital technologies from an early age; for a child, they are a source of knowledge, 

communication, expression, and development of their logical thinking. Kindergarten children are 

Generation Z, whose thinking is shaped from an early age by the use of technology in such a way that 

they do not perceive its presence at all and their thought processes are influenced to such extent that 

they are naturally able to immediately identify the most suitable way to deploy technology to solve any 

problem. The latest phenomenon that children are interested in is robot toys that they encounter also in 

their home environment. Therefore, we deemed it appropriate to combine the interactive whiteboard 

and robot toys in a socio-cognitive teaching model.  In the paper, we inform of the possibilities to 

combine the interactive whiteboard and robot toys to achieve educational goals in pre-primary 

education. We present a pilot qualitative research in pre-primary education settings concerning the use 

of digital technologies. We highlight the need to change the thinking of kindergarten teachers when 

creating new contexts in educational activities, with emphasis on the use of the interactive whiteboard 

and robot toys. We conducted the pilot qualitative research at a state kindergarten in Bratislava. Our 

research subjects were preschool children and kindergarten teachers. The research tool used was a focus 

group.”     

Kľúčové slová 

Kvalitatívny výskum, Predprimárne vzdelávanie, Proces výučby, Učiteľ materskej školy, Dieťa 

predškolského veku, Interaktívna tabuľa, Robotické hračky.  

Keywords 

Qualitative research, Pre-primary education, Teaching process, Kindergarte teacher, Preschool child, 

Interactive whiteboard, Robotic toys. 
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ÚVOD 

Na jednej strane by sa mohlo zdať, že v súčasnosti už nemusíme diskutovať o tom, či sa 

interaktívne tabule hodia do materskej školy alebo nie. Naďalej sa však stretneme aj s 

odmietavými postojmi, s nesprávnym chápaním ich úlohy vo vzdelávaní, s ich nesprávnym 

používaním, s nevhodne vytýčenými učebnými cieľmi, s nevyužitým edukačným potenciálom. 

Súčasný pedagogický diskurz v nazeraní na možnosti účinného využívania interaktívnej tabule 

vo výučbe sa kvalitatívne posunul, ale didaktická prax na základe skúseností zaostáva. Často 

sme svedkami využívania interaktívnej tabule v procese výučby bez efektivity ako statický 

nástroj. 

Materská škola nemôže ignorovať spoločenské zmeny, musí pomáhať deťom získať pozitívne 

konkrétne zážitky, musí ich usmerňovať, aby sa naučili žiť v tomto komplexnom svete, aby sa 

napr. naučili správne využívať digitálne a mobilné technológie ako nástroj na jeho skúmanie, 

na komunikáciu, učenie sa a zábavu. Aby túto úlohu mohla materská škola plniť, potrebuje 

pedagógov, ktorí sú digitálne gramotní. Alebo ešte inak: Učiteľ dnes musí byť digitálne 

gramotný, aby bol dobrý učiteľ. 

Podľa Kostruba (Kostrub, 2012) interaktívna tabuľa umožňuje, aby sa učiace sa subjekty (tým 

aj deti predprimárneho vzdelávania) aktívne zapájali do aktivít, ktoré sa prezentujú na tabuli. 

Jednou z podmienok zmysluplnej výučby prostredníctvom interaktívnej tabule sú kvalitné 

výučbové materiály na celostný rozvoj osobnosti detí predškolského veku. Na trhu alebo na 

internete sú k dispozícii rozličné výučbové programy alebo interaktívne výučbové materiály, 

ktoré učitelia môžu využiť. Nemusia sa však obmedzovať len na využívanie hotových 

produktov, tie často totiž len aktualizujú paradigmu behaviorizmu a akademizmu v prostredí 

súčasných digitálnych technológií. Učitelia si sami vytvoria podľa vlastných predstáv a potrieb, 

ale rovnako aj podľa návrhov/myšlienok detí vlastné interaktívne výučbové materiály. 

Optimálnym bude, ak učiteľ vytvorí podmienky na to, aby boli učiace sa subjekty aktívnymi 

angažovanými konštruktérmi/dizajnérmi výučbových produktov v digitálnom rozhraní 

interaktívnej tabule. Interaktívna tabuľa je pre dieťa nielen digitálnou pomôckou, ale môžeme 

povedať, že sa stáva pre dieťa hračkou, s ktorou sa hrá denne a zábavnou formou zvláda učivo. 

Predprimárne vzdelávanie považujeme za kľúčové k tomu, aby sa deti predškolského veku 

naučili učiť sa, aby mali chuť samé objavovať a zisťovať informácie o okolitom svete. Už 

v materskej škole ich pripravujeme na to, aby sa naučili kriticky si vyberať, čo je dôležité a čo 

treba radšej ešte overiť a postupne sa flexibilne dokázali prispôsobiť okolitým zmenám. 

Výskumný problém dizertačnej práce 

Je zameraný na účinné využívanie interaktívnej tabule v procese výučby subjektov 

podieľajúcich sa na výučbe. Súčasný pedagogický diskurz v nazeraní na možnosti účinného 

využívania digitálnej tabule vo výučbe sa kvalitatívne posunul, ale didaktická prax na základe 

skúseností zaostáva. Často sme svedkami využívania digitálnej tabule v procese výučby bez 

efektivity a interaktivity ako statický nástroj. 

Hlavným cieľom je kvalitatívne a kvantitatívne skúmať účinnosť využívania interaktívnej 

tabule v procese výučby subjektov podieľajúcich sa na výučbe a skúmaním zistiť súčasný stav 

technológií v materských školách.  

Rozvinutím hlavného cieľa koncipujeme špecifické ciele, a to pre kvalitatívny aj kvantitatívny 

výskum: 

Skúmať rozvíjanie spôsobilostí  subjektov (detí v materských školách) v procese výučby cez 

digitálne technológie  využitím interaktívnej tabule a robotických hračiek.  

1. Zistiť, čo ovplyvňuje získanie a rozvoj digitálnych kompetencií subjektov výučby, ako ich 

ony nadobúdajú a zdokonaľujú.  
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2. Zistiť ako, a či je možné ich vhodnejšie integrovať do procesu výučby, a ako ich je možné 

udržiavať a aktívne sa im učiť sa.  

Výskum má za cieľ skúmať sebavedomé a kritické využívanie interaktívnej tabelu a jej 

uplatňovanie v procese učenia a učenia sa. Ako digitálne kompetencie učiaceho subjektu 

participujú na rozvoji logického a kritického myslenia učiaceho sa. Ako ovplyvňujú 

nadobúdanie poznatkov a rozvoj komunikatívnych a informačných spôsobilostí učiacich 

a učiacich sa subjektov. Skúmanie zrealizujeme formou akčného výskumu, ako súčasti 

učiteľovej činnosti, ktorým sa majú získať praktické výsledky použiteľné bezprostredne 

v didaktickej situácií. Zámerom výskumu je dosiahnuť čo najkonzistentnejšie priblíženie sa 

a porozumenie intersubjektivistickým sociokonštruovaným realitám participujúcich subjektov. 

(pozri: Kostrub, 2016).  

Cieľom je pozorovať, porozumieť a interpretovať pedagogické myslenie učiteľov a detí 

v predprimárnom vzdelávaní a odhaľovať, opisovať, pátrať po príčinách ich prítomnosti alebo 

neprítomnosti vzájomného pôsobenia pri vytváraní reality/realít subjektov výskumu. 

Kvalitatívnym nahliadaním na problém pedagogického uvažovania ako na tvorivý a zároveň 

sociálne konštruovaný priestor napomôžeme k získaniu relevantných, obohacujúcich a zároveň 

validných dát, prispievajúcich k rozvoju digitálnych kompetencií subjektov výučby. 

Výskumné otázky 

Je realizácia výučby prostredníctvom interaktívnej tabule náročnejšia – vyžaduje si 

rozširovanie si digitálnych kompetencií u subjektov výučby (detí a učiteľov v materských 

školách)?  

Aké rozhodnutia musí učiaci subjekt(učiteľ) uskutočniť, aby konanie a edukačne hodnotné 

pôsobenie v procese výučby zodpovedalo požiadavkám na učenie sa a rozvoj osobnosti 

učiaceho sa subjektu? 

Čím a konkrétne ako môžeme napomôcť, aby výučbové aktivity, ktoré budú učiace sa subjekty 

realizovať, boli koncipované na báze zmysluplnosti  a efektivity ako pre každý jeden učiaci  sa 

subjekt, tak i pre celú skupinu?  

Čo potrebuje učiaci subjekt (učiteľ) neustále robiť, aby bolo konanie a pôsobenie v súvislosti 

s učením sa a rozvojom učiaceho sa subjektu účinné? 

Je proces učiaceho sa dieťaťa prostredníctvom podporného komponentu - interaktívnej tabule 

účinný? 

Poskytuje proces prostredníctvom podporného komponentu - interaktívnej tabule učiaceho sa 

dieťaťa širšie spektrum možností na rozvíjanie logického a kritického myslenia 

a komunikácie? 

Dá sa povedať, že dieťa ktoré realizuje plnenie didaktickej úlohy prostredníctvom interaktívnej 

tabule a robotických hračiek aktívnejšie pri dosiahnutí splnení danej úlohy? 

Dizajn kvalitatívneho výskumu v kontextoch jeho cieľa, výskumného problému a otázok 

výskumu 

V rámci dizajnovania výskumu vychádzame z dvoch základných premís, a to z výskumného 

cieľa a výskumného problému. Cieľom výskumu je, ako sme už vyššie uviedli, pátrať, skúmať, 

interpretovať mechanizmy vplyvu účinnosti využívania interaktívnej tabule na rozvíjanie 

digitálnych kompetencií učiaceho a učiaceho sa subjektu vo výučbe s fokusom na čo 

najkonzistentnejšie a najúplnejšie porozumenie interpretáciám participujúcich subjektov 

o skúmaných fenoménoch. Výskumný problém definujeme z poznania podstaty výučby a 
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potreby porozumenia efektívneho uplatňovania interaktívnej tabule ako ovplyvňujúcom 

faktore v kontextoch výučby. 

Dizajn nášho výskumu sa preto odvíja od potreby porozumenia fenoménom, ktoré majú vplyv 

na rozhodnutia, konania, rituály, presvedčenia, očakávania subjektov výskumu v súvislosti s 

dizajnom výučby a učiacich sa. Skúmané fenomény si vyžadujú dizajnovanie takého výskumu, 

ktorý bude čo najreálnejšie mapovať intersubjektívnu realitu a s čo najväčšou presnosťou 

poskytne relevantné a validne dáta.  

Výskumné nástroje a metódy 

Heuristické metódy predstavujú rozhodnutia, ktoré z viacerých alternatívnych aktivít (činností) 

sú najefektívnejšie na dosiahnutie určitého cieľa v kvalitatívnom výskume. 

Získavanie dát: 

 Za výskumný nástroj bola zvolená a v skúmaní bude uplatňovaná fókusová skupina, 

a to z viacerých metodologických aspektov – získavanie názorov, presvedčení, 

vysvetlení, poznania subjektov zapojených do výskumu o uplatňovaní digitálnych 

technológií do procesu výučby. 

 Neštruktúrované pozorovanie: 

Pri neštruktúrovanom pozorovaní pozorovateľ vstupuje do pozorovania bez dopredu 

pripraveného systému alebo schémy na pozorovanie. Má stanovený cieľ i predmet 

pozorovania, ako aj dĺžku, ale pri pozorovaní sa neriadi nijakými dopredu stanovenými 

kategóriami. Neštruktúrované pozorovanie sa používa najmä pri kvalitatívnom výskume 

výchovy.  

 Priame pozorovanie – pozorovanie konverzácie subjektov výučby 

Pozorovanie znamená sledovanie činnosti alebo vlastnosti pozorovaných subjektov, registráciu 

alebo opis pozorovaného a jeho hodnotenie. 

 Nepriame pozorovanie – pozorovanie reálnych situácií vo výučbe 

Metóda analyzovania – elaborácia priebehu výskumu spočíva v analyzovaní zistení získaných 

priamym a nepriamym pozorovaním. 

Participatívne nástroje sú technikami zapájania participantov do výskumného procesu v rámci 

kvalitatívneho skúmania. 

 Epistemické otázky; dialóg; reflexia – identifikovanie odôvodnenia a expertízneho 

stanoviska (hľadiska) subjektov vo výskume v súvislosti so skúmanou predmetnou 

problematikou. 

Analyzovanie dát: 

 Analyzovania výskumného materiálu: 

 Spracovanie výskumného materiálu sa bude vykonávať s podporou softvéru Atlas-ti. 

 Metóda otvoreného kódovania – kategorizácia, konceptualizácia a kódovanie údajov. 

 Metóda konštantnej komparácie (MKK) – proces kontinuálnej tvorby teórie. 

 Metóda selektívneho kódovania – zakotvená teória. 

 

Výskumná vzorka 

Kritéria pri výbere participantov v realizovanom skúmaní: 

1. Absolvované vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. Stupňa v študijnom programe 

Učiteľstvo predprimárneho vzdelávania – vzhľadom na skúmanú problematiku 

participantky sú učiteľky materských škôl. 
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2. Dĺžka učiteľskej praxe minimálne desať rokov a viac – výskumy o profesionalizácií 

učiteľov ukazujú, že dĺžka učiteľovej praxe umožňuje prepájať deklaratívne 

a skúsenostne poznanie.  

3. Pracovisko: uskutočniť dostupný výber s kultúrnou a materiálno-technickou 

rôznorodosťou materských škôl. Pôjde o výber v zmysle materské školy na úrovni obce, 

materské školy na úrovni krajského mesta a materské školy na úrovni hlavného mesta. 

4. Dobrovoľne a so záujmom budú participanti ochotní diskutovať, prinášať návrhy na 

vopred stanovenú tému (skúmanú problematiku).  

Časový harmonogram: v priebehu školských rokov 2020/21. Čiastkové výskumné aktivity sa 

budú realizovať v rôznych časoch a v rôznych školských vzdelávacích súvislostiach a rôznej 

intenzite.  

1. Štúdium relevantnej literatúry v Slovenskej, Českej republike a v zahraničí. Opierať sa 

budeme o pedagogickú teóriu, ktorú som študovala a doplním si ďalšie pedagogicko-

teoretické teórie zamerané na predprimárne vzdelávanie, ktoré majú súvis s digitálnymi 

technológiami. Štúdium výskumov, ktoré sa venovali danej problematike.  

2. Pilotný výskum na materských školách zameraný na problematiku účinného využitia 

interaktívnej tabule – vstúpime do materských škôl, kde sa pracuje intenzívne 

s interaktívnou tabuľou, kde zrealizujeme kvalitatívny výskum formou štrukturovaného 

rozhovoru, pozorovaním výučby a vyhotovením videí, ktorého výsledkom budú 

výskumné otázky pre hlavný výskum dizertačnej práce. 

3. Zozbierame dostupné didaktické materiály pre prácu s interaktívnou tabuľou. Zistíme, 

čo je potrebné pre ďalšiu didaktickú prácu s digitálnou technológiou vo výchovno-

vzdelávacom procese. K daným materiálom čo sú prístupné a funkčné vytvoríme novú 

metodiku. Spracujeme nové materiály, ktoré chýbajú k niektorým vzdelávacím 

oblastiam s metodikou.  

4. Vyhodnotenie a publikovanie výsledkov výskumu, návrh školení a publikácií pre prax. 

V tejto práci si za cieľ kladieme síce parciálny, ale nemenej významný cieľ, ktorým je snaha 

vytvoriť akúsi platformu digitálneho portfólia – súbor metodických materiálov (výstupov, 

dokumentov, produktov učiacich sa a pod.), ktoré možno efektívne uplatniť vo výučbovej praxi 

pri rozvíjaní digitálnej kompetencie učiacich a učiacich sa subjektov výučby. Poskytnúť 

výučbovej praxi portfólio – podporný prostriedok ďalšieho učenia sa a rozvoja učiaceho 

subjektu.  

Teoretické východiská 

Digitálne technológie sú úplne prirodzenou súčasťou sveta detí. Deti ich od útleho veku 

používajú, sú pre dieťa zdrojom poznania, skúmania, komunikácie, vyjadrovania a rozvíjania 

ich logického myslenia. 

Skupina amerických výskumníkov The New Generation Forum nás upozorňuje, že nové 

technológie môžu byť účinnými podpornými komponentmi pri rozvoji tvorivého potenciálu 

detí predškolského veku. Zdôrazňujú, že tieto deti sa mimoriadne efektívne učia pri hre s 

hračkami a nástrojmi, preto by sme im mali aj digitálne technológie sprostredkovať ako 

technologické hračky a tvorivé nástroje. Ak sa toto tvrdenie uplatňuje v procese výučby, tak 

tieto technologické hračky a nástroje môžu zmeniť dôležité aspekty poznávacieho procesu 

našich detí, pretože: 

- menia učebné vzťahy medzi deťmi a pedagógmi, 

- podporujú detí tým, že im poskytujú nový hlas na vyjadrovanie sa, aký doposiaľ nemali, 
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- ponúkajú nové spôsoby vytvárania dynamických výstupov, sprostredkúvajú deťom 

myšlienky a pojmy, aké boli doteraz mimo ich dosahu, 

- podporujú rozvíjanie stratégií učenia sa, otvárajú nové príležitosti pre sociálne 

interakcie. 

Robotické hračky, konkrétne včielka Bee-Bot, včielka Blue-Bot a Húsenica Code a pilar sú 

jednoduché podlahové programovateľné hračky, prostredníctvom ktorých vieme rozvíjať 

poznanie základných pojmov, s ktorými sa deti stretávajú vo svojom živote a to hlavne názov 

predmetov dennej potreby, známych miest, ľudí, zvierat, rastlín a činností. Úlohou detí určený 

pojem, slovo (obrázok) vyhľadať, naprogramovať hračku tak, aby sa dostala do vopred 

určeného cieľa na podložke do cieľa. Sú pre deti prostriedkami, pomocou ktorých poznávajú 

okolitý svet a pre učiteľa sú prostriedkom na zvýšenie účinnosti výchovno-vzdelávacej 

činnosti. Zabezpečujú plnšie, presnejšie informácie o osvojovanom učive, osvojovanie 

zručností a návykov, podporujú utváranie žiadúcich postojov detí, a tým prispievajú k zvýšeniu 

kvality výchovno-vzdelávacej činnosti. Pomáhajú uspokojovať a rozvíjať poznávacie záujmy 

a schopnosti detí, zvyšujú názornosť výchovno-vzdelávacej činnosti, zintenzívňujú 

a racionalizujú činnosť učiteľa a detí. 

Cieľom využívania robotických hračiek je nielen spestriť predprimárne vzdelávanie, ale najmä 

zabezpečiť komplexný rozvoj digitálnej gramotnosti detí, ktorý má vplyv na celostný rozvoj 

ich osobnosti a tvorivosti, na schopnosť komunikovať, kooperovať, vyhľadávať, spracúvať 

a kriticky analyzovať informácie a tiež na rozvoj vyšších poznávacích procesov. 

Robotické hračky plnia funkciu motivačnú, informačnú, precvičovaciu, aplikačnú, kontrolnú, 

spätnoväzbovú a výchovnú. Keďže prispievajú k rozvoju osobnosti majú aj rozvíjajúcu 

funkciu. Spĺňajú aj ergonomickú, estetickú a technickú funkciu. 

Dizajn a realizácia pilotného výskumu - výskumný problém 

V mnohých prípadoch sú však učitelia materských škôl nadšenými obhajcami edukačnej 

hodnoty interaktívnej tabule ako externé médium na rozvoj mediálnej gramotnosti detí. Na 

druhej strane by sa mohlo zdať, že v súčasnosti už nemusíme diskutovať o tom, či sa 

interaktívne tabule hodia do materskej školy alebo nie. Naďalej sa však stretneme aj s 

odmietavými postojmi, s nesprávnym chápaním ich úlohy vo vzdelávaní, s ich nesprávnym 

používaním, s nevhodne vytýčenými učebnými cieľmi, s nevyužitým edukačným potenciálom. 

Súčasný pedagogický diskurz v nazeraní na možnosti účinného využívania interaktívnej tabule 

vo výučbe sa kvalitatívne posunul, ale didaktická prax na základe skúseností zaostáva. Často 

sme svedkami využívania interaktívnej tabule v procese výučby bez efektivity ako statický 

didaktický nástroj. Najväčšie rezervy vidíme práve v nedostatku kvalitných a učiteľom 

prístupných elektronických materiálov pre vyučovanie. 

V rámci dizertačného zámeru sme zrealizovali pilotný kvantitatívny výskum, ktorého cieľom 

bolo pomocou dotazníka zistiť súčasný stav materiálneho vybavenia materských škôl v oblasti 

digitálnych technológií a ich využívania v predprimárnom vzdelávaní, ktorého výsledky sme 

publikovali na odborných konferenciách v roku 2019: (Severini, Gašparová 2019) Vyučovanie 

a učenie prostredníctvom interaktívnej tabule; (Gašparová, Líšková 2019) Využitie digitálnych 

a mobilných technológií v procese výučby subjektov podieľajúcich sa na výučbe 

v predprimárnom vzdelávaní na Slovensku; (Koreňová, Kostolányová, Gašparová, Líšková 

2019) The use of digital and mobile technologies in pre-primary education; (Severini, 

Gašparová, Kostolányová, 2019) Use of interactive whiteboard in pre-primary education for 

development of media literacy. 
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Zrealizovali sme kvalitatívny výskum, ktorého hlavným cieľom skúmania bolo identifikovať 

pedagogické myslenie učiteľa predprimárneho vzdelávania, ale najmä vplyv a prínos 

interaktívnej tabule na rozvoj mediálnej gramotnosti detí. 

Výskumné otázky: 

1. Ako si učitelia vysvetľujú koncept mediálna gramotnosť? 

2. Aké možnosti rozvíjania mediálnej gramotnosti prostredníctvom interaktívnej tabule 

učitelia prezentujú? 

V prvej fáze analýzy dát sme uskutočnili otvorené kódovanie [8], ktoré bolo realizované 

manuálnym kódovaním. Kódovanie sa realizovalo s ohľadom na výskumné otázky, pričom 

jeho cieľom bolo odkryť a lokalizovať kľúčové koncepty. Do pripravených textov boli 

vpisované kódy „nálepky“, ktoré vystihovali danú vetu, sekvenciu, alebo odsek vety. Do 

analýzy sme nevstupovali so zoznamom predbežných kódov, tie boli vytvárané postupne. 

Následne bol vytvorený zoznam kódov, realizovali sme spätné čítanie textov, aby sme zistili, 

ktoré kódy sa opakujú. Rozhodovali sme sa o tom, ktoré koncepty zvolíme do ďalšej úrovne 

analýzy. V ďalšej fáze analýzy nasledovalo hľadanie vzťahov medzi jednotlivými konceptmi, 

aby bolo možné vytvoriť interpretačné kategórie. Identifikovala sa perspektíva nazerania na 

využitie interaktívnej tabule pri rozvíjaní mediálnej gramotnosti detí prezentované učiteľmi 

predprimárneho vzdelávania, ktoré boli využité v interpretácii výsledkov výskumu. 

Tabulka 1. Zoznam identifikovaných kategórií a konceptov nachádzajúcich sa v protokoloch 

na kľúčový pojem: Ako podporovať rozvoj mediálnej gramotnosti dieťaťa prostredníctvom 

interaktívnej tabule? (ukážka). Source: author’s archives. 

Kategória Koncepty 

Výkon 

učiteľa 

Učiteľ vytvára podmienky a podnetné prostredie na rozvoj mediálnej 

gramotnosti. 

Učiteľ ponúka bohatý diapazón informácií o médiách. 

Učiteľ plánuje a ponúka deťom adekvátne aktivity, obsahy a prostriedky na 

rozvoj mediálnej gramotnosti prostredníctvom interactívnej tabule. 

Učiteľ cielene podporuje mediálnu gramotnosť v procese výučby 

prostredníctvom interaktívnej tabule. 

Učiteľ vytvára problémové situácie pri rozvíjaní mediálnej gramotnosti 

prostredníctvom interaktívnej tabule 

Učiteľ podporuje iniciatívu dieťaťa pri riešení úloh s interaktívnou tebuľou. 

Učiteľ umožňuje dieťaťu získať skúsenosť s interaktívnou tabuľou. 

Učiteľ poskytuje dieťaťu priestor na realizáciu činností o médiách 

prostredníctvom interaktívnej tabule. 

Rola 

učiteľa 

Učiteľ ako pozorovateľ. 

Učiteľ ako pomocník. 

Učiteľ ako radca. 

Učiteľ ako organizátor. 

Učiteľ ako podporovateľ. 

Učiteľ, ktorý vysvetľuje. 

Učiteľ, ktorý dôveruje. 

Učiteľ, ktorý navádza. 

Učiteľ, ktorý motivuje. 

Učiteľ, ktorý počúva. 

Výkon 

dieťaťa 

Dieťa vykonáva činnosti bez 

pomoci učiteľ, inej osoby. 

Dieťa samostatne rieši úlohy. 

Dieťa vyjadruje vlastný názor. 

Dieťa preberá zodpovednosť za svoje 

jednanie a konanie. 

Dieťa sa zapája do riešenia čoraz 

náročnejších úloh. 



138 

 

Dieťa si vymyslí hru/aktivitu. 

Dieťa si vyberá činnosť. 

Dieťa premýšľa, čo bude robiť. 

Dieťa sa rozhoduje pre činnosť. 

Dieťa samostatne zvláda aktivity. 

Dieťa rozvíja svoje schopnosti v 

oblastiach, ktoré ho zaujímajú. 

Dieťa realizuje svoje predstavy v hre. 

Dieťa nachádza riešenia vlastným 

pričinením. 

Dieťa skúša rôzne spôsoby riešenia. 

Dieťa žiada o pomoc v prípade 

potreby. 

Dieťa využíva priestor na realizáciu.  

Dieťa diskutuje. 

Podmienka Učiteľ poskytuje deťom dostatok informácií o médiách. 

Učiteľ má vhodne a primerane motivovať deti k činnosti. 

Učiteľ má deti chváliť aj pri čiastkovom úspechu. 

Učiteľ má poskytnúť deťom dostatok priestoru na sebarealizáciu. 

Učiteľ má zabezpečiť aktivitu s interaktívnou tabuľou. 

Učiteľ má podporovať rozvoj mediálnej gramotnosti prostredníctvom 

intreraktívnej tabule hravou formou. 

 

Problematizáciou perspektívneho predmetu skúmania na základe výskumných zistení možno 

zadefinovať nasledovne: 

 V súčasnej pedagogicko-didaktickej praxi je podpora rozvoja mediálnej gramotnosti 

detí nedostatočná vzhľadom na rozvojové možnosti vzdelávaných detí v podobe 

vykonávania limitovaných a jednoznačných požiadaviek, príkazov, usmernení, kde 

učitelia explicitne nevykonávajú podporu učenia sa detí s využitím interaktívnej tabule 

vo výučbe. 

 Interaktívnu tabuľu je možné využívať v procese výučby ako didaktickú (digitálnu) 

pomôcku a/alebo prostriedok. Prostredníctvom interaktívnej tabule učiace sa a učiace 

subjekty využívajú rôzne zdroje informácií (napr. internet, CD, DVD ap.); riešia rôzne 

učebné a životné problémy zakomponované v projektoch; tvoria prezentácie vlastných 

individuálnych projektov (deti v kolaborácii s učiteľom); prezentujú získané poznatky 

priamo na interaktívnu tabuľu alebo z tabule ap. 

 Didaktické zakomponovanie využitia interaktívnej tabule do procesu výučby sa neviaže 

iba na jednu konkrétnu oblasť rozvoja jednotlivca. V didaktickej praxi je potrebné 

zodpovedne, systematicky a dôsledne využívať výučbové programy prostredníctvom aj 

interaktívnej tabule s cieľom rozširovania informácií a rozvíjania spôsobilostí učiacich 

a učiacich sa subjektov, ktoré zároveň pomáhajú učiteľom znižovať negatívny vplyv 

médií a multimédií na dieťa. 

Hlavným cieľom skúmania bolo identifikovať pedagogické myslenie učiteľa predprimárneho 

vzdelávania a detí predškolského veku, ale najmä vplyv a prínos interaktívnej tabule 

a robotických hračiek na rozvoj: 

1. sociálnych kompetencií detí, 

2. matematických kompetencií detí, 

3. digitálnych kompetencií detí. 

Pilotný kvalitatívny výskum mál za cieľ skúmať sebavedomé a kritické využívanie 

interaktívnej tabele a robotických hračiek a ich uplatňovanie v procese učenia a učenia sa. 
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Ako digitálne kompetencie učiaceho subjektu participujú na rozvoji logického a kritického 

myslenia učiaceho sa. Ako ovplyvňujú nadobúdanie poznatkov a rozvoj komunikatívnych 

a informačných spôsobilostí učiacich a učiacich sa subjektov.   

Zámerom skúmania bolo zistiť či učiteľka vo výchovno-vzdelávacej činnosti rozvíja 

samostatnosť, spôsobilosti a kolaboratívnosť detí, na základe sociokognitívneho modelu 

vyučovania v procese výučby cez digitálne technológie.  

Ciele pilotného výskumu: 

Realizovať vzdelávacie aktivity so zameraním na analýzu využívania interaktívnej tabule 

a robotických hračiek v predprimárnom vzdelávaní.  

 Zistiť, či vôbec majú deti skúsenosť s aktívnou činnosťou na interaktívnej tabuli a aká 

je ich skúsenosť. 

 Identifikovať uvažovanie detí predškolského veku vzhľadom na transfer prenosu 

priestoru na plochu. 

 Zistiť u detí schopnosť kooperovať v skupine pri zadaných úlohách v aktivitách a aká 

je reakcia detí na pokyny učiteľa. 

 Zistiť, príčiny nedostatočného využívania interaktívnej tabule a robotických hračiek vo 

vzdelávacej aktivite. 

Analyzovať zistenia v oblasti práce s interaktívnou tabulou a robotických hračiek v materskej 

škole – čo sa deti prostredníctvom digitálnych technológií naučili a čo o nich samotných vedia. 

V čom vidíme účinnosť interaktívnej tabule v procese výučby. 

Výskumné otázky pilotného výskumu: 

 Aká musí byť realizácia postupu, aby učiteľ dokázal komplexne, zámerne a uvedomele 

využívať interaktívnu tabuľu a robotické hračky vo výučbe na podkladoch 

sociokognitívnej teórie? 

 Aké kompetencie sa rozvíjajú pri pravidelnom využívaní interaktívnej tabule 

a robotických hračiek vo výučbe? 

 Do akej miery sa zvyšovala samostatnosť, spoznávaním reality prostredníctvom 

interaktívnej tabule a robotických hračiek? 

Didaktické a výskumné nástroje a metódy: interview, fokusová skupina, metóda projektovania, 

metóda neštrukturovaného pozorovania, metóda analyzovania výskumného materiálu, 

interpretácia výskumných zistení. 

Výskumná vzorka: učiteľka predprimárneho vzdelávania, deti predprimárneho vzdelávania. 

Vstup do výskumného projektu – pred začiatkom výskumu dohodli sme si jeho realizáciu 

v materskej škole so zástupkyňou a s učiteľkou. Zistili sme všetky dôležité informácie 

o podmienkach: materiálno-technických, organizačných, personálnych. Naštudovali sme si 

odbornú literatúru z oblasti didaktiky, kurikulárneho plánovania i prípravy na pilotný 

kvalitatívny výskum. Vypracovali sme organizačnú osnovu vzdelávacej aktivity pred 

samotným začatím výskumu: a) oboznámiť učiteľku so sociokognitívnymi teóriami učenia 

a učenia sa a s využívaním interaktívnej tabule a robotickými hračkami v procese výučby, aby 

nastalo zosúladenie medzi učiteľkou a výskumníkmi; b) spolu s učiteľkou naplánovať 

vzdelávaciu aktivitu. Realizácia vzdelávacej aktivity: bola zrealizovaná v materskej škole 

v Bratislave, v heterogénnej skupine, počet detí 22 vo veku 4 – 6 rokov. Realizácia sa 

uskutočnila v mesiaci február 2020 v triede v dopoludňajších hodinách. Priamo sme sa na 

realizácií vzdelávacej aktivity zúčastnili mi ako profesionálni výskumníci. Išlo o priame 
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pozorovanie realizácie výučbovej aktivity učiteľkou. Nepriame pozorovanie subjektov 

a analýza materiálu – fotografie detí a videozáznamu.  

 
Obrázok 1 Aktivita detí podľa pokynov pedagóga 

Výsledky pilotného výskumu  

Výsledky výskumu a ich interpretácia – v priebehu priameho a nepriameho skúmania sme 

zaznamenali nasledovné – deťom sme dali väčší priestor na samostatnosť v aktivitách s 

robotickými hračkami. Na základe otázok identifikovali, ako môžu robotické hračky spustiť a 

naprogramovať v priestore. V aktívnej činnosti s robotickými hračkami identifikovali rôzne 

funkcie a možnosti hry s ňou – naprogramovanie cestičky pre robotickú hračku s rôznymi 

zvukovými efektami; určovanie pohybu v s mere hore, dole, doľava, doprava; orientovať sa na 

ploche – podložke; programovať cestu po podložke k cieľu. 

V priebehu priameho a nepriameho skúmania aktivity detí s interaktívnou tabuľou pri realizácií 

výkonového štandardu - Na základe daných pokynov pre pohyb v štvorcovej sieti, sme zistili 

nasledovné:  

Napriek k tomu, že deti neboli kontaktované s plochou na interaktívnej tabule, pravdepodobne 

ani na papieri čo sa týka štvorcovej sieti, na výzvu, aby vytvorili tú cestičku pre robotickú 

hračku včielku Bee-Bot, v zmysle tých informácii čo deti povedali, že môžeme sa s včielkou 

Bee-Bot pohybovať vpravo, vľavo, hore, dole, tak cestičku na interaktívnej tabuli urobili. Na 

ďalšie rozvíjajúce otázky: „Ukážte my, kde je smer hore“, štyri deti ukázali kde je smer na 

ploche hore. 

Na ďalšiu otázku: „Ukážte mi kde je smer vpravo“, dievčatko pred interaktívnou tabuľou 

automaticky vysunulo ruku smer vpravo a v smere tej línii, ktorá bola nakreslená na 

interaktívnej tabuli. Nikto z ďalších detí, nenaznačil prstom línie, že toto sú tie línie, ktoré 

smerujú na ploche vpravo. To nie je, ale chyba dieťaťa. Súvisí to s chápaním matematicko-

logických vzťahov, ktoré v tomto veku vo vzťahu k deťom, sú prirodzené. Predpokladáme, že 

deti neboli kontaktované ešte s týmto transferom z plochy do priestoru a z priestoru na plochu. 

Konštatujeme, že pani učiteľka bežne v rámci výučby nevedie takéto sofistikované dialógy 

s deťmi. Napríklad: „Hľadajte predmet, ktorý je tam  vzadu na konci triedy, vpravo v skrinke 
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dole“ atď. Predpokladáme, že tento transfer plocha – priestor a priestor – plocha ešte nie je 

u detí systematicky a cieľavedome podporovaný.  

Počas sledovania činností detí pri výučbe s interaktívnou tabuľou, ako podporným 

komponentom sme zistili, že detí pravidelne len sledujú dej, hru, pieseň na interaktívnej tabuli, 

alebo dopĺňajú chýbajúce predmety podľa pokynov učiteľky. Môžeme konštatovať, že deti nie 

sú vedené k interaktívnej činnosti na interaktívnej tabuli. Prevažne je pri interaktívnej tabuli 

dominantná v činnosti učiteľka. 

Vnútorná motivácia detí pri hre a činnosti s robotickými hračkami a interaktívnou tabuľou bola 

tak silná, že v danej činnosti zotrvali aktívne v neštandartnom čase, ako je vzhľadom k ich veku 

prirodzené. Motivačným činiteľom boli robotické hračky, ktoré zapôsobili na vnútornú 

motiváciu detí, práve pre atraktívnosť ich využitia. Deti prejavovali zvedavosť, spontánny 

záujem, túžbu a ochotu spoznávať. Skúmali a experimentovali s robotickými hračkami 

a hľadali súvislosti medzi vlastnými skúsenosťami a poznatkami. Vyvíjali vôľové úsilie  v hre 

a prekonávali prekážky v učení. Tešili sa z vlastných výsledkov a prejavili radosť zo 

samostatne získaných informácií pri hre s robotickými hračkami. 

Problematizáciou perspektívneho predmetu skúmania na základe výskumných zistení možno 

zadefinovať nasledovne: 

 V súčasnej pedagogicko-didaktickej praxi je podpora celostného rozvoja osobnosti detí 

nedostatočná vzhľadom na rozvojové možnosti vzdelávaných detí v podobe 

vykonávania limitovaných a jednoznačných požiadaviek, príkazov, usmernení, kde 

učitelia explicitne nevykonávajú podporu učenia sa detí s využitím interaktívnej tabule 

a robotických hračiek vo výučbe. 

 Interaktívnu tabuľu je možné využívať v procese výučby ako didaktickú (digitálnu) 

pomôcku a/alebo prostriedok. Prostredníctvom interaktívnej tabule učiace sa a učiace 

subjekty využívajú rôzne zdroje informácií (napr. internet, CD, DVD ap.); riešia rôzne 

učebné a životné problémy zakomponované v projektoch. 

 Didaktické zakomponovanie využitia interaktívnej tabule a robotických hračiek do 

procesu výučby sa neviaže iba na jednu konkrétnu oblasť rozvoja jednotlivca. V 

didaktickej praxi je potrebné zodpovedne, systematicky a dôsledne využívať  

interaktívnu tabulu a robotické hračky s cieľom rozširovania informácií a rozvíjania 

spôsobilostí učiacich a učiacich sa subjektov, ktoré zároveň pomáhajú učiteľom 

znižovať negatívny vplyv na dieťa. 

ZÁVER  

Zrealizovali sme pilotný kvalitatívny výskum, ktorého výsledky uvádzame v tomto článku. 

Mali sme možnosť vidieť, že keď deťom poskytneme väčší priestor na samostatnosť, dávame 

im priestor na aktívny rozvoj kompetencií. Deti dostali priestor samostatne konať a pôsobiť.  

Aj pilotný kvalitatívny výskum mám potvrdil, že je to problematika, ktorou sa oplatí zaoberať 

a je zaujímavá pre deti a učiteľov ako aj pre rodičov. 

Pribúdajúcim množstvom robotických hračiek bude stále viac otvorená otázka ako ich zapojiť 

do výučby a ukazuje sa ako jedno z účinných riešení spojiť interaktívnu tabuľu s robotickými 

hračkami. 

Vedomé a cielené učenie a učenie sa s využitím interaktívnej tabule a robotických hračiek 

upúta a stimuluje subjekty pre nové nápady, návrhy a možnosti, ktoré korešpondujú s ich 

záujmami. Vnímavý a uvažujúci učiteľ počúva a akceptuje návrhy a názory detí pri realizácii 

rôznych tém prostredníctvom využívania digitálnej tabuli a robotických hračiek. 
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V budúcnosti plánujeme realizáciu kvalitatívneho výskumu na ďalších materských školách na 

Slovensku. 

Publikačná činnosť 

V rámci dizertačného zámeru sme zrealizovali pilotný kvalitatívny výskum, ktorého výsledky 

uvádzame v tomto článku. Výsledky pilotného kvantitatívneho výskumu, ktorého cieľom bolo 

pomocou dotazníka zistiť súčasný stav materiálneho vybavenia materských škôl v oblasti 

digitálnych technológií a ich využívania v predprimárnom vzdelávaní sme publikovali na 

odborných konferenciách v roku 2019: Vyučovanie a učenie prostredníctvom interaktívnej 

tabule; (Severini, Gašparová 2019)  Využitie digitálnych a mobilných technológií v procese 

výučby subjektov podieľajúcich sa na výučbe v predprimárnom vzdelávaní na Slovensku; 

Gašparová, Líšková 2019) The use of digital and mobile technologies in pre-primary education; 

(Koreňová, Kostolányová, Gašparová, Líšková 2019). Use of interactive whiteboard in pre-

primary education for development of media literacy; (Severini, Gašparová 2019).   

V roku 2020 sme realizované výsledky výskumu publikovali na odborných konferenciách: 

Rozvoj kľúčových kompetencií detí predškolského veku prostredníctvom interaktívnej tabule 

a robotických hračiek; (Gašparová 2019); Further education of kindergarten teachers during 

the Covid-19 pandemic in Slovakia; (Gašparová, Koreňová 2020); Use of interactive 

whiteboard and robot toys in kindergarten teaching; (Gašparová, 2020). 
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