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ÚVODNÍ SLOVO 
 
 
 
 
Máme-li se zamyslet nad naší společností, můžeme konstatovat, že technika se 

promítá do všech oblastí lidské činnosti. Člověk si musel umět poradit při řešení problémů a 
otázek, které mu přinášel každodenní život. Proto má i v současné době technika 
nenahraditelné místo v životě lidí. Lidská dovednost, technické myšlení a technická tvořivost 
jsou pojmy, které by neměly být cizí žádnému člověku. Schopnost vymýšlet a vynalézat stále 
něco nového je nám velmi blízká, je jen potřeba tyto vlohy rozvíjet vytvořením vhodných 
podmínek. Jaká jiná instituce by tedy měla převzít tuto úlohu, než škola.  

Podíváme-li se na zastoupení technické výchovy do vzdělávacích programů 
základních škol, má zde své místo v různých podobách. Střední školy různých specializací 
pak rozvíjejí převažující profesní směřování jejich absolventů a konečně technicky a 
přírodovědně zaměřené obory na vysokých školách mají připravovat odborníky s předpoklady 
pro tvůrčí činnost. Technika souvisí s výrobou a výroba s ekonomikou. V průmyslově 
vyspělých zemích technická výchova zaujímá pevné místo ve všeobecném vzdělávání a stále 
vystupují do popředí snahy o zefektivňování této problematiky v rámci všeobecného 
vzdělávání. Musíme brát v potaz skutečnost, že se stáváme součástí světa techniky a nejen 
jako uživatelé musíme umět „držet krok“.  

Při technickém vzdělávání se dostává do rozporu rozvoj techniky, nové převratné 
objevy, nové obory a odvětví lidské činnosti na jedné straně, na druhé pak tendence 
nepřetěžovat žáky a studenty velkým množstvím učiva, které by do jisté míry mělo tento 
rozvoj techniky v sobě reflektovat. Pro techniku je charakteristické, že je stále dokonalejší, 
využívá nových poznatků ve vědě, její rozvoj je co do objemu poznatků mnohem rychlejší 
než v ostatních sférách lidské činnosti. Není proto myslitelné a ani účelné všechny tyto 
poznatky zařadit do systému vzdělávání v rámci technických předmětů, ale je třeba k této 
problematice přistupovat tak, aby byly v žácích a studentech vytvářeny předpoklady pro 
získávání těchto poznatků odlišnou formou a jejich účelnému využívání pro další činnost.  

Tato publikace si klade za cíl prezentovat nejnovější teoretické i praktické poznatky, 
výsledky a postupy v oblasti technického vzdělávání, které odpovídají novým trendům tohoto 
oboru ve vztahu k popularizace technického vzdělávání na základních, středních a vysokých 
školách 

 
 
 
 

Kolektiv autorů 
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1 TECHNICKÉ A PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA 
ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH 

 
1.1 DIDAKTICKÉ HRY VE FYZICE S VYUŽITÍM 

INTERAKTIVNÍ TABULE 
 

PHYSICS DIDACTICAL GAMES USING INTERACTIVE WHITEBOARD 
 

Renáta BEDNÁROVÁ, Ondřej DUFEK 
 
ÚVOD  

V současné době dochází k velkému rozvoji vědy a techniky v různých odvětvích. 
Nejinak tomu je i ve školství, kde se také běžně setkáváme s novými technologiemi. 
Vzhledem k tomu, že žáci každodenně využívají mobilní telefony, mp3, iPody, notebooky a 
jiné technické vymoženosti, je vhodné školní technologické pomůcky využít k motivaci při 
procesu osvojování znalostí. Postupně je klasické drilování z výuky vypouštěno a žáci jsou 
vedeni k tomu, aby informace třídili, vybírali a vyhledávali tak, aby je uměli použít v běžném 
životě. Interaktivní tabule (i-tabule) je jednou z těchto moderních technologických pomůcek, 
které takovýto postup umožňují. 

 
INTERAKTIVNÍ TABULE – PŘÍPRAVA A VLASTNÍ POUŽITÍ 

Učitelé se na vyučování připravují dopředu a od ručně psaných příprav ustupují a 
veškerá jejich příprava je převážně elektronická. Je snadnější záznamy ukládat, rozšiřovat či 
upravovat. Elektronická příprava je prvním krokem k využívání interaktivní tabule ve výuce, 
umožňující klasické frontální vyučování oživit interaktivními cvičeními. Vhodné je použít i 
další výukové metody (skupinová výuka, problémové úlohy). Během her a interaktivních 
prezentací demonstrují žáci své vědomosti a dovednosti. Učitel tak má ihned zpětnou vazbu, 
která je nutná k efektivní výuce. A pokud je učitel dostatečně kreativní při tvorbě materiálů, je 
jeho výuka pestrá, originální a tudíž i motivující.  

Využití interaktivní tabule 
Využití i-tabule je velmi široké. Záleží na každém vyučujícím, do jaké míry i-tabuli při 

výuce využije a kolik času věnuje ve své domácí přípravě výukovým materiálům. I-tabuli lze 
současně využít jako klasickou tabuli, na níž píšeme smývatelnými fixy (je-li to možné), nebo 
speciálním perem, nebo ji můžeme použít jako promítací plátno. Nejpříhodnější je však 
kombinace obojího, k čemuž byla interaktivní tabule navržena.  

Na rozdíl od výukových programů prezentovaných přímo z displeje počítače nebo 
projekcí na standardní projekční plochu je při použití interaktivní tabule role počítače do jisté 
míry posunuta do pozadí a posiluje se dominantní postavení učitele při komunikaci se žáky. 
Učitel může s interaktivní tabulí v podstatě pracovat ve třech základních režimech: 

• prezentovat libovolný výukový program, který učitel neovládá klávesnicí nebo myší, 
ale před tabulí přímo dotykem odpovídajícího místa na ploše tabule, 

• dopisovat a kreslit do promítaného textu nebo vyobrazení (doplňovat údaje, 
dokreslovat obrázky nebo schematické náčrtky, zvýrazňovat vybrané části textu apod.), popř. 
používat tabuli klasickým způsobem, tzn. Psát a kreslit přímo na plochu tabule, 

• používat předem připravený výukový materiál v podobě předváděcího sešitu 
(elektronického flipchartu) tvořeného jednotlivými listy, jejichž obsah koresponduje s jednou 
vyučovací hodinou nebo tematickým celkem učiva (Lepil, str. 49). 

Během vyučování lze využít nepřeberné množství výukových materiálů, které jsou 
volně dostupné na síti, nebo si jej učitel sám vytvoří. Rovněž tak lze použít interaktivní 
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učebnici, jejíž tvorbou se dnes zabývá nejedno nakladatelství. Využití těchto učebnic je stále 
asi nejúspornější, a to zejména díky časové nenáročnosti, jelikož veškerá cvičení jsou již 
přichystaná. Realizace vlastních námětů jednotlivých učitelů na aktivní činnost žáků je 
možná, ale časově náročná (jak jejich mimoškolní příprava, tak samotné zařazení do výuky). 
Učitelé sice mohou využít výukový materiál volně dostupný na různých webových stránkách 
nebo od svých kolegů, ale je nutné si materiál přizpůsobit „na tělo“. Nejen příprava 
výukového materiálu a přepisování jej do elektronické podoby je časově náročná. Naučit se 
manipulovat s tabulí a plně využívat její funkce ke zkvalitnění výukového procesu chvíli 
potrvá každému z nás. 

Výukové materiály 
Následují část je věnována praktickému využití interaktivní tabule ve výuce fyziky. 

Tento výukový materiál byl vytvořen ve volně stažitelných programech, nebo v PowerPointu. 
1. Opakovací cvičení učiva „pevné látky“ 
Materiál byl vytvořen v programu SMART Notebook (dále jen SN). Program byl 

vytvořen firmou SMART k vytváření elektronických materiálů k prezentacím a výuce. SN 
slouží jako obdoba klasického PowerPointu, lze využít šablon (např. obr. 1) k vytváření 
výukových materiálů. Ovládací lišta nabízí kromě klasických ovládacích prvků (uložit, zpět, 
spustit prezentaci, …) navíc aktivace kamery dokumentů, výběr pera a gumy. 

                            
Obr. 1: Editace šablony SMART Notebook 

 Na levé straně okna jsou čtyři různé záložky, jednou z nich je záložka Galerie, v níž 
najdeme mnoho různých šablon, které můžeme použít pro tvorbu elektronických materiálů. 
Při výběru každé šablony si nejprve musíme pořádně rozmyslet, na co šablonu budeme 
používat. Poté, co šablonu vybereme, se objeví na pracovní ploše zvolená šablona a my ji 
můžeme začít editovat (obr. 1). Po skončení editace musíme danou práci uložit pomocí OK.  

 

 
Obr. 2: Vyplněné cvičení 

 
K opakovacímu cvičení pevných látek byla vytvořena konkrétní šablona (obr. 1). Učivo 

lze zahrnout do Vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Cílem cvičení je přiřadit do sloupů 
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(pružné, křehké, tvárné) jednotlivá tělesa. Součástí programu je autokontrola (po kliknutí na 
políčko Check). Na druhém obrázku (obr. 2) můžeme vidět vyhodnocené cvičení.  

2. Jednotky času 
Další cvičení je vytvořeno podle jiné šablony, opět v programu SN. Cílem je seřadit 

„obdélníky“ s danou hodnotou od nejkratší po nejdelší časový úsek. Cvičení si program umí 
sám vyhodnotit, podle editace. Na obr. 3 vidíme vyhodnocené cvičení. Učivo lze zahrnou do 
vzdělávací oblasti fyzika do učiva měřené veličiny – délka, objem, hmotnost, teplota a její 
změna, čas.  

                                  
Obr. 3: Jednotky času – opravené cvičení 

3.  Didaktická hra „Riskuj“ 
Další ukázkou je didaktická hra „Riskuj“. Hra je tvořená v programu PowerPoint, který 

má k dispozici každý vyučují, a předpokládá se, že s ním umí již pracovat, a proto mu tvorba 
podobné prezentace nezabere moc času.  Prezentace je tvořena pomocí hypertextových polí s 
odkazem na jiné snímky.       
                                          

 
Obr. 4: Úvodní strana „Riskuj“ 

  

 
Obr. 5: Otázka a řešení 

            Snímky jsou tvořeny jako klasická prezentace. Pokud chceme, aby šlo na pole 
kliknout (aby bylo aktivní), musíme postupovat následovně: Necháme si rámeček, který nám 
znázorňuje textové pole aktivní, klikneme na pravé tlačítko myši a v nabídce zvolíme 
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hypertextový odkaz. Na levé straně je nabídka místo v dokumentu a zde zvolíme vybrat 
snímek (zvolíme snímek, který se má po kliknutí zobrazit). V rámečku zobrazený text 
(nahoře) si napíšeme název textového pole. U dalších otázek pokračujeme podobným 
způsobem. Analogie probíhá u odkazů na webové stránky, existující soubory nebo na e – 
mailové adresy. 

4.  Didaktická hra „Spojovačka“ 
Hra na obr. 6 byla zvolena s ohledem na mezipředmětové vazby (konkrétně dějepis). 

Následující spojovačku lze vytvořit v PowerPointu jako součást prezentačního výkladu nebo 
jednoduše ve MS Wordu. Cílem je spojit fyzikální veličiny s příslušnou jednotkou (ať už 
starou nebo dnes používanou). 

 
Obr. 6 Spojovačka 

Využití interaktivní tabule ve výuce může sloužit k zatraktivnění výuky. Bohužel nejen 
příprava výukových materiálů, ale i samotné požívání i-tabule, zabere spoustu času. Její 
zařazení do běžné výuky není tedy jednoduché a častokrát jde modernizace stranou.  

 
ZÁVĚR  

Dané výukové materiály slouží jako inspirace pro učitele fyziky. Jejich tvorba není 
nikterak složitá. Našim cílem bylo ukázat, že výuka se dá zpestřit. Kdyby jen přeci jen 
některý z vyučujících v uvedených programech nezvládl výukový materiál připravit, lze 
využít programy MS Word, nebo MS Excel např. tvorba tabulek na převádění fyzikálních 
jednotek. Stačí zapojit inspiraci.  
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1.2 NAPIEROVI KOSTI 
 

NAPIER’S BONES 
 

Jiří BŘEHOVSKÝ, Šárka PILZOVÁ 
 
ÚVOD 

Matematika je jako vědecká disciplína neoddělitelnou součástí technického 
vzdělávání. Žáci se s matematikou setkávají nejen v průběhu celé své povinné školní 
docházky, ale i v každodenním životě. I přes její nezpochybnitelnou úlohu v technických 
oborech je matematika mezi žáky a studenty stále méně oblíbená. Výsledky, kterých dosahují 
žáci a studenti v mezinárodních výzkumech zaměřujících se na znalosti z oblasti matematiky, 
jsou podprůměrné. Už na základních školách ztrácejí žáci o matematiku zájem. To se přímo 
projevuje na jejich znalostech a na dalším studiu na středních školách. I zde studenti 
s matematikou spíše bojují, než aby jí studovali.  

Přímým důsledkem nezájmu o matematiku je pozdější nezájem o přírodovědné a 
technické obory na vysokých školách a také malý počet úspěšných absolventů těchto oborů. 
Je velkou výzvou a úkolem pro učitele matematiky a technických předmětů tento trend 
změnit. Ukazovat žákům a studentům nezbytnost matematiky při řešení mnoha praktických a 
teoretických problémů a také její přímé využití v praktickém životě. Existuje celá řada 
možností jak studenty vést k lepšímu porozumění matematiky, jako je využívání 
aktivizujících metod výuky a s nimi spojená vhodná motivace. Je nutné zařazovat tyto 
principy do výuky už na základní škole. Zde je také žádoucí používání konkrétních 
didaktických pomůcek, které dokládají přímou spojitost praktického využití s určitou 
matematickou teorií, kterou se žáci učí.  Jednou z možností je využití  Napierových kostí.  

 
NAPIEROVI KOSTI 

Mezi první historicky zaznamenané početní pomůcky (5. tisíciletí př. n. l.) patří 
systémy vodorovných vrypů do  kostí, ve kterých se posunovaly kamínky. Objeveny byly i 
systémy navlečených korálků. Dalším důležitým objevem byl ABAKUS (4. století př. n. l.), 
který existuje v několika variantách. V historii prvním „počítacím strojem“, který 
zjednodušoval prováděné výpočty byly již zmíněné Napierovi kosti (16. století n. l.) 
následované logaritmickými tabulkami a logaritmickým pravítkem. Další vývoj směřoval k 
mechanickým a později elektrickým počítacím strojím.   

Názvem Napierovy kosti označujeme početní tabulku (obr. 1) ze 16. století, 
sestavenou z hranolků tzv. prutů, kostek nebo kostí. Tuto početní tabulku sestrojil John Naper 
(1550-1617) koncem 16. století našeho letopočtu jako početní pomůcku pro obchod svého 
otce, která usnadňovala a urychlovala prováděné výpočty. John Naper také objevil mnoho 
matematických zákonitostí. Mezi jeho nejznámější objevy patří objev logaritmu, Napierovy 
analogie pro řešení sférických trojúhelníků, exponenciální vyjádření trigonometrických 
funkcí, zavedení desítkového zápisu pro zlomky. Při tvorbě tabulky využil Napier mechanické 
kroky zjednodušující počítání a popsal metodu násobení užitím očíslovaných prutů. Tyto 
očíslované pruty byly vyrobeny ze slonoviny a vypadaly jako kosti, proto dostaly název 
Napierovy kosti, Napier´s bones. Všechny tyto poznatky využil později Blaise Pascal 
k výrobě prvního mechanického kalkulátoru.  

 



 „Strategie technického vzdělávání v reflexi doby“ 
Ústí nad Labem  

  - 10 -  

 
Obr. 1: Napierovi kosti, tabulka se základními pruty. 

 
POUŽITÍ NAPIEROVÝCH KOSTÍ 

Napierovi kosti slouží jako multiplikační tabulka, pomocí které převádíme operaci 
násobení na  operaci sčítání a operaci dělení na operaci odčítání.  

 
Násobení 
Pokud chceme pomocí tabulky násobit dvě čísla, musíme ze základní sady vybrat 

příslušné pruty, ty vložit tabulky a poté sledovat příslušný řádek viz Př.1.  
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Př. 1: 27 · 3 =  
 

 
2 7 

0 0   
     0 

0 
     0 

1 0  
    2 

0 
     7 

2 0 
     4 

1 
     4 

3 0 
     6 

2 
     1 

4 0 
     8 

2 
     8 

5 1 
     0 

3 
     5 

6 1 
     2 

4 
     2 

7 1 
     4 

4 
     8 

8 1 
     6 

5 
     6 

9 1 
     8 

6 
     3 

 

Násobíme-li číslo 27 číslem 3, přiložíme 
k sobě pruty s násobky čísel 2 a 7 a 
soustředíme se na řádek s trojkou.  
Výsledek získáme tak, že do výsledku 
zapisujeme číslice, které se nachází v řádku 
s trojkou. Tyto číslice zapisujeme zprava do 
leva tímto způsobem:  

• Zapíšeme číslo 1, 
 
                        3 · 27 =   1  
 

• dvojku a šestku sečteme a výsledek 
zapíšeme (2 + 6 = 8),  

 
                        3 · 27 =   81  
 

• posledním zapsaným číslem bude 
číslo nula,  

 
                       3 · 27 = 081.  
 

• výsledkem násobení je tedy, 
 
              3 · 27 = 81. 

 

 
 
Př. 2: 3 · 385 =   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 8 5 

0 0        
     0 

0 
     0 

0        
     0 

1 0 
     3 

0 
     8 

0 
     5 

2 0 
     6 

1 
     6 

1 
     0 

3 0 
     9 

2 
     4 

1 
     5 

Výsledek získáme obdobně jako 
v předchozím příkladu. Do výsledku 
zapisujeme číslice, které se nachází v řádku 
s trojkou. Tyto číslice zapisujeme zprava do 
leva tímto obdobným způsobem:  

• Zapíšeme číslo 5, 
 
                        3 · 385 =    5  

• jedničku a čtyřku sečteme a výsledek 
zapíšeme,  

 
                        3 · 385 =    55  

• dvojku a devítku sečteme a zapíšeme 
poslední číslici součtu (2 + 9 = 11),  

 
                        3 · 385 =    155  
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• posledním zapsaným číslem bude 
číslo nula, ke které musíme přičíst 
počet desítek z předchozího součtu 
(0 + 1 = 1),  

 
                       3 · 385 =    1155.  
 

 
Obdobným způsobem násobíme i ostatní víceciferná čísla číslem jednociferným bez 

pomoci kalkulačky či jiného přístroje. 
 
Př. 3: 452 · 566 =  
 

                       452 
                     · 566 
                     2712 
                   27120 
                 226000 
                 255832 
 
 
 
 

 
4 5 2 

5 2 
    0 

2 
    5 

1 
    0

6 2 
    4 

3 
    0 

1 
    2

6 2 
    4 

3 
    0 

1 
    2

V případě vzájemného násobení 
víceciferných čísel, se postupuje obdobným 
způsobem. Vynásobíme jednotlivé řádky, 
sepíšeme pod sebe s odstupem jednotek, 
desítek a stovek a poté tato čísla sečteme.  
 
       452 · 566 = 255832. 
 

 
Dělení 
Použití tabulky Napierových kostí při dělení vysvětlíme na příkladech:  
 

Př. 4: 6815 : 5 =  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5 

1 0 
   5 

2 1 
   0 

3 1 
   5 

4 2 
   0 

5 2 
   5 

6 3 
   0 

7 3 
   5 

8 4 
   0 

9 4 
   5 

K počítání použijeme prut s číslem, kterým 
dělíme, což je 5. Začínáme dělit číslo 6815 
(dělenec) zleva:  

• Oddělíme si nejnižší či rovný a 
zároveň nejbližší možný násobek 
pěti, tedy 6, 

 
                    6|815 : 5 = 

• na prutu si nalezneme řádek s číslem 
nejblíže šestce, je jím první řádek, 
tedy jednonásobek čísla pět,  

 
• číslo řádku zapíšeme do výsledku za 

„rovná se“ a hodnotu násobku pod 
šestku, 

 
                  6|815 : 5 = 1 
                05 

• pět od šesti odečteme a zbytek 
sepíšeme, 

                   
                 6|815 : 5 = 1 
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            - 05 
                 1 

• za zbytek připíšeme další cifru dělence, 
 
6815 : 5 = 1 
- 05 
18 

• opět si na prutu s pětinásobky najdeme nejbližší nižší číslo (či rovno) číslu 18, tím je 
15 ve třetím řádku, číslo řádku zapíšeme do výsledku za 1, násobek pod 18, 

 
6815:5 = 13           3. řádek…                                                                                         

          - 05 
18 
  15 

• 15 odečteme od 18, zbytek zapíšeme pod 15, 
      6815 : 5 = 13 
 - 05 
      18 
   - 15 
        3 

• sepíšeme další cifru dělence za hodnotu zbytku. 
     6815 : 5 = 13 
- 05 
     18 
  - 15 
       31 

Dále pokračujeme stejným principem, nalezneme odpovídající násobek pěti, zapíšeme číslo 
řádku do výsledku a násobek pod 31. Odečteme a zapíšeme zbytek. Po konečném počtu 
popsaných kroků získáme výsledek, který je v našem příkladu beze zbytku. 
 
     6815 : 5 = 136   
- 05 
     18                                     6. řádek…   
  - 15 
       31 
       30 
 
     
 
     6815 : 5 = 136                         6815 : 5 = 136                  6815 : 5 = 1363          
- 05                                          - 05                                   - 05 
     18                                            18                                     18 
  - 15                                          - 15                                   - 15                                    
       31                                            31                                      31 
    - 30                                          - 30                                    - 30 
         1                                              15                                       15 
                                                                                                  - 15 
                                                                                                       0 
 
Výsledek příkladu 6815 : 5 = 1363. 

3 1 
   5 

6 3 
   0 

3 1 
   5 
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 Obdobný způsob použijeme i při počítání s  vícecifernými děliteli. Při počítání 
samozřejmě můžeme výsledek dělení vyčíslit s potřebným počtem desetinných míst. 
V takovém případě za celé číslo výsledku napíšeme desetinnou čárku, ke zbytku připíšeme 
nulu a pokračujeme v popsaném postupu počítání. Je možné dělit i desetinné číslo, známe-li 
postup počítání s desetinnou čárkou. 
 
Př. 4: 87126,2 : 15 =   
  
 1 5 

1 0 
   1 

0 
   5 

2 0 
   2 

1 
   0 

3 0 
   3 

1 
   5 

4 0 
   4 

2 
   0 

5 0 
   5 

2 
   5 

6 0 
   6 

3 
   0 

7 0 
   7 

3 
   5 

8 0 
   8 

4 
   0 

9 0 
   9 

4 
   5 

 
součty 
 
 
…15 
 
…30 
 
…45 
 
…60 
 
…75 
 
…90 
 
…105 
 
…120 
 
…135 
 
 

Při výpočtu musíme použít pruty s číslem 1 a 5, 
přičemž je nezbytné dodržet pořadí cifer. Jedinou 
změnou je pro nás součet daných řádků, z toho 
vyplývá, že než začneme s dělením, musíme si 
příslušná čísla v řádcích sečíst. A to tak, že zapíšeme 
číslo na konci řádku, vpravo pod úhlopříčkou, sečteme 
číslo stejného prutu nad úhlopříčkou s číslem pod 
úhlopříčkou prutu ležícího vlevo, je-li součet větší než 
devět, píšeme počet jednotek, desítky přičítáme k číslu 
nad úhlopříčkou levého prutu atd. 

• V dělenci si oddělíme nejnižší či rovný a 
zároveň nejbližší možný násobek patnácti, tím 
je nyní 87, 

87|126,2 : 15 = 
• postupujeme stejně jako v předchozím příkladě, 

dokud nevydělíme celé číslo 87126,  
    87126,2 : 15 = 5808 
 - 75 
    121 
  - 120 
         12 
         - 0 
          126 
        - 120 
               6 
 

• poté zapíšeme za výsledek desetinnou čárku a pokračujeme v dělení, dokud nemáme 
zbytek roven nule, popřípadě na požadovaný počet desetinných míst (například, je-li 
výsledek číslo s neukončeným desetinným rozvojem či vysokým počtem desetinných 
míst).  

 
87126,2 : 15 = 5808,4133      
     - 75 
       121 
     - 120 
            12 
           -  0 
             126 
           - 120 
                 62 
               - 60 

 
 
Z výpočtu je patrné, že každý další zbytek je 
roven číslu pět. Výsledkem je tedy číslo 
s nekonečným desetinným rozvojem a 
nalezenou periodou. Při dalším počítání 
budeme ve výsledku získávat jen číslo tři. 
Proto zapíšeme pouze první trojku a nad ní 
označení periody. 

341,580815:2,87126 =  
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                    20    
                  - 15 
                       50 
                     - 45 
                          50 
                        - 45 
                             5 

Přidáme-li do tabulky další dva pruty, jeden s dvojnásobky a další s druhými 
mocninami čísel od jedné do devíti, můžeme ji použít k vypočítávání druhé odmocniny. Tento 
vynález se stal předchůdcem logaritmických tabulek. Byl tedy jedním z velmi důležitých 
objevů v matematice.  

 
ZÁVĚR 

Využití Napierových kostí při výuce Matematiky na zš 
 Napierovy kosti lze využít jako didaktickou pomůcku, která žákům ukazuje použití 

základních principů násobení a dělení při zjednodušování složitějších početních operací. 
V konkrétním případě jde o převádění násobení respektive dělení i víceciferných čísel na 
sčítání respektive na odčítání. Další výhodou této tabulky je skutečnost, že jí žáci mohou sami 
vyrobit při výuce pracovních činností. Tabulka nachází využití jak na 1. stupni, tak na 2. 
stupni základní školy.  
 

Na 1. stupni lze Napierovi kosti využít při učení a procvičování malé násobilky a také 
jako vhodnou pomůcku, která žákům pomáhá při přechodu k abstraktnějšímu chápání 
početních operací. A to hlavně díky tomu, že jednotlivé pruty obsahují násobky daných čísel. 
Při práci z tabulkou dochází u žáků k nezáměrnému procvičování a k dokonalejšímu 
zapamatování vlastností početních operací. Dále je možné použít Napierovi kosti jako nástroj 
kontroly výsledků písemného násobení a dělení. Tímto způsobem můžeme u žáka vytvořit 
situaci, při které si ulehčuje práci početní pomůckou a získat tak cenný motivační nástroj. 
Žáci totiž při této činnosti používají počítací pomůcku („nemusí počítat z hlavy“), ale musí při 
jejím používání stále využívat myšlení a procvičovat si tak základní početní operace. Nejde 
tedy pouze o pasivní získávání výsledku pomocí kalkulačky.  

 
Na 2. stupni základní školy lze zařadit využívání tabulky do tématického celku Číslo a 

proměnná. Používat jí při násobení a dělení desetinných a celých čísel. Velmi dobře se dá 
využít při výuce dělitelnosti. Další možností je také zařazení do samostatného tématu druhá 
odmocnina. Nezanedbatelnou možností je také využití Napierových kostí při výzkumném 
přístupu k výuce matematiky. Žáci mohou zkoumat zákonitosti toho, jak a proč tabulka při 
násobení funguje.  

 
Nelze opomenout ani motivační potenciál využívání Napierových kostí. Při používání 

tabulky jako didaktické a početní pomůcky dochází k aktivizování žáků, ke změně jejich 
činností. Lze využívat jiné formy výuky, žáci mohou například formou hry soutěžit o rychlejší 
nebo přesnější výsledek (v závislosti na počtu desetinných míst). Využívání této pomůcky 
upozorňuje žáky na tu skutečnost, že i matematika se v průběhu dějin rozvíjí jako samostatná 
vědecká disciplína a že teoretické poznatky v oblasti matematiky mají konkrétní a reálné 
využití. Většina žáků chápe matematiku jako „hotovou a vymyšlenou“ vědu obsahující 
vzorce, která je co do obsahu již kompletní a dále se nevyvíjí. Málo žáků si uvědomuje, že se 
matematika vyvíjela spolu s lidským poznáním a že se rozvíjí i nadále. Všichni učitelé by 
měli využít každou vhodnou příležitost, která poukazuje na fakt, že matematické objekty, 
vztahy a pojmy „nepadají z nebe“.  
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1.3 EDUTAINMENT V LITERÁRNÍ VÝCHOVĚ ZA PODPORY 

MULTIMÉDIÍ – DOSTUPNÉ ZDROJE A VÝUKOVÉ 
MATERIÁLY PRO UČITELE 

 
THE EDUTAINMENT IN LITERARY EDUCATION ASSISTANCE FOR 
MULTIMEDIA – AVAILABLE SOURCES AND EDUCATIONAL MATERIALS 
FOR TEACHERS 
 
Pavla DOBEŠOVÁ, René SZOTKOWSKI 

 
ÚVOD 

Multimédia představují jeden z vysoce účinných didaktických prostředků současnosti 
a v souvislosti se „zábavným vzděláváním“ bývají mnohokrát „skloňována“. Nabízí se tedy 
možnost využít je právě v literární výchově, jedné ze složek předmětu Český jazyk 
a literatura, který je vyučován na 2. stupni základních škol. Literární výchova má totiž, 
jakožto esteticko-výchovný předmět, jehož základním obsahem je literární text, velký vliv 
na formování osobnosti a postojů mladistvého člověka; poskytuje mu útočiště, ovlivňuje jeho 
hodnotovou orientaci, rozvíjí imaginaci, empatii a jejím prostřednictvím nabývá jedinec 
citových zkušeností (Cenek, 1979, s. 202), obohacuje svůj vnitřní svět a také lépe poznává 
sám sebe. Prostřednictvím multimédií, oblasti dětem blízké, může dojít k umocnění 
estetických prožitků z četby a k prohloubení následných zážitků v jejich mysli (samozřejmě 
za předpokladu plného zaujetí a aktivní spoluúčasti na interpretaci díla). 

V našem příspěvku se tedy zaměříme na multimediální materiální základnu učitele 
českého jazyka a literární výchovy. Vzhledem k možnostem rozsahu budeme pozornost 
věnovat konkrétním multimediálním výukovým programům, určeným složce literární, 
a internetovým zdrojům. Dále rovněž pojednáme i o soudobém moderním technickém 
výukovém prostředku – interaktivní tabuli, jež výuku za podpory multimédií umožňuje. 
A v námi provedeném průzkumu v základním a středním školství dokonce zaujímá v českém 
jazyce význačné postavení. Nejprve však nastíníme problematiku edutainmentu. 
 
EDUTAINMENT 

V posledních několika letech se v oblasti výuky, vzdělávání prosazují směry a tendence, 
mající za úkol žáka aktivizovat, rozvíjet v něm klíčové kompetence. Rovněž se v souvislosti 
s edukační realitou hovoří o tzv. zábavném vzdělávání či výchově (edutainment) ve smyslu 
ovlivnění postojů, hodnot a vzorců chování (Průcha, 2009). 
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Edutainment vychází z anglických slov education (výchova a vzdělávání) 
a entertainment (zábava), přičemž konkrétně představuje „spojení zábavy se vzděláváním / 
výukou, něco jako Komenského škola hrou.“ (Kohoutek, R., 2009, on-line) 

Původně se edutainment vztahoval pouze k zážitkové pedagogice, v současnosti je 
vnímání tohoto pojmu mnohem širší, například se používá v souvislosti s multimediální 
výchovou (multimediální výukové aplikace, internet, multimediální výuka za pomoci 
interaktivní tabule atd.), která vychází z principu, že je učení nejefektivnější, jestliže je 
zároveň hrou, tvorbou, zábavou a dochází při něm k maximálnímu zapojení kognitivních 
procesů daného jedince (Průcha, 2009), čemuž odpovídá nárůst poptávky po takovémto 
způsobu vzdělávání, která se zvyšuje spolu s úrovní vzdělanosti populace (Incoma Research 
Leisure, 2010, on-line). 

Trend jakési „modifikace“ edutainmentu navíc souvisí se změnami v oblasti rozvoje 
generací nejmladších a nadcházejících, jež jsou novodobě označovány jako „Net Generation“ 
neboli „Síťová generace.“ S pojmenováním Net Generation přišel poprvé M.Ed., B.Sc. Don 
Tapscott, dr. h. c., v knize Growing Up Digital: The Rise of the Net Generation (1997), který 
se studiem této problematiky zabývá i nadále. Podle studie University College London 
a Britské knihovny jsou příslušníci těchto pokolení nazývání také „Google generation“, což 
vychází ze způsobu vyhledávání informací a práce s nimi za účelem poznávání, a definováni 
narozením po roce 1993 (Study: information behaviour of the researcher of the future, 2008, 
on-line). 

Gabal, I., Václavíková Helšusová, L. se ke změnám v posledních letech vyjadřují takto: 
„Tempo, s jakým počítače a internet vstupují do dětského světa, a akcelerace počítačové 
gramotnosti představují faktor, který rychle zvyšuje nároky na schopnost školy tuto potřebu 
dětí nejen uspokojit, ale především zapojit do výuky a ve výuce zhodnotit.“ (2003, on-line). 
Z čehož vyplývá, že by měli učitelé umět ovládat nejenom moderní didaktické pomůcky 
a informační a komunikační technologie tak, jako jejich žáci, ale také by měli být schopni tyto 
prostředky ve vhodném pedagogickém kontextu kreativně využít, díky čemuž u dětí docílí 
mnohem lepších učebních výsledků, než v tzv. klasické výuce (viz např. Horváthová, D., 
2005). Nesmírně důležité postavení zaujímá v této problematice i otázka dalšího vzdělávání 
učitelů, zejména stran tvorby a aplikace multimédií do literární výchovy, neboť z níže 
uvedených oddílů (Multimediální aplikace a Interaktivní tabule v literární výchově) narazíme 
na skutečnost, se kterou se učitelé českého jazyka mohou potýkat, a to na nedostatek kvalitně 
zpracovaných a tzv. „hotových, ucelených“ multimediálních podkladů, jež by mohli 
v literární výchově využít. 
 
MULTIMEDIÁLNÍ APLIKACE V LITERÁRNÍ VÝCHOVĚ 

V případě multimediálních aplikací v literární výchově, upřeme naši pozornost 
na multimediální výukové programy, tedy softwary, předkládající učební látku interaktivní 
formou. 

Český trh nám nabízí tyto multimediálními výukové programy: 
Česká knihovna (přes 100 úplných knih české literatury ve formátu PDF – medailony autorů, 
výkladový slovník); Lexikon české literatury A-Ř (interaktivně zpracovaná encyklopedie 
Lexikonu české literatury od A až po písmeno Ř; obsahuje fotografie, literární díla, časopisy, 
almanachy aj.); Labyrint literatury (encyklopedie, která je zaměřená na českou i světovou 
literaturu, nabízí interaktivní mapy, přehled vývoje literárních směrů, obsahuje audio i video 
ukázky); Starověká literatura (interaktivní software na CD, který je použitelný na všech 
interaktivních tabulích); Elektronická učebnice literatury (multimediální projekt pro školy 
a studenty, provázaný s RVP ZV – 2007, učebnice obsahuje atraktivně a didakticky 
zpracovanou látku české i světové literatury od starověku až po současnost, dále ukázky 
z textů, zajímavosti, doporučenou literaturu a internetové odkazy); Česká literatura od roku 
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1945 (interaktivní multimediální encyklopedie); Literatura – maturita v kostce (multime-
diální učebnice, obsahuje mimo jiné více než 3 hodiny zvukových ukázek); Literatura II – 
19. století (elektronická encyklopedie, která je věnována české a světové literatuře 19. století); 
Literatura v kostce pro SŠ 1, 2 (učebnice a čítanka ve formátu PDF od Marie Sochrové); 
Kohoutí kříž (CD-ROM věnovaný šumavské německé literatuře, online je k dispozici na: 
www.kohoutikriz.org); Truhla Járy Cimrmana; Autoři světové literatury pro děti a mládež 
(elektronický slovník, jenž podává obraz vývoje literatury pro děti a mládež v Evropě a USA); 
Franz Kafka žil v Praze; Josef Škvorecký; Jan Matěj Krnínský. 

Nutno podotknout, že všechny uvedené multimediální výukové programy nejsou zcela 
„multimediální“. Další problém také tkví v tom, že se v českém jazyce setkáváme s převahou 
programů orientovaných spíše na složku jazykovou, nikoliv literární, tudíž není nabídka moc 
obsáhlá. Obdobná situace panuje i v oblasti dostupnosti multimediálních výukových objektů, 
využitelných v rámci výuky prostřednictvím interaktivní tabule, o čemž pojednáme dále. 

Na závěr bychom mohli také zmínit Nakladatelství Fraus, které se orientuje na tvorbu 
interaktivních učebnic (i-učebnic), sloužících k výuce za pomoci interaktivní tabule, nebo 
Vydavatelství digiBooks, jež nabízí digitalizované soubory knih význačných českých 
i světových autorů, např. B. Němcové, K. Čapka, J. A. Komenského, F. Kafky aj. 
 
INTERNET VE VÝUCE LITERÁRNÍ VÝCHOVY 

Nedostatek multimediálních aplikací může být ve výuce a při přípravě na ni kompenzo-
ván bohatou materiální základnou, kterou představuje internet. Velký pomocník učitele 
a cenný zdroj informací nejen vzhledem k bohatosti pramenů a k esteticko-výchovnému 
zaměření literární výchovy, jež poskytuje hojnou mezipředmětovou propojenost, ale také 
vzhledem k aktivnímu přístupu a zájmu síťové generace o informační a komunikační 
technologie (ICT). 

Dospívající vede k práci s internetem mnoho důvodů (zábava, komunikace, studium) 
a toho by měl učitel náležitě využít ku prospěchu svého vyučovaného předmětu, v našem 
případě literární výchovy. Vlastním zájmem o internet bude moci žáky směrovat k uvážlivé 
práci s informacemi, nebo jim bude schopen nabídnout a doporučit seznam vhodných 
webových stránek (např. ověřených důvěryhodných zdrojů) ke studiu dané problematiky. 
Navíc například získá i přehled o tom, zda se žáci v rámci domácích úkolů, referátů, 
čtenářského deníku nedopouštějí bezduchého kopírování, protože bude sám obeznámen 
s nevhodnými a studenty nejčastěji plagiovanými stránkami. 

Zaměřili jsme se tedy na výběr hodnověrných a přínosných webových stránek, 
uplatnitelných v literární výchově, které jsme roztřídili do několika pomyslných oblastí. 
Vzhledem k rozsahu příspěvku uvedeme ke každému okruhu jen několik odkazů, které může 
učitel ve výuce nebo při přípravě na výuku využít a které může samozřejmě doporučit svým 
žákům. 

Zpočátku jsme upřeli pozornost na webové stránky v českém jazyce, jež jsou 
orientovány na různé literární oblasti (např. poezie, amatérská literární tvorba), dobové 
etapy, instituce, jednotlivé spisovatele, digitalizované podoby knih, literárních časopisů 
či slovníků nebo třeba na referáty, novinky z české a světové literatury atp. 

-  Instituce, organizace, kluby a jiné: Nadace Český literární fond (www.nclf.cz), Obec 
spisovatelů (www.obecspisovatelu.cz), Památník národního písemnictví (www.pamatniknarod 
nihopisemnictvi.cz), PEN klub sdružení spisovatelů, žurnalistů, překladatelů aj. (www.pen.cz), 
Unie českých spisovatelů (www.obrys-kmen.cz/ucs), Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. 
i. (www.ucl.cas.cz); 

-  Knihovny: Centrum pro školní knihovny (www.npkk.cz/csk), Knihovna Akademie věd 
ČR (www.lib.cas.cz/cs), Knihovny v ČR (www.knihovny.net/), Libri Prohibiti – knihovna 
samizdatové a exilové literatury (http://libpro.cts.cuni.cz/fondy.html), Národní knihovna ČR 
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(www.nkp.cz), Národní pedagogická knihovna Komenského (www.npkk.cz), Oborová brána 
Knihovnictví a informační věda – umožňuje prohledat několik databází (http://kiv.jib.cz); 

-  Textové databáze, on-line knihy: Agatha Christie (www.agathachristie.szm.com), 
BIBLE – Český ekumenický překlad (http://bible.cz/_bible/menu.phtml), Česká čítanka – 
texty (http://texty.citanka.cz), Česká elektronická knihovna (www.ceska-poezie.cz), České 
texty elektronicky (http://cte.cuni.cz), Digitální knihovna A. NOVÁKA (http://knihovna.phil. 
muni.cz/arne-novak), E-Beletria – texty děl české i světové literatury (http://beletria.wgz.cz), 
GENEBÁZE – genealogické stránky, které nabízejí historické knihy, časopisy, dokumenty, 
mapy aj. (www.genebaze.cz/cgi-bin/gr.cgi?p=a), Google knihy – nabízejí možnost 
vyhledávání úplných nebo částečných textů (http://books.google.com), J. Hašek – Švejk 
(www.volny.cz/vladimir.fuksa/svk%20web), Kabinet pro klasická studia AV ČR (www.cla-
vmon.cz), K. H. Mácha – Máj (www.lupomesky.cz/maj/), Knihy B. Němcové, K. Čapka aj. on-
line (www.mlp.cz), On-line Bible (www.online-bible.cz), Palmknihy (www.palmknihy.cz), 
Pohádky, báje a mýty, legendy, pověsti aj. (http://pohadky.org), Police lyriky (www.ba-
sne.webzdarma.cz), Scriptorium – Knihovnička rukopisů (www.inext.cz/texty/Book/skript. 
html), Soubor díla F. X. Šaldy (www.ucl.cas.cz/edicee/?expand=/soubory/FXS), Tschechische 
Bibliothek – česká knihovna, 33 svazků (www.tschechische-bibliothek.de), Vrh křídel – Anto-
logie české poezie (nejen) 20. století (www.petr-fabian.cz/antologie); 

-  Slovníky, encyklopedie: Literárně-filosofická encyklopedie (www.literatura.kvali 
tne.cz), Slovník české literatury po roce 1945 (www.slovnikceskeliteratury.cz), Slovník 
jihočeských autorů (www.jihoceskaliteratura.cz/rubrika/slovnik-jihoceskych-autoru), Voka-
bulář webový – slovník (http://vokabular.ujc.cas.cz/hledani.aspx); 

-  Literární časopisy, noviny: Aluze – Revue pro literaturu, filozofii aj. (www.aluze.cz), 
Archiv časopisů (http://archiv.ucl.cas.cz), Český jazyk a literatura – pouze obsahy čísel 
(www.spn.cz/casopiscjl), HOST (www.casopis.hostbrno.cz), IKARIE – sci-fi a fantasy 
magazín (www.ikarie.cz), Plav – měsíčník pro světovou literaturu (www.svetovka.cz), 
Promlky (http://promlky.unas.cz), TEXTY (www.inext.cz/texty), Tvar (www.itvar.cz); 

-  Kulturní časopisy, portály: Dobrá adresa – Kulturně společenský časopis (www.dobra 
adresa.cz/default.htm), LABYRINT (http://labyrint.net), Litenky – Literární novinky / Revue 
pro kulturu a publicistiku (www.litenky.cz), ROZRAZIL (www.vetrnemlyny.cz/rozrazil/ 
online; http://www.vetrnemlyny.cz/knihy/edice/9-RozRazil), Scéna – o divadle, hudbě, tanci, 
literatuře a umění vůbec (www.scena.cz), TOTEM – TOTální E Magazín (www.totem.cz), 
UNI (www.unijazz.cz/uni); 

-  Spisovatelé: Erich von Däniken (www.daniken.cz/cs/uvod), Franz Kafka (www.franz 
kafka.webgarden.cz), Franz Kafka Museum (www.kafkamuseum.cz), Charles Bukowski 
(http://bukowski.unas.cz), Ivona Březinová (www.ivonabrezinova.cz), Jakub Deml (www.de 
ml.cz), Jan Weiss (http://jan.weiss.sweb.cz), Jaroslav Foglar – 100. výročí narození (www.fo 
glar.info), Jaroslav Hašek (http://vojtisek.tripod.com/hasek), Jiří Havel (www.jirihavel. 
estranky.cz), Josef Škvorecký (www.skvorecky.cz), Karel Čapek (http://capek.misto.cz), 
Ludvík Vaculík (www.ludvikvaculik.cz), Michal Viewegh (www.viewegh.cz), Paulo Coelho 
(www.paulocoelho.cz), Shakespeare´s club (http://winky.wz.cz/shakespeare-club), Společnost 
F. X. Šaldy (http://fxsalda.ff.cuni.cz), Virtuální hřbitov Rádia Praha – J. Neruda, K. H. Mácha 
aj. (http://archiv.radio.cz/hrbitov), W. Shakespeare (http://william_shakespeare.a4.cz); 

-  Amatérská tvorba: Blue World (www.blueworld.cz/main.php), Nuda (www.nuda.cz/ 
index.php), Písmák (www.pismak.cz), Poeta (www.poeta.cz); 

-  Čtenářský deník, referáty, seminární práce, maturitní otázky: Český jazyk – čtenářský 
deník, životopisy, čítanka, slohové práce (www.cesky-jazyk.cz), Čtenářský deník (www.cte 
narsky-denik.cz), Čtenářský deník Českého rozhlasu v MP3 – obsahuje díla, jež jsou zahrno-
vána do povinné četby (www.rozhlas.cz/ctenarskydenik/portal), Odevzdej – Seminární a škol-
ní práce – systém pro odhalování plagiátů v seminárních nebo jiných pracích (www.ode 
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vzdej.cz), Referáty – seminárky (http://referaty-seminarky.cz), Sešity.net – studijní podklady, 
čtenářský deník aj. (www.sesity.net), Škola v pohodě (www.skolavpohode.cz); 

-  Další webové stránky: Beat Generation (http://beatnici.mysteria.cz/beat.html), 
Bohemistika – Literárněvědný informační servis (www.bohemistika.cz), CDstudent – referáty, 
maturita, čtenářský deník aj. (www.cdstudent.cz), Celé Česko čte dětem (www.celeceskocte 
detem.cz), Česká bibliografická databáze knih; životopisy autorů a jejich díla; knižní novinky 
a články (www.cbdb.cz), ČESKÉ KNIHY – databáze vydaných titulů (www.sckn.cz/ 
ceskeknihy), Dadaismus (http://dadaismus.wz.cz), Fantasy Planet – portál věnovaný sci-fi 
a fantasy (www.fantasyplanet.cz), I-Literatura – O literatuře v celém světě i doma (www.ilite 
ratura.cz), Portál české literatury – vícejazyčný portál zaměřený zejména na žijící a současné 
autory (www.czechlit.cz), Rosteme s knihou – propagační projekt na podporu čtení knih v ČR 
(http://rostemesknihou.cz), RKZ (http://kix.fsv.cvut.cz/rkz); 
 

Dále se nabízely odkazy související s ostatními složkami předmětu Český jazyk 
a literatura, tj. s Jazykovou i Komunikační a slohovou výchovou. Nabídka odkazů pro 
komunikační a slohovou výchovu však není tak pestrá a rozměrná jako pro složku jazykovou. 

-  ABZ slovník českých synonym (www.slovnik-synonym.cz), Brněnské hantec – stránky 
o brněnském nářečí (www.hantec.cz), Český národní korpus (http://ucnk.ff.cuni.cz), Čeština 
pod lupou (www.proofreading.cz/o-cestine/ cestina-pod-lupou), Diktáty EWA (http://diktaty. 
ewa.cz/diktold/index2.php?sekce=2), Diktáty TESTY (http://diktatyatesty.sweb.cz/Diktaty1. 
htm), Internetem pomáháme dětem – mluvnická cvičení pro děti (www.adam.websnadno.cz/ 
Uvod.html), Internetová jazyková příručka (http://prirucka.ujc.cas.cz), Internetový moravsko-
český slovník (http://morce.slovniky.org/index1.htm), Jazyková poradna ÚJČ (www.ujc.cas. 
cz/poradna/porfaq.htm), KamiNet – mluvnice, literatura; stránky jsou určeny dětem se speci-
fickými poruchami učení (www.kaminet.cz), Kamizdat – stránky PhDr. Kamily Balharové 
metodicky zaměřené na výuku literatury a slohu (http://kamizdat.wz.cz/index.htm), Moje 
čeština (www.mojecestina.cz), O češtině – stránky, které zábavnou formou procvičují znalosti 
z českého jazyka (www.ocestine.cz), Portál PdF UP v Olomouci (http://cestina.upol.cz), 
Přísloví (www.iprislovi.cz), Sloh – referáty (www.sloh-referaty.estranky.cz), SLOVNÍK 
ponaszimu – o lašském nářečí (www.blaf.cz/index.php?body=slovnik), Světová písma (www. 
ancientscripts.com), Zkratky (www.zkratky.cz); 
 

Vzhledem k tomu, že literární výchova nepůsobí izolovaně a její blízkost s hudbou, 
filmem či výtvarným uměním nabízí bohatou mezipředmětovou propojenost (hudební, 
výtvarná, dramatická, filmová/audiovizuální výchova, dějepis aj.), jali jsme se vyhledávat 
internetové zdroje i těchto disciplín, dále tedy uvádíme pár vybraných příkladů. 

- Hudební výchova: Česká a slovenská vážná hudba – přehled skladatelů v chronolo-
gickém řazení, životopisy se zvukovými ukázkami (www.czechmusic.net/klasika.htm), 
eKlasika – portál věnovaný klasické hudbě, životopisy skladatelů, odkazy (www.eklasika.cz), 
OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním (www.osa.cz), Pražské jaro 
(www.festival.cz), Youtube – hudební ukázky (www.youtube.com); 

- Výtvarná výchova: Galerie malířství (www.galerie-malirstvi.cz), Impresionismus 
(www.impresionismus.cz), Karel Hynek Mácha: kresby hradů – z díla Bohumíra Mráze – 
K. H. Mácha: Hrady spatřené, 1988 (http://hrady.hyperlink.cz/macha.htm), Klub ilustrátorů 
dětské knihy (www.klubilustratoru.cz/cz/home.html), Picturalissime – rozsáhlá galerie obrazů 
světového malířství ve francouzštině (www.picturalissime.com); 

- Dramatická výchova: Drama – stránky podrobně mapující obor dramatické výchovy 
v ČR (www.drama.cz), dále zde mohou spadat odkazy na jednotlivá divadla v ČR, nebo třeba 
na již zmiňované Youtube (www.youtube.com), které obsahuje četné množství ukázek 
z různých divadelních her; 
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- Filmová/audiovizuální výchova: Asociace českých filmových klubů (www.acfk.cz), 
Česko-Slovenská filmová databáze (www.csfd.cz), Fantom – filmový magazín (www.fantom 
film.cz), Filmy nejsou zadarmo – web o autorských právech (www.filmynejsouzadarmo.cz/cs), 
K filmu (www.kfilmu.net), Kinobox (www.kinobox.cz), Národní filmový archiv (www.nfa.cz),  

- Dějepis: Dějepis – stránky věnované „počítačové generaci“, poskytují informace 
o českých i světových dějinách (www.dejepis.com), Dějepis Info – referáty, seminární práce 
z historie (http://dejepis.info), Historie – web zaměřený na problematiku 2. světové války 
(www.gruntova.cz), Ruská Anabase – Deník legionáře Josefa Holuba (www.magalien.com/ 
~hrabe/ruska_anabase/index.html), Staré mapy (http://oldmaps.geolab.cz), Střípky historie 
od starověku dodnes – (http://civilizace.mysteria.cz), TOTALITA (www.totalita.cz); 
 

Mnoho zajímavých webových stránek využitelných v literární výchově poskytují 
samozřejmě i zahraniční webové servery, kterých je mnohem více než těch českých. 
Nejčastěji se potýkáme s dominujícím jazykem internetu – angličtinou. Proto mohou nastat 
potíže v případě jazykových bariér ze strany učitele či žáků. Za těchto okolností je možná 
spolupráce mezi učiteli navzájem nebo mezipředmětová propojenost literární výchovy s jiným 
než mateřským jazykem. 

- Textové databáze, digitální knihovny: Bartleby – americká knihovna, odkazy na on-
line texty, encyklopedie a slovník on-line, plné texty knih (www.bartleby.com), Sonnet 
Central – databáze sonetů (www.sonnets.org), Europeana – obrázky, texty, zvuky, videa 
z evropských muzeí, galerií, archivů, knihoven, audiovizuálních sbírek, které sdružují data-
báze národních knihoven (www.europeana.eu/portal), Folklore and Mythology – Electronic 
Texts (www.pitt.edu/~dash/folktexts.html), Literature: The Online Literature Library – texty 
klasických děl anglické literatury (www.literature.org), Many Books – více než 28 tisíc e-knih 
zdarma (http://manybooks.net), Manuscriptorium – digitální knihovna starých tisků, rukopisů 
a vzácných dokumentů (www.manuscriptorium.com), Perseus Digital Library – knihy v el. 
formě (www.perseus.tufts.edu/hopper), Project Gutenberg – knihy v el. formě 
(www.gutenberg.org), RoboVa stránka (www.robov.knihy.szm.com), Scribd – plné verze knih, 
časopisů (www.scribd.com), The Online Books Page: Universita of Pensylvania – knihy 
v el. formě (http://onlinebooks.library.upenn.edu), W. Shakespeare – dílo on-line (www.cs. 
usyd.edu.au/~matty/Shakespeare); 

- Další webové stránky: ArtLex Art Dictionary – výkladový slovník uměleckých, 
literárních aj. pojmů pro umělce, studenty, učitele (www.artlex.com), Behind the name – the 
etymology and history of first names – etymologie a historie křestních jmen pocházejících 
z různých jazyků (www.behindthename.com), Bohemica – fr. překlady českých knih (http://bo 
hemica.free.fr), EncycloZine – encyklopedie knih (www.encyclozine.com), Omniglot – 
encyklopedie písma, jazyků (www.omniglot.com), dále bychom zde mohli zařadit nespočet 
odkazů na stránky věnované konkrétním autorským osobnostem, s ohledem na omezený 
rozsah je však vynecháme. 

 
Internet rovněž skýtá také mnoho portálů věnovaných učitelům, na nichž mohou 

sdílet, stahovat či objednávat materiály, přípravy na výuku nebo různé nápady. Příkladem 
takovýchto stránek mohou být adresy uvedené níže. 

- HOLOCAUST – Vzdělávání o holocaustu, výchova proti rasismu a k toleranci 
a multikulturní společnosti (www.holocaust.cz/cz2/education/units/units), KAFOMET Kata-
log forem a metod práce (www.vltava2000.cz/kafomet/default.asp?lngDepartmentID=50), 
KamiNet – čeština, literatura, pojmy, historie, testy, výklad, literární ukázky aj. (www.kami 
net.cz), Kamizdat – dramatické postupy v literatuře a slohu (http://kamizdat.wz.cz), Kritické 
myšlení RWCT (www.kritickemysleni.cz), Moje škola – školský portál od učitele – rozcestník 
podle předmětů, školy, soutěží, komunikace, zábavy, časopisů, materiálů pro učitele, rodiče 
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(www.mojeskola.cz), Metodický portál RVP (http://rvp.cz), Škola za školou – učení formou e-
learningu (http://skolazaskolou.cz), Učitelský spomocník – pomocník pro využití vzděláva-
cích technologií učiteli (www.spomocnik.cz), Ve škole: Portál na podporu interaktivní výuky 
(www.veskole.cz); 
 

Z uvedených výběrů webových stránek, vztahujících se k literární výchově, je patrno, že 
internet představuje bezesporu bohatý zdroj různých typů dat (hudba, obraz, text, video), 
který může být učiteli poplatný například i při tvorbě výukových objektů v rámci využití 
interaktivní tabule ve výuce. 
 
INTERAKTIVNÍ TABULE V LITERÁRNÍ VÝCHOVĚ  

Z průzkumu, který jsme realizovali v roce 2010 na celkem 71 školách (základní i střední 
školy) v Olomouckém a Moravskoslezském kraji, jsme zjistili, že interaktivní tabule zaujímá 
v hodinách českého jazyka mezi ostatními vyučovacími předměty velmi význačné postavení. 
Na základních školách se umístila na druhém místě se 14,67 % a na středních školách spolu 
s dějepisem na místě třetím s 8,77 % (Szotkowski, R., Dobešová, P., 2011, In print). 

Nejspíše je to dáno tím, že je tento moderní technický výukový prostředek mnohem 
přitažlivější, než běžná výuka s klasickou černou či magnetickou tabulí. Interaktivní tabule při 
vhodném využívání umožňuje názornou a aktivní výuku, může působit motivačně a svou 
multimedialitou odpovídá stylům učení (poslechový, vizuální, kinestetický) žáka a taktéž 
podněcuje jeho pozornost (Kapounová, J., Pavlíček, J., 2003). Podle výzkumu Daniela 
Preislera (2010, on-line), jehož výsledky byly prezentovány na konferenci s názvem 
European Council for High Ability, dokonce interaktivní tabule stimuluje a rozvíjí kreativitu 
dětí zhruba o 20 %, zásadní je však přístup učitele, jeho ochota dále se vzdělávat a věnovat 
dostatek času přípravě na výuku – vzhledem k nekompatibilitě (různé typy interaktivních 
tabulí mají své vlastní softwary a jsou omezeny licenční politikou), nedostupnosti (učitelé, 
kteří tráví nepřeberné množství hodin tím, že si zpracovávají vlastní multimediální základnu, 
vesměs nemívají potřebu dělit se o svou práci s netečnými kolegy) či nedostatku výukových 
objektů. Jen pro zajímavost, na nejpopulárnějším portále Ve škole (www.veskole.cz), který 
podporuje interaktivní výuku, je v současnosti pouze 9 výukových objektů (ze 168! v sekci 
Český jazyk a literatura), určených pro literární výchovu (2011, on-line). Pokud si však učitel 
jednou výukové objekty vytvoří, čas nad nimi strávený se mu do budoucna vrátí zpátky, 
neboť pak stačí již připravené materiály obměňovat a upravovat dle aktuálních informací 
nebo potřeb. Ze zahraničních portálů můžeme zmínit např. Lesson plans and resources for 
your SMART Board – SMART Exchange (http://www.exchange.smarttech.com), kde přispívají 
učitelé z celého světa. 

Poslední dobou jsou interaktivní tabule doplňovány tzv. i-učebnicemi, jež představují 
kompletní soubor dat, který může učitel ve výuce využít. Pro 2. stupeň základní školy vydává 
i-učebnice Nakladatelství Fraus a Tobiáš, přičemž literární výchově se věnuje zatím pouze 
Nakladatelství Fraus. 

Blíže o problematice využití interaktivní tabule ve výuce českého jazyka a literární 
výchovy viz Szotkowski, R., Dobešová, P., 2011, In print. 
 
ZÁVĚR  

V příspěvku jsme se zaměřili na problematiku multimediální materiální základny učitele 
českého jazyka, přičemž jsme se speciálně orientovali na jednu ze složek předmětu Český 
jazyk a literatura, a to na literární výchovu.  

Našim cílem bylo vzhledem k rozsahu článku pojednat o konkrétních multimediálních 
výukových programech, věnovaných literární výchově, prezentovat výběry odkazů 
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na internetové zdroje, využitelné ve výuce literární výchovy i při přípravě na ni, a nastínit 
otázku využití interaktivní tabule ve výuce literární výchovy. 

V úvodu jsme rovněž charakterizovali termín edutainment a uvedli jej do souvislosti 
s rozvojem tzv. síťové generace a s nutností učitelů dále se vzdělávat.  
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1.4 EFEKTIVNOST VÝUKY S TECHNICKÝMI STAVEBNICEMI A 

ÚSKALÍ JEJÍHO ZKOUMÁNÍ  
 
EFFECTIVENESS OF EDUCATION WITH TECHNICAL BLOCKS AND PITFALLS 
ITS RESEARCH 
 
Jakub DOSOUDIL 

 
ÚVOD 

Článek se  zaměřuje na problematiku efektivnosti využití technických stavebnic ve 
výuce technicky orientovaných disciplín na základních školách a na úskalí, která se mohou 
vyskytnout při jejím zkoumání. V ŠVP ZV se problematika technických stavebnic vymezuje 
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ve vzdělávací oblasti Člověk a svět práce, případně Člověk a příroda. Základem úvahy bude 
složitost zjištění názorů učitelů i žáků na používání  technických stavebnic a jejich efektivitu 
užití ve výuce. ZŠ je určující pro budoucí volbu povolání žáka a právě stavebnice jsou jedním 
z faktorů, které mohou ovlivnit jeho rozhodování pro technické obory. 
 
TEXT PŘÍSPĚVKU 

Technika je základním a v mnohém určujícím faktorem rozvoje společnosti, která je 
součástí prakticky všech oblastí života člověka. Proto je již na základních školách nutné se 
zaměřit na technickou výchovu a vzdělávání. Dnešní svět je velmi technicky orientovaný a 
bez této průpravy by se mohl pro mnohé stát nadmíru komplikovaným. 

Nezastupitelnou roli má mezi technickými obory elektrotechnika či strojírenství. 
Základům těchto oborů se věnuje učivo základní školy především v předmětech fyzika a 
částečně i v chemii. Na tyto předměty navazuje výuka obecně technických předmětů spojená s 
realizací RVP v podobě ŠVP – Vzdělávací oblast Člověk a svět práce. Ve školní praxi lze 
najít odraz těchto oborů v zájmové činnosti, či nepovinných předmětech.  

Základním kamenem některých problémů v pochopení techniky může být přílišná 
abstraktnost oboru. Důležitou roli hraje koncepce osnov i  tvorba příslušných partií 
vzdělávacích textů – učebnic a metodických příruček. Tyto problémy proto vyvolávají důraz 
na použití materiálních didaktických prostředků, jejich volbu a správné užití. K 
nejvýznamnějším zástupcům pomůcek  zejména v elektrotechnickém  oboru jsou pak právě 
elektrotechnické stavebnice (6) (obdobné je to u jiných oborů). 

Na okruh technických stavebnic lze aplikovat určitou pojmovou analýzu. Lze ji provést 
ze dvou pohledů dle (5):  

1. Pedagogicko-psychologické- vymezení technických stavebnic jako pomůcek 
při výuce: 

a) uplatnění zásad didaktiky 
b) začlenění stavebnic do systému prostředků vyučování 
c) oblast pohledu na stavebnice ze strany psychologie – vývojový stupeň žáků, 

zdravotní handicap apod.; 
2. odborně – technické – tj. technické a konstrukční hledisko (spolehlivost, 

bezpečnost, odolnost, snadná oprava i obsluha atd.), které je ovšem nutné vždy 
nutné propojit z pohledu výukového s hlediskem pedagogickým. 

Cílem článku je vytyčit hlavní úskalí a problémy spojené se zkoumáním efektivnosti 
stavebnic a to z pohledu, jak stavebnice přispívají k efektivnosti vyučovacího procesu. 
Pojmem efektivnost či efektivita dle (2) vyjadřujeme praktickou účinnost nějaké (jakékoliv 
smysluplné) lidské činnosti, nejčastěji pak lidské práce. Jinými slovy, jedná se o souhrnné 
vyjádření konkrétního účinku nějakého efektu nebo i vícera různých vzájemně působících 
efektů. V běžné praxi se používá zejména sousloví hospodářská efektivita, ekonomická 
efektivita nebo pedagogická efektivita. Efektivnost pak obvykle bývá hlavním kritériem při 
posuzování úspěšnosti. 

Z pohledu efektivnosti využití technických stavebnic ve výuce na základních školách se 
naskýtá otázka, zda-li má jejich užívání žáky kladný vliv na pochopení učiva. Porozumí-li 
žáci jejich funkci, všem procesům a zákonům probíhajícím v obvodu právě prostřednictvím 
jeho sestavování, nutnosti správného zapojení, správné volby jednotlivých členů, nebo tím, že 
je tato činnost bude natolik bavit, aby to později podnítilo větší zájem o danou tématiku a 
následné lepší porozumění látce. 

 
 Efektivnost lze analogicky srovnávat také s účinností technického nebo fyzikálního 

systému. Účinnost určitého technického stroje lze vyjádřit jako podíl dodávané energie a 
energie, která ze stroje vystupuje. Ideální hodnota účinnosti, které nemůže být nikdy reálně 
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dosaženo je 1. Neexistuje tedy stroj, který by vydával stejné množství energie, jakou do něj 
dodáváme. Pokud bychom chtěli přenést tuto charakteristiku na efektivitu učení žáka, 
narazíme na potíže. Pokud by byla efektivita vyjádřena hodnotou 1, znamenalo by to, že žák 
přijal stejné množství informací, které by byl schopen ze sebe vydat. To znamená, že se žák 
nic nového nenaučil, což pro učitele není optimální.  

 
Efektivnost se v některých literaturách pojmenovává také jako užitečnost, účelnost či 

prospěšnost. V souvislosti s technickými stavebnicemi by se například termín užitečnost dal 
velice dobře použít. Pokud bychom si stanovili, že je výuka bez použití stavebnic méně 
užitečná, lze předpokládat že, je i výuka se stavebnicemi efektivnější než bez nich. Jinak by 
zřejmě nemělo cenu stavebnice do edukačního procesu vůbec zavádět. Stavebnice nejsou 
z finančního hlediska příliš levnou záležitostí, proto je jejich zavedení do výuky nutné nejprve 
velice dobře zvážit. Důležitým hlediskem při tomto rozhodování jsou také výsledky výuky 
témat, kterých se stavebnic dotýkají. Pokud mají žáci špatné výsledky z výuky, nemohou 
dobře pochopit látku nebo je výuka nebaví, zřejmě je potřeba něco změnit. Touto změnou 
může být právě použití stavebnic ve výuce. 

 
Při zkoumání efektivnosti můžeme narazit na několik problémů a úskalí, která nás 

mohou od zkoumání odradit, nebo při nejmenším nás mohou velmi zdržet. Při zkoumání 
efektivnosti nelze jednoduše porovnat studijní výsledky žáků ve třídě, kde stavebnice děti 
používaly se třídou, kde se vyučovalo bez stavebnic. Zanedbali bychom tak spoustu vlivů, 
které při vyučování na žáky působí. Od osobnosti učitele, přes klima školy po osobnost žáka. 
Nejvýhodnějším způsobem, jakým bychom se mohli efektivitu pokusit zjistit je ale stále 
srovnání. A to opět srovnání dvou a více tříd, kde se stavebnice užily a kde ne. Vhodnou 
metodou pro naši potřebu bude užití srovnávací analýzy zmíněných tříd. Nejvýhodnější bude 
se zaměřit na dosažení výukových cílů, kterých má být při edukaci dosaženo. Formu 
zkoumání můžeme zvolit dotazník, rozhovor či pozorování. Pokud výzkumnými metodami 
dosáhneme ke zjištění, že výuka se stavebnicemi vedla k dosažení většího počtu výukových 
cílů, než ta kde stavebnice děti neužily, zřejmě je tato výuka efektivnější. Pří zkoumání ovšem 
musíme brát v potaz osobnostní vlastnosti žáka, jeho stáří, pohlaví i náladu. Proto se na 
všechny tyto faktory musíme hlavně při pozorování a rozhovoru zaměřit. Pokud žák není 
technicky orientovaný, neboli nemá technické myšlení, může být sebevíc nadaný a práce se 
stavebnicí pro něj bude velice obtížná. Pak bude obtížné i dosažení všech výukových cílů. 
 
 I když je termín efektivita spíše abstraktním pojmem, při použití vhodných metod lze 
dojít při výzkumu ke zdárnému výsledku. Zkoumání by bylo nejvhodnější rozložit na větší 
časový úsek, aby byl výsledek věrohodnější. Jelikož v některých třídách nejsou stavebnice 
zavedeny vůbec a kvůli výzkumu by byly zaváděny, než-li by se výsledek projevil, 
s výzkumem by bylo nutno určitou dobu počkat. Studijní výsledky ani zájem o danou 
problematiku není patrný ihned a žáci v sobě skrytý zájem o techniku mohou objevit také po 
delším čase. Je také možné, že se výsledky zavedení stavebnic neprojeví vůbec, jelikož 
mohou být kompenzovány studijními schopnostmi žáků a ti pak pochopí stejně dobře látku 
jako slabší žáci, kteří se stavebnicemi pracovali.  
 
ZÁVĚR 
 Při zkoumání efektivnosti není nutné se zaměřovat pouze na studijní výsledky, 
musíme brát v potaz splnění cílů výuky, které mohou být ovlivněny spoustou vlivů, které na 
žáka a učitele při vyučovacím procesu působí. Efektivnost technických stavebnic je pro 
pedagogické odborníky, kteří se technickými stavebnicemi zabývají, velmi důležitým 
faktorem při posuzování nutnosti stavebnice do výuky zavádět, proto je také nutné se této 
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problematice věnovat. Stavebnice mohou rozvíjet kreativitu žáků, prohlubovat zájem o 
probíranou tématiku, nebo je také navést správným směrem při volbě jejich budoucího 
povolání. Proto nejsou pouze běžným materiálním didaktickým prostředkem, který lze 
zanedbat a zavrhnout jejich použití v edukačním procesu. Pro nás to znamená se jejich vlivům 
věnovat, zkoumat všechny pozitivní i negativní dopady a dospět k důležitosti faktoru, který 
naše rozhodnutí pro jejich použití ve výuce může ovlivnit velkou měrou, tímto faktorem je 
efektivnost. 
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1.5 ZÁJMOVÁ ČINNOST JAKO JEDNA Z MOŽNOSTÍ 

TECHNICKÉ VÝCHOVY 
 
ACTIVITY OF INTEREST AS ONE OF TECHNICAL EUDATION MEANS 
 
Jarmila HONZÍKOVÁ 
 
ÚVOD 

Volný čas je doba, kly si své činnosti můžeme svobodně vybírat, děláme je dobrovolně a 
rádi, přinášejí nám pocit uspokojení a uvolnění. Volný čas je hodnotou jen tehdy, když je 
využívání individuálně k zvýšení osobních kvalit člověka. Potenciální lidská svoboda je 
určena výběrem činností, které jsou opakem povinností. Způsob využívání volného času  
u dětí a mládeže je ovlivněn sociálním prostředím. Činnosti ve volném čase pomáhají při 
utváření mezilidských vztahů a kultivaci těchto vztahů. Úvahy o vytváření osobnosti ve 
volnočasových aktivitách jsou již řešeny, vzhledem k socializaci jedince, v pedagogice, 
psychologii, sociologii, filozofii, ale i v oblasti kriminality, např. při řešení činností dětí  
a mládeže, kdy byl překročen zákon.  
Využívání volného času je součástí a jedním z důležitých ukazatelů životního stylu. 
Z hlediska volného času je možné dělit lidi podle toho, jakou hodnotu volnému času 
přisuzují.  
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PEDAGOGICKÉ OVLIVŇOVÁNÍ VOLNÉHO ČASU 
Pedagogické ovlivňování volného času respektuje věková a individuální specifika dětí, 
mládeže. Současně je nutné zvážit do jaké míry přispívají k uspokojování biologických, 
fyzických, psychických a i sociálních potřeb. 

 
Vhodné pedagogické ovlivňování volného času by mělo rozvíjet: 

- aktivitu dětí a mládeže, 
- uspokojování potřeby nových zážitků a dojmů, 
- seberealizaci, 
- sociální kontakty a vztahy, 
- kladné citové odezvy (i pocit bezpečí a jistoty), 
- rozvíjení osobnosti dětí a mládeže (citový, kognitivní, morální, tělesný vývoj  

i sociální zrání). 
 
Volný čas z pedagogického hlediska, tedy výchovného, lze rozdělit na výchovu: 

- k volnému času, 
- ve volném čase. 

 
POŽADAVEK MIMOŠKOLNÍ VÝCHOVY 

Komise pedagogických pracovníků UNESCO dospěla k závěru, že školství by si mělo 
stanovit nové cíle. Jsou jimi například: učit jak žít, učit se milovat svět a činit jej lidštějším, 
učit jak se samostatně rozvíjet v tvůrčí práci a jejím prostřednictvím. Děti a mládež je třeba 
zaměstnávat užitečně a ušlechtile, ale především trvale a soustavně. Tedy zaměstnávat je 
výchovně, nejen ve škole, ale i mimo ni. Společenský požadavek vychovávat děti a mládež 
v době mimo vyučování není tedy zdaleka požadavkem novým, ale v dějinách pedagogiky 
požadavkem trvale požadovaným, zcela nezbytným, i když pedagogickou teorií méně 
zpracovaným. 

Vyhraněný zájem lze chápat jako zálibu, kdy činnost v předmětu záliby je intenzivní, 
činorodá, chtěná, uspokojující. Sklony pak znamenají zaměření na určitou činnost. Obvykle 
vznikají ze zájmů, kdy při určité činnosti je dosahováno úspěchu. 
Mimoškolní aktivity lze dělit podle druhu zájmu na 

 sběratelství (předmětů, hmotných objektů) 
- nejobvyklejší je filatelie, filumenie, přírodniny, hračky, 
- méně obvyklé předměty – kraslice, žehličky, zátky, 

 duchovní zájmy 
- znalosti z určité oblasti vědy (motýlů, brouků, herbáře  a další), 
- umělecké (znalosti literární, hudební, určité kultury), 
- knihy, 

 společensko – politické zájmy 
- společenská zájmová činnost (sborový zpěv, tanec, klubová činnost), 

 tělovýchovné a sportovní zájmy 
- Sokol, fitnes – centra, 
- sportovní kluby a oddíly. 

 
Pokud bychom chtěli dělit zájmové činnosti podle druhu činnosti, mohlo by dělení vypadat 
asi takhle: 

- na aktivní formu činnosti (tělovýchovná sportovní činnost, manuální aktivity, 
sběratelství), 

- kreativní (vlastní literární tvorba, výtvarná práce, dekorativní činnost), 
- interpretační (hraní divadla, sborový zpěv, hudební produkce), 
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- receptivní (návštěvy divadla, koncertu, sportovního utkání). 
 

Zájmy vznikají v závislosti na podmínkách života a činností a jsou ovlivnitelné výchovou. 
V utváření zájmů se uplatňuje celá řada faktorů. Jsou jimi zejména schopnosti  
a zaměřenost člověka, jeho intelekt, preference a stupeň uspokojování jeho potřeb, sociálně 
kulturní příslušnost, pohlaví, věk a především výchova. 

 
ORGANIZOVÁNÍ ZÁJMOVÉ ČINNOSTI 

Organizační forma zájmové činnosti závisí na obsahu, cílech a také době po kterou bude 
konána. Z tohoto hlediska můžeme zvolit rozdělení na  

- jednorázové akce, příležitostné činnosti (ukázka řemesel pro veřejnost), 
- akce mající pokračování (výuka řemesel, výstava řemesel – výrobků), 
- dlouhodobé zájmové činnosti (kroužky, kluby). 

 
Jednotné působení v mimoškolských zařízeních je nežádoucí a v rozporu s potřebami  
a požadavky současného stupně poznání. Podle zaměření školy a podle požadavku na 
profil žáka, učně, studenta by měla být výchovná zařízení profilována do tří základních 
typů: 

 
- mimoškolská zařízení úzce navazující na práci školy (student konzervatoře musí 

cvičit na hudební nástroj i mimo vyučování, sportovní školy), 
- mimoškolská zařízení volně navazující na práci školy, umožňující kvalitní 

přípravu na vyučování, umožňující klidné a ničím nerušené studium (zájmová 
činnost zaměřená na kompenzaci psychického zatížení), 

- mimoškolská zařízení a zařízení spolků a organizací navazujících na konkrétní 
školy, ale uplatňující obecné pedagogické výchovné a převýchovné činnosti 
formující člověka podle požadavků antropoidní pedagogiky a usilující  
o smysluplné trávení volného času zájmovou činností. 

 
Nejdůležitějším typem zájmové činnosti jsou zájmové kroužky, které organizuje 

vychovatel, odborně je vede. Utvoření zájmového kroužku předchází příprava vychovatele. 
Ten musí mít o zvolený typ sám zájem a musí mít i dostatečné vědomosti. Nejvhodnější je 
takový vychovatel, jehož dlouhodobým zájmem je činnost, kterou potom se svými svěřenci 
bude realizovat. Pro zájmový kroužek se vytvářejí podmínky prostorové a materiální. Členové 
kroužku jsou pro práci získáváni a členství je zásadně dobrovolné. Na celé období působení 
kroužku si vychovatel sestaví plán, v něm si určí hlavní úkoly a rozdělí činnosti do 
jednotlivých tématických celků. Kroužek se schází pravidelně, účast členů se eviduje, jejich 
práce se hodnotí. Vychovatel využívá motivace, povzbuzování, ale především pochval  
i odměn pro udržení a rozvíjení zájmu. Snaží se, aby zájem přerostl v zálibu.  
 
CÍL A OBSAH ZÁJMOVÝCH ČINNOSTÍ V PRACOVNĚ TECHNICKÉ OBLASTI 

Pracovně-technická zájmová činnost je oblastí, ve které se soustřeďují zájemci 
nadchnutí pro realizaci činnosti v uvedené oblasti. Při reminiscenci do minulosti zájmové 
činnosti v pracovně-technické oblasti můžeme konstatovat, že využívání volného času dětí  
a mládeže, patřilo i v minulosti k neoddělitelné součásti výchovně-vzdělávací práce se žáky. 
Technická zájmová činnost byla prostředníkem rozvoje technické tvořivosti žáků, faktorem 
zvyšování všeobecně vzdělávací, polytechnické a pracovní přípravy žáků a umožňovala 
žákům profesionální orientaci v jednotlivých druzích prací souvisejících s technikou.  

Po společenských změnách v roce 1989 byla věnována menší míra pozornosti pracovně-
technickým zájmovým činnostem. Pokles pozornosti souvisel s přechodem industriální 
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společnosti k informační společnosti, což v praxi znamenalo finanční investice do 
informačních technologií a zmenšení plánovaných prostředků na realizaci a zabezpečení 
praktických manuálních činností. Prostor se vytvářel pro uplatňování informačně-
komunikačních technologií, které byly zaváděny do všech oblastí společnosti – průmyslu, 
administrativě, školství, zdravotnictví, což samozřejmě ovlivnilo i vznik většího počtu 
počítačových zájmových kroužků. Informační technologie se stala hlavní technologií 
umožňující zpřístupňování a využívání informací. Tyto technologie zároveň podporují  
i změny pro plnění kriterií globálního trhu a umožňují zvyšování intelektuální náročnosti 
poznatkového i informačního zabezpečení získávání znalostí.  

Paralelně s ovládáním základních informačních technologií můžeme však i nadále rozvíjet 
zájmy dětí a mládeže o pracovně-technické oblasti. (Šebeňová, 2008).  

Do základních okruhů obsahu pracovně-technických zájmových činností zařazujeme, tyto 
činnosti 

• Práce s různými materiály (papír, karton, dřevo, kov, textil, plasty, sklo, drobný 
přírodní a technický materiál, modelovací hmoty). 

• Práce se stavebnicemi, konstruktivní práce. 
• Montážní a demontážní činnosti (kolo, koloběžky, motocykl – údržba,  

opravy). 
• Modelářské práce. 
• Elektrotechnika, elektronika, výpočetní technika, audio a videotechnika. 
• Příprava pokrmů. 
• Činnosti související s dopravní výchovou. 
• Ekologické aktivity (údržba lesa, potoka, ekologická zahrada, třídění odpadu – 

propagace, výrova krmítek a ptačích budek, atd.). 
• Pěstování rostlin (v interiéru, na zahradě). 

 
Děti se učí zejména tím, čím žijí – doma i ve škole. Neznamená to ovšem, že by měla 

škola vzdělávat a rodina vychovávat. Oddělovat vzdělávání ve smyslu předávání informací  
a dovedností od výchovného působení proto nelze. 

 
ZAMĚŘENÍ ZÁJMOVÉ ČINNOSTI DĚTÍ MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU 

Průzkum na základních školách Plzeňského kraje ukázal, že v průměru 70% dětí se věnuje 
organizované zájmové činnosti. Zájmové činnosti se věnují více děti z města než na 
vesnici, což je pravděpodobně způsobeno i většími možnostmi ve městech. Pokud bychom 
se podívali na zájmovou činnost těchto dětí z hlediska zaměření činností, objevuje se na 
prvním místě zájem o sportovní a taneční činnosti, následují činnosti modelářské a práce 
s počítačem. 
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Graf č. 1 – zaměření zájmové činnosti 

 
 
 
ZÁJMOVÉ ČINNOSTI ŘEMESLNÉHO CHARAKTERU 
Řemeslné kroužky jsou zaměřeny ponejvíce na tvorbu keramiky, textilní techniky a jiné 
rukodělné práce.  
Keramika 
V zájmových kroužcích se učí převážně technika modelování. Základním postupem je 
modelování z hroudy, modelování z válečků, modelování z plátů, modelování z formy. Po 
zvládnutí základního modelování se začínají učit rycí techniky, strukturování povrchu  
a reliéfy. Pro pokročilé keramiky není problém vytvářet perforování, inkrustaci a práci 
s razítky, popř. pracovat na hrnčířském kruhu. Následující úpravou výrobků je podglazurní 
zdobení a glazování. Nejdůležitější etapa procesu vytváření keramického předmětu je 
vypalování. Vypalování je završením dlouhého pracného tvůrčího procesu. Může nás tedy 
naplnit jak spokojeností, tak zklamáním. 
Práce s modelovací hmotou FIMO 

Velmi módní záležitostí je práce s modelovací hmotou FIMO. Je to velice lehká  
a měkká polymerová hmota, která se vyrábí v mnoha barvách, které lze míchat. Modelování 
s touto hmotou je velice snadné. Hotový výrobek se vytvrdí v pečící troubě při teplotě 130°C. 
Z této hmoty je možné vyrobit snad cokoliv. Lze ji využít pro výrobu šperků, ozdob, či jako 
tenký plátek na potahování různých předmětů. Obdobné vlastnosti i využití má také nová 
hmota – PRÉMO.  
Košíkářství 

Košíkářství je jedním z nejstarších řemesel, dokonce starší než výroba keramiky. První 
košíky byly spletí větviček, které se postupem času stále vyvíjely do podoby nám známé. 
Vyvíjela se i pletařská technika, a tak se košíky postupně stávaly levnými a lehkými obaly na 
téměř vše. Nejčastěji používaný materiál byly vrbové proutky, které se až do 19. století 
pěstovaly na mnoha farmách. Pro nesourodou povahu materiálu se košíkářské výrobky nikdy 
nezačaly vyrábět strojově. Vývoj technologií v rozličných odvětvích pak zapříčinil zánik 
každodenního používání košíkářských výrobků. Začaly se používat jiné obalové materiály - 
papírové krabice, plastové přepravky, igelitové tašky. Některé rukodělné obaly však přetrvaly 
dodnes a jsou zárukou vysoké kvality a jedinečnosti výrobku. Ale i dnes má košíkářství své 
kouzlo a mnoho lidí se mu věnuje jako velmi zajímavé rukodělné činnosti pro užitek či radost. 
Košíkářství tak připomíná rukodělnou práci prvotních řemeslníků dodnes. Košíky se pletou 
po celém světě a jejich styl, dezén a tvar jsou ovlivňovány především používaným 
materiálem, který v dané oblasti roste. Těmto materiálům se podřizují i různé košíkářské 
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techniky. Škála materiálů, ze kterých se košíky vyrábějí, je velmi široká. Nejběžnější stále 
zůstávají materiály přírodní, které je možné získat ve volné přírodě, vypěstovat či zakoupit ve 
specializované prodejně, jako např. pedig. Pletení z pedigu se stalo módní záležitostí, která 
navazuje na tradiční košíkářství. Práce s pedigem je v domácích podmínkách méně náročná 
než práce s vrbovým proutím nebo slámou, i když materiál nenalezneme ve volné přírodě. 
Proutěných a výrobků z pedigu je sice na trhu dost, ale radost z vlastnoručně vyrobeného 
košíčku bude určitě větší. Pedig se používá i na výrobu ozdobných předmětů.  
 
Obr. č.1 – výrobky z pedigu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Drátenictví 

Drát provází lidstvo od pravěku především pro své univerzální použití. Malé měděné, 
bronzové a někdy i stříbrné a zlaté drátky se vyráběly již v době bronzové. I když často 
neznáme jejich přesné užití, našla se řada zlomků prostých drátů i ozdobně tvarovaných. 
Nálezy se uskutečnily především na území středních a jihozápadních Čech. A. Vondrušková 
(2004) v knize Drátování dále uvádí, že jeden z nejstarších nálezů měděného drátu u nás 
pochází z Úholiček ve středních Čechách, patřící kultuře hřivnáčské (cca 1900 př.n.l.). V době 
železné se pak již vyráběly i rozmanité dráty ze železa, tzv., kultura halštatská a laténská cca 
od roku 700 př.n.l. Drát byl z počátku velice drahý, a proto sloužil především ke zhotovování 
náročných dekoračních předmětů, určených pro nejbohatší členy společnosti, jako byli 
kmenoví náčelníci. V pravěku se drát užíval zejména ke zhotovování ve tvaru jehlic, spon, 
náramků, typických záušnic a rozmanitých ozdob, například keltských nákrčníků, ale  
i kultovních předmětů a votivních darů v podobě stylizovaných zvířecích figurek. Drát se 
samozřejmě využíval při výrobě zbraní a zbroje, vtepával se do podkladového kovu a zdobily 
se tak jílce krátkých mečů a dýk. Užití drátu je poměrně bohatě dokladována, neboť na rozdíl 
od přírodních pletiv nebo textilií se v archeologických nálezech dochovaly četné zlomky  
i celé výrobky. Velké oblibě se v současné době těší drátované ozdoby a šperky zdobené 
malými korálky. Pomocí dnes již snadno dostupných materiálů – drátů a korálků – tak 
můžeme vytvořit zcela originální přívěsky, náramky, náušnice, dekorace. 
 
Obr. 2 – šperky z drátů a korálků 
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Textilní techniky 
Práci s textilem v zájmovém kroužku lze rozdělit na práci s délkovou textilií - pletení, 
háčkování, drhání, paličkování, šňůrkování, tkaní aj. a práci s plošnou textilií - šití, nalepování 
(koláže), batikování, aj. 
V poslední době se setkává s velkou oblibou také filcování a kumihimo, což je ozdobné 
splétání šňůrek. 
 
Obr. 3 – ukázky textilních technik 
 
paličkování        frivolitky    tkaní na hřebenovém stávku 
 

 
Výuka textilních technik se realizuje v zájmových kroužcích s celoročním programem, nebo 
jako jednorázové akce, či akce mající pokračování.  
 
ZÁVĚR 

Současná doba je charakterizována nadbytkem volného času dětí a mládeže. Společensko-
technický vývoj umožňuje kvantitativní nárůst, ale chybí kvalita. Nezbytnost ovlivňování 
volného času potvrdily rodinné problémy a školská praxe, která řeší stále  
u nižších věkových skupin výchovné problémy z nevhodně využívaného volného času. 
(např. drogy, hrací automaty, krádeže, aj.). Kvalita prožívání volného času se dostává do 
popředí zájmu a zákonitě narůstá význam mezilidských vztahů v mimopracovním 
(mimoškolním) čase. Volný čas nepředstavuje jen prostor pro relaxaci a oddych. 
Naplňování volného času je vázáno na hodnotový systém a životní styl jedince. V sociálně 
pedagogickém kontextu lze považovat za významné vytváření podmínek k určitým 
vhodným aktivitám ve volném čase  
a směřovat lidi k těmto aktivitám. Jedná se především o rozvoj tvůrčích kulturních  
a sportovních aktivit přinášející pozitivní prožitky. Utlumování nevhodných aktivit 
můžeme snižovat pravděpodobnost deviantního chování, jako je konzumace drog a 
kriminalita, a to zejména u dětí a mládeže.  
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1.6 „HEURÉKA“ ANEB NETRADIČNÍ ZPŮSOB VÝUKY NA 

ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH 

 
 „EUREKA“ OR UNCONVENTIONAL TEACHING METHODS IN PRIMARY 
SCHOOLS 
 
Denisa KAWULOKOVÁ 

 
ÚVOD  
          V poslední době dochází k výrazným inovacím ve vzdělávacím systému, mimo jiné se 
změny také týkají výukových metod. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání 
vymezuje jako výstupy základního vzdělávání klíčové kompetence, tedy souhrn předpokladů, 
které vedou k osobnímu rozvoji každého žáka, tak aby se dokázal uplatnit v dnešní 
společnosti. Důležitým faktorem, který se podílí na osvojení si daných klíčových kompetenci 
a získání určitých znalostí žáků během vzdělávání, je především vhodné využívání výukových 
metod ve vyučování.  
 
HEURISTICKÝ PŘÍSTUP 
             Problematika používání vhodných výukových metod je neustále kontroverzním 
tématem mnoha pedagogů a učitelů. V přírodovědném vzdělávání se k získávání vědomostí a 
dovedností během výuky uplatňuje široké spektrum různých aktivizujících výukových metod 
např. heuristická metoda, jejichž používání souvisí s velkou provázaností učiva se všedním 
životem. V dnešním rychle se rozvíjejícím světě se stále častěji dostáváme do situací, které 
nás nutí provádět analýzu složitých procesů, logicky uvažovat apod. Proto by již vzdělávání 
žáků na základních školách mělo vést k získávání takových znalostí, které žáci mohou 
efektivně uplatnit při řešení různých problémových situací. 
 
           Metodu výuky můžeme považovat za způsob, kterým učitel vyučuje a současně za 
způsob, kterým se žáci učí. Heuristická metoda je charakterizována jako forma, která při 
efektivním využití ve výuce může přinášet lepší výsledky, nejen studijní, ale také může 
přispět k osobnostnímu rozvoji žáků vedoucímu ke zdokonalení schopností v oblasti 
komunikace a kooperace, samostatnosti řešit problémy, aktivizace a motivace po poznání. 
 
         Zařazení heuristické metody do výuky nebo vedení celé hodiny heuristickým způsobem 
(méně časté) je velmi náročné a vyžaduje od učitele dobrou profesní připravenost: organizační 
a rozhodovací schopnosti, intelektuální pružnost a bystrost, pohotovost k žákovým reakcím 
atd. Nemůžeme však přehlédnout fakt, že záleží i na vhodnosti učiva, kdy se použití 
heuristické metody přímo nabízí, a na materiální zajištěnosti (vybavení potřebnými 
pomůckami a jejich dostatečné množství).  
 
 
       Výuka heuristickou metodou vyžaduje intenzivní aktivní pracovní atmosféru, která 
poněkud souvisí s větší hlučnosti a pohybem žáků ve třídě během hodiny. Nedochází-li k 



 „Strategie technického vzdělávání v reflexi doby“ 
Ústí nad Labem  

  - 34 -  

nadměrnému rušení při koncentraci žáků navzájem, nejsou žádoucí přílišné zásahy učitele, 
pokud to tedy není nezbytně nutné. Učitel má roli pomocníka, rádce či průvodce, vystupuje 
jako kouč, vybírá vhodnou problémovou úlohu, během řešení koriguje žáky, navádí je na 
správnou cestu, povzbuzuje, podporuje a hodnotí. Učitel by měl na základě posouzení a 
zhodnocení konkrétní situace zvolit vhodnou metodu. Při výuce jde o navození takových 
podmínek, za nichž s velkou pravděpodobností nastane učení u většiny (všech) žáků. Způsob, 
jakým učitel vyučuje, vychází z jeho představ o učení, a také se v něm odráží jeho osobitý styl 
učení, který mu nejvíce vyhovuje a který používá. 
 
          Průběh výuky: žáci jednotlivě nebo ve skupinách analyzují zadání problémové úlohy, 
hledají cesty k vyřešení na základě dosavadních poznatků. Nebo zpracovávají materiály, kde 
mohou najít vhodné informace k  prohloubení poznatků potřebných k pochopení dané 
problematiky. Dále ověřují správnost zvoleného řešení, poté své názory předkládají, 
konfrontují je, argumentují a logicky zdůvodňují použitá řešení. Heuristická metoda dovoluje 
pracovat s chybou a jejím následným odstraněním. Závěrečné shrnutí a hodnocení výsledků 
řešení jednotlivců, případně skupin, je velmi významným regulačním aktem učitele a má 
velmi silný motivační efekt.  
Heuristická metoda nemá jen za úkol předávat poznatky nenásilnou a zábavnou formou a 
zpestřit tím všední výuku ve školním prostředí, ale jejím dílčím cílem je vyvolat a podpořit 
zájem žáků o učení i mimo školu. Celý proces má podstatu vycházející z analogie vědeckého 
bádání a představuje jakýsi návrat k původnímu autentickému poznávání světa člověkem. 
 
          Podle rozmanitosti vzájemné interakce mezi učitelem a žáky rozlišujeme dva modely 
výuky: transmisivní a konstruktivní. Heuristická metoda je svým pojetím řazena do 
konstruktivní výuky. V tradičním modelu výuky dominuje transfer poznání, ale pokud 
dochází ke změnám v poznání, což je aspekt charakterizující inovativní model výuky jedná se 
o konstruktivní pojetí výuky. Jedním ze zakladatelů konstruktivismu je švýcarský psycholog 
J. Piaget. V konstruktivním modelu výuky se předpokládá, že žák má určité poznání a učitel 
vytváří vhodné podmínky pro to, aby žák mohl dosáhnout změny ve svém poznání 
(prohloubení, rozšíření).  
 
       V současnosti je heuristický způsob vyučování zařazován k moderním trendům výuky, 
přestože zmíňky o využívání heuristické metody najdeme již v dávné minulosti ve starověkém 
Řecku. Výukové metody heuristického charakteru jak uvádí L. Mojžíšek jsou obecně chápany 
jako metody problémové, které rozdělil takto: 
1. Metody dialogické - sokratovská  a heuristická metoda, beseda  
2. Velké problémové metody -vlastní problémy, složité problémové úlohy, projekty. 
 
       Využívání heuristické metody není za každou cenu vždy vyhovující, především to 
vyplývá ze skutečnosti, že ne každá učební látka je pro tento typ výuky vhodná. Učivo je 
žákům nejčastěji podáváno formou problémových úloh, jejichž smyslem je navodit u žáků 
aktivní myšlenkovou a kreativní manuální činnost k osvojování příslušných poznatků, 
případně jejich experimentování, bádání po něčem novém, což má vést ke správnému řešení. 
 
       Pozitivní vliv má používání heuristické metody zvláště v technických předmětech. 
Umožňuje žákům lépe porozumět probírané látce na základě konkrétních situací a činností 
přes vlastní zkušenost a toto poznání spojuje s problémy z každodenního života. Právě 
v technickém vzdělávání se objevuje velký pokles úrovně neschopnosti žáků propojit 
poznatky a dovednosti z běžných životních situací, což je v technických předmětech docela 
velká nevýhoda. Vše je to způsobeno dnešním životním stylem a pohodlností žáků získávat 
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hotové informace a schopnost kreativního myšlení, zapojení fantazie a umět řešit problémy u 
žáků upadá. Domnívám se, že využívání heuristické metody v technických předmětech by 
mělo přispět k odstranění nežádoucích vlivů a tím k následnému zlepšení celé výuky. 
 
PŘÍKLADY POUŽITÍ NA ZŠ 
1. Námořníci vyprávěli, že v ponorce, ponořené několik metrů pod hladinou moře, lovili ryby 
tak, že seděli normálně bez skafandru na židličce, měli prut hozený do vody, sledovali splávek 
a chytali ryby. Je to možné, nebo si to určitě vymysleli? 
 
2. Proč gymnasta při použití pérového můstku vyskočí výš? Svou odpověď zdůvodni. 
 
3. Bylo zjištěno, že ze stromů jsou bleskem nejčastěji zasaženy duby, naopak velmi málo 
akáty a břízy. Proč? Čím je to způsobeno? 
 
ZÁVĚR  
          V pedagogické praxi se setkáváme s různými způsoby výuky, které učitelé při výuce 
používají, ale většina z nich si vystačí stále se stejnými tradičními výukovými metodami. 
Hledání nové cesty v oblasti výukových metod může přispět k zatraktivnění výuky, vzrůstu 
aktivity žáků, kteří získají větší motivaci a chuť učit se, a to se může pozitivně odrazit na 
kvalitě výuky a to především v technicky zaměřených předmětech. Dle mého názoru je 
heuristická metoda pro tento účel vhodným prostředkem.  
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1.7 PROJEKT „IVOŠ“ – ROK TŘETÍ 
 
PROJECT „IVOŠ“ - THIRD YEAR 
 
Milan KLEMENT 

 
ÚVOD 

Článek představuje projekt IVOŠ – zvýšení kvality ve vzdělávání zavedením 
interaktivní výuky do škol (CZ.1.07/1.1.04/01.0154), který je spolufinancován Evropským 
sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky.  

 
Hlavním cílem realizovaného projektu „IVOŠ“ je, v souladu se strategickými 

dokumenty Evropské unie, zkvalitnit učitelské vzdělávání s akcentem na přípravu učitelů 
v oblasti používání moderních informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání. 
Inovace jsou zaměřeny na obsahové změny ŠVP s akcentem na činnostní pojetí výuky tak, 
aby byly reflektovány požadavky a potřeby trhu práce s ohledem na potřeby rozvoje znalostní 
společnosti. 

Realizací projektu dochází k vyškolení metodiků partnerských škol a vytvoření 
modulárního systému, který slouží pro zkvalitnění vzdělávání stávajících žáků a do budoucna 
i mladších generací. Práce s moderními výukovými prostředky nabídne také jedinečnou 
možnost rozvoje klíčových kompetencí učitelů i žáků. Přínosem a přidanou hodnotou pro 
pedagogy bude získání nové odbornosti, rozšíření profesních dovedností, výrazné zlepšení 
podmínek pro přípravu a realizaci výuky, a v neposlední řadě také přístup do elektronické 
knihovny interaktivních výukových modulů. Žákům projekt nabízí možnost získávat poznatky 
z nejrůznějších populárních a trendových zdrojů, rozvíjet jednotlivé dovednosti nově, poutavě 
a samostatně řešit úkoly v návaznosti na individuální znalosti práce s ICT, efektivně a tvořivě 
využívat prostředky komunikace, nácvik různých způsobů mluveného projevu a v neposlední 
řadě také při týmové spolupráci organizovat společnou činnost a přijmout odpovědnost za 
vlastní práci. Všechny uvedené kompetence společně přispějí k širší adaptabilitě žáků při 
dalším studiu na středních školách. 
 
POPIS ETAP ŘEŠENÍ PROJEKTU 

Jak již bylo uvedeno, jedním z hlavních cílů projektu je zavedení nových výukových 
činností včetně tvorby modulových interaktivních výukových programů s důrazem na 
předměty jako anglický jazyk, český jazyk, matematika, fyzika, biologie a zeměpis, ale také 
zkvalitnění a zatraktivnění výuky jak žákům, tak učitelům.  

Dá se tedy říci, že jednotlivé vzdělávací moduly jsou, společně s metodickou 
přípravou učitelů partnerských škol, nejdůležitějším výstupem řešení celého projektu. 
Metodická příprava učitelů partnerských škol je navíc aplikovatelná i na školách, které se do 
projektu přímo nezapojili, ale mohou tyto výstupy používat, neboť jsou volně dostupné na 
webových stránkách projektu: http://ivos.upol.cz. 

 
V následujícím přehledu jsou podrobně uvedeny aktivity, které byly a budou realizovány 

v rámci řešení jednotlivých etap projektu „IVOŠ“: 
 

• Etapa přípravy realizace: 
- vytvoření autorského týmu (PdF + ZŠ), 
- tvorba modulárního systému interaktivních výukových materiálů pro výuku, 
- vytvoření lektorského týmu (PdF), 
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- certifikování lektorského týmu (PdF), 
- vytvoření školicího střediska (PdF), 
- realizace přípravného semináře pro metodiky (PdF). 

• Etapa přípravy metodiků a podmínek jejich činnosti: 
- vytvoření týmu metodiků (PdF + ZŠ) 
- školení metodiků v oblasti metodiky tvorby interaktivních výukových 

materiálů (prezenční výuka + e-learning) (PdF + ZŠ), 
- vyškolení týmu metodiků v oblasti obsluhy interaktivních zařízení (PC + 

software + interaktivní tabule - prezenční výuka + e-learning) (PdF + ZŠ), 
- certifikace týmu metodiků v oblasti tvorby a úpravy interaktivních výukových 

materiálů (PdF + ZŠ), 
- vybavení domovských pracovišť metodiků multimediální technikou pro 

potřeby vytváření a úpravy vytvořeného modulárního systému interaktivních 
výukových materiálů pro výuku na 2. stupni základních škol (PdF + ZŠ), 

- dokončení modulárního systému interaktivních výukových materiálů pro 
výuku. 

• Etapa úpravy modulárního systému metodiky: 
- poskytnutí vytvořeného modulárního systému interaktivních výukových 

materiálů pro výuku na 2. stupni základních škol jednotlivým metodikům pro 
úpravu v podmínkách jejich pracoviště (PdF), 

- úprava vytvořeného modulárního systému interaktivních výukových materiálů 
pro výuku na 2. stupni základních škol v podmínkách jejich pracoviště (ZŠ), 

- realizace pracovních seminářů zaměřených na výměnu zkušeností jednotlivých 
metodiků při realizaci úpravy modulárního systému (PdF + ZŠ), 

- získání certifikace opravňující metodiky školit další pedagogické pracovníky 
(ZŠ). 

• Etapa testování a zavádění do školské praxe: 
- testování inovované výuky na pracovištích metodiků (ZŠ), 
- zveřejnění vytvořeného modulárního systému interaktivních výukových 

materiálů pro výuku na 2. stupni všem zájemcům pomocí vzdělávacího portálu 
(PdF), 

- vytvoření databáze vzdělávacích modulů v rámci vzdělávacího portálu (PdF), 
- realizace inovované výuky na pracovištích metodiků (ZŠ), 
- zjištění zpětné vazby a efektivity takto realizované výuky (PdF + ZŠ). 

 
VYMEZENÍ KLÍČOVÝCH AKTIVIT ŘEŠENÝCH V ROCE 2010 A 2011 

V roce 2011, ale také částečně ještě v roce 2010, pokračovalo řešení projektu „IVOŠ“ 
realizací dalších dvou klíčových aktivit. Tyto aktivity, na rozdíl od tří předcházejících 
(Klíčová aktivita 01 - Administrativní zajištění realizace projektu; Klíčová aktivita 02 - 
Technické zajištění realizace projektu; Klíčová aktivita 03 - Vzdělávání pedagogických 
pracovníků partnerských základních škol), byly již zaměřeny na vlastní implementaci 
interaktivních způsobů výuky do edukačního procesu odehrávajícím se 17-ti partnerských 
základních školách. 

 
Níže uvedené aktivity tedy umožnili zhodnocení výsledků vzdělávání, kterým prošli 

všichni metodici partnerských škol, implementací teoretických znalostí či praktických 
dovedností v oblasti použití a využití interaktivní tabule a jejího příslušenství při realizaci 
výuky na jejich domovských školách. Obě aktivity na sebe bezprostředně navazovaly 
a umožnili tím vytvoření základní báze interaktivních výukových hodin (dále jen IVH), které 
byly zapojovány do reálné výuky. Jedná se tedy o tyto dvě klíčové aktivity: 
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• Klíčová aktivita 04 - Vytvoření výukových modulů a interaktivních materiálů pro 

výuku předmětů na partnerských ZŠ 
• Klíčová aktivita 05 - Pilotní zavádění interaktivní výuky do škol a aktualizace ŠVP 
 
Pokud budeme podrobněji specifikovat jednotlivé procesy či činnosti, které byly v rámci 

realizace těchto dvou klíčových aktivit konány, získáme přesnější obraz o rozsahu práce, která 
byla v uplynulém období vykonána. Tato specifika, včetně ukázek některých konkrétních 
činností je uvedena v dalších kapitolách předložené stati. 

 
SPECIFIKACE KLÍČOVÉ AKTIVITY 04 

V době přípravy projektu si každá partnerské ZŠ stanovila počet zapojených učitelů 
a především předměty, ve kterých bude interaktivní metoda výuky s pomocí interaktivní 
tabule zavedena.  Z celkového počtu 37 pedagogů byla na 2. stupni ZŠ rozdělena výuka 
jednotlivých předmětů následovně: 

 
• anglický jazyk -  10  ZŠ 
• matematika – 14 ZŠ 
• český jazyk – 7 ZŠ 
• fyzika – 2 ZŠ 
• zeměpis – 1 ZŠ 
• biologie – 1 ZŠ 

 
V rámci této klíčové aktivity metodici, na úrovni svých předmětů, postupně 

připravovali, přetvářeli a doplňovali základní výukové moduly IVH podle svých představ 
a v souladu s ŠVP každé partnerské ZŠ.  

V průběhu této tvůrčí práce se metodici partnerských základních škol, v rámci 
utvořené spolupracující sítě škol, pravidelně setkávali při pracovních seminářích 
(workshopech) zaměřených na předávání zkušeností (poradenství, informovanost) s tvorbou 
či zaváděním metod výuky s pomocí interaktivní tabule. Časový harmonogram konání 
jednotlivých pracovních workshopů je uveden v tabulce číslo 2.  
 

Tabulka 2: harmonogram konání pracovních workshopů 

činnost termín 
čas 

konání místo konání 
3. pracovní workshop 12. 2. 2010 13:00 PdF UP – učebna P11 
4. pracovní workshop 16. 4. 2010 13:00 PdF UP – učebna P11 
5. pracovní workshop 11. 6. 2010 13:00 PdF UP – učebna P11 
 

Pracovních workshopů se účastnili, kromě řešitelského kolektivu vedeného hlavním 
manažerem projektu PhDr. Milanem Klementem, Ph.D., také všichni metodici jednotlivých 
partnerských základních škol, kteří v první části workshopu představovali své dosavadní 
výsledky při tvorbě interaktivních výukových hodin v prostředí ACTIVStudia 3 (1). Druhá 
část workshopu byla vždy zaměřena na prezentaci dalších možností zakomponování 
interaktivních prvků počítačem a multimédii podporované výuky a především otevřenou 
výměnu zkušeností a praktických poznatků z tvorby a implementace interaktivní výukové 
hodiny (IVH) v jednotlivých předmětech do specificky strukturovaných školních 
vzdělávacích programů. Tuto skutečnost dokumentují níže uvedené obrázky, které byly 
pořízeny na zmíněných pracovních workshopech. 
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Obrázky 1 a 2: pracovní workshop konaný 12. 2. 2010 

 

 

 
 
Po celou dobu tvorby měli všichni metodici zajištěno odborné a metodické 

poradenství garanty projektu a celým lektorským týmem.  Každý pedagog si postupně (během 
1. školního roku realizace projektu, tj. 2009/2010) a ve spolupráci s ostatními pedagogy 
v rámci tematických pracovních skupin vytvořil kompletní výukový program pro pilotní 
zavádění interaktivní metody do přímé výuky, která je předmětem další klíčové aktivity 
projektu. Medickou a didaktickou pomoc zajišťoval didakticko-lektorský tým, jehož složení 
je uvedeno v tabulce číslo 3. 
 

Metodický a lektorský tým projektu tedy souběžně s učiteli z partnerských ZŠ vytvářel 
výukové vzdělávací materiály (IVH) pro žáky podle jednotlivých předmětů. Vypracované 
výukové materiály byly graficky upraveny a publikovány v nákladu 20 kompletních souborů 
IVH. 
 
Výstupy klíčové aktivity 04: 
- kompletní výukové moduly jednotlivých předmětů (6 předmětů pro 17 ZŠ), 
- pracovní semináře, workshopy (celkem 5), 
- publikované výukové materiály pro ZŠ – 20 kompletních souborů IVH. 

 
SPECIFIKACE KLÍČOVÉ AKTIVITY 05 

Pilotní zavádění interaktivní výuky probíhalo v těchto předmětech: anglický jazyk, 
matematika, český jazyk, fyzika, biologie a zeměpis. Toto zavádění bylo cíleno do přímé 
výuky v rámci jednotlivých partnerských základních škol a bylo realizováno po celou dobu 
školního roku 2010/2011. I v této části realizace projektu měli všichni učitelé ZŠ dostatečnou 
metodickou podporu v pozicích garantů projektu z PdF UP v Olomouci (2). Konkrétně 
můžeme vymezit jednotlivé činnosti spojené s realizací této aktivity vymezit takto: 
 

- přímá výuka předmětů na partnerských základních školách, 
- prezentace vytvořených a otestovaných modulárních interaktivních výukových 

materiálů prostřednictvím elektronické knihovny umístěné na specifických WWW 
stránkách projektu, 
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- nastavení procesu evaluace na úrovni jednotlivých partnerských ZŠ (vytvoření 
nástrojů hodnocení, vlastní hodnocení, analýza efektivity výuky). 

 
Poslední částí celého projektu bude vyvolaná aktualizace jednotlivých ŠVP ZŠ. Tento 

proces bude probíhat v září roku 2011 a budou jej zajišťovat učitelé ZŠ, koordinátoři ZŠ a 
garanti celého projektu. 
 
Výstupy klíčové aktivity 05: 

- přímá výuka předmětů: anglický jazyk, matematika, český jazyk, fyzika, biologie 
a zeměpis na 17-ti partnerských základních školách Olomouckého kraje, 

- přímé zapojení 37 vyučujících pedagogů, 
- přímé zapojení 2 000 žáků, 
- analýza efektivity výuky, 
-  inovace ŠVP na 17 ZŠ. 

 
ZÁVĚR 

Projekt IVOŠ – zvýšení kvality ve vzdělávání zavedením interaktivní výuky do škol 
(CZ.1.07/1.1.04/01.0154) představuje inovativní způsob využívání moderních informačních 
a komunikačních technologií ve vzdělávání. Jeho dopady mohou pozitivně ovlivnit formování 
klíčových výukových aktivit pro žáky nižšího sekundárního vzdělávání a zvýšit kvalifikaci 
pedagogů partnerských škol. Do budoucna by bylo bezesporu velmi výhodné projekty 
podobného charakteru realizovat ve větším měřítku. 

 
Hlavním manažerem projektu je M. Klement, který je autorem řady publikací nejen 

z oblasti technické a informační výchovy, mj. (1), (2), (3), (4), (5). Spoluřešitelem projektu je 
na pozici didaktika J. Dostál, který je autorem řady publikací z oblasti oborové didaktiky a 
interaktivní výuky, mj. (6), (7), (8), (9).  
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1.8 UČEBNÍ ÚLOHY PRO VÝUKU SPOJENOU S VYUŽITÍM 

STAVEBNIC NA 2. STUPNI ZŠ (ZPRÁVA O VÝZKUMU) 
 
LEARNING TASKS FOR TEACHING IN CONNECTION WITH THE USE OF KITS 
FOR SECOND DEGREE OF PRIMARY SCHOOL (REPORT ON RESEARCH) 
 
Josef  MINARČÍK 

 
ÚVOD  

Příspěvek je zaměřen na přípravu realizace projektu, který bude řešen v období od 
1. 3. 2011 do 29. 2. 2012. Problematika projektu řeší aktuální stav výuky spojené s využitím 
stavebnic  ve výuce obecně technického předmětu na 2. stupni základních škol.  

Cílem toho příspěvku je seznámení odborné veřejnosti o probíhajícím šetřením a využít 
vhodné připomínky od zkušenějších kolegů. 

Cíle projektu jsou: 
1. Zjištění aktuálního stavu výuky s konstrukčními stavebnicemi na ZŠ.  
2. Vymezení faktorů ovlivňujících efektivnost osvojování učiva s využitím 

stavebnic v obecně technickém předmětu pomocí kvalitativních metod 
(rozhovor, pozorování). 

 
K obecným cílům v této oblasti patří rozvoj technického myšlení žáků. Tento proces je 

podmíněn technickou činností žáků, která však musí být vhodně navozována a řízena. 
Navozování a řízení technických činnosti probíhá zpravidla prostřednictvím učebních úloh. 
Budeme se zabývat těmi učebními úlohami, které jsou realizovány s použitím konstrukčních 
stavebnic. 

 
STAVEBNICE 

Pojem stavebnice lze definovat ze dvou úhlů pohledu a to z technického 
a pedagogického. Dle M. Němečka je stavebnice definována takto: ,,jsou to unifikované, 
vzájemně fyzicky a logicky kompatibilní funkční části (bloky), umožňující vytváření sestav 
pro nejrůznější aplikace průmyslového i laboratorního charakteru“. Je to tedy ,,sada předmětů 
určených k sestavování, případně spojování do určitých celků a k jejich demontáži“. (1985) 

Z pohledu pedagogického lze říci, že je to soustava prvků, nebo jednotlivých funkčních 
prvků a funkčních částí, které dovoluje jednorázové či opakované sestavení ve funkční celek 
určen svými didaktickými a technickými parametry. 

Č. Serafín řadí stavebnice mezi materiální didaktické prostředky takto: ,,Mezi 
materiálně technické prostředky řadíme učební pomůcky, didaktické prostředky a zejména 
stavebnice. Posledně jmenované můžeme tedy charakterizovat jako učební pomůcky 
i didaktické prostředky zároveň“. (2003, s. 9) 



 „Strategie technického vzdělávání v reflexi doby“ 
Ústí nad Labem  

  - 42 -  

Komplexní dlouhodobě užívaný pojem stavebnice má ve školství svou tradici. V praxi 
se můžeme setkat s celou škálou stavebnic, které jsou dnes dostupné. Např. M. Havelka 
a Č. Serafín člení stavebnice na: 

konstrukční; 
elektrotechnické (2003, s. 60). 
Dále lze stavebnice členit dle věkových skupin, z čehož vyplývá další členění dle 

konstrukční složitosti, nebo použitých materiálů. Existuje i další členění, vzhledem k rozsahu 
článku se jimi nebudeme zabývat. 

Při práci se stavebnicí dochází k rozvoji jemné motoriky, abstraktního myšlení, 
technického myšlení, umožňují integraci prvků ICT do výuky obecně technického předmětu 
a mnohé podporují realizaci integrovaného pojetí výuky (horizontální a vertikální integrace), 
využití mezipředmětových vztahů. Rozvoj technického myšlení patří k důležitým úkolům 
výuky obecně technického předmětu na ZŠ. 

 
TECHNICKÉ MYŠLENÍ 

Pro rozvoj technického myšlení lze mj. využít i konstrukční stavebnice, které dále 
rozvíjí přirozenou aktivizaci žáka, vytváří prostor pro herní a experimentální cestu poznání, 
pro spojení teoretických poznatků s praxí, rušení bariér mezi vzdělávacími předměty 
(respektive jejich integraci), rozvoj psychomotoriky.  

Dle E. Blomdahl a W. Rogala lze v oblasti technického myšlení s pomocí stavebnic 
u žáků rozvíjet tyto typy technického myšlení: 
praktické myšlení – manipulace s konstrukčním a elektrotechnickým materiálem, jeho 
montáž a demontáž atp.; 
vizuální myšlení – čtení a práce s elektrotechnickou, konstrukční dokumentací a její 
vytváření; 
intuitivní myšlení – inovace stávajících konstrukcí či vytváření nových; 
koncepční myšlení – založeno převážně na myšlenkových operacích obsahujících slova 
a popisy, např. operace s názvy součástek, koncepce realizovaných zařízení 
(2003, s. 47).  
Autoři se opírají o teorii E. Franuse. 
K docílení rozvoje technického myšlení je zapotřebí výuku řídit k tomu užíváme vhodně 

formulované učební úlohy. 
 

UČEBNÍ ÚLOHA 
Pod pojmem úloha jsou chápány všechny situace (či zadání, které tyto situace navozují), 

které subjekt stimulují k činnosti vedoucí k vyřešení těchto situací. 
Analogicky pod pojmem učební úloha lze chápat každou pedagogickou situaci, která se 

vytváří proto, aby zajistila u žáků dosažení určitého učebního cíle (Průcha, 2009). 
Je zaměřena na pět aspektů učení: obsahový, situační (motivační), operační, formativní 
a regulativní, může vykazovat různou formu obtížnosti, ukrývá sekvenci kroků v rámci dané 
dovednosti, s jejichž pomocí je žák převeden z nevědomosti o určitých prvcích učiva k jejich 
znalostem či pochopení nebo k osvojení dovednosti jak provést zadanou úlohu nebo jak 
vyřešit problém. 

Je to tedy každé zadání, které vyžaduje realizaci určitých úkonů a je zadáváno 
s didaktickým záměrem (Nikl, 1997). 

 
Mezi znaky učebních úloh patří: 
Typická jazyková forma – musí být výzvou k řešení (otázka, pokyn, příkaz), má 

apelační charakter. V zadání úlohy můžeme tedy vymezit složku vyjadřující předpoklady 
a podmínky řešení a složku obsahující otázku nebo příkaz - podnět i cíl úlohy.  
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Pedagogická smysluplnost – má vymezenou působnost, je určena kontextem 
pedagogické situace, v níž je zadávána, mimo ni ztrácí smysl. V této situaci má učební úloha 
věcné pole, jež charakterizuje obsah učiva a „netýká se činnosti žáků“, a významové pole, 
které navozuje činnost žáka a charakterizuje pedagogický smysl úlohy. 

Stimulační síla – podněty k provádění, mj. jednoznačným a precizním zadáním, 
přiměřeností, využitím vizualizace, odkazem na pomůcky atp. 

Regulační potence - po vyvolání činností je musí udržet do konce řešení, průběh musí 
vhodně organizovat a to v „obecně psychologické hladině, hladině individuálně a hladině 
sociálně psychologické. 

Emocionálně motivační náboj – zájem, zvídavost, přitažlivost. 
Aspirační nivó - vzbuzovat chuť k úspěšnému řešení, po dobrém výkonu, dávat naději 

na úspěch. (Tollingerová, 1976) 
Z hlediska plánování a realizace výuky je v souvislosti s aplikací učebních úloh 

z hlediska učitele důležitá i volba metody výuky. Vyučovací metodu chápeme společně 
s J. Bartošem jako cílevědomý, koordinovaný postup, kterým se podle principů pedagogiky 
a didaktiky realizuje výchovný a vzdělávací proces, orientovaný na dosažení vytyčených cílů. 
(2007) 

 
REALIZACE PROJEKTU 

Na základě dostupné literatury, která se váže k tématu (řízení učebních činností žáků, 
efektivnost, učební úlohy, konstrukční stavebnice), budou vymezeny přístupy k řešené 
problematice.  

Výzkum je rozdělen do dvou fází: 
V první fázi bude probíhat kvalitativní pozorování ve výuce a rozhovor s učiteli, na 

vybraných ZŠ, kde je realizována výuka s užitím konstrukčních stavebnic. Na základě studia 
literatury a zjištěných výsledků bude vypracován soubor faktorů ovlivňujících efektivnost 
osvojování učiva s využitím stavebnic v obecně technickém předmětu a následně bude 
zpracován soubor učebních úloh pro práci s konstrukčními stavebnicemi, s cílem dosáhnout 
zvýšení efektivnosti výuky. 

V druhé fázi výzkumu oslovíme vyučující, (jak ty, se kterými jsme již navázali kontakt 
v předchozí části výzkumu, tak i další), kde se souborem úloh provedeme zpětnou vazbu 
a ověříme přínosy, kterých jsme dosáhli.  

 
ZÁVĚR  

Výzkum bude realizován cíleně na školách, kde výuka se stavebnicemi probíhá. 
Navazujeme na již realizované celorepublikové šetření u vyučujících a žáků na mezinárodní 
soutěži First Lego League. Tito žáci pracují s konstrukční stavebnicí LEGO Education. 
Respondenti byli ve věku 10 až 16 let a navštěvovali jak ZŠ, tak Gymnázium, nebo střední 
školu. Osloveno bylo celkem 119 žáků z toho 22 dívek a 97 chlapců z různých krajů. 
Výsledky našeho šetření byly v některých skutečnostech zarážející, zjištěním pro nás je, že 
u 33 % respondentů není ve výuce obecně technického předmětu libovolný typ stavebnice 
využíván a proto chceme šetření provést na širším vzorku a poukázat na možnosti využití 
stavebnic obecně a jaký přínos mohou pro výuku mít. Záleží na vyučujícím, jak výuková 
témata metodicky zpracuje. Například využití konstrukční stavebnice  ve výuce umožňuje: 

• přirozenou aktivizaci žáka; 
• vytvoření prostoru pro herní a experimentální cestu poznání; 
• spojení teoretických poznatků s praxí; 
• zrušení bariér mezi vzdělávacími předměty; 
• netradiční způsob vzdělávání formou tematického přístupu k jeho obsahu; 
• rozvoj psychomotoriky; 
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• rozvoj tvůrčí fantazie; 
• zkušenosti se skupinovou prácí; 
• rozvoj komunikačních dovedností. 

Díky stavebnicím jako je LEGO Education  lze rozvíjet mezipředmětové vztahy mj. 
i mezi Fyzikou, Informatikou, Chemií a obecně technickým předmětem na ZŠ. Realizace 
výzkumu bude přínosná nejen pro jednotlivé vyučující obecně technického předmětu, ale i pro 
odbornou veřejnost. 
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1.9 VYUŽITÍ MNEMOTECHNICKÝCH POMŮCEK PŘI VÝUCE 

CHEMICKÉHO NÁZVOSLOVÍ NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE  
 
USAGE OF MNEMONIC FOR EDUCATION OF CHEMICAL NOMENCLATURE IN 
PRIMARY SCHOOL  
 
Petr PTÁČEK 

 
ÚVOD  

Výuka předmětu chemie jako exaktního vědního oboru mezi žáky 8. a 9. ročníků 
základní školy tradičně nepatří mezi nejoblíbenější a to především kvůli nárokům, jimiž je 
podmíněno zvládnutí učiva pro žáky nejen náročného, ale také zcela nového, zpravidla bez 
jakékoliv předchozí návaznosti, či praktické zkušenosti. Mnohdy jsou žáci hned zpočátku 
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odrazeni názvy a značkami prvků, pravidly chemického názvosloví, zaváděním nových 
odborných výrazů, bez kterých však výuku chemie nelze kvalitně realizovat, podobně jako 
kupříkladu programování bez programovacích jazyků.  

Jak tedy žáky motivovat k dosahování klíčových kompetencí, aby neutrpěla ani 
kvalitativní, ani kvantitativní stránky výuky při omezené časové dotaci a při tom všem 
lákavou formou? Asi neexistuje univerzální motivační výuková metoda a vždy bude kvalita 
výuky záviset na individuálních schopnostech učitele a jeho individuálních metodách. Jednu 
ze svých motivačních výukových metod bych rád představil v tomto příspěvku.   
 
MNEMOTECHNICKÉ POMŮCKY PŘI VÝUCE NÁZVOSLOVÍ SOLÍ 

Názvosloví anorganické chemie patří dle RVP k závaznému obsahu učiva 8. A 9. 
ročníku ZŠ, jehož zvládnutí v základní formě patří mezi klíčové kompetence, kterými by měl 
žák ZŠ disponovat. Jedná se o získání dovedností tvorby názvů a vzorců základních 
dvouprvkových a tříprvkových sloučenin, především: oxidů, halogenidů, sulfidů, dále 
hydroxidů, kyselin a solí. Výuka názvosloví jednotlivých skupin sloučenin probíhá 
v závislosti na ŠVP zpravidla v kontextu příslušných tematických celků. Tato strategie působí 
na jednu stranu logicky velmi uceleným dojmem, v praxi však poměrně dlouhé prodlevy, 
dané časovou dotací pro hodiny chemie působí značné obtíže v návaznosti výuky názvosloví 
jednotlivých typů sloučenin. V časových prodlevách vyplněných ostatním učivem v rámci 
jednotlivých tematických celků žáci zapomínají názvoslovná pravidla a ztrácejí nutný přehled 
a orientaci v názvosloví jednotlivých skupin chemických sloučenin. Tento jev samozřejmě 
neplatí obecně. U nadaných žáků časové prodlevy nečiní problémy, neboť si odpovídající 
souvislosti díky přirozené inteligenci a vhledu dokáží snadno zapamatovat a propojit i 
v delším časovém intervalu. U průměrně a podprůměrně nadaných žáků však s časovými 
odstupy pravidelně nastávají nesnáze při navazování na výuku dalšího typu sloučenin. Jelikož 
výuka názvosloví patří v hodinách chemie k nejméně záživným látkám, které navíc dle mého 
názoru bez uplatnění drilového stylu výuky nelze úspěšně zvládnout, hledal jsem způsoby, jak 
tuto látku žákům jednak systematizovat a rovněž zatraktivnit, při čemž jsem se snažil volit, 
s ohledem na omezenou časovou dotaci pro hodiny chemie, po metodické stránce co 
nejpřehlednější, jednoduché formy, přístupné co nejširšímu spektru žáků, s ohledem na míru 
jejich nadání. Zvolil jsem cestu logických, dobře zapamatovatelných, zábavných 
mnemotechnických pomůcek pro výuku nejtěžšího typu sloučenin probíraných v rámci 
anorganického názvosloví na ZŠ – anorganických solí. Vymyslel jsem vlastní systém 
mnemotechnických pomůcek z každodenního života, který jsem pak aplikoval na názvoslovná 
pravidle pro tvorbu názvů a vzorců anorganických solí ve výuce chemie. Při tom jsem kladl 
největší důraz na logickou provázanost a zábavnou formu, abych tak žáky nenásilnou formou 
vtáhl do hry, abych jim učivo poměrně složité, na zapamatování obtížné neznechutil, ale 
zpřístupnil pokud možno v takovém rozsahu, aby ho byli schopni zvládnout nejen nadaní žáci, 
ale i co nejvíce žáků průměrných, či podprůměrných.  
 
METODY A PROSTŘEDKY 
 
Klasická rovnice neutralizace: 

NaClOHNaOHHCl +→+ 2  
 
Mnemotechnická pomůcka: 

MiminkovodaTatínekMaminka +→+  
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Miminko  sůů Vzniklá
TatínekHydroxid

MaminkaKyselina

=
=
=

 

 
Klasická rovnice reakce vodíkového iontu s hydroxidovým aniontem: 

OHOHH 2→+ −+
 

 
Mnemotechnická pomůcka:  

 vodaplodová2 =→+ −+ OHOHH  
 
Klasická rovnice reakce kationtu a aniontu:  

NaClClNa →+ −+
 

 
Mnemotechnická pomůcka:  
Spermie + Vajíčko —› Miminko 
 
Kation = Spermie 
Anion = Vajíčko 
Vzniklá sůl = Miminko 
 
DISKUSE  

Výše popsanou motivační metodu využívám v praxi výuky názvosloví anorganických 
solí již několik let. Na začátku pedagogické praxe jsem původně uplatňoval metodu učení 
aniontů příslušných kyselin i s jejich náboji nazpaměť a jejich skládání s  kationty příslušných 
hydroxidů. Tato metoda je sice jednodušší, na druhou stranu nepřiměje žáky k vlastní 
iniciativě odvozovat vzorce solí logickou cestou a staví především na paměťovém, 
mechanickém učení. Z dlouhodobého hlediska a z hlediska rozvoje kompetencí je tedy 
z mého pohledu nevyhovující. 

Metodou mnemotechnických pomůcek se naopak snažím podporovat u žáků formu 
tzv. kreativního učení a defakto žáky nutím k takovým postupům, které mají logický sled 
a logickou návaznost. Dovoluji si tvrdit, že pomocí popsaných mnemotechnických pomůcek 
může žák, který je zvládne, vytvořit vzorec jakékoliv anorganické soli a to bez použití 
mechanického memorování. 

Metoda je relativně jednoduchá a v praxi efektivní. Zároveň v sobě spojuje další 
důležité požadavky na moderní výuku: 

• představuje formu aktivního učení 
• rozvíjí kompetence k řešení problémů 
• poskytuje žákovi zpětnou vazbu 
• přispívají k budování sebedůvěry  
• vychází vstříc požadavkům přiměřenosti nároků na žáky 

vytváří pozitivní vazby ve vztahu učitel - žák 
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ZÁVĚR  
Jak jsem již naznačil, cílem je motivovat a vtáhnout žáka do hry. Popsaná motivační 

metoda představuje zároveň strategii, která  směřuje k tomu, aby výuka žáky především 
bavila, neboť se v podstatě jedná o určitou formu hry.  

Jako obzvláště cenný přínos této strategie pak vnímám faktor postupného odbourávání 
strachu z řešení chemických úloh, neboť je příkladem toho, že je lze řešit i zábavnou formou. 
 
 
 
1.10 ICT A ROZVOJ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ V 

TECHNICKÝCH PŘEDMĚTECH 
ICT AND DEVELOPMENT OF KEY KOMPETENCES IN ENGINEERING 
SUBJECTS 
 
Vlasta RABE 
 
ÚVOD 

Cílem příspěvku je ukázat možnosti nových přístupů ke vzdělávání v přírodovědných a 
technických předmětech na základních, středních a vysokých školách, vyhledávání vhodných 
informačních zdrojů a současně využívání odborných a vědeckých informací v různých 
přírodovědných a technických oborech. Tyto možnosti jsou demonstrovány na výsledcích 
specifického výzkumu, realizovaného Katedrou informatiky PřF UHK. 
 
VÝCHODISKA PRO ZMĚNY VE VÝUCE PŘÍRODOVĚDNÝCH A TECHNICKÝCH 
PŘEDMĚTŮ 

Východiskem pro změny ve vyučovacím procesu v prostředí nové ekonomiky 
založené na znalostech je proaktivní přístup ke vzdělávání a výzkumu. Výukové 
aktivity, ve většině případů podporované ICT, se zaměřují zejména na inovativní metody 
ve výuce nejen technických předmětů. V informační společnosti je nezbytné rozvíjet 
informatickou výchovu ve všech oborech, tedy nejen technických, na všech úrovních 
vzdělávání. 

Informatickou výchovu a vzdělávání je třeba chápat jako dlouhodobý proces 
vedoucí k informačně gramotné společnosti. Jedná se tedy o rozvoj všech funkčních 
gramotností, jak informační a počítačové, tak i literární, dokumentové, numerické a 
jazykové, a jejich vzájemného propojení. V této souvislosti lze chápat informační 
gramotnost jako o jednu z klíčových kompetencí v informační společnosti. 

 
Počet studentů technických oborů dlouhodobě klesá, zatímco na trhu práce 

v současné době roste poptávka po kvalitních absolventech techniky. Proto by měla být 
podpora technického vzdělávání na všech úrovních jednou z priorit. Na základních 
školách to znamená změny v systému výuky matematiky a fyziky – dvou předmětů, které 
jsou pro techniky nejdůležitější a zároveň většinou patří u žáků mezi nejméně oblíbené. 
Řešením by podle expertní komise EU mohl být přechod na "badatelsky orientované 
přírodovědné vzdělávání" (inquiry-based science education – IBSE). Podle dosavadních 
zjištění při tomto stylu výuky vzrostl zájem žáků o přírodovědné obory, zlepšily se i jejich 
dosahované výsledky a současně se podněcovala motivace učitelů. 

Studentům středních škol je pak potřeba poskytnout pro ně zajímavou a přitažlivou 
formou dostatek informací k výběru dalšího studia či kariéry. Studentům chybí informace 
o možnostech následného uplatnění a tudíž i motivace pro výběr studia techniky.  
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Technické a přírodovědné obory potřebují podporu nejen ve školách ze strany 
učitelů, ale rovněž podporu firem, pro něž technické absolventy vychováváme (zdroj 
MŠMT, 2010). 
 

PODSTATA A PŘÍNOS „INQUIRY-BASED LEARNING“ 
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 (Linn, Davis and Bell, 2004). V překladovém anglicko-českém 
slovníku (Mareš, Gavora, 1999) se objevuje inquiry teaching, které je překládáno jako 
vyučování bádáním, objevováním. 

V USA se požadavek badatelského přístupu k učení a vyučování objevil v Národních 
standardech přírodovědného vzdělávání v roce 1996: 

Studenti na všech stupních vzdělávání a ve všech oblastech vědy by měli mít 
možnost využít vědeckého bádání a rozvíjet schopnost přemýšlet, včetně kladení otázek, 
plánování a provádění šetření, s použitím vhodných nástrojů a technologií pro sběr dat, 
myslet kriticky a logicky o vztazích mezi důkazy a vysvětleními, budovat a analyzovat 
alternativní vysvětlení a konstruovat vědecké argumenty. 

V oblasti přírodovědných a technických předmětů by mohl tento badatelsky 
orientovaný přístup ke vzdělávání mít pro studenty následující přínosy: 

 
• vytváření obecné schopnosti hledat a objevovat  
• získání speciálních schopností a dovedností potřebné pro zkoumání  
• zlepšené porozumění vědeckým pojmům 
• schopnost objevování vědeckých principů 
• zvýšení citlivosti na nedostatky ve vlastních znalostech a jejich doplňování cestou 

systematického zkoumání, upřesňování a využívání dosavadních znalostí  
(Edelson, Gordin, Pea, 1999) 

 
VYUŽITÍ INFORMAČNÍCH ZDROJŮ 

V důsledku prudkého rozvoje v oblasti ICT dochází ke změnám i ve vyhledávání a 
zpracování informací. Pomocí moderních technologií máme možnost informace a znalosti 
sdílet a účelně využívat. Díky informačním a komunikačním technologiím v tradičním řízení 
a organizování aktivit, byly tyto aktivity částečně nahrazeny strojem, a tím vzniklo pole 
působnosti pro kreativitu, změnu, inovace a rozvoj kritických pohledů na náš technický i 
společenský život. Zatímco v minulosti společnost potřebovala pro nový průmysl zdroje 
energie a materiálu, nyní se zabýváme vyhledáváním strategických informačních zdrojů a 
možnostmi využívání a rozšiřování znalostí, které jsou vyžadovány novým technickým 
okolím. Moderní informační technologie umožňují používat pro vyučovací proces nové 
informační zdroje, jako např. digitální knihovny, nebo zdroje, které byly dříve dostupné jen 
v tištěné podobě, např. věstníky, normy apod.). 

Velmi významný je systémový přístup ke struktuře informačních zdrojů 
relevantních pro potřeby technických disciplín a jejich expertů. Je velmi přínosné, když učitel 
postupuje didakticky a přehledově a neopomíjí žádný významný typ potřebných informací, 
zmiňuje zdroje (databáze, encyklopedické a slovníkové publikace, časopisy), faktografické 
zdroje, bibliografické odkazy, elektronické knihovní katalogy, internetové adresy a odkazy na 
související obory. To současně motivuje studenty k potřebě získávat další informace a při 
zkoumání jednotlivých problémů tak získají ucelený přehled poznatků o současném 
informačním prostředí v příslušném technickém oboru.  
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Učitel potřebuje informace hned k několika účelům najednou: pro své permanentní 
vzdělávání, přípravu výuky, přímý vyučovací proces, zadávání úkolů studentům a pro zpětnou 
vazbu. Měl by si proto vytvořit vlastní systém informací, zahrnující databázi s uspořádanými 
studijními materiály. Výuka se stává tím zajímavější, čím více je zapojeno smyslů příjemců. 
Doplnění klasického výkladu vhodnými audiovizuálními pomůckami nebo výběr softwaru pro 
podporu výuky jistě zpestří hodinu. Nové trendy přímého vyučovacího procesu vedou 
studenta k samostatnosti při vyhledávání a zpracovávání informací na základě rámce daného 
studijními texty. Učitel je průvodcem informačním prostředím a doporučuje klasické a 
elektronické informační zdroje. Studentům se mohou zadávat různé úkoly, od vyhledávání 
doplňujících textů k probíranému tématu přes srovnávání nebo hodnocení nalezeného k 
vypracování referátu. Průběžné hodnocení učiteli poskytuje zpětnou vazbu a vyhodnocování 
testů pomocí počítače mu usnadňuje práci a rozšiřuje možnosti. Informační a komunikační 
technologie nacházejí široké uplatnění samozřejmě v distančním vzdělávání, e-learningu a 
celoživotním vzdělávání. 
 
ZMĚNY VE VYUČOVACÍM PROCESU 

ICT, počítačové sítě a informační služby typu celosvětové informační sítě WWW 
umožňují mnohem širší informační základnu, ze které lze čerpat, než tomu bylo kdykoli 
v minulosti. V informační společnosti vznikají nové společenské požadavky na vysokoškolské 
vzdělávání. Proto by měl výukový proces zdůraznit schopnost práce v týmech (např. při 
projektovém učení), adaptovat se na změny a nové skutečnosti, být flexibilní a inovovat. 
Od studentů to bude vyžadovat schopnost kriticky hodnotit získané informace a zaujímat 
postoj k jejich obsahu, což nabude řádově větší důležitosti než paměťové výkony zaměřené 
na memorování obsahu sériově produkovaných učebnic. V digitálním světě vzniká řada 
produktů vhodnou kombinací dílčích řešení, která jsou v síťovém prostředí dostupná, a takový 
model se velmi dobře může uplatnit i při sestavování nových vzdělávacích programů či 
učebních materiálů. Nové souvislosti, které lze tímto způsobem odkrývat, se mohou uplatnit 
jako výrazný motivující a inspirační prvek.  

V informační společnosti se práce s informacemi, jejich sdílení a prezentace stává 
součástí každodenního života. Roste potřeba celoživotního vzdělávání, ve vzdělávání se 
jedná o kontinuální proces, který zahrnuje zvýšenou míru školení, studia při zaměstnání, 
krátkých kurzů apod. Široká flexibilita poznatků, poskytnutá studentům, je v mnoha 
aspektech výsledkem úplně nového způsobu vyučování. Proto dochází na univerzitách 
k prosazování otevřeného užívání distančního vzdělávání, cesty formující celoživotní 
základnu organizace studií a šířící externí školení v kombinaci se studiem a prací. Tato 
flexibilita má však svá rizika, protože i navzdory změnám zájmu studentů a hranicím věd si 
instituce musí zachovat způsobilost k odborné nebo disciplinární orientaci. Proto je 
monitorovací a poradenská struktura sestavena tak, aby radila studentům nebo jim navrhla 
cesty nejen k dosažení jejich akademického cíle, ale i zajištění zaměstnanosti. 
 
SPECIFIKA ODBORNÝCH A TECHNICKÝCH  PŘEDMĚTŮ,                   
„LEARNING BY DOING“,  „EXPERIENTAL  LEARNING“ 

Vztah mezi teorií a jejím praktickým užitím se ve výchově a vzdělávání neustále řeší. 
Učitelé vidí smysl své práce učit studenty, jak použít teorii naučenou v různých souvislostech, 
v nějaké prakticky navozené situaci, která simuluje aspekty skutečného světa, se zaměřením 
na jejich budoucí práci. Studenti tak profitují ze zkušeností, které získali, jsou schopni 
reagovat na nové skutečnosti a vyvíjet nové koncepty, a opětovně používat nabyté zkušenosti 
pro snadnější porozumění novým problémům. 

Studenti se naučí řešit nové problémy technického předmětu (např. fyziky, chemie, atd.) 
a moderních technologií s použitím výkonné výpočetní techniky. Tak budou schopni 
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aplikovat efektivně její současné produkty ve výzkumu a vývoji, zároveň dobře porozumějí 
technickému předmětu a přitom se stanou profesionály v oblasti informatiky, získají 
kvalifikaci žádanou ve špičkových výzkumných centrech i firmách, a pro budoucí učitele se 
získané zkušenosti projeví ve kvalitě výuky při výkonu jejich povolání. 

Zvláště v technických předmětech je kladen důraz na praktické vyučování a učení se 
jako nástroje pro implementaci metody „learning by doing“ (učení činností). Tento přístup 
spolu s „experiential learning“ (zkušenostní učení) jsou obvykle užívány k upozornění na 
několik různých aspektů učení. 
 
SIMULACE 

Vzhledem k tomu, že realizace všech pokusů by byla časově náročná, je často vhodné 
využít počítače pro simulaci ve formě animovaných nákresů. Studenti mají možnost řešit 
hypoteticky průběh pokusu a k tomu analyzovat známé poznatky. Použití simulací může být 
efektivní např. i před laboratorními pracemi, kde studenti mají možnost vidět, jak by měla být 
správně sestavená aparatura a již předem vědí, jak bude pokus probíhat. 

V rámci předmětu Programování si studenti mohou vytvořit v prostředí Delphi řadu 
programů, znázorňujících fyzikální a chemické pokusy. Při projektování jednoduchých 
informačních systémů v předmětu Informatika 3 mohou studenti pomocí zvoleného CASE 
nástroje vytvářet simulační modely. Simulační model může reálný život projektu nahradit 
např. manažerovi, který si zvyšuje kvalifikaci. Hovoříme pak o simulačních projektových 
trenažérech apod. Student (či trénující manažer projektů) řídí projekt a místo skutečnosti mu 
na jeho řídící zásahy odpovídá simulační model. Je to bezpečné, levné, opakovatelné. 
Skutečné příčiny chyb i úspěchů lze pak zpravidla snadno dohledat. Následně je velmi účelné 
přímé využití simulačního modelu při řízení nějakého projektu a jeho rizik. Simulace se může 
uplatnit, byť rozdílným způsobem, ve všech fázích životního cyklu projektu.  
 

 
 
Obr. 1  Simulace pokusu s nádobami (program v Delphi)  
 
KLÍČOVÉ KOMPETENCE UČITELE PŘÍRODOVĚDNÝCH A TECHNICKÝCH 
PŘEDMĚTŮ 

Rozvíjení a osvojování všech klíčových kompetencí přesahuje rámec základního 
vzdělávání a týká se všech dalších stupňů, včetně celoživotního vzdělávání. Je potřeba si ale 
uvědomit, že na každém stupni se tyto kompetence liší po stránce obsahu i formy. Klíčové 
kompetence lze definovat jako soubor požadavků na vzdělávání, zahrnující podstatné 
vědomosti, dovednosti, a schopnosti univerzálně použitelné v běžných pracovních a životních 
situacích. Jako cílová kategorie jsou kompetence podstatným východiskem a předpokladem 
pro stanovení vzdělávacího obsahu i podmínek nejen v technickém vzdělávání. 
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Tab. 1  Klíčové kompetence učitele přírodovědných a technických předmětů a oblasti vlivu 

(zdroj E.Mechlová – Belcom05) 
 

 
 
E-LEARNING V TECHNICKÝCH PŘEDMĚTECH 

Pod pojmem e-learning se rozumí učení s pomocí elektronických médií. Použité 
metody mohou být přitom značně mnohotvárné. Sahají od computer-based-training (CBT) 
nebo web-based-training (WBT) až k online-learningu. CBT zahrnuje výukové programy, 
které byly vytvářeny od 80. let k samostudiu na počítači, WBT znamená učení s podporou 
sítí, jako je Internet, Intranet nebo Extranet. Základními stavebními kameny jsou 
informační systémy (včetně příslušných databází) a výukové kurzy. Kurz pak spojuje 
možnosti výkladu pomocí textů, animací, audio i video sekvencí, ale i elektronické 
komunikace. Řízení a vyhodnocování výuky využívá databázové nástroje. Počítačové 
prostředky umožňují simulace složitých jevů, ale rovněž mohou prohlubovat a zkvalitňovat 
motivaci a zpětnou vazbu studentů. Neustále se zvyšuje role Internetu. Ale až online-
learning znamená skutečné virtuání výukové prostředí. Vyžaduje připojení studentů a 
tutorů k serveru, odkud jsou relevantní data distribuována, přičemž tutor může se studenty 
komunikovat synchronně nebo  asynchronně.  
Cílem řešení pomocí e-learningu je definování uživatelských požadavků s vysokou 
dostupností informací a možností inovace kvalifikované didaktické formy výuky. Tato 
řešení podporují učební procesy, při nichž studenti mohou mít při řešení zadaných úkolů 
učební látku, čas a pracovní tempo individuální. Při použití e-learningu je přitom jádrem 
to, aby byly fáze seznámení s učivem, vysvětlení, prohloubení, upevnění, opakování a 
shrnutí podstatných závěrů podporovány nasazením efektivní výpočetní techniky.   

 
 PŔÍKLAD PROJEKTU SPECIFICKÉHO VÝZKUMU: 
„ ICT v mezipředmětových vztazích na základních a středních školách“. 

Projekt analyzuje situaci ve výuce informatiky a využívání ICT ve výuce na 
školách a analyzuje využívání informačních a komunikačních technologií 
v neinformatických předmětech. Do projektu bylo zapojeno 5 studentů magisterských oborů 
Učitelství SŠ nebo 2.st. ZŠ a 1 student doktorského studia. 

Cílem výzkumu bylo nalezení vhodného spektra mezipředmětových vazeb, kde je 
možné uplatnit ICT a rozvíjet klíčové kompetence žáků a studentů, vzhledem k trendům 
v současné informační společnosti a požadavkům v oblasti vzdělávání i na pracovním trhu.  

 
Hlavní cíl projektu: 
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• Propojení vzdělávání s požadavky praktického uplatnění absolventů škol 

ve znalostní společnosti 
• Možnosti využití multimediálních materiálů a technologií pro výuku na 

ZŠ / SŠ v neinformatických předmětech – testování úspěšnosti studentů 
• Systémový přístup k projektování kurikula, s důrazem na charakteristiku 

mezipředmětových vztahů, definování integrovaných témat při zachování 
obecně didaktických principů 

• Volba vhodných strategií učení, podporujících rozvoj osobnosti žáků a 
studentů  

 
Autoři analyzovali a testovali efektivnost využití různých edukačních zdrojů a ICT 

nejen v informatických předmětech a jejich vliv na poznatkovou bázi studujících na ZŠ / 
SŠ. Dále pak byl projekt zaměřen na srovnávací analýzu objemu a trvalosti znalostí a 
dovedností studentů při využívání informačních a komunikačních technologií, 
multimediálních materiálů, příp. výukových programů. 

 
Etapy výzkumu: 
 

• výběr tématu výzkumu 
• stanovení výzkumného problému 
• definování cílů výzkumu 
• získání dat a sestavení bibliografie 
• kategorizace získaných údajů, analýza a příčinné vztahy 
• statistické vyhodnocení podle zvolené metodologie 
• závěry vzhledem ke stanovenému problému 

 
Výzkumný problém: 

  
„Jak ovlivní využití multimediálních materiálů a technologií pro výuku na ZŠ / SŠ 
úspěšnosti studentů v neinformatických předmětech?“ 

 
Metodologie: 

 
K řešení problému jsme využili metodu normalizovaného zisku, dříve ověřenou na 

zahraničních univerzitách k ověřování úspěšnosti studentů. Tento problém implikuje možnosti 
empirického ověřování a vyplývají z něj další otázky, které bude nutné vyřešit v pokračujícím 
výzkumu, aplikovaném na širším vzorku. Tento systém se ve spojení s normalizovanými, 
nejčastěji konceptuálními testy (ve fyzice např. FCI, MBT, MPEX, VASS) používá 
k hodnocení porozumění probírané látce na různých typech škol ve světě (střední školy 
ve Finsku, v Arizoně v USA, Harvardská univerzita a další). Studenti řeší nejprve tzv. pre-
test, který určí jejich vstupní znalosti, případně prekoncepce. Po probrání dané látky řeší daný 
test znovu, tentokrát jako tzv. post-test. Pro výpočet normalizovaného zisku (označujeme jej 
podle zaběhlé konvence g) se používá Hakeův vztah (viz níže), kdy rozdíl celkové 
procentuální úspěšnosti studentů v post-testu a pre-testu dělíme rozdílem 100 % 
a procentuální úspěšnosti v pre-testu: 
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Lze říci, že normalizovaný zisk poskytuje přímo informaci o efektivitě výuky. Výsledek 
lze interpretovat následujícím způsobem (dle Hake, 2007): 

 
Tab. 2 Vztah normalizovaného zisku a efektivity výuky 
 

g < 0,3 Méně efektivní výuka 
0,3 < g < 0,7 Středně efektivní výuka 

g > 0,7 Vysoce efektivní výuka 
 

V rámci výzkumu byla zkoumána efektivita výuky fyziky v prvním ročníku 
čtyřletého gymnázia s podporou ICT.  Žáci dvou prvních ročníků absolvovali nejprve pre-
test s otázkami z oblasti kinematiky vrhů v tíhovém poli Země, následně výuku v rozsahu 
deseti hodin. Při výuce testovaného ročníku i v samostatné práci studentů bylo využito 
dostupných prostředků IS / ICT, v druhé (kontrolní) skupině nikoli. Následně byl v obou 
skupinách zadán post-test. 

V projektu byl proveden jednak průzkum využití informačních a komunikačních 
technologií ve výuce v neinformatických předmětech na vybraném vzorku základních a 
středních škol, jednak didaktický experiment a jeho statistické vyhodnocení pro posouzení 
vlivu aplikace IS / ICT na objem, zapamatovatelnost a schopnost aplikování poznatků. 

Průzkum využití IS / ICT ve výuce proběhl na vzorku deseti základních a středních škol 
s počtem tříd od 10 do 27 a s počty žáků od 200 do 600. Dotazník vyplňovali jednak ICT 
koordinátoři, jednak učitelé. 

 Výsledky a diskuse: 
Z výsledků výzkumu vyplývá, že počítačových prezentací při výuce 

neinformatických předmětů nejvíce využívají učitelé přírodovědných předmětů, následuje 
anglický jazyk a při výuce předmětů humanitních využívá prezentace pouze kolem 20 % 
pedagogů. Téměř stejné výsledky byly získány i pro četnost využití webových stránek, videa 
a vlastních elektronických materiálů ve výuce. 

Učitelé používají na uživatelské úrovni produkty MS Office Word a Powerpoint, 
využívají webový prohlížeč a pokud mají k dispozici interaktivní tabuli, pracují s dodaným 
softwarem. V našem vzorku se ani jednou neobjevil některý z řady authoringových 
programů pro kompletní tvorbu studijních materiálů a trastů, jako např. Adobe 
Authorware či některé jeho freewarové klony jako např. Wink. 

Při vyhodnocení výsledků metodou normalizovaného zisku jsme zjistili, že průměrný 
normalizovaný zisk testované skupiny byl g1 = 0,60 a ve skupině kontrolní g2 = 0,54. Lze 
tedy konstatovat, že výuka ve skupině využívající k podpoře výuky informační a 
komunikační technologie byla efektivnější. V tomto konkrétním případě zřejmě přispělo k 
lepšímu pochopení a aplikaci látky využití programu pro modelování. 
 
ZÁVĚR 

Informační a komunikační technologie mají značný vliv na současný vývoj výukových 
metod. Vhodně realizovaná didaktická transformace poznatků a jejich zpracování na systém 
vědomostí, dovedností, myšlenkových postupů a operací, hodnot a vlastností osobnosti, které 
si má student osvojit pod vedením učitele, může výrazně zvýšit kvalitu výuky, jak po 
obsahové stránce, tak po stránce samotného vyučovacího procesu. V technických předmětech 
je potřeba zaměřit pozornost zejména na systematičnost uspořádání obsahu výuky, názornost 
a výběr vhodných metod, podporujících aktivní učení studentů. 
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1.11 EFEKTIVNOST PROJEKTOVÉ VÝUKY S 

ELEKTROTECHNICKÝMI STAVEBNICEMI 
 
THE EFFECTIVENESS OF TEACHING WITH THE PROJECT CONSTRUCTION 
SETS ELECTRO TECHNICAL 
 
Čestmír SERAFÍN 

 
ÚVOD  

Efektivnost vzdělávání je veličina, která je jen velmi obtížně měřitelná, ovlivňovaná 
řadou vstupních komponent – žáci, učitelé, kurikulární dokumenty, vnitřní i vnější faktory 
školy. V nejobecnější rovině je efektivnost vzdělávání definována jako úspěšnost v plnění 
výukových cílů (1), nebo spíše účinné vynakládání sil a prostředku při realizaci cílů výchovy 
a vzdělávání (2). 

K základním oblastem efektivnosti patří zejména profesionalita vedení školy, kvalita 
pedagogického sboru, vize a cíle, klima školy, komunikace, schopnost kooperace, zdroje 
financování, kurikulum případně vzdělávací výsledky. K posouzení efektivnosti je tudíž nutné 
uvažovat velké množství ukazatelů, které jsou mnohdy jen s obtížemi měřitelné. Proto se lze 
setkat s různými dílčími typy efektivnosti, jejichž výhodou je právě jejich specifičnost a z ní 
vyplývající snadnější i objektivnější měřitelnost. 
 
MĚŘENÍ EFEKTIVNOSTI VZDĚLÁVÁNÍ 

Pro měření efektivnosti je důležité, aby jakýkoliv konkrétní systém výuky fungoval  
s určitou mírou efektivnosti. Obecně je potřeba k posouzení míry efektivnosti fungování 
libovolného systému provést srovnání míry veličiny charakterizující vstupy s mírou téže 
veličiny charakterizující výstupy. Obdobně jako je tomu např. v přírodních a technických 

vědách, kde používán pojem účinnost η (efficiency), jež je definován následovně (3): 
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η = P / P0 = E / W 

 
Kde účinnost η stroje (systému) je definována jako podíl výkonu P a příkonu P0 stroje 
(systému) nebo podíl práce W vykonané v určitém časovém úseku a energie E dodávané stroji 
(systému) v témže časovém úseku. 

V ekonomických a společenských vědách je efektivnost E vyjádřena vztahem (4): 
 

E = výstup / vstup = účinek / náklady 
 

Při zobecnění je tedy možné shodně chápat používání termínu efektivnost systému jak 
ve společenských, tak i přírodních vědách, ale s jedním zásadním rozdílem - tím je 
interpretace výsledků. V edukačním procesu hodnota efektivity E = 1 by znamenala, že žák se 
v tomto procesu nic nového nenaučil. Úroveň kvality jeho výstupních vědomostí je totožná  
s úrovní kvality vstupních vědomostí a tento proces jej ničím neobohatil. To jistě není 
uspokojivý výsledek, pokud pomineme možnost, že část vědomostí, zvláště pokud nebyly 
řádně upevněny, by mohla být také zapomenuta (potom výuka pouze kompenzovala vliv 
procesu zapomínání). Zatímco v případě systému fyzikální podstaty je stejná hodnota, 
účinnost η = 1, hranicí, které nikdy nemůže být dosaženo. Ač jsou tedy účinnost η  
a efektivnost E veličiny z hlediska definičního vztahu analogické, jejich číselné hodnoty mají 
jako indikátory kvality funkce systému rozdílnou vypovídací hodnotu (3).  

Při posuzování efektivnosti vzdělávání je nutné uvažovat minimálně s následujícími 
třemi kritérii (5):  

 časové - čas potřebný k dosažení stanovených cílů (příliš dlouhý čas může signalizovat 
např. chybně zvolenou nebo dobře nezvládnutou metodu výuky, naopak příliš krátký 
čas může značit, že vytvářené vědomosti či dovednosti nebudou dostatečně 
upevněny); 

 energetické - energie vynaložená na dosažení stanovených cílů jak ze strany pedagoga, 
tak i žáka; 

 výsledky učební činnosti - míra úrovně korespondující s vynaloženým časem a energií. 
 
Za základní charakteristiky, které lze považovat za znaky efektivnosti vzdělávání lze 

pokládat (6): 
 komplexní charakter působení – v rámci vzdělávacího procesu jsou cílevědomě  

a soustavně rozvíjeny všechny stránky - intelektové, ale i světonázorový a mravní; 
 individuální charakter působení – v rámci vzdělávacího procesu je zabezpečen 

optimální rozvoj žáků; 
 použité metody a prostředky – v rámci vzdělávacího procesu si žáci osvojují metody  

a prostředky racionálního a produktivního studia; 
 systematičnost a logická stavba – vzdělávacího proces je uspořádán tak, aby byly 

splněny podmínky systematičnosti a logičnosti; 
 všestranný a harmonický rozvoj žáků – v rámci vzdělávacího procesu je používána 

soustava vyučovacích metod, které rozvíjejí jednotlivé stránky intelektu a osobnosti 
žáků.  
 

EFEKTIVOST PROJEKTOVÉ VÝUKY  
Pro určení efektivnosti projektové výuky jsme zvolili výuku v rámci praktických činností 

na základní škole v rámci oblasti Člověk a svět práce s využitím elektrotechnických stavebnic 
a bez nich. S ohledem na současný stav, kdy elektrotechnické stavebnice nejsou z mnoha 
důvodů využívány v základním stupni školství ČR, je zvláště vhodné použít tuto skutečnost 
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pro zjištění efektivnosti výuky. Při zjišťování se vycházelo z předpokladu, že pokud by 
elektrotechnické stavebnice měly mít jakýkoliv vliv na výuku, projevila by se tato skutečnost 
ve výsledcích výuky. Byl tudíž formulován zárodek pracovní hypotézy: Využívání 
elektrotechnických stavebnic má pozitivní vliv na efektivnost výuky. Dále byla zohledněna 
oblast projektové výuky. Základem úvahy je předpoklad, že učení probíhá efektivněji, pokud 
jsou voleny takové metody, které umožňují žákům co nejvíce uplatňovat naučené v reálných 
situacích (7). Díky úzkému vztahu s reálným životem také žáky takový způsob učení mnohem 
více baví a jsou pro učení motivovanější. Při realizaci výzkumu jsme se proto snažili u žáků 
zdůraznit: 

 propojenost poznatků z různých předmětů, 
 motivaci a aktivizaci, 
 propojitelnost s realitou, 
 rozvoj pracovních i studijní návyků, 
 práce v týmech.  
 
Na základě výše uvedeného byly stanoveny následující cíle výzkumu - hlavním cílem se 

stala realizace experimentu s projektovou výukou podporovanou elektrotechnickými 
stavebnicemi a tím zjištění efektivity takto realizované výuky. Objektem výzkumu byli žáci  
a předmětem výzkumu byly jejich vědomosti a porozumění. Soubor respondentů byl tvořen 
čtyřmi třídami žáků osmých a devátých tříd (121 žáků ve dvou třídách dvou ročníků). Za 
experimentální třídy (E1, E2) byly určeny třídy s horším studijním prospěchem a za kontrolní 
třídy (K1, K2) byly naopak určeny třídy s lepším studijními výsledky. Na základě těchto 
hodnot byly stanoveny střední hodnoty a hodnoty rozptylu (tabulka 1).  

 
 8. ročník 9. ročník 
Třída K1 E1 K2 E2 
Počet žáků n 31 31 30 29 
Aritmetický průměr  2,51 3,10 2,07 2,80 
Medián x 3 4 3 3 
Rozptyl s2 0,65 0,47 0,80 0,50 
Směrodajná odchylka s 0,81 0,69 0,89 0,71 
Maximum 4 4 4 4 
Minimum 1 1 1 1 

 
Tabulka 1 Vstupní data 

 
Dalším krokem je testování významnosti rozdílu mezi dvěma rozptyly - zda jsou nebo 

nejsou statisticky významné navzájem porovnávané soubory. Samozřejmým předpokladem 
pro použití F – testu je přibližně normální rozdělení souborů. Tedy pro 8. ročník je F = s1

2 / 
s2

2 = 1,382, kde pro zvolenou hladinu významnosti α = 0,05 a počet stupňů volnosti v = n1– 1 
= 30, v = n2 – 1 = 30 byla s použitím lineární interpolace zjištěna kritická hodnota testovacího 
kritéria FKR0,05 = 1,671 (7). Tudíž platí F < FKR0,05. Z uvedeného vyplývá, že mezi třídami 8. 
ročníku není statisticky významný rozdíl v průměrném prospěchu žáků. Obdobný postup je u 
9. ročníku -  F = s1

2 / s2
2 = 1,606, kde pro zvolenou hladinu významnosti α = 0,05 a počet 

stupňů volnosti v = n1– 1 = 29, v = n2 – 1 = 28 byla ve statistických tabulkách (8) použitím 
lineární interpolace zjištěna kritická hodnota testovacího kritéria FKR0,05 = 1,676. Tudíž platí  
F < FKR0,05. Z uvedeného opět vyplývá, že mezi třídami 9. ročníku není statisticky významný 
rozdíl v průměrném prospěchu. 

Rovnocennost vstupních vědomostí mezi oběma skupinami - experimentálními  
a kontrolními třídami byla ověřovaná vstupním didaktickým testem. Souběžná validita 
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pomocí Pearsonova koeficientu korelace byla dána rozdílem mezi hodnocením ze vstupního 
didaktického testu a hodnocením žáků na konci školního roku. Z výsledků bylo možno 
interpretovat, že v 8. ročníku bylo rK1 = 0,71 a rR1 = 0,84, tedy u 71 % a 84 % žáků  
a v 9. ročníku bylo rK2 = 0,88 a rR2 = 0,89, tedy u 88 % a 89 % žáků hodnocení shodující se 
mezi vstupním didaktickým testem výsledky na konci školního roku. Na základě získaných 
údajů je možné konstatovat, že mezi třídami a ročníky není statisticky významný rozdíl.  

Pro realizaci výzkumu byly ustanoveny následující pracovní hypotézy: 
1. Žáci aplikující projektovou výuku za pomocí elektrotechnických stavebnic dosáhnou 

vyšší výkon v oblasti vědomostí než žáci vyučovaní tradičně bez elektrotechnických 
stavebnic. 

2. Žáci aplikující projektovou výuku za pomocí elektrotechnických stavebnic dosáhnou 
vyšší výkon v oblasti porozumění než žáci vyučovaní tradičně bez 
elektrotechnických stavebnic. 

3. Žáci aplikující projektovou výuku za pomocí elektrotechnických stavebnic budou 
hodnotit průběh vyučovacího procesu pozitivněji než žáci vyučovaní tradičně bez 
elektrotechnických stavebnic. 

 
Vlastní výzkum byl realizován v běžných podmínkách školy, kdy vždy jedna skupina - 

experimentální (E1 a E2) byla vyučovaná aplikací projektové výuky a druhá skupina - 
kontrolní (K1 a K2) byla vyučována tradičně. Z tohoto pohledu byly nastaveny i proměnné - 
nezávisle proměnnou byla vyučovací metoda a závislou proměnnou vědomosti, porozumění  
a postoje žáků k vyučovanému předmětu. Validita a reliabilita experimentu byla zabezpečena 
vyučujícím, učebnou a v kontrolních i experimentálních třídách bylo probíráno vždy stejné 
učivo pro daný ročník studia. 
 
OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ 
Ad 1 Žáci aplikující projektovou výuku za pomocí elektrotechnických stavebnic dosáhnou 
vyšší výkon v oblasti vědomostí než žáci vyučovaní tradičně bez elektrotechnických stavebnic. 

Statistická analýza výše uvedené hypotézy mezi experimentální a kontrolní skupinou je 
uvedena v tabulce 2.  

 
 E1 K1 E2 K2 
Aritmetický průměr  9,48 8,13 10,07 8,73 
Medián  9 7 10 8 
Systematický rozptyl  28,46 26,30 
Náhodný rozptyl  2,25 2,24 
Testovací kritérium F 12,65 11,74 
Kritická hodnota 
testovacího kritéria FKR 7,08 7,17 

Stupeň volnosti v1 1 1 
Stupeň volnosti v2 60 57 
Hladina významnosti α 0,01 0,01 

 
Tabulka 2 Výsledky analýzy pro hypotézu 1 

 
Průměrná úspěšnost byla u žáků E1 86,2 % (9,48 bodů) a u žáků K1 73,9 % (8,13 

bodů). Pro zvolenou hladinu významnosti α = 0,01 a pro stupeň volnosti v1 =  1 a v2 = n – k = 
31 + 31 – 2 = 60 je kritická hodnota testovacího kritéria FKR = 7,08 (9). Vypočtená hodnota 
testovacího kritéria F = 12,65. Kritická hodnota testovacího kritéria FKR = 7,08. Porovnáním 
vypočtené F a FKR je F > FKR, tudíž hypotéza platí.  
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Průměrná úspěšnost byla u žáků E2 91,5 % (10,07 bodů) a u žáků K2 79,4 % (8,73 
bodů). Pro zvolenou hladinu významnosti α = 0,01 a pro stupeň volnosti v1 = 1 a v2 = n – k = 
29 + 30 – 2 = 57 je kritická hodnota testovacího kritéria FKR = 7,17 (9). Vypočtená hodnota 
testovacího kritéria F = 11,74. Kritická hodnota testovacího kritéria FKR = 7,08. Porovnáním 
vypočtené F a FKR je  F > FKR, tudíž hypotéza platí. 

Lze tvrdit, že žáci v experimentálních třídách vyučovaní projektovou výukou a za 
pomocí elektrotechnických stavebnic, dosahují statisticky významně vyšší výkon v oblasti 
zapamatování než žáci vyučovaní tradičně v kontrolní třídě K1 a K2. 
 
Ad 2 Žáci aplikující projektovou výuku za pomocí elektrotechnických stavebnic dosáhnou 
vyšší výkon v oblasti porozumění než žáci vyučovaní tradičně bez elektrotechnických 
stavebnic. 

Statistická analýza výše uvedené hypotézy mezi experimentální a kontrolní skupinou je 
provedena v tabulce 3. Bylo zjištěno, že průměrná úspěšnost byla u žáků E1 81,9 % (8,19 
bodů) a u žáků K1 63,2 % (6,32 bodů). Pro zvolenou hladinu významnosti α = 0,01 a pro 
stupeň volnosti v1 = 1 a v2 = n – k = 31 + 31 – 2 = 60 je kritická hodnota testovacího kritéria 
FKR = 7,08 (9). Vypočtená hodnota testovacího kritéria je F = 10,59. Porovnáním vypočtené F 
a FKR je F > FKR a tudíž hypotéza platí.  

Průměrná úspěšnost byla u žáků E2 81 % (8,10 bodů) a u žáků K2 68,7 % (6,87 bodů). 
Pro zvolenou hladinu významnosti α = 0,01 a pro stupeň volnosti v1 = 1 a v2 = n – k = 29 + 30 
– 2 = 57 je kritická hodnota testovacího kritéria je FKR = 7,17 (9). Vypočtená hodnota 
testovacího kritéria je F = 11,27. Porovnáním vypočtené F a FKR je F > FKR a tudíž hypotéza 
platí. 

 
 E1 K1 E2 K2 
Aritmetický průměr  8,19 6,32 8,10 6,86 
Medián x 10 8 8 8 
Systematický rozptyl  54,26 22,55 
Náhodný rozptyl  5,12 2,00 
Testovací kritérium F 10,59 11,27 
Kritická hodnota 
testovacího kritéria FKR 7,08 7,17 

Stupeň volnosti v1 1 1 
Stupeň volnosti v2 60 57 
Hladina významnosti α 0,01 0,01 

 
Tabulka 3 Výsledky analýzy pro hypotézu 2 

 
Lze tvrdit, že žáci v experimentální třídě E1a E2 vyučovaní projektovou výukou za 

pomocí elektrotechnických stavebnic dosáhli statisticky významně vyšší výkon v oblasti 
porozumění než žáci vyučovaní tradičně v kontrolní třídě K1 a K2. 
 
Ad 3 Žáci aplikující projektovou výuku za pomocí elektrotechnických stavebnic budou 
hodnotit průběh vyučovacího procesu pozitivněji než žáci vyučovaní tradičně bez 
elektrotechnických stavebnic. 

Tato poslední hypotéza byla ověřována analýzou rozptylu při využití číselné Likertovy 
škály - je uvedena v tabulce 4. 

U odpovědí byla zjištěna hodnota 22,48 u žáků E1 a 24,45 u žáků K1. Pro zvolenou 
hladinu významnosti α = 0,01 a pro stupeň volnosti v1 = 1 a v2 = n – k = 31 + 31 – 2 = 60 je 
kritická hodnota testovacího kritéria je FKR = 7,08 (9). Vypočtená hodnota testovacího kritéria 
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je F = 11,86. Porovnáním vypočtené F a FKR je F > FKR. Protože vypočtená hodnota 
testovacího kritéria je větší než kritická, mezi odpověďmi je statisticky významný rozdíl a 
tudíž hypotéza platí.  

U žáků E2 byla zjištěna průměrná hodnota 22,96 u žáků K2 24,83. Pro zvolenou 
hladinu významnosti α = 0,01 a pro stupeň volnosti v1 = 1 a v2 = n – k = 29 + 30 – 2 = 57 je 
kritická hodnota testovacího kritéria FKR = 7,17 (9). Vypočtená hodnota testovacího kritéria F 
= 8,70. Porovnáním F a FKR je F > FKR . Protože vypočtená hodnota testovacího kritéria je 
větší než kritická je zde statisticky významný rozdíl a tudíž hypotéza platí. 
 

 E1 K1 E2 K2 
Aritmetický průměr  22,48 24,45 22,96 24,83 
Medián 24 26 23 26 
Systematický rozptyl  60,01 51,41 
Náhodný rozptyl  5,06 5,91 
Testovací kritérium F 11,86 8,70 
Kritická hodnota 
testovacího kritéria FKR 7,08 7,17 

Stupeň volnosti v1 1 1 
Stupeň volnosti v2 60 57 
Hladina významnosti α 0,01 0,01 

 
Tabulka 4 Výsledky analýzy pro hypotézu 3 

 
Lze tudíž tvrdit, že žáci v experimentální třídě vyučovaní projektovou výukou za 

pomocí elektrotechnických stavebnic budou hodnotit průběh vyučovacího procesu pozitivněji 
než žáci vyučovaní v kontrolní třídě tradičně. 
 
INTERPRETACE VÝSLEDKŮ  

Z realizovaného výzkumu vyplynula platnost tvrzení pracovních hypotéz na hladině 
významnosti α = 0,01 a lze tudíž přijmout tvrzení, že s 99 % spolehlivostí platí, že žáci, 
u nichž je aplikována projektová výuka za pomocí elektrotechnických stavebnic, dosahují 
vyšší výkon v oblasti vědomostí i porozumění než žáci vyučovaní tradičně, bez 
elektrotechnických stavebnic, zároveň lze dovodit i to, že žáci hodnotí průběh takto 
realizovanou výuku mnohem pozitivněji. 

Výzkum potvrdil myšlenku, že projektová výuka, když je navíc podporovaná 
elektrotechnickými stavebnicemi je vlastně velmi významným nástrojem pro zprostředkování 
učiva právě při důrazu na propojování obsahu výuky s praxí. 
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1.12 RAZVOJ KOMPETENC PRI UČENCIH – PRIMER CAMERE 

OBSCURE 

 
PUPILS’ COMPETENCE DEVELOPMENT – CAMERA OBSCURA CASE  
 
Mateja PLOJ VIRTIČ 
 
INTRODUCTION 

Only twenty years ago, Slovenia was among the leading countries in Eastern and 
Central Europe in the managing and transfer of modern technologies. Slovenian companies 
had development departments, our experts co-shaped the information era together with the 
largest western companies and we had competitive highly technologically-oriented 
companies. The fall down of large economic systems and companies and the economic 
problems of the remaining companies (lower salaries and worse working conditions) have 
adversely affected the decisions of the youth (as well as their parents who, to a certain degree, 
influence their decisions) to continue their path of life, schooling and studies in the fields of 
technology.  

In its report, the Association for the Development of Technical Education (DRTI, 2011) 
lists factors that have adverse effects on choosing technical fields of study. One of the main 
factors is the reduction of technical content in Slovenian schools and the devaluation of 
technical subjects. When the nine-year primary school was implemented in the 2001/2002 
academic year, content from the field of design and technology on the lower secondary level 
was reduced by 33%. Individual content was moved to lower grades and simplified due to 
correspondingly lower abilities of younger pupils. The Design and Technology subject (D&T) 
in primary schools is now taught two hours a week in the sixth grade and one hour a week in 
the seventh and eighth grade. Economising in the public sector has resulted in the Ministry of 
Education and Sport adopting an act instructing headteachers to act in the spirit of economic 
management and distribute classes among full-time teachers, whereby it allows them to assign 
individual teachers to teaching subjects that are not from their field of study in the amount of 
up to 40% of weekly teaching load (8 hours). In subjects such as D&T (and the majority of 
subjects of natural sciences) that are allocated fewer hours, it soon happens that a school does 
not require a teacher for such a subject since the few hours are easily distributed among 
teachers who are lacking up to 40% of weekly teaching load. It therefore often happens that at 
an individual school, D&T is taught by teachers of physical education who are undoubtedly 
not competent to teach this subject. 

In the ninth grade, when pupils decide about their further education, there are no 
compulsory electives with technical content. Technical content is also not present in the 
syllabus of general grammar schools, the grammar school of economics and art grammar 
schools – not even in the form of an elective subject. 

When the first generation of students who have completed nine years of primary school 
education enrolled in higher education, the Department of Design and Technology at the 
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Faculty of Natural Sciences of the University of Maribor noted a 60% decline in enrolment in 
the first year of study, while this trend of decline has been continuing ever since.  

Similarly to the poor condition established in the field of technical education in 
Slovenia, a survey conducted by the National Association of Manufacturers USA (NAM, 
2005) suggested that many public schools are not producing employees who are qualified for 
entry-level positions. Citing the prevalence of technology in manufacturing, NAM claimed 
that the low-skilled division of the workforce is rapidly disappearing. 
 
THE AIM OF THE STUDY 

In addition to the numerous measures implemented at different levels by all who are 
involved in technical education, the Development of Science Competences project included 
the preparation of teaching material whose interesting subject matter and a well thought out 
choice of activities and methods enable pupils to obtain different competences. The material 
is prepared so as to enable diverse ideas and provides detailed instructions for a didactically 
appropriate implementation, thus serving both D&T teachers as well as teachers who are not 
teaching subjects from their field of study.  

The material is prepared so as to develop all three competence components – 
knowledge, skills and attitude. According to Bloom (Bloom, 1956), pupils develop individual 
components to gradually higher levels thus achieving higher objectives. In each of the three 
domains Bloom's Taxonomy is based on the premise that the categories are ordered in degree 
of difficulty. An important premise of Bloom's Taxonomy is that each category (or 'level') 
must be mastered before progressing to the next. As such the categories within each domain 
are levels of learning development, and these levels increase in difficulty. 

 
Table 1: Detail of Bloom's Taxonomy Domains: 'Cognitive Domain' – 'Affective Domain' – 
'Psychomotor Domain'  

COMPETENCE COMPONENT: 
LEVEL: 

Cognitive – knowledge Affective - attitude Psychomotor - skills 

1. Recall data Receive (awareness) Imitation (copy) 

2. Understand Respond (react) Manipulation (follow 
instructions) 

3. Apply (use) Value (understand and act) Develop Precision 

4. Analyse* Organise personal value 
system* 

Articulation* (combine, 
integrate related skills) 

5. Synthesise* Internalise value system 
*(adopt behaviour) 

Naturalisation* (automate, 
become expert) 

6. Evaluate* (assess, judge 
in relational terms)   

* higher level 
 
Due to their specific nature where all three domains overlap, technical subjects offer an 

exceptional opportunity for implementing higher-level cognitive, affective and psychomotor 
objectives (Anderson et.al, 2001). In order for higher-level objectives to be achieved, the 
material has to be implemented didactically accurate. 
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This article focuses on the chosen Camera Obscura material. The material is cross-
subject in nature and linked very well with Biology drawing parallels with the human eye, 
with optics in Physics and with Mathematics in that it explains the angles of incidence and 
even History, as camera obscura was first mentioned already in the fifth century BCE. 
 
CAMERA OBSCURA 

The term camera obscura comes from the Latin words camera meaning a room and 
obscura meaning dark. Camera obscura is thus a darkened chamber with a small hole allowing 
the light to pass inside. The smallness of the pinhole allows the light to refract along its edges 
(similarly to a lens even though the camera obscura does not contain a lens) and to reproduce 
an upside-down image inside the box.  

The first mentions of the camera obscura, although under a different name, date back to 
the fifth century BCE when the Chinese philosopher Mo-Ti recorded the first upside-down 
image that was reproduced in a dark room via a ray of light through a pinhole. This physical 
phenomenon was later dealt with by Aristotle, Alhazen, Leonardo da Vinci and many others. 
The term camera obscura was first used by the German astronomer Johannes Kepler in the 
early 17th century. At the time, the first portable camera was manufactured (see Figure 1) and 
it presents the early versions of cameras. 

 

 
Figure 1: Sketch of the first portable camera 

 
Camera obscura can be made from any kind of material; of course certain conditions do 

need to be considered. The prepared material is meant for teachers to use and implement in 
teaching pupils of the sixth through ninth grade of lower secondary school. It comprises a 
content-based part for the teacher with a detailed description and explanation of how camera 
obscura operates and links it to other fields where similar phenomena occur (the eye, the 
convex lens, a camera). There are guidelines for didactic implementation and pupil motivation 
in achieving higher-level cognitive objectives such as analysis, synthesis and evaluation. The 
material further comprises a list of material and tools and a detailed plan and templates for 
making the camera obscura out of cardboard, so that the teacher can make his or her own 
prototype prior to implementing the task in class. There is a worksheet for the pupils with 
instructions on the manufacturing process and hints allowing them to think about the 
phenomenon itself. Four school hours are required for the material to be implemented: one 
hour for motivation and instructions, two hours for making the camera obscura and one hour 
for analysis, discussion and evaluation. 
 
THE EVALUATION OF PROJECT WORK AND METHODS 

The material for the making of the camera obscura was tested on a sample of 60 sixth-
grade pupils (aged 12) and evaluated on two levels. On the first level, the material was 
evaluated by three D&T teachers and on the second by pupils who filled out an anonymous 
questionnaire after the completed work. The aim of the evaluation was to monitor the 
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competences that the pupils obtained through the implementation of the material and which 
levels of objectives (under the Bloom taxonomy) have been achieved in individual fields.  

Teachers reported about the competences obtained by the pupils in individual activities. 
They recorded their observations as they occurred and entered the achieving of competences 
in a table that enabled the monitoring of individual competences at the time of implementing 
an individual work phase. 

After concluding the task, the pupils filled out a brief anonymous questionnaire that 
covered all three competence components – knowledge, skills and attitude. The questionnaire 
comprised 9 questions and was divided into two sets. In the first set, there were six statements 
and the pupils had to express their agreement with an individual statement on a scale of 1 (I 
completely disagree) to 5 (I completely agree). The second set comprised open questions and 
the pupils stated their own answers. This part focused on the understanding of the subject 
matter and the feelings of pupils while manufacturing the object.  
 
RESULTS AND DISCUSSION 

The teachers received a list of key generic and subject-specific competences that needed 
to be monitored through individual work phases. Through more phases of work that a 
competence developed, the higher level was achieved by the pupils. Table 2 shows the results 
as reported by the teachers. 

 
Table 2: Results as reported by the teachers on the pupils’ achieving of individual competences 

COMPETENCE COMPONENT: 
LEVEL: 

Cognitive - knowledge Affective - attitude Psychomotor - skills 

1.    

2.    

3.    

4. 

- learning and solving of 
problems, 

- the ability to analyse the 
operation of the technical 

device 

- self-initiative and 
entrepreneurial spirit  

5.  
- adapting to new 

situations, 
- mutual interaction 

- the ability of independent 
and teamwork, 

- the ability to manufacture the 
product independently with 

the help of technical 
documents 

6.    

 
The qualitative review of teacher reports showed that among the key competences, self-

initiative and entrepreneurial spirits were obtained in the majority of the phases. The pupils 
obtained this competence in the following phases: preparation and protection of the work 
area, marking with the help of templates, cutting with a cardboard knife, punching holes with 
a hammer and puncher, gluing and assembly of the camera and camera testing. The teachers 
reported that on average, self-initiative and entrepreneurial spirit (the affective domain) were 
developed to level 4.  

As regards generic competences, the following competences were developed in most of 
the work phases: learning and solving of problems (the knowledge domain), adapting to new 
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situations (the affective domain), the ability of independent and teamwork (the psychomotor 
domain) and mutual interaction (the affective domain). Teachers reported that the competence 
of learning and solving of problems, which is a component of the knowledge domain, was on 
average developed to level 4, while the other three competences were developed to level 5. 

Among the subject-specific competences, the ability to analyse the operation of the 
technical device (the knowledge domain) and the ability to manufacture the product 
independently with the help of technical documents (the psychomotor domain) notably stood 
out in the majority of the work phases. The teachers reported that the latter competence was 
on average developed to level 5, which is more than what they anticipated, while in 
developing the competence of the ability to analyse the operation of the technical device the 
pupils reached only level 4.  

In their evaluations, the teachers reported that the pupils were highly motivated and 
were able to use the instructions to utilise all procedures required for the manufacturing of the 
camera without any major problems (Figure 2). All pupils succeeded in manufacturing the 
camera.  
 

   
Figure 2 a)  

A pupil cutting out the net of the camera 
Figure 2 b)  

A pupil assembling the camera obscura 
 

After the manufacturing process, the camera was tested and its operation analysed 
through a discussion. This was followed by a synthesis of newly obtained knowledge and the 
connection with other fields where this phenomenon occurs. The teachers noted their 
observations on the participation of the pupils in the discussion and evaluated the achieved 
objectives. As the material was implemented in classes where the teachers know the pupils 
and their abilities well, the evaluation of the material showed an important point. Two of the 
three participating teachers noted that pupils, who otherwise do not achieve higher-level 
objectives, achieved a higher-level cognitive objective, i.e. the ability to analyse the technical 
device. 

Interpretation of the questionnaire results as filled out by the pupils 
In questions 1 through 6, the pupils expressed their agreement with an individual statement 
(on a scale of 1 – I completely disagree to 5 – I completely agree). Table 3 shows arithmetic 
means of individual statements. 
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Table 3: The pupils’ agreement with statements expressed on a scale of 1 – I completely disagree to 5 
– I completely agree. 

 Statement Mean: 

1 I enjoyed making the camera obscura. 4.08 

2 I was afraid I might cut myself while 
handling the cardboard knife. 1.65 

3 The interesting end product was worth the 
effort. 4.36 

4 I think the camera is very difficult to 
make. 2.27 

5 I had problems punching the hole with the 
puncher. 2.03 

6 I like learning D&T in this way. 4.68 

 
Table 3 clearly shows that: 

• the pupils largely enjoyed making the camera obscura,  
• the pupils were mostly not scared while cutting with the cardboard knife, 
• the pupils strongly agree with the statement that the end product was worth the effort, 
• the majority of the pupils did not find the manufacturing of the camera obscura to be 

very difficult, 
• the pupils did not have any problems punching the holes with the puncher and that 
• pupils largely like this way of learning. 

The statements under questions 1, 2, 3 and 6 evaluated the attitude and feelings of 
pupils while working. The average value of the answers clearly shows that the mentioned 
competence is developed to higher levels – they organised the personal value system and 
internalised it.  

Statements 4 and 5 evaluated the pupils’ skills in manufacturing the product. The pupils 
mostly disagreed with the statements that they had problems in manufacturing the product. It 
is therefore estimated that they achieved level 4 of Bloom’s taxonomy of psychomotor 
objectives. 

The second part of the questionnaire (questions 7 through 9) comprised open questions 
and focused on the understanding of the subject matter and the pupils’ attitude while 
manufacturing the product. 

Question 7 required the pupils to describe why the camera displays an upside-down 
image. Their answers were classified with regard to the achieved level of cognitive objectives. 
Data processing indicated that 16 (26.67%) pupils understood the subject matter, answers 
provided by 35 (58.33%) pupils show that they did not understand the subject matter and 9 
(15%) pupils did not provide answers to this question. It can therefore be assumed that the 
subject matter was understood by only 16 (26.67%) pupils who thus achieved level 2 on the 
cognitive scale (Table 1).    

Five pupils did not provide an answer to question 8, “Where can we see a similar 
phenomenon?” and answers provided by nine other pupils indicate that they were unable to 
find a similar example. It can therefore be assumed that 14 (28.33%) pupils cannot identify a 
similar phenomenon. 46 (76.67%) pupils found a similar occurrence.  

In light of the results for question 7, where it was established that 16 (26.67%) pupils 
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achieved level 2 in the cognitive domain and the results for question 8, where 46 (76.67%) 
pupils said where it was possible to see a similar phenomenon in nature, it can be assumed 
that pupils predominantly memorised the content provided by the teacher but were unable to 
understand it. Those who did not achieve level 2 of cognitive objectives were unable to 
progress to level 3. 

The final questions related to the pupils’ experience while assembling the object. Seven 
(11.66%) pupils did not provide any answers, three (5%) expressed negative feelings, 10 
(16.67%) provided a neutral answer and the majority or 40 (66.67%) pupils expressed positive 
feelings. 

 
CONCLUSIONS 

The implementation of the material – manufacturing of the camera obscura – verified 
the level of pupils’ competences both from the viewpoint of the teacher and the viewpoint of 
the pupils. It was established that pupils achieve higher levels in two competence components 
– attitude and skills, while the cognitive competence component is not as developed as 
evaluated by the teachers. 

It is clear that the cognitive component needs to be further systematically developed. 
The development of competences is a lengthy process that takes place during education and 
continual implementation of similar material might result in achieving higher-level objectives. 
The evaluation of the material and the analysis of the cognitive competence component have 
indicated that pupils had problems with understanding the subject matter, which is a condition 
for the objectives to be upgraded to analysis, synthesis and evaluation. The material was thus 
improved and more detailed guidelines for the teacher were prepared, as his approach and 
implementation can strongly affect the development of the cognitive competence component 
to a higher level. 

The questionnaire indicates guidelines for further work. These are seen in expanding the 
questionnaire to establishing the pupils’ school achievement. Another statement, which 
evolved from the interpretation of the results, should be verified in the future: “Teachers 
present the subject matter in a manner allowing pupils with higher school achievements to 
understand it and to develop competences to higher levels, while they do not pay sufficient 
attention to pupils demonstrating low school performance.”  

It was evident that such material is highly welcomed by the teachers as well as the 
pupils. The preparation of further material needs to include more detailed instructions for 
teachers on the didactic approach and the implementation of the material in class. 
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1.13 PŘÍRODNÍ MATERIÁLY A JEJICH VYUŽITÍ NA ZÁKLADNÍ 

ŠKOLE 
 
NATURAL MATERIALS AND THEIR USAGE IN BASIC 
SCHOOL  
 
Jaroslav ZUKERSTEIN 
 
ÚVOD  

Při práci se žáky na základní škole často využíváme materiál, který je z hlediska 
pořizování méně nákladný, velmi často tedy sáhneme po přírodních materiálech. Přírodní 
materiály lze chápat jako materiály organického či anorganického původu, které během 
zpracování neprocházejí zásadními kvalitativními změnami. Můžeme je rozdělit na ryze 
přírodní materiály a na druhotně zpracované přírodní materiály. 

Mluvíme-li o ryze přírodních materiálech, jsou to takové, které lze najít přímo v přírodě 
a už se nemusí dále zpracovávat. Mezi ně patří různé horniny, minerály, větvičky, listy a 
plody keřů a stromů, různá semena, květiny, různé druhy trav, mechy. Dále sem můžeme 
zařadit ptačí pírka, lastury mušlí, ulity hlemýžďů a mnoho dalších. Druhotně zpracované 
přírodní materiály jsou takové materiály, které se získávají z ryze přírodních materiálů 
určitými procesy. Mezi ně patří lýko, drátky, sisalový nebo jutový provázek, pedig, ratan, 
keramická hlína a mnoho dalších produktů. Všechny tyto materiály lze v mnoha případech 
velmi snadno opatřit a využít pro práci na základní škole. 
 
VYUŽÍVANÉ MATERIÁLY 
Dřevo 

Dřevo patří k základním materiálům, které se v hojné míře využívá. Jedná se o rostlinné 
pletivo, které obsahuje v buněčných stěnách lignin. Ten dodává dřevu zejména jeho pevnost. 
V dřevařském průmyslu se nejvíce využívá dřevo kmene stromů, méně pak už dřevo větví. 
Využití dřeva je velmi široké, díky jeho vlastnostem jako jsou snadná obrobitelnost a 
obnovitelnost.  

Používá se například ve stavitelství, v chemických výrobách, v zemědělství, na výrobu 
hraček a hudebních nástrojů. Jen těžko nalezneme odvětví, kde dřevo nehraje žádnou roli. 
Dřevo provází člověka už od dob minulých. Bylo pro něho palivem, zbraní i nástrojem. V 
současné době jsme se dřevěnými výrobky stále v kontaktu. Kolikrát si to už ani 
neuvědomujeme a používání předmětů jako jsou například tužka, skříň nebo stůl bereme za 
samozřejmost. I když už dřevo není v dnešní době v mnoha odvětvích dominantním, pro nás 
bude nadále osobité a cenné. Protože každý kousek dřeva je jedinečným a nenahraditelným. 
Kovy 

Kovy kromě rtuti jsou pevné látky. Většina kovů jsou tvrdé, lesklé, těžké materiály, 
které se dají tavit a odlévat. Jsou i kovy velmi měkké, které se dají například krájet nožem. 
Většinou vedou dobře teplo a elektrický proud. Jsou kujné (kousek kovu může být rozklepán 
do tenkého plechu), tažné (kousek kovu může být natažen do tenkých drátů), některé se 
snadno slévají s jinými kovy a vytvářejí slitiny. Některé kovy se vyskytují v přírodě v ryzí 
formě a některé pouze vázané ve sloučeninách. V ryzí formě se těží, ze sloučenin se získávají 
různými chemickými pochody. 
Včelí vosk 

Jedná se o přirozený produkt, který vniká metabolickou přeměnou medu a pylu v těle 
včel. Včela při tvorbě plástu doslova potí vosk na tzv. voskových zrcátkách na spodní straně 
zadečku. Na stěnách zrcátek jsou mikroskopické otvory, jimiž tryská sekret jako čerstvý vosk. 
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Na vzduchu tuhne ve formě šupinek, které mají tvar zmiňovaného zrcátka. Včela šupinku 
podle potřeby zpracovává kusadly a vzniká bílá tvarohovitá hmota. Včely se zavěsí na strop 
obývané dutiny a zaklesnuté jedna do druhé vytvoří jakýsi živý závěs. V této poloze 
kolektivně zpracovávají produkovaný vosk a společně hnětou stěnu díla (plást) Včelí vosk se 
využívá v nejrůznějších oblastech průmyslu. Ve farmaceutickém průmyslu jako látka 
potahující tablety, která snižuje 
rychlost rozpouštění léčiva a 
prodlužuje jeho účinnost. V medicíně 
je součástí sterilní směsi tmelící látky 
při operacích lebeční kosti. V 
kovoprůmyslu se používá ke 
konzervaci především zbrojních 
systémů. V lehkém průmyslu jako 
impregnace dřeva, k leštění obuvi, jako 
speciální nátěrové hmoty. Také se 
využívá při restaurování historických 
předmětů. V rukodělném průmyslu 
například na výrobu svíček. Ještě se 
používá v mnoha dalších 
průmyslových odvětvích. 
 
 
 
VÝROBKY Z MATERIÁLU 

Ze dřeva se mohou vyrábět jednoduché výrobky jako například rámeček, vařečka, 
svícen a jiné. Trochu složitější výrobky jako například šachové figurky, sošky, misky a jiné. 
Také se může vyrábět jednoduchý nábytek, jako je židlička nebo stolička. Základní 
manipulaci se dřevem můžeme zařadit do výuky již v 6. ročníku, nebo na začátku 7. ročníku 
základní školy. 

Z kovových materiálů se velmi 
často využívá měď. Měděný drát je dobře 
ohebný, proto ho můžeme upravovat do 
nejrůznějších tvarů. Mohou se z něho 
vyrábět jednoduché spirálky a pružinky 
různých velikostí, nebo složitější tvary 
jako například květin, zvířátek a jiné. K 
tomu je dobré si předem vytvořit šablonu, 
podle které se drátek vytvaruje. Měděný 
drátek se může také použít při drátkování 
různých předmětů (např. květináče, 
hrnku). Existuje několik způsobů, jak 
drátkovat. Vyučování těchto technik je 
náročné, proto by měl mít vyučující v 
tomto oboru praxi. Práci s měděným 
drátkem zařadíme do výuky tematického 
celku „Kovy“. Tento tematický plán se 
může probírat v 8. nebo 9. ročníku 
základní školy. Závisí to na vytvořeném 

školním vzdělávacím plánu dané školy. 

Obr. 1 Ukázka výrobku ze dřeva - šperkovnice 
Zdroj: vlastní 

Obr. 2 Ukázka výrobku ze dřeva - vařečky 
Zdroj: vlastní 
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Ze včelího vosku se nejčastěji vyrábějí svíčky. Používají se k tomu plásty včelího vosku, 
se kterými se velmi dobře manipuluje. Svíčky můžeme vyrábět například rovnou z plástů tak, 
že ho prsty rolujeme a můžeme jimi zároveň upravovat tvar. Také se vosk může roztavit ve 
vodní lázni a lít do předem připravených 
forem. Práce se včelím voskem (rolování) není 
náročná, proto ji můžeme zařadit do výuky již 
v 6. ročníku základní školy. Příprava forem a 
následná práce s roztaveným voskem je 
náročnější, proto je lepší ji zařadit do výuky v 
8. až 9. ročníku.  
 
ZÁVĚR  

Práci s materiálem je třeba chápat jako 
velmi důležitý prvek technického vzdělávání. 
Každá taková činnost se projeví nejen na 
pozitivním získávání dovedností a znalostí, ale 
i na rozvoji tvořivosti, která je velmi 
specifická a žádoucí. Máme k dispozici velmi 
dobré možnosti při výběru materiálu k práci. 
Děti se seznámí s vlastnostmi a možnostmi materiálu, čehož využijí při samotné tvorbě 
výrobku. Často se stává, že dítě během práce vymyslí jiný postup či jiné řešení práce. Také se 
stává, že děti si samy z daného materiálu vymyslí vlastní výrobek. Je-li výroba jejich návrhu 
v rámci našich možností, je v ideálním případě nejlepší s dětmi zkusit jejich nápad realizovat. 
Děti tak podpoříme a jako reakce začnou přicházet s novými a novými návrhy samy.  
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Obr. 3 Ukázka výrobku ze dřeva a vosku 
- svícen 
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2 TECHNICKÉ A PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA 
STŘEDNÍCH ŠKOÁCH 

 
2.1 A NEW IMPETUS FOR EUROPEAN COOPERATION IN 

VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING:  A "COMBAT" 

CURRICULUM DESIGN 
 

Stanislav AVSEC, Branko KAUČIČ 
 
INTRODUCTION  
 The quality of human capital is crucial for Europe's success. The Europe 2020 Strategy 
(EC Europe 2020, 2010) puts a strong emphasis on education and training to promote “smart, 
sustainable and inclusive growth”. This Communication (EC Europe 2020, 2010) responds to 
the call of the Europe 2020 Strategy to reinforce the attractiveness of vocational education 
and training (VET) and maps out its potential with respect to the Flagship Initiatives "An 
Agenda for new skills and jobs" and "Youth on the Move", including its Youth employment 
framework. 
 VET must play a dual role: as a tool to help meet Europe's immediate and future skills 
needs; and, in parallel, to reduce the social impact of and facilitate recovery from the crisis. 
These twin challenges call for urgent reforms. The case for better skills development in 
Europe is even more urgent in the light of the global race for talent and rapid development of 
Education and Training (E&T) systems in emerging economies such as China, Brazil or India. 
 Forecasts of future skills needs show a greater demand for medium and high level 
qualifications up to 2020. The continuing ICT-driven evolution of products and processes, 
coupled with the need for a low-carbon economy as well as population ageing will mean that 
jobs and social structures will change: education and training, including VET, must adapt 
accordingly. Initial vocational education and training (IVET) must equip young learners with 
skills directly relevant to evolving labor markets, such as e-skills, and highly developed key 
competences; such as digital and media literacy to achieve digital competence (EC 
Information Society, 2010); it has a particular role to play in addressing Europe's high youth 
unemployment. In addition, as the traditional life sequence of "training-work-retirement" will 
be modified with mid-life changes of careers and occupations, adults must be able to update 
their skills and competences through continuing vocational education and training (CVET).  

The Copenhagen process launched in 2002 (EC Education & Training, 2002) has 
supported the Member States in modernizing VET systems. It has boosted the development of 
the learning outcomes approach, the lifelong learning perspective and has supported the 
development of common reference tools (Europass, European Qualifications Framework - 
EQF, European Credit System for VET – ECVET and European Quality Assurance Reference 
Framework for Vocational Education and Training – EQAVET). 

The project “Competence-based training for VET professionals in clean environment -
COMBAT” goals enhancement the quality of education and professional development of 
VET teachers/trainers, recognized as inherently important issues for the creation of EU 
knowledge-based society. Its main aim is to improve the quality of their competence and 
skills (up-skilling), to establish the links between theory and practice and to apply the learner-
centered approach of ECVET system (Combat, 2011). 

The COMBAT project proposes a competence-based e-learning system, structured as 
learning outcomes, assessed through ECVET principles, envisaged for ex-post accreditation 
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and quality enhancement of VET education system at National/European level. Its specific 
aims are focused on: transferring the innovative WASTE-TRAIN learning program in the field 
of waste recycling/reuse (Waste Train, 2008); build up of structured model in respect to EQF 
reference levels; selection of mix of learning methods and specific content and set up of 
multilanguage e-platform. 

The up to date methodological strategy is designed for refreshment of trainees’ skills 
and ability of short and long term beneficiaries. The impact is grounded on the development 
of flexible basis for continuing education with quality enhancement in respect to the national 
VET requirements as well as on the introduction of system for teachers/trainers qualifications 
validation. Thus the COMBAT project will contribute for the partners’ national VET system 
development in compliance to the EU standards and will raise the territory network formation. 
The sustainability of the project is due to the cluster activities with relevant projects, media, 
stakeholders; inclusion of spin-offs into project practices, targeting valorization events and 
measures for post-project life assurance. 
 COMBAT aims at major objectives, divided into the operational objectives and 
specific objectives.  
 Leonardo Da Vinci programme operational objectives are: 

• to support participants in training and further activities in the acquisition and 
use of knowledge, skills and qualifications to facilitate personal development; 

• to improve the transparency and recognition of qualifications and competences, 
including those acquired through non-formal and informal learning; 

• to support the development of innovative ICT-based content, services, 
educational methodology and lifelong learning practice. 

• Project specific objectives: 
• transfer of blended learning programme for waste management (WASTE-

TRAIN) and its upgrade in the field of waste recycling in order to improve the 
competences of VET professionals; 

• a working platform that facilitates further training of target groups and building 
of a novel learning model, focused on specific outcomes and shifting the 
continuous training model to competence-based system. 

• Improvement of transparency and recognition of qualifications through new 
methodology for competence description, based on the EQF and frameworks of 
the participating countries; 

• new ICT-based content and blended learning approach; 
• multilingual technology for learning, using online and offline services and 

personalised approach. 
 

METHODS AND TOOLS 
There are several approaches for curriculum design at technology and engineering 

education. For formal education at least two are very successfully, based on a) Technological 
Literacy and b) CDIO1 approach. For non-formal education and training EU Commission 
suggests approach based on student centered ECVET2 system with consideration of EQF3 and 
EQAVET4 which provides additional synergies. 

                                                 
1 CDIO: The education of engineers is set in the context of engineering practice, that is, 
Conceiving, Designing, Implementing, and Operating (CDIO) through the entire lifecycle of 
engineering processes, products, and processes. 
2 ECVET: The European Credit System for VET.  
3 EQF: The European Qualification Framework for non-formal education and training. 
4 EQAVET: The European quality assurance in vocational education and training. 
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The project COMBAT meets the key target for transfer of innovation to support the 
sustainable development of the European economy and job market. Experts in education and 
industry argue that the training, provided in many European countries, and the qualifications 
of VET trainers and tutors need considerable upgrade and update. Moreover, the quality of 
education and professional skills is an important factor in the European knowledge society. 
Thus, the COMBAT project major task to improve the VET trainers' competence is best 
welcomed, especially in the context of links between theory, practice and the learner-centered 
approach. 
 
Strategic requirements  
 Methods for Combat Curriculum design are followed by several strategies. The key 
actions in VET to support lifelong learning and mobility focus on: 

• flexible "à la carte" concepts to maximize the access to continuing VET delivered by 
employers, traditional training providers and higher education institutions and coupled 
with appropriate financial incentives; 

• genuinely open pathways from VET to HE and development of tertiary VET 
programmes; 

• high degree of validation of non-formal and informal learning; 
• integrated guidance and counseling services to facilitate transitions and learning and 

career choices; 
• by 2020, systematic use of EQF, ECVET and Europass aimed at transparency of 

qualifications and portability of learning outcomes; 
• transnational mobility strategies at the level of VET providers facilitated by 

appropriate mobility support structures. 
 The key actions to improve the quality and efficiency of initial and continuing VET 
aim at: 

• implementing quality assurance systems at national level, as recommended by 
EQAVET framework; 

• developing a competence framework for teachers and trainers in initial and continuing 
VET; 

• providing the workforce with high quality labour market relevant vocational skills by 
increased use of different forms of work-based learning; 

• strengthening the development of key competences to ensure the adaptability and 
flexibility of learners and workers; 

• making VET provision more responsive to evolving labour market needs based on 
forward planning tools in cooperation with social partners and public employment 
services. 

 VET can support creativity, innovation and entrepreneurship of learners by: 
• providing experience-based and active learning to promote the acquisition of e-skills, 

a risk-taking culture, initiative, curiosity, intrinsic motivation and the critical thinking 
of individuals; 

• including entrepreneurship in the competence framework of VET teachers and 
trainers. 

 
Operational tools 

Needs Analysis. Multilanguage platform for e-learning is one of outcomes of the 
project. To determine actual needs of the VET teachers, trainers and instructors, a survey was 
performed to which answered 196 respondents. Key results and their interpretation were very 
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important to make decision about contextual and didactical parameters of COMBAT’s e-
learning model, see in (Avsec, Kaučič, 2010). 
 Waste Train e-curricula transformation. Waste management basic contents have to 
be upgraded due to new needs of VET teachers and trainers. Especially in the field of Waste 
Recycling technologies, Waste Economics and Business risk consideration. Waste Train e-
curricula was not accredited yet and Combat transformation cope with new Training Units 
(TU) and credits allocation for new TUs. 
 Competence profiles development. Combat follows International standard 
classification of Occupations (ISCO) classification and requirements for Competence profiles 
(CPs). Using Combat modules and ISCO, several potential target groups are identified and 
spill-over for CP's is occurred. For non-formal education and training, EQF is adopted on 
levels 5, 6, 7 and applied for the certain CP. 
 Learning units/modules development. ECVET system was supported with model A 
(EC Education & Training, 2010), where a student is treated as a center - student centered 
approach. A model based on Learning Units and Modules is designed for vertical and 
horizontal mobility for up-skilling and upgrading of knowledge competences and 
competencies of critical thinking and decision making. 
 Multilingual e-portal design. Using needs analysis results, e-portal was planed and 
designed, including assessment model and data repository. E-portal is learning, assessing and 
database tool for occupational competence assessment, balancing and key positions 
determination in industry dealing with waste management and other waste-ecological issues. 
  
COMBAT CURRICULUM DESIGN        

Modern environmental problems demand new knowledge, new skills and broader 
competences with emphasis on critical thinking and decision making. In European knowledge 
society the two important factors are satisfactory availability of human resources and their 
qualitative education and vocational skills. 

In the education e-learning is becoming more and more popular. Same is valid also for 
the education in environmental subjects. However, some researches and some individuals that 
are directly involved with environmental e-learning report that e-learning in this field is not 
enough efficient. To improve this with innovative approaches in e-learning an international 
project COMBAT was established. 
 Needs Analysis results. The findings suggest that current VET professionals don't have 
the requisite knowledge, skills and wider skills of critical thinking and decision-making, 
despite the widespread use of various sources of information and communication technologies 
and the introduction of new teaching methods and open learning systems in education and 
training. These results in incompetency to live, learn, and work in a technologically rich 
society, especially when dealing with environmental issues. 
 Needs Analysis of VET teachers and trainers in the field of environmental subjects of 
waste management requires a comprehensive model of blended learning, i.e. e-learning and 
face-to-face learning in the presence of a teacher. Novel model must be designed in a modern 
context of the EQF, which will enable the development and achievement of knowledge, broad 
skills and skills required, on the 5th, 6th and 7th EQF level corresponding to the qualifications 
of teachers and trainers of environmental issues of waste management. It is very important to 
design of learning and teaching, especially since the teachers and instructors of the various 
profiles of professional competence and by regulating and balancing of existing CPs, we can 
get developed model for each learner. A Model of teaching and learning through blended 
learning should be implemented through an approach of research and learning problem which 
allows for a more mutual communication and collaborative-cooperative learning, which is 
more effective than the cooperative-competitive learning. Also, assessment/examination 
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should be the widest possible participation of the learner, as in the setting of criteria and 
estimators also learn, in particular, gain a broader competences of ownership, leadership and 
decision-making with the possibility of compromise (Trade-off). 
 Transformation and upgrading of Waste Train e-curriculum. Waste Train (Waste 
Train, 2008) curriculum based on nine modules was prepared for Blended Learning. A new 
Combat curriculum is upgraded with three new one, considered that deployed CPs have to be 
fit with specific and encircled waste management content (Figure 1). A module size has 
already changed due to new CPs. 
 

Module 1. What is Waste?
Module 2. Responsibilities

Module 3. Consequences of 
inadequate dealing with waste

Module 4. EU: Principles, 
Policies and Directives

Module 5. Waste generation
Module 6. Waste collection 

systems
Module 7. Basic elements 

of waste treatment
Module 8. Waste management 

concepts / planning tools
Module 9. PR work of 

communities to increase 
waste awareness

Module 10: Waste recycling & 
reuse technologies

Module 11: Economics of 
recycling & reuse

Module 12: Recycling & reuse 
business risk considerations

Wastetrain eCourse
WASTE-TRAIN project

Waste recycling & reuse
COMBAT project

Waste Management and Recycling/Reuse
(e-Learning curricula)

 
Figure 1. Transfer of WASTE-TRAIN project products into COMBAT learning curricula. 

Learning outcomes (LO) design. On the basis of the ISCO twenty ISCO categories 
fitting the project sector were selected. Consider this and Module content as well, Training 
units (TUs) have been deigned. For TU, ECVET model A was selected, where learner 
centered approach is assumed. Learner's workload is accounted at 2 weeks per TU as a 
minimum and it means 2 European Credits (EC). The TUs are building blocks of the LOs and 
European Credits grading scale for the whole programme bring us an allocation of credit 
points to each TU. On the basis of the learning workload of the twelve modules we specified 
the following structural scheme given in Table 1. 
 
Table 1: Training Units and ECVET design. 
Modules of COMBAT e-curriculum Training Units European Credits – 

(ECVET) 
M1: Waste – general considerations 
M2: Responsibilities and legislation 

TU 1 EC 2 

M3: Waste generation TU 2 EC 2 
M4: Waste collection systems TU 3 EC 2 
M5: Basic elements of waste treatment TU 4 EC 2 
M6: Waste management: planning 
M7: Waste management concepts 

TU 5 EC 3 

M8: Waste Management: Implementation TU 6 EC 2 
M9: PR work of communities to increase “waste awareness” TU 7 EC 2 
M10: Waste recycling & reuse technologies TU 8 EC 3 
M11: Economics of recycling & reuse 
M12: Recycling & reuse business risk considerations 

TU 9 EC 3 

T O T A L 9 21 
After the establishment of the e-curriculum grading scale and EC allocation, we set the 

selection of appropriate CPs for arrangement of LOs, suitable for COMBAT purposes. The 
CPs selected for structured description as well as the EQF reference levels for each of them. 
We defined that each LO will consist of at least three training units on specific EQF level (5-
7) for certain CP no matter which competence has to be acquainted (Figure 2). 
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Competence Profiles (CP):
CP 1-3: Waste management process engineer (3 RL)

CP 4-6: Water & Soil Chemists (3 RL)

CP 7-9: Microbiologist (3 RL)

CP 10-12: Ecologist (3 RL)

CP 13-14: Toxicologist (3 RL)

…………………………..

EQF Level:

RL5

RL6

COMBAT Competence Portfolio:

1. Competence Profile Certificate;

2. European CV;

3. EU mobility document;

4. EU language certificate;

5. Other international certificates.

COMBAT Learning Pathways (ECVET)

M1 / EC2
L

M10 / EC5
L

L

M7 / EC5

M12 / EC4

LP1

L

L

L

L

LLP2

L
L

L

L
LP3

RL7

Generic description of RL:

Knowledge
Skills 

Competence

Legend:
CP – Competence Profile M – Module 
RL – Reference Level L – Lecture
ECn – European Credits LP – Learning Pathway

Building up of Competence Profiles

 
Figure 2: COMBAT building up of Competence Profiles and LP template. 
A very important task was Occupational competence assessment, which means to get 

real feedback how the learner is learned, taught, skilled and capable in decision making also 
to make trade-offs. For competence assessment, a method developed by Avsec & Jamšek, see 
in (Avsec, Jamšek 2010) was adopted. Following the principles for good randomisation, a 
minimal pool of 12 questions/Training Unit was determined and the following scheme for 
preparation of questions in respect to EQF levels 5, 6 and 7 was adopted (Table 2). 
 
Table 2: Test battery structure. 
 

Number of questions  
EQF level knowledge skills wider competence 
5 6 3 3 
6 Questions for level 5 

+ 2 additional 
Questions for level 5 
+ 1 additional 

Questions for level 5 
+ 1 additional 

7 Questions for level 6 
+ 2 additional 

Questions for level 6 
+ 1 additional 

Questions for level 6 
+ 1 additional 

Total  10  5 5 
Total for a Training 
Unit  

20 

 
 
E-learning and competence assessment portal. As one of the final products and main 

tool, an interactive e-portal was developed. E-platform is designed for teachers, trainers and 
other target groups to be learned and trained with final occupational competence assessment 
as well. Assessment is designed as triple evaluation process: a) self-assessment, peer 
assessment and external/teacher/trainer assessment. A level of competence attainment is 
measurable and transferable for further up-skilling. The Combat project e-platform is 
available at (COMBAT, 2011) as shown in Figure 3.  
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Figure 3: An interactive Combat e-portal. 
 
CONCLUSIONS 
  A Combat curriculum design is one of the cases of good practice which are very rare 
especially in field of ECVET system for non-formal education and training. The European 
Commission suggests to the member states more cases/examples of ECVET implementation 
including accreditation in order to prepare final document about knowledge and skills 
verification around EU.  Following the Bologna process at formal education and EQF for non-
formal is one of the main goals for wider students and labor force mobility and competiveness 
as well. Especially, a method for competence assessment is very useful for building up of 
competence networks, to define key positions inside the company, industry and even for 
regional and national industrial organizations such are industrial clusters, technological 
networks, centers of excellence etc. 
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2.2 PROJECT RESEARCH CONTEMPORARY ENGINEER 

PEDAGOGIC’ - USING MULTIMEDIA IN TECHNICAL AND 

VOCATIONAL SCHOOLS 
Ass.Prof.Ph.D.Ph.D. Jožica BEZJAK,  
 
TEACHING SCIENCE WITH MULTIMEDIA 
 

By studying of given literature (1-4) we learned that the way of transferring 
information with the help of multimedia is audiovisual and it enables motion pictures and 
two- way flow of information between the teacher and pupils. It combines advantages of 
audiovisual resources (episcope, video…) which are used in class. 
 

Multimedia enables permanent visual contact between teacher and pupils. Reception 
of pupils can be constantly monitored by the teacher and multimedia helps him to create 
separate instructions for himself and for pupils individual. It also makes composing teaching 
preparations faster and more efficient; it is also possible to upgrade and improve them later. 
Motion pictures provides an information which is more realistic and more complete. It is very 
important because most of occurrences are dynamical. Multimedia makes possible to show 
video clips and animations. Use of video data makes sense especially to show different 
material technologies in science classes or particular phases of  process. Video animations 
provide pupil with quality information when the exact idea of processes or events cannot be 
directly observed as a result of time, space or financial cause.  
In this case the observation can be replaced by a multimedia class. It is specially useful to 
have a multimedia representation before taking an excursion as we can prepare the pupil and 
focus his attention in the most important phases of  the process. That is not possible to do at 
the time of excursion because for lack of time or room. A multimedia class is also useful after 
the excursion. It systematizes and consolidates knowledge.  
 

More demanding and deepen laboratory experiments which are too expensive to do 
can also be shown at a multimedia class. Some specific parts  of experiments can be repeated. 
Classic science lessons which has integrated multimedia parts at the right time and place can 
achieve great results. Everybody learn a lot, pupils and teachers, and they are extremely 
motivated (4). 
 
RESEARCH PROBLEM  

Our hypothesis was that one of main reasons to use multimedia in classes is to make 
teaching and learning more rational and to improve efficiency at achieving main goals of 
teaching- so the quantitative and qualitative points of view are linked. 
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Main goal of our research was to study the practicability of multimedia at science classes in 
Slovenia and to standardize its advantages over classical teaching methods. 
 
RESULT INTERPRETATION 

Swift technological progress demands constant attention from teachers, so they must 
improve their knowledge in both technical and didactical sense. We wanted to find out the 
teacher’s relation to introduction of multimedia at his subject. Their answers have confirmed 
most of our presumptions from tables 1 and 2. 
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1 A. USAGE OF COMPUTER IN CLASS IS MULTI- LEVEL 2 An
sw
ers 

1. media for acquisition new knowledge 100 
2. media for procedure simulation  70 
3. media for analyzing data at laboratory courses 75 
4. media for animations and simulations 85 
5. media for consolidating knowledge 45 
6. media for accessing different sources of information in databank and on internet 80 
7. media for pupils independent researches. 60 
3 B. DIDACTIC VIEWS OF USAGE MULTIMEDIA AT TECHNOLOGY CLASSES 

1. rationalization of education process 70 
2. greater individualization and pupils creativity  90 
3. examination  100 
4. greater visualization and concretization of abstract conceptions 90 
5. material is easily transferable to other media  70 
6. economy at work-possibilities for easily supplementing preparations 75 
7. safety at work 60 
4 C. METODIC VIEWS OF MULTIMEDIA TEACHING  

1. step-by step method – combination of  standard and  in multimedia methods 70 
2. previous independent pupils preparing of material at home 20 
3. usage of multimedia for demonstration- evident exercise course  80 
4. work with defined group of pupils at research problems  40 
 
4.1.1 Table 1: Answers in technical schools 
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5 A. USAGE OF COMPUTER IN CLASS IS MULTI- LEVEL 
6 Ans

wer
s in 
%1. media for acquisition new knowledge 70 

2. media for procedure simulation  70 
3. media for analyzing data at laboratory courses 55 
4. media for animations and simulations 80 
5. media for consolidating knowledge 20 
6. media for accessing different sources of information in databank and on internet 75 
7. media for pupils independent researches. 45 
7 B. DIDACTIC VIEWS OF USAGE MULTIMEDIA AT TECHNOLOGY CLASSES 

1. rationalization of education process 60 
2. greater individualization and pupils creativity  65 
3. examination  30 
4. greater visualization and concretization of abstract conceptions 80 
5. material is easily transferable to other media  55 
6. economy at work-possibilities for easily supplementing preparations 80 
7. safety at work 40 
8 C. METODIC VIEWS OF MULTIMEDIA TEACHING  

1. step-by step method – combination of  standard and  in multimedia methods 80 
2. previous independent pupils preparing of material at home 5 
3. usage of multimedia for demonstration- evident exercise course  70 
4. work with defined group of pupils at research problems  20 
 
8.1.1 Table 2: Answers in vocational schools

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 2 3 4 5 6 7

a
ns
w
er
s

questions

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 2 3 4 5 6 7

a
ns
w
er
s

questions

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 2 3 4

an
s
we
rs

questions



 „Strategie technického vzdělávání v reflexi doby“ 
Ústí nad Labem  

 - 81 - 

INTERPRETATION OF PART A FROM TABLE 1,2: 
The table shows that teachers have confirmed our presumptions, except for points 5 

and 7. These answers are lower because of unsuitable software on pupil’s home computers. 
Answers to the additional question for point 1, regarding the time of remembering certain 
knowledge, also confident our presumptions (chart 1 a, b). 
 

 
 
Interpretation of part B from table 1,2 
 

Our general claims about advantages of multimedia over other communication 
systems have seen similarly valued. 
On additional question to point 7, whether  they are acquainted enough with safety rules at 
working behind computer (monitor filters, Low radiaton monitors, correct positioning of 
computers in classrooms…), only 30% answered that they have heard something about it. 
 
Interpretation of part C from table 1,2 
 

Results of these questions were expected, especially of matter 2 and 4, as they are 
depended on pupils home computer software and hardware. 
Teachers especially exposed the statement that we can show demanding technological 
processes and experiments with multimedia and they can gradually go from less to more 
demanding teaching material, which also helps to observe pupils comprehension. 
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CONCLUSION  
As computers improve our every day life, multimedia also brings many advantages in 

teaching process. Mainly it improves transfer of information on a teacher – pupil relation and 
raises motivation. 
Based on our research we can conclude that main advantages of multimedia method of 
teaching are: faster transfer of information, draws attention and interest of pupils, which 
improves remembrance, it makes complex contents more understanding, teaching material 
can be deepen and later upgraded, it enables  to change the dynamics of shown material and to 
transfer a part of material to other media, it can bring dangerous tests, experiments and 
processes into our classroom and make them plain and understandable. 
All that has big influence on pupils results in technical schools which have improved for as 
much as 50%, especially by worse pupils. 
 

Answers about insufficient multimedia knowledge are really interested (table 2, part 
C). Both science teachers and pupils in vocational schools answered similar. However they all 
gave big support to multimedia classes in future. 
 
LITERATURE 

1. Europäischer Ingenieurpädagogen ING-PAED IGIP@,  in: Melezinek, A.  (Hrsg.) 
AInterdisziplinarität und Internationalität der Klagenfurter Universität: Die 
Klagenfurter Ingenieurpädagogische Schule@, Leuchtturm Verlag, 
Alsbach/Bergstraße, 1995. 

2. Bezjak, J.: Multimedia, CD, Klagenfurt, 2007. 
3. Bezjak, J.: Project lerning-from idea tu product,Ljubljana, 2007. Collin, S.: Kako 

deluje multimedija, DZS, Ljubljana, 1995. 
4. Erickson, J. F., Vonk, A. J.: Computer essentials in education, Mc Graw- Hill, 

New York, 1994. 
5. Hay, K. E.:Student as multimedia composers, Computer Education, 1995, vol. 23. 
6. MELEZINEK, A.: AAnerkennung als Techniklehrer für Europa: Das Register 
7. Bezjak, Jožica. Project learning of model PUD-BJ - from idea to the product. 

Klagenfurt: LVM for Verlag S. Novak, 2009. 74 f., ilustr. ISBN 978-961-6397-11-
7. [COBISS.SI-ID 245920768]  

8. Bezjak, Jožica. Contemporary forms of pedagogigc - PUD-BJ. Klagenfurt: LVM, 
2009. 66 str., ilustr. ISBN 978-961-6397-12-4. [COBISS.SI-ID 245921280]  

 
 
2.3 NÁZORY A SKÚSENOSTI STREDOŠKOLSKÝCH UČITEĽOV 

S PROJEKTOVÝM VYUČOVANÍM 
 
PROJECT – BASED LEARNING EXPERIENCES OF SECONDARY SCHOOL 
TEACHERS 
 
Zuzana CHMELÁROVÁ, Lucia KRIŠTOFIAKOVÁ 
 
ÚVOD 

Projektové vyučovanie je založené na riešení komplexných teoretických alebo 
praktických problémov na základe aktívnej činnosti žiaka. Projektové vyučovanie vychádza z 
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toho, že sa nemôže od seba oddeľovať poznávanie a činnosť (práca hlavy a činnosť rúk), 
základom poznávania je vlastná praktická činnosť a experimentovanie, ktoré umožňuje 
žiakom získať skúsenosti. 

Podľa pedagogického slovníka (Průcha, Walterová, Mareš, 1995) je projektové 
vyučovanie založené na projektovej metóde. “Projektová metóda je taká vyučovacia metóda, 
ktorou sú žiaci vedení k riešeniu komplexných problémov a získavajú skúsenosti praktickou 
činnosťou a experimentovaním. Veľmi výrazne podporuje motiváciu žiakov a kooperatívne 
učenie.” (Hrmo a kol., 2005). 
 

Podľa Tureka (2010) problémy, ktoré riešia žiaci v projektovom vyučovaní sú 
komplexné, nemusia vychádzať z obsahu učiva, ale predovšetkým zo života, 
z mimoškolských skúseností, ich riešenie si vyžaduje poznatky z viacerých vied (tradičných 
vyučovacích predmetov), problém riešia skupiny žiakov (kooperatívne vyučovanie) najmä z 
vlastného záujmu a bez vonkajšej motivácie, riešenia vedú ku konkrétnym výsledkom, 
produktom – písomným referátom, výkresom, videoprogramom, modelom, reálnym 
predmetom, výstavám, dramatizácii a pod. Takéto komplexné problémy sa nazývajú projekty. 

 
Ako uvádza Blaško (2008), výsledný produkt projektu, ktorý žiaci postupne vytvárajú, 

má podobu písomného referátu, výkresu, videoprogramu, programu PowerPoint, modelu, 
reálneho predmetu, výstavy, dramatizácie a pod. 

Žiaci pritom riešia problémy, vytvárajú, konštruujú napríklad rôzne modely, skúmajú a 
porovnávajú rôzne situácie, vyhľadávajú potrebné informácie, komunikujú vzájomne. 
Zadanie úlohy smerujúce k riešeniu projektu vzbudzuje záujem o získavanie vedomostí a 
zručností. Motivácia vyplýva z potreby vyriešiť úlohy, učenie sa je v tejto situácii veľmi 
intenzívne. 

Projekty možno realizovať v rámci jedného i viacerých vyučovacích predmetov, v 
rámci ročníka, i celej školy. Možno ich realizovať aj v rámci záujmovej činnosti žiakov, 
voliteľných vyučovacích predmetov alebo ako tzv. projektový týždeň, keď celý týždeň žiaci 
riešia projekt (Blaško, 2008). 
 

Turek (2010) uvádza nasledovné princípy, o ktoré sa opiera projektové vyučovanie 
(Kosová, 1995/96; Singule, 1992): 

 Pri výbere témy projektu je potrebné prihliadať na potreby a záujmy žiakov, ktorí 
majú mať vplyv na výber a špecifikáciu témy projektu. 

 Projekt má súvisieť aj s mimoškolskou skúsenosťou žiakov, vychádzať zo zážitkov 
žiakov, má otvoriť školu širšiemu okoliu, spoločenstvu, ale aj osobnej situácii žiaka a 
riešeniu jeho problémov. Mal by byť mostom medzi školou a životom. Nemal by byť 
iba zdanlivou, fiktívnou, umelou realitou pre predpísané učivo. 

 Predpokladom projektového vyučovania je zainteresovanosť žiakov, ich záujem, 
vnútorná motivácia. 

 Projekty by mali umožňovať interdisciplinárny prístup, komplexný pohľad na 
skutočný svet, mali by prekračovať rámec jednotlivých vyučovacích predmetov. 

 Projekty by mali riešiť žiaci v skupinách, v kooperatívnom vyučovaní. 
 Projekty majú viesť ku konkrétnym výsledkom a na ich základe si žiaci majú osvojiť 

príslušné vedomosti, zručnosti, postoje, prípadne kvalifikáciu, ale aj z riešenia 
vyplývajúcu odmenu. 

 
Pri projektovej výučbe hrozí nebezpečenstvo pri nesprávnom výbere projektov, že 

vedomosti žiakov v porovnaní s tradičnou výučbou budú menej systematické, menej 
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usporiadané. Takáto výučba je náročná na čas, najmä na prípravu a schopnosti učiteľov, ale aj 
na priestorové a materiálno-technické podmienky školy. 

Na druhej strane sa pri projektovej výučbe rozvíja iniciatíva, aktivita, samostatnosť a 
tvorivosť žiakov, ich hodnotiace a tvorivé myslenie, schopnosť spolupráce, komunikácie, 
vyhľadávania informácií, schopnosť učiť sa, riešiť problémy, čo všetko súvisí s rozvíjaním 
kľúčových kompetencií študentov. Pozitívnym smerom sa rozvíja citová a hodnotová sféra 
žiakov. 

Žiaci lepšie chápu praktický význam učiva, vzdelávania sa. Učia sa plánovať vlastnú 
prácu, dokončovať ju, prekonávať prekážky, niesť za ňu zodpovednosť. Uplatňujú vedomosti 
z viacerých vyučovacích predmetov. Nadobudnuté vedomosti vkladajú do širších súvislostí, 
aby ich mohli neskoršie využiť. Projektová výučba môže napomôcť, aby výučba bola pre 
žiakov hrou, aby bola pre nich príjemným, vzrušujúcim, zaujímavým, nezabudnuteľným 
zážitkom, aby sa škola stala naozaj dielňou ľudskosti. 

Projektová výučba ako spôsob riešenia problémov stimuluje záujem žiaka uplatňovať 
sústredenú tvorivú aktivitu podľa vlastného plánu, ktorý smeruje ku komplexnému rozvoju 
osobnosti, k rozvoju jeho kľúčových kompetencií (Blaško, 2008). 
 

Najmä učitelia našich stredných odborných škôl majú určité skúsenosti s projektovým 
vyučovaním, pretože mnohé zadania z konštrukčných cvičení, meraní, laboratórnych cvičení i 
praktickej časti maturitných skúšok sú v podstate projektmi (Turek, 2010). 
 

V ďalšej časti príspevku uvádzame názory a skúsenosti stredoškolských učiteľov 
s projektovým vyučovaním, ktoré sme zistili v rámci nami realizovaného prieskumu.  
 
POUŽITÁ METÓDA 

Prieskum bol realizovaný prostredníctvom dotazníka, ktorý bol zostavený z otvorených 
aj zatvorených otázok a bol zameraný na zistenie názorov a skúseností respondentov 
s projektovým vyučovaním.  
 
PRIESKUMNÁ VZORKA 

Prieskumu sa zúčastnilo 112 učiteľov z rozličných stredných škôl z celého Slovenska, 
vyučujúcich odborné technické predmety, z toho 66 žien (56,90 %) a 46 mužov (39,66 %) vo 
veku od 40 do 60 rokov. 
 
ZÍSKANÉ VÝSLEDKY 

Prvá skupina otázok bola orientovaná na zistenie názorov učiteľov na vhodnosť  
využívania projektového vyučovania na strednej škole,  na mieru a dôvody využívania resp. 
nevyužívania projektového vyučovania, na pozitíva a negatíva jeho realizácie. Pozrime sa 
bližšie na získané výsledky: 

 
Na otázku, či je vhodné využívať projektové vyučovanie na strednej škole odpovedalo 

96,15 % všetkých respondentov áno, keď sa ale rovnaká otázka týkala bezprostredne ich 
školy, percento súhlasu sa znížilo na 91,84.  Ako dôvody potreby využívať projektové 
vyučovanie učitelia najčastejšie uvádzali: spojenie teórie s praxou, komplexnejšie využívanie 
poznatkov z rozličných predmetov, je zaujímavejšie, rozvíja tvorivosť, samostatnosť, 
predstavivosť, zvyšuje motiváciu a aktivitu žiakov, podporuje názornosť na vyučovaní, 
zlepšuje interakciu medzi učiteľmi a žiakmi, pri obhajobe projektu sa žiaci zdokonaľujú 
v komunikácii a prezentácii. 10,20 % učiteľov však nikdy nepraktizovali projektové 
vyučovanie a vyjadrili sa nasledovne:  projektové vyučovanie je síce moderný spôsob 
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vyučovania, ale veľmi náročný na prípravu učiteľa, časovo náročný aj pre žiaka a pre žiakov 
s malým záujmom a slabým prospechom, ktorým robí problém zvládať aj základné učivo, je 
nevhodný. Medzi dôvodmi, prečo neaplikujú projektové vyučovanie uviedli aj nadbytočnú 
byrokraciu v školstve, nedostatok financií, nedostatočné technické vybavenie a nevyhovujúce 
priestory, predimenzované učivo, ktoré nestíhajú spracovať, teda nedostatok času, nezáujem 
žiakov aj kolegov. 

 
Učiteľov, ktorí realizovali projektové vyučovanie sme sa pýtali, aké pozitíva ukázala  

jeho realizácia. V prvom rade ako pozitívum vidia podporu tvorivosti a rozvoj osobnosti 
žiakov, ďalej oceňujú tímovú prácu a možnosť vyjadriť názory a návrhy a celkové oživenie 
vyučovacej hodiny. Negatívom sa učiteľom  javí len nedostatok času a väčšia náročnosť na 
prípravu vyučujúceho. 

 
Najčastejšie je projektové vyučovanie využívané v strojárskych odboroch (40,43 %), 

rovnako v elektrotechnických a ekonomických odboroch (obidva 19,15 %), nasledujú 
stavebné (6,34 %) a iné odbory a podľa vyjadrenia stredoškolských učiteľov sa nevyužíva  
v chemických odboroch.  

 
Najčastejším impulzom pre realizovanie projektového vyučovania bola  podľa vyjadrení 

respondentov vlastná iniciatíva učiteľov - 50 % prípadov, v 28,26 % boli učitelia inšpirovaní 
na školeniach, nasledovalo odporúčanie nadriadeného a zapájanie sa do súťaží. Názory 
učiteľov na reakcie žiakov na projektové vyučovanie môžeme zhrnúť do dvoch skupín: a) 
prejavujú záujem (75 %), b) berú to ako nutnú povinnosť (25 %). Reakcie rodičov sú tiež 
dvojaké, buď kladné (45,24 %) alebo neutrálne (54,76). Z uvedeného vyplýva, že nikto zo 
žiakov ani s rodičov sa nestavia k projektovému vyučovaniu záporne alebo s odporom. 

 
Ďalšia skupina otázok v predloženom dotazníku bola zameraná na osobnosť učiteľa 

a vzájomnú interakciu medzi učiteľom a žiakom pri projektovom vyučovaní. Na otázku, aký 
vplyv má projektové vyučovanie na vzťah medzi učiteľom a žiakom odpovedalo 97,63 % 
učiteľov, že má kladný vplyv, pretože sa prejaví tímová práca, učiteľ je so žiakmi v užšom 
kontakte, prehlbuje sa ich vzájomná dôvera, učiteľ má možnosť lepšie spoznať svojich žiakov 
nielen v oblasti schopností, ale aj charakterových vlastností, rozvíja sa častejšia a vecnejšia 
komunikácia medzi učiteľom a žiakmi. Záporný vplyv nepostrehol nikto z respondentov, len  
2,38 % z nich si myslí, že nemá žiadny vplyv.  

 
Na otázku, aké pedagogické a sociálne charakteristiky má učiteľ, ktorý uprednostňuje 

projektové vyučovanie, sa najčastejšie vyskytovali tieto odpovede: je tvorivý, iniciatívny, 
empatický, podporujúci a nápomocný, ale aj kritický,  neustále sa vzdeláva,  má snahu 
inovovať, modernizovať a skvalitňovať vyučovací proces,  uprednostňuje demokratický štýl 
vedenia triedy, má dobré riadiace schopnosti,  povzbudzuje žiakov nielen k učeniu, ale aj 
k rozvíjaniu sociálnych spôsobilostí a charakterových vlastností.  

 
V ďalšej otázke nás zaujímalo, ktorá rola resp. roly sú v popredí u učiteľa pri 

projektovom vyučovaní. Na prvom mieste je podľa názoru respondentov rola manažéra (50 
%), nasleduje rola  podporovateľa (41,38 %),  rola pomocníka (37,93 %), rozhodcu (10,34 %) 
a na poslednej priečke je rola vodcu (8,62 %).  

 
V ďalšej položke dotazníka mali učitelia označiť tú funkciu interakcie medzi učiteľom 

a žiakom, ktorá je podľa ich názoru pri projektovom vyučovaní najdôležitejšia. Vyberali si 
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z funkcií interakcie, ktoré sme uviedli podľa Helusa (1988). Išlo konkrétne o tieto funkcie: 
delegačná, odovzdávania výchovno vzdelávacieho obsahu žiakom, rozvíjania psychickej 
výbavy žiakov, vytvárania priaznivých sociálno psychologických podmienok výučby 
a dialogicko socializačná.  Za najdôležitejšiu označili posledne menovanú dialogicko 
socializačnú funkciu (35 %), nasledovala funkcia odovzdávania výchovno vzdelávacieho 
obsahu žiakom (30 %), vytvárania priaznivých sociálno psychologických podmienok výučby 
(20 %), rozvíjania psychickej výbavy žiakov (10 %) a delegačná  (10 %). Umiestnenie 
delegačnej funkcie na poslednom mieste je  zaujímavé.  Všetci učitelia realizujúci projektové 
vyučovanie sa však zhodli v odpovediach na otázku, či vyžaduje projektové vyučovanie 
intenzívnejšiu interakciu medzi učiteľom a žiakom ako iné spôsoby vyučovania. Všetci 
odpovedali áno.  

 
V posledných dvoch otázkach sme sa pýtali, či projektové vyučovanie zlepšuje vzťahy 

medzi spolužiakmi a vzťah k vyučovaným predmetom.  Všetci respondenti majú rovnaký 
názor, že projektové vyučovanie zlepšuje vzťah k vyučovaným predmetom. Čo sa týka 
vzťahov medzi spolužiakmi, so zlepšením súhlasilo  92,11 %, ostatní si myslia, že ich 
nezlepšuje. 
 
ZÁVER 

Realizovaný prieskum poukázal na opodstatnenosť využívania projektového 
vyučovania  a v prevažnej miere na pozitívny postoj učiteľov k projektovému vyučovaniu, 
napriek tomu, že si uvedomujú aj jeho negatívne stránky. My sa prihovárame za jeho 
využívanie vo väčšej miere hlavne z dvoch dôvodov. Prvým je, že pozitívne pôsobí na 
všestranný rozvoj osobnosti žiaka, nielen jeho výkonových, ale aj motivačných, vôľových 
a charakterových vlastností. Druhý dôvod je, že zlepšuje vzťah medzi učiteľom a žiakmi,  
medzi žiakmi navzájom a v neposlednej rade pozitívne pôsobí na vzťah k vyučovanému 
predmetu. 

 
Príspevok je čiastkovým výsledkom riešenia grantovej úlohy podporovanej agentúrou 

KEGA č. 031-035STU-4/2010 Modely projektového vyučovania na SOŠ. 
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2.4 ZÁUJEM O VYUŽÍVANIE IKT Z POHĽADU ŽIAKOV 

 
STUDENTS PERSPECTIVE ON THE USE OF ICT  
 
Martina KLIEROVÁ, Pavel KRPÁLEK 
 
ÚVOD  
 Cieľom  príspevku je zistenie súčasného stavu využívania informačno-komunikačných 
technológií (IKT) na stredných školách technického zamerania. Žijeme v dobe, ktorá je 
charakteristická rýchlymi zmenami a neuveriteľným spektrom rôznych informačných 
technológií. Výdobytky novej doby (technické novinky, moderné informačno-komunikačné 
technológie) priam nútia pristupovať k ním a rozvíjať sa v oblasti informačnej gramotnosti  čo 
najaktívnejšie so zámerom asimilácie dobe, prostrediu, podmienkam.   
 Sila a moc, ktorú poskytujú informácie s využívaním IKT, vplýva na celý rozvoj 
spoločnosti. Rýchlosť šírenia informácií modernými IKT je zdrvujúca. Denne vzniká, koluje a 
tvorí sa kvantum informácií (tzv. informačná explózia), ktoré majú rôznu váhu, mieru 
uplatniteľnosti a relevanciu. Z tohto pohľadu je zrejmé, že nikto z nás nedisponuje 
schopnosťou  vyťažiť maximum z dostupných informácií.  
  Jedným zo stupienkov k formovaniu, získavaniu a nadobúdaniu správnych postojov a 
návykov je škola. Systém vzdelávania na Slovensku podporuje rozvoj informačnej 
gramotnosti žiakov vo všetkých smeroch, nevynímajúc pritom rozvoj v oblasti využívania 
informačno-komunikačných technológií (IKT). Na základných a stredných školách sa to týka 
predovšetkým predmetu Informatika (Výpočtová technika).  

 Učitelia iných predmetov sa akoby báli nových prístupov, nových technológií a 
zabúdali pritom na fakt, že žiak pri tvorivej činnosti nadobúda viac vedomostí a zručností, ako 
pri pasívnom prijímaní informácií. Práve tento negatívny prístup sa z hľadiska získavania 
informácií javí žiakom ako nezaujímavý, nezáživný, ba priam nudný.  

Je treba žiakov podnecovať k fantázii, túžbe po poznaní a prebudiť v nich zvedavosť k 
novému. Naučiť ich, že k rozvoju osobnosti človeka treba viac, ako len pasívne prijímať to, 
čo im učiteľ môže ponúknuť. 

 
INTERNET - PODPORNÝ PROSTRIEDOK K ROZVOJU INFORMAČNEJ 
GRAMOTNOSTI 
 Široké spektrum internetových služieb, ponúkaných v súčasnosti, nabáda k jeho  
rozmanitému uplatneniu v školských predmetoch. Využívanie Internetu na školské účely je 
výhodné z hľadiska získavania, prezentovania a vyhľadávania informácií, ktoré ponúkajú 
rôznorodé databázy.  
 Multimédia, internet, videokonferencie apod. sú užitočné nástroje pre získavanie 
informácií. Ich ovládanie by malo byť považované za tak základnú spôsobilosť ako čítanie, 
písanie a počítanie (Kapounová, 2008). 

Zjednodušene možno zosumarizovať výhody využívania Internetu vo výučbe ako 
(Šterbáková, 2005):  

− individualizované vzdelávacie prostredie, 
− veľké množstvo informácií s možnosťou aktívnej práce s nimi, 
− rôzna miera podrobnosti, závisiaca od používateľa, 
− vecný obsah je možné aktualizovať, rozširovať, 
− zhromažďovanie a vystavovanie informácií akéhokoľvek druhu, 
− vyhľadávacie služby – možnosť získať a spracovávať informácie z celého sveta. 
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 Integrácia IKT nie je samoúčelnou akciou, ale opiera sa o moderné pedagogické teórie 
aktívneho učenia sa. Nové technológie vyžadujú nie len upevnenie tradičných spôsobilostí, 
ale i rozvoj spôsobilostí nových. Vedomosti sa stávajú jedným z dôležitých strategických 
zdrojov, pričom učenie je najvýznamnejším procesom. Rýchly technický pokrok spôsobuje, 
že vedomosti už nie sú niečo, čo človek získava raz a navždy. Pre udržanie a rast kvalifikácie 
sa musí neustále vzdelávať (Kapounová, 2008). 
 Základným cieľom vzdelávania je naučiť každého študenta získať potrebné 
informácie, nájsť a usporiadať ich ako i prezentovať dané informácie jasným a presvedčivým 
spôsobom. Z toho jasne vyplýva, že absolventi škôl si musia so sebou do života odniesť tak 
vedomosti, ako i schopnosť učiť sa, tvoriť, kriticky myslieť a ovládať prácu s IKT. 

V budúcnosti nebude dôležité to, do akej školy človek chodil, ale to, čo naozaj vie a 
dokáže. Budúcich zamestnávateľov bude predovšetkým zaujímať, či záujemca o prácu má 
príslušné kompetencie rozvinuté na takej úrovni, aby bol prínosom pre spoločnosť ako takú 
(Turek, 2003). 
 Moderná škola a systém vzdelávania nutne potrebuje model učenia, ktorý je založený 
na informačných zdrojoch z reálneho sveta. Vyžaduje si to, aby školy začlenili koncepciu 
informačnej gramotnosti do svojich vzdelávacích programov. Štúdium je potrebné 
pretransformovať do podoby  samostatného vyhľadávania informácií. Učenie sa tak stane 
aktívnym, nie  pasívnym a roztriešteným spôsobom prijímania nových informácií. Rutinné 
učenie doplnené o kritické myslenie a tréning je tou pravou cestou k pochopeniu nového 
systému. 

Proces informačnej gramotnosti vyžaduje nielen zručnosti, ale aj nový spôsob 
myslenia. Technologickým ukladaním a zdieľaním informácií sa zvýšila dostupnosť údajov. 
Mnohé z týchto informácií sú dostupné iba prostredníctvom telekomunikácií (Humes, 2003). 

Informačnou gramotnosťou sa zaoberajú mnohé medzinárodné dokumenty 
a iniciatívy, formulované aj pre strednú a východnú Európu. V súčasnosti sa informačná 
gramotnosť týka všetkých oblastí informačného správania človeka, napríklad vo vzdelávaní, 
práci, kultúre, každodenných problémoch občana v informačnej spoločnosti (Steinerová, 
2006). 
  
PROBLEMATIKA INFORMAČNEJ GRAMOTNOSTI Z POHĽADU ŽIAKOV  
 Experimentálna časť práce bola zameraná na prieskum týkajúci sa využívania IKT v 
edukačnom procese. Prieskum bol realizovaný pomocou písomnej dotazníkovej metódy. 
Cieľovú skupinu respondentov, vzťahujúcu sa k tejto problematike, tvorili absolventi 
stredných škôl s technickým zameraním, ktorí sa rozhodli k ďalšiemu štúdiu na vysokej škole. 
Celkovo sa do prieskumu zapojilo 477 respondentov. Respondenti dobrovoľne odpovedali na 
dve otvorené a jedenásť zatvorených otázok, v ktorých vyjadrili subjektívny názor na danú 
problematiku. 
 V kontexte cieľov práce bol prieskum koncentrovaný na zistenie názorov a postrehov 
čerstvých absolventov stredných škôl ohľadom využívania IKT na vyučovacích predmetoch, 
ako i materiálnu úroveň vybavenia škôl informačno-komunikačnými prostriedkami.  
 Keďže do prieskumu boli zaradení respondenti z rôznych typov stredných škôl, 
odpovede na jednotlivé otázky boli brané ako celok.   
 Otázkou mierenou na zistenie stavu využívania IKT na jednotlivých predmetoch v 
edukačnom procese vzišlo bezkonkurenčné vedenie predmetu Informatika. Túto odpoveď 
zaškrtlo všetkých 477 respondentov. Avšak záujmom bolo zistenie ďalších predmetov, na 
ktorých sa využívajú IKT (obr.1). Tu sa ukázalo, že najväčšie uplatnenie IKT je v rámci 
predmetov Administratíva a korešpondencia (34), Cudzí jazyk (27), Fyzika, Účtovníctvo (26), 
Ekonomika, Prax (17) a Technické kreslenie (16).  
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Obr. 1 Najčastejšie využívanie IKT na predmetoch okrem predmetu Informatika 
 
    Ďalšia otázka „Na ktorých vyučovacích predmetoch by ste prijali používanie IKT ?“ 
bola cielená na potrebu využívania IKT v rámci predmetov. Táto otázka sa týkala pohľadu  na 
zatraktívnenie vyučovacieho procesu, ako i efektívne využívanie IKT na predmetoch (obr. 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 2 Na ktorých vyučovacích predmetoch by ste prijali používanie IKT 
 
 Najčastejšia odpoveďou  na túto otázku vyšla odpoveď Všade, kde je to možné (78). 
Ďalšou najpočetnejšou odpoveďou bol predmet  Matematika (60). Pri tejto odpovedi sa 
možno domnievať, že Matematika ako predmet, vzbudzujúci rešpekt a obavu, je nie často 
prijímaný s nadšením. Práve atraktívne vysvetlenie látky pomocou využívania IKT môže jeho 
obľúbenosť vzrásť. Medzi ostatné odpovede patria predmety Cudzí jazyk (58), Fyzika (46), 
Slovenský jazyk (23) ale i Geografia (14) či Dejepis (10). 
 Otázka vzťahujúca sa na posúdenie vybavenosti IKT na školách bola ohraničená 
hodnotiacou škálou v rozsahu od 1(nedostatočne) po 5 (výborne).  
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Subjektívny pohľad pri týchto odpovedia naznačuje, že respondenti hodnotia 
vybavenosť ako dostatočnú vzhľadom na možnosti škôl (obr.3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 3 Vybavenie IKT v rámci školy 
 
 Respondenti kladne ohodnotili vybavenie škôl IKT, pričom iba jedno percento zo 
všetkých odpovedí hodnotí neuspokojivo vybavenie navštevovaných škôl. Názory 46% 
respondentov sa zhodujú v tom, že úroveň vybavenosti škôl v oblasti IKT je, resp. bola na 
veľmi dobrej úrovni.  
 
ZÁVER 
 Pri týchto odpovediach je značné, že žiaci stredných škôl majú záujem o IKT ako 
podpornú formu vyučovacieho procesu. Vedia posúdiť mieru využitia týchto prostriedkov a 
mieru zaangažovanosti pedagógov k problematike IKT. Rovno sú si vedomí skutočnosti, že 
začleňovaním IKT do výchovno-vzdelávacích procesov získajú nové spôsobilosti a zručnosti 
uplatniteľné do budúcnosti.  
 Využívaním prostriedkov IKT na hodinách sa docieli zatraktívnenie daných 
predmetov, lepšie pochopenie preberanej problematiky, zaujímavejší, efektívnejší a širší 
kontext preberanej témy či učiva.  

Je výhradne na pedagógovi, aby zvážil, kedy bude IKT prínosom, kedy pomôže 
žiakom prehĺbiť ich znalosti. Je dôležité, aby pedagógovia uvážili všetky klady a zápory. 
Kladným rozhodnutím sa docielia u žiakov prebudenie tvorivého myslenia a objavnému 
spôsobu prijímania informácií.    

IKT sú v súčasnosti využiteľné v každej oblasti informačného správania človeka, 
dávajú široký priestor k integrácií teórie a praxe do jedného celku. Nie je nič horšie ako 
stagnácia a nezáujem, ktorý môže vyústiť k negatívnemu postoju k IKT.  
 

Príspevok vznikol s grantovou podporou KEGA pre projekt č. 026STU-4/2011 - 
Model hodnotenia kvality odborného vzdelávania a prípravy na stredných odborných školách 
v SR. 
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2.5 VÝZNAM CVIČNEJ FIRMY VO VZDELÁVANÍ  
  
THE IMPORTANCE OF TRAINING FIRM IN THE EDUCATION  
 
Katarína KRPÁLKOVÁ KRELOVÁ, Milan ŠTÚR 
 
ÚVOD  

Komisia Európskych spoločenstiev v Oznámení Komisie rade, Európskemu parlamentu, 
Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a výboru regiónov  v pracovnom programe 
vzdelávania a odbornej prípravy na rok 2010 zaradila podnikavosť (ENTREPRENEURSHIP) 
do referenčného rámca ôsmich najdôležitejších schopností celoživotného vzdelávania, ktoré 
sú nutné pre osobné naplnenie, sociálne začlenenie, aktívne občianstvo a zamestnateľnosť. 
Osobitnú pozornosť je potrebné venovať stimulácii potenciálu MSP (malé a stredné 
podnikanie) a to aj v kultúrnych a tvorivých odvetviach, pretože sú hnacími silami rastu, 
tvorby pracovných miest a inovácie. Implementáciou Lisabonského programu Spoločenstva: 
Podpora podnikateľských paradigiem prostredníctvom vzdelávania a učenia, sa okrem iného 
píše: „Podnikateľský duch sa týka schopnosti jednotlivca premeniť myšlienky na činy. Zahŕňa 
tvorivosť, inováciu a prijímanie rizika, ako aj schopnosť plánovať a riadiť projekty za účelom 
dosiahnutia cieľov. Tieto vlastnosti podporujú každého človeka v každodennom živote doma a 
v spoločnosti, nútia zamestnancov uvedomovať si súvislosti svojej práce a lepšie sa chopiť 
príležitostí a predstavujú základ pre podnikateľov, ktorí si budujú sociálne a obchodné 
zručnosti“  [1]. 

Uplatnenie absolventov stredných a vysokých škôl v Slovenskej republike je veľmi 
citlivým problémom. Preto je potrebné prostredníctvom absolvovania skutočnej praxe so 
zahrnutím všetkých prvkov reálnej hospodárskej praxe v simulovanom prostredí cvičných 
firiem (CF) a fiktívnych firiem (FF) rozvíjať potrebné kompetencie, ktoré by mali uľahčiť 
absolventom uplatniť sa na trhu práce v rámci EÚ. Príspevok sa zameriava na podporu 
a rozvoj podnikavosti prostredníctvom cvičných a fiktívnych firiem na Slovensku. Obsahom 
sú analýzy na vybraných školách a rozvoj podnikateľských zručností prostredníctvom   
projektového vyučovania.  
 
CVIČNÁ FIRMA 

Cvičné firmy sú pomerne starý vynález. Vznikli v 17. storočí v Rakúsku a Nemecku. 
Nemci majú približne 700 pokusných podnikov, ktoré sa spolovice využívajú na vzdelávanie 
dospelých. Rakúšania majú až 5-tisíc cvičných podnikov, ktoré sa ako povinný predmet 
vyučujú na všetkých obchodných školách a akadémiách. Absolvent „cvičnej firmy“ má 
výhodu, lebo pred potenciálnym zamestnávateľom môže povedať, že pracoval v cvičnej firme 
na konkrétnej pozícii a preukáže sa certifikátom. Systém sa osvedčil vo Švédsku alebo 
v Holandsku [1]. 
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Cvičná firma je overený model zaoberajúci sa simuláciou firemného života, ktorý má v 
krajinách vyspelej trhovej ekonomiky dlhoročnú tradíciu. Cvičná firma pôvodne vznikla ako 
koncepcia na riešenie problémov nezamestnanosti, postupne sa začala využívať aj na získanie 
praxe a dnes patrí k významným nástrojom umožňujúcim opätovné zapojenie sa pracovných 
síl do pracovného procesu. Cvičná firma je špecifickou formou činnostne orientovaného 
vyučovania, ktoré  vykazuje zároveň prvky problémovo-skupinového aj integrovaného 
vyučovania. V cvičnej firme sú všetky úrovne operácií simulované na vzdelávacie účely.  

Význam CF na školách spočíva v simulácii reálnej firmy v školských podmienkach, to 
znamená, že založenie CF, jej fungovanie v rámci jednotlivých podnikových činností až 
prípadná likvidácia firmy prebieha presne rovnako ako v skutočných podnikoch. Práve pre 
potrebu skĺbiť teóriu s praxou by sa školy mali rozhodnúť pre vyučovanie voliteľného 
predmetu. Žiaci by mali dobrú príležitosť vyskúšať si jednotlivé činnosti, riešiť spoločne 
vzniknuté problémy, pracovať v tíme, rozhodovať sa, naučiť sa oslovovať a získavať si 
zákazníkov. V CF je výborná príležitosť použiť v práci všetky nadobudnuté vedomosti a 
zručnosti z rôznych odborných predmetov. Žiaci sú vedení hlavne k tomu, aby pri práci 
uplatňovali svoju nápaditosť, tvorivosť a invenciu - pri práci so zákazníkom, pri tvorbe 
propagačných materiálov, pri príprave účasti na veľtrhoch. Podstata práce spočíva v tom, aby 
žiaci pochopili význam starostlivosti o zákazníka a prispôsobovania sa požiadavkám trhu, čo 
sú základné princípy marketingového prístupu. Od zamestnancov (žiakov) cvičnej firmy sa 
žiada zvýšená iniciatíva pri riešení čiastkových úloh, bez ktorej nie je chod firmy možný. V 
cvičnej firme majú právo urobiť aj chyby, z ktorých sa môžu poučiť, a ktorým sa potom môžu 
v reálnom živote vyhnúť. 

Na Slovensku  pôsobí približne 540 skúšobných podnikov registrovaných v národnej 
centrále. Úlohou Slovenského centra cvičných firiem je slúžiť ako vonkajšie prostredie, s 
ktorým tieto študentské spoločnosti komunikujú. Toto stredisko predstavuje obchodný 
register, živnostenský odbor, daňový úrad, Sociálnu a zdravotnú poisťovňu . Veľmi dôležitá 
je cvičná banka, ktorá každodenne spracováva príkazy na úhradu a posiela firmám výpisy z 
účtu. Na základe týchto pohybov na účte vieme, či a ako cvičná firma pracuje [1]. 

Metodicky a organizačne podporuje odborné vzdelávanie žiakov stredných škôl 
Slovenské centrum cvičných firiem (SCCF) prostredníctvom simulácie firemného života. 
Prostredie cvičnej firmy je najlepším nástrojom voči frustrácii absolventov, ktorí majú 
teoretické vedomosti, ale nevedia ich využiť na trhu práce. Cvičná firma rozvíja ekonomické 
myslenie, prácu s odbornou literatúrou, s novými informačnými technológiami, uplatňuje 
správne zásady komunikácie a spoločenského správania. Absolvent s takouto výbavou si 
podstatne zvýši šance zapojiť sa do pracovného procesu a bude zaujímavejší pre 
potencionálnych zamestnávateľov, ktorí požadujú, aby uchádzači o zamestnanie disponovali 
aj schopnosťami pracovať s informáciami, rozhodovať sa, riešiť problémy, niesť 
zodpovednosť a aby boli adaptabilní a flexibilní [8]. 

Pokiaľ ide o obsah, učebná osnova odborného ekonomického predmetu cvičná firma je 
iba rámcová. Nie je možné predvídať aká príde do cvičnej firmy korešpondencia, aké nastanú 
v konkrétnom čase obchodné prípady, čo bude treba prednostne riešiť. Cvičná firma pracuje 
v reálnom čase a je v rámci cvičného trhu cvičných firiem v prevažných prípadoch on-line 
prepojená s ostatnými cvičnými firmami. Zavedenie štandardov do cvičnej firmy by narušilo 
to, čo žiakov na práci v cvičnej firme najviac priťahuje, a to je pocit vlastnej dôležitosti pri 
rozhodovaní a konaní a istá miera slobody a voľnosti [7]. 

V poslednom období si našla v cvičnej firme širšie uplatnenie aj projektová metóda, 
ktorá je obľúbenou aktivizujúcou metódou. V cvičnej firme sa využíva napríklad na 
zdokumentovanie marketingovej situácie na trhu cvičných firiem, na projekt zvýšenia obratu, 
projekt novej prezentácie tovaru alebo služieb, projekt prípravy na veľtrh. Súčasťou 
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projektovej metódy býva často i využitie jednoduchých štatistických a interpretačných metód 
[2]. Cvičná firma sa môže zapojiť aj do európskych vzdelávacích projektov napr. 
SOCRATES a zastupovať v projekte celú školu, na ktorej pôsobí. Pokiaľ vychádzame 
z procesuálneho aspektu treba upozorniť v prípade cvičnej firmy aj na špecifický charakter 
metód preverovania a hodnotenia. Špecifický charakter tohto vyučovacieho predmetu si 
vyžaduje zmenu v možnostiach hodnotenia. Avšak i toto hodnotenie musí byť v súlade 
s požiadavkami klasifikačného poriadku. Skúsenosti, ktoré už s hodnotením žiakov v cvičnej 
firme máme, jednoznačne potvrdzujú nasledujúce poznatky: 

• nie je správne, aby všetci žiaci v cvičnej firme dosiahli rovnakú známku,  
• treba vychádzať z cieľov a z predpokladov žiakov,  
• je nevyhnutné striedať pracovné miesta (job-rotation),  
• je potrebné využívať aj skupinové hodnotenie a hodnotenie samotnými žiakmi.  

Na základe prieskumov, ktoré uskutočnili rakúski didaktici cvičnej firmy M. Pötsch a 
O. Kondrath sa ako najvhodnejšia metóda ukazuje metóda hodnotiacich listov. Táto metóda 
totiž využíva základné kritériá pre moderné hodnotenie kolektívnych výkonov (sociálne 
vzťahy, organizačné predpoklady, výsledky, dokumentáciu a prezentáciu výsledkov). Pritom 
sa učiteľ môže sám rozhodnúť, či využije všetky kritériá. V Rakúsku sa osvedčilo využívať na 
záver tohto vyučovacieho predmetu aj pracovné hodnotenie, ktoré sa podobá hodnoteniu 
v reálnej firme, a je súčasťou maturitného vysvedčenia. Táto forma hodnotenia je blízka 
i spôsobu hodnotenia zamestnancov v reálnych firmách. Budúci zamestnávateľ môže 
z takéhoto hodnotenia získať lepší a výstižnejší prehľad o svojom budúcom zamestnancovi 
ako mu umožňuje klasická školská klasifikácia. V našich podmienkach overujeme túto 
metódu zatiaľ experimentálne využívaním pracovných osvedčení, ktoré vydáva SCCF [7]. 
 
HODNOTENIE NIEKTORÝCH PARAMETROV EKONOMICKÝCH CVIČENÍ 
„FIKTÍVNA FIRMA“ 

V akademickom roku 2010/2011 sme realizovali diagnostický výskum, ktorého cieľom 
bolo zistiť kvalitu výučba ekonomických cvičení nazvaných „fiktívna firma“. Výskum sme 
realizovali dotazníkovou metódou. Dotazník obsahoval 21 položiek. V jednotlivých 
položkách sme sa pýtali respondentov napr. či napĺňa fiktívna firma ich očakávania, ďalej sa 
položky dotýkali samotnej formy vzdelávania, jej obsahu, prínosu pre žiakov, ako aj na jej 
zabezpečenie študijnou literatúrou. Žiaci hodnotili učiteľa a v neposlednom rade nás zaujímali 
ich budúce ciele, či sa zamýšľajú na ďalším štúdiom alebo nad vstupom na pracovný trh a 
v akej oblasti by mali záujem pracovať po štúdiu. Respondenti výskumu boli žiaci 3. a 4. 
ročníka Združenej strednej odbornej školy v Trnave. Celkovo sa výskumu zúčastnilo 133 
žiakov. V nasledujúcich grafoch uvádzame niektoré vybrané výsledky výskumu.  

Graf 1 jednoznačne ukazuje, že 88% osloveným respondentom fiktívna firma vyhovuje 
a napĺňa ich očakávania. Je zrejmé, že tento pozitívny výsledok sa odráža aj v ich motivácii 
a výsledkoch práce na hodinách.  
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Graf 1 Očakávania respondentov 
Položky dotazníka boli smerované aj na hodnotenie obsahu ekonomických cvičení 

fiktívna firma. Výsledky zobrazené v grafe 2 naznačujú, že 71 % respondentov hodnotí obsah 
ako zaujímavý a iba 15% respondentov hodnotilo obsah ako málo zaujímavý.   
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Zhodnoťte obsah fiktívnej firmy v rámci ekonomického predmetu 
Ekonomické cvičenia na strednej škole:

1. Obsah je veľmi zaujímavý
2. Obsah je zaujímavý
3. Neviem posúdiť
4. Obsah je málo zaujímavý
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Graf 2 Zaujímavosť obsahu 
 Samozrejme, že náplň ekonomických cvičení fiktívna firma má široký obsah, ale 

výstupom je komplexne spracovaný podnikateľský plán, ktorého obsahom sú rôzne parametre 
ako napr. marketing, finančná analýza, stratégia,...a pod. a je zrejmé, že nie všetky časti sú 
z hľadiska zaujímavosti rovnocenné. 

V neposlednom rade nás zaujímalo v akej oblasti by chceli po skončení školy pracovať. 
Keďže je to odborná škola, nepredpokladali sme, že by bol veľký záujem študovať na vysokej 
škole. Z dotazníkového šetrenia sme zistili, že 28 % respondentov by sa chcelo uplatniť po 
skončení štúdia ako manažér, 24 % respondentov by po skončení školy chcelo začať 
podnikať, 10 % respondentov by sa rado zamestnalo v štátnej správe a 7% respondentov by si 
vybralo povolanie živnostník / remeselník (graf 3). U mladých ľudí prevláda predstava 
vysokých zárobkov práve na pozícii manažéra, akoby zanevreli na remeselnícke povolania, 
majú ich spojené s ťažkou, manuálnou prácou, čo je pre nich namáhavé povolanie 
a neprípustné riešenie ich budúcej práce. Dôležitou úlohou učiteľov, ale aj celej spoločnosti je 
poukazovať na skutočnosť, že práve s remeslom „v ruke“ sa dá úspešne podnikať a aj úspešne 
žiť. Je potrebné si uvedomiť, že významnú úlohu tu zohráva štát, ktorý nevytvára dobré 
„podnikateľské“ prostredie pre živnostníkov a malých podnikateľov.   
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11. Účtovník 12. V domácnosti
13. Iné (uveď):

Graf 3 Uplatnenie v praxi 
Aby boli ekonomické cvičenia „fiktívna firma“ z hľadiska dosahovania kognitívnych, 

afektívnych a psychomotorických cieľov efektívne odporúčame učiteľom využívať 
predovšetkým simulačnú vyučovaciu metódu. Táto ako uvádza Ľ. Velichová (2008) 
umožňuje žiakom vyskúšať si činnosti počas programu, umožňuje im robiť chyby a poučiť sa 
z nich a zároveň vyžaduje od žiakov v simulovaných situáciách rovnaký stupeň serióznosti, 
motivácie a koncentrácie ako v reálnej praxi. Pridanou hodnotou tejto vyučovacej metódy je 
skutočnosť, že simulovaná situácia môže byť modifikovaná tak, aby vyhovovala 
individuálnym potrebám žiakov. Najväčším motivačným prvkom je pocit prispievania 
k úspechu. Na chyby sa nazerá ako na šancu učiť sa a nie ako na neúspech jednotlivca. 

Ďalším parametrom, ktorý nás zaujímal bolo zabezpečenie ekonomických cvičení  
študijnou literatúrou. Je zrejmé, že kvalita práce v cvičnej firme v mnohom závisí od 
materiálno-technického vybavenia pracoviska cvičnej firmy. Súčasťou tohto vybavenia sú aj 
vhodné učebné pomôcky a materiály. V rámci rozširovania siete cvičných firiem je potrebné 
uľahčiť prácu učiteľa – lektora cvičnej firmy aj tým, že majú odborné učebnice, učebné texty, 
metodické pokyny, príručky a iné materiály, ktoré sú od roku 1998 uverejňované aj na stránke 
Slovenského centra cvičných firiem.  

Z grafu 4 vyplýva, že 46% respondentov odpovedalo, že nemá žiadnu študijnú literatúru 
iba poznámky z vyučovacej hodiny a 31 % respondentov uviedlo, že ich študijnou literatúrou 
sú prefotené materiály od učiteľa. Tento problém s nedostatkom aktuálnej študijnej literatúry 
by sa dal riešiť digitalizáciou učebníc.  
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Graf 4 Zabezpečenie predmetu študijnou literatúrou 
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Ako sme už spomenuli na Slovensku existuje množstvo projektov, ktorých cieľom je 
práve zavádzanie a podpora podnikateľského vzdelávania na školách. Dve významné 
iniciatívy z ostatného obdobia sú projekty Kvalitní v škole – úspešní v živote a projekt 
Business Schoolgames. Oba tieto projekty sú komplementárne k projektom ako Cvičná firma 
alebo programom Junior Achievment a vytvárajú spoločne významné synergie pri 
implementácii podnikateľského vzdelávania na stredných školách v SR [4]. 
 
HODNOTENIE KVALITY VÝUČBY PREDMETU „VEDENIE K PODNIKAVOSTI“ 
NA MTF STU 

Eurobarometer skúmajúci podnikavosť v EU a USA v roku 2004 nepriniesol pre 
Slovensko povzbudivé poznatky. Oproti dvom tretinám Američanov iba 15 % občanov SR by 
dalo prednosť založeniu a rozbehnutiu vlastnej firmy pred zamestnaneckým pomerom. Na 
druhej strane iba tretina Američanov, ale až 56 % občanov SR uprednostňuje pracovný pomer 
(zamestnanecký) pred podnikaním [5]. Výskumy zo Škandinávie dokazujú, že do podnikania 
sa štyrikrát častejšie pustí mládenec či dievča, ktorí prvú skúsenosť s podnikaním zažili už 
v škole. Od roku 2008 realizujem na Materiálovotechnologickej fakulte STU v Trnave 
prieskum podnikateľského potenciálu študentov bakalárskeho štúdia. Doposiaľ sa prieskumu 
zúčastnilo 639 študentov zo všetkých odborov a ročníkov. Zistili sme, že 85, 8 % študentov 
(548 študentov) bez ďalšieho vzdelávania v oblasti podnikateľských zručností nemajú 
dostatočné predpoklady byť v podnikaní úspešní.  Pri porovnaní výsledkov Eurobarometra 
z roku 2004 a výsledkov nami realizovaného prieskumu môžeme konštatovať, že sa 
potvrdzuje pretrvávajúci „negatívny“ trend v oblasti podnikania. Toto bol impulz na 
zavedenie predmetu, ktorý by rozvíjal podnikateľské zručnosti. V rámci komplexnej 
akreditácie sme zaradili predmet „Vedenie k podnikavosti“ do všetkých študijných programov 
v inžinierskom štúdiu. Predmet je zaradený v 1. ročníku v zimnom semestri, ako povinne 
voliteľný. V akademickom roku 2009/2010 bola realizovaná experimentálna výučba a 
predmet absolvovalo 170 študentov. Prednostne sme na predmet zapísali študentov 
technických študijných programov. V nasledujúcich grafoch uvádzame niektoré výsledky 
hodnotenia kvality výučby predmetu.  

Zisťovali sme názor na zaradenie predmetu do študijného plánu inžinierskeho štúdia na 
MTF. Z grafu 5 je zrejmé, že 68 % respondentov vyjadrilo súhlas so zaradením predmetu. 
Predpokladáme, že ich ovplyvnila pozitívna skúsenosť s výučbou, čo budú naznačovať ďalšie 
výsledky výskumu.   
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Graf 5 Zvedenie predmetu do študijného plánu 
 V neposlednej rade sme zisťovali celkovú spokojnosť s výučbou (graf 6). Zistili sme, 

že 86 % respondentov bolo s experimentálnou výučbou spokojných.  
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Graf  6 Spokojnosť s výučbou  
Ďalšie výsledky: 

• 81% respondentov považovalo vzdelávací obsah predmetu za veľmi zaujímavý až 
      mimoriadne zaujímavý, 
• 50%  respondentov by si určite vybralo predmet za voliteľný, 
• 21% respondentov považuje obsah vzdelávania za mimoriadne užitočný a 62 % 

študentov za užitočný vzhľadom na budúcu prax, 
• 72% respondentov súhlasí so zavedením predmetu „Vedenie k podnikavosti“ do 
      inžinierskeho študijného plánu, 
• 86% respondentov bolo celkovo s výučbou spokojných, 
• 57% respondentom splnilo štúdium predmetu očakávania a predstavy, 
• 100% pozitívne hodnotilo prístup a odbornosť vyučujúcich. 

Pozitívne hodnotenie výučby predmetu "Vedenie k podnikavosti" nás presvedčilo, že 
má svoje miesto v študijných plánoch študentov inžinierskeho štúdia a to predovšetkým 
študentov technických a technologických odborov. O predmet je veľký záujem. Považujeme 
za dôležité, aby končiaci inžinieri boli schopní vytvárať pracovné miesta a neostávali na 
pracovnom trhu ako nezamestnaní, resp. hľadali voľné pracovné miesta. 
 
ZÁVER  

V príspevku sme sa venovali možnostiam rozvoja podnikateľských zručností študentov 
stredných a vysokých škôl. Spôsob rozvoja podnikateľských zručností si môže každá škola 
modifikovať svojím potrebám a požiadavkám, avšak mala by v nej v maximálnej miere 
zaangažovať zamestnávateľskú sféru, lebo iba v spolupráci so zamestnávateľmi môžu presne 
špecifikovať potreby a požiadavky na budúcu pracovnú silu. Práve pre potrebu skĺbiť teóriu 
s praxou by sa školy mali rozhodnúť pre vyučovanie voliteľného predmetu. Žiaci by mali 
dobrú príležitosť vyskúšať si jednotlivé činnosti, riešiť spoločne vzniknuté problémy, 
pracovať v tíme, rozhodovať sa, naučiť sa oslovovať a získavať si zákazníkov.  
 
Príspevok je čiastkovým výsledkom riešenia grantovej úlohy podporovanej agentúrou KEGA 
č. 031-035STU-4/2010 Modely projektového vyučovania na SOŠ. 
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2.6 VYUŽITÍ GOOGLE APLIKACÍ PRO VÝUKU 
 
USE GOOGLE APPLICATIONS FOR LEARNING 
 
Vladislav KŘIVDA, Ivana MAHDALOVÁ 
 
ÚVOD 

Výuka prováděná tradiční formou standardních přednášek a cvičení (tj. pouhé 
odpřednášení a odcvičení probírané látky v učebně) je již v dnešní době zastaralá a v mnoha 
případech pro studenty nezajímavá.  

Jednou z možností, jak zefektivnit výuku je využití tzv. elektronického portfolia, které 
umožňuje vytvořit platformu pro vytvoření prezentací a aktualizaci svých zkušeností a zážitků 
v profesní, studijní, pracovní, soukromé i volnočasové oblasti. A především nabídne prostor 
pro snadnou prezentaci výsledků své dosavadní činnosti – dokumenty, fotografie, obrázky, 
webové stránky [Kapias, 2010]. 

Pedagogové tak mohou vytvářet se svými kolegy společné pohledy (oborové nebo 
pro jednotlivé předměty) pro studenty, hodnotit a komentovat studentské práce v online 
prostředí, prezentovat doplňkové výukové materiály atp. Studenti pak mohou prezentovat své 
studijní výsledky v prostředí běžně přístupného a stále více oblíbeného internetu 
prostřednictvím veřejně přístupných pohledů, sdílet studijní (pracovní) zkušenosti atp. 
[Kapias, 2010]. 

Na VŠB – Technické univerzitě probíhá v současné době projekt MAHARA (Digitální 
portfolio jako princip vytváření sítí a pracovních týmů v oblasti výzkumu a vývoje), jehož 
řešitelem je místní Regionální centrum celoživotního vzdělávání (http://rccv.vsb.cz). V rámci 
tohoto projektu provádí kurzy pro zaměstnance VŠB-TU Ostrava, týkající se mj. vytváření 
digitálního portfolia. Jako účastníci těchto kurzů, jsme se rozhodli využít získaných poznatků 
a poukázat na jednu z možností využití elektronických aplikací (konkrétně pod správou 
Google) pro zefektivnění výuky. Uvádíme zde zkušenosti, které byly nabyty během přípravy 
výuky vybraných předmětů (jakožto i při výuce samotné) Katedry dopravního stavitelství, 
Fakulty stavební, VŠB-TU Ostrava a při konzultování závěrečných prací studentů.  
 
POPIS POUŽITÝCH APLIKACÍ 

V této části příspěvku si stručně popišme vybrané aplikace běžící v prostředí Google. 
Pro využívání těchto aplikací je nutná registrace (jakýkoliv e-mail a heslo). Po přihlášeni lze 
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pomocí hypertextových odkazů navštěvovat různé aplikace, jako např. Gmail (elektronická 
pošta), Webové stránky, Dokumenty, Kalendář atp. Samozřejmé je využití standardních 
Google aplikací, které jsou přístupné běžně i bez přihlášení, tj. např. Vyhledávání, Překladač, 
Mapy atp. 

Hlavní výhodou Google aplikací je jejich přístupnost odkudkoliv, kde je připojení 
k internetu, a také to, že je tato služba zdarma (s možností rozšíření např. úložiště souborů 
za úplatu). 

 
Webové stránky 
Aplikace Google weby (https://sites.google.com) je určena pro vytváření internetových 

stránek. Po vybrání přednastavené šablony (jejíž podobu lze později částečně měnit) 
a pojmenování webu (resp. definování internetové adresy, kde bude stránka umístěna, 
ve tvaru https://sites.google.com/site/XXXX, kde XXXX je volitelné uživatelem) lze 
přistoupit k samotnému vytváření stránek. Editace stránek probíhá ve smyslu WYSIWYG 
(akronym anglické věty What you see is what you get, tzn. česky Co vidíš, to dostaneš), tzn., 
že verze zobrazená na obrazovce je vzhledově totožná s výslednou verzí dokumentu, což 
umožňuje tvorbu internetové stránky i amatérům. 

Přesto je na prostředí vytváření stránek potřeba si zvyknout, jelikož ne všechny funkce 
fungují tak, jak jsme na ně zvyklí např. z aplikací MS Office, nebo jsou nějak omezeny. 
Hlavním omezením je pravděpodobně velikost všech souborů týkajících se dané stránky (tj. i 
přiložených souborů např. dokumentů, obrázků atp.), kdy maximum je stanoveno na 100 MB 
celkem. I přes některé nevýhody, je zde nutno zdůraznit jednu významnou výhodu, a to 
možnost přístupu ke stránkám, a hlavně možnost jejich úpravy odkudkoliv, kde je k dispozici 
připojení na internet (to platí samozřejmě i pro ostatní aplikace). 

U vytvořené stránky lze nastavit různé stupně sdílení, např. přístupnost široké veřejnosti 
anebo přístupnost pouze registrovaným uživatelům, kterým tento přístup umožní správce 
stránky. Více o aplikaci Google weby lze nalézt v [Smutný, 2010]. 

 
Dokumenty 
Aplikace Google dokumenty (https://docs.google.com) slouží ke sdílení dokumentů typu 

např. textový dokument, prezentace, tabulka, resp. formulář, obrázek apod. Tyto dokumenty 
lze opět sdílet (buď pasivně nebo aktivně, tzn., že uživatel si může dokument buď pouze 
prohlížet nebo jej i editovat). 

I zde je určité omezení týkající se poskytnutého prostoru úložiště (1 GB), přičemž jej lze 
za určitý poplatek navýšit až na 16 TB. Co se týče velikosti souborů, které byly vytvořeny 
mimo aplikaci Google dokumenty a které uživatel hodlá nahrát na svůj účet, je toto omezení 
pro jednotlivé soubory následující: textové dokumenty (DOC, RTF, TXT, HTM atp.) 
a tabulky (např. XLS) – 1 MB, dokumenty v PDF a obrázky (např. JPG, GIF) – 2 MB, 
prezentace (např. PPT) – 10 MB na soubor. Tyto velikosti mohou být pro některého uživatele 
omezující, ale smyslem zde není uchovávat rozměrné soubory, ale spíše vytváření a sdílení 
dokumentů přímo v aplikaci Google dokumenty. Více o aplikaci Google dokumenty lze nalézt 
v [Bauerová, 2010]. 

 
Kalendář 
Aplikace Google kalendář (https://www.google.com/calendar) je určena pro vytváření 

kalendářů, kterých může mít uživatel na svém účtu hned několik. Vybrané kalendáře (např. 
pracovní) může nechat jako veřejné a nastavit u nich sdílení s jinými uživateli. Kalendář lze 
vhodně propojit s jinými Google aplikacemi, např. s Google weby. Podrobněji o této aplikaci 
není snad nutné se zmiňovat, pouze zdůrazníme opět výhodu možnosti přístupu do kalendáře 
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z kteréhokoliv místa s přístupem na internet. Více o aplikaci Google kalendář lze nalézt 
v [Čaputová, 2010]. 

 
Blog 
Aplikace Google blogy (http://blogsearch.google.com) umožňuje vytvářet tzv. blogy 

(web log – webový zápisník, deník). Lze zde v průběhu časové osy zaznamenávat své názory, 
události, novinky, ale i zveřejňovat fotografie, videa atp. Ostatní uživatelé pak mohou na vše 
reagovat komentáři. Opět lze nastavit sdílení a práva pro vybrané uživatele. Více o aplikaci 
Google blogy lze nalézt v [Fellner, 2009]. 
 
VYUŽITÍ GOOGLE APLIKACÍ V PRAXI 

ro využití Google aplikací ve výuce za účelem jejího zefektivnění byly zkušebně 
vybrány dva studijní předměty a to Městské komunikace a křižovatky a Silniční a městské 
komunikace. V rámci tohoto „zkušebního projektu“ zde byli zahrnuti i vybraní studenti, kteří 
zpracovávají své závěrečné práce. Rozdílnost mezi skupinou studentů navštěvující výuku 
a skupinou studentů zpracovávající závěrečnou práci (kteří vystupují spíše individuálně) je 
především v komunikaci s pedagogem (např. využití blogu je rozsáhlejší spíše pro druhou 
skupinu studentů). 

Vzhled webových stránek týkající se výše uvedených předmětů je patrný z obr. 1 a 2. 
V tzv. poli Navigace (vlevo umístěné hypertextové odkazy) je mj. odkaz na kontakt 
pedagoga, kde je vložena mapa umístění pracoviště, která využívá aplikaci Google Maps 
(tzn., že se zobrazenou mapou lze dále pracovat, např. ji přibližovat, pohybovat s ní, měnit její 
zobrazení na klasickou mapu, fotomapu atp. – viz obr. 2). Dále jsou zde odkazy na informace, 
které se týkají podmínek k zápočtu, resp. zkoušce, zadání programů, vč. tabulky výsledků 
a v neposlední řadě odkaz na stránku, kde jsou umístěny studijní materiály ke stažení. 

Jednou z výhod (kromě již uvedené možnosti úpravy stránek odkudkoliv, kde je 
připojení k internetu, a uvedení např. nějaké aktuální informace) je možnost zpřístupnit 
stránky, a tím i veškerý obsah, vč. např. studijních materiálů, pouze studentům navštěvujícím 
daný předmět. Je tím alespoň částečně zamezen přístup nezvaným uživatelům a ochrana 
autorských práv. 
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Obr. 1  Příklad sdílené internetové stránky do předmětu Městské komunikace a křižovatky 
 
 

 
Obr. 2  Příklad sdílené internetové stránky do předmětu Silniční a městské komunikace 
 

Dalším významným odkazem je odkaz na kalendář, který na stránkách může mít 
podobu, kdy je zobrazen v jednom okně jen jeden kalendář (např. pedagoga) – viz obr. 3. 
Daleko lépe využitelné je sdílení více kalendářů v jednom okně, jak je patrné z obr. 4, kde 
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jsou jednak kalendáře pedagogů a jednak kalendář vybrané studijní skupiny. Pedagog tak má 
přehled např. o rozvrhu hodin této skupiny, a v případě potřeby má možnost studenty 
vyhledat. Samozřejmostí je to, aby vybraný student ze skupiny byl pověřen udržováním 
aktuálnosti tohoto kalendáře.  

Naopak studenti, kterým pedagog svůj kalendář nasdílí, si mohou udělat představu, kdy 
pedagoga s určitostí v kanceláři nezastihnou, jelikož má například jinou výuku nebo je 
na služební cestě mimo areál školy. Je samozřejmé, že tyto informace jsou pro obě strany 
pouze informativní, ale opět je zde možno využít výhody této aplikace, a to je možnost 
editovat kalendář odkudkoliv s připojením na internet. 
 

 
Obr. 3  Příklad sdíleného kalendáře v prostředí nasdílené internetové stránky 
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Obr. 4 Příklad sdíleného kalendáře v aplikaci Google kalendář (modře a oranžově  
jsou zobrazeny kalendáře pedagogů, zeleně pak vybrané studijní skupiny) 
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Obr. 5  Schéma sdílení kalendářů 

 
Kalendáře a samozřejmě i stránky lze tedy nasdílet pouze vybraným studentů. Schéma 

sdílení kalendářů mezi jednotlivými uživateli je znázorněno na obr. 5. U každé studijní 
skupiny je vždy vhodné pověřit jednoho studenta, který jednak kalendář jeho studijní skupiny 
vytvoří a jednak bude zodpovědný za aktuálnost kalendáře s tím, že případné změny mu 
mohou ostatní studenti hlásit, aby je poté do kalendáře zapracoval. Tento pověřený student 
může sice umožnit editaci kalendáře i svým spolužákům, ale tento postup se neosvědčil 
a docházelo k mnoha nedorozuměním.  

Na obr. 5 jsou uvedeni také studenti, kteří vypracovávají bakalářskou nebo diplomovou 
práci pod vedením příslušného pedagoga. Využití sdílených kalendářů je stejné jako v případě 
sdílení kalendářů se studijní skupinou. Místo sdílených webových stránek se zde spíše 
osvědčil blog. 

Prostřednictvím blogu pedagog sděluje svým studentům potřebné informace týkající se 
například konzultací, speciálních přednášek, odkazy na zajímavé internetové stránky, které 
mohou studenti využít při zpracovávání svých bakalářských prací atp. Výhodou je, že studenti 
mohou bezprostředně reagovat a to opět kdykoliv a téměř odkudkoliv. Příklad takového blogu 
s komentáři týkající se termínu speciální přednášky ukazuje obr. 6. 
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Obr. 6  Příklad blogu určeného pro studenty zpracovávající bakalářskou práci 

 
Velmi zajímavou aplikací, která by mohla nalézt využití právě při konzultacích 

s diplomanty, je aplikace Google dokumenty. Student nahraje do sdíleného úložiště dokument 
obsahující svou rozpracovanou bakalářskou práci a povolí pedagogovi provádět úpravy. Ten 
během čtení označuje případné chyby či chybné formulace a student je má tak ihned 
k dispozici. Bohužel se tato aplikace prozatím v našich podmínkách moc neosvědčila, jelikož 
omezení na velikost sdíleného souboru je příliš výrazné (1 MB u souboru formátu DOC). 
Soubory tohoto typu s několika obrázky tuto hranici velmi rychle překonají. Jistou možností 
je využít textového editoru přímo v aplikaci Google dokumenty, ale pro vytváření 
profesionálních odborných textu (kde lze zařadit i bakalářskou práci) je bohužel nedostatečný. 

 
ZÁVĚR 

Závěrem lze konstatovat, že vybrané Google aplikace mohou nalézt využití i při výuce. 
Z výše uvedeného plyne, že se osvědčilo především využití sdílených webových stránek 
a kalendářů, ale i například blog. Poněkud omezeně lze využívat například aplikaci týkající se 
sdílení dokumentů. Rozhodujícím argumentem při rozhodování zda využívat či nevyužívat 
Google aplikace je především možnost provádět potřebné aktualizace a editace téměř 
kdykoliv a odkudkoliv z místa, kde je připojení k internetu. Samozřejmě, že i zde mohou 
nastat problémy např. s přerušením internetového spojení, příp. občas dochází k výpadkům 
funkčnosti samotných Google aplikací. Snad nejčastěji jsme zaznamenali problémy 
s načítáním editoru při tvorbě stránek, přičemž tyto výpadky byly pouze krátkodobé.  

Příspěvek byl zpracován za finanční podpory projektu FRVŠ č. 2206/2011/F1/d 
„Inovace výuky předmětů z oblasti navrhování městských komunikací a křižovatek“. 
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2.7 ŽELVÍ GRAFIKA VE VISUAL BASIC 
TURTLE GEOMETRY IN THE VISUAL BASIC 
 
Jan LAVRINČÍK  
 
ÚVOD 

V současné době se stala výuka moderních informačních a komunikačních technologií 
standardním nástrojem a trendem ve vyučovacím procesu na všech typech škol. Zde je 
zaměřena především na zvládnutí práce s kancelářským balíkem Microsoft Office, operačním 
systémem Windows a základními grafickými nástroji.  

V souvislosti se zvýšením konkurenceschopnosti absolventů základních a středních 
škol se začal především jako volitelný předmět objevovat výuka programování. Možností jak 
přistoupit k výuce programování je hned několik. Již v roce 1967 byl ve společnosti BBN 
navržen jazyk Logo na podporu a rozvoj logického myšlení (1). U novějších verzí se označení 
želví grafika začalo používat v souvislosti s pohybem želvy po pláži a kreslením. Svým 
spuštěným ocasem zanechává stopu (grafiku) v písku. Tento způsob myšlení byl přenesen do 
programovacích jazyků označovaných souhrnně termínem Logo. V českých a slovenských 
podmínkách i díky knize (1) se nejvíce ujal nástroj Imagine Logo (2). 

Návrh programovacího jazyka speciálně pro žáky základních škol má svůj význam, 
který vyslovil psycholog Jean Piaget. Výklad spočíval v myšlence, že dětské myšlení nebo 
kognitivní procesy jsou podstatně rozdílné od těch dospělých. Ze čtyř etap dle Piageta (3), 
jsou pro nás zajímavé tři. Stádium konkrétních operací: od 7 do 12 let (dokáže logicky 
přemýšlet  o konkrétních  událostech,  pochopení  stálosti  počtu,  množství  a  hmotnosti  a  4. 
stádium formálních operací: 12 let a více (dokáže logicky myslet o abstraktních pojmech). 
Díky výše popsaným skutečnostem jsme se pokusili spojit psychologické teorie J. Piageta 
s využitím   prvků   jazyka   Logo   přeneseným   do   dnešního   nejjednoduššího   objektově 
orientovaného programovacího jazyka Microsoft Visual Basic. Díky tomuto spojení můžeme 
očekávat tvůrčí činnost studentů s akcentem na rozvoj logického myšlení, ale i solidní základ 
na kterém mohou žáci stavět v rámci vyššího sekundárního vzdělávání a terciárního 
vzdělávání. Příspěvek se zabývá koncepcí výuky programování želví grafiky pomocí 
standardního programovacího jazyku Microsoft Visual Basic 6. 
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REKURZIVNÍ ALGORITMY A ALGORITMY TYPU ROZDĚL A PANUJ 

Algoritmus je dle Ottova slovníku naučného definován jako přesný návod či postup, 
kterým lze vyřešit daný typ úlohy. Pojem algoritmus se nejčastěji objevuje při programování, 
kdy se jím myslí teoretický princip řešení problému (oproti přesnému zápisu v konkrétním 
programovacím jazyce). Obecně se ale algoritmus může objevit v jakémkoli jiném vědeckém 
odvětví. Jako jistý druh algoritmu se může chápat i např. kuchyňský recept. V užším smyslu 
se slovem algoritmus rozumí pouze takové postupy, které splňují některé silnější požadavky 
(4). Pro  účely  informatiky,  bychom  mohli  v užším  smyslu  algoritmus  definovat  jako 
soubor instrukcí, které v případě, že se provedou, vedou k řešení nějaké úlohy nebo problému. 
Rovnice nebo řada kroků musí být významově jednoznačná a mít jasný bod ukončení (4). 
 
Klasifikace algoritmů souvisejících s programováním pomocí želví grafiky: 
Algoritmy můžeme dále dělit dle různých kritérií, nejčastěji podle prováděné činnosti. 
 
Rekurzivní  algoritmy,  typ  algoritmů,  které  volají  samy  sebe  v nezměněné  podobě  nebo 
částečně modifikované podobě (zmenšení, zvětšení parametrů). V programovacích jazycích 
jsou často realizovány pomocí cyklů (4). 
 
Algoritmy typu rozděl a panuj, dělí problém na menší podproblémy, na něž se rekurzivně 
aplikují  (až  po  triviální  podproblémy,  které  lze  vyřešit  přímo),  po  čemž  se  dílčí  řešení 
vhodným způsobem sloučí (4). 
 

Rekurzivní algoritmy jsou zvláštní v tom, že současně patří do dvou skupin algoritmu, 
zároveň rekurzivní a typu rozděl a panuj. Model želva je právě vhodným nástrojem pro 
praktické pochopení a procvičení rekurzivních algoritmů. 
 
VYUŽITÍ MODELU ŽELVA VE VZDĚLÁVÁNÍ  

K návrhu řešení programování pomocí počítačové grafiky jsme vybírali programovací 
jazyk  s ohledem  na  jednoduchost,  srozumitelnost  a  standardizaci.  Našemu  řešení  nejvíce 
vyhovoval objektově orientovaný programovací jazyk Microsoft Visual Basic. Zvolili jsme 
starší verzi 6, protože obsahuje jednoduší menu, méně ovládacích prvků a nižší náročnost na 
hardware počítače (5, s. 12). 

Standardně námi vybraný jazyk není stavěný pro model želví grafiky. Můžeme jej však  
nadefinovat  do  samostatného  Class  Modulu  a  přiřazením  ke  každému  prázdnému 
projektu  (s menšími  úpravami)  je  okamžitě  připravený  k používání.  Řešení  studenty  nutí 
používat programovací jazyk Visual Basic, ovšem s výrazně usnadněnou prací. 

V našem případě funguje objektově orientované programování následovně: za objekt je  
považována  želva,  která  má  předem definované  metody  a  vlastnosti.  V následujícím  
odstavci  se podíváme na vlastnosti želvy. 
 
Příklad: 
ZELVA.ZOBRAZ 
(ZELVA = objekt, ZOBRAZ = vlastnost) 
 
 
 
 
 



 „Strategie technického vzdělávání v reflexi doby“ 
Ústí nad Labem  

 - 108 - 

Tabulka 1: Vlastnosti želvy (pohyb, rotace). 
 
Vlastnosti želvy (pohyb, rotace): 
 
ZOBRAZ ,,, zobrazí aktuální polohu želvy, 
POSUN 50 ,,, posune želvu o danou hodnotu (parametr: délka), 
OTOC 90 ,,, otočí želvu o danou polohu (parametr: úhel). 
 
 
Tabulka 2: Vlastnosti želvy (elementární kreslení). 
 
Vlastnosti želvy (elementární kreslení): 
 
USECKA ,,, nakreslí úsečku želvou (parametry: délka, šířka, barva), 
KRUH ,,, nakreslí kružnici želvou (parametry: poloměr, excentricita, …) ,  
BOD            ,,, nakreslí bod pomocí želvy (parametry: tloušťka, barva),  
KRUHPLNY  ,,, nakreslí plný kruh (parametry: výplň, barva výplně, …). 
Ukázka z metodiky pro žáky: 
 

Samostatný  příklad je zaměřený na kreslení dvou kruhů s různou výplní a úsečky. 
V příkladu má kruh poloměr 50 jednotek, šířku okraje 4 body, barvu ohraničení vbCyan 
a barvu výplně vbMagenta, excentricita je nastavena na 1 = kruh. 
 
Náměty k samostatnému přemýšlení: 
 
1.  Vyzkoušejte změnit excentricitu kruhu na 0,6 a posléze na 3, zdůvodněte rozdíly? 
2.  Vyzkoušejte si změnit typ výplně (1, 5, 7). 
 
Tabulka 3: Správné řešení (elementární kreslení). 
 
 
zelva.kruhplny 50, 4, 0, vbCyan, 
vbMagenta, 1 zelva.posun 50 

zelva.usecka 100, 5, vbBlue 
zelva.kruhplny 50, 4, 0, vbGreen, 
vbWhite, 1 

 
Četně využívaným prvkem při tvorbě rekurzí jsou cykly. Cykly typu For...Next slouží 

v procedurách událostí k provádění určité skupiny příkazů pro pevný, předem daný počet 
opakování. Cyklus For...Next má proto smysl například při provádění několika spolu 
souvisejících výpočtů, při práci s elementy na obrazovce nebo při zpracování určité množiny 
vstupních dat. Cyklů můžeme používat vícenásobně, jak vidíme v příkladu rotace čtverce 
nebo kombinovat. Obecnou syntax práce s cykly bychom mohli zapsat jako: 
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For čítač = začátek To konec [Step krok]  
[příkazy] 
[Exit For] 
[příkazy] 
Next [čítač] 
 

V praxi si můžeme všimnout, že rekurzivní grafika má úzkou souvislost s některými 
lineárními fraktály (např. obrázek 2: Sierpinského trojúhelník). Obrázky 3, 4, 5 jsou ukázkou 
práce s cykly v modelu želví grafiky. 
 
Sierpinského trojúhelník (lineární fraktál) 
Dim i& 
zelva.otoc -360 / 3 
For i = 1 To 3 trojuhelnik 50, vbRed 
zelva.posun 50 zelva.otoc 360 / 3 
 Next i 

 
  
Šestiúhelník (pozn. složený z trojúhelníků) 
 
Dim i& 
For i = 1 To 6 trojuhelnik 50, vbBlue 
zelva.otoc 60 
Next i 

 
  
Rotace čtverce 
Dim i&, j& 
For j = 1 To 24 
For i = 1 To 4 zelva.usecka 50, vbGreen 
zelva.otoc -90 
Next i zelva.otoc 15 
 Next j 

 
  
Šestiúhelník 2 
Dim i& 
For i = 1 To 6 
Linka 50, vbRed  
Next i  
zelva.zobraz 

 
 

Příklady představené v tomto příspěvku představují pouze zlomek potenciálu námi 
navrženého řešení. Model umožňuje i práci se složitějšími rekurzivními tvary a tvorbu 
učebních úloh pro nadané studenty. 
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ZÁVĚR 
Příspěvek opírající se o problematiku želví grafiky v aplikaci Visual Basic 6 přispívá 

k neustálému cílenému vývoji, vnášení nových netradičních forem a metod ve vyučovacím 
procesu a podpoře abstraktního myšlení u žáků. Pozitivně může ovlivnit formování klíčových 
dovedností a postojů studenta v oblasti ICT a pomoci rozvoji objektového programování na 
terciárním vzdělávání u studentů bakalářského studijního programu Informační výchova se 
zaměřením na vzdělávání. 

V praxi  může  posloužit  učitelů  různých  typů  škol  jako  pomůcka  k tvorbě  příkladů 
z oblasti  rekurzivních  algoritmů.  Z pohledu  grafiky  a  designu  k  vizualizaci  a  zobrazení 
zajímavých řešení obrazců elementární geometrie. Odborná vědecká stať nastiňuje možnost 
propojení  výuky  ICT  se  zábavou  a  zvýšit  tím  interakci  učitel-žák s podporou  znalostí 
o algoritmizaci a základů programování v programovacím jazyce Microsoft Visual Basic 6. 
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2.8 MOTIVACE A DEMOTIVACE STŘEDOŠKOLSKÝCH 

UČITELŮ 
MOTIVATION AND DEMOTIVATION OF HIGH SCHOOL TEACHERS 
 
Miroslava MIKLOŠÍKOVÁ 
 
ÚVOD  

V současné době se stále více diskutuje o kvalitě středoškolského vzdělávání. Jeho 
kvalita ovšem úzce souvisí s motivovanými pedagogy, kteří jsou spokojení se svou profesí, 
pozitivně působí na studijní výkony, aktivitu, svědomitost, samostatnost studentů, jsou 
ochotní věnovat se také nepedagogickým činnostem a vidí smysl v celoživotním vzdělávání 
se a učení.  

Mezi nejznámější teorie motivace patří Maslowova teorie o hierarchii potřeb, 
Herzbergova dvoufaktorová teorie, Adamsova teorie rovnováhy, Skinerova teorie pozitivního 
posílení, McClellandova teorie získaných potřeb … . Motivace je odpovědí na otázku „proč“ 
lidského chování (Zelina, 1996).  

Pojem motivace bývá vymezován nestejně. V nejširším slova smyslu je chápána jako 
souhrn činitelů vyvolávající, usměrňující a udržující lidskou aktivitu, která vede k cíli. Ve 
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fundamentální myšlence se tedy odborníci shodnou. Bez motivace k určité činnosti není 
možno dosáhnout optimálního výkonu.  

Motivace je důležitá při vykonávání jakékoli profese, týká se také profese 
středoškolského učitele. O tom, jak tyto učitele motivovat, se napsalo mnohé, jaká je 
skutečnost, není třeba komentovat. Přitom profese středoškolského učitele vyžaduje jeho plné 
pracovní nasazení, odborné i pedagogické, psychologicko-didaktické vědomosti a znalosti, 
realizovaní nepedagogických činností i celoživotní učení. Čím jsou někteří středoškolští 
učitelé při vykonávání své profese nejvíce motivováni (a demotivováni), jsme prostřednictvím 
dotazníků zjišťovali na Střední průmyslové škole v Ostravě Vítkovicích  20.12.2010.  
 
NĚKTERÉ VYBRANÉ TEORIE MOTIVACE 

Jednou z nejznámějších osobností v oblasti teorie motivace byl A. Maslow. Domníval 
se, že lidé jsou motivováni určitými potřebami tvořícími hierarchickou strukturu. Tato 
struktura je v podstatě složena ze dvou hlavních skupin potřeb. Z těch, které vedou 
k odstranění nedostatků a těch, které vedou k dosažení cílů. Nejsou-li tyto potřeby 
uspokojeny, člověk pociťuje úzkost a snaží se nedostatek odstranit. Teorie byla postupně 
rozpracovávána do osmi úrovňového modelu, kde posledním stupněm pyramidy je dosažení 
seberealizace, případně sebetranscendence. Maslow k tomu uvádí, že lidé, kteří dosáhli 
seberealizace a sebenaplnění mohou zažívat stav, ve kterém jsou si vědomi nejen svého 
plného potenciálu, ale také něčeho, co je přesahuje (plného potenciálu lidstva jako celku). 
Dosažení stavu sebenaplnění je ideálním stavem, který znamená úplné porozumění sobě 
samému včetně pocitu hlubokého a integrálního naplnění (Nakonečný, 1995). 

Dalším výkladem je teorie dvou faktorů F. Herzberga, který byl přesvědčen, že na 
pracovišti vždy existují dvě kategorie činitelů ovlivňujících motivaci zaměstnanců. První 
skupinu tvoří hygienické faktory (firemní benefity - auto, mobil, pracovní podmínky, plat, 
vztahy s podřízenými a nadřízenými), druhou motivační faktory (úspěch, uspokojení z práce, 
uznání, odpovědnost, pokrok a osobní rozvoj). Absence prvních způsobuje nespokojenost, ale 
jejich existence nevede ke spokojenosti, zatímco neexistence druhých nezpůsobuje 
nespokojenost, ale jejich přítomnost vede ke spokojenosti. Herzberg dochází k závěru, že 
uspokojení hygienický faktorů přináší pouze krátkodobý efekt, zatímco uspokojování 
motivačních faktorů vyvolává relativně dlouhodobou spokojenost. Z této teorie vyplývá, že 
uspokojování hygienických faktorů nevede k optimální motivaci pracovníků.  

Podle teorie J. S. Adamse si pracovníci podle srovnatelných tržních měřítek 
porovnávají, co do práce vkládají a co z ní získávají. Do práce vkládají svůj čas, úsilí, 
loajalitu, toleranci, flexibilitu, angažovanost, spolehlivost, duši i srdce a z práce získávají 
finanční odměny, benefity, jistotu, uznání ocenění, odpovědnost, pocit rozvoje a růstu, 
zábavu. Jestliže mají pracovníci dojem, že jejich vstupy nejsou vyváženy výstupy, stávají se 
demotivovanými a hledají změnu, zlepšení, nebo se rozhodnou snížit své vklady. Pokud jsou 
přesvědčeni o vyváženosti vstupů a výstupů, jsou motivováni a pokračují na stejné úrovni 
vstupů. Mají-li pocit, že jsou přeceněni, mohou zvýšit své pracovní úsilí, mohou avšak také 
přehodnotit hodnotu svých vstupů směrem nahoru bez současného zvýšení vnějšího projevu 
(reálných vstupů do práce). Podle této teorie pracovníci vstupy a výstupy sčítají, což v praxi 
znamená, že jednu méně uspokojivou část (například pocit odpovědnosti) mohou nahradit 
přidáním druhé (například jistoty). Na tomto místě je nutno zdůraznit, že vnímání vstupů a 
výstupů je ryze individuální záležitostí, která souvisí s hodnotovým systémem jedince. K 
chybnému hodnocení ze strany pracovníka může docházet také z důvodu nedostatečné 
informovanosti nebo v důsledku nesprávného pochopení situace. 

B. F. Skinner se zabýval operačním podmiňováním při modifikaci chování, jeho teorie 
pozitivního posilování je založena na myšlence, že důsledky chování ovlivňují chování 
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příští. Praktická aplikace této teorie znamená, že má-li být určité chování posíleno (má být v 
budoucnu intenzivnější, častější, pravděpodobnější), je nutné poskytnout za něj člověku 
odměnu. Má-li být chování oslabeno (má být v budoucnu méně intenzivní, méně častější, 
méně pravděpodobnější), musí být „potrestáno“. Pokud má chování vyhasnout úplně 
(postupně zmizet), je účinné nevěnovat mu pozornost. Při praktickém využívání těchto závěrů 
je třeba počítat s tím, že všechny zdroje posílení a oslabení se nemusí dařit kontrolovat, že 
vyvolat změny v chování pramenící z vnitřních pohnutek, je obtížné a že „trestat“ 
odpovídajícím způsobem je složité. 

McClelland je přesvědčen, že lidé mají potřebu něčeho dosáhnout, někam patřit a 
potřebu moci. Liší se pouze tím, čemu z těchto priorit přikládají největší váhu. Člověk, který 
chce něčeho dosáhnout, oceňuje časté potvrzování toho, jak je dobrý a vyhýbá se riziku, ze 
kterého nevyplývá zisk, nebo kde je příliš vysoká pravděpodobnost neúspěchu. Člověk, který 
potřebuje někam patřit, vyhledává harmonické a konformní vztahy s ostatními lidmi - 
vyhledává více souhlas, než uznání. Člověk, který má potřebu být silný a mít moc, má 
tendenci ovládat lidi nebo dosáhnout určitého cíle. Nevyhledává uznání, ani ocenění, stačí mu 
dohoda (Nakonečný, 1996). 
 
MOTIVOVANOST UČITELŮ NA STŘEDNÍ ŠKOLE TECHNICKÉHO SMĚRU K 
VÝKONU PROFESE 

V každé odborné publikaci, která se problematikou motivace zabývá, je konstatováno, 
že se jedná o psychický proces, který určuje sílu i směr lidského chování a jednání. Motivace 
je také jedním z nejdůležitějších faktorů, který ovlivňuje kvalitu profesního výkonu. Síla 
motivace souvisí se zvyky (člověk si zvykl, že práci je třeba věnovat určité úsilí), zájmy (jde o 
činnosti, které člověk dělá dobrovolně a rád, protože ho baví a má k nim pozitivní vztah), 
ideály (člověk se snaží někomu podobat, něčemu se přiblížit), ambicemi (touha být někým a 
někam to dotáhnout souvisí s potřebou sebeuplatnění), ctižádostí (síla, které člověka žene 
k cíli) a aspiracemi (úroveň výkonu, který jedinec sám od sebe očekává na základě zkušenosti 
z výkonu předchozího). Člověk, který opravdu něco chce, si pro uskutečnění onoho cíle 
vyhradí čas, trpělivost i peníze. Čím více si umí cílovou situaci (výsledek svého snažení) 
představit, tím víc je motivován (Birkenbihlová, 1999). 

Co to konkrétně znamená pro prostředí středních škol? Znamená to, že společnost 
(političtí představitelé a funkcionáři), zaměstnavatel i ředitelé škol by měli potřeby 
středoškolských pedagogů znát. Měli by umět vymezovat takové cíle pro středoškolské 
učitele, jejichž splnění by vedlo k respektování a uspokojení jejich potřeb. Situace není 
jednoduchá. Je zapotřebí počítat s tím, že v určité konkrétní době působí na středoškolského 
učitele určitý komplex motivů, který se navíc stále vyvíjí a mění a který není snadné 
hierarchizovat. Třeba pořadí motivů, které se podílejí na „chuti“ středoškolských učitelů 
realizovat se v dalším vzdělávání pedagogických pracovníků může být individuálně rozdílné 
– tlak ředitele, profesní důvody, důvody související s participací na politickém nebo 
komunálním životě, kognitivní zájmy, potřeba určitého množství sociálních kontaktů … . 
Tyto motivy je nutné zkoumat a poznávat. Pokud totiž středoškolští učitelé vykonávají svou 
pedagogickou činnost převážně proto, aby se „nějak“ uživili, zatímco uspokojují převážně 
potřeby zaměstnavatele (a společnosti), přičemž na jejich potřeby není brán zřetel, jedná se 
spíše o manipulaci než o motivaci. Kritériem optimální motivace je tedy to, zda jsou na konci 
určitých činností spokojeni všichni zúčastnění (společnost, zaměstnavatel, studenti, jejich 
rodiče i středoškolští učitelé) (Birkenbihlová, 1999) 

Co při výkonu profese motivuje a demotivuje pedagogické pracovníky Střední 
průmyslové školy v Ostravě Vítkovicích, zjistil v období 20.12. – 22. 12. 2010 
prostřednictvím dotazníků  Procházka (2010). Této malé průzkumné sondy se zúčastnilo 23 
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středoškolských učitelů, z toho bylo 30% mužů a 70% žen, přičemž 56% žen a 57% mužů má 
pedagogickou praxi delší  než 15 let. 

Na otázku „Co Vás při realizování výuky nejvíce motivuje?“ (graf 1) odpovědělo 
35%  středoškolských učitelů, že je nejvíce motivuje zájem studentů o učební látku, dále 
studenti, kteří jsou v průběhu výuky pozorní (26%) a spolupracují (26%) a studenti, kteří jsou 
na výuku v hodině připraveni (13%).  

Na otázku „Co Vás při realizaci výuky demotivuje?“ odpovědělo 35% pedagogů, že 
studenti, kteří nemají o učební látku zájem, 35% pedagogů uvedlo, že studenti, kteří jsou ve 
výuce nepozorní, 17% pedagogů napsalo, že studenti, kteří jsou ve výuce „vulgární“, 9% 
pedagogů demotivují ti studenti, kteří jsou suverénní a přitom nic neumí a pro 4% učitelů je 
demotivující  situace, kdy se student chová jako „ignorant“.  

Na otázku „Co Vás nejvíce motivuje v aktivitách mimo výuku?“ odpovědělo 21% 
středoškolských učitelů, že dobré pracovní vztahy s kolegy na pracovišti, 21% 
učitelů motivuje vlastní působení na škole, 13% pedagogů je motivováno společenskou 
prestiží školy, 13% pedagogů zájmem a připraveností studentů pokračovat ve studiu na 
vysoké škole, 12% učitelů prázdninami (tedy volným časem), 8% učitelů finančními 
odměnami a bohužel, jen 4% učitelů svým sociálním statusem ve společnosti.  

Odpovědi na otázku „Co Vás nejvíce demotivuje v  aktivitách mimo výuku?“ jsou 
velmi různorodé, přičemž faktorů, které působí na středoškolské učitele je celá řada. 39% 
učitelů odpovědělo, že nejvíce domotivující je pro ně přemíra administrativní práce, 18% 
učitelů je domotivováno rozvrhem hodin, poněvadž není brán ohled na jejich individuální 
potřeby, 17% učitelů nízkým finančním ohodnocením a hlídáním na chodbách, a 9% učitelů 
uvádí jako demotivující faktor šikanu mezi studenty (graf 2).   

 
ZÁVĚR  

Údaje, které byly získány prostřednictvím dotazníku, vypovídají o tom, že středoškolské 
učitele Střední průmyslové školy v Ostravě Vítkovicích motivují v průběhu výuky nejvíce 
studenti, kteří projevují o učební látku zájem, jsou v hodinách pozorní a spolupracují (graf 1). 
V ostatních faktorech, které se výuky netýkají, jsou učitelé nejvíce motivováni dobrými 
vztahy na pracovišti a vlastním působením na škole. 

 
Graf 1 „Co Vás nejvíce motivuje při realizování výuky?“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graf 2 „Co Vás nejvíce demotivuje v aktivitách mimo výuku?“ 
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Mezi nejvíce 

demotivující faktory v oblasti realizace výuky zařadili učitelé nezájem studentů o učební látku 
a jejich nepozornost. V ostatních faktorech, které se netýkají výuky, jsou učitelé 
demotivováni přemírou administrativní práce, nízkým finančním ohodnocením, hlídáním na 
chodbách a rozvrhem hodin, který nerespektuje jejich individuální možnosti (graf 2). Mezi 
demotivující faktory, které se objevily v této oblasti, učitelé dále uváděli: nedostatek financí 
na opravu školy a kabinetů bez nábytku, na nové učební pomůcky, malá informovanost o 
akcích pořádaných studenty, nedostatek studentů, což zapříčiňuje jejich malý výběr a klesající 
úroveň kvality vzdělávání a vzdělání. Nízká úroveň vědomostí nastupujících studentů je 
přitom učiteli chápána jako velmi demotivující faktor. 

Jestliže se na získané informace podíváme ze zorných úhlů některých výše uvedených 
teorií motivace, pak můžeme konstatovat následující:  

• Z pohledu Maslowovy Hierarchie potřeb zdůrazňují středoškolští učitelé ty potřeby, 
které jim umožňují splnění kognitivních (něco ve svém oboru znamenat, naučit to 
studenty) i sociálních potřeb (dobré vztahy na pracovišti, společenské uznání 
projevené studenty, zázemí školy, dobré jméno školy), smysluplnost jejich práce 
(studenti poslouchají, jsou aktivní a spolupracují),  seberealizaci (v oblasti kognitivní i 
sociální). 

• Z pohledu Herzbergovy teorie dvou faktorů jde o motivační faktory (uspokojení 
z pedagogické práce, uznání studentů, pedagogická odpovědnost) jejichž neexistence 
údajně nezpůsobuje nespokojenost, ale jejich přítomnost vede ke spokojenosti a 
hygienické faktory (plat, vztahy se studenty), přičemž jejich absence údajně způsobuje 
nespokojenost, ale jejich existence nevede ke spokojenosti. 

• Podle Adamsovy teorie si pracující podle tržních měřítek porovnávají, co do práce 
vkládají a co z ní získávají. Středoškolští učitelé vkládají do výkonu své profese čas, 
úsilí, flexibilitu, angažovanost, sami sebe a očekávají finanční odměny, společenské 
uznání, možnost osobního růstu. Můžeme se domnívat, že kdyby tito učitelé došli k 
závěru, že jejich práce nemá smysl, že studenty studium a účast na výuce nezajímá, 
protože nereagují, jsou pasivní a nepřipravení, kdyby došli k přesvědčení, že nejsou za 
svůj profesní růst ani adekvátně ohodnoceni, mohly by to být příčiny jejich 
nemotivovanosti k výkonu profese středoškolského učitele. 
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• Skinnerova teorie pozitivního posilování je založena na myšlence, že důsledky 
chování ovlivňují chování příští. Podle této teorie vede chválené a odměňované 
chování k jeho opakování, zesilování a upevňování. Jestliže středoškolské učitele 
nejvíce pozornost studentů a jejich připravenost na výuku, zájem o prezentované 
učivo, pak se dá předpokládat, že nepřipravení, apatičtí a nepozorní studenti, pakliže 
jich bude většina, povede k  apatii středoškolských učitelů. Je, myslím, žádoucí, 
zamyslet se v této souvislosti nad způsobem výběru uchazečů pro studium na 
středních školách technického směru (v některých případech nemají zájem studovat), 
nad požadavky, které na ně (ne)jsou kladeny, nad skutečností, že úroveň znalostí, 
vědomostí a dovedností absolventů středních škol technického směru obecně klesá. 
Učitelé jsou tímto vývojem velmi demotivováni. Dále by bylo žádoucí učitele 
optimálně finančně odměňovat a toto odměňování zprůhlednit, aby byli účinně 
motivováni všichni, kteří o svou práci mají skutečný zájem. 

• Na základě získaných údajů a v souladu s McClellandovým přesvědčením, že lidé 
mají potřebu něčeho dosáhnout, někam patřit a potřebu moci a že se liší pouze tím, 
čemu z těchto priorit přikládají největší váhu, můžeme učinit závěr, že učitelé se zatím 
snaží vybojovat si pozornost studentů, jejich zájem o výuku i připravenost na 
výukovou hodinu.  

Ať už však zhodnotíme získané údaje týkající se problematiky motivace 
středoškolských učitelů z pohledu kterékoli teorie, můžeme konstatovat následující: zájem 
studentů o výuku a učební téma v průběhu učební hodiny, jejich připravenost, aktivita a zájem 
je pro tázané pedagogy Střední průmyslové školy v Ostravě Vítkovicích největším motivem 
k další pedagogické práci, které je přímo spojena s realizací výuky. Dalšími motivujícími 
činiteli jsou dobré mezilidské vztahy na pracovišti a odpovídající finanční ohodnocení.  Na 
základě získaných údajů a s poněkud zjednodušujícím pohledem můžeme problematiku 
uzavřít tvrzením, že nejúčinnější motivací jsou pro středoškolské pedagogy Střední 
průmyslové školy v Ostravě Vítkovicích studenti projevující zájem o výuku a odpovídající 
finanční ohodnocení. 
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2.9 UZALEŻNIENIE OD INTERNETU 
 
INTERNET ADDICTION 
 
Krzysztof NIEWIADOMSKI, Tomasz NIEWIADOMSKI, Ireneusz ZAWŁOCKI 
 
WSTĘP 

Pewne psychologiczne przestrzenie Internetu są tak atrakcyjne i absorbujące, że 
skłaniają ludzi do intensywnego korzystania z sieci, a nawet jej nałogowego nadużywania, W 
połowie lat dziewięćdziesiątych sugestie, że ludzie mogą się „uzależnić” od Internetu, witano 
zazwyczaj ironią, lecz gdy coraz więcej takich przypadków wychodziło na jaw w 
opowieściach i sondażach, a ludzie zaczęli szukać u profesjonalistów pomocy w  
odzwyczajeniu się od sieci, zaczęto się bacznie zastanawiać nad tym problemem. Ponad 
obawy towarzyszące nawoływaniu do podłączenia do sieci szkół, domów, bibliotek i firm 
przebijały się  głosy opisujące zaburzenia zachowania towarzyszące temu zjawisku. W  końcu 
jednak problem ten stał się przedmiotem żywej debaty i jak to zwykle bywa z  wszystkim, co 
wiąże się z Internetem i naszym stosunkiem do niego, wyolbrzymiono go ponad miarę.5 
Jednak jak się dzisiaj okazuje problem istnieje i to w skali większej niż przypuszczano. 

 
Uzależnienie 

Według definicji słownikowych uzależnienie to: stan osoby zależnej od kogoś lub 
czegoś. Można być uzależnionym od toksycznej substancji, której zażywa się dla 
przyjemności albo żeby uchronić się od bólu. Rozróżnia się dwa rodzaje uzależnienia: 
- uzależnienia fizyczne, będące stanem przystosowania się organizmu od toksycznej 
substancji; jego skutkiem jest pojawienie się ostrych zaburzeń fizjologicznych i psychicznych 
w wypadku odstawienia narkotyku (syndrom odstawienia). 
- uzależnienie psychiczne, charakteryzujące się nieprzepartym pragnieniem ponownego 
zażycia toksycznej substancji; jeśli okaże się to niemożliwe uzależniony popada w stan 
depresji lękowej6 
„Uzależnienie – proces objawiający się nadmiernie częstym kontaktem lub używaniem 
obiektu uzależnienia, potrzebą stałego zwiększania „dawki” oraz silnymi, negatywnymi 
reakcjami na pozbawienie takiego kontaktu. Towarzyszy temu proces negatywnego 
oddziaływania na podstawowe formy aktywności życiowej (praca, życie rodzinne). Obok 
uzależnienia od alkoholu czy innych środków psychoaktywnych, w którym istotna jest 
również komponenta biologiczna, związana z oddziaływaniem substancji na układ nerwowy, 
może występować, uzależnienie związane z pewnymi formami aktywności np. hazardem.7  

Nie ma wątpliwości, że za pośrednictwem Internetu można bez problemu zaspakajać 
swoje potrzeby związane z nałogami. Internet umożliwia też uprawianie hazardu, podobnie 
jak innych nałogów. Tak naprawdę hazard rozkwita w sieci wtedy, gdy gdzie indziej 
napotyka ostre rządowe restrykcje. Większość stron internetowych jest lokowana więc za 
granicami danego kraju, co utrudnia zastosowanie regulacji prawnych. Witryny hazardowe 
żądają wniesienia opłat z góry, w formie obciążenia karty kredytowej lub debetowej albo 

                                                 
5 Por. P. Wallace, Psychologia Internetu, Wyd. Rebis, Poznań 2001, s 234 
6 Por. N. Sillamy, Słownik psychologii, Wyd. Książnica, Katowice 1995, s 316 
7 Zob. W. Łosiak, Słownik psychologii red; J. Siuta, Wyd. Zielona Sowa, Kraków 2005, s 303 
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przekazu gotówkowego. Zwykłe użycie wyszukiwarki wskaże tysiące miejsc, gdzie można 
uprawiać hazard, a pieniądze nastoletniego dziecka są tak samo dobre jak każde inne.8  
 
Mimo że najwięcej uwagi skupiają obszary nasycone treściami seksualnymi i pornografią, 
istnieją łatwo dostępne strony zawierające inne informacje nieodpowiednie dla dzieci, takie 
jak np. reklamy alkoholu i papierosów, zachęty do brania narkotyków, a także literaturę 
rozpowszechniającą nieprawdziwe informacje. 

Obecnie coraz większa część życia przenosi się do wirtualnego świata. Osoby mające 
dostęp do Internetu są dzisiaj w stanie zaspokoić przy jego pomocy większość swoich 
potrzeb. Żyjemy w takich czasach, gdzie dzięki sieci można zapłacić rachunki, zrobić zakupy 
w pobliskim markecie, kupić praktycznie każdy produkt za pomocą sklepów internetowych, 
oglądać filmy, mecze w transmisjach na żywo czy komunikować się z innymi ludźmi. 

Za tym zjawiskiem idą również uzależnienia. Możemy tutaj wyróżnić takie jak: 
hazard, pornografia czy ”zakupoholizm”. Czy można zatem stwierdzić, że to wina Internetu, 
że ulegamy tym nałogom? Na pewno nie jest to tylko zasługa Internetu, lecz warto przy 
okazji zauważyć, że sieć ułatwia nam dostęp oraz likwiduje wiele barier takich jak np. wstyd. 

Obecnie można wpisać w wyszukiwarce pożądane treści i już po kilku sekundach 
można korzystać z wirtualnego kasyna, lub oglądać pornograficzne strony, których jest 
bardzo dużo. Strony te nie mają żadnych zabezpieczeń, a jedynym wymogiem przed 
wejściem na taką stronę jest zaznaczenie przez użytkownika pola zaświadczającego o tym, że 
jest on pełnoletni. Oczywiście nie stanowi to żadnego problemu dla młodszych 
użytkowników sieci i jeśli tego typu strony nie są blokowane przez rodziców, dzieci mają 
swobodny dostęp do różnego rodzaju niestosownych, czasem wręcz przerażających treści.  

Internet powstał później niż kasyna, filmy pornograficzne czy uzależnienie od 
częstych zakupów. Można zatem stwierdzić, że obecnie korzystanie z sieci pogłębia tylko 
wskazane uzależnienia. Czy jest zatem coś co powoduje, że możemy się bezpośrednio 
uzależnić od strony www albo aplikacji, która wymaga podłączenia do sieci? Przykładem 
takiego zachowania mogą być internetowe gry komputerowe typu MMORPG (ang. Massively 
Multiplayer Online Role Playing Game). Są to gry fabularne RPG (Role Playing Game), w 
których duża liczba graczy może grać ze sobą w wirtualnym świecie. Grający wciela się w 
postać i kieruje jej działaniami. Już miliony ludzi na całym świecie korzysta z tego rodzaju 
aplikacji. Olbrzymi procent stanowią tam dzieci i młodzież w wieku szkolnym. Najbardziej 
znaną grą tego typu jest Tibia. Jest to gra o nieskomplikowanej grafice, lecz potrafiąca tak 
uzależnić graczy od wirtualnego świata, że często zapominają o tym realnym i zaczynają żyć 
postacią, w którą się wcielają. Dochodzi nawet do takiego zjawiska, że ludzie na 
internetowych aukcjach handlują między sobą tymi wirtualnymi tworami (postacie, 
rekwizyty, przedmioty).  
 
Znane wcześniej uzależnienia i różnice jakie nadał im Internet: 
1) Hazard 
• Poker Hold’em 
Od kilku lat coraz większą popularnością cieszy się gra karciana o nazwie Poker Hold’em. 
Ogromna liczba ludzi próbuje swoich sił na żywo jak i za pomocą Internetu. Internet jest o 
tyle ciekawy, że pozwala graczom, którzy w prawdziwym świecie łatwo okazują swoje 
emocje, ukryć je za szklanym ekranem np. mimika twarzy, trzęsące się ręce.  

                                                 
8 P. Aftab, Internet a dzieci. Uzależnienia i inne niebezpieczeństwa, Wyd. Prószyński i S-ka, 
W-wa 2003, s 101 
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Portale pokerowe często kuszą graczy na różne sposoby. Jednym z przykładów jest 
możliwość gry na wirtualne pieniądze, co po czasie staje się nudne i gracz ma ochote 
spróbować swoich sił za prawdziwą gotówkę. Coraz częściej gracz za założenie konta dostaje 
symboliczną kwotę, za którą może grać. Często są to dwa albo pięć dolarów, które działają 
jak magnez i wciągają gracza w świat hazardu. Niektóre firmy dają nawet pięćdziesiąt 
dolarów na start, jednak regulamin jest tak skonstruowany, że aby wypłacić te środki trzeba je 
wykorzystać w grze wielokrotnie, co zazwyczaj kończy się tym, że zamiast zarobić gracz po 
wykorzystaniu środków zaczyna wpłacać własne pieniądze. 
• Gry typu jednoręki bandyta i inne gry, które można spotkać w kasynie tylko, że w wersji 

elektronicznej, 
• Zakłady bukmacherskie – bez ruszania się z domu można obstawić na wielu stronach 

setki różnych wydarzeń (głównie sportowych). Zakłady internetowe dają dodatkowo 
możliwość obstawiania widowisk sportowych w trakcie ich trwania. 

Internetowe zakłady i kasyno zachęcają lepszymi stawkami, a wynika to stąd, że nie 
potrzebna ani lokalu, ani pracowników do jego obsługi. 
 
2) Aukcje internetowe 
 
Do najbardziej znanych aukcji internetowych w świecie należy np.www.ebay.pl, natomiast w 
Polsce www.allegro.pl. Strony z aukcjami stwarzają szanse na zakup czegoś po atrakcyjnej 
cenie albo sprzedanie niepotrzebnych artykułów. Z zakupami wiąże się jednak ryzyko 
uzależnienia od poszukiwania coraz to korzystniejszych ofert. ”Zakupoholicy” wmawiają 
sobie, że zyskują za każdym razem kupując tanio, a tak naprawdę coraz częściej nabywają 
produkty całkowicie im zbędne. 
 
3) Pornografia 
 
Często podczas surfowania po Internecie użytkownik przypadkowo trafia na treści 
pornograficzne, których w sieci jest bardzo dużo. Istnieje wiele płatnych, ale również 
darmowych serwisów, na których można wyświetlić filmy i zdjęcia. Aby zapoznać się z 
treściami pornograficznymi użytkownik wcześniej musiał przełamać barierę wstydu np. przy 
kupnie gazet lub filmów o takiej tematyce. Łatwy dostęp i anonimowość zachęcają internatów 
do częstego korzystania z serwisów internetowych, co widać po ilości wejść na tego typu 
strony, a z czasem staje się to po prostu uzależnieniem. 
 
4) Portale społecznościowe i serwisy udostępniające treści dodawane przez internatów. 
 
Najbardziej znanym portalem społecznościowym na świecie jest aktualnie facebook.com. W 
Polsce do niedawna wielkim zainteresowaniem cieszył się portal nasza-klasa.pl. Pierwotnie 
głównym zadaniem było ułatwienie kontaktu, w szczególności z osobami osobami którymi 
mamy mniejszą styczność. Po pewnym czasie jednak każdy z tych serwisów rozwijał się 
dodając cały czas nowe możliwości tak aby użytkownik korzystał jak najczęściej. 
Serwisy typu youtube.com umożliwiają dzielenie się z innymi krótkimi amatorskimi 
filmikami, teledyskami czy samą muzyką. Skale korzystania z tego typu stron internetowych 
pokazują liczniki odwiedzin pod każdym zamieszczonym filmem (np. w serwisie 
youtube.com). Najciekawsze filmiki maja kilka lub kilkanaście milionów odwiedzin. 
Sponsorowany link do piosenki pt. Tim Berg – Seek Bromance zamieszczony 28 września 
2010 do 7 marca 2011 (niecałe 5 miesiecy) został wyświetlony ponad 33 miliony razy. To 
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świadczy o tym ile osób korzysta z Internetu oraz jak łatwo jest coś wypromować za jego 
pomocą.  
 
4) Demotywatory  
 
W Polsce strona internetowa www.demotywatory.pl zasługuje na wyróżnienie ze względu na 
popularność jaką się cieszy się w ostatnich miesiącach. Słowo ”demotywator” weszło już 
nawet do powszechnego użycia i kojarzy się automatycznie ze stroną internetową i 
specyficznymi obrazkami. Za autora pierwowzorów demotywatorów uchodzi firma Despair, 
Inc. z USA (http://www.despair.com). Demotywator jest zazwyczaj ironiczny i ma na celu 
wyśmiać rzeczywistość. 
 
5) Serwisy informacyjne. 
 
Wbrew pozorom niewinne serwisy informacyjne często mogą być elementem uzależnienia od 
Internetu, Informacje aktualizowane są na bieżąco, a grono ludzi potrafi dziennie dziesiątki 
razy sprawdzać jedną stronę. Do największych portali informacyjnych w Polsce należą wp.pl, 
onet.pl czy gazeta.pl. Wśród światowych portali informacyjnych można np. wymienić 
bbc.co.uk 
 
Czy Internet uzależnia? 
„Choć nowe technologie zwykle kojarzą się z młodzieżą, badania wskazują, że ludzie w 
średnim wieku, a nawet starsi szurfują w sieci więcej niż młodzi (Hinden, 2000; T Miller, 
1996). Od niedawna specjaliści zaczęli się niepokoić informacjami, ile czasu pochłania 
niektórym korzystanie z Internetu. Mówi się nawet o nowym rodzaju zaburzenia 
emocjonalnego, jakim jest uzależnienie od Internetu, określane często angielskim skrótem 
IAD (Internet Addictive Disorder) (Griffiths, 1999). Kryteria owego zaburzenia są takie same 
jak przy innych uzależnieniach. Chodzi o to, że osoba, u której rozpoznaje się IAD, posługuje 
się Internetem w sposób utrudniający normalne funkcjonowanie szkolne lub zawodowe i 
społeczne. Są osoby, które poświęcają mnóstwo czasu na korzystanie z sieci i przyznają, że 
Internet przesądza im w innych czynnościach (Brenner, 1997). Aby można było mówić o 
uzależnieniu od jakiejś czynności musi ona mieć sama w sobie jakąś uzależniającą moc. Na 
przykład alkohol wywołuje odmienny stan świadomości, który konsumenci uznają za 
przyjemny. Ów stan jest czynnikiem wzmacniającym zachowanie polegające na spożywaniu 
alkoholu. Zwolennicy hipotezy uzależnienia od Internetu musieliby zatem zakładać, że 
doświadczenie korzystania z sieci ma właściwości wzmacniające tę aktywność. 
 Niektórzy użytkownicy Internetu twierdzą, że komunikowanie się za pośrednictwem 
komputera jest przyjemniejsze niż bezpośrednie kontakty społeczne (Chou i in., 1999). 
Czy jednak owo poczucie przyjemności wystarczy, aby spowodować uzależnienie, i czy 
zawieranie znajomości w Internecie jest tylko łatwym sposobem ucieczki od zwyczajnych 
trudności w interakcjach społecznych? Z pewnością problemem niektórych jest zaspokajanie 
potrzeb seksualnych przez internetową pornografię (Cooper i in., 1999). Czy jest jednak jakaś 
istotna różnica w stosunku do konwencjonalnych źródeł pornografii, takich jak czasopisma 
lub filmy? 
 Zdaniem naukowców zbyt intensywne korzystanie z Internetu może być częścią 
zespołu zachowań w stosunku do różnych mediów (Greenberg, Lewis, Dood, 1999). 
”Uzależnieni od Internetu poświęcają też mnóstwo czasu na oglądanie telewizji i gry wideo. 
Częściej zdarzają się wśród nich ludzie uzależnieni od alkoholu lub innych używek.  
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 Wydaje się zatem, że nadmierne zaabsorbowanie Internetu nie jest szczególnym 
rodzajem uzależnienia, ale raczej nowym sposobem ucieczki od codzienności. Pod tym 
względem Internet nie różni się od książek, telewizji, kina a nawet narkotyków. Ludziom, 
którzy mają skłonność do pewnych uzależnień – na przykład od pornografii lub hazardu – 
daje tylko możliwość wyrażania owej skłonności (Fabi, 2004; Griffiths, 2003). Specjaliści, 
których nie przekonuje hipoteza uzależnienia od Internetu sądzą, że zbyt intensywne 
korzystanie z sieci jest albo objawem innych zaburzeń – takich jak chorobliwe upodobanie do 
pornografii czy hazardu – albo po prostu świadczy o fascynacji nową technologią (Griffiths, 
1999; Grohol, 1999).”9 
 
Wspólne cechy zachowań nałogowych. 

„Nałóg” jest wzorcem złożonych, progresywnych zachowań o składnikach 
psychologicznych, socjologicznych i behawioralnych. Od innych wzorców zachowań 
odróżnia go zniewalające jednostkę patologiczne zaangażowanie w wykonywane czynności, 
subiektywny przymus ich wykonywania i ograniczona zdolność kierowania własnym 
zachowaniem. 
 Na pojęcie nałogu składa się przedmiot nałogu i proces nałogowy (Peele, 1985) Proces 
nałogowy stanowi przymusowe podejmowanie pewnego wzorca zachowań. Proces ten wraz z 
jego wielowymiarowymi wyznacznikami jest podobny dla różnych środków powodujących 
nałogi (Lang, 1983).  
Hipoteza wspólnego mechanizmu powstawania zachowań nałogowych wobec różnych 
substancji zyskała dużą popularność. Nie zakłada się bynajmniej, że wszystkie klasy 
substancji uzależniających wywołują nałóg w ten sam sposób, ponieważ wyraźne różnice 
indywidualne są zauważalne nawet w przypadku tej samej substancji. Jednak pewne elementy 
nałogu wydają się porównywalne dla różnych substancji i zachowań, a podobieństwa te 
przyczyniły się do powstania jednolitych teorii nałogu. (Oxford, 1985) 
Po pierwsze doświadczenie nałogu umożliwia szybki i radykalne zmiany nastroju i wrażeń, 
spowodowane, zarówno bezpośrednim działaniem fizjologicznym, jak i wyuczonymi 
oczekiwaniami (Peele, 1985). Człowiek folguje sobie , aby uzyskać krótkotrwałą 
przyjemność lub zaspokojenie, choć jest świadomy długotrwałych negatywnych skutków 
(Miller, 1980). 
 Wiąże się z tym druga cecha nałogu, mianowicie kojarzenie zachowań nałogowych z 
różnymi stanami fizycznymi i psychicznymi zwiększającymi ich prawdopodobieństwo, jak 
ogólne pobudzenie, stres, ból lub zły nastrój. Osoby nadużywające alkoholu i narkotyków 
zazwyczaj sięgają po te środki równocześnie lub na przemian (Istvan, Materazzo, 1984). 
Często odstawienie jednej substancji uzależniającej przyczynia się do nadużywania drugiej. 
Dotyczy to zwłaszcza alkoholu i benzodiazepin (małych trankwilizatorów). Trzecią cechą jest 
rola warunkowania zarówno klasycznego, jak i instrumentalnego w procesie nałogowym. 
Zmiany wywoływane zachowaniem nałogowym są bodźcem bezwarunkowym. Przez 
wielokrotne skojarzenie z tymi zmianami różnego rodzaju inne bodźce stają się bodźcami 
warunkowymi. Mogą to być zmiany psychiczne, oczekiwania poznawcze i poziom 
pobudzenia fizjologicznego, a także szczególne cechy środowiska społecznego i fizycznego, 
w którym zazwyczaj pojawia się zachowanie nałogowe.  
Obecność takich bodźców warunkowych może wywoływać zmiany interpretowane jako silne 
pragnienie lub głód doświadczeń nałogowych, a zarazem przyczyniać się do powstawania 
kontekstu sytuacyjnego, który pobudza takie zachowanie. 

                                                 
9 D. Boyd, H. Bee, Psychologia rozwoju człowieka, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2007, s 484 
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 Inną wspólną cechą nałogów jest duża częstotliwość nawrotów po okresie abstynencji 
(Marlatt, Gordon, 1985). Wydaje się że wiele czynników poznawczych, emocjonalnych 
emocjonalnych behawioralnych w porównywalnej mierze sprzyja nawrotom alkoholizmu, 
nikotynizmu i narkomanii (Gossop, 1989)10. 
 
Elektroniczne uzależnienie: narkotyk technologiczny 

Elektronicznie inspirowane wycofanie z życia społecznego zaobserwowano także w 
miejscach pracy. Jedna z firm stwierdziła, że pracownicy spędzają do 3 godzin dziennie, 
pisząc e-maile. Często korespondują w ten sposób ze swymi współpracownikami, zamiast 
kontaktować się z nimi bezpośrednio. Jeden ze sposobów wyjaśnienia tego zjawiska 
wycofania mówi, że urządzenia typu CRT (kineskopowe) działają niczym elektroniczny 
narkotyk. Rośnie liczba osób uzależnionych od TV. Wiele osób zostaje schwytanych w jej 
sieć tak mocno, że wykazują pięć cech uznanych za wskaźniki uzależnienia. 
• wielu widzów ma zamiar obejrzeć tylko jeden program, lecz w efekcie pozostaje przed 

ekranem przez kolejne godziny; 
• osoby, które uznają, że oglądają zbyt wiele programów, nie potrafią ograniczyć czasu 

spędzanego przed telewizorem; 
• w imię oglądania TV są poświęcane ważne społeczne działania. 
• im dłużej oglądasz, tym trudniej jest ci wyłączyć odbiornik; 
• symptomy wycofania występują po zakończeniu oglądania lub kiedy osoba intensywnie 

oglądająca TV próbuje częściowo ograniczyć lub całkowicie powstrzymać się od 
oglądania.11 

 
Liczne eksperymenty pozwalają na stwierdzenie iż częste oglądanie telewizji także 

udział w zdarzeniach internetowych dosłownie „fizycznie kształtują” mózg dziecka. To 
odkrycie wywołało spore poruszenie wśród psychologów rozwojowych i pedagogów, którzy 
obawiają się, że zbyt częste oglądanie telewizji może upośledzić zdolności dziecka do nauki. 
Zdaniem specjalistów istnieje niebezpieczeństwo, że czas spędzony przed jakimkolwiek 
ekranem to czas „ukradziony” innym ważnym formom aktywności, niezbędnym do 
prawidłowego rozwoju dziecka: myśleniu, refleksji, czytaniu, rozmowom, zabawom i 
wreszcie kontaktom z innymi ludźmi. Ostrzeżenie jest jednoznaczne: multimedia dla rozwoju  
i uczenia się dziecka mogą być równie groźne jak śmieciowe jedzenie (junk food) dla zdrowia 
psychicznego. Jeżeli badacze maja rację, że dzięki telewizji i komputerom kształtuje się 
swoisty rodzaj myślenia i emocjonalności to może potrafimy wyjaśnić problem na który 
skarży się wielu nauczycieli i rodziców a mianowicie spadku umiejętności twórczego 
myślenia u dzieci w porównaniu ze stanem sprzed paru dziesięcioleci. Rzeczywiście nie ulega 
wątpliwości, że współczesne dzieci maja trudności z koncentracją, nie potrafią skupić się na 
zadaniu, słabiej rozumieją złożone problemy językowe, gorzej mówią i gorzej też potrafią 
słuchać. Natomiast coraz więcej czasu spędzają na oglądaniu telewizji czy w Internecie.12 
 
PODSUMOWANIE 
Mimo zagrożeń jakie ze sobą niesie Internet jest niewątpliwie jednym z największych odkryć 
dwudziestego wieku. Za problem uzależnień nie można obwiniać sieci samej w sobie. Jest 
ona narzędziem, które może sprzyjać rozwojowi uzależnień, Oprócz niewątpliwie 
                                                 
10 A. A. Lazarus, A. M. Dolman, Psychopatologia, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2001, s 116-117 
11 M. Large, Zdrowe dzieciństwo bez telewizora i komputera, Wyd. Świat książki, Warszawa 
2006, s 136 
12 Por. S. Juan, Zagadki mózgu, Wyd. VM Group, Gdańsk 2007, s 238-239 
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pozytywnych stron jakie za sobą niesie Internet, daje niestety możliwość wykorzystywania 
jego negatywnych aspektów. Ludzie z problemami paradoksalnie szukając dla siebie 
pozytywnych rozwiązań wpadają w jeszcze większą niemoc. Problem uzależnień szczególnie 
dotyczy dzieci. Ludzie dorośli dokonują wyborów z reguły bardziej świadomych, natomiast 
dzieci w sieci są bezbronne i dlatego problem uzależnień staję się coraz szerszy i bardziej 
złożony. 
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2.10 VYUŽITÍ Q-METODOLOGIE K ZJIŠTĚNÍ NÁZORŮ 

UČITELŮ ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL NA 

OPTIMÁLNÍ VYUŽITÍ INTERAKTIVNÍ TABULE VE VÝUCE 
 
USING Q-METHODOLOGY TO IDENTIFYING THE VIEWS OF ELEMENTARY 
AND SECONDARY SCHOOLS IN THE OPTIMAL USE OF INTERACTIVE 
WHITEBOARD IN TEACHING 
 
René SZOTKOWSKI 
 
ÚVOD 

V roce 2010/2011 jsme zrealizovali výzkum, jehož cílem bylo mimo jiné zjistit, 
co učitelé základních a středních škol považují za důležité pro optimální využití interaktivní 
tabule ve vyučovacím procesu. V příspěvku se proto zaměříme, s ohledem na omezený 
rozsah, na stručný vhled do výchozí výzkumné procedury – Q-metodologie (pokusíme se 
nastínit její přínos, podstatu, popis tvorby), kterou jsme v našem výzkumu použili, 
a na statistické postupy, jež následovaly po shromáždění jednotlivých měření (provedeme 
deskripci průběhu zpracovávání získaných dat). 
 
Q-METODOLOGIE – POPIS VÝZKUMNÉ PROCEDURY 

Jako výchozí výzkumnou proceduru jsme si pro náš výzkum zvolili u nás netradiční, 
ve světě však poměrně rozšířenou Q-metodologii, neboli též Q-třídění. Jde o skupinu 
psychometrických a statistických procedur, jež ve třicátých letech minulého století (přesně 
v roce 1935) vyvinul anglický psycholog a fyzik William Stephenson (Brown, R. S., 2010, 
on-line). 



 „Strategie technického vzdělávání v reflexi doby“ 
Ústí nad Labem  

 - 123 - 

Přínos Q-metodologie tkví v tom, že poskytuje základ pro systematické studium 
subjektivity, osobnostních hledisek, názorů, přesvědčení, postojů atp. (Brown, R. S., 1993).  
Metoda je založena na malém počtu případů, kdy je respondentům předkládán soubor kartiček 
s výroky, tvrzeními (tzv. Q-set) o vybraném tématu. Po obdržení balíčku karet jsou 
dotazovaní následně požádáni, aby jednotlivé kartičky (Q-typy) rozdělili pomocí kvazi-
normálního (Gaussova) rozdělení do předem vyznačené šablony (viz Obr. 1 a 2), přičemž 
samotné přidělování jednotlivých tvrzení vychází z jejich individuálního názoru, rozhodnutí 
či pocitu. Respondenti tak jednotlivým výrokům přikládají subjektivní význam, čímž odhalí 
svůj subjektivní pohled (Smith, N. W., 2001) nebo osobní profil (Brouwer, M, 1999). 

Takto realizovaný výzkum vede k tomu, že roztřídění jednotlivých výpovědí přibližně 
odpovídá normálnímu rozdělení, které má zásadní význam v teorii pravděpodobnosti 
a v matematické statistice, neboť se jím řídí (alespoň „přibližně“) mnoho náhodných veličin. 
Za určitých podmínek totiž dobře aproximuje řadu jiných (i diskrétních) pravděpodobnostních 
rozdělení, z čehož plynou výhody pro následné statistické zpracování výsledků šetření.  
 

 
Obr. 1: Šablona pro rozmístění jednotlivých kartiček – Q-set 

 
Obr. 2: Kvazinormální (Gaussovo) rozdělení kartiček s výroky 

Jednotlivá uspořádání výroků respondentů jsou pak podrobena faktorové analýze. 
W. Stephenson (1935) představil Q-metodiku inverze tradiční faktorové analýzy v tom 
smyslu, že Q-metodologicky koreluje osobnostní profily místo zkoušek. Dříve byl testován 
velký počet respondentů malým počtem testů, nyní je to naopak, malé množství respondentů 
je testováno velkým počtem testů. Vzájemný vztah mezi osobními profily pak naznačuje 
podobné názory, nebo segmenty subjektivity (Brown, R. S., 1993). Blíže je o této 
problematice pojednáno v další části textu, která je věnována metodě sběru a zpracování dat 
výzkumu. 

Q-metodologii můžeme dle Sextona, D., Snyderové, P. a Wadsworthové, D. (1998, on-
line) označit za významnou výzkumnou kvalitativně orientovanou metodu, vzhledem 
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ke zkoumání subjektivních názorů respondentů na předkládaný Q-set. Současně však můžeme 
Q-metodologii považovat i za metodu kvantitativní, a to kvůli následnému statistickému 
zpracování dat. 
 
VLASTNÍ VÝZKUM  

Ve vlastním výzkumu jsme pracovali se sadou výroků, vytvořených na základě 
teoretické analýzy odborné literatury, které vystihovaly naše výzkumné záměry. Konkrétně 
jsme sestavili 60 očíslovaných Q-typů (kartiček) – viz tabulky č. 1 až 10, jež jsme 
následně předložili učitelům základních a středních škol v Olomouckém a Moravskoslezském 
kraji. Jednotlivé kartičky reprezentovaly možné odpovědi na námi formulovanou základní 
otázku: 
„Do jaké míry souhlasíte s výroky uvedenými na kartičkách, které se týkají optimálního 
využití interaktivní tabule ve vyučovacím procesu?“ 
 
Tab. č. 1: Q-typy, které se týkají hodnotící oblasti z hlediska žáka 
 

1. Hodnotící oblast z hlediska žáka 
 
1. Výuka podporovaná interaktivní tabulí je vhodná pro žáky 1. stupně ZŠ. 
2. Výuka podporovaná interaktivní tabulí přispívá k větší srozumitelnosti 

prezentovaného učiva. 
5. Výuka podporovaná interaktivní tabulí je vhodná pro žáky 2. stupně ZŠ. 
9. Výuka podporovaná interaktivní tabulí je vhodná pro žáky SŠ. 
13. Výuku podporovanou interaktivní tabulí lze realizovat bez rozdílu věku žáků (věk 

žáků je potřeba zohlednit při výběru, resp. při vytváření vzdělávacího obsahu). 
14. Výuka podporovaná interaktivní tabulí, která atraktivním způsobem prezentuje 

vzdělávací obsah a při které je žák aktivně zapojen, prodlužuje dobu žákovy 
pozornosti. 

15. Výuka podporovaná interaktivní tabulí přispívá k nárůstu motivace a aktivity 
žáků. 

16. Při používání interaktivní tabule lze rozpoznat u konkrétních žáků preferovaný 
způsob učení, a to následně zohlednit při jejich individuální podpoře. 

 
Tab. č. 2: Q-typy, které se týkají hodnotící oblasti z hlediska přípravy učitele na výuku 
 

2. Hodnotící oblast z hlediska přípravy učitele na výuku 
 
6. Využití interaktivní tabule ve výuce usnadňuje učitelům vytvářet scénář výuky. 
10. Využívání interaktivní tabule ve výuce učiteli usnadňuje aktualizaci a doplnění 

příprav na výuku. 
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Tab. č. 3: Q-typy, které se týkají hodnotící oblasti z hlediska technických výukových 
prostředků 
 

3. Hodnotící oblast z hlediska technických výukových prostředků 
 
3. Interaktivní tabule nahradí běžnou školní tabuli. 
4. Interaktivní tabule je vhodná pro vyšší stupně škol (2. stupeň ZŠ, SŠ). 
7. Interaktivní tabule je doplňkem běžné školní tabule. 
8. Interaktivní tabule je vhodná k použití výukových programů. 
11. Interaktivní tabule snímající pohyb po tabuli prostřednictvím elektrického odporu 

(SMART Board) je vhodná pro 1. stupeň ZŠ z důvodu možnosti ovládání kurzoru 
myši prstem. 

12. Učitel, který pracuje s interaktivní tabulí, by měl být schopen využívat možností 
internetu a elektronické komunikace (př. e-mail, video chat). 

17. K optimálnímu využití interaktivní tabule ve vyučovacím procesu je zapotřebí 
schopnost učitele pracovat s digitální kamerou, digitálním fotoaparátem a 
webovou kamerou. 

18. K optimálnímu využití interaktivní tabule ve vyučovacím procesu je zapotřebí 
schopnost učitele ovládat software zhotovený pro interaktivní tabuli, který 
umožňuje vytvářet výukové interaktivní aplikace. 

19. Předpokladem pro využití interaktivní tabule ve výuce je schopnost učitele 
pracovat s aplikacemi obsaženými v kancelářském balíku MS Office (např. MS 
Word, MS PowerPoint), příp. v některém obdobném balíku kancelářských 
programů. 

20. Znalost obsluhy, nastavení (kalibrace pracovní plochy interaktivní tabule) a 
samozřejmě zapojení a zprovoznění počítače, dataprojektoru a vlastní interaktivní 
tabule je potřebná k optimálnímu využití interaktivní tabule ve vyučovacím 
procesu. 

21. Učitel, který pracuje s interaktivní tabulí, by měl být schopen pracovat s 
programy pro úpravu obrázků a audio / video souborů. 
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Tab. č. 4: Q-typy, které se týkají hodnotící oblasti z hlediska obsahu vzdělávání a výuky – 
učiva 
 

4. Hodnotící oblast z hlediska obsahu vzdělávání a výuky - učiva 
 
22. Interaktivní tabule žákům usnadňuje vnímání obrazových dynamických 

informací, př. video, animace. 
25. Interaktivní tabule žákům usnadňuje vnímání promítaných textových informací. 
26. Interaktivní tabule má pro žáky významný vliv na chápání struktury učiva. 
29. Interaktivní tabule žákům usnadňuje vnímání zvukových (auditivních) informací. 
30. Použití interaktivní tabule ve výuce usnadňuje žákům prezentaci vlastních 

informací, např. domácí úkoly, projekty. 
33. Interaktivní tabule žákům usnadňuje vnímání obrazových statických informací, 

př. obrázky, schémata. 
 
Tab. č. 5: Q-typy, které se týkají hodnotící oblasti z hlediska typů výuky 
 

5. Hodnotící oblast z hlediska typů výuky 
 
23. Interaktivní tabule má výhodné postavení v takové výuce, ve které převládají 

heuristické postupy, objevování a výzkumná činnost žáků řízená učitelem. 
24. Interaktivní tabule má výhodné postavení v takové výuce, ve které převládá 

produkce, praktická činnost žáků, motorická aktivita a pracovní činnost. 
31. Interaktivní tabule má výhodné postavení ve výuce, v níž převládá řízení učební 

aktivity žáků prostřednictvím počítačů a vyučovacích programů. 
34. Interaktivní tabule má výhodné postavení v takové výuce, ve které převládá 

předávání informací učitelem. 
 

Tab. č. 6: Q-typy, které se týkají hodnotící oblasti z hlediska fází výuky 
 

6. Hodnotící oblast z hlediska fází výuky 
 
28. Možností interaktivní tabule je vhodné využít při psychické přípravě žáka na 

učení. 
32. Možností interaktivní tabule je vhodné využít při osvojování učiva, nových 

vědomostí, při vytváření představ a pojmů nebo např. při rozvoji poznávacích 
procesů. 

35. Možností interaktivní tabule je vhodné využít při upevňování a prohlubování 
osvojovaných vědomostí a dovedností. 

36. Možností interaktivní tabule je vhodné využít v těchto fázích výuky: kontrola, 
hodnocení, klasifikace. 
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Tab. č. 7: Q-typy, které se týkají hodnotící oblasti z hlediska pedagogické komunikace 
 

7. Hodnotící oblast z hlediska pedagogické komunikace  
 
27. Použití interaktivní tabule usnadňuje tvorbu zápisu na tabuli. 
37. Práce s interaktivní tabulí ve výuce usnadňuje pedagogickou komunikaci mezi 

učitelem a žákem. 
41. Použití interaktivní tabule zpřesňuje verbální projev učitele. 
45. Použití interaktivní tabule doplňuje verbální projev učitele. 
49. Použití interaktivní tabule omezuje učitele v psaném projevu na klasickou tabuli. 

 
Tab. č. 8: Q-typy, které se týkají hodnotící oblasti z hlediska diagnostiky výsledků výuky 
 

8. Hodnotící oblast z hlediska diagnostiky výsledků výuky 
 
38. Interaktivní tabuli je vhodné využít při použití didaktického testu. 
42. Interaktivní tabuli je vhodné využít při výkonové, praktické zkoušce 

(psychomotorické dovednosti). 
46. Interaktivní tabuli je vhodné využít při hodnocení výsledků grafické, výtvarné či 

například praktické činnosti žáka. 
53. Interaktivní tabuli je vhodné využít při písemném zkoušení. 
57. Interaktivní tabuli je vhodné využít při ústním zkoušení. 

 
Tab. č. 9: Q-typy, které se týkají hodnotící oblasti z hlediska organizačních forem výuky 
 

9. Hodnotící oblast z hlediska organizačních forem výuky 
 
39. Výuku podporovanou interaktivní tabulí je vhodné využít v běžné 

(nespecializované) učebně. 
43. Interaktivní tabule usnadňuje střídání jednotlivých organizačních forem výuky, 

např. přechod z výuky hromadné na skupinovou. 
47. Interaktivní tabule umožňuje optimální rozmístění žáků ve třídě. 
50. Výuku podporovanou interaktivní tabulí je vhodné využít při hromadném 

(frontálním) vyučování. 
51. Interaktivní tabuli je vhodné využít při vícehodinové, tj. blokové výuce. 
54. Výuku podporovanou interaktivní tabulí je vhodné využít při skupinovém a 

párovém vyučování. 
58. Výuku podporovanou interaktivní tabulí je vhodné využít ve specializované 

učebně. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 „Strategie technického vzdělávání v reflexi doby“ 
Ústí nad Labem  

 - 128 - 

Tab. č. 10: Q-typy, které se týkají hodnotící oblasti z hlediska metod výuky 
 

10. Hodnotící oblast z hlediska metod výuky 
 
40. Interaktivní tabuli je vhodné využít při výkladu učební látky. 
44. Interaktivní tabuli je vhodné využít při demonstraci. 
48. Interaktivní tabuli je vhodné využít při vyhledávání informací. 
52. Interaktivní tabuli je vhodné využít při opakování a procvičování učební látky. 
55. Interaktivní tabuli je vhodné využít u programovaného učení. 
56. Interaktivní tabuli je vhodné využít při řešení úloh. 
59. Interaktivní tabuli je vhodné využít u metody problémového výkladu. 
60. Interaktivní tabuli je vhodné využít při didaktické hře. 

 
Učitelé pak vzájemným porovnáváním a tříděním kartiček vyjadřovali míru svého 

souhlasu s danými výroky. Přidělovali jim různý stupeň významu od nejdůležitějšího 
po nejméně důležitý, přičemž byli limitováni tím, že každá úroveň významu směla být 
obsazena jen určitým počtem výroků, což je patrno ve výše uvedené šabloně na Obr. 1, podle 
níž třídění probíhalo. 
Po rozmístění jednotlivých Q-typů do šablony, která námi zobrazené bodové ohodnocení 
pozic neobsahovala, zapsali učitelé číselné označení všech kartiček do připraveného 
formuláře, z něhož jsme pak čerpali výsledná data. 
 
STATISTICKÉ POSTUPY A ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ ZÍSKANÝCH DAT 

Získaná metrická data skrze Q-metodologii jsme posléze podrobili vybraným 
statistickým postupům. Nejprve jsme určili míry ústřední tendence pro všechna měření 
(aritmetické průměry), včetně směrodatných odchylek, pomocí nichž jsme mohli přibližně 
stanovit, které Q-typy hodnotili učitelé jako nejdůležitější a které jako nejméně podstatné. 

Po provedené deskripci preferencí všech kartiček nás poté zajímalo, zda se volby Q-
typů mezi učiteli základních a středních škol statisticky významně odlišují. Pro ověření 
odlišností jednotlivých voleb Q-typů jsme proto zvolili jeden z nejvýznamnějších 
statistických testů významnosti pro data metrická, a to Studentův t-test, díky němuž jsme 
mohli rozhodnout, zda mají data získaná u skupin učitelů na základních a středních školách 
stejný aritmetický průměr. 

Dalším logickým krokem v našem vyhodnocování výzkumu bylo zjistit, jestli Q-třídění 
výroků (Q-typů) jednotlivých respondentů nevykazuje nějaké podobnosti, a protože v případě 
námi využitého Q-metodologického postupu se nám podařilo nashromáždit velké 
množství dat, bylo proto nutné zvolit takový postup, který bude vhodný nejen pro určení 
počtu, ale i povahy základních proměnných. Zvolili jsme tedy tzv. Faktorovou analýzu 
(viz W. Stephenson, 1935). 

Jde o metodu, skrze niž lze u velkého množství údajů měření určit počet a povahu 
základních proměnných. Také ji můžeme charakterizovat jako metodu extrahování 
společných faktorových rozptylů z řad údajů jednotlivých měření.  
Velká výhoda faktorové analýzy spočívá v tom, že napomáhá vědeckým pracovníkům 
postihnout a identifikovat společné nebo podstatné vlastnosti měření (Kerlinger, F. N., 1972). 

Na závěr doplníme, že jsme veškeré statistické výpočty provedli v analytickém systému 
STATISTICA CZ 9.0. 
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ZÁVĚR  
Q-metodologie představuje metodu, jež je vhodná, jak bylo zmíněno v úvodní pasáži 

příspěvku, k intenzivnímu zkoumání menšího počtu respondentů. Mezí její výhody patří 
bezesporu to, že ji lze libovolně a mnohokrát opakovat. Hodí se k objevování nových oblastí 
výzkumu, kdy na bázi malé, ovšem pečlivě vybrané skupiny respondentů, můžeme získat 
prvotní informace, jež lze dalšími metodami a na základě dostatečně velkého vzorku 
respondentů ověřovat.  

V příspěvku jsme se proto zaměřili na stručný nástin této metody a hlavně na popis 
jejího využití v konkrétní výzkumné situaci. Hodnotící oblasti a příklady Q-typů, podložené 
studiem a teoretickou analýzou odborné literatury, jsme demonstrovali tabulkami uvedenými 
v textu. Poté jsme rovněž věnovali pozornost následným statistickým postupům, vedoucím 
k vyhodnocení velkého množství získaných dat, která nám Q-metodologie poskytla.  
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a informační výchova“. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem 
a státním rozpočtem ČR. 
 
 
2.11 INTERAKTIVNÍ TABULE VE VZDĚLÁVÁNÍ TECHNICKÝCH 

PŘEDMĚTŮ 
INTERAKTIVE BOARD IN THE TECHNICAL SUBJECTS 
 
David VANĚČEK 
 
ÚVOD 

Celosvětový vývoj vědy a techniky a tzv. informační exploze bezesporu ovlivňují oblast 
vzdělávání. Ve školství jsou překotně aplikovány nové a nové moderní technologie. Nezřídka 
učitelé zůstávají zcela ne připraveni na tento vývoj. Jsou na ně kladeny stále vyšší a vyšší 
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požadavky. Je tedy otázkou jak v budoucnosti připravovat učitele, aby tyto zvýšené 
požadavky zvládli.  
 
CHARAKTERISTIKA INTERAKTIVNÍ TABULE 

Dotyková tabule kombinuje výhody běžné klasické tabule a velké dotykové 
obrazovky. Po připojení datového projektoru se na ploše zcela reálně zobrazí obrazovka 
počítače. Rukou, ukazovátkem či tužkou je pak možné ovládat počítač, vyhledávat a 
zobrazovat informace z internetu, promítat videozáznam nebo prezentovat přímo z plochy. Na 
tabuli je možno také psát stíratelnými fixy jako na běžnou bílou tabuli, s tím rozdílem, že 
napsaný text se uloží přímo do počítače. Z počítače je možno vše pomocí elektronické pošty 
rozeslat účastníkům nebo po připojení tiskárny vytisknout. Místo pera je možná práce pouze 
prsty. Lze pracovat podobným způsobem jako např. na dotykových mobilních telefonech. 
Snadno a rychle zvětšovat či zmenšovat objekty použitím obou prstů. Tabuli může ovládat 
současně více studentů najednou bez nutnosti kliknutí na ikonu nástroje jen pomocí prstů a 
mazat lze tabuli zápěstím. 

Využití této didaktické pomůcky klade na učitele vysoké jak technické, tak především 
didaktické nároky. Po učiteli je vyžadováno použití nových didaktických postupů. Práce 
s touto didaktickou pomůckou je odlišná od používaní například statické projekce. Filozofie 
používání je v případě dotykové tabule odlišná. Pokud se učitel nedokáže s tímto přístupem 
ztotožnit, její využívání ve výuce nemusí přinést nic nového. Některé zahraniční studie 
poukazují také na fakt, že prostřednictvím interaktivní tabule má učitel možnost zahrnout 
studenty daleko větším množstvím informací a aktivit než u klasických výukových 
prostředků. To může ve vybraných případech vést k přetížení studentů. Svým charakterem 
splňuje dotyková tabule požadavky a nároky dnešní doby a nejvíce odpovídá mentalitě 
mladých lidí. Řada učitelů však zůstává u stylu výuky, která ne vždy odpovídá moderní době 
a možnostem. Tento styl pak nemusí korespondovat s mentalitou mladé generace a je příčinou 
řady konfliktů mezi studenty a jejich učitely. Nejvíce je tento aspekt vidět na úrovni 
základních škol.  

Obvykle se široká odborná veřejnost prostřednictvím publikovaných článků dozvídá 
převážně o přednostech využívání interaktivní tabule. Přemyšlení o problémech, praktických 
věcech, reálnosti bývá již publikováno méně. Z těchto důvodů nebude autor vyjmenovávat 
pouhý výčet výhod či nevýhod, ale pokusí se i o jejich určitou konfrontaci. 

 
MÝTY (VYBRANÉ) A SKUTEČNOST VÝHOD ELEKTRONICKÉ TABULE 
Tradovaný mýtus             Skutečnost 

Studenty je možné vhodným využitím 
interaktivní tabule lépe motivovat k učení. 
 

Je to pravda, ale samotná existence 
interaktivní tabule nezajistí lepší motivaci 
k učení. Nosné zůstává samotné 
zpracování a příprava učitele na vyučovací 
hodinu. 

Učivo je možné lépe vizualizovat, je 
možné využívat animace, přesouvat 
objekty. 

Ano, pokud učitel takto tabuli používá a 
nevyužívá ji pouze jen pro samotnou 
projekci. Nutný předpoklad je, že učitel 
má takové materiály (např. animace) 
k dispozici. Učebnic pro interaktivní 
tabule je stále málo.  

Je možné déle udržet pozornost studentů. Pokud se interaktivní tabule využívá velmi 
často, zájem studentů klesá. Navíc řada 
studentů si stěžuje na to, že s celodenním 
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používáním je spojena vyšší únava, 
případně bolest a únava očí.  

Vytvořené materiály je možné využívat 
opakovaně, případně je snadno doplnit či 
upravit. 

Je to pravda. Ovšem samotná příprava 
výukových materiálů je časově náročná. 
Navíc pokud má být výukový materiál 
dostatečně interaktivní tak je příprava i po 
technické stránce značně náročná.    

Text napsaný přímo při vyučovací hodině 
je možné si snadno uložit a 
prostřednictvím Internetu sdílet se 
studenty.   

Tvrzení tohoto typu předpokládá, že 
všichni studenti mají k dispozici Internet a 
PC. I přesto, že je tato podmínka splněna, 
studenti v takovém případě nejsou nuceni 
si zapisovat a tím netrénují písemný projev 
a další související schopnosti a dovednosti. 
Klasická učebnice bývá odsunuta do 
pozadí a studenti se tak nenaučí pracovat 
s učebnicí. 

Studenti si při práci s interaktivní tabulí 
rozvíjejí informační a počítačovou 
gramotnost, která je pro dnešní život 
nevyhnutelná   

Pouze v případě, že učitel využívá všech 
možností tabule a nepoužívá ji pouze jako 
projekční plátno.  

Je možné snadno předvádět virtuální 
experimenty. 

Ano, ale řadu učitelů to může svádět 
k tomu, aby i jednoduché a snadno 
realizovatelné experimenty prováděli 
prostřednictvím interaktivní tabule a tím 
dochází k potlačení reálného experimentu 
ve třídě. Reálný experiment si studenti 
mohou osahat, vyzkoušet.  

Studenty snáze a aktivněji zapojíme do 
výuky. 

Opět je to úzce spojeno s přípravou učitele 
na vyučovací hodinu a záleží na tom jak 
učitel vyučovací hodinu zpracuje. 
Interaktivní tabule může, ale v některých 
případech ani nemusí, být dobrým 
pomocníkem. 

 
Na tomto místě bych rád upozornil, že autor považuje interaktivní tabule za velice vhodný 
nástroj v rukách učitele a není v žádném případě odpůrcem interaktivních tabulí, jak by se 
mohlo z předchozího textu zdát. Není ovšem neúnavným propagátorem jak by se mohlo jevit 
u jiných autorů, kteří publikovali či publikují na toto téma. Z dotazníkového šetření mezi 
učitely středních škol, které není předmětem tohoto článku a je uveden jen pro dokreslení 
situace vyplývá např.: 

- situace na SŠ je s vybaveností škol interaktivní tabulí velmi rozdílná 
- zatím není standardem, že by učitel, který si udělá přípravy na interaktivní tabuli ji měl 

bezproblémově k dispozici (na řadě škol je interaktivní tabule např. pouze 
v počítačových či speciálních učebnách). Učitel v těchto případech musí mít dvojí 
přípravu. 

Z šetření plyne celá řada problémů, které bude potřeba řešit, aby mohlo dojít k naplnění 
didakticky vhodného využívání těchto tabulí na středních školách.    
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PRAKTICKÁ UKÁZKA – látka pro střední odborné školy. 
Opakování (a kontrola domácí přípravy studentů) proběhne také prostřednictvím interaktivní 
tabule:                              
- na obrázku popsat hlavní části posuvného měřítka (viz. obr. č. 1);  

 
Obr. č. 1: Ukázka jak studenti přiřadili pojmy k obrázku. 
- vyjmenovat, pro měření kterých délkových rozměrů je posuvné měřítko možno použít, 

popsat postup při měření, ukázat na konkrétním příkladu měřené součásti (správné možnosti 
studenti označili zelenou barvou, nesprávné škrtli červenou. 
.              

 
Obr. č. 2: Ukázka odpovědí studentů u tabule 
 
- uvést zaručenou přesnost posuvného měřítka, vztah, který pro to platí (zde bez ukázky); 
- klasifikovat posuvné měřítko podle různých hledisek dělení měřidel (zde bez ukázky). 
Jedna z možných variant prezentace nového učiva:  učitel začne motivací v podobě vhodně 
formulovaných otázek. Např. vystačíte v běžné strojírenské praxi s přesností posuvného 
měřítka? Která další délková měřidla ještě znáte? Která z nich jsou pro přímé měření délek? 
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Jsou přesnější než posuvné měřítko?         
Následoval by výklad nové látky s demonstrací za pomoci interaktivní tabule. 
- popis konstrukce třmenového mikrometru na obrázku příčného řezu mikrometru (zde bez 
ukázky); 
- popis hlavních částí na zjednodušeném schématu třmenového mikrometru: v této fázi se 
aktivně zapojí studenti a za pomoci doplňujících otázek učitele označí na zjednodušeném 
schématu mikrometru jeho jednotlivé části; 

 
Obr.č. 3: Studenti aktivně označují a přiřazují jednotlivé části mikrometru.  
- nákres mikrometru do sešitu podle zjednodušeného schématu (zde bez ukázky); 
- určení  zaručené přesnosti mikrometru, měřícího rozsahu, zápis do sešitu. 
 

 
Obr.č.4: Určení přesnosti mikrometru.  
Učitel motivuje studenty otázkami: 
Podívejte se na trubičku se stupnicí. Vidíte referenční čáru a dvě stupnice. 
S jakým dělením je stupnice nad referenční čárou? 
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Co můžete říct o stupnici pod referenční čárou? 
Kolik dílků je na stupnici otáčivého bubínku? 
O jakou hodnotu se posune pohyblivý měřící dotek, když bubínkem pootočíme jednou 
dokola? 

O jakou hodnotu se posune pohyblivý měřící dotek, když pootočíme bubínkem o jeden 
dílek? 

Jaká je zaručená přesnost třmenového mikrometru? 
 
- odečítání hodnot ze stupnice mikrometru – obrázek a praktické ověření na skutečném 

mikrometru (zde bez ukázky); 
- zařazení měřidla podle různých hledisek dělení měřidel, zápis do sešitu (zde bez ukázky);  
- postup při měření třmenovým mikrometrem (stojánek, měřená součást, zajištění polohy, 

odečítání hodnot), (zde bez ukázky); 
- příklady různých konstrukčních úprav podle účelu použití (zde bez ukázky); 
- použití mikrometru pro měření délkových rozměrů (zde bez ukázky). 

Následovalo by shrnutí nového učiva se studenty prostřednictvím otázek na interaktivní 
tabuli:             
Popište a ukažte hlavní částí třmenového mikrometru. 

 
Obr.č.5: Ukázka jak studenti přiřadili jednotlivé pojmy.  
S jakou přesností měříme mikrometrem? 
Popište postup při měření třmenovým mikrometrem. 
Uveďte příklady použití mikrometru v praxi. 
Následovalo by zadání domácího úkolu: promyslete postup při měření vnějších průměrů zubů 
protahovacího trnu pomocí mikrometru. Měřených rozměrů bude šestnáct. Navrhněte tabulku 
pro zapisování naměřených hodnot, máte-li opakovat každé měření 5x a budete hodnotit vliv 
náhodných chyb na přesnost měření. Tabulku připravte v Excelu. 
Příští vyučovací hodinu: kontrola posuvného měřítka a mikrometru. 

 
ZÁVĚR  
Vybavování škol moderní technikou má progresivní vývoj. Z těchto důvodů je vysoce 
pravděpodobné, že budeme jako učitelé ať již chtěně či nechtěně, konfrontování s moderní 
technikou jako je právě například interaktivní tabule. Vždy bude záležet na erudici učitele jak 
se na vyučovací hodinu připraví a jakým způsobem danou techniku využije ve prospěch 
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naplnění výukových cílů. Je nutné stále pracovat na vylepšování metodiky práce s moderními 
technikami prostřednictvím vhodně zpracovaného obsahu učební pomůcky např. právě pro 
interaktivní tabuli.   
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2.12 POZASZKOLNE WYKORZYSTANIE KOMPUTERA I 

INTERNETU PRZEZ UCZNIÓW SZKÓŁ 
PONADGIMNAZJALNYCH 

 
USE OF COMPUTERS AND THE INTERNET BY STUDENTS IN POST-LOWER 
SECONDARY SCHOOLS AFTER COMPULSORY SCHOOL ACTIVITIES  
 
Ireneusz ZAWŁOCKI, Krzysztof NIEWIADOMSKI 
 
 Dynamicznie rozwijające się technologie informatyczno-komunikacyjne, w tym 
szczególnie komputer i Internet w coraz szerszym zakresie wdzierają się praktycznie we 
wszystkie dziedziny życia współczesnego człowieka i społeczeństwa, utwierdzając go w 
przekonaniu, że bez nich nie byłby w stanie racjonalnie funkcjonować. Szczególnie młode 
pokolenie – uczniowie i studenci – organizuje wiele obszarów swojego życia w integracji z 
tymi multimediami, w naturalny sposób kształtując społeczeństwo informatyczne. Odgrywają 
one również znaczącą role we współczesnych systemach oświatowych, pozwalając 
wykorzystać ich niepodważalne walory edukacyjne.  
Komputer i Internet  są bardzo przydatnym narzędziem edukacyjnym - są nowoczesne, łatwo 
i ogólnie dostępne, pomagają zaoszczędzić czas i ułatwiają pracę, umożliwiają nam dostęp do 
ogromu rozmaitych informacji oraz nie tylko uczą, ale także rozwijają zainteresowania, 
poszerzają horyzonty i budują wyobraźnię. Lecz jak ogólnie wiadomo zawsze są dwie strony 
medalu. Komputer wraz z Internetem jako pomoc w edukacji oprócz niekwestionowanych 
zalet posiada również pewne istotne wady (Andrzejewska 2006, Morbitzer 2002). Ujawniają 
się one przede wszystkim w pozaszkolnym ich wykorzystywaniu przez młodzież, a to jest 
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dominujące miejsce ich wykorzystania. Zarówno z własnych obserwacji i badań autorów 
niniejszego opracowania, jak i coraz liczniejszych materiałów literaturowych jednoznacznie 
wynika, że dzieci i młodzież coraz więcej czasu spędzają przy komputerze i Internecie, 
szczególnie w domu – średnio kilka godzin dziennie -  bardzo często nieracjonalnie 
korzystając z tych mediów.    Tym czasem młodzi ludzie  bardzo rzadko zauważają u siebie 
niebezpieczne symptomy czy zjawiska związane z długotrwałą pracą przy komputerze. 
Znakomita większość z nich nie wyobraża sobie życia bez korzystania ze sprzętu 
komputerowego i bez dostępu do Internetu. 

O zagrożeniach można mówić wtedy, gdy zajęcia i czynności wykonywane przez 
dzieci i młodzież poza szkołą wywołują potencjalne lub rzeczywiste ujemne, niekorzystne 
zmiany w rozwoju i edukacji młodego człowieka oraz w życiu jego rodziny. Przede 
wszystkim istnieje ogromne niebezpieczeństwo i możliwość uzależnienia się od omawianych 
mediów, co w konsekwencji prowadzi do wad postawy, wzroku, a także zaburzeń 
psychicznych, nie wspominając już o pornografii, przemocy czy też pedofilii.  
Komputer, pochłaniając młodemu człowiekowi dużo czasu, może stać się przyczyną 
zaniedbań w nauce i rozwoju fizycznym. Należy pamiętać, że młodzież potrzebuje rozwoju 
holistycznego, tj. harmonijnego wszystkich trzech sfer osobowości: intelektualnej, fizycznej i 
duchowej (emocjonalnej). Nieracjonalnie używane komputer i Internet tę równowagę 
naruszają.  
 Z powyższych faktów jednoznacznie wynika, że  podstawowym zadaniem szkoły jest 
przygotowanie młodzieży do życia i funkcjonowania w określonych warunkach, a takie 
warunki występują obecnie w tworzącym się nieustannie społeczeństwie informacyjnym 
(społeczeństwie, w którym istotną rolę pełnią media przekazujące informacje). Na szkole 
spoczywa więc podwójny obowiązek: z jednej strony wykorzystywania nowoczesnych 
technologii informacyjnych w procesie nauczania, z drugiej zaś przygotowania uczniów do 
racjonalnego korzystania z tych technologii. Inaczej mówiąc, rola nauczycieli wspomagana 
przez rodziców polega na tym, aby ich podopieczni i oni sami nauczyli się posługiwać tym 
wielofunkcyjnym narzędziem, jakim jest komputer z Internetem  w sposób, który przyniesie 
im jak najwięcej korzyści, przyjemności i niejednokrotnie radości. 

   Autorzy niniejszego opracowania od kilku lat zajmują się scharakteryzowaną wyżej 
problematyką  wykorzystywania komputera i Internetu przez młodzież szkół, szczególnie 
ponadgimnazjalnych (Niewiadomski, Zawłocki 2006, Zawłocki 2000, Zawłocki, 
Niewiadomski 2006). Zarówno z naszych badań, jak i innych materiałów literaturowych 
wynika, że znakomita większość uczniów tych szkół posiada własny komputer domowy z 
dostępem do Internetu. I wskaźnik ten z roku na rok znacząco się poprawia.  
W celu sprawdzenia obszarów pozaszkolnego wykorzystania tych mediów przez młodzież, ze 
szczególnym uwzględnieniem w domowym procesie uczenia się przeprowadzono badania 
ankietowe wśród uczniów częstochowskich szkół ponadgimnazjalnych.  Zostało nimi 
objętych  84 uczniów w wieku 17-19 lat - po 42 chłopców i  dziewcząt. Z czego 58% (49 
osób) ankietowanych uczniów zamieszkuje w mieście, zaś pozostali są mieszkańcami wsi. 
Aby określić czy i w jakim stopniu badani uczniowie wykorzystują komputer do nauki 
domowej należało na wstępie ustalić ogólny czas, który przeznaczają dziennie na 
„przesiadywanie” przed komputerem (rys.1). I tak spośród wszystkich badanych 33%         
(28 osób) uczniów spędza czas przed komputerem w granicach 2-3 godzin dziennie. 26%    
(22 osoby) badanych spędza każdego dnia przed komputerem od 1 do 2 godzin, a 23%        
(19 osób) badanych spędza tego czasu aż 4-5 godz. Więcej niż 5 godzin udzieliło odpowiedzi 
11% (9 osób) badanych. I tylko 6 osób (7% badanych) wskazało, że korzysta z komputera 
mniej niż 1 godzinę dziennie. Uzyskane wyniki pokazują jak dużą popularnością cieszy się 
komputer wśród polskiej młodzieży i że stał się już nieodzowną częścią codziennego czasu 
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wolnego uczniów. W porównaniu z naszymi wcześniejszymi badaniami (Zawłocki, 
Niewiadomski 2006) czas ten systematycznie wydłuża się. 
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Rys. 1.  Średnia liczba godzin spędzanych przy komputerze w ciągu jednego dnia w badanej 
grupie w liczbach bezwzględnych. 
 

Porównując dziewczęta i chłopców biorących udział w ankiecie pod względem 
wykorzystania komputera uwidaczniają się pewne rozbieżności (rys. 2). Otóż w przypadku 
dziewcząt największą grupę stanowią uczennice, które spędzają przed komputerem średnio od 
1 do 2 godzin, gdzie w przypadku chłopców czas ten obejmuje od 2 do 3 godzin dziennie. 
Dodatkowo przy 11% (9 osób) wszystkich badanych  spędzających przed komputerem 
powyżej 5 godzin tylko 1,2% (1 osoba) stanowią dziewczęta. Jest to istotna różnica, która 
może wpłynąć na inne postrzeganie komputera jako narzędzie do nauki przez obie płcie. 
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Rys. 2.  Średnia liczba godzin spędzonych przy komputerze – oddzielnie chłopcy                    
i dziewczyny – w ciągu jednego dnia. 
 
W przeprowadzonym badaniu zapytano uczniów czy, a jeśli tak to  ile z dziennego czasu 
spędzonego przed komputerem poświęcają na naukę (rys. 3). W rezultacie uzyskano średni 
czas dla całej grupy badanych, który wynosi 45 minut. Przedstawiając zaś średnią tego czasu 
dla dziewczyn (49 minut) i chłopców (41 minut) okazuje się, że tak naprawdę nie jest to duża 
rozbieżność. 

Średnia czasu dla wszystkich badanych uczniów = 45 min
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Rys. 3.  Średni czas (w minutach) poświęcony przez uczniów na naukę z wykorzystaniem 
komputera i Internetu dziennie. 

Jest to dość zaskakujące, że przy dostrzeganej większej liczbie godzin spędzanych 
przed komputerem przez chłopców, czas przeznaczony na  naukę wyrównuje się, a nawet jest 
wyższy u dziewcząt. Można wysunąć z tego faktu dwie podstawowe hipotezy. Po pierwsze 
chłopcy bardziej niż dziewczyny preferują spędzanie czasu przy komputerze, interesując się 
w większym stopniu nowinkami elektronicznymi co nie oznacza, że tym samym czas 
poświęcony na uczenie się również będzie wyższy. Po drugie być może chłopcy poprzez 
większą liczbę czasu poświęcanego komputerowi w większym zakresie mają opanowaną jego 
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funkcjonalność i tym samym uczenie się, rozwiązywanie pewnych zadań, czy też 
wykonywanie zadanych prac szkolnych sprawia im mniej problemu  na komputerze. Zaś te 
dziewczyny, które nie poświęcają zbyt dużo czasu komputerowi, mają mniejsze umiejętności 
w zakresie korzystania z niego i przy uczeniu się z zastosowaniem komputera i Internetu 
mogą z większą trudnością  stosować różne programy i aplikacje, co w rezultacie może 
wydłużać czas uczenie się. 
W badaniach zapytano również o to, jaką formę uczenia się w większym stopniu preferują 
uczniowie – tradycyjną czy z użyciem komputera i Internetu. Uzyskane odpowiedzi 
praktycznie podzieliły się po równo, z różnicą zaledwie 4 osób. Bowiem za uczeniem się z 
pomocą komputera opowiedziało się 52% (44 osoby) z całej populacji badanych uczniów. 
Jednak  w tym przypadku różnica płci uwidoczniła pewną zależność. Okazuję się, że fakt 
większej liczby czasu spędzonego przed komputerem u chłopców powoduje, że choć w 
niewielkim stopniu, to jednak częstszą formą sposobu uczenia się u chłopców jest droga 
komputerowa, zaś u dziewcząt droga tradycyjna. 

W ankiecie zapytano uczniów również o to, czy według ich opinii coraz 
popularniejsze wykorzystywanie komputera do uczenia się  przyczynia się do otrzymywania 
przez nich lepszych lub gorszych wyników w nauce. Ponad połowa badanych uważa, że 
dzięki nauce z pomocą komputera otrzymuje lepsze wyniki w nauce. Tylko jeden uczeń 
uważa, że prowadzi to do otrzymywania gorszych wyników. Jednakże aż 44% (37 osób) 
badanych uważa, że jest im trudno stwierdzić, czy komputer może przyczynić się do lepszych 
bądź gorszych wyników w nauce. Można założyć, że w tej licznej grupie uczniów 
niezdecydowanych są takie, dla których wykorzystanie komputera do nauki nie ma 
przełożenia na zmianę poziomu uzyskiwanych wyników w szkole.   
Następnie zapytano uczniów o to, czy według ich opinii wykorzystywanie komputera do 
uczenia się stanowi zagrożenie dla standardowych, tradycyjnych metod uczenia się. Ponad 
połowa (57,1% - tj. 48 osób) przebadanych uczniów uważa, że uczenie się za pomocą 
komputera jest pewnego rodzaju alternatywą, a tradycyjne sposoby uczenia się nadal będą 
używane i nie zostaną wyparte przez komputer. Ponad 30 % (29 osób) ankietowanym jest 
trudno powiedzieć, czy komputer stanowi zagrożenie dla wyparcia tradycyjnych form uczenia 
się, a 8,3%  (7 osób)  uważa, że kwestią czasu jest rezygnacja ze standardowych 
powszechnych metod nauki. Tutaj pojawia się podobny problem jaki pojawił się, gdy coraz 
popularniejsze stały się audiobooki, dostępność czasopism elektronicznych, itp. Zaczęto się 
zastanawiać, czy nowości elektroniczne nie zastąpią zwykłych papierowych książek i pracy. I 
tak jest w przypadku opinii na temat uczenia się z pomocą komputera. Uczeni zastanawiają 
się czy biblioteki przetrwają dokonującą się technologiczną rewolucję. Odpowiedzi udzielone 
na to pytanie pokazują, że tak jak książka w wydaniu tradycyjnym nadal jest popularna, 
również zdobywanie wiedzy nie da się całkowicie skomputeryzować.  
Kolejne pytanie skierowane do uczniów dotyczyło aplikacji i programów komputerowych 
wykorzystywanych najczęściej do uczenia się (rys. 4). Prawie wszyscy (80 osób)  
ankietowani uczniowie korzystają z Internetu. Głównym powodem tak dużego 
zainteresowania Internetem jest jego wielka interaktywność. Internet jest dla potencjalnego 
ucznia źródłem cennych informacji, często bardzo zaktualizowanych. Jest również 
narzędziem służącym do wymiany informacji między sobą. Ale obecnie dzięki Internetowi 
uczniowie  mają możliwość dokonania wyboru poziomu języka, na który chcą uczęszczać, 
aplikowania dokumentów rekrutacyjnych, sprawdzania wyników sprawdzianów, sprawdzania 
planu zajęć, itp. Wszystko to sprawia, że Internet jest tak cennym narzędziem wśród badanej 
grupy uczniów. Obecnie zdarza się, że nawet nauczyciele odsyłają do niego uczniów zadając 
pracę domową. Pedagodzy uważają, że uczniowie którzy na co dzień mają możliwości 
posługiwania się Internetem są bardziej elokwentni, pewni siebie i aktywni.  
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Rys. 4. Wykorzystywanie aplikacji i programów komputerowych do nauki przez 
ankietowanych uczniów w liczbach bezwzględnych (liczba respondentów). 
 
Dużą grupę ankietowanych stanowią również osoby korzystające z aplikacji systemowych 
(84,5% - tj. 71 osób), np. programów typu MS Word, MS PowerPoint, itp. Natomiast z 
wszelkiego rodzaju multimedialnych encyklopedii korzysta 44% (37 osób) wszystkich 
ankietowanych. 2,4% (2 osoby) uczniów korzysta z innego typu aplikacji (kursów 
językowych, programów do tworzenia grafiki). Z uzyskanych wyników można sformułować 
hipotezę, że uczniowie w dużym stopniu korzystają podczas nauki z najbardziej 
podstawowych form jakie daje nam komputer, tj. aplikacji systemowych i Internetu, 
gotowych rozwiązań, łatwo dostępnych. A więc mimo możliwości i dużej różnorodności form 
jakie posiada komputer uczniowie koncentrują się na tych najbardziej rozpowszechnionych. 
Młodzieży naszej nieznane są  e-podręczniki, czy coraz popularniejszy e-learning.  
Ankietowani uczniowie odpowiedzieli także na pytanie, czy spotkają się w szkole z 
zadaniami domowymi, które w wymogach nauczyciela musiały być wykonane na komputerze 
lub do ich rozwiązania konieczne było użycie komputera. Aż 99% (83 osoby) badanych 
powiedziało, że tak. Dodatkowo w pomocniczym pytaniu o częstotliwość tego zjawiska 
uczniowie w ponad 42% (34 osoby) określili to jako powtarzalne, cykliczne zjawisko, zaś 
58% (49 osoby) jako zjawisko występujące raz na jakiś czas. Świadczy to już o tym, że sami 
nauczyciele w coraz większym stopniu dostrzegają zmianę w dzisiejszym sposobie uczenia 
się uczniów. 
Badanych uczniów poproszono o wybór z listy kilku wiodących przedmiotów szkolnych 
trzech do nauki których najczęściej wykorzystują komputer. Oto zestaw tych, które były 
wybierane najczęściej (tabela 1): 
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Przedmiot Udział procentowy 

Język polski 90% 

Historia 53% 

Język obcy 36% 

Biologia 34% 

Chemia 27% 

Geografia 26% 

 
Tabela 1. Wykaz przedmiotów, do których badani uczniowie najczęściej wykorzystują 
komputer. 
 
Z uzyskanych odpowiedzi na to pytanie można wnioskować, że o ile przedmioty takie jak 
geografia, chemia czy biologia mogły być wybierane bardzo sugestywnie i zależeć od formy 
prowadzenia zajęć przed danego nauczyciela  i w przypadku badania na małej grupie może to 
nie być w pełni obiektywne i przedstawiać w tym wypadku zawyżony wynik. Lecz wybór 
języka polskiego w 90% przypadków jest świadectwem na to, że przedmiot ten w 
największym stopniu według uczniów potrzebuje wspomagania się komputerem. Wiąże się to 
być może z pisaniem wszelkiego rodzaju prac, esejów, referatów zaliczeniowych, ale również 
z wyszukiwaniem informacji na temat omawianych lektur, pomocy naukowych. Należy tutaj 
dodać, że w badaniu brali również udział uczniowie, którzy są w klasie maturalnej i tak częsty 
wybór języka polskiego może być spowodowany np. poszukiwaniami informacji do ustnej 
matury. 
Kolejne zagadnienie poruszone w ankiecie dotyczyło używania przez uczniów 
komunikatorów (np. gagu-gadu, tlen), poczty i portali społecznościowych  do kontaktowania 
się z koleżankami i kolegami oraz nauczycielami w celach związanych z nauką. Ponad 93% 
(78 osób) badanych komunikuje się w taki sposób, a zaledwie 7%  (6 osób) tego nie robi. 
Ponad 65% (51 osób) z wszystkich komunikujących się w celach związanych z nauką 
powiedziało, że robi to systematycznie. Należy tu nadmienić, że sami nauczyciele coraz 
częściej i chętniej  wykorzystują taką formę komunikacji z uczniami. 

Zarówno z zaprezentowanych w niniejszym opracowaniu badań, jak i obszernego 
materiału literaturowego jednoznaczne wynika, że młodzież przeznacza znaczącą cześć 
swojego czasu wolnego od zajęć szkolnych na przesiadywanie przed komputerem – średnio 
ponad trzy godziny dziennie, z tendencją wzrostową. Tylko nieznaczną część tego czasu 
wypełnia nauka domowa wspomagana przez te media (ok. 15 – 25%). Dla dziewczyn jak i 
chłopców biorących udział w badaniu uczenie z pomocą komputera i Internetu w dużym 
stopniu ułatwia sposób zdobywania wiadomości i najnowszych informacji. Jednocześnie jest 
dla badanej grupy uczniów sposobem na łatwiejsze, bardziej wygodne czerpanie wiedzy bez 
wychodzenia z domu. Wykorzystanie komputera do uczenia się jest pewną alternatywą dla 
uczniów. Oczywiście ma swoje zalety jak  i wady. Istotne jest to, że dla uczniów 
uczestniczących w badaniu komputer stanowi przede wszystkim szansę na efektywniejszy 
sposób przyswajania wiedzy , ale jednocześnie ankietowana młodzież nie wypiera się uczenia 
tradycyjnego. Wykorzystanie komputera i Internetu w procesie domowego uczenia się 
przyjmuje obecnie dość zróżnicowane formy, to jednak jak wynika z badań największą 
popularnością cieszą się podstawowe  programy i aplikacje. 
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W świetle powyższych faktów do podstawowych zadań współczesnej szkoły – całego 
grona pedagogicznego (również z włączeniem rodziców), a nie tylko nauczycieli informatyki 
jest z jednej strony wskazanie coraz szerszych obszarów edukacyjnych omawianych tu 
mediów z jednoczesną optymalną metodologią wykorzystania ich w procesie domowego 
uczenia się młodzieży, z drugiej zaś wskazanie wielorakich zagrożeń wynikających z 
nadmiernego niekontrolowanego przesiadywania przed komputerem z pełnym określeniem 
negatywnych skutków tego procesu w dłuższym horyzoncie czasowym i jednoczesnym 
pokazaniu sposobów wyjścia z uzależnień tego rodzaju. Aby to było możliwe  nauczyciele nie 
tylko powinni zdawać sobie z tego sprawę, ale przede wszystkim  sami powinni posiąść 
umiejętność optymalnego sposobu samokształcenia się wspomaganego komputerowo – 
systematycznie rozszerzając możliwości wykorzystania w swojej pracy pedagogicznej te  
dynamicznie rozwijające się multimedia. 
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3 TECHNICKÉ A PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA 
VYSOKÝCH ŠKOLÁCH 

 
3.1 HOW MUCH ENGINEERS NEED COMMUNICATION SKILS? 
 
Boris ABERŠEK, Metka KORDIGEL ABERŠEK 
 
INTRODUCTION 

In the context of changes in European university space, the calls for teaching engineers 
communication skills have been performed, since the demand of employability of graduate 
engineers is one of the most important arguments for changes. Traditionally engineers carry a 
stigma of being ineffective communicators, which is the reason that many engineering 
educational institutions (universities) made efforts to improve a situation: they included 
communication into the existing curricula. Such courses were mainly performed as similar 
courses in the departments for language and literature. In such cases no special 
rhetoric/communication for engineers was developed and taught, which is the consequence of 
the fact that research in the field of rhetoric for engineers hasn't got a lot of scientific research 
yet. But at the University of Maribor we designed a special rhetoric curriculum for engineers, 
based on careful analysis of rhetoric competences, engineers need, and on special didactical 
methods, we expected engineers should respond. We started with such course in the year 
2002. 

Searching for the answer to the question how much and what kind of communication 
skills needs an engineer must start from the question: 
 

• what do engineers do and how engineers think, 
• who is the  addressed audience in their communication situation,  
• which tools do they need for a successful communication and last but not least, 

 
We will analyze the logical argumentation, engineers use at performing their task/tasks 

and show, that engineer’s logical argumentation needs more tools than the logical 
argumentation of scientists, because engineers do not only explore the world and solve 
problems - the important part of their work in 21st century is to explain, why the solution of 
the problem, they suggest, is the best. For this task they need not only special logical 
arguments (which they learn in common curriculum for engineers), they need also arguments 
from other angles of rhetorical triangle. The quantity of arguments, needed for different 
kind of communication situations, engineers will have to deal with in their professional 
life differs:  

In communication among peers (colleagues, scientific audience...) almost only logos 
arguments are needed, in communication with peers with less knowledge, who are going to 
become colleges with equal level of knowledge (education), a modified vocabulary is needed 
and beside arguments of  logos one must use also arguments of ethos and pathos,  in 
communication with investors/buyers of their solutions, an equal part of logos ethos and 
pathos are needed but ethos is extremely important and in communication with public 
audience,  pathos arguments are even more important than arguments from the field of logos. 
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In our paper we will give some answers to the basic question how much and particularly 
what kind of communication skills needs an engineer. Does he need a special kind of 
argumentation or is a lesson about classical rhetorical triangle enough.  
 
METHODS – THE WAY OF ARGUMENTATION 

Aristotle's Rhetoric has had an enormous influence on the development of the art of 
rhetoric (Thompson, 1999). Not only authors writing in the peripatetic tradition, but also the 
famous Roman teachers of rhetoric, such as Cicero and Quintilian, frequently used elements 
stemming from the Aristotelian doctrine. Nevertheless, these authors were interested neither 
in an authentic interpretation of the Aristotelian works nor in the philosophical sources and 
backgrounds of the vocabulary that Aristotle had introduced to rhetorical theory. Thus, for 
two millennia the interpretation of Aristotelian rhetoric has become a matter of the history of 
rhetoric, not of philosophy. In the most influential manuscripts and editions, Aristotle's 
Rhetoric was surrounded by rhetorical works and even written speeches of other Greek and 
Latin authors, and was seldom interpreted in the context of the whole Corpus Aristotelicum. It 
was not until the last few decades that the philosophically salient features of the Aristotelian 
rhetoric were rediscovered: in construing a general theory of the persuasive, Aristotle applies 
numerous concepts and arguments that are also treated in his logical, ethical, and 
psychological writings. His theory of rhetorical arguments, for example, is only one further 
application of his general doctrine of the syllogisms, which also forms the basis of dialectic, 
logic, and his theory of demonstration. Another example is the concept of emotions: though 
emotions are one of the most important topics in the Aristotelian ethics, he nowhere offers 
such an illuminating account of single emotions as in the Rhetoric. Finally, it is the Rhetoric; 
too, that informs us about the cognitive features of language and style (Stanford encyclopedia 
of philosophy). 

Argumentation exists from way before the 19th century, where the Aristotle’s logical 
theory is found first. This indicates that argumentation was an important factor already in 
society. Until the 1950s, the approach of argumentation was based on rhetoric and logic. In 
the United States debating and argumentation became an important subject on universities and 
colleges. Textbooks appeared on ‘Principles of Argumentation’. In the 1960s and 1970s 
Perelman and Toulmin were the most influential writers on argumentation (Toulmin, 1959). 
Perelman tried to find a description of techniques of argumentation used by people to obtain 
the approval of others for their opinions. Perelman and Olbrechts-Tyteca called this ‘new 
rhetoric’. Toulmin, the other influential writer developed his theory (starting in 1950’s) in 
order to explain how argumentation occurs in the natural process of an everyday argument. 
He called his theory ‘the uses of argument’. 

Argumentation theory cannot be seen as the theory for argumentation. Various authors 
have used the argumentation theory all in a slightly different way; it is not to say which 
version is the most developed. 
 
Scope of application 

Argumentation theory is an interdisciplinary field which attracts attention from 
philosophers, logicians, linguists, legal scholars, speech communication theorists, and 
engineers too. The theory is grounded in conversational, interpersonal communication, but 
also applies to group communication and written communication. Schellens & De Jong 
(2004) illustrate the possibilities of argumentation analysis in the context of public 
information. 
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Why we (engineers) Need Rhetoric 
It could still be objected that rhetoric is only useful for those who want to outwit their 

audience and conceal their real aims, since someone who just wants to communicate the truth 
could be straightforward and would not need rhetorical tools. This, however, is not Aristotle's 
point of view: Even those who just try to establish what is just and true need the help of 
rhetoric when they are faced with a public audience. Aristotle tells us that it is impossible to 
teach such an audience, even if the speaker had the most exact knowledge of the subject. 
Obviously he thinks that the audience of a public speech consists of ordinary people who are 
not able to follow an exact proof based on the principles of a science. Further, such an 
audience can easily be distracted by factors that do not pertain to the subject at all; sometimes 
they are receptive to flattery or just try to increase their own advantage. And this situation 
becomes even worse if the constitution, the laws, and the rhetorical habits in a city are bad. 
Finally, most of the topics that are usually discussed in public speeches do not allow of exact 
knowledge, but leave room for doubt; especially in such cases it is important that the speaker 
seems to be a credible person and that the audience is in a sympathetic mood. For all those 
reasons, affecting the decisions of juries and assemblies is a matter of persuasiveness, not of 
knowledge. It is true that some people manage to be persuasive either at random or by habit, 
but it is rhetoric that gives us a method to discover all means of persuasion on any topic 
whatsoever. 
 
The Three Means of Persuasion 

The systematical core of Aristotle's Rhetoric is the doctrine that there are three technical 
means of persuasion. The attribute ‘technical’ implies two characteristics: (i) Technical 
persuasion must rest on a method, and this, in turn, is to say that we must know the reason 
why some things are persuasive and some are not. Further, methodical persuasion must rest 
on a complete analysis of what it means to be persuasive. (ii) Technical means of persuasion 
must be provided by the speaker himself, whereas preexisting facts, such as oaths, witnesses, 
testimonies, etc. are non-technical, since they cannot be prepared by the speaker. 

A speech consists of three things: the speaker, the subject that is treated in the speech 
and the listener to whom the speech is addressed. It seems that this is why only three technical 
means of persuasion are possible: Technical means of persuasion are either (a) in the 
character of the speaker, or (b) in the emotional state of the hearer or (c) in the argument 
(logos) itself. 
 
DEFINITION OF THE PROBLEM  

Important question is: How do Engineers think and what do Engineers do? In 
comparison to scientists, engineers do not only discover how machines work, their research is 
motivated, since they are solving problems to meet human needs. Actually we could say 
engineers seek optimal solutions to problems (Robinson 1998). According to Robinson (1998) 
common general definitions of engineering as in Oxford English Dictionary (1989) or 
Encyclopedia Britannica (1997) don’t tell us how engineers think and are according to that no 
help on the way of searching for suitable rhetoric and communication curriculum for 
engineers. Robinson’ Explanation of the intellectual root of engineering is more helpful. He 
suggests the following: engineering is also explaining why a particular solution to a problem 
is the best, because engineers also make judgments and provide explanations to justify their 
choices (Robinson, 1998). Such characterization of engineering thinking reveals what kind of 
argument or rhetoric is appropriate for explaining engineering decisions. A preliminary 
exploration of engineering thinking was made in Great Britain and brought some results 
(Robinson 1998). It identified the central role of analogy in finding and justifying 
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engineering solutions. This exploration pointed out a basic engineering need for at least two 
modes of argument, and these depend on what the word "best" means for a particular 
problem.  For some problems, which here will be termed "simple problems," best means the 
solution which can be proved optimal through mathematical analysis or other deductive 
reasoning.  For other problems, here called "compound problems," it is not possible to find 
such an analytic optimum, and best means the solution which is judged the most suitable 
tradeoff.  
 
What kind of argument is appropriate for explaining engineering decisions?  

In current university study programs engineering students are taught both simple and 
compound problem solving which would be enough for explaining the solution of the 
problem, they had found. That is good. What is not so good is the fact, engineers are not 
trained to argument and to persuade others, why their solution is the best. Rhetorical courses 
which were included in engineer's curricula in latest years all over EU occupied themselves 
with this problem and tried to solve it with the help of traditional rhetoric knowledge, the 
ancient rhetoric theory, convinced, rhetoric is about persuading others of one’s claims to 
knowledge or truth (Ahearn, 2000). Rhetoric taught that a speaker's ability to persuade is 
based on how well the speaker appeals to his or her audience in three different areas: ethical 
appeals, emotional appeals, and logical appeals. These areas form a so called rhetorical 
triangle: ethos, pathos logos. For rhetorical triangle equilaterality is essential because its equal 
sides and angles illustrate the concept that each appeal is as important as the others. Beside 
that common rhetorical courses for engineers mostly forget to teach about the balance of the 
logos, ethos and pathos. Too much of one (for instance logos) is likely to produce an 
argument that addressee will either find unconvincing or that will cause them to stop 
listening. 

On this point the clear structure of rhetorical triangle and its use in engineer’s 
persuasion of why his solution of the problem is the best gets rather confusing. Classical 
rhetoric provides the engineer with the wisdom the audiences needs (wishes) must be 
integrated in speech planning process, but they hardly tell him how this integration should 
occur.   
 
RESULTS AND DISCUSSION 
A strategy of involving the listener/reader  

Now we get closer to the answer, what kind of rhetoric competence/training an engineer 
would need. He would need the strategy of involving the listener/reader in his speech and 
knowledge, how this strategy functions, which must origin from the have overlooked answer 
to the question of addressee of communication. The closer consideration, who is the 
addressed audience in engineer’s communication situations show, we can divide at least four 
very important communication situations he must be trained for: for communication among 
peers, for communication in education, for communication with investors/buyers of their 
solutions and for communication with public audience. All this communication situations 
differ according to audience (addressee) and according to aim of communication. And all this 
communication situations can occur in oral (speaking - listening) channel and in written 
(writing - reading) channel (Aberšek, 2003). Consequently the rhetoric course for future 
engineers’ should train at least for this four communication situations, because engineers will 
have to deal with them during their professional life. 
 
Example of subject specification for communication subject 
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On the base of this knowledge we prepared at the Faculty of Mechanical Engineering 
and at the Faculty of Natural Science and Mathematics, Department of Technology course of 
Communication, rhetoric’s and public appearance. The subject specification is in Table 1 
below. The most innovative theme of this course is a Students conference. 
 
Table 1: Technology of communication – subject specification 
SUBJECT SPECIFICATION 
Subject Title: Technology of Communication 
    
Study programme Study field Year Semester 
Mechanical Engineering All 3 winter 
 
Lectures Seminar Tutorial Lab work Field work Individ. work ECTS 
30 15 45  0 90 6 
 
Prerequisites: 
No prerequisites 
 
Content (Syllabus outline): 
Lectures: 

• Rhetoric 
• History of rhetoric 
• Argumentation 
• Motivation/Manipulation 
• Modern rhetorical samples 
• Communication 
• Participants and circumstances of communication 
• Principles of successful communication 
• Verbal and nonverbal communication 
• Communication in the Engineers life 
• Speaking listening communication 
• How to explain? 
• How to ask the question to initiate thinking and discussion? 
• How to give homework and how to motivate? 
• Communication in written channel 
• How to form personal records? 
• How to form internal report? 
• How to write instruction? 
• How to write the presentation? 
• How to use presentation tools and visual media? 

Seminar work: 
Seminar work is intended for practical student work (Student conference). 
Tutorials: 
In the frame of tutorials students strengthen adopted knowledge. 
 
Objectives: 
The aim of the course is to develop communication competence: to develop skills for successful communication 
with the group and single person, in speaking-listening and reading channel. 

 
Intended learning outcomes: 
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Knowledge and understanding: 
 Students will understand the meaning of communication competence in Slovene language for achieving aims in 
their professional and personal life.  

• They will get knowledge and skills needed for successful and quick use of professional literature and 
current informational sources and they will possess skills to transfer these knowledge.  

• They will learn to use communicative techniques for dialogue communication. 
• They will develop skills needed for presenting their professional work in written and oral channel. 

Transferable/Key skills and other attributes: 
Communicative skills, competence of using professional literature, competence of using ICT 

 
Teaching and learning methods: 

• frontal lectures, 
• work in small groups; 
• seminar works and their presentation (Students conference), 
• discussion in electronic forums,  
• e-learning. 

 
How we trained Students 

We put students of the rhetoric course into the quasi real communication situation: at 
the beginning of the course we declared, we all are preparing for the student scientific 
conference. Now students were confronted with the problem: the majority of them didn't like 
to speak publicly, the majority of them had a great fear from such situation, and their 
perception of themselves was "the image of non-speaker". They didn't believe, something 
could really be done to improve that. 

In the second step we offered the solution: the curriculum of our rhetoric course. We 
announced, we will, step by step, gain the knowledge and skills, needed for successful 
preparing a scientific paper and for the successful presentation of that paper. At the end of the 
semester we performed a student conference and assessed rhetoric skills of the participants. 
We also asked students to make a self evaluation of their performance on the conference - 
which was designed on the base of the questionnaire about the rhetoric triangle and its use, 
they filled inn at the beginning of the course. 
 
Evaluation of results 

Comparison of the results of the pre-course questionnaire about the rhetorical triangle 
and its use and post conference self evaluation questionnaire shows a remarkable progress in 
students’ rhetoric knowledge. Asked to answer questions as:  "Which rhetoric means should a 
speaker use to raise my image in the eyes of the listener?", "How should he make himself 
knowledgeable and reasonable?" and "What should he say to make himself seem 
trustworthy?" they answered mainly, they would "use as many scientific vocabulary, as 
possible", they would "use many foreign words", they "would list a lot of data and 
calculations". 

After the course and after the conference their answers to these questions were much 
more mature. Students underlined the importance of eye contact with their listeners, they 
mentioned, they have spoken fluently, without "looking" to the power point presentation on 
the screen of their computer or on the wall, they would use the proper body language (and 
underlined the importance of hands in that context). Students knew, it would be very useful to 
mention, they have experience in solving particular problems, they are talking about, and that 
it would be also useful to show, how they know some general through and conditions in the 
current world, such as world economic crisis, high fuel prizes... 

At the beginning of the course students hardly had an idea that arguments refer to the 
"emotional appeals" of the audience. Asked to answer questions as: “Should a speaker appeal 
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to readers (weavers) emotions—feelings of sadness, pride, fear, being young, anger, 
patriotism, love, justice?”,  “What should he do to make his argument "matter" to readers?”, 
“Should he offer an anecdote?” and “Should he use knowledge of strategies he knows from 
advertisements?”, they answered with a great suspiciousness and distrustfulness: "No, such 
things as using anecdotes are not professional!" and "I would never use tricks form 
advertisements, because my listeners would immediately know, I am not honest!"  or "No, I 
am not selling washing powder. I am selling my project!". 

After participating the course and after the conference, their answers also to this 
question were much more mature: "I showed some pictures, which could be from every day 
life of my audience!", "I used a case from the film, every body probably has seen", "I showed 
a possible future of my audience!", "I used words as "we all know..." or "Our way of life" or 
"we will all have to adapt!". After the conference also knowledge collected by product 
managers and product promoters seemed more useful: "I would use strategies of 
advertisement companies, if I would want to sell my project. In that case, I would try to 
convince the audience to invest in my project." "I told the audience about the advantages of 
my solution!", "I would use that strategy, if the aim of my presentation would be the 
promotion of my product."  

In the angle of logos the statements of the students before the beginning of the course 
and after participation of the course and after the conference didn't change as much as in the 
angle of ethos end pathos. The reason is, their ideas of arguments, needed for good 
presentations were quite good before entering the course. Their study programs equipped 
them with the logos argumentation already. They knew, they have to include scientific facts 
and other supporting details to back up their claims, before the course and the included them 
into their presentation, they used testimony from authorities, they demonstrated carefulness in 
choosing and considering evidence, they used the (terminological) vocabulary, they used the 
professional visual code. The only significant difference was knowledge about rhetorical 
samples (scientific article, project proposal, assessment report...). Before the course hardy 
anybody knew these samples, after the conference, students in self valuation said, they used 
those communication samples and counted with the fact their audience would know them. 
 
Conclusion  

The result of our research showed, students made a remarkable progress in their 
knowledge about the rhetorical triangle. But this is not all. The assessment of student's 
performances on the conference, performed by an engineer, by a rhetoric specialist and by a 
language and communication specialist showed, the structure of student's performances was 
accurately balanced between logos, ethos and pathos, showed, students concerns about the 
addressee of the presentations, showed the right amount of visual support to their message 
and also showed a good level of using the body language. In short: our experiment confirmed 
a student's conference as a proper didactic tool for developing rhetoric and communication 
skulls for the engineers. 

There is no doubt: en engineer needs communication skills and he must be trained for 
them. He needs special kind of logical argumentation, because engineers do not only explore 
the world and solve problems - the important part of their work is to explain, why a particular 
solution of the problem is the best. For this task they need not only special logical arguments 
(which they learn in common curriculum for engineers), they need also arguments from other 
angles of rhetorical triangle. Also we will analyze the quantity of arguments, needed for 
different kind of communication situations, engineers will have to deal with in their 
professional life: in communication among peers (colleagues, scientific audience..., where 
almost only logos is needed), in communication with peers with less knowledge, who are 
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going to become colleges with equal level of knowledge (education), where modified 
vocabulary is needed and beside arguments of  logos also arguments of ethos and  pathos,  in 
communication with investors/buyers of their solutions, where equal part of logos, ethos an 
pathos are needed - and ethos is most important and in communication with public audience, 
where pathos is even more important than arguments from the field of logos. 
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3.2 INOVÁCIA CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA UČITEĽOV 

TECHNICKEJ VÝCHOVY A PRÍRODOVEDNE 
ORIENTOVANÝCH PREDMETOV V OBLASTI IKT 
S PODPOROU E-LEARNINGU 

 
INNOVATION LIFE LONG LEARNING OF TECHNICAL EDUCATION 
TEACHERS AND NATURAL ORIENTED SUBJECTS  
IN ICT SUPPORT E-LEARNING 
 
Mária BURIANOVÁ, Milan TURČÁNI, Martin MAGDIN 
 
ÚVOD  

Položme si otázku: Sú učitelia na základných a stredných školách dobre pripravení 
odpovedať na otázky problematiky nových informačných technológií a ich aktívneho 
používania? Súčasná situácia ukazuje, že absolventi nie sú pripravení pre aktuálne odbory, 
ktoré sú technicky a prírodovedne zamerané. Je to aj z dôvodu zastaraných prístupov 
vo výučbe na uvedených školách  minulých rokov. Vieme veľmi dobre, na akej úrovni boli 
informačné a komunikačné technológie (IKT) pred rokom 2000 a kde sú teraz. Môžeme 
povedať, že už to nie je problém nedostatočnej technickej úrovne a vybavenosti škôl. Je to 
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skôr v určitom oneskorení vo vedomostiach tých , ktorí sa venujú vzdelávaniu v tejto oblasti. 
Špecifiká vzdelávania k technike a technológiám  nemôže nahradiť žiaden zo sebalepších 
návodov, predkladaných v rôznych formách virtualizácie. Je potrebné vytvoriť a poskytnúť 
kvalitné formy vzdelávania v oblasti používania moderných IKT a ich programového obsahu. 
Jednou z takých možností, je forma celoživotného vzdelávania (CŽV), sprevádzajúca 
pedagóga počas jeho aktívnej výučbovej činnosti, s využitím moderných vzdelávacích aktivít 
prostredníctvom internetu a moderných podporných metód vzdelávania, akou je pomerne 
kvalitná podpora interaktívneho multimediálneho e-learningu (Burianová, Turčáni, 2009).  

 
SÚČASNÁ KONCEPCIA PROFESIJNÉHO ROZVOJA  UČITEĽOV V KARIÉRNOM 
SYSTÉME 

V posledných rokoch sa okrem reformy školstva a prijatia nového školského zákona 
na Slovenku, dostala do pozornosti nemenej dôležitá téma, týkajúca sa ďalšieho profesijného 
alebo kariérneho rastu učiteľov. V návrhu Koncepcie profesijného rozvoja učiteľov 
v kariérnom systéme (KPRUvKS) boli predostreté myšlienky ako komplexne riešiť profesijný 
rozvoj a kariérny rast všetkých kategórií pedagogických zamestnancov, ktorý bol v priebehu 
rokov riešený iba čiastkovo. Neriešenie tejto otázky vyvolalo postupom času stav hlbokej 
krízy. Postavenie učiteľa  stráca na vážnosti, nezastupiteľnosti a nenahraditeľnosti. V návrhu 
KPRUvKS bolo definované, ako sa kríza pedagogickej profesie na Slovensku prejavila 
- citujeme: „Nejasným profesijným statusom a identitou pedagóga, starnutím pedagogických 
zborov, feminizáciou profesie, nedostatkom a nerovnomernosťou kvalifikovanosti pedagógov 
v jednotlivých regiónoch, nízkou atraktívnosťou pedagogickej profesie, nedostatočnou 
kvalitou personálnej stratégie rezortu, nízkou kvalitou personálnej práce riaditeľov škôl 
a školských zariadení, nedostatočnou kvalitou pregraduálneho a kontinuálneho vzdelávania“ 
(MŠ SR, 2011). 

Systém kontinuálneho vzdelávania umožní pedagógom kariérny rast a postupné 
zmeny pedagogických kompetencií, počas jeho profesijnej cesty. Uskutočňovanie realizácie 
kontinuálneho vzdelávania sa predpokladá prezenčnou, dištančnou a kombinovanou formou. 
Nové prístupy v oblasti vzdelávania s využitím moderných technológií a ich široké možnosti 
využitia, bolo a je explicitne zamerané na zvýšenie kvality  vzdelávacích aktivít. Dostupnosť 
k vzdelávaniu a sebavzdelávaniu všetkým vekovým kategóriám, riešia služby poskytované 
internetom a rôzne manažérske vzdelávacie systémy - LMS systémy, vytvorené na podporu 
elektronického vzdelávania.  

Alternatívou realizácie kontinuálneho vzdelávania učiteľov z praxe sa otvoril priestor 
najmä pre inštitúcie najpovolanejšie a vysoké školy, ktoré majú potenciál poskytovať 
adekvátne postgraduálne vzdelávanie všetkým pedagógom základných alebo stredných škôl.  
 Jedným z pracovísk zameraných na uvedenú oblasť, ktoré pracuje v gestorstve katedry 
informatiky,  je práve Centrum pre e-learning v celoživotnom vzdelávaní. Vzniklo z dôvodov 
nedostatku vzdelávacích aktivít pre absolventov univerzít najmä  odborov prírodovedného 
a polytechnického vzdelávania. Práve IKT a e-learning za podpory LMS s vhodne a kvalitne 
naplnenými e-kurzami môžu zaplniť medzeru v požadovaných vedomostiach a pomôcť získať 
potrebné zručnosti v rôznych oblastiach vzdelávania. Vzdelávanie budúcich učiteľov, ale 
zvlášť CŽV pedagógov z praxe, je jednou z prioritných úloh, ktoré si Centrum  
e-learningového vzdelávania (CEV) pri FPV UKF v Nitre vytýčilo.  

Na podporu kontinuálneho alebo CŽV učiteľov, najmä pre učiteľov technických 
a prírodovedných predmetov, je v procese prípravy vzdelávací program, ktorého obsah je 
koncipovaný so zámerom nadobudnúť alebo doplniť si kompetencie, ktoré priamo súvisia 
s projektovým vyučovaním. Zvolená forma e-learningového vzdelávania je, 
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ako predpokladáme, jednou z najoptimálnejších a najefektívnejších foriem kontinuálneho 
samovzdelávania v súčasnosti. 
 
STRATÉGIA KONTINUÁLNEHO A CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA 
S PODPOROU IKT V RÁMCI VZDELÁVACEJ SÚSTAVY NA SLOVENSKU 
 Pri súčasnom systéme vzdelávania je veľmi dôležité aby smerovanie k cieľu nebolo 
postavené na stochastickom princípe, ale aby vyhovovalo normám, stanoveným 
vo vzdelávacích smerniciach a stalo sa predpokladom pre vzdelávací systém v programe 
celoživotného vzdelávania. Prvým krokom pri príprave študijného programu musí byť 
osvojenie si legislatívy a naplnenie požadovaných akreditačných materiálov vhodným 
a kvalitným obsahom.  

Vychádzajúc z uvedených legislatívnych podkladov sa prijali nasledujúce závery 
a stanoviská, prečo je vzdelávanie v tejto oblasti dôležité:  
1. Rozvoj technického (aj technického tvorivého) myslenia (predstavivosť, 

obrazotvornosť, priestorové „videnie“, technické grafické vyjadrovanie, 
navrhovateľská činnosť a pod.). 

2. Rozvoj konštruktérsko – technologických zručností a schopností. 
3. Rozvoj psychomotorických zručností a vzťahu k manuálnej činnosti v oblasti 

techniky. 
4. Rozvoj zručností a schopností poznávať produkty techniky (princípy a systémy, 

nebezpečenstvá, výhody a nevýhody). 
5. Rozvoj zručností a schopností aplikovať prírodovedné poznatky v konkrétnych 

produktoch techniky a technológiách. 
6. Rozvoj profesionálnej orientácie a ľudského kapitálu poznávaním výrobnej práce 

(druhy prác, systémy prác a výrobné systémy, model výrobnej činnosti atď.) (MŠ SR, 
2011). 

 
Závery a stanoviská by mali platiť pre jednotlivé vzdelávacie zariadenia, ktoré 

v budúcich rokoch budú poskytovať prípravu pedagógov pre jednotlivé regióny Slovenska. 
Univerzita Konštantína Filozofa má ako jednu z rozhodujúcich činností, práve prípravu 
učiteľov technických a prírodovedných predmetov  pre základné a stredné školy. Rozhodujúci 
podiel na príprave prírodovedne a informačne vzdelaných odborníkov má Fakulta prírodných 
vied so svojimi odborne zameranými a akreditovanými pracoviskami - katedrami a ústavmi. 
 Na oblasť prezenčnej a externej výučby v oblasti informatiky a informačných 
technológií sa sústreďuje KI v študijných programoch učiteľstva akademických predmetov. 
Jej ďalšou aktivitou a v súčasnosti nevyhnutnou je práve angažovanosť v oblasti ďalšieho 
a CŽV. Touto cestou sa Katedra informatiky vydala po rokoch kvalitnej teoretickej práce 
a praktických výstupov v rôznych projektoch, ako aj vlastnou realizáciou na poli tvorby 
materiálov pre vzdelávanie s podporou IKT a využívaním metód e-learningu s využitím 
služieb internetu. Smerovanie vyústilo do konkrétnej realizácie projektu pre kontinuálne 
vzdelávanie učiteľov, na úrovni akreditácie projektu, v oblasti zvyšovania technických 
a počítačových kompetencií pedagógov v praxi. Celý projekt, aj s následnými krokmi pri 
príprave týchto výučbových podpôr, sme nazvali virtulizáciou vzdelávania a v príspevku sa 
pokúsime popísať jeho hlavné časti a význam pre rozvoj počítačovej gramotnosti pedagógov 
v praxi v rámci Slovenska. 

 
 Ciele a aktivity v oblasti virtuálneho vzdelávania môžeme na KI špecifikovať 
nasledovne: 
1. Podpora tvorby a reálneho nasadenia e-learningových kurzov: 
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• vytvoriť akceptovateľné šablóny e-kurzov pre jednotlivé typy e-learningového 
vzdelávania, pre študentov UAP, 

• stanoviť podmienky kladené na evalváciu e-learningového kurzu pred jeho zavedením 
na vzdelávací portál http://edu.ukf.sk, 

• popísať tvorbu a riadenie procesov e-learningu, včítane plánovania, návrhu, výroby, 
hodnotenia, prevádzky a údržby, t.j. vytvoriť tím pracovníkov a určiť 
zodpovednosť za jednotlivé procesy, 

• vytvoriť na KI pilotné e-kurzy, t.j. e-kurzy pre učiteľské prezenčné štúdium, ako aj 
externé štúdium, 

• vytvoriť pilotné projekty pre celoživotné - kontinuálne vzdelávanie pedagogických 
pracovníkov v oblasti podpory výučby na uvedených stupňoch škôl, úspešne tieto 
projekty odakreditovať a vyhodnotiť úspešnosť týchto projektov v praxi. 

2. Organizácia školení a seminárov zameraných na e-learningové vzdelávanie 
a LMS Moodle: 

• zorganizovať a realizovať školenie pre tvorcov e-learningových kurzov zameraných na 
tvorbu v LMS Moodle,  

• zorganizovať a realizovať semináre pre učiteľov využívajúcich LMS Moodle, ktoré 
budú zamerané na manažovanie výučby pomocou LMS Moodle. 

3. Podpora ďalšieho získavania informácií a motivácie pre učiteľov a tvorcov  
e-learningových kurzov: 

• vypracovanie tutoriálu o tvorbe a správe e-learningových kurzov v prostredí LMS 
Moodle,  

• v roku 2012 zorganizovať ďalší ročník vedeckej konferencie DIVAI – Dištančné 
vzdelávanie v Aplikovanej informatike, zameranej na možnosti prezentácie 
výsledkov aplikovania IKT a e-learningu vo vzdelávaní na školách všetkých typov 
a úrovní. 

 
Uvedené ciele a aktivity vychádzajú z výsledkov, vyplývajúcich z analýzy súčasného 

stavu rozvoja IKT a e-learningu na UKF. Bohužiaľ, ale musíme konštatovať slabú 
zaangažovanosť pedagógov nielen FPV, ale aj ostatných fakúlt UKF, pri tomto druhu 
vzdelávania. Stále sa môže hovoriť skôr o jednotlivých skupinkách nadšencov, než o plošnom 
rozšírení tejto metódy vzdelávania a taktiež o nedostatočnej úrovni vytvorených e-kurzov. 
Väčšina pedagógov pracujúcich na UKF, stále chápe e-learning iba ako možnosť 
sprístupnenia svojich materiálov v LMS systéme, hlavne vloženia existujúcich výučbových 
materiálov v elektronickej podobe do LMS. Veľmi málo pedagógov si uvedomuje, že  
e-learning sa vložením elektronických materiálov nekončí, ale že je to prvotný krok 
k efektívnejšiemu vzdelávaniu. 

Z týchto dôvodov je zameranie KI v tejto oblasti širšie a možno aj populárnejšie vedené 
prostredníctvom vzdelávacích aktivít realizovaných pilotným projektom, zameraných na 
podporu tvorby a reálneho nasadenia e-learningových kurzov, s cieľom vytvoriť štandardné 
šablóny e-kurzov a stanoviť podmienky kladené na evaluáciu vytvorených e-kurzov pre 
konkrétne predmety a tematické oblasti. Dôležitým cieľom je však vytvorenie špecifických  
e-learningových pilotných kurzov pracovníkmi KI pre zvýšenie kvality výučby tak učiteľov 
technickej výchovy, ako aj prírodovedných predmetov. Tieto pilotné e-kurzy by mali byť 
vytvorené podľa odporúčanej šablóny a mali by spĺňať podmienky kladené na evaluáciu  
e-kurzov. Uvedené e-kurzy budú po vytvorení slúžiť ako vzor pre ďalšie novovznikajúce  
e-kurzy. 
 Pre objasnenie zámeru vzdelávania pedagógov na vysokej škole a pedagógov v praxi, 
uvádzame na Obr. 1 nami navrhnutý systém komunikácie v programe CŽV. 



 „Strategie technického vzdělávání v reflexi doby“ 
Ústí nad Labem  

 - 154 - 

  

 
 
Obr.1 Schéma komunikácie v programe CŽV na FPV UKF v Nitre 
 

Pre splnenie cieľov bude určite potrebné získať kvalitných, informačne 
kompetentných, pedagógov a motivovať ich pre prácu v takejto forme vzdelávania. Na KI je 
v súčasnosti schopný tím odborných pracovníkov, ktorí môžu túto úlohu realizovať, vďaka 
dlhoročným skúsenostiam s e-learningovou podporou výučby a manažovania prostredníctvom 
LMS MOODLE13. V súvislosti s uvedenou skutočnosťou sa dá predpokladať úspešné 
zabezpečenie v oblasti garantovania nielen celého projektu, ale aj jednotlivých odborných 
oblastí. 

Vychádzajúc z danej legislatívy, navrhujeme vytvoriť a realizovať projekt, ako jeden 
modulovo orientovaný e-kurz, kde jednotlivé moduly by mali identickú štruktúru 
a vzdelávanie bude realizované kombinovanou formou. Pri takto modifikovaných návrhoch 
a realizovaných projektoch je potrebné myslieť hlavne na študujúceho a jeho možnosť 
komunikácie s vyučujúcim. Tieto požiadavky budú realizované prostredníctvom diskusných 
fór a služieb internetu.  

V súčasnosti je vytvorených a zaslaných niekoľko projektov, na báze vzdelávacích 
programov na akreditáciu, s časom realizácie v akademickom roku 2011/12. V nasledujúcej 
časti sa autori príspevku pokúsia popísať už akreditovaný vzdelávací projekt „Potvrďte to 
Enterom“, ktorý bol pilotne spustený na pôde UKF pre pedagógov, pripravujúcich budúcich 
učiteľov pre prax. Na Obr. 2 je uvedená úvodný portál a ukážka vytvorenej štruktúry projektu 
vzdelávacieho programu s podporou e-kurzu, v prostredí LMS MOODLE, s jednotlivými 
modulmi.  Projekt je v súčasnosti pripravený pre pilotný beh učiteľov základných a stredných 
škôl Nitrianskeho vyššieho územného celku v budúcom školskom roku. Pre ilustráciu 
štruktúry programu, popíšeme jednotlivé tematické časti projektu akreditovaného 
vzdelávacieho programu. 
 

                                                 
13 Dostupné na internete: <http://edu.ukf.sk> 
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Obr.2 Pohľad na úvodnú časť vzdelávacieho programu 
 
ŠTRUKTÚRA A OBSAH VZDELÁVACIEHO PROGRAMU „Potvrďte to Enterom“ 
 Vzdelávací program je určený pre učiteľov zúčastňujúcich sa vzdelávania v rámci 
kariérneho rastu v programe kontinuálneho vzdelávania. Cieľom je poskytnúť vedomosti 
z oblasti multimédií a naučiť učiteľskú komunitu v oblasti prírodných a technických odborov 
pracovať s IKT a vytvárať výučbové materiály, v súlade z úrovňou aplikácie informačných 
technológií  tejto doby. Dôležitou oblasťou je nielen tvorba výučbových materiálov, ale aj 
manažovanie výučbových aktivít a zvyšovanie úrovne vedomostí žiakov na základe získaných 
informácií, prostredníctvom manažérskych vzdelávacích systémov, používaných v školstve. 

Celý program pozostáva z piatich výučbových častí a záverečnej časti, ktorá je 
zameraná na tvorbu záverečného projektu pre oblasť, v ktorej študujúci je aprobovaný. 
Jednotlivé časti, na seba koncepčne a metodicky nadväzujú. Tvorba vlastného 
multimediálneho projektu je nevyhnutnou časťou pre získanie certifikátu o absolvovaní, 
s následným pridelením kreditov. 

Vzhľadom na navrhnutú formu vzdelávania v rámci CŽV, ktorou je kombinované 
samoštúdium s návštevami v centre vzdelávania – tutoriálmi na pracovisku, ktoré vedie 
vzdelávanie, je potrebné kvalitné tutoriálne obsadenie programu. Na Obr. 3. Je uvedená 
štruktúra vzdelávania s popisom jednotlivých lekcií, ktoré sú realizované formou e-kurzu. 
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Obr. 3  Štruktúra vzdelávacieho programu POTVRĎTE TO ENTEROM 
 

Ako sme už uviedli, vychádzali sme zo vzdelávacích štandardov a zamerali sme sa 
najmä na potrebu dosiahnuť u učiteľov tzv. zručnosti vyššieho rádu. „Učiteľ alebo lektor, 
ktorý rozvíja informačnú gramotnosť iných učiteľov, musí vedieť, že práca s IKT si vyžaduje 
znalosť mnohých pojmov, zručností a techník – podstatne viac, než si dokážeme uvedomiť pri 
povrchnej analýze“ (Kalaš et al., 2007).  

Stanovili sme štruktúru modulu a štruktúru šiestich tematických celkov. Každý 
tematický celok (lekcia), mal vnútorné členenie zorganizované na vzdelávaciu, praktickú 
a spätnoväzbovú časť. Vzdelávací projekt sme nazvali Potvrďme to Enterom, s podtitulom 
Multimédiá v projektovom vyučovaní. 

Do úvodnej časti modulu sme začlenili: sylaby, harmonogram štúdia, vstupný 
vedomostný pretest a pretest praktických zručností, vstupný štruktúrovaný dotazník 
a hlavné komunikačné fórum. Postupne sme do úvodu napĺňali časť Fotogalérie 
z jednotlivých kontaktných tutoriálov. Ďalej uvádzame lekcie s nasledovnými témami: 

Prvá téma sa zaoberá fenoménom súčasnej doby - Internetom, v krátkosti jeho 
históriou a službami. Porovnaním prehliadačov virtuálneho priestoru, definovaním 
vyhľadávačov v sieti a vyzdvihnutím výhod alebo nevýhod Internetu. Ďalšou časťou témy sú 
oblasti týkajúce sa bezpečnosti a hrozieb, ktoré s tým súvisia. 
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Druhá téma je venovaná možnostiam e-learningu a systémom LMS, konkrétne LMS 
Moodle. Obsahom je priblíženie prostredia dostupných LMS systémov a upozornenie na 
výhody komerčných a nekomerčných vzdelávacích systémov. Pozornosť je venovaná najmä 
uvedeniu študujúcich do prostredia LMS Moodle, v ktorom je e-learningová aktivita 
spracovaná a do prostredia tzv. pieskoviska, ktoré pre študujúcich zabezpečujeme na portáli 
AMOS UKF, pre  každého účastníka. 

Tretia téma sa zaoberá počítačovou grafikou, jej základnými vlastnosťami, 
grafickými formátmi, kompresiou a grafickým editorom Paint Brush a Incscape. 

Štvrtá téma je zameraná na aplikáciu multimediálnych elementov do projektového 
vyučovania. Obsahovo je naplnená teoretickými i praktickými ukážkami multimediálnych 
elementov a možnosťami ich zakomponovania do prezentácie výučbových materiálov. 

Piata téma sa venuje vytváraniu vlastných webových stránok, zviditeľňovaniu sa vo 
virtuálnom priestore. Okrem získania základných vedomostí o tvorbe webových stránok 
pomocou jazyka HTML, sú v 5. téme zaradené metodiky na jednoduchú tvorbu vlastnej 
webovej stránky a jej prezentácii, bez nutnosti ovládať jazyk HTML. 

Šiesta tému sme koncipovali tak, aby slúžila a motivovala k vlastnej tvorbe 
multimediálneho projektu pre podporu vyučovania. Okrem príkladov a ukážok sú sem 
zakomponované základné kroky a metodiky potrebné pre tvorbu projektu. 

Ku každej téme je priradený odborný vzdelávací materiál vo forme Knihy, 
požadované štandardy, zadania na vypracovanie, cvičenia, ukážky vypracovaných úloh, 
komunikačné fórum k téme, testy a jedným z najdôležitejších aktivít bol dotazník na 
hodnotenie tematického celku, ako spätná väzba. Ako už bolo uvedené vyššie, zvolili sme 
kombinovanú metódu vzdelávania. Prezenčnú forma vzdelávania v zmysle kontaktných 
tutoriálov, v našom prípade 3 tutoriáloch14, v kombinácii so samoštúdiom, s podporou  
e-learningu.  Požiadali sme o vyhradenie pracovného priestoru vo vzdelávacom prostredí 
LMS Moodle na serveri DIVAI a na serveri AMOS UKF Nitra. Pripravili sme a detailne 
skompletizovali vzdelávacie materiály. Tieto sme postupne vkladali do e-prostredia 
a dotvárali multimediálnymi elementmi, doriešili sme otázky dizajnu a vhodnosti 
pripravených úloh.  

 
PREDPOKLADY ÚSPEŠNÉHO RIEŠENIA UVEDENÝCH CIEĽOV PROJEKTU 

Prepojenie dennodennej činnosti riešiteľov uvedených aktivít projektu s cieľmi aktivít 
sú v súlade s rozvojom a novými prístupmi vo výučbe študijných programov akreditovaných 
na  UKF v Nitre. Základným predpokladom úspešnosti je záujem o inováciu a sprístupnenie 
vzdelávania študujúcim v ľubovoľnom čase a mieste. Tento argument je postavený na 
akceptácii a integrácii nových informačných a komunikačných technológií (IKT) vo 
vysokoškolskom vzdelávaní.  

Prvým predpokladom je záujem pedagógov a výskumných pracovníkov o tieto 
podporné systémy výučby v ich oblastiach realizácie. Rovnako dôležitým predpokladom je 
ich úroveň vedomostí a zručností v oblasti počítačovej gramotnosti. Tieto predpoklady budú 
počas riešenia projektu postupne, v súlade s metodikou projektu, usmerňované a v záverečnej 
časti projektu bude odborný nárast vedomostí a zručností študujúcimi prezentovaný, vo forme 
vlastného e-kurzu pripraveného na evalváciu. Nevyhnutné podmienky, ktoré je potrebné 
dodržať, sa dotýkajú materiálneho vybavenia katedier a pracovísk určených pre výučbu 
požadovaných študijných programov. Veľmi dôležitou úlohou riešiteľov je aj otázka 
publikovania výsledkov realizovaného projektu.  

                                                 
14  Pozn. zahŕňajúcich 6 kontaktných stretnutí 
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 Hlavný prínos nášho vzdelávacieho programu, vidíme v rozšírení ponuky vzdelávania 
dištančnou formou, s podporou e-learningu na UKF v Nitre. Predpokladáme, že táto doteraz 
ešte nie celkom docenená forma vzdelávania, obohatí o nové prvky nielen samotných 
študujúcich, ale aj vzdelávaciu platformu našej univerzity. Rovnakou mierou predpokladáme, 
že prinesie všetkým zúčastneným nové poznatky a nápady, prispievajúce ku zvyšovaniu 
kvality a efektívnosti vzdelávania sa a zvyšovaniu odbornosti a vlastného kariérneho rastu. 
 Odborní pracovníci KI, ktorí na projekte participovali, mali zároveň skvelú šancu 
preveriť vytvorený vzdelávací projekt v praxi a dostať odpoveď na to, či je práve tento 
vzdelávací program aktuálny a kvalitne vypracovaný.  
 
ZÁVER 

Našim cieľom bolo predložiť návrh takého balíčka programov, ktorý by sa dotýkal 
a spadal do oblasti CŽV učiteľov technických a prírodovedných predmetov na základných 
a stredných školách. Pretože posilnenie sa realizuje najmä v oblasti informatickej 
gramotnosti, čo spočíva najmä na kladení dôrazu k dosiahnutiu dobrej úrovne počítačovej 
gramotnosti a následným využitím a pripojením – skombinovaním s predmetmi, ako je tvorba 
multimédií, práca s fotografiami, obrázkami a videom, spracovanie hlasovej techniky, 
využívanie grafických programov na tvorbu technických výkresov atď.   

Mimoriadne významný dôraz sa kladie na ich ďalší profesijný rast, zdôrazňuje sa, že 
ak by učili po starom, nedosiahnu žiaduce výsledky. Od škôl sa očakáva vysoká úroveň práce: 
školy pracujúce dobre budú odmeňované, školy nedosahujúce žiaduce výsledky budú 
postihované – rozviazanie pracovných zmlúv s učiteľmi, zníženie dotácií, ba aj vyradenie 
školy zo siete škôl. 
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3.3 PŘÍSPĚVEK KE VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI KVALITY A 
PROVOZNÍ SPOLEHLIVOSTI STROJŮ A ZAŘÍZENÍ 

 
A BRIEF CONTRIBUTION TO LECTURING OF QUALITY & DEPENDABILTY OF 
MACHINES 
 
Milan DIAN 
 
ÚVOD  

Rychlý rozvoj moderních technologií, doprovázený rostoucí složitostí a rozmanitostí 
strojů a zařízení nutí výrobce i provozovatele k implementaci systémů, které mohou efektivně 
zabezpečovat jejich bezporuchový a spolehlivý provoz. Zabezpečení těchto parametrů, lze 
realizovat kombinací kvalitní konstrukce, výroby, a komplexní péče v průběhu technického 
života stroje v provozu. S problematikou provozu a komplexní péčí o stroje úzce souvisí 
systém managementu jakosti a spolehlivosti. Současní absolventi univerzit jsou poměrně 
dobře vybaveni znalostmi konstrukce strojů a výrobních technologií. Na druhou stranu 
znalosti z oblasti provozu a využití strojů jsou někdy na velmi nízké úrovni nebo chybí úplně, 
ačkoliv jsou nezbytné jak pro technology, konstruktéry tak i pro manažery. Tento fakt lze 
dokumentovat mnohými výsledky interních i externích auditů kvality realizovanými 
v průmyslové sféře. Soudobým trendem, na který se současná praxe zaměřuje je 
implementace principů a zásad managementu jakosti a spolehlivosti do oblasti péče o stroje 
a zařízení, tedy do oblasti organizace údržeb a oprav, provozního nasazení strojů a kvality 
práce výrobních zařízení. Katedra strojů a mechaniky se orientuje na přípravu absolventů pro 
tuto oblast v rámci předmětů Provoz a údržba strojů, Měření a technická diagnostika a 
předmětu Řízení jakosti. Současný stav nastíněné problematiky, zkušenosti a potřeby praxe s 
návrhem na překlenutí nalezených nedostatků je cílem tohoto příspěvku.  
 
SOUČASNÝ STAV VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI MANAGEMENTU JAKOSTI 
A ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI STROJŮ NA FVTM UJEP 
 Problematika jakosti a spolehlivosti strojů a zařízení je přednášena v rámci tří 
předmětů vyučovaných katedrou strojů a mechaniky. Principy a zásady managementu kvality 
jsou obsahem předmětu “Řízení jakosti“. Posluchači jsou seznamováni s koncepcí a principy 
managementu kvality, jejím významem a organizací. Předmět se dále orientuje na kvalitu 
v předvýrobních, výrobních a povýrobních etapách, monitorování nákladů a metodám  
neustálého zlepšování kvality. Nedílnou součástí jsou základní metody a nástroje 
managementu kvality, audity, certifikace a EMS. Co je v současné době velkou rezervou na 
kterou je nutné obrátit pozornost je problematika spojená s řízením reklamací, s řízením 
dodavatelů s používáním metodik PPAP, PSW, ANPQP, použití metodiky G8D při řešení 
problémů, metody QFD, metody 6 sigma, TRIZ, techniky auditování a hodnocení jakosti.
 Principy a zásady související se zabezpečováním spolehlivosti strojů a zařízení jsou 
přednášeny v předmětech „Provoz a údržba strojů“ a „Měření a technická diagnostika“. 
V těchto dvou vzájemně na sebe navazujících předmětech se posluchači seznamují s poznatky 
z oblasti opotřebení a degradace strojních součástí a systémů v provozu, vedoucích ke 
změnám vlastností strojů a tím ke změnám technického stavu strojů a zařízení. Obsah 
předmětu je zaměřen na teorií údržeb a oprav, systémy a postupy údržby, jejich organizaci a 
technické prostředky jejich zabezpečování.   
 Předmět „Měření a technická diagnostika“ je orientován na získání schopností 
studentů s použitím diagnostických metod identifikovat místa, rozsah a příčiny vzniku 
poruch. Na základě zjištěné diagnózy vytvářet prognózu technického stavu a podle toho 
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plánovat a předepisovat údržbářské zásahy a snažit se nalézt optimální řešení pro navrácení 
technického objektu zpět do provozuschopného stavu v případě poruchy. Dalším cílem je 
porozumět významu technické diagnostiky pro ekonomický a bezpečný provoz strojů a 
zařízení, seznámit se s principy snímání diagnostických signálů, metodami jejich zpracování a 
využívání při stanovování technického stavu. Studenti se seznamují se současnými metodami 
a trendy technické diagnostiky a to zejména s metodami měření provozních parametrů strojů s 
využitím, metod  tribotechnické diagnostiky, vibrodiagnostiky a termodiagnostiky. Příležitostí 
k rozvoji předmětů je zařazení principů optimalizace obnovy technických objektů a 
prohloubení znalostí konstrukce strojů, jejich funkce a použití. Bez znalostí funkce a 
konstrukce strojů a zařízení není možné úspěšně zvládnout a porozumět problematice jejich 
provozu a optimálního využití.  Podmínkou zkvalitnění praktické přípravy posluchačů je 
vybudování laboratoře technické diagnostiky. V současné době lze praktickou přípravu 
realizovat v oblasti vibrodiagnostiky a termodiagnostiky a s použitím některých subjektivních 
metod diagnostiky jako je stetoskopie a endoskopie. Nejbližším dalším krokem je orientace 
na metody tribotechnické diagnostiky.        
 
SOUČASNÝ STAV PROBLEMATIKY MANAGEMENTU JAKOSTI 
A ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI STROJŮ V PODNIKOVÉ SFÉŘE  

Ačkoliv jsou hlavní principy jakosti podchyceny normou  ISO 9001:2009, a měly by 
se odrážet ve všech firemních procesech mnohdy tomu tak není.  Hlavním problémem se jeví 
nedostatek znalostí těchto principů a jejich schopnost implementace do každodenní praxe. 
Tento deficit znalostí se projevuje nejen v hlavních procesech podniku, ale lze jej pozorovat 
zejména na rozhraních těchto procesů. V oblasti zabezpečování jakosti lze problematiku 
rozdělit do tří oblastí. První oblastí je soubor problémů uvnitř samotného oddělení kvality, 
druhou oblastí je soubor problémů na rozhraních s jinými odděleními a uvnitř těchto tzv. 
podpůrných procesů výroby a třetí skupinu tvoří oblast systémová.  

V interní a externí kvalitě chybí v podnicích znalosti metodik pro výběr dodavatelů 
v rámci schvalování dílů a následně jejich řízení a rozvoj. To vede v mnohých případech 
k tomu, že podniky nemají kvalitní vzájemně výhodné smlouvy se svými dodavateli, jsou 
trvale zásobováni neshodnými díly, které v mnoha případech nelze reklamovat. Tyto díly jsou 
pak běžně zpracovávány výrobními prostředky a často se jejich část vrací jako reklamace od 
koncových zákazníků. Hlavní úsilí v souvislosti s výskytem neshodných výrobků je věnováno 
„hašení problémů“ namísto jejich předcházení. Tím se rozkrývá další problém, kterým je 
znalost analytických metod FMEA, FTA, nebo TRIZ, které nebývají aplikovány správně, 
nebo jejich používání úplně chybí a to jak v případě návrhu a přípravy strojů, tak i při řešení 
jejich provozních problémů. Bez znalostí těchto metod nelze splnit podmínku rozhodování na 
základě faktů a často se stává, že vítězí zavádějící a mylné hypotézy což vede mnohdy 
k opakování stejných problémů.  

Ve výrobních procesech vlivem kvality práce strojů a zařízení, kvalitou personálu, 
výrobních a měřících metod, dílů a měřících prostředků vzniká celá řada problémů. Prvním 
problémem je úroveň povědomí o kvalitě. Pracovníci na úsecích výroby, údržby, přípravy 
výroby, řízení výroby, logistiky a dokonce i managementu nechápou význam zajišťování 
kvality jako standardu a kritického faktoru úspěchu. Zabezpečování kvality je zde chápáno 
někdy i jako nutné zlo. Toto chápání pak vede k nerespektování a obcházení procedur a 
standardů kvality a také až k laxnosti při řešení hledání příčin neshod, sestavování a 
implementace akčních plánů. Druhým problémem je neuplatňování systémového přístupu. 
Jednotlivé útvary podniku vzájemně nespolupracují a nechápou vzájemnou provázanost svých 
činností a principu interních zákazníků. Třetí problém je spojen s řízením projektů, kdy 
problémy neodstraněné v předsériových fázích výroby difundují do výroby sériové a 
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způsobují obrovské ztráty vyvolané nepřipravenosti strojů jak z pohledu výkonnosti tak i 
optimalizace technologických parametrů, nedostatečného počtu kvalitních nástrojů, včetně 
bezproblémových dílů pro výrobu. Čtvrtý problém zahrnuje oddělení přípravy výroby. 
Návaznost přípravy výroby na vyráběnou kvalitu v některých podnicích prakticky neexistuje. 
Oddělení přípravy výroby je mnohdy zvláštní a nezávislá skupina, která dělá věci po svém. 
To vede v oblasti investiční politiky tj. návrhu a nákupu strojů a zařízení k situacím, kdy 
stroje a zařízení nejsou schopna plnit parametry očekávané a požadované zákazníky a to 
zejména parametry způsobilosti, funkčnosti a výkonnosti. Nejedná se však pouze o 
požadavky na kvalitu, ale zde přichází v úvahu další důležitý parametr, kterým je spolehlivost 
a její dílčí vlastnosti jako jsou bezporuchovost, udržovatelnost, opravitelnost, 
diagnostikovatelnost, pohotovost, a zajištěnost údržby. Tím se dostáváme k poslednímu 
pátému problému, který je spojen s organizací údržeb a oprav. V podnicích mnohdy nejsou 
k dispozici kvalitní plány údržeb a oprav a zcela chybí filozofie prevence a predikce. 
Údržbářské zásahy nejsou plánovány podle zásad teorie obnovy a řeší se často jako následné 
až po výskytu poruchy. Tento přístup může vést až k zastavení výrobních linek u zákazníků, 
což se projeví jako obrovské finanční ztráty. Řízení nástrojů se často opírá pouze o intuici a 
zcela chybí rozhodování o optimální délce technického života na základě znalostí teorie 
obnovy, což se týká i jejich optimální zásoby a to platí i o druzích a počtech klíčových 
náhradních dílů. Často se lze setkat se situací, kdy v průběhu výroby je potřeba výměny 
nástroje nebo náhradního dílu a tento není k dispozici. Pak nastává situace, kdy se dokonce 
vyrábí s nástrojem poškozeným s vědomým rizikem výroby nekonformních výrobků. 
V údržbě mnohdy chybí typové postupy, návody a instrukce což vede k prodlužování délky 
oprav, riziku nenalezení závady včas a nejednotnosti v přístupu jednotlivých údržbářů k 
zásahům. V návaznosti na používaný systém nahodilé údržby nejsou ani implementovány 
žádné prostředky technické diagnostiky. Při realizaci údržbářských zásahů náprav poruch 
nejsou aplikovány zásady metodiky PDCA a zásady nakládání se zkušebními díly což vede k 
tomu, že nekonformní díly jsou mnohdy přimíchány mezi výrobky konformní. V poslední 
řadě často nejsou vedeny žádné záznamy, nebo jsou nedostatečné a neposkytují informace o 
příčinách poruch a průbězích jejich odstraňování což znemožňuje nastavení zpětné vazby 
vedoucí ke zvýšení efektivity systému údržeb a oprav.  

Při nesprávném fungování systému kvality se lze běžně setkávat se všemi výše 
zmíněnými problémy. Společným jmenovatelem je nízká míra zainteresovanosti vrcholového 
vedení podniku na podpoře a rozvoji systému kvality. Tato nízká míra zainteresovanosti může 
plynout z neznalosti významu tohoto systému a možností jeho praktického využití. Je běžnou 
praxí, že procesy nejsou jednoznačně definovány, chybí jednoznačné stanovení odpovědností 
a zastupitelností. Dále nejsou přesně vymezeny rozhraní procesů a dochází k situacím, kdy 
některé akce jsou přehazovány z jednoho oddělení do druhého, nejsou včas řešeny a tím může 
docházet ke snižování kreditu podniku na žebříčcích hodnocení zákazníků. Toto platí i při 
řešení některých krizových situací. Normy, standardy a procedury podniku často 
nekorespondují s realitou a činnosti jsou vykonávány nesystematicky a v některých případech 
i v rozporu s požadavky. Závěrečnou otázkou jsou vztahy se samotnými zákazníky. Existuje 
vzájemná nedůvěra mezi dodavateli a zákazníky, která je dána často vzájemnou pasivní 
spoluprací, kdy chybí pravidelné schůzky se zákazníkem, kde se řeší vzájemné aktuální 
problémy. Budování důvěry je dlouhodobá záležitost, která souvisí i s morálním kreditem 
daného podniku.      
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IMPLEMENTACE POTŘEB PODNIKOVÉ SFÉRY DO SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ 
MANAGEMENTU JAKOSTI A ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI STROJŮ A 
ZAŘÍZENÍ 

Na základě výsledků auditů dodavatelských firem v automobilovém průmyslu 
získaných v posledních několika letech v součinnosti s rezervami FVTM definovanými 
v první části článku, vyplývají některé potřeby modifikace současné realizace předmětů 
„Řízení jakosti“, „Provoz a údržba strojů“ a „Měření a technická diagnostika“.  

Za účelem překonání nalezených nedostatků se bude potřeba věnovat následujícím 
oblastem: 1. Objasnění principů managementu jakosti a spolehlivosti a jejich významu pro 
praxi. 2. Zdůraznění orientace na procesy a jejich rozhraní, řízení procesů a systémový 
přístup. 3. Významu a technikám předcházení problémům místo jejich následného 
odstraňování. 4. Používání analytických metod při hledání kořenových příčin problémů. 5. 
Seznámení s metodami výběru, schvalování a řízení dodavatelů s použitím mezinárodních 
metodik. 6. Zásadám projektového řízení v souvislosti s řízením jakosti a spolehlivosti strojů. 
7. Získání praktických dovedností z organizace a řízení oprav. 8. Seznámení s technikami 
auditování a získání dovedností potřebných k realizaci auditů. 9. Porozumění novým 
metodám (G8D, TRIZ, 6 Sigma). 10. Zařazení „Teorie obnovy“ do současných předmětů. 11. 
Zařazení samostatného předmětu orientovaného na konstrukci výrobních strojů a zařízení. 12. 
Vybudování laboratoře technické diagnostiky. 

K úspěšné implementaci výše uvedených oblastí rozvoje je potřebné vytvořit soubor 
případových studií z reálných problémů a situací z praxe, které formou workshopů a týmové 
práce budou řešeny s posluchači. V předmětu „Technická diagnostika“ bude nutné vypracovat 
postupy měření a připravit modelové situace se závadami, které studenti budou zjišťovat a 
hodnotit. Teoretické partie bude nutné začlenit do přednášek a s využitím mezipředmětových 
vazeb realizovat syntézu poznatků pro pochopení komplexního řízení jakosti a péče o stroje a 
zařízení. Eventualitou se jeví rozšíření předmětů o další dva samostatné předměty „Výrobní 
stroje a zařízení“ a „Jakost a spolehlivost strojů a zařízení“.  
 
ZÁVĚR 

Principy jakosti a spolehlivosti jsou inherentně obsaženy v každé činnosti podniku a 
proto je jejich znalost strategickou výhodou v konkurenčním prostředí trhu. Absolvent oboru 
„Řízení výroby“ k tomu aby fundovaně mohl řídit a efektivně rozhodovat, musí porozumět a 
dokázat používat zásady a principy managementu jakosti a spolehlivosti v rámci komplexní 
péče o stroje a zařízení. K tomu aby svoji funkci mohl vykonávat efektivně přispívají v článku 
zmiňované vyučované technické předměty. Nástin jejich modifikace může zajistit náskok 
před současnou praxí, nebo jí alespoň může pomoci se vymanit ze současných problémů a tím 
zdokonalit a zefektivnit její procesy. Tento článek by měl odkrýt současné rezervy a odhalit 
místa pro zdokonalení tohoto systému a prostřednictvím procesu vzdělávání jej přenést do 
praxe.  
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3.4 VÝSLEDKY STUDUJÍCÍCH PRVNÍHO ROČNÍKU VYSOKÉ 
ŠKOLY V ZÁKLADNÍCH OBLASTECH POČÍTAČOVÉ 
GRAMOTNOSTI 

 
STUDENTS RESULTS OF FIRST YEAR UNIVERSITY IN BASIC COUMPUTER 
LITERACY STRANDS 
 
Zbyněk FILIPI, Tomáš PŘIBÁŇ 
 
ÚVOD 

Katedra výpočetní a didaktické techniky (KVD) zajišťuje na Fakultě pedagogické 
Západočeské univerzity v Plzni (FPE ZČU) v rámci studijního programu Přírodovědná studia 
výuku předmětů Úvod do zpracování textových informací (ÚZTI) a Zpracování dat (ZPD). 
Tyto předměty jsou vyučovány v prvním roce bakalářského studia zmíněného studijního 
programu a jsou strukturovány především s důrazem na zvýšení počítačové gramotnosti 
studentů. V článku se nejprve krátce zaměříme na chápání pojmu počítačové gramotnosti 
v českém prostředí a jeho ukotvení v systému gramotností s přívlastky. Podstatnou část 
článku tvoří představení výzkumu, v němž jsme porovnávali vliv zvolené vyučovací strategie 
na míru zlepšení výsledků využívání dovedností v úpravách textu a tabulek mezi studujícími, 
kteří si vybrali jako hlavní obor informatiku a všemi ostatními. 

 
POČÍTAČOVÁ GRAMOTNOST 

Gramotnost začala být v uplynulých desetiletích spojována s řadou přívlastků. Dostál jich 
v příspěvku z roku 2007 uvádí v neukončeném výčtu dohromady 20. Počítačová gramotnost 
je pro něj jedním „z předpokladů či podmínek dosažení dobré informační gramotnosti.“ 
(Dostál, 2007, s. 62) Zároveň tím podává představu o vztahu obou gramotností, kdy se 
počítačová gramotnost stává nutnou podmínkou pro infomační gramotnost. 

Vztah nadřazenosti můžeme najít i u Doležalové mezi počítačovou a funkční gramotností. 
Počítačovou gramotnost chápe jako tzv. druhou (ve smyslu Akademického slovníku cizích 
slov, 1995, s. 272) či třetí (Doležalová, 2005, s. 44). Zároveň však předpokládá, že se 
počítačová gramotnost postupně stane součástí funkční gramotnosti. (Doležalová, 2005, s. 50) 

S jejími předpoklady jsou v souladu východiska autorů, kteří se v roce 2010 pokusili 
nahradit roztříštěné používání přívlastků (informační, počítačová, resp. digitální gramotnost) 
spojením gramotnost v oblasti informačních a komunikačních technologií (zkráceně ICT 
gramotnost). Vymezili ji jako „soubor kompetencí (souhrn vědomostí, dovedností, 
schopností, postojů a hodnot), které jedinec potřebuje, aby byl schopen se rozhodnout jak, 
kdy a proč použít dostupné ICT a poté je účelně využít při řešení různých situací při učení 
v životě v měnícím se světě.“ (Gramotnosti ve vzdělávání, s. 57) 

I přes uvedený pokus o sloučení se nám jeví být nadále nutnou podmínkou pro správné 
použití např. počítače jako významného nástroje (a představitele ICT) jeho ovládnutí 
(např. ve smyslu používání správných postupů). 

Na praktické dovednosti ve využívání různých druhů softwaru je z větší části zaměřen 
mezinárodní koncept ECDL (European Computer Driving Licence, pro mimoevropské země 
ICDL), který byl záhy lokalizován i do českého prostředí. I přes změny, které se v něm v roce 
2011 odehrají, zůstává jádrem následujících sedm oblastí: 

 základní pojmy ICT, 
 používání počítače a správa souborů, 
 zpracování textu, 
 tabulkový procesor, 
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 použití databází, 
 prezentace, 
 práce s internetem a komunikace. 

V úvodu zmiňované předměty ÚZTI a ZPD se obsahově zaměřují na třetí, čtvrtou 
a pátou oblast. Vzhledem k nízké časové dotaci předmětů (1 hodina přednášky + 1 hodina 
semináře v případě ÚZTI a 2 hodiny přednášky a 1 hodina semináře u ZPD týdně) a vybavení 
učeben je možno v obou předmětech operovat pouze s jedním softwarovým produktem. 
V předmětu ÚZTI se studenti seznamují s pokročilou prací v programu MS Word, naproti 
tomu je předmět ZPD primárně zaměřen na zpracování dat v programech MS Excel 
a MS Access. Ve všech případech se jedná konkrétně o verze 2007, ale důraz je při výuce 
kladen na obecné zásady, které jsou přenositelné i do využívání jiných produktů. 

 
VÝCHODISKA VÝZKUMU 

Jelikož je v poslední době vyvíjen značný tlak na zefektivnění výuky a co největší snaha o 
snížení nákladů, snažíme se na KVD v co největší míře využívat potenciál e-learningu 
(případně blended learningu, který zde chápeme jako kombinaci e-learningu a prezenční 
výuky). I přes tyto snahy je ovšem potřeba mít na zřeteli zachování kvality současné výuky. 
Před samotným intenzivním nasazením e-learningu jsme se rozhodli porovnat, zda panují 
nějaké statisticky významné rozdíly mezi výsledky studujících v dovednostech, které se díky 
výuce u nich rozvíjejí. 

Přednášky předmětu ÚZTI byly v zimním semestru 2010 koncipovány jako e-kurz, na jehož 
základě se studující připravovali na prezenční testování na seminářích. V předmětu ZPD 
naopak probíhala prezenční formou veškerá výuka (přednášky i semináře). 

Jelikož je první semestr prvního ročníku bakalářského programu, do něhož jsou předmětu 
zařazeny, společný pro studující všech šesti oborů, rozhodli jsme se porovnat zvýšení míry 
dovedností skupiny studentů, kteří studují obor Informatika se zaměřením na vzdělávání 
s výsledky ostatních studentů, kteří studují některý ze zbývajících oborů (zkráceně biologii, 
fyziku, geografii, chemii a matematiku). 

Předmětem výzkumu tedy byl výkon studentů oboru Informatika se zaměřením 
na vzdělávání a jeho porovnání s výkonem studentů ostatních oborů. Všichni studující byli 
do studia přijati na základě testu všeobecných studijních předpokladů, který nic nevypověděl 
o míře jejich počítačové gramotnosti. Zkušenosti získané v obou předmětech jsou užitečné 
pro všechny studující bez rozdílu oboru. Přesto bylo otázkou, zda studující jiného oboru, než 
je informatika, nebudou klást větší důraz na jiné předměty a v oblasti počítačové gramotnosti 
na tom budou hůře, než jejich souputníci, kteří si vybrali jako hlavní obor informatiku.  

 
VÝZKUMNÝ VZOREK 

Podstatou statistické indukce je zevšeobecňování výsledků a závěrů zjištěných 
na výběrovém souboru na základní populaci. Jednou ze základních podmínek, aby bylo 
možné při statistickém zpracování používat metody statistické indukce, je dodržovat rozsah 
výběrového souboru, protože ten určuje jeho kvalitu. Rozsah výběrového souboru se volí 
podle počtu zkoumaných proměnných. Čím více je proměnných ve hře, tím musí být rozsah 
výběrového souboru větší, zkoumají-li se jen dvě proměnné, obyčejně stačí 30 subjektů. Je-li 
proměnných více, musí být rozsah výběrového souboru mnohem větší. (Gavora, 2000) 

V našem šetření se zkoumaly dvě proměnné, konkrétně jako nezávislá proměnná zde 
vystupoval zvolený obor studentů a závislou proměnnou byl studijní výkon studentů. 
Výzkumný soubor byl tvořen studenty vysoké školy (FPE ZČU), kteří se v akademickém roce 
2010/2011 zúčastnili výuky předmětů ÚZTI (147 studujících) a ZPD (121 studujících). 
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Aby se při statistickém zpracování mohly použít metody induktivní statistiky, je kromě 
velikosti výběrového souboru další nutnou podmínkou náhodný výběr výběrového souboru 
ze základní populace. V běžné školní praxi je ale zpravidla naprosto náhodný výběr 
do experimentálního výzkumu nemožný. Pro výběr výzkumného souboru byl použit dostupný 
výběr. Ovlivnil jej výrazně fakt, že posttest v obou předmětech vyplnilo méně studujících než 
pretest. Tito studující nemohli být do výzkumu započítání. Vzorky se v osobách do značné 
míry překrývají, menší vzorek v ZPD pravděpodobně ovlivnil i náročnější obsah předmětu 
(kromě oblasti zpracování tabulek, která byla zkoumána, se v předmětu pracovalo 
i s databázemi). Proto je možné závěry výzkumu zobecnit pouze omezeně, na Fakultu 
pedagogickou Západočeské univerzity v Plzni případně na další fakulty českých vysokých 
škol, které zajišťují výuku podobných předmětů, podobnou formou výuky s podobným 
výzkumným vzorkem.  

 
EXPERIMENTÁLNÍ PLÁN 

Ve výzkumu byl použit experimentální plán s využitím pretestu a posttestu. Pomocí 
pretestu byla zjištěna úroveň vědomostí studentů na počátku experimentu, posttest ověřil 
úroveň jejich vědomostí na konci experimentálního působení. Všechny didaktické testy, které 
byly použity, byly určené k měření výsledků vzdělávacího procesu v praktickém 
a kognitivním učení. 

Tematické okruhy, jejichž znalosti byly ověřovány pretestem, jsou dány tematickými celky 
předmětů ZPD (část týkající se zpracování tabulek) a ÚZTI (zpracování textu) a pro sestavení 
pretestu byla použita technika specifikační tabulky a úlohy byly vytvořeny na základě 
Niemierkovy taxonomie výukových cílů. Tematické okruhy, jejichž znalosti byly ověřovány 
posttestem se shodovaly s tematickými okruhy pretestu. Také pro sestavení posttestu byla 
použita technika specifikační tabulky a úlohy byly vytvořeny na základě Niemirkovy 
taxonomie výukových cílů. (Schindler a kol., 2006) 

Pretest i posttest byl strukturován na teoretickou část, která byla tvořena 11 uzavřenými 
otázkami s možností vybírat ze čtyř odpovědí, přičemž správných odpovědí mohlo být více. 
Druhou část tvořila praktická část, kde studenti měli za úkol vypracovat adekvátní praktický 
úkol v příslušném programu, pro předmět ÚZTI to byl MS Word 2007 a pro předmět ZPD 
MS Excel 2007. V případě ÚZTI mohli studující za teoretickou část získat maximálně 
11 bodů a za praktickou část maximálně 15 bodů. U předmětu ZPD mohli studující 
za teoretickou část dostat maximálně 11 bodů, v praktické části maximálně 17 bodů. 

 
ANALÝZA VÝSLEDKŮ VÝZKUMU 

Pro potřeby výzkumu jsme pro studující oboru Informatika se zaměřením na vzdělávání 
použili označení „Informatici“ a pro studující ostatních oborů použili označení „Ostatní“. 
Zpracovávání údajů vycházelo z databáze, která obsahovala podrobný záznam o výsledcích 
každého studenta. Základní přehled získaných výsledků z jednotlivých předmětů nám 
poskytne tabulka 1 a 3. 
 

Pretest Posttest  

Počet 
Teoretická 
část 
(průměr 
bodů) 

Praktická 
část 
(průměr 
bodů) 

Pretest 
celkem 

Teoretická 
část 
(průměr 
bodů) 

Praktická 
část 
(průměr 
bodů) 

Posttest 
celkem 

Informatici 37 6,8 12,44 19,24 8,72 14,66 23,38 
Ostatní 110 5,73 11,61 17,34 7,97 14,55 22,52 
Tabulka 1: Studijní výsledky studentů předmětu ÚZTI 
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Z uvedené tabulky je patrné, že studenti „Informatici“ dosáhli v pretestu lepšího skóre o 1,9 
bodu než studenti zařazení do skupiny „Ostatní“. V relativním vyjádření k maximálně 
možnému skóre to činí 7,3 %. Ovšem při pohledu na výsledky v posttestu se tento rozdíl mezi 
oběma skupina téměř smazal, rozdíl činí jen 0,86 bodu, což v relativním vyjádření 
k maximálně možnému skóre činí pouze 3,3 %. Jelikož jsme chtěli potvrdit či vyvrátit 
stanovenou hypotézu, bylo potřeba provést důkladnější statistické šetření. 

Pretest Posttest  
Informatici Ostatní Informatici Ostatní 

Počet 37 110 37 110 
Minimum 4 2 7 5 
Maximum 24 25 26 26 
Aritmetický průměr 19,24 17,34 23,38 22,52 
Směrodatná 
odchylka 1,64 1,85 1,11 1,35 

Test normality vyhovuje vyhovuje vyhovuje vyhovuje 
Rozptyl 2,71 3,43 1,24 1,83 
Tabulka 2: Statistické charakteristiky pretestu a posttestu předmětu ÚZTI 

 
Pro vyhodnocení jsme se rozhodli využít Studentův t-test, protože jak uvádí Chráska (2007) 

je jedním z nejznámějších statistických testů významnosti pro metrická data a lze díky němu 
rozhodnout, zda dva soubory dat, získané měřením ve dvou různých skupinách objektů (např. 
žáků), mají stejný aritmetický průměr. Ovšem pro použití tohoto statistického nástroje je 
potřeba splnit následující požadavky: 

 Základní soubor musí splnit požadavek normálního rozdělení. 
 Byl dodržen požadavek homogenity rozptylu v obou srovnávaných skupinách 
(požaduje se, aby rozptyl hodnot v obou skupinách byl přibližně stejný) 
 Měření byla navzájem nezávislá. 
 Data byla metrická (intervalová nebo poměrová).  

Pro splnění všech požadavků jsme museli provést Fisherův-Snedecorův test pro ověření, 
zda ve dvou souborech dat je přibližně stejně velký rozptyl (požadavek homogenity rozptylu). 
Vypočítanou hodnotu F jsme srovnali s kritickou hodnotou tohoto kritéria pro zvolenou 
hladinu významnosti a počet stupňů volnosti, který se určí zvlášť pro každou skupinu. 
Podrobněji viz Chráska (2007). Vypočítaná hodnota F pro pretest činila F vyp_pre = 1,2 
a vyhledaná kritická hodnota tohoto kritéria pro hladinu významnosti α = 0,05 činí ve 
statistických tabulkách F krit_pre = 1,58. Jelikož vypočítaná hodnota je menší než kritická, 
můžeme tvrdit, že mezi rozptyly v obou skupinách při absolvování pretestu nejsou statisticky 
významné rozdíly. Podobně jsme postupovali i při vyhodnocování posttestu: 
F vyp_post = 1,48 < F krit_post = 1,58. Opět se potvrdilo, že mezi rozptyly v obou skupinách při 
absolvování posttestu nejsou statisticky významné rozdíly. Všechny ostatní požadavky byly 
splněné a můžeme tedy považovat použití Studentova t-testu za oprávněné. 

Přistoupili jsme ke statistické analýze pomocí Studentova t-testu pro zjištění statistické 
významnosti rozdílů mezi výkony v posttestu studentů zařazených do skupiny „Informatici“ 
a skupinou „Ostatní.“ Byla nejdříve formulována statistická nulová hypotéza H 1_0 – Mezi 
průměrným počtem bodů dosaženým ve skupině „Informatici“ a průměrným počtem bodů 
dosaženým ve skupině „Ostatní“ není rozdíl. Jako statisticky alternativní hypotézu jsme 
formulovali H 1_A – Mezi dosaženými průměry v obou skupinách jsou rozdíly.  

Pro ověření nulové hypotézy byl použit již zmíněný Studentův t-test a při výpočtech byla 
zvolena hladina významnosti 0,05 (závěry tedy platí s pravděpodobností 95 %). Protože 
tabulková kritická hodnota testovacího kritéria byla Tkrit = 1,972 a vypočítaná hodnota 
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Tvyp = 1,164, platí 1,164 = Tvyp ≤ Tkrit = 1,972 a bylo možné přijmout nulovou hypotézu, tedy 
v posttestu pro předmět ÚZTI nebyl statisticky významný rozdíl mezi výkony studentů 
zařazených do skupiny „Informatici“ a skupiny „Ostatní“. 

Obdobně jsme postupovali i při vyhodnocování výsledků z předmětu ZPD. Nejdříve byla 
vytvořena tabulka pro zpřehlednění studijních výkonů v uvedeném předmětu, viz tabulka 3. 

Pretest Posttest  

Počet 
Teoretická 
část 
(průměr 
bodů) 

Praktická 
část 
(průměr 
bodů) 

Pretest 
celkem 

Teoretická 
část 
(průměr 
bodů) 

Praktická 
část 
(průměr 
bodů) 

Posttest 
celkem 

Informatici 43 7,22 11,29 18,51 10,97 14,58 25,49 
Ostatní 78 6,60 8,48 15,08 9,56 14,53 24,09 
Tabulka 3: Studijní výsledky studentů předmětu ZPD 

Při pohledu na tabulku jsou vidět podobné výsledky jako v předmětu ÚZTI s tím rozdílem, 
že průměrný počet bodů získaných v pretestu je mezi oběma skupinami větší. Konkrétně 
studenti ve skupině „Informatici“ získali o 3,43 bodů více než studenti ve skupině „Ostatní.“ 
V relativním vyjádření k počtu maximálně možných získaných bodů to činí 12,25 %. 
Zajímavé je, že ve výsledcích v posttestu se rozdíly mezi skupinami poměrně výrazně 
srovnali, rozdíl činí jen 1,4 bodu (5 %) ve prospěch studentů ze skupiny „Informatici.“ Bylo 
potřeba opět provést statisticky podrobnější šetření. 

Pretest Posttest  
Informatici Ostatní Informatici Ostatní 

Počet 37 110 37 110 
Minimum 5 2 10 8 
Maximum 25 23 28 28 
Aritmetický průměr 18,51 15,08 25,49 24,09 
Směrodatná 
odchylka 1,62 1,75 1,40 1,49 

Test normality vyhovuje vyhovuje vyhovuje vyhovuje 
Rozptyl 2,64 3,08 1,97 2,23 
Tabulka 4: Statistické charakteristiky pretestu a posttestu předmětu ZPD 

Jelikož postup práce byl stejný jako při vyhodnocování předmětu ÚZTI, pro zachování 
přehlednosti uvádíme jen vypočítané a kritické hodnoty pro jednotlivé statistické metody. 

Nejdříve jsme využili Fisherův-Snedecorův test: vypočítaná hodnota F pro pretest činila 
F vyp_pre = 1,17 a vyhledaná kritická hodnota tohoto kritéria pro hladinu významnosti α = 0,05 
činí ve statistických tabulkách F krit_pre = 1,58. Jelikož vypočítaná hodnota je menší než 
kritická, můžeme tvrdit, že mezi rozptyly v obou skupinách při absolvování pretestu nejsou 
statisticky významné rozdíly. Podobně jsme postupovali i při vyhodnocování posttestu: 
F vyp_post = 1,13 < F krit_post = 1,58. Opět se potvrdilo, že mezi rozptyly v obou skupinách při 
absolvování posttestu nejsou statisticky významné rozdíly. Můžeme tedy považovat použití 
Studentova t-testu za oprávněné. 

Formulované statistické hypotézy zůstávají stejné, jen byla využita data z předmětu ZPD. 
Pro ověření nulové hypotézy byl použit již zmíněný Studentův t-test a při výpočtech byla 
zvolena hladina významnosti 0,05 (závěry tedy platí s pravděpodobností 95 %). Protože 
tabulková kritická hodnota testovacího kritéria byla Tkrit = 1,977 a vypočítaná hodnota 
Tvyp = 1,281, platí 1,281 = Tvyp ≤ Tkrit = 1,977. Bylo tedy možné přijmout nulovou hypotézu, 
tedy v posttestu pro předmět ZPD nebyl statisticky významný rozdíl mezi výkony studentů 
zařazených do skupiny „Informatici“ a skupiny „Ostatní“. 
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ZÁVĚR 

V Psychologickém slovníku z přelomu tisíciletí nalezneme stručný popis toho, jak se 
vnímání počítačové gramotnosti v průběhu let měnilo. Dříve vyzdvihované programování je 
zde již zmiňováno pouze jako konkurenční výhoda jedince. Za nutnost je naopak považován 
soubor schopností a znalostí základního ovládání počítače a práce na něm. Zároveň ovšem do 
něj ještě autoři nezařadili práci s běžným softwarem. (Hartl, Hartlová, 2000, s. 182) Jak jsme 
ovšem v článku zmínili, právě práce s běžným softwarem je dnes důležitou podmínkou pro 
zpracování úkolů, které před každého jednotlivce staví informační společnost. 

Provedený a výše popsaný výzkum prokázal, že studenti oboru Informatika se zaměřením 
na vzdělávání nedosahují statisticky významně lepšího výkonu v posttestu ve sledovaných 
předmětech než studenti ostatních studijních oborů. Uvedené zjištění lze hlavně využít při 
plánovaných změnách ve výuce, protože není potřeba dělat výrazné rozdíly mezi studujícími 
podle jednotlivých oborů. Navíc se ukázalo, že e-learningová i prezenční forma výuky mohou 
vést stejně dobře ke smazání úvodních rozdílů ve zkoumaných dovednostech. Lze tedy 
předpokládat, že větší využití e-learningu či blended learningu bude znamenat podobnou 
změnu pro všechny studenty. Do jaké míry využít tyto formy výuky bude předmětem dalšího 
zkoumání. 

Příspěvek vznikl za podpory studentského grantu SGS-2010-073. 
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3.5 HODNOCENÍ VSTUPNÍCH ZNALOSTÍ MATEMATIKY NA 
FVTM UJEP 

 
EVALUATION OF ENTRY KNOWLEDGE IN MATHEMATICS AT FPTM UJEP 
 
Irena HRALOVÁ 
 
MATEMATIKA U NÁS 
 Matematika je součástí technického vzdělávání na středních i vysokých školách. Tedy 
i na Fakultě výrobních technologií a managementu UJEP v Ústí nad Labem, kde je vyučována 
v prvním ročníku s časovou dotací čtyř hodin přednášek a třech hodin cvičení. Matematické 
znalosti studenti využívají v dalších předmětech bakalářského, popř. i magisterského studia. 
Úspěšnost využití jejich matematických znalostí a dovedností však nezávisí pouze na těch 
získaných během vysokoškolského studia, ale i na těch, které si s sebou přinášejí ze studia 
středoškolského, popř. z praxe. Příspěvek se zabývá srovnáním vstupních znalostí z předmětu 
matematika studentů prezenční i kombinované formy studia s odstupem několika let, kteří 
absolvovali Přípravný kurz z matematiky a geometrie. 
 
KURZ A TEST 
 Přípravný kurz z matematiky a geometrie je nepovinný a koná se před začátkem 
zimního semestru každého akademického roku pro studenty všech studijních oborů FVTM 
UJEP v obou formách studia, tedy prezenční i kombinované, v rozsahu 18 hodin matematiky 
a 12 hodin geometrie. Obsahem kurzu jsou některé z oborů matematiky, u kterých je uvedena 
základní teorie doplněná řešením vzorových příkladů. Z procvičených témat jsou pak vybrány 
příklady do závěrečného hodinového testu. 

Test se skládá z osmi příkladů z témat: výrazy a jejich úpravy, lineární funkce a rovnice, 
kvadratické funkce a rovnice, funkce mocninné, exponenciální a logaritmické a jejich rovnice, 
goniometrické funkce a rovnice, komplexní čísla, vektorová algebra a analytická geometrie. 
Všechny příklady jsou hodnoceny maximálně dvěma body, přičemž při kontrole správnosti 
jsou klasifikovány i jednotlivé kroky výpočtu a to vždy po čtvrtině bodu. Celkem je tedy 
možné při bezchybném vypracování testu získat maximálně 16 bodů. Nulové bodové 
hodnocení přitom nerozlišuje, zda student úlohu vypracoval nesprávně nebo ji vůbec neřešil. 
Pro posouzení změny vstupních znalostí matematiky byly vybrány výsledky testů z let 2006 a 
2009. 

Výsledky testů jsou posuzovány a porovnávány nejen u jednotlivých studentů, ale i pro 
jednotlivé příklady. V roce 2006 test psalo 48 studentů, v roce 2009 studentů 45. U 
jednotlivých příkladů je porovnání provedeno průměrem. U všech příkladů je nepatrně 
snížena úspěšnost jejich řešení studenty v roce 2009 oproti roku 2006, viz tabulka č. 1. Pro 
hodnocení úspěšného řešení testu je zavedena škála: neuspěl (méně než 7 bodů), uspěl dobře 
(méně než 12 bodů), uspěl velmi dobře (méně než 15 bodů), uspěl výborně (více jak 15 
bodů). Z tabulky č. 2 je zřejmé rozvržení počtu studentů dle jejich úspěšnosti řešení testu. 
Nejvíce studentů v obou letech je zařazeno do druhé skupiny s hodnocením „uspěl dobře“, 
druhý nejvyšší počet pak do skupiny neprospívajících. Pouze jeden student v jednom roce 
dosáhl velmi dobrého výsledku, žádný student pak výsledku výborného. Tedy i v případě 
porovnání úspěšnosti studentů s řešením testu v jednotlivých letech lze říci, že snížení 
úspěšnosti je nepatrné. 
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Tabulka č.1  Řešení jednotlivých příkladů      
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2006 � 61 44,5 45,75 38,5 45,75 39 39,5 40,25 
  � 1,36 1,06 1,02 0,86 1,04 0,87 0,90 0,89 
2009 � 49,5 41,75 44,25 38,25 39,25 34,25 36,25 35,5 
  � 1,10 0,93 0,98 0,85 0,87 0,76 0,81 0,79 
 
Tabulka č.2  Počty studentů podle získaného počtu bodů 
  méně než 7 od 7 do 12 od 12 do 15 nad 15  
2006 18 29 1 0  
2009 20 25 0 0  
 
ZÁVĚR 

 V prosinci 2010 byly zveřejněny výsledky mezinárodního srovnávání znalostí žáků 
PISA za rok 2009 (koná se každé tři roky a připravuje ho Organizace pro hospodářskou 
spolupráci a rozvoj (OECD)) Tentokrát se zaměřovalo na čtenářskou, matematickou a 
přírodovědnou gramotnost, a především na to, jak jsou žáci schopni nabyté vědomosti 
využívat v různých situacích života. Výsledky odhalily alarmující stav českého školství 
nejenom v oblasti čtenářské gramotnosti, ale také v matematice a přírodních vědách. 
V matematice a přírodních vědách jsme sice průměrní, ale v porovnání s rokem 2003 jsme se 
na žebříčku propadli. V matematice jsme se zhoršili nejvíce ze všech zemí. Česká republika 
klesá nejrychleji ze všech zemí OECD. U minulého testování byly znalosti českých dětí 
z matematiky a přírodních věd nadprůměrné. To, že mají čeští studenti problémy 
s matematikou, ukázala i generálka státních maturit. Nejhorší výsledky v generálce měli 
studenti právě v matematice. Zkusilo si ji 41 360 studentů z celkem 94 tisíc středoškoláků. 
Nezvládlo ji 19 853 studentů. [1], [2]  

Výše zmíněná studie pracuje s patnáctiletými žáky, tedy absolventy základních škol, 
kteří se k vysokoškolskému studiu teprve chystají. Dle porovnání výsledků závěrečného testu 
z Přípravného kurzu z let 2006 a 2009 není obdobná tendence výrazného snižování znalostí 
studentů v matematice patrná. Nižší bodové hodnocení testů, tj. fakt, že většina studentů se 
umístila v prvních dvou skupinách, je ovlivněna skladbou účastníků kurzu. Těmi totiž jsou 
téměř v devadesáti procentech studenti, kteří se hlásí ke studiu v kombinované formě, tedy 
těch, kteří mají středoškolská studia ukončena před deseti a více lety, popř. „čerství“ 
maturanti s horšími výsledky ve studiu. Kurz těmto studentům pak slouží k připomenutí učiva 
nebo jeho procvičení před nástupem na VŠ. Výsledky testů dle vlastní zkušenosti však 
kopírují úspěšnost studentů ve studiu matematiky prvního akademického roku FVTM UJEP, 
kdy velký počet studentů splňuje předmět Matematika s hodnocením „dobře“, další část 
studentů ukončuje studium předčasně a pouze nepatná část studentů získává hodnocení 
„velmi dobře“ či „výborně“. Toto je jistě ovlivněno znalostmi, se kterými studenti přicházejí. 
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S takto převážně průměrnými znalostmi matematiky bývá problematické následně absolvovat 
i další kurzy studijního plánu, ve kterých se matematika používá jako nástroj k nalézání 
řešení, jako jsou Mechanika, Pružnost a pevnost, Hydromechanika, Termomechanika a další.  
  
ZDROJ: 
[1] ŘÍHOVÁ, Barbora. IDNES.cz [online]. 2010-12-07 [cit. 2011-04-01]. Čeští školáci ve 
srovnání se světem propadli. Horší se hlavně v matematice. Dostupné z WWW: 
<http://zpravy.idnes.cz/cesti-skolaci-ve-srovnani-se-svetem-propadli-horsi-se-hlavne-v-
matematice-1lt-/studium.asp?c=A101207_141030_studium_bar>. 
[2] Učitelské listy [online]. 2011-01-24 [cit. 2011-03-30]. Matematická gramotnost. 
Dostupné z WWW: <http://www.ucitelske-listy.cz/2011/01/matematicka-gramotnost_ 
13.html. 
 
 
3.6 INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY AT 

SCHOOL 
 
Roman HRMO, Martin PODAŘIL 
 
INTRODUCTION 
 In the recent years, more attention is given to the issue of Information and 
communication technology (ICT) and its use in teaching. Topicality of this issue is given by 
the continual development of existing disciplines, but also by the development of new 
disciplines (cybernetics, cyber pedagogy...). Currently, the nature of education is not only the 
sum of general knowledge, but above all the ability of individual and swift orientation in the 
amount of information from different fields of science, culture and society. Therefore, one of 
the main goals of the current school education should be to prepare students to use ICT not 
only in future employment, but also in future personal life. Students should be led, not to be 
satisfied only with their knowledge acquired at school, but in order to maintain their expertise, 
they should constantly renew their knowledge, update and complement it. 

What, in fact, is meant by computerization in educational process? Under this concept, 
we can imagine three basic areas: 1. Teaching electronics as academic and scientific field in 
separate subjects or as a part of the other subjects, 2. Teaching computers and their 
application as academic and scientificfield in separate subjects or as a part of the other 
subjects, 3. The use of computers and electronics in the educational process to support and 
manage teaching and learning. (Vališová, 2007) 
 In our article, we set the following objectives: 1. To characterize the concept of 
computerization/participation of ICT in educational process, 2. To identify potential uses of 
computers at school, 3. To determine, what obstacles may arise, when using ICT at school. 
 
PARTICIPATION OF ICT IN EDUCATIONAL PROCESS 
 ICT in educational process is seen as an important didactic technology, which together 
with other electronic devices is used in education to boost students knowledge acquired from 
different subjects or disciplines. ICT can be used directly in education or as means for 
individual learning, testing and evaluation. However, it is very important to realize, that the 
use of computers in education, will not make education itself significantly easier, and does not 
conceal deficiencies of the teacher. The computer itself is only a tool, that helps only those, 
who know the goal of its use and know how to use it. (Slavík, 1997) Therefore, one could say, 
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that the acquisition of the work with ICT in following years will be included in basic cultural 
techniques such as reading, writing and counting. 
 The participation of ICT in the educational process according to Vališová (2007, s. 
217) anticipates the realization of the following elements. The first is to ensure reliable 
copmuting, video and electronic teaching aids, participation of eletronics, computer 
technology and ICT in real education, not only in curriculum or curriculum of individual 
subjects. 
 Another very important element of the participation of ICT in the educational process 
is the optimal teachers training on ICT skills because, if the teacher can not work with ICT, 
we can not expect, one will be able to use the potential, this technology has. 
 The teacher himself should become a mentor, tutor and mediator and its key role 
should be to assist students in learning management and support them on their way to 
selflearning. (Hrmo, 2005) 
  

The last element, which provides Vališová (2007, s. 218) is the use of computers for 
administrative purposes, management of schools and out-of-school activities. Despite the 
integration of advanced technical means into the educational process, we must not forget on 
humanizing influence of school. This effect can not go without interpersonal communication, 
without direct contact between teachers and students. No technology can never replace this 
interpersonal contact. 
 
POTENTIAL USES OF COMPUTERS AT SCHOOL 
 The principal aims of the current schools are the acquisition of computer literacy and 
mediation of this goal through the learning process. Computers should fulfill its core mission 
at school – to assist the teacher in the management of students learning activities, students 
development, to assist the director by administrative activities and school management and in 
this way to improve the teaching process. (Vališová, 2007) The success of the computer use 
in education depends primarily on the teacher´s teaching skills, on his successful work with 
teaching resources and his overall attitude towards the computer use in education. 
 Program PiL´s (Partners in Learning) surveys dealt with the potential computer uses at 
schools. In 2005 program PiL conducted a survey at 3000 schools (including 860 secondary 
schools) throughout Slovakia, which was focused on ICT. 
 Teachers were asked, how often and for what purposes they use computers and what 
computer related tasks they give to their students. From the Table 1 its clear that the activities, 
teachers carries out most every day on the computer are activities associated with finding or 
obtaining information and with it related activity browsing web pages. 
 Obtaining of information may be associated with lifelong learning of teacher himself, 
or with information finding about new knowledge or technology from the field of teacher and 
its mediation to students. On the other hand it is interesting that almost three quarters of 
teachers do not use the computer for testing or evaluation of students work, or on making the 
evidence of students attendance. Least used activity is programing. More than 87% of 
teachers indicated, they do not use computer for that purpose. 
 Table 2 shows the frequency of respondents´answer on how often they give computer 
related tasks to their students. Up to 60% of teachers reported that at least sometimes they 
assign the presentation work up to their students by using the internet. Regularly once a week 
and often use this form of work only 15% of teachers. Around a third of teachers give their 
students tasks on practicing the curriculum on computer, tasks requiring the creation of 
applications and reviews using CD-ROM. Less than fifth of teachers assign the preparation of 
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graphic presentations, making demonstrations, simulations, multimedia presentations or 
projects to their students.  
 
Tab. 1: Frequency of teachers computer using on various activities (PiL´s survey) 

How often do you use school computers on following activities? 

 Almost once a 
day 

Almost once a 
week Sometimes 

finding or obtaining new information 30,92% 65,13% 86,51% 

writing of documents 24,01% 53,95% 81,58% 

browsing on web pages 28,62% 63,82% 81,25% 

preparation of materials for subject 19,74% 44,08% 76,97% 

e-mails 26,32% 52,96% 67,43% 

presentations on education 7,98% 15,79% 40,46% 

music 13,82% 27,30% 39,47% 

grafics 5,92% 17,11% 34,54% 

testing and evaluation of students  4,28% 11,52% 26,65% 

evidence of students attendance 4,61% 11,52% 27,97% 

programing 0,99% 5,92% 12,50% 

games 4,28% 14,14% 30,59% 

 
Tab. 2: Frequency of giving computer related tasks to students (PiL´s survey) 

How often do you give your students computer related tasks? 

 Almost once a 
day 

Almost once a 
week Sometimes  

papers with the use of internet 2,96% 14,47% 60,53% 

tasks for practising the curriculum 6,25% 18,09% 38,16% 

papers with the use of CD-ROM 0,99% 6,91% 33,88% 

tasks demanding application use 
for for making documents, tables 4,61% 11,84% 33,22% 

grafical presentations 1,97% 5,26% 20,72% 

multimedia presentations/projects 1,64% 4,28% 20,07% 

demonstrations/simulations 0,66% 3,29% 13,82% 

 
 Using of ICT in educational process has many advantages, but also many 
disadvantages. Working with computers motivates students to learn, to work with technical 
devices. Computer in education also provides to respect the individual rate of students 



 „Strategie technického vzdělávání v reflexi doby“ 
Ústí nad Labem  

 - 174 - 

learning activity. Computer also enables teachers to give students tasks of various intensity or 
allows them the presentation of their own papers, while they are engaged in the whole 
production process of the paper, from the information searching, design proposal, to the 
responsibility for the accomplished work. Furthermore, computers allow fair evaluation and 
that motivates students to work, also allow independent selection of supplementary 
curriculum and in global, it contributes to the quality improvement of educational process and 
improvement of the interaction between teacher and student. 
 We can not forget on some difficulties in computer using in education. The most 
frequently mentioned problems are poor emotional education and reduction of written and 
spoken speech, teachers indispensablenness in educational process and poor verbal expresing 
of students. New information technology made the receiving of knowledge more indirect, 
direct observation of life, knowing people, nature, things, ideas is missingsocial contact with 
other people or visiting cultural facilities are reduced. Divergent thinking of students is also 
limited by using computers in education, because students will adapt on certain rules and 
patterns, and they will start to use operations, which have clear conditions and will produce 
only one correct conclusion. 
 A major problem in using ICT in educational process are the obstacles in such a use. 
As can be seen on figure 1, 43% teachers have no time to use ICT in education and 30% 
techers dont know how to use ICT. Almost 34% teachers think, there is a lack of computers at 
school, which is caused by excessive numbers of students in class, or by lack of teaching aids. 
 On figure 2, you can see the frequency of students answer on question: What obstacles 
do you see by ICT using at school? Approximately 30% of respondents do not see any 
obstacles, on the other hand 30% of the respondents claim that on their school is insuficient 
number of computers or that computers have insuficient harware level. More than fifth of 
respondents is complaining on the limited access to the internet. 
 

 
        no        insuficient     software insuficient    insuficient    insuficient     no access     insuficient         no      

 obstacles       number of      quality        access on         time          amount of         on            hardware       interest 
       computers    internet               knowledge computers         level  
 
Fig. 1: Obstacles by using ICT at school from teachers´ perspective (PiL´s survey) 
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         no         insuficient   insuficient   no time     insuficient  insuficient  no access    software         no          others  
                 obstacles    number of   hardware    to use it     access on   amount of       on           quality        interest 
      computers       level              internet     knowledge  computers 
 

Fig. 2: Obstacles by using ICT at school from students´ perspective (PiL´s surves) 
 
 
CONCLUSION 
 ICT is becoming an integral part of the educational process and the interaction 
between teacher and student. ICT will make not only the process itself significantly easier, for 
those who can work wit ICT, but it also will improve this process. ICT using motivates 
students into learning more than mere explanation of teacher. It allows students to proceed at 
their own rate, clearly see certain things or cases, acquiring new information, in turn, helps 
teachers to prepare some materials for education or in the actual presentation of curriculum. 
Using of ICT in educational proces has also many disadvantages,l and these disadvantages 
must be limited or eliminated as quickly as possible. It is important to realize, that ICT 
substitute teacher and interpersonal relationships in education arising between participants of 
pedagogical interaction. 
 
NOTE: Article was supported by the grant project 026STU-4/2011 
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3.7 SYSTÉMOVÝ PŘÍSTUP V ALGORITMIZACI A 
PROGRAMOVÁNÍ 

 
SYSTEM APPROACH TO ALGORITHM DEVELOPMENT AND PROGRAMMING 
 
Štěpán HUBÁLOVSKÝ, Josef ŠEDIVÝ 
 
ÚVOD 

Výuka základů algoritmizace a programování probíhá v současné době nejenom 
na vysokých školách, ale i na středních školách. V omezené míře se s touto problematikou 
mohou setkat i někteří žáci základních škol, a to především v rámci specializovaných tříd 
nebo zájmových aktivit. 

V našem příspěvku se zmíníme o výsledcích výzkumu provedený mezi studenty SPŠ a 
prvních ročníků VŠ. V rámci výzkumu jsme studovali vliv dvou aspektů na výuku 
algoritmizace a programování: 

Hodně se diskutuje na téma, zda je vhodnější začít strukturovaným programováním a 
teprve po jeho zvládnutí přejít k programování objektově orientovanému (OOP) nebo zda 
zvolit druhou možnost, tj. začít objektově orientovaným programováním a strukturované 
programování chápat pouze jakousi výukovou podmnožinu. Obě alternativy výuky mají své 
odpůrce i zastánce. Zastánci strukturovaného přístupu vycházejí zejména z osvědčené praxe, 
která ve výuce algoritmizace a programování funguje již desítky. K zastáncům výuky pomocí 
OOP, se přiklání např. Pecinovský ve svých publikacích [1] a [2]. 

 
SYSTÉMOVÝ A MULTIDISCIPLINÁRNÍ PŘÍSTUP 

Systémový přístup úzce souvisí s pojmem systém. Systém z obecného hlediska lze 
chápat jako definovanou množinu elementů a vazeb, který vytváří integrovaný celek [3]. 
Systém je zároveň součástí vnější reality a se svým okolím komunikuje pomocí svých vstupů 
a výstupů. Systém bez vazeb na okolí se nazývá uzavřeným systémem. V pedagogické praxi 
nalézáme nejčastěji systémy otevřené tj. systémy se vstupy a výstupy. 

Z hlediska tohoto pohledu můžeme za systém pokládat třídu jako skupinu žáků, kteří se 
navzájem ovlivňují (spolu komunikují), a interagují se svým okolím, tj. učitelem, dalšími 
třídami pomocí vstupů a výstupů. Za systém, spíše systémový přístup, lze však považovat i 
abstraktní záležitosti týkající se stylu učení. Za systémový přístup je obecně považován 
takový způsob řešení problémů, kdy jsou zkoumané jevy a procesy chápány komplexně 
v jejich vnitřních a vnějších souvislostech [4]. Systémový přístup v pedagogice spočívá 
především ve formulování, pochopení a řešení zkoumaného problému, odpovídajících 
procesů, jevů a dějů, které objektivně existují v okolním světě a jejich transformaci 
do modelové výukové situace. 

V souvislosti s pojmy systém a systémový přístup je třeba se zmínit o dalším termínu, 
který se běžně využívá v pedagogice – interdisciplinarita. Tento pojem lze chápat např. podle 
ABZ slovníku [5] jako metoda propojení a aktivní spolupráce mezi různými vědami 
za účelem dosažení integrovaného a synergického výsledku v teoretické i praktické odborné 
činnosti, ve vědě i výzkumu. 

V systémovém přístupu se spíše než o interdisciplinaritě hovoří o multidisciplinaritě. 
Multidisciplinární přístup se uplatňuje především v přístupu k řešení problémů a vytváření 
technicky funkčních celků, např. k tvorbě programu. Hlavním důvodem zavedení 
multidisciplinarity v souvislosti se systémem a systémovým přístupem je to, že zkoumání 
systému jako celku jednak vyžaduje vysoký stupeň úzce specializovaných znalostí oborů, 
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jednak tyto úzké specializace jsou propojeny vzájemnými vazbami. Pouze multidisciplinární 
přístup zajistí, že celek (systém) bude studován komplexně a systémově. 

Přestože interdisciplinárním přístupu v souvislosti s vyučovacím procesem se hovoří 
často, pojem systémový přístup v pedagogické praxi není dostatečně konkrétně a široce 
realizován. [6]. Bohužel k těmto předmětům patří i výuka algoritmizace a programování, které 
se z praktického hlediska bez systémového a mulidisciplinárního přístupu neobejdou. 

 
SYSTÉMOVÝ PŘÍSTUP VE VZTAHU K ALGORITMIZACI A PROGRAMOVÁNÍ 

Na problém, který jsme definovali v úvodu našeho příspěvku, tedy zda je vhodnější 
začít s výukou programování strukturovaně nebo objektově, se z hlediska systémového 
přístupu dá nahlížet následujícím způsobem. 

Strukturované programování je programování, založené na struktuře programu, která 
striktně vychází ze zápisu algoritmu pomocí vývojových diagramů. Toto programování 
dodržuje pět základních vlastností algoritmu, které definoval Markov [7] a jsou jimi 
konečnost, elementárnost, obecnost, rezultativnost a determinovanost. Pokud se 
na algoritmus, popř. strukturovaný program (zapsaný v jakémkoliv strukturovaném jazyce – 
Pascal, C++, VB Skript) podíváme z hlediska systémového přístupu, za systém lze chápat 
celý takto zapsaný algoritmus – komunikuje se svým okolím pomocí vstupů a výstupů 
(vlastnost obecnost a rezultativnost), skládá se z elementů (elementárnost), které jsou 
ovlivněny vazbami (determinovanost). Další dělení algoritmu na podsystémy u tohoto 
přístupu je možné, z praktického hlediska však nesmyslné. 

V této souvislosti je třeba se ještě zmínit o tom, jaké typy úloh jsou využívány 
k procvičování algoritmizace a strukturovaného programování. Vybírané typy úloh odrážejí 
dvě skutečnosti. Za prvé, v minulosti, v počátcích předmětu programování, kdy se vesměs 
programovalo strukturovaně (Pascal, Basic, apod.) byla výuka programování realizována 
učiteli, kteří současně učili matematiku, nebo k ní měli velmi blízko. Za druhé, matematické 
úlohy jsou ve své podstatě nejjednoduššími úlohami, lze jednoznačně popsat, definovat a 
následně algoritmizovat a přepsat do struktury programu. Což se však zdálo na první pohled 
logické a jednoduché přineslo a přináší s sebou i nevýhody. Problematika algoritmizace a 
strukturovaného programování vysvětlovaná na matematických úlohách se zpravidla soustředí 
na přepisování matematických rovnic a vzorců do algoritmů, na procvičování standardních 
algoritmů bez ohledu na jejich komplexní systémové začlenění do souvislostí s reálnými 
úlohami z praktického života. Používané úlohy jsou mnohdy umělé a odtržené od reality. 
Zcela zde chybí systémový přístup k výuce. Multidisciplinární přístup je zastoupen jen dvěma 
obory – matematika a algoritmizace.  Žáci, kteří nedisponují dostatečným matematickým 
aparátem, pak nerozumí zadání úkolu, nevidí souvislosti matematické úlohy s problémy, které 
se vyskytují v reálném životě. Navazující výklad algoritmizace jim uniká a výsledkem je 
nezájem, případně až odpor k algoritmizaci a následnému programování. 

 
Základním paradigmatem OOP je snaha modelovat při řešení úloh principy reálného 

světa v počítači. Při vývoji OOP aplikací se využívají již vytvořené komponenty, podle 
potřeby si je trochu upravit nebo je používat jako stavebnici pro sestavování důmyslnějších a 
složitějších objektů. Mezi základní termíny OOP přístupu k programování patří (viz např. [1]) 
objekt, událost, abstrakce, zapouzdření, dědičnost a polymorfismus. Z hlediska systémového 
přístupu lze objekty OOP chápat jako otevřené subsystémy aplikace - systému. Každý objekt 
– subsystém je plnohodnotným systémem – skládá se z elementů (seznamu vlastností, obsluh 
událostí), komunikuje se svým okolím pomocí vstupů (událostí, parametrů) a výstupů 
(metody a parametry). 



 „Strategie technického vzdělávání v reflexi doby“ 
Ústí nad Labem  

 - 178 - 

Z výše uvedeného je zřejmé, že jak na strukturované, tak na objektově orientované 
programování lze nahlížet pomocí systémového přístupu. Rozdíl je ve složitosti „výsledku“ 
činnosti. Ve strukturovaném pojetí programátor systém vytváří, tj. spojuje vazbami jednotlivé 
elementy a vytváří systém - program (aplikaci). V OOP programování programátor pracuje již 
s hotovými objekty (subsystémy) a definuje jejich vlastnosti, vstupy a výstupy, tj. vazby 
na vnější okolí. Zde také vytváří systém – program (aplikaci) ovšem „skládáním“ ze 
subsystémů (objektů). 

Další důležitou tendencí, která vyplývá z paradigmatu OOP, je to, že do výuky zcela 
zásadně zařazuje prvky multidisciplinárního přístupu. Úlohy zařazené k procvičování 
vycházejí z modelování jak reálných, tak idealizovaných jevů, dějů a procesů. Pomocí OOP 
lze vytvářet problémové úlohy, u nichž student musí nejprve definovat daný problém, dokázat 
vytvořit více, či méně zjednodušený model a musí bý schopen tento model popsat pomocí 
principů algoritmizace, tj. dokázal sám určit vstupní a výstupní veličiny a předpis, podle 
kterého jsou vstupní data transformována na data výstupní, a to v souladu se systémovým 
přístupem OOP. V neposlední řadě by žák měl být schopen vytvořit odpovídající aplikaci 
ve vhodném programovacím jazyku. 

Úlohy, které můžeme realizovat lze aplikovat:  
1. v přírodovědné oblasti na modelech fyzikálních a chemických dějů a jevů; 
2. v technické oblasti na procesech řízení strojů a jednoduchých robotů; 
3. v oblasti managementu na procesech řízení systémů a procesech řízení kvality; 
4. v oblasti humanitních věd na procesy a děje s tím souvisejícími. 

Matematický aparát, který je ve fázi modelování naprosto nezbytný, je při systémovém 
přístupu součástí rozsáhlého komplexu řešených dílčích úkolů a není stěžejním jádrem tvorby 
algoritmů. V maximální míře jsou eliminovány standardní metody prostého přepisování 
matematických výrazů a rovnic do algoritmů a následně do programů. 

 
VÝZKUMNÉ ŠETŘENÍ 

Vraťme se nyní k otázce: je vhodnější začít s výukou strukturovaně nebo objektově. Na 
tuto otázku jsme hledali odpověď v našem výzkumném šetření provedeném mezi studenty 
SPŠ a studenty oboru učitelství informatiky PdF UHK. Studenti (SPŠ i PdF) byli rozděleni do 
dvou skupin. Jedna byla vyučována standardně ve třech fázích od teorie algoritmů (1 
semestr), přes strukturované programování (1,5 semestru) a kurz výuky končil výukou OOP 
(1,5 semestru). Ve druhé skupině studentů výuka probíhala zcela pomocí OOP přístupu, 
algoritmizace a principy strukturované programování, bez kterých se ani OOP neobejde, byly 
průběžnou součástí výuky OOP. 

Na konci studia kurzu programování všichni studenti měli za úkol (v rámci závěrečné 
seminární práce) vytvořit objektově orientovanou aplikaci. Chyby, kterých se studenti 
dopouštěli, byly kvalitativně a kvantitativně vyhodnoceny a výsledky obou skupin porovnány. 
Šetření se zúčastnilo celkem 128 studentů. Z toho skupina, která absolvovala výuku 
programování ve třech fázích (algoritmizace, strukturované programování, OOP) měla 68 
studentů. Druhá skupina, s výukou „jen dle OOP“ měla 60 studentů. 

 
VÝSLEDKY VÝZKUMNÉHO ŠETŘENÍ 

Chyby, kterých se studenti ve své aplikaci dopouštěli, jsme rozdělili dle několika 
kriterií. Zcela záměrně jsme nestudovali chyby, které mají vliv na funkčnost aplikace, 
výsledky prací, kde program nefungoval, jsme z dalšího šetření vyloučili. Zaměřili jsme se jen 
na chyby, které neovlivňují funkčnost programu. Druhy chyb a jejich procentuální zastoupení 
v obou skupinách je přehledně shrnuto do tabulky 1. 
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Tabulka 1 Druhy chyb v OOP a jejich procentuální zastoupení. 
 

Procentuální výskyt chyb 

Druhy chyb 1. skupina 
výuka strukturovanou 
formou  

2. skupina 
výuka formou OOP 

Složité třídy 23 % 12 % 
Chyby ve využití dědičnosti 45 % 27 % 

C
hy

by
 

v 
ná

vr
hu

 

Chybné názvy objektů, 
proměnných a tříd 12 % 13 % 

Chyby v použití zapouzdření  21 % 8 % 
Složité metody 19 % 13 % 
Opakující se kód 22 % 10 % 
Chybné ošetření výjimek 15 % 14 % 
Řízení běhu programu pomocí 
výjimek 21 % 6 % 

Chyba v závislosti mezi 
prezenční a logickou vrstvou 23 % 8 % 

Práce s logikou v prezenční 
vrstvě 25 % 12 % 

C
hy

by
 v

 im
pl

em
en

ta
ci

 

Těžko spravovatelný kód  12 % 13 % 
 

 
DISKUSE VÝSLEDKŮ VÝZKUMNÉHO ŠETŘENÍ 

Z výše uvedených výsledků vyplývá, že studenti vyučovaní formou OOP se dopouštějí 
chyb v objektově orientovaných aplikacích v menší míře. Jasně to dokazuje zhruba poloviční i 
nižší výskyt chyb souvisejících s ryze objektovým přístupem – chyby v dědičnosti, 
zapouzdření, v závislosti mezi prezenční a logickou vrstvou atd. Problémy v objektově 
orientovaném přístupu souvisí v chybné aplikaci návyků fixovaných v průběhu výuky 
strukturovaného programování a jejich přenášení i do programování objektového.   

Lze konstatovat, že optimálním řešením výuky algoritmizace a programování je tedy 
objektově orientovaný přístup, který vychází ze systémového přístupu. 

 
ZÁVĚR 

Tradiční výuka algoritmizace a programování tří fázovou formou od algoritmizace, 
strukturovaného programování a objektově orientovaného programování fixuje u studentů 
návyky, které těžko překonávají v programování objektovém. Naopak výuka programování 
od počátku objektovým přístupem fixuje u studentů systémové myšlení a systémový přístup, 
který právě v pedagogice vytváří posun pozornosti žáků od částí k celku, od elementů 
k objektům a vztahům mezi nimi a od struktur k procesům. Optimálním řešením výuky 
základů algoritmizace a programování je tedy systémový přístup, který vychází z pozorování 
reálného světa, ze slovního popisu sledovaných procesů, událostí a vzájemných vazeb, 
z vytvoření zpravidla fyzikálního, chemického, ekonomického apod. popisu, na základě 
kterého lze sestavit matematický model, který je pak základem objektově orientovaného 
řešení zadané úlohy. Bez takto široce pojatého systémového přístupu je současné úzce 
zaměřené pojetí výuky algoritmizace a programování neefektivní a ve svém výsledku páchá 
více škod než užitku. 
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3.8 PARAMETRICKÉ MODELÁŘE A PROSTOROVÁ 

PŘEDSTAVIVOST 
 
PARAMETRIC MODELLERS AND SPATIAL IMAGINATION 
 
Jan JANOVEC 
 
ÚVOD 

Jednou z oblastí, které je věnována v předmětech obecného základu inženýrského 
technického vzdělávání pozornost, je oblast týkající se vnímání okolního prostoru a jeho 
zaznamenávání. Jedním z hlavních cílů v této oblasti je rozvoj prostorové představivosti. 
Těžiště naplňování tohoto cíle leží na většině českých vysokých škol v předmětech nesoucích 
označení konstruktivní geometrie, konstruktivní a počítačová geometrie, či pouze geometrie. 
V zahraničí je situace ještě různorodější, v některých případech je tento cíl přesunut až do 
předmětů zabývajících se konstruováním, někdy je naopak považován za cíl patřící do 
středoškolského vzdělávání. 

Oblast technického zobrazování je v posledních dvaceti letech ovlivňována rozvojem 
výpočetní techniky, který je natolik překotný, že ji mění od samých základů. To se 
samozřejmě projevilo nejdříve v praxi, pro kterou byly počítačové aplikace určeny primárně. 
Reakce vysokých škol se projevila zařazením předmětů zabývajících se počítačovým 
konstruováním do studijních plánů.  Možnosti a šíře použitelnosti počítačových aplikací 
zaměřených na technické zobrazování jsou ovšem natolik veliké, že na některých vysokých 
školách je výpočetní technika využívána i v předmětech konstruktivní geometrie. Otázce 
souvislostí mezi konstruktivní geometrií a počítačovým konstruováním byla zatím ale 
věnována pouze okrajová pozornost. 
 
PARAMETRICKÉ MODELÁŘE 

Softwarové aplikace pro CAD lze rozdělit na 2D nástroje a 3D modeláře, ty dále na 
objemové nebo povrchové. Obsahují grafické, geometrické, matematické a inženýrské 
nástroje pro kreslení a modelování objektů reálného světa. Vedle obecných CAD aplikací jsou 
k dispozici specializované verze pro strojírenství, architekturu a stavebnictví, pro geografii, 
elektroprojekci, potrubní systémy a další obory. 
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2D CAD nástroje pracují s tzv. drátovými modely entit, které jsou zobrazovány svými 
hranami. Objekty tvořené úsečkami a oblouky jsou zobrazovány do roviny za použití 
klasických zobrazovacích metod. Od technika vyžadují zvládnutí základů pravoúhlého 
promítání. Tento proces ale probíhá bez zpětné vazby, tzn. bez možnosti zobrazení konečné 
podoby výrobku. Přestože některé 2D CAD systémy obsahují moduly pro kreslení ve 3D, 
počáteční filozofie produktu neumožňuje asociativitu mezi 2D a 3D zobrazeními a jejich 
prostory zůstávají oddělené. 

Předností 3D-CAD systémů je to, že umožňují přímo v počítači v průběhu návrhu, 
vytvořit prostorový, tzv. virtuální model konstruovaného objektu. Tento objekt může být 
zobrazen v různých polohách, uživatel s ním může manipulovat. Přestože tento model existuje 
pouze v elektronické podobě, poskytuje jeho zobrazení na monitoru počítače přesný obraz 
jeho budoucí konstrukce. Dokonce se při přechodu z 2D programu do 3D mluví o „kulturním 
šoku“, ke kterému u uživatele dochází. Jakmile uživatel přijme koncept tvorby 3D modelu, 
činnost spojená s jeho návrhem se jeví jako daleko jednodušší. 3D CAD systémy jsou 
z principu daleko bližší trojrozměrné realitě tak, jak je přirozeně člověkem vnímána, 
umožňují mu zachytit tvar tělesa v prostoru bez nutnosti transformace představy v 3D do 2D. 

SolidWorks je v současné době jedním z nejrozšířenějších strojírenských 3D 
CAD programů na českém trhu., který je kompletně lokalizován přímo výrobcem. Jako 
parametrický 3D modelář SolidWorks nabízí výkonné objemové i plošné modelování, práci 
s neomezeně rozsáhlými sestavami a automatické generování výrobních výkresů. 

V SolidWorks je k dispozici škála nástrojů – elementární nástroje pro vytváření 
objemových těl a ploch, nástroje pro analýzu (úkosů, podřezání, úhlových odchylek, křivosti 
atd.), produktivní nástroje (pole a zrcadlení prvků, dílů i komponentů, vícetělové prostředí, 
automatické a pokročilé tvarové funkce, podpora přechodu ze 2D do 3D, realistické zobrazení 
atd.), specializované návrhářské nástroje (plechové díly, formy a svařování). 

Z výše uvedeného je zřejmé, že přestože SolidWorks je strojírenský software, jeho 
využití může být daleko širší. Také v předmětu konstruktivní geometrie nelze nalézt téma, 
které by pomocí něj nemohlo být demonstrováno, ať už v oblasti planimetrie, stereometrie, 
projekčních metod nebo konstrukcí křivek, ploch a těles, na které je přímo zaměřen. 
 
PROSTOROVÁ PŘEDSTAVIVOST A JEJÍ MĚŘENÍ 

Prostorová představivost podobně jako většina ostatních kognitivních schopností se 
měří pomocí testů. Tyto testy by měly nejprve měřit schopnost vnímat určitou prostorovou 
formu objektu. To je ale obtížně měřitelné, proto se tyto testy soustřeďují až na druhou část 
schopnosti prostorové představivosti, na schopnost manipulovat obrazy v naší mysli. 

Jedním z nejpoužívanějších testů použitelných i v pedagogickém empirickém výzkumu 
je Test struktury inteligence (Intelligenz Struktur Test) I-S-T Amthauera. Pro užití testu ve 
výzkumu je důležité, že inteligence je autorem testu chápána jako substruktura v celku 
osobnostní struktury a ta je dále chápána jako strukturovaná celost rozumových schopností, 
mezi nimiž hraje důležité místo prostorová představivost. 

Kompletní test obsahuje v 9 subtestech celkem 176 samotných úloh, jejichž vyřešení je 
limitováno 90 minutami. Pro účely výzkumu byl použit subtest SP – úlohy s kostkami, kde je 
znázorněno pět kostek, na každé z nich jsou různé značky. Proband má určit, o kterou kostku 
jde na zkušebních obrázcích. Subtest obsahuje dvacet testových položek – otázek, je 
limitován 9 minutami. 

Test inteligence I-S-T Amthauera, který je u nás standardizován, má normy, které byly 
ověřeny na české populaci a jsou platné pro věkové rozpětí 13-33 let. Test má prokázanou 
vysokou reliabilitu (metodou půlení r = 0,969) a existence dvou rovnocenných paralelních 
variant (forma A, forma B) dává možnost zadání téhož testu jedné skupině dvakrát. Této 
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možnosti bylo ve výzkumu využito, pro pretesty byla použita forma A, pro posttesty forma B. 
Protože testy inteligence nejsou určené pro laiky, za něž jsou považováni všichni, kteří nemají 
speciální psychologické vzdělání, bylo jejich užití ve výzkumu nejprve s psychology 
konzultováno a samotné testování probíhalo pod jejich dohledem. 

 
VÝZKUM PROSTOROVÉ PŘEDSTAVIVOSTI 

Ověření přínosu využití parametrických modelářů, konkrétně programu SolidWorks, na 
rozvoj prostorové představivosti studentů bylo provedeno prostřednictvím pedagogického 
experimentu, který probíhal v rámci výuky předmětu konstruktivní geometrie na FVTM UJEP 
v Ústí nad Labem v letech 2008 až 2010. Výzkumný problém byl formulován takto: „Jaký 
vliv má výuka předmětu konstruktivní geometrie s podporou aplikace SolidWorks na rozvoj 
prostorové představivosti studentů?“ 

Předmětem výzkumu tedy byla úroveň prostorové představivosti měřená 
v experimentální skupině s výukou s podporou aplikace SolidWorks a její porovnání s úrovní 
prostorové představivosti studentů v kontrolní skupině vyučované tradičním způsobem. 

Pro účely experimentální výuky byla navržena výuka v seminářích předmětu 
konstruktivní geometrie, kdy experimentální a kontrolní skupinu tvořily studijní kruhy. Učivo 
tvořily příklady jejichž obtížnost řešení byla srovnatelná, jak při použití metod konstruktivní 
geometrie, tak pomocí aplikace SolidWorks. Výuka byla rozdělena do šesti témat v souladu 
s počtem seminářů, které jsou v předmětu věnovány tématům stereometrie a Mongeovo 
promítání. 

Ve výzkumu, byl použit experimentální plán s použitím pretestu a posttestu. Pomocí 
pretestů byla určena úroveň prostorové představivosti subjektů výzkumu, posttesty byly 
posléze ověřeny výše zmíněné ukazatele po absolvování výuky. Na počátku experimentu byly 
provedena analýza statistické významnosti rozdílů mezi výkony studentů v experimentální 
a kontrolní skupině. Pro pretest byla formulována nulová hypotéza: „Není statisticky 
významný rozdíl v průměru získaných bodů mezi kontrolní a experimentální skupinou 
v pretestu prostorové představivosti subtestu SP I-S-T Amthauera.“Pro testování bylo použito 
Studentova t-testu a Mannova a Whitneyova testu na hladině významnosti α = 0,05. Bylo 
prokázáno, že v průměrech získaných bodů nebyl mezi kontrolní a experimentální skupinou 
statisticky významný rozdíl. Tímto byla potvrzena na dané hladině významnosti statistická 
rovnocennost výběrových souborů v ukazateli výsledků pretestu prostorové představivosti 
subtestu SP I-S-T Amthauera. Vstupní podmínky pedagogického experimentu byly splněny. 

Po provedení experimentální výuky a vyhodnocení posttestu byla statisticky testována 
následující hypotéza: „Studenti v experimentální skupině dosáhnou v subtestu SP testů IST 
Amthauera na konci experimentální výuky v předmětu konstruktivní geometrie stejné úrovně 
prostorové představivosti (získají shodný počet bodů) jako studenti ve skupině kontrolní.“ 
Kritická hodnota testového kritéria pro danou hladinu významnosti je tkrit = 1,99. Vypočítaná 
hodnota testového kritéria byla t = 2,86, tzn. zamítnutí nulové hypotézy. Toto potvrdil 
i Mannův a Whitneyův test. Byla přijata alternativní hypotéza: „Existuje statisticky 
významný rozdíl v úrovni prostorové představivosti mezi kontrolní a experimentální 
skupinou.“ Přijetí alternativní hypotézy znamená, že vzhledem k rozdílu průměrného skóre 
v testu, které pro kontrolní skupinu činilo 14,39 a pro skupinu experimentální 16,95 bodů, 
studenti experimentální skupiny dosáhli vyšší úrovně prostorové představivosti. 

 
ZÁVĚR 

Cílem výzkumu bylo zjistit, zda vhodné užití parametrických modelářů má vliv na 
zvýšení prostorové představivosti studentů. Na dané hladině významnosti a s omezeními 
vztaženými k charakteru školy i regionu, kde byl experiment proveden, lze konstatovat, že 
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výuka s podporou aplikace SolidWorks se co do rozvoje prostorové představivosti prokázala 
jako efektivní a přináší zvýšení úrovně prostorové představivosti studentů. 
Provedený výzkum ukazuje možnou cestu rozvoje výuky konstruktivní geometrie, která je pro 
studenty cestou přirozenou a vzhledem k výše uvedenému i přínosnou. Užití CAD systému 
v předmětech, které jsou na začátku inženýrského studia strojírenského zaměření, může 
rovněž studentům usnadnit práci v dalších letech studia.  
 
 
3.9 MEHATRONICS PROJECTS IN TECHNOLOGY TEACHER 

TRAINING PROGRAMME 
 
Slavko KOCIJANCIC and David RIHTARŠIČ 
 
INTRODUCTION 

Engineering and technology education faced a number of challenges in recent decade. 
In our everyday life, we are surrounded with increasingly complex and advanced technical 
devices such as digital cameras, Global Positioning System, mobile phones, etc. Furthermore, 
newer household appliances not only have precise mechanisms, motors, heaters, buttons and 
housing, but also comprise screens, hidden sensors, programmable chips with memory, etc. It 
is obviously the same with contemporary cars.  
At the level of engineering education, the term “mechatronics” is used for such 
multidisciplinary engineering system design. French standard NF E 01-010 (UNM 03A-
020rev) gives the following definition: “approach aiming at the synergistic integration of 
mechanics, electronics, control theory, and computer science within product design and 
manufacturing, in order to improve and/or optimize its functionality". To keep pace with 
technological developments, integrative concept of mechatronics should be introduced to 
curriculum in the early periods of education, as well as into colleges and higher schools 
(Rihtaršič, 2011, Jeffers 2004, Dearing 2004). Project oriented training programmes for 
middle and high school teachers (Iskander 2010, Mehalik, 2008) may have an important role 
in order to enhance the attractiveness of engineering studies and to promote engineering 
careers among the students aged from about 12 to 18 years. 
As much as it stands for all engineering disciplines, mechatronics education is inconceivable 
without laboratory instructions. Students through laboratory instructions develop required 
skills in order to handle experimental equipment, capability for team work and the social 
responsibility for final outcome in project oriented activities. Besides handling real 
instruments, tools, actuators, etc, laboratory exercises introduced virtual or “simulated” lab 
and remote laboratory. Most lab courses implement blended approach of real and virtual lab 
(Kocijancic, 2004), while remote laboratory is being investigated and introduced in recent 
years (Krivickas, 2007). 
Like the engineering students, the trainee teachers of technology at middle and high school 
level should implement blended real and virtual lab activities in mechatronics-like project, 
while the methods of implementation may be in some way specific. 
 
METHODS AND TOOLS 

At the Faculty of Education in Ljubljana, concepts of mechatronics were introduced to 
trainee teachers of technology education more than a decade ago. In the first two years of pre-
graduate study, students of technology education take a couple of courses with topics selected 
from mechanical engineering and electrical engineering disciplines. Within the mechanical 
engineering module, students build true models of mechanical systems based on 
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FischerTehnik kits and use simulation software like Yenka Design and Technology (Fig. 1). 
Furthermore, they attend practical workshops conducted in processing materials using tools 
and machines in order to design and develop real products (Fig. 2).  
 
 

   
 
Figure 1. Assembling true and virtual mechanisms. 
 

  
 
Figure 2. Workshop in material processing and example outcome. 
 
Courses based on electrical engineering module combine design, assembling and testing of 
real electronics circuits and electrical devices (Fig. 3). Some lab exercises comprise 
microcontroller unit named eProDas-Rob1 where most students get first experience with 
computer programming. The control unit based on Atmels’ ATMega16 microcontroller was 
developed at the Faculty of Education (Kocijancic, 2008) co-financed by EU Leonardo da 
Vinci programme (www.e-prolab.com). Besides implementation of electronic circuits and 
sensors, students get familiar with basic actuators and digital control of DC, stepper and servo 
motors (Fig. 4) 
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Figure 3. Implementing simulation software (left) and assembling real circuits based on 
microcontroller unit (right). 
 

 
 
Figure 4. Programming microcontroller unit to control servo motor 
 
After students get basic theoretical knowledge and required laboratory skills, they need to 
carry out their own projects which can be implemented at middle or high school level. The 
project idea is supposed to be derived from the achievement of the goal derived from 
everyday life. In their project proposal, they are encouraged to combine material processing, 
electric circuits, motors, sensors, etc. If their project proposal is too comprehensive or too 
expensive, they make a model or simplified prototype of the product. After the proposal is 
approved by the instructor, they design, develop, test and document the outcome. At the final 
stage they present the project outcome to their colleagues which are asked to evaluate the 
project through discussion within a group. 
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EXAMPLE PROJECTS 
To present typical character of the students’ project, the paper outlines two example 

projects. 
 
The robot hen that lays golden eggs 
 

The project challenge originated in the idea of association named Sezam planned to 
prepare entertainment for kids from 5 years up with a performance of the well known story 
The Han that lays golden eggs (or was it Goose and not Hen?). The association seek to 
modernise the story with the robot hen which would lay a golden egg every time that it finds a 
pot full of seeds.  

Two students designed such robot hen as follows.  The foundation used was a mobile 
robot on two wheels each of them driven by a DC motor. The angle of the neck of the hen 
was controlled by the first servo motor. On the head, they mounted infrared distance sensor. 
The best part of the robot hen was a mechanism with three eggs (well, made of plastic, not 
actually golden) which rotated and dropped one egg each time when the hen found the pot 
with seeds. The mechanism was driven by the second servo motor. The programme uploaded 
to the eProdas-Rob1 operates as follows. After switching on the power, the distance sensor 
waits to “see” an object closer than 20 cm, say when a kid “wakes up” the hen waving with a 
hand. Then the hen checks the normal distance to the floor by moving the neck down. After 
that, the hen starts to move forward. If the distance to the object is significantly larger than to 
the floor, it means that the hen is at the edge of the table so it moves back in order not to fall 
down. Then it turns a bit to left or right, driving forward again seeking for an object closer 
then the floor (the pot with seeds!). When it finds such object, it moves with it neck a couple 
of times to demonstrate it is pecking the seeds. Then it moves a bit back and lays an egg. The 
hen continues seeking for more food to lay the next egg... The Sezam association promoted 
our robot hen in a couple of occasions and they actually entertained kids of rather different 
ages (Fig. 5). One can see the video clip of the robot hen at http://drti.si/projekti.html.  
 

   
 
Figure 5. Robot hen that lays golden eggs is entartaining kids of different ages. 
 
Model of autonomously operating drawbridge 
When travelling by car over a river or from the mainland to an island, some bridges may be to 
low above the water level to let some big ships or yachts with high mast to float under the 
bridge. Some drawbridges open/close the traffic according to a scheduled timetable. Wise 
drawbridge could operate according to the required pass of ships detecting them by sensors, 
switching-on the red traffic lights, then rising up the bridge letting the ships to pass below the 
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bridge, and finally to draw the bridge back and allow the traffic at the road to use the bridge 
afterwards. Example wooden model of such drawbridge is shown on Fig. 6. 
 

 
 
Figure 6. Operating model of a drawbridge 
 
RESULTS AND DISCUSSION 

Trainee teachers of technology are encouraged to developed more initiative in the 
projects that include ideas in mechatronics compared to traditional guided laboratory 
instructions. The reason may be that mechanical engineering, electronics and computer 
science courses in their first two years of the study are not adequately inter-related. At the 
beginning of the project-based work that starts in the third year, students encounter difficulties 
when they need to apply their knowledge from these courses in a practical context. 
Subsequently their ability to integrate their knowledge was much improved. They showed 
remarkable motivation to learn about new topics such as control systems, remote control, 
microcontroller applications, etc. The first cohort of students trained in the course summarised 
in this paper, finished the study only a couple of years ago. Nevertheless, we have already 
received positive feedback information from them. They reported that the experiences 
obtained a feed-back, the concepts implemented in the project based course in mechatronics 
were successfully transferred to middle and high school teaching practice. Pupils being 
guided by these teachers presented some successful projects at their annual "engineering 
days" meetings. 
 
CONCLUSIONS 

Positive experiences have encouraged us to prepare a shorter course for in-service 
technology teachers and a more extensive optional course for post-graduate students of 
technology education. The latter will start within the next two years. 
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3.10 AKTUÁLNE PROBLÉMY TECHNICKÉHO VZDELÁVANIA 
 
TOPICAL PROBLEMS OF TECHNICAL EDUCATION 
 
Tomáš KOZÍK 
 
ÚVOD  
       Pokroky prírodných a technických vied vo vývoji nových materiálov a výrobných 
technológií, ktoré sú charakteristické pre celé 20. storočie vyústili na jeho konci a na začiatku 
21. storočia do nevídaného rozvoja a uplatnenia informačných technológií vo všetkých 
oblastiach spoločenského a aj hospodárskeho života a to takmer v každej krajine sveta. Aj 
napriek týmto viditeľným úspechom prírodných a technických vied a ich vplyvu na 
každodenný život človeka,  spoločnosť vníma a eviduje postupné znižovanie záujmu mladej 
generácie o štúdium prírodovedných a technických odborov a nachádzania jej zmysluplného 
uplatnenia sa v tvorivej profesionálnej práci v týchto odboroch. Je evidentné, že tento, pre 
technické a prírodne vedy nepriaznivý vývoj, môže z pohľadu dlhodobej rozvojovej 
perspektívy tej ktorej krajiny, pôsobiť na znižovanie ekonomickej a hospodárskej prosperity 
a konkurencie schopnosti aj krajín v súčasnosti s prosperujúcimi ekonomikami.  
Z takto vnímaného pohľadu je zrejmé, že trvalé zabezpečenie hospodárskej a tým aj 
ekonomickej  prosperity krajiny predpokladá a je podmienené existenciou funkčného 
vzdelávacieho systému, ktorý zabezpečuje neustále dopĺňanie a obnovu nielen 
vysokokvalifikovaných odborníkov a pracovníkov  pre výskumné a vývojové organizácie, ale 
aj prípravu a vedomostnú obnovu pracovníkov vykonávajúcich odborné profesie vo 
výrobných prevádzkach a organizáciách. Skúsenosti z každodenného života potvrdzujú 
a poukazujú na dôležitosť a opodstatnenosť nadobudnutia istej úrovne technických vedomostí 
a poznatkov každým členom spoločnosti. Túto základnú vedomostnú úroveň obvykle 
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označujeme pojmom technická gramotnosť. Nadobudnuté vedomosti o technike, o jej 
zákonitostiach a princípoch v regulárnom štúdiu a osobnými skúsenosťami, umožňujú 
človeku správne sa orientovať vo svete techniky, rozpoznávať jej pozitívne pôsobenie na 
život človeka, ale aj negatíva a riziká, ktoré jej užívanie so sebou prináša. 
Európsky parlament v ostatnom desaťročí vyvinul veľké úsilie na formulovanie všeobecných 
cieľov vzdelávania prostredníctvom tzv. kľúčových kompetencií. Vyvrcholením tejto snahy 
bolo vypracovanie a v roku 2006 aj schválenie odporúčaní o kľúčových kompetenciách, ktoré 
by mal každý človek získať v celoživotnom vzdelávaní (1). 
Je preto opodstatnený záujem odbornej verejnosti, najmä tej, ktorá je zodpovedná alebo cíti 
zodpovednosť za úroveň vzdelanosti populácie, o identifikovanie základných príčin 
a dôvodov uvedeného stavu a hľadania východísk na pozitívnu zmenu alebo zníženia 
negatívnych vplyvov na uvedený nepriaznivý vývoj.  
Pre oblasť vzdelávania v súčasnosti je príznačné hľadanie nových inovačných foriem 
vzdelávania. Deti a mládež prostredníctvom týchto foriem vzdelávania rozvíjajú svoje tvorivé 
aktivity v čase vyučovania a aj mimo neho. Poznanie týchto inovačných prístupov môže 
pôsobiť prínosne na dosiahnutie pozitívneho vývoja smerom k zvýšeniu záujmu detí 
a mládeže o vzdelávanie v technike a v prírodných vedách. 
 
 
SÚČASNÉ AKTUÁLNE PROBLÉMY TECNICKÉHO VZDELÁVANIA 
      a/ Školská reforma a jej dopad na technické vzdelávanie  
      Podľa schváleného školského zákona, sa výchova a vzdelávanie na školách a v školských 
zariadeniach v Slovenskej republike od 1.9.2008 uskutočňuje podľa nových výchovno-
vzdelávacích programov. Výchovno-vzdelávací program predpokladá dve úrovne: štátny 
vzdelávací program a školský vzdelávací program. 
Obsahom štátneho vzdelávacieho programu je vymedzenie základného obsahu učiva, 
podmienok výchovy a vzdelávania, cieľov výchovy a vzdelávania, vzdelávacích štandardov, 
profilu absolventa, rámcových učebných plánov a učebných osnov. Okrem toho obsahuje 
formy výchovy a vzdelávania, povinné materiálno-technické zabezpečenie a personálne 
zabezpečenie výchovy a vzdelávania. V tomto smere školský zákon prináša progres do 
školského vzdelávacieho systému. (2), (3) 
Technická výchova a pracovné vyučovanie boli pred schválením školského zákona 
predmetmi na základnej škole (ZŠ), ktoré boli zamerané na výučbu techniky. Boli tými 
predmetmi, ktoré dávali učiteľom priestor na to, aby žiaci ZŠ mohli rozvíjať odporúčané 
zručnosti Európskym parlamentom v tvorivom prostredí školy. Uvedené predmety v danom 
vzdelávacom systéme mali integrujúci charakter, s rozsahom 1 hodina/týždeň a to od 5. 
ročníka až po 9. ročník ZŠ. 
Pedagógovia, ktorí vyučovali do schválenia školskej reformy predmet Technická výchova 
a nielen oni, ale aj širšia verejnosť, od školskej reformy v technickom vzdelávaní na ZŠ 
očakávali, že podporí a pomôže vytvoriť podmienky k tomu, aby mal každý žiak po ukončení 
povinnej školskej dochádzky všeobecne využiteľné základy technického vzdelania, na ktoré 
by mohol nadväzovať pri svojom ďalšom štúdiu alebo v živote. 
Ako ukazujú prvé roky aplikovania reformy v slovenskom školskom systéme, zabezpečovať 
všeobecné vzdelanie pre žiakov základnej školy bude v podmienkach súčasnej školskej 
reformy oveľa náročnejšie a zložitejšie ako tomu bolo pred reformou. Pohľad na témy 
vzdelávacej oblasti Človek a svet práce, ktorou bol nahradený pôvodný predmet Technická 
výchova, vedie k názoru, že do reformy slovenskej vzdelávacej sústavy, pri obsahovom 
napĺňaní jednotlivých predmetov, sa v niektorých prípadoch zabudlo v nich aplikovať 
a zakomponovať  závery a odporúčania uvedené v dokumentoch Európskej únie o Kľúčových 
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kompetenciách pre celoživotné vzdelávanie a učenie sa, ktoré boli prijaté Európskym 
parlamentom, a to hlavne kompetencie v matematike, vede a technike. V štátom vzdelávacom 
programe ( v poreformnom období) je výučba techniky riešená povinnou týždennou 0,5 
hodinovou dotáciou, a to v siedmom a v ôsmom ročníku. V piatom, šiestom a deviatom 
ročníku je možné vyučovať techniku iba vtedy, keď sa škola zameria vo svojom školskom 
vzdelávacom programe na technickú výchovu. 
Doterajšie skúsenosti ukazujú, že záujem žiakov po roku 1990, ktorí sa rozhodujú o svojom 
budúcom povolaní, je stále viac orientovaný na odbory humanitné ako na technické. Rodičia 
a mnohokrát ani žiaci nemajú dostatok informácii o vývoji a požiadavkách trhu práce a ani 
o zmenách, ku ktorým v dôsledku vývoja v jednotlivých profesiách dochádza. 
Prijatý školský zákon umožňuje, aby tento trend pokračoval naďalej aj v budúcnosti. Tým sa 
stáva všeobecné technické vzdelávanie žiakov základných škôl nedostupným alebo 
vzdialenejším. 
Dlhodobé zanedbávanie technického vzdelávania na ZŠ v Slovenskej republike sa začína 
pociťovať už v súčasnosti a to nedostatkom kvalifikovaných absolventov z 
odborov technického zamerania v strojárstve, stavebníctve, elektrotechnike a v chemickom 
priemysle a to bez ohľadu na to či sú to robotnícke alebo vysokoškolské profesie. 
  
     b/ Informačné technológie vo výučbe technických predmetov  
Bez toho, aby sme si to bližšie uvedomovali a aj sa nad tým hlbšie zamýšľali, súčasná 
spoločnosť a život v nej je významne ovplyvňovaný všadeprítomnými informačno-
komunikačnými technológiami. Už aj žiaci na primárnom stupni vzdelávania majú dostupný 
veľmi silný podporný zdroj informácii a to Internet. Nie je zriedkavosťou v súčasnosti už 
vidieť na školách všetkých typov rozširovanie, uplatňovanie a využívanie učiteľmi a žiakmi 
vo výučbe informácie, ktoré získali na Internete. Takýto prístup v organizácii výučby má za 
následok vytláčanie praktických činností a cvičení z výučby a to aj v takých odboroch alebo 
predmetoch, v ktorých ešte donedávna mali dominantné postavenie. Sú to predovšetkým 
prírodovedné a technické predmety.  
Skúsenosti učiteľov ukazujú, že žiaci a študenti o výučbu s podporou informačných 
technológií majú záujem a je pre nich atraktívna. Prostredie digitálnych technológií je im 
blízke a bezproblémovo sa v ňom orientujú a využívajú ho na nadobúdanie potrebných 
informácii a poznatkov na pochopenie výučbových tém. Je to prirodzený dôsledok rozvoja 
a dosiahnutej úrovne informačných technológií a voči tomuto nie sú zo strany vyučujúcich ani 
námietky a výhrady. Za dôležité však v tejto súvislosti považujeme, aby učiaci sa žiaci 
základných a stredných škôl, a platí to aj pre študentov vysokých škôl, pri výučbe 
prírodovedných a technických predmetov si udržali a nestratili kontakt s reálnymi potrebami 
života a praxe. Považujeme preto za dôležité, aby učitelia vo výučbe prírodovedných 
a technických predmetov viedli svojich žiakov/študentov k chápaniu významu uplatňovania 
výpočtovej techniky a využívania informačných technológií pri zostavovaní a uskutočňovaní 
experimentálnych meraní a cvičení ako aj v riadení technologických procesov a v regulačných 
a kontrolných výrobných a prevádzkových systémov. 
 
      c/ Obsah vzdelávania a požiadavky praxe 
Dynamický rozvoj vedných odborov má za následkov neustále rozširovanie poznatkovej 
základne, čoho dôsledkom je snaha pedagógov jednotlivých predmetov vniesť tieto najnovšie 
poznatky vedy a techniky do ich výučbového obsahu v čo možno najväčšom rozsahu. Nie je 
preto zriedkavým javom pozorovať zvýšenú iniciatívu pedagógov a učiteľov jednotlivých 
predmetov o rozširovanie a inovovanie pôvodného obsahu predmetov alebo vytvárania a do 
vzdelávacieho systému zavedenia nových predmetov. Pretože rozširovanie  počtu 
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kontaktných hodín neprichádza v úvahu, riešenie sa často hľadá cestou zvýšenia tempa 
výučby, čo sa však nutne musí prejaviť a viesť k povrchnosti, k strate záujmu vzdelávaných o 
výučbovú tému (predmet) a tým aj zníženia kvality a efektívnosti vzdelávania. Je zrejmé 
a mnohí učitelia si to aj bezprostredne uvedomujú, že presadzovanie rozširovania 
alebo inovácie tém vzdelávacieho obsahu, nie je možné uskutočniť bez zmeny vzdelávacích 
metód.  
Iným problémom súčasného technického vzdelávania na nižších typoch škôl, ale aj 
v univerzitnom vzdelávaní je kladenie prílišného dôrazu na teoretické vedomosti 
(akademičnosť vzdelávania). Ešte v nedávnej minulosti, vo výučbe technických 
a prírodovedných predmetoch boli široko využívané demonštračné pokusy a experimenty, 
ktorých úlohou bolo potvrdzovanie teoretických úvah. Nedocenenie praktickej prípravy 
v technickom vzdelávaní vytvára predpoklady k tomu, aby sa technické vzdelávanie postupne 
vzdialovalo od potrieb a požiadaviek  praxe a budúcich potrieb človeka v jeho reálnom živote. 
Čo v technickom vzdelávaní znamená vážny odklon od jeho základného cieľa, ktorým je, aby 
vzdelávaním boli vytvorené u človeka predpoklady na jeho plnohodnotné uplatnenie sa vo 
svete práce.  
Základnou úlohou súčasného technického vzdelávanie potom ostáva zodpovedanie otázky čo 
sa má učiť a ako sa má učiť (a možno aj otázky kde sa to má učiť). 
Dať vyčerpávajúcu odpoveď na uvedené otázky si vyžaduje venovať im osobitnú pozornosť, 
čo presahuje zámer tohto príspevku. Čiastočné odpovede na uvedené otázky nájdeme 
napríklad v práci kolektívu autorov Krempaský, Schauer, Ožvoldová, Čerňanský 
v monografii s názvom Súčasné metodické a didaktické trendy vo vyučovaní prírodných vied. 
(4) 
 
      d/ Motivácia a tvorivá práca 
V úvode príspevku sme poukázali na znižovanie záujmu končiacich žiakov základné školy 
o pokračovanie v štúdiu na odborných stredných školách a neskôr na vysokých školách 
s technickým zameraním, poprípade prírodovedným. Poukázali sme na niektoré vývojové 
tendencie v spoločnosti, ktoré priamo súvisia a ovplyvňujú postavenie a vzťah spoločnosti k 
technike a tým nepriamo ovplyvňujú aj záujem mládeže profesionálne sa orientovať na 
technickú tvorbu a prácu.  
Základný problém mládeže zaujímať sa o štúdium technických odborov je rovnaký ako je to 
aj v prípade rozhodovania sa človeka zaujímať sa a konať isté spoločenské aktivity a činnosti, 
a tým je motivácia. Motivácia je základný predpoklad úspechu každej aktivity, každého úsilia 
človeka. V prípade záujmu o štúdium technických odborov, medzi významné faktory, ktoré 
tento záujem podporujú a aj rozvíjajú je uskutočňovanie výučby zaujímavým a príťažlivým 
spôsobom, pri ktorom učiaci nachádza uspokojenie z vynaloženého úsilia a získava v ňom 
pocit sebarealizácie. (5) 
Vážnym celospoločenským problémom z pohľadu pozitívneho vplyvu na konanie 
a rozhodovanie mládeže je absencia úspešných jednotlivcov, vzorov, ktorých konanie 
a výsledky oceňuje blízke aj širšie okolie. 
Vzdelávací úspech učiteľa často spočíva v jeho schopnosti nadchnúť a vtiahnuť svojich 
žiakov/študentov do tvorivej práci alebo cieľavedomej prospešnej činnosti. Tvorivá práca je 
príťažlivá aj tým, že prináša jednotlivcovi pocit nového poznania, nových skúseností a 
objavovania nepoznaného, ale aj sebauspokojenia z vytvoreného produktu, v ktorom je 
vyjadrená vynaliezavosť, dôvtip a fantázia tvorcu diela a to aj v prípade technického diela, 
výtvoru. 
Jednou z možností ako dosiahnuť tento cieľ je systematické a cieľavedomé organizovanie 
a účasť žiakov/študentov na mimovzdelávacích aktivitách, ktorých vyvrcholením je ich účasť 
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v špecializovaných súťažiach, výstavách a prehliadkach tvorivosti.(6) Prostredníctvom 
takýchto foriem rozvíjajú mladí ľudia svoje tvorivé aktivity v čase vyučovania aj mimo neho. 
Slovensko má bohaté skúsenosti z prípravy a organizovania rôznych  súťaží, ktoré podporuje 
MŠ SR organizačne aj finančne. V súčasnosti však nie je vždy jednoduché pre pedagógov 
škôl dosiahnuť, aby žiaci /študenti chápali význam týchto aktivít pre rozvoj ich odbornosti 
a profesionálnych zručností, ale najmä pre ich profesijný budúci život.  Aj tento problém, 
ktorý súvisí s problematikou aktívneho vzdelávania, by si zaslúžil hlbšiu pozornosť a analýzu 
nielen v rovine teoretickej a akademických diskusií, ale ja v rovine praktickej realizácie a ich 
dopadov na konanie mládeže pri rozhodovaní sa, orientovať sa profesionálne na prácu 
v technických odboroch. 
 
ZÁVER 
      Napriek významným pokrokom prírodných a technických vied v ostaných desaťročiach 
a ich vplyvu na každodenný život človeka je evidentné znižovanie záujmu mladej generácie 
o štúdium prírodovedných a technických odborov a nachádzania svojho zmysluplného 
uplatnenia v tvorivej profesionálnej práci v týchto odboroch.  
Prijatý školský zákon v SR v roku 2008 nevytvoril podmienky k tomu, aby tento trend 
nepokračoval aj v budúcnosti a dokonca sa neprehlboval. Tým sa stáva všeobecné technické 
vzdelávanie pre žiakov základných škôl vzdialenejším a s ohľadom na súčasný pomer počtu 
gymnaziálnych študentov k počtu študentov odborných technických škôl aj vzdialenejším pre 
celú populáciu. Vytvárajú sa tým podmienky na postupné znižovanie technickej 
konkurencieschopnosti Slovenska na odbornom trhu práce a to najmä v sofistikovanej oblasti 
technických aktivít. 
Skúsenosti učiteľov ukazujú, že žiaci a študenti prejavujú a majú záujem o výučbu s podporou 
informačných technológií a táto je pre nich atraktívna. Za dôležité však v tejto súvislosti 
považujeme, aby učiaci sa žiaci základných a stredných škôl, a platí to aj pre študentov 
vysokých škôl, pri výučbe prírodovedných a technických predmetov si udržali a nestratili 
kontakt s reálnymi potrebami života a praxe. 
Dynamický rozvoj vedných odborov má za následkov neustále rozširovanie poznatkovej 
základne. Základnou úlohou súčasného technického vzdelávanie sa tak stáva zodpovedanie 
otázky čo sa má učiť a ako sa má učiť. 
Dosiahnutie záujmu mládeže o štúdium technických odborov je opätovné vzbudenie u nej 
záujmu o štúdium technických odborov, inak vyjadrené ako ju motivovať k štúdiu týchto 
odborov. Motivácia je základným predpokladom úspechu každej aktivity, každého úsilia 
človeka. Jednou z možností ako dosiahnuť tento cieľ je podpora mimovzdelávacích aktivít  
žiakov/študentov a podpora celospoločenského ocenenia úspešných jednotlivcov, ako vzorov 
pre ich život. 
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3.11 VÝZKUM V OBLASTI STRUKTURY A FOREM 

MULTIMEDIÁLNÍCH UČEBNIC  
 
RESEARCH ON THE STRUCTURE AND FORMS OF MULTIMEDIA TEXTBOOKS  
 
Jan KROTKÝ 
 
ÚVOD 

Multimediální učebnice je ve své podstatě relativně komplikovaná a komplexní 
záležitost. Při vytváření tohoto typu materiálu musíme disponovat celou řadou vědomostí a 
kompetencí z oblasti vývojářské, programátorské, multimediální, ale i obchodní. Autor musí 
být zároveň kompetentní v aktuálním oboru tématu učebnice, musí být pedagog i didaktik. 
Z uvedených vlastností a dovedností je zřejmé, že tvůrci multimediálních učebnic jsou 
rozsáhlejší kolektivy autorů s jednoznačně vymezenými poli působnosti. Struktura autorského 
kolektivu má přímý vliv na kvalitu, vybavenost, odbornou správnost a účelnost učebnice. 

Realizační týmy tvůrců multimediálních učebnic a materiálů můžeme rozdělit podle 
sektorů, ze kterých přicházejí [1]: 

• státní instituce a nadace,  
• soukromý komerční sektor, 
• učitelé a jejich kolektivy, 
• studenti. 
V minulosti byly vývoj, tvorba a distribuce multimediálních učebních materiálů 

omezeny typem a charakteristikou přenosových médií. Dnes, v době vysokorychlostního 
internetu a pokročilých SW a HW platforem je možné přistupovat k multimediálnímu a 
interaktivnímu obsahu i z přenosných zařízení a z celého světa. Zároveň je umožněna 
interakce mezi různými dalšími databázemi nebo pokročilými funkcemi a možnostmi. Čím 
dál častěji fungují multimediální učební materiály jako rozcestníky disponující základním 
balíkem informací a metodiky s vazbami na různé online služby.  Např. wikidokumenty, 
vyhledávání Google, Google mapy, Youtube video, slovníky, galerie atd. 
 
HODNOCENÍ A ANALÝZA UČEBNIC 

 
Hodnocení učebnic nám obecně umožňuje komplexní pohled na kvalitu, strukturu, 

složitost nebo technické parametry učebního materiálu. Výsledky analýzy učebnic umožňují 
učebnice vzájemně srovnávat a odhalovat tak možné překážky v procesu učení.  



 „Strategie technického vzdělávání v reflexi doby“ 
Ústí nad Labem  

 - 194 - 

Hodnocení standardních učebnic, a to zejména těch, které se používají na základních 
školách se věnuje u nás i ve světě celá řada odborníků (Průcha, Pluskal, Gavora, Mikk…). Pro 
zjišťování parametrů učebnic byly vypracovány různé a různě přesné metody (4). Jedním ze 
základních parametrů je sledování obtížnosti textu. Kromě metod W. Pisarka a J. Mistríka 
vypracovala K. Nestlerová u nás nejčastěji používanou metodu pro hodnocení didaktického 
textu (upravil Průcha, Pluskal). Tato metoda byla aplikována i na vysokoškolská skripta a dle 
mého názoru je vhodná i pro aplikaci na vysokoškolské multimediální učebnice. 

Kromě metody hodnocení obtížnosti textu můžeme hodnotit i tzv. didaktickou 
vybavenost učebnice. Tato metoda spočívá ve sledování určitých daných komponent 
vyskytujících se ve struktuře analyzované učebnice. Tyto komponenty rozdělujeme na 
obrazové a verbální a dle výše zmiňované metody rozeznáváme 36 různých druhů.  

Vybrané komponenty se podle své charakteristiky sdružují do tří skupin: 
• aparát prezentace učiva (text, fotografie…), 
• aparát řízení učení (otázky, úkoly…), 
• aparát orientace v učebnici (obsah, rejstřík…). 
Při aplikaci této metody se sleduje pouze přítomnost dané komponenty, nikoliv 

množství. Následně jsou vypočítávány kvantitativní koeficienty využití uvedených aparátů a 
obrazových a verbálních komponent [2]. 

Kromě didaktické vybavenosti a obtížnosti textu můžeme u učebnic a učebních 
materiálů hodnotit také jejich fyzické parametry nebo, a to je důležitější a obtížnější, hodnotit 
jejich působení v souladu s výsledky edukačního procesu. Toto hodnocení má po praktické 
stránce největší váhu, ovšem je to proces dlouhodobý a náročný. V první úrovni musíme 
podrobit skupinu učebnic základnímu průzkumu, vybrat optimální výukový materiál a ten 
následně nasadit ve výuce.  
 
MODELY HODNOCENÍ MULTIMEDIÁLNÍCH UČEBNÍCH MATERIÁLŮ 

Proces evaluace multimediálních učebních materiálů a zejména pak multimediálních 
učebnic je důležitým krokem k zajištění vysoké kvality studijních materiálů. Na tyto procesy 
se můžeme podívat z několika úhlů. Profesor Cesar Nunes a doktor Edmont Gainble v části 
publikace s názvem Technologies for education uvádějí tři osvědčené modely evaluace [1]: 

 
• Multimediální moduly a komponenty testují nezávislé týmy odborníků a každá část je 

testována zvlášť s ohledem na její funkčnost a využití. Celý komplexní multimediální 
materiál je pak, a to zejména po didaktické stránce, testován v předem vybraných 
pilotních školách. 

• Technická funkčnost a vhodnost komponent je v první fázi ověřována realizačním 
týmem. V druhé fázi je multimediální materiál nasazen na testovací skupině studentů. 

• Kompletní multimediální materiál včetně podpory je zpřístupněn na některém 
webovém úložišti, kde mohou zároveň jeho uživatelé vznášet konkrétní připomínky. 
Tento postup využívá například projekt databáze MERLOT. 

Poslední model můžeme zařadit do takzvaných alternativních hodnotících mechanizmů 
využívající sociálního filtrování. Uživatelé takto zveřejněných moderních výukových materiál 
mohou využívat širokou škálu hodnotících mechanismů. Zároveň lze tato on-line hodnocení 
dále zpracovávat a zohledňovat jak pozitivní tak negativní výsledky hodnocení, například 
prioritou ve vyhledávání odpovídajících materiálů. 
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HODNOCENÍ MULTIMEDIÁLNÍ UČEBNICE 
Pro vytvoření kvalitního studijního materiálu je vhodné podrobit finální produkt nebo 

jeho části základní analýze a následně ho srovnat s podobnými produkty. 
Položme si otázku, zda lze aplikovat tuto metodiku sledování didaktické vybavenosti 

učebnice i na učebnici multimediální. Podle mého názoru tuto metodiku lze uplatnit, ovšem 
musíme upravit stávající komponenty a doplnit nové. Kromě formy a způsobu využití se totiž 
multimediální učebnice liší od klasické právě přítomností multimediálních a interaktivních 
prvků. 

J. Mikk a P. Luik z univerzity v Tartu se myšlenkou hodnocení multimediálních učebnic 
zabývají a výsledky svého výzkumu uvádějí v článku s názvem „Characteristics of 
multimedia textbooks that affect post-test scores“. Jejich metoda je od metody Nestlerová–
Průcha–Pluskal odlišná, nicméně je zaměřena také na sledování určitých komponent. Kromě 
například objemu prostoru různých komponent (obrázky, text v cm2), složitosti textu a 
formátu textu sleduje Mikk [3]: 

• existenci známých a zažitých příkazů (Play/Stop – spustí/zastaví přehrávání...), 
• existenci známých a zažitých ikon a symbolů (otazník – otázka, kamera – video...), 
• přítomnost hypertextových odkazů (vnitřní propojení témat, externí odkazy...), 
• přítomnost navigace, vyhledávání, 
• přítomnost audio/video prvků, animací, 
• možnost nebo přítomnost záložek (vlastní editace záložek), 
• použití kláves v navigaci (šipky, PageUp/Down), přítomnost tlačítka Zpět. 
Ovšem s ohledem na poslední trendy by bylo vhodné zakomponovat do upravené 

metodiky i další prvky, které jsou didakticky vhodné a dnešní technologie nám je umožňuje. 
Jedná se o nové formáty nebo například nové možnosti interakce. 

Atraktivní a funkční jsou zejména různé trojrozměrné animace a obrázky (anaglyfy). 
Student se tak může vnořit přímo do 3D prostoru, který by normálně nemohl v průběhu výuky 
navštívit (např.: interiér slévárny, jaderné elektrárny) [4]. 

Další prvky, které jsou již například aplikovány a umožněny v multimediálních 
učebnicích pro základní školy nakladatelství Fraus, mohou být možnosti editace učebnice 
přímo lektorem nebo přítomnost interaktivních cvičení a aktivit [5]. Velice zajímavým 
prvkem rozšiřujícím možnosti dnešních učebnic je testování žáků. Tato komponenta může 
fungovat ve dvou úrovních. První úroveň spočívá v online propojení počítačů ve třídě. Lektor 
ovládá multimediální učebnici a s její pomoci rozesílá testy do počítačů studentů ve třídě. Ti 
reagují a vyplněné testy posílají zpět lektorovi. S tímto systémem již experimentuje opět 
nakladatelství Fraus, které v rámci pilotního projektu vybavilo třídu na základní škole 
netbooky se svou multimediální učebnicí a sleduje efektivitu vyučovacího procesu. Testovací 
komponenta zatím není přímou součástí učebnice, ale komplexního portálu pro řízení výuky 
Flexilearn. Druhou úrovní je zakomponování standardního hlasovacího systému. Další 
sledovanou komponentou může být i hlasové ovládání učebnice atd. [8] 

Sledování přítomnosti různých didaktických komponent přítomných v multimediální 
učebnici zvolili ve svém projektu vysokoškolské multimediální učebnice biologie i autoři 
Jacqueline McLaughlin a Daniel A. Arbeider z Pennsylvánské státní univerzity. Pro 
hodnocení vzniklého studijního materiálu bylo vytvořeno několik skupin otázek sledujících 
jak strukturu a věcnou správnost materiálů, tak i využité didaktické komponenty [6].  

Otázky v tomto šetření byly směřovány přímo na lektora, který při hodnocení využíval 
procentuální škálu v rozsahu 0% - 100%. 

Pro měření kvality obsahu a zvolené struktury jsou k dispozici například otázky typu: 
• obsah je v souladu s cíli modulu, 
• učivo je po obsahové stránce kompletní, 
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• student má dostatek informací pro splnění vytýčených cílů jednotlivých modulů, 
• učivo je pochopitelné i bez znalosti učiva předchozího atd. 
 
Pro sledování využitých didaktických komponent: 
• přítomnost snadné navigace, 
• přítomnost jasné grafiky, animací, zvuků, videí, 
• přítomnost obsahu, rejstříku, 
• přítomnost vnitřních a vnějších hypertextových odkazů atd. 
Vidíme, že sledované komponenty v zásadě odpovídají průřezu sledovaných komponent 

metodiky pro hodnocení učebnic, respektive odpovídají upravenému návrhu pro hodnocení 
učebnic multimediálních.  

Zajímavé je i podívat se na již zmiňovaný druhý stupeň hodnocení, a to ověření této 
konkrétní multimediální aplikace ve výuce. Autoři stanovili sedm hodnotících kategorií [7]: 

• smysl a dosažení výukových cílů, 
• ohledy na názory a myšlenky studentů, 
• zapojení studentů do tématických pokusů (demonstrace jevů), 
• rozvoj a využívání aktuálních vědeckých poznatků (provázanost s praxí), 
• příležitosti k vyjádření názorů a rozvoji chápání (zpětná vazba od spolužáků a učitelů), 
• vlastní hodnocení vzdělávacího procesu (pochopení klíčových myšlenek a možnost 

jejich ověření), 
• podpora vědy a sociálních kompetencí studentů (usnadňuje chápání vědy, podporuje 

sounáležitost ve skupině a alternativní přístupy). 
Účel každé kategorie je definován a samotné kategorie jsou rozděleny do několika 

konkrétních otázek. V této metodice jsou pak ke každé otázce přiděleny ukazatele jako možné 
varianty odpovědí na položenou otázku. K hodnocení míry plnění definovaných kritérií 
navázaných na konkrétní otázku slouží jednoduchá stupnice se středem a dvěma extrémy 
(výborné, uspokojivé, špatné), přičemž zpravidla hodnocení výborné je získáno po splnění 
všech kritérií atd.  

Z uvedených kategorií vyplývá, že tato analýza postihuje celou škálu různých oblastí. 
Otázky jsou směřovány opět na lektora, který při výuce vedené za pomoci této učebnice 
sleduje vzájemné interakce mezi žáky, lektorem a učebnicí s jejími komponentami. Takto 
navržená a aplikovaná evaluace výukového materiálu dokáže objektivně posoudit kvalitu 
zkoumaného multimediálního materiálu, a to v širokém rozsahu, od výukových cílů přes 
možnosti osobnostního rozvoje studentů až po sociální dopady změny stylu výuky. 

 
ZÁVĚR 

Výzkum a evaluace multimediálních učebnic je zásadním nástrojem pro determinaci 
nových forem těchto materiálů a jejich součástí. Základní myšlenky a použitelné nástroje byly 
naznačeny v tomto článku. Při dnešní rychlosti rozvoje technologií vznikají stále častěji a 
rychleji nové komunikační a audiovizuální komponenty, např. propojení učebních materiálů a 
sociálních sítí nebo komunikace multimediální učebnice s přenosným komunikačním 
zařízením typu různých tabletů a chytrých telefonů. 

Díky možnostem vysokorychlostních bezdrátových sítí a celosvětovému internetovému 
pokrytí máme možnost výběru z celé řady výukových materiálů. Existují různé webové 
databáze multimediálních učebnic a výukových materiálů, či jejich volně použitelných 
komponent. Například již zde zmiňovaný web Multimedia Educational Resource for Learning 
and Online Teaching (MERLOT.org), California Learning Resource Network (clrn.org) nebo 
CK-12 Foundation (ck12.org) atd. 
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3.12 VYUŽITÍ KONFOKÁLNÍHO LASEROVÉHO MIKROSKOPU 

V PROCESU VYUKY NA KTMI FVTM, UJEP 
 
THE USAGE OF CONFOCAL LASER MICROSCOPE IN THE PROCESS OF 
LEARNING IN THE DTME, FPTM 
 
SYLVIA KUŚMIERCZAK 
 
ÚVOD 

Fakulta výrobních technologií a managementu UJEP patří mezi mladé technické fakulty 
v ČR, jako samostatná fakulta vznikla v roce 2006. Prostředí ústeckého kraje, ve kterém 
fakulta působí, se v poslední době rozvíjí ve směru vzniku a rozšiřování průmyslových zón 
s množstvím podniků, které ke svému fungování potřebují také technicky orientované 
pracovníky. Na tento rozvoj reaguje fakulta vytvářením nových technických studijních oborů, 
jako např. Materiály a technologie v dopravě, v rámci kterých studenti absolvují množství 
technických předmětů (Slévárenství, Svařování, Koroze a korozní ochrana materiálů, 
Konstrukční materiály a mezní stavy, Obrábění, Praktická metalografie, Tepelné 
zpracování,…). Kvalitní výchova technických kádrů je založena na praktických znalostech 
získaných na konkrétních projektech s možností zkoumání materiálů na moderních 
zařízeních. Obecně lze konstatovat, že úroveň každé technické fakulty úzce souvisí 
s hodnotným experimentálním zařízením. V závislosti na kvalitě takového technického 



 „Strategie technického vzdělávání v reflexi doby“ 
Ústí nad Labem  

 - 198 - 

zázemí se mohou odvíjet řešené úlohy na vysoké úrovni v podobě studentských projektů, 
bakalářských, diplomových a doktorandských prací, a to v těsné symbióze s výrobní sférou. 

Z toho důvodu se vedení Katedry technologií a materiálového inženýrství FVTM 
soustřeďuje na vytváření moderního pracoviště, kde studenti budou mít možnost se lépe 
připravit pro praxi řešením konkrétních problémů na stále se vyvíjejících moderních 
zařízeních. S ohledem na to, že v praxi rostou požadavky na přesné a rychlé měření rozměrů 
malých součástí, drsnosti povrchů součástí, kvantitativní a kvalitativní metalografii, 
hodnocení lomů, degradací povrchů apod., FVTM zakoupila konfokální laserový mikroskop 
Olympus Lext OLS 3100, který značnou část těchto požadavků dokáže splnit. Jeho výhodou 
je rychlost, vysoká přesnost, opakovatelnost měření, rozsah zvětšení 50 x až 14 400 x a 
možnost zobrazovat jak v optickém, tak i v konfokálním laserovém modu a v 3D zobrazení. 
Hodnocení, při kterých studenti mají možnost použít tento mikroskop, je možné rozdělit do 
několika okruhů: mikrostrukturní analýzy (kvantitativní a kvalitativní analýza, stanovení 
tloušťky povlaků, vrstev, hloubky korozního napadení, velikost a podíl fází), hodnocení 
kvality povrchů (stanovení drsnosti povrchů, opotřebení součástek, nástrojů, hodnocení lomů, 
vad povrchu). 

 
UKÁZKY PŘÍKLADŮ PRAKTICKÉHO VYUŽITÍ MIKROSKOPU OLYMPUS 
LEXT OLS 3100 STUDENTY FVTM 

Předností mikroskopu Lext OLS 3100 je vybavení konfokálním modem, který lze 
využít mimo jiné při měření drsnosti povrchů součástek. Ačkoliv měření drsnosti na tomto 
typu zařízení dosud není normovanou metodou, její výsledky nám dávají přesné informace o 
stavu zkoumaného povrchu. Při měření drsnosti je výsledkem soubor dat, např. největší výška 
profilu, průměrná aritmetická odchylka, atd. Jedním z častých důvodů měření drsnosti 
povrchu je sledování vlivu změny drsnosti na následné chování a životnost povrchu a 
ochranných povrchových vrstev. Ukázka z diplomové práce, obr. 1, 2,  představuje hodnocení 
drsnosti povrchu materiálu před nanesením povrchových ochranných barev. Studentka 
analyzovala drsnost na ploše základního materiálu Q-panel bez povrchové vrstvy a na 
hranách, vznikly při dělení materiálu, zkušební vzorky s použitím konfokálního modu 
a přeložením několika hladin. Výsledky měření jsou uvedeny v tab. 1.  
 

Obr.1  Povrch, Q-panel  
 

Obr. 2  Řez, Q-panel Fe  
 
Tab. 1 – Hodnocení drsnosti, Q-panel Fe 

Q-
panel Fe  

Rz 
[µm] 

Ra 
[µm] 

Povrch 132 6 
Řez, 106 9 
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Dalším předmětem, kde studenti v rámci cvičení využívají konfokální laserový 

mikroskop, je předmět Nové konstrukční materiály a mezní stavy. Následuje příklad praktické 
seminární práce, kde studenti využili jak klasický optický tak i konfokální mod mikroskopu. 
Analyzovali šroub z materiálu ČSN 41 1523 s pozinkovaným povrchem. Tento šroub byl 
vystaven dlouhodobému působení atmosféry o vlhkosti 60-80%, což se projevilo vznikem 
mezního stavu a následně degradace materiálu. Studenti analyzovali povrch makro (obr. 3) i 
mikroskopicky. Povrch vzorku byl napaden korozí. Použitím konfokálního modu a 3D 
zobrazení bylo možné sledovat a následně popsat degradované oblasti vzorku, obr. 4. 

Obr. 3 Makroskopická analýzy povrchu 
 
Obr. 4 Korozní napadení, povrch, 

konfokální mod, 3D zobrazení 
 
Kromě konfokálního modu byl v projektu uplatněn také klasický světelný optický mod, který 
byl využitý na porovnání a analýzu tloušťky částí závitů po dlouhodobém zatěžování 
v korozním prostředí, obr. 5. Jak je patrno z obr. 6, použitím konfokálního modu došlo 
k jednoznačnému zobrazení a rozlišení degenerovaných hlav závitů šroubu.  
 

  
Obr. 5 Hlava závitu, stanovení 

tloušťky 
Obr. 6 Povrch závitů, konfokální mod, 

3D zobrazení 
 
V dalších krocích mikrostrukturní analýzy studenti správně použili nejdřív optický mod (obr. 
7) a při detailu další z možných modů - nekonfokální mod. Ten jednoznačně odhalil degradaci 
boku závitu, ke které došlo vlivem namáhání závitu při dotahování šroubu, obr. 8. 
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Obr. 7Bok závitu, optický mod Obr. 8 Bok závitu, detail, nekonfokální 

mod  
 

Dalším příkladem využití mikroskopu Lext, tentokrát při řešení bakalářské práce, je 
využití softwaru tohoto mikroskopu ke kvantifikaci strukturních charakteristik. Na obr. 9 je 
ukázka mikrostrukturní analýzy povrchových ochranných vrstev zinku plechu před korozním 
zatížením v solném prostředí. V tomto případě studentka hodnotila tloušťku Zn vrstvy před 
(obr. 9) a po korozním zatížení (obr. 10).  

  
Obr. 9 Tloušťka Zn vrstvy, bez 

korozního působení 
Obr.10 Tloušťka vrstvy, po korozním 

působení 
 

Další z bakalářských prací, kde byly komplexně využity mody mikroskopu Olympus 
Lext OLS 3100, se věnovala analýze příčin degradace povrchu formy určené ke odlévaní skla. 
Forma byla vyrobena z šedé litiny a degradace povrchu formy se nepříznivě projevovala na 
kvalitě povrchu výrobků. Pro porovnání povrchů, s využitím konfokálního modu a 3D 
zobrazení, byla provedena analýza a hodnocení stavu povrchu určením parametrů drsnosti na 
nepoužité – nové a používané formě, která byla vyřazena právě z důvodu degradace povrchu 
materiálu, obr. 11 – 14. 
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Obr. 11 Nepoužitá forma, povrch, 
konfokální mod 

Obr. 12 Nepoužitá forma, povrch, 
konfokální mod, 3D zobrazení 

Obr. 13 Použitá forma, povrch, 
konfokální mod 

Obr. 14 Použitá forma, povrch, 
konfokální mod, 3D zobrazení 

Příkladem, kdy studenti v rámci seminární práce využili práci na konfokálním 
mikroskopu, je analýza příčin lomu torzního klíče. Použití konfokálního modu umožňuje 
detailní sledování šíření trhliny materiálem (obr. 15) a následné zmapování stavu lomové 
plochy (obr. 16). Tento příklad dokazuje, že konfokální mikroskopie může u hodnocení 
lomových ploch částečně nahradit mikroskopii elektronovou. 
 

  
Obr.15 Šíření trhliny, konfokální 

mod, 3D zobrazení 
Obr.16 Stav lomové plochy, konfokální 

mod, 3D zobrazení 
 

Častým problémem, se kterým se studenti setkávají při zpracování seminárních, 
bakalářských a diplomových pracích, je stanovit, zda heterogenita příp. degradace vzorku je 
záležitostí povrchovou, nebo přerostla z povrchu dovnitř materiálu. Následuje ukázka 
korozního napadení ocele, kdy při využití světelného modu mikroskopu není možné 
jednoznačně určit, o jaké napadení se jedná (obr. 17). Tento nedostatek světelného paprsku 
odstraňuje laser konfokálního mikroskopu a následně 3D zobrazení (obr. 18).  
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Obr. 17 Korozní napadení, ocel Obr. 18 Korozní napadení, ocel, konfokální 

mod, 3D zobrazení 
ZÁVĚR 

Při řešení analýz materiálů v rámci odborných předmětů, bakalářských a diplomových 
prací studenti často kromě klasického optického mikroskopu využívají laser konfokálního 
modu a 3D zobrazení. Nositelem těchto modů je konfokální laserový mikroskop Lext OLS 
3100, který je důstojným přechodem od optické ke elektronové rastrovací mikroskopie. 
Přítomnost a možnost využití tohoto zařízení v procese výuky na KTMI FVTM UJEP 
umožňuje studentům nejen prakticky a samostatně pracovat, ale zejména lépe pochopit 
souvislosti mezi strukturou, technologií, vnějším zatížením a kvalitou výrobku. A o to 
zejména jde v procesu vyučování technických předmětů. 
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3.13 JAK REAGOVAT NA POŽADAVKY STAVEBNÍCH FIREM NA 

ZNALOSTI ABSOLVENTŮ VYSOKÉ ŠKOLY  
 
HOW TO RESPOND TO THE DEMANDS OF CONSTRUCTION COMPANIES 
ON KNOWLEDGE OF THE GRADUATES 
 
Josef LADRA, Václav POSPÍCHAL 
 
ÚVOD  

Vysoké školy, které připravují pracovníky pro technické obory se v současné době 
dostávají do svízelné situace. Spolu s klesajícím počtem mladých lidí v nastupujících 
populačních ročnících klesá také zájem o studium na těchto školách. Trvá snaha o udržení 
vysokého počtu přijímaných studentů přičemž sílí tlak na zvyšování vědecké úrovně každé 
vysoké školy. Zároveň se nezmenšuje kritika z řad zaměstnavatelů, kteří již delší dobu 
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vyjadřují nespokojenost s profesní přípravou absolventů. Stavební fakulta ČVUT v Praze se 
pokouší reagovat na tyto problémy částečnou úpravou svých studijních plánů. 

 
PŘÍSPĚVEK 

Povšechný obraz požadavků zaměstnavatelů podává úvodní analytická studie projektu 
Podpora technických a přírodovědných oborů [1]. V části věnované stavebnictví se ve studii 
konstatuje: 

Stavebnictví je odvětvím, ve kterém jsou zaměstnavatelé s kvalitou absolventů nejméně 
spokojení. Také se v něm ukazují největší rozdíly mezi úrovní kvality jednotlivých složek 
znalostně dovednostního profilu absolventa. Poměrně pozitivně jsou hodnoceny znalosti z 
vlastního oboru absolventa a z měkkých dovedností pak inovativnost, schopnost práce v týmu 
a práce ve stresu. Další složky profilu však již byly u absolventů výrazně podprůměrné. 
Zaměstnavatelům nevyhovovaly odborné znalosti absolventů z dalších oborů, ani jejich 
jazykové a ekonomické znalosti. Přitom na ekonomické znalosti je zejména u 
stavbyvedoucích a dalších profesí ve stavebnictví kladen poměrně velký důraz. Profil 
současného absolventa, který přichází na trh práce, se pro stavebnictví jeví téměř jednoznačně 
jako příliš úzký, s dobrou kvalitou vlastního oboru, ale silnými nedostatky vedle již 
zmíněných, také v některých měkkých dovednostech (zejména prezentačních a v asertivitě).  

Je zřejmé, že nedostatky uváděné ve studii stále přetrvávají, třebaže jsou již dlouhou 
dobu dostatečně známé. Podle výzkumu, který na některých fakultách pražských vysokých 
škol organizoval již v letech 1996 – 1997 Institut sociologických studií fakulty sociálních věd 
Univerzity Karlovy, hodnotilo 62% absolventů stavební fakulty ČVUT své praktické 
dovednosti získané na vysoké škole jako špatné či velmi špatné, zatímco úroveň teoretické 
přípravy byla hodnocena celkem pozitivně. 

Také zaměstnavatelé vidí v praktické přípravě velké slabiny  
Absolventi podle zaměstnavatelů často nevědí, jak který přístroj, stroj, měřidlo, 

laboratorní vybavení vypadá, jak se používá, na co si dát pozor. „Teoretické znalosti jsou 
poměrně dobré, ale chybí větší zručnost a cit při práci – v laboratoři i ve výrobě.“ Z 
nedostatku praxe vyplývá i již zmíněná neznalost podnikových procesů, projektového řízení 
apod. I v této oblasti by měli studenti již během studia získat dostatečný základ, aby se nutné 
zaškolení mohlo zaměřit pouze na specifika daného podniku. [1] 

Zejména jsou jako podprůměrné hodnoceny ekonomické znalosti. Absolventi 
technických oborů dostali od zaměstnavatelů „známku“ 3,2. Odborné znalosti byly 
vyhodnoceny jako lehce nadprůměrné mezi stupněm 2 až 3. 

 
 Vysokým školám nepochybně chybí zpřesnění požadavků podniků, máme-li si udělat 

přesnější obrázek o situaci ve stavebnictví, nezbývá než obrátit se k poznatkům, [2] ke kterým 
dospěla sousední SRN v době vysoké nezaměstnanosti stavebních inženýrů v letech 2000 až 
2002. Tehdy bylo bez práce asi 17 300 stavebních inženýrů, což představovalo 31% této 
profesní skupiny. Nabídka pracovních míst v té kritické době byla především na místa 
stavbyvedoucích (Bauleitung). Firmy hledaly osvědčené inženýry pro řízení velkých projektů 
nebo hlavní stavbyvedoucí k vedení staveb dodávaných "na klíč". Chtěly dobré porozumění 
všem stavebním výkresům, sledování a kontrolu časových a finančních plánů, vedení prací na 
staveništi, převzetí osobní odpovědnosti za staveniště a schopnost vést hospodářská jednání se 
subdodavateli. Zaměstnavatelé v první řadě vyžadují praktické zkušenosti, ekonomické 
(obchodní) myšlení a předpokládají mnohostrannou využitelnost inženýrských znalostí na 
různých stavbách. Dále se žádá znalost CAD a schopnost vést jednání v cizí řeči. Ke 
standardu patří praktické znalosti v popisu prací, kalkulacích, rozpočtování a zadávání prací, 
které uchazeč získal v inženýrské kanceláři nebo ve stavební firmě. Obchodní zkušenosti 
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výrazně zlepšují uchazečovy předpoklady. Je pravidlem, že stavební inženýři se širokým 
rozhledem jsou na pracovním trhu více oceňováni než specialisté. Vyžadují se ovšem u 
nich znalosti v oblastech projektového řízení, ochrany životního prostředí, výroby stavebních 
materiálů (recyklace) nebo znalosti o možnostech financování stavby z privátních zdrojů.  
Nabídky do stavební výroby tvořily v roce 2001 asi 37% všech nabízených pracovních míst 
v SRN, nabídky do projekčních kanceláří jen 16%. 

Vidíme shodu v požadavcích zaměstnavatelů jak v SRN, tak v České Republice. Situace 
je v ČR ještě komplikovanější, protože na našich stavbách začínají převažovat pracovníci 
z jiných zemí, jejichž kvalifikace je na nízké úrovni a vyžadují proto zvýšený dohled během 
provádění většiny stavebních prací. Stavbyvedoucí, absolvent vysoké školy, bez dobré 
znalosti technologie stavební výroby je odkázán na odborné znalosti nižšího operativního 
managementu, ve kterém nám v ČR oproti SRN chybí tzv. předáci, tj. vedoucí dělnické čety 
dokonale ovládající stavební řemeslo. 

 
Reakce na popisovanou situaci je obtížná. Bezesporu došlo k chybě již při koncipování 

bakalářských programů, kdy nebyl naplněn § 45 odstavec 1 zákona č. 111/1998 Sb., (Zákon 
o vysokých školách) jenž jasně tento program definuje: 

Bakalářský studijní program je zaměřen na přípravu k výkonu povolání a ke studiu 
v magisterském studijním programu. V bakalářském studijním programu se bezprostředně 
využívají soudobé poznatky a metody;obsahuje též v potřebném rozsahu teoretické poznatky. 
 Snaha o přiblížení výuky na vysokých školách praktickým problémům naráží 
především na přetrvávající názor, že tato problematika na vysoké školy v podstatě vůbec 
nepatří. V závěrech zprávy evaluční komise o Vyšší odborné škole v Českých Budějovicích, 
stavební větvi [3] z roku 1995 čteme o profilu absolventa VOŠ. Hlavní rozdíl proti profilu 
středoškolského absolventa spočívá v jeho zodpovědnosti, motivaci, samostatnosti 
a schopnosti řešit i složité úkoly, proti profilu absolventa vysoké školy pak v jeho znalosti 
reality a praxe stavebnictví a ve schopnosti zvládnout běžné problémy řízení. Můžeme tedy 
udělat závěr, že znalost reality a praxe i schopnost zvládnout běžné problémy řízení nepatří do 
profilu absolventa vysoké školy? Nebude mít potom takový absolvent VŠ vážné potíže 
v zaměstnání? 
 

Respondenti studie [1] se k současnému způsobu výuky staví velmi kriticky, citujme: 
„U mnoha škol je odtrženost od praxe obrovská (včetně VŠ učitelů).“, Vyskytl se 

dokonce i názor, že „Bylo by dobré omezit výuku čistě teoretickou. Některé takto nabyté 
znalosti se v praxi vůbec neuplatní a ty praxi bližší, chybí.“ Pro tyto zaměstnavatele by určitě 
jedním z řešení, jak zaplnit mezeru způsobenou nedostatkem absolventů VŠ připravených pro 
praxi, mohla být změna v koncepci bakalářských programů. Ty by měly na trh práce přivést 
prakticky zaměřené odborníky, kteří budou splňovat nároky široké části zaměstnavatelů 
hledající techniky do provozních a dalších výkonných pozic.  

 
Katedra technologie staveb fakulty stavební ČVUT po velkém úsilí koncipovala a se 

souhlasem vedení fakulty zařadila v roce 2009 do bakalářského i magisterského studijního 
programu Stavební inženýrství studijní obor Příprava, realizace a provoz staveb.  

Cílem bakalářského studia je připravit studenty pro život zejména ve stavební praxi, tj. 
poskytnout jim důkladnější znalosti v oblasti přípravy a řízení realizace a provozu staveb 
(projektového managementu a facility managementu) a seznámit studenty s oborem řízení 
provozu budov a staveb. Absolventi bakalářského studia oboru se mohou v praxi uplatnit 
zejména ve státní správě - na stavebních úřadech a v projektových, investorských 
a dodavatelských organizacích, v útvarech zabývajících se přípravou a řízením realizace 
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projektů a v organizacích zabývajících se provozem a správou budov. Získané vědomosti 
mohou především dobře uplatnit i při praktické realizaci a provozování staveb, např. ve 
funkci stavbyvedoucích, projektových manažerů či facility manažerů.  

Studium magisterského oboru je zaměřeno na získání hlubších teoretických 
i praktických znalostí v oboru technologie staveb a přípravy a řízení projektů a na rozvoj 
samostatnosti a tvořivosti pro koncepční, návrhovou a projekční činnost v oblasti přípravy 
a realizace projektů. Základem studia je výrazné rozšíření teoretického základu v oblasti 
operační analýzy a matematického modelování realizace staveb, zaměřené na využití počítačů 
pro přípravu a řízení projektů a řízení provozu budov. Na tento základ potom navazuje získání 
praktických dovedností v oblasti projektového a facility managementu a stavebního práva ve 
spolupráci se špičkovými stavebními firmami, poskytovateli služeb facility managementu 
(FM) a developerskými organizacemi v ČR. Studenti získají potřebné podrobné teoretické 
a praktické znalosti též v oblasti řízení kvality ve stavebnictví, bezpečnosti práce a ochrany 
zdraví a vlivu stavební činnosti na životní prostředí, které mohou využít při navrhování 
způsobu realizace staveb, inovaci výrobních procesů ve stavebnictví a při řízení stavebních 
investorských firem. Absolventi oboru mají dostatek znalostí z problematiky bezpečnosti 
a ochrany zdraví, že po splnění zákonného požadavku roční praxe, mohou se podrobit 
předepsaným zkouškám a získat oprávnění k výkonu Koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví na staveništi. Někteří absolventi oboru již si takto zvýšili své uplatnění na trhu práce. 

 
První zkušenosti s výukou ukazují, že by bylo vhodné pozměnit celkovou koncepci 

bakalářského studijního programu Stavební inženýrství, který je na stavební fakultě čtyřletý. 
Znamená to ovšem značný zásah do dosavadního rozvrhu učiva a přenesení jisté části 
teoretických základů do prvního semestru magisterského studia. Vzhledem k tomu, že ČVUT 
se bude nepochybně chtít profilovat jako vědecká univerzita, bude asi velmi obtížné spojit 
požadavek zaměstnavatelů na posílení výuky praktických znalostí s proklamovaným 
požadavkem vysoké vědecké úrovně. Hůře připravení studenti totiž postupně vyžadují spíše 
středoškolské než vysokoškolské způsoby výuky. 

 
Při všech úvahách o změnách směřujících ke zvýšení zájmu o technické obory 

a přizpůsobení absolventů požadavkům praxe bychom neměli zapomínat na ten nejdůležitější 
prvek, kterým jsou studenti. Měli bychom zůstat takovými realisty, jako jsou současní mladí 
lidé a naslouchat také jejich názorům, které otevřeně vyjadřují na webových stránkách nebo 
sociálních sítích. Nadaní a cílevědomí studenti, si začínají uvědomovat, jakou cenu má jejich 
vzdělání nejenom pro ně, ale samozřejmě také pro celou společnost. (Např. Svaz německých 
inženýrů VDI odhaduje, že neobsazením inženýrského místa se ztrácí 2,3 pracovního místa 
v dalších oborech). Nedivme se, že potom čteme i takový názor: 
 

... absolventi technických škol budou inovovat, patentovat, potáhnou celou ekonomiku 
aby se z toho měl dobře management firem, státní sektor, lékaři, právníci, auditoři,... Ale oni 
sami dostanou 1 až 1,5 násobek průměrného platu, tedy to co si vydělá obyčejný policajt nebo 
učitel a ani ne polovinu toho co vydělá podprůměrný felčar nebo nemyslící zubař. Tenhle 
systém už mladí dávno prokoukli a proto na technické školy chodí ti co se nedostanou na lepší 
školy. (Komentář k rozhovoru s Radek Špicarem, členem Komise hospodářské politiky Svazu 
průmyslu a dopravy, uvedený 7. 2. 2011 na aktuálně.cz po titulkem „Nevidím důvod, proč by 
u nás nemohl být Harvard“) 
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Motivace ke studiu je nejdůležitějším „motorem“ každého studijního úsilí. Bude dobře 
seznámit se výsledky ankety „Proč hlavně studuješ VŠ?“ na stránkách www.vejska.cz  

 
 

Graf 1  
Odpovědi na otázku „Proč hlavně studuji VŠ? (3369 respondentů) 
1- pro lepší výdělek, 2 – něco se naučit, 3 – získat titul, 4 – nechci zatím pracovat, 5 – chci být 
uznávaný, 6 – ostatní 
 

Také o motivaci hovoří studie [1] . 
Některé firmy také postrádají u absolventů určité osobnostní předpoklady. Klesá podle 

nich procento lidí, kteří „do sebe chtějí investovat, něco obětovat a něčím se stát“. Je to velký 
problém sebeuspokojení celé jedné generace, ovlivněné příznivou situací ekonomiky a trhu 
práce v posledních letech. Charakteristická je snaha jen „proplout životem“, bez velkých 
ambicí. Jak na západ od nás (Německo, Švýcarsko) i na východ od nás (Asie) je o dost větší 
motivace něco umět, něco dokázat a ochota se pro to něčeho vzdát.  

 
Jistě není správné paušalizovat, ale nemá smysl zavírat oči před realitou. Naše úsilí 

přilákat a motivovat mladé lidi ke studiu technických a přírodovědeckých oborů musí být 
v souladu s jejich zájmy. Jestliže k tomu nedojde, pak plody tohoto úsilí bude sklízet někdo 
zcela jiný, v jiné části globalizovaného světa. 
 
ZÁVĚR 
 Vysoké školy technických oborů mohou reagovat na požadavky zaměstnavatelů na 
znalosti absolventů vysoké školy [4]. Bude ale přitom zapotřebí jasně definovat postavení 
bakalářských studijních programů na tzv. „vědeckých univerzitách“. Zájem o studium na 
technických univerzitách musí být souběžně posilován reálnou možností dosáhnout 
zajímavých výdělků po absolvování VŠ.  
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3.14 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ DOKTORANDŮ NA ČVUT V PRAZE  
 
Václav LIŠKA 
  

  ÚVOD       
Katedra společenských věd FSv ČVUT v Praze má v programech, grantech                        

a výzkumných aktivitách podporujících doktorandskou formu vzdělávání relativně 
dlouhodobou tradici.   
 
ROZVOJOVÝ PROGRAM PRO DOKTORANDY 

    Jako první jsem v období 2006 – 2008 realizovali v rámci JPD3 „Rozvojový program pro 
doktorandy“.                                                                                                                            
Jeho cílem bylo vyplnit mezeru v oblasti celoživotního vzdělávání doktorandů, tím že 
připravíme ucelený komplexní projekt  cíleného osobnostního rozvoje. Jedním z hlavních cílů 
projektu vytvořit speciální baterie testů, která zmapuje potenciál doktoranda,bude analyzovat 
jeho silné stránky a rozvojové potřeby a na základě toho bude možné navrhnout individuální 
rozvojový a vzdělávací program (IRVP). Program byl dále zaměřen na rozšíření a doplnění 
vzdělávání  doktorandů v oblasti interpersonálních dovedností,  pedagogiky a psychologie, v  
v neposlední řadě je měl naučit aplikovat vědecké metody, včetně vědeckého psaní.V průběhu 
realizace projektu bylo  zjištěno, že úroveň znalostí doktorandů v oblasti vědeckých metod 
používaných společenskými, technickými a přírodními vědami není dostatečná a studenti 
sami si uvědomovali potřebnost znalostí v oblasti vědeckých metod, jak pro jejich 
vědeckovýzkumnou či akademickou činnost, tak pro hospodářskou praxi. Až 92% doktorandů 
projevilo při osobním kontaktu velmi vážný zájem absolvovat  kurs věnovaný prohlubování 
znalostí a zejména dovedností ve využívání vědeckých metod. 
      Vedení katedry 105 na výše uvedené výsledky zareagovalo a tak na jaře roku 2008 
v rámci OP Praha-Adaptabilita vzikl projekt „Vědecké metody pro doktorandy“.             
Realizace projektu začala v lednu 2009 přípravnou fází spojenou s  diskusí o podobě 
projektových aktivit. Důležitou součástí této fáze bylo získání relevantní odborné literatury, 
převážnou většinu titulů bylo třeba hledat v zahraniční cizojazyčné literatuře.                        
U nejnáročnějších cizojazyčných textů byl nutný překlad do češtiny. Již v prvním měsíci 
projektu byly zprovozněny webové stránky projektu (www.doctorandus.info). 
Přípravná fáze dále pokračovala propagací chystaného kurzu mezi doktorandy (přípravě a 
tvorbě informačních plakátů, propagaci projektu  na webových stránkách ČVUT), byl 
přípraven velmi vkusný certifikát o absolvování kurzu, diskutovalo se obsah dotazníku pro 
evaluaci kurzu. Samostatnou kapitolou byl výběru e-booků a zejména pak e-publikací 
s vhodnou vědeckou tématikou.    
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Práci na přípravě pracovních sešitů, které měly sloužit jako podklady k výuce  předcházelo 
rozsáhlé monitorování dostupné literatury na knižním trhu jak českém, tak v zahraničí a 
dalších zdrojů informací.  Za velmi užitečné a efektivní se ukázalo navázání  spolupráce 
s vybranými doktorandy, kteří provedli interní „uživatelskou“ oponenturu připravovaných 
studijních materiálů. Vzniklo 7 pracovních sešitů obsahujících stručný výtah k jednotlivým 
vědeckým metodám, historie vědeckého poznání, vědeckému publikování, které bylo 
výborným podkladovým materiálem pro konzultace, cvičení a kolokvia. V červnu 2009 se 
uskutečnil celodenní workshop členů realizačního týmu a přizvaných oponentů 
 s cílem posoudit kvalitu pracovních sešitů.Tento workshop se ukázal jako velmi potřebný a 
užitečný. Hodnocení všech sedmi pracovních sešitů bylo pozitivní, bez vážnějších 
připomínek. Velmi kladně byla oponenty oceněna grafická stránka pracovních sešitů. Sešity 
byly dány do tisku a následně použity jako základní učební materiály pro ověřovací fázi 
projektu. Toto období bylo věnováno také přípravě a tvorbě e-learningu. 

 
Kvalita pracovních sešitů a elektronických studijních opor Projektu byla klíčová, 
protože celá výuka v rámci projektu byla postavena na vzájemné interakci vyučujících – 
expertů v projektu a frekventantů -  doktorandů. 
 
 V rámci ověřovací fáze v období září 2009 – červen 2010 se uskutečnila výuka vědeckých 
metod v odpoledních čtyřhodinových blocích, nejprve s pilotní skupinou doktorandů, poté 
s druhou – kontrolní – skupinou doktorandů. Všechny vyučovací bloky  byly rozděleny na 
dvě části – teoretickou a praktickou.Teoretická část byla věnována konkrétnímu pracovnímu 
sešitu a vědeckým metodám, praktická část pak navržena tak, aby byla pro doktorandy po 
náročnější teoretické části určitým odreagováním, nicméně jednotlivá témata byla vybírána 
jak v návaznosti na vědecké metody, tak z hlediska co možná největšího přínosu pro 
doktorandy. Během výuky dostali doktorandi příležitost diskutovat probíranou látku i 
možnost konzultovat své disertační práce s vyučujícími i doktorandy navzájem (jak potvrdily 
realizované bloky – tuto část výuky považovali doktorandi za velmi přínosnou).  Na závěr 
výuky doktorandi  před komisí obhajovali teze svých disertačních prací.Tato obhajoba byla 
spojena se soutěží o nejlepší teze disertační práce a nejúspěšnější doktorandi získali zajímavé 
ceny. Všichni doktorandi obdrželi certifikát o absolvování kurzu s upomínkovým grafickým 
listem. 
 
ZÁVĚREČNÁ FÁZE PROJEKTU 
Ověřovací fázi vystřídala  v 2.polovině roku 2010 závěrečná fáze projektu, jejíž součástí bylo 
zorganizování dvoudenního kolokvia s cílem zhodnotit dvouletý průběh projektu jednak na 
základě zkušeností zúčastněných členů podílejících se na výuce, jednak na základě dotazníků 
zaměřených na zhodnocení kvality výuky, pracovních materiálů, úrovně vzdělávacího kurzu i 
vyučujících (dotazníky byly v závěru vzdělávacího kurzu rozdány doktorandům a sloužily 
jako cenná zpětná vazba pro realizační tým).Závěrečná fáze byla dále spojena s výstupy 
v podobě publikace „Vědecké metody pro doktorandy“ a tří E-learningových kapitol o 
problematice vědeckých metod. V listopadu 2010 vyšla v rámci ukončení práce na projektu 
publikace Vědecké metody pro doktorandy zpracovaná kolektivem autorů,  s počtem stran 
261. 
 
Cílem projektu  pro jeho účastníky - doktorandy - bylo zvýšení jejich kompetencí pro 
vědeckou práci.Tohoto cíle bylo dosaženo. Doktorandi si teoreticky i prakticky osvojili 
základní vědecké metody, naučili se je aktivně využívat v různých konkrétních situacích 
i při řešení specifických problémů v rámci jejich vědeckovýzkumné i praktické činnosti.  
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 Doktorandi se seznámili s pojmy a terminologií používanými ve vědeckých metodách, 
metodologií, metodickými postupy a hypotézami, rozšířili si obzor poznání pohledem do 
historie vědeckého myšlení, získali povědomí o české vědě, českých vědcích a vynálezcích, 
dozvěděli se, jak prakticky vědecké metody používat při psaní disertační práce, jaké cíle si 
klást či jakých chyb se vyvarovat, osvojili si správné citační návyky. Seznámili se s tvorbou 
vědecké fotodokumentace v digitálním prostředí. 
 Zvýšení kompetencí pro vědeckou práci předpokládá i dovednost komunikace s využitím 
inteligentních technologií, díky vstřícné nabídce firmy Gesto Communications uspořádat pro 
doktorandy prezentaci k videokonferencím přímo v prostorách této firmy, se doktorandi 
dozvěděli, jaké možnosti tyto nové technologie umožňují (včetně další přidané hodnoty, 
kterou videokonferenční zařízení  pro účely výuky přináší – možnosti nahrávání, správy k 
dalšímu využití dat pro tréninky, školení, semináře či vlastní prezentaci vědeckých výsledků). 
V rámci bloku věnovanému sběru informací k vědeckým účelům získali doktorandi důležité 
informace o databázích, vyhledávání relevantních informací, atd. doplněné o názorné 
předvedení postupů při vyhledávání konkrétních informací v databázích. 
 Doktorandi se seznámili s jedním z nejrozšířenějších statistických softwarů pro komplexní 
práci s daty, používaným ve vědě a výzkumu -  systémem SPSS. Díky odborníkům přímo 
z SPSS viděli praktickou ukázku práce se softwarem (s nástrojem pro skenování, 
vyhodnocování písemných testů a dotazníků).  
V rámci  výuky na téma „Jak prezentovat vědecké informace aneb rétorika, komunikace na 
konferencích, workshopech a seminářích“ se formou interaktivního výcviku doktorandi na 
řadě zajímavých ukázek  dozvěděli jaká jsou základní pravidla verbálního i neverbálního 
projevu, prakticky se seznámili s technikami, jak před veřejným vystoupením působit na sebe 
samé, aby se uvedli do optimálního duševního i fyzického stavu a technikami vedoucími 
k zaujetí posluchačů a udržení jejich pozornosti. 
V rámci programu bylo vytvořeno 14 nových produktů, celkem bylo podpořeno 64 osob, resp. 
úspěšně bylo podpořeno 44 osob. 
 
ZÁVĚR 
           Na projekt „Vědecké metody pro doktorandy“ volně navazuje nový, zatím náš poslední  
projekt K 105 „Nová media ve vědě a výzkumu“, který získal podporu OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost a je realizován v letech 2009 až 2012. 
Cílem projektu je vytvořit propracovaný koncept vzdělávání vědeckovýzkumných pracovníků 
a doktorandů ve vizuálně komunikačních dovednostech. Program přinese výuku v oblastech 
digitální fotografie, tvorby digitálního audiovizuálního snímku, počítačové grafiky a v oblasti 
tvorby webu a webových aplikací. Tvorbě tohoto programu bude předcházet důkladná 
analýza potřeb a výchozího stavu vzdělání cílové skupiny. Zpracovaný program bude  pilotně 
ověřen na půdě Fakulty biomedicínského inženýrství na Kladně, která je na ČVUT fakultou s 
přesahem do oblasti přírodních věd a dále na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad 
Labem, která obohatí aplikační sféru na oblast univerzitních oborů. Na základě zkušeností z 
pilotního ověření bude program dále propracován a budou vytvořeny výukové podpory v 
podobě tištěné učebnice a elektronického kurzu. Ve vrcholné fázi projektu bude program 
aplikován ve své konečné podobě s podporou všech výukových materiálů na FBMI ČVUT i 
na UJEP 
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3.15 ROLE PŘÍPADOVÝCH STUDIÍ V PROFESNÍ PŘÍPRAVĚ 
UČITELŮ 

  
ROLE OF CASE STUDIES IN TEACHER’S TRAINING 
  
Petr MACH 
 
ÚVOD  

Současné školství klade na učitele všech stupňů škol vysoké nároky. To vyžaduje mimo 
jiné inovace v oblasti profesní přípravy budoucích učitelů v pregraduálním studiu. Dotýká se 
ale také celoživotního vzdělání učitelů v praxi.  Je třeba řešit globální problémy přípravy 
učitelů, například vhodnost dvoustupňového strukturovaného modelu studia učitelství. Dále je 
třeba řešit problematiku kognitivní složky studia – rozsah a hloubku poznatkové základny 
jednotlivých předmětů a jejich kombinace. Nedostatečně řešená je i funkce informačních a 
komunikačních technologií, především didaktických technologií, v přípravě učitelů i v 
samotném výchovně vzdělávacím procesu ve školách. Na okraji zájmu v učitelských studiích 
je také rozvoj osobnosti učitele. Především rozvoj kreativních schopností a dovedností řešit  
koncepční záležitosti i dynamické změny  vyučovacího procesu. Jedním ze způsobů, jak 
zlepšit osobnostní a profesní přípravu studentů učitelství, je zařazení metody případových 
studií. Případová studie je v podstatě komplexní a kreativní řešení zadané didaktické situace 
v simulovaném didaktickém prostředí. Je založena na interakčním a situačním učení a 
rozhodování. Didaktická situace je chápána jako krátkodobá interakce mezi učitelem a žáky 
(žáky mezi sebou). Je charakterizována daným obsahem a způsobem řešení. Tedy zvolenými 
metodami, prostředky a formami, komunikačními nástroji, vytvořeným klimatem atd.. Její 
používání přináší velmi dobré výsledky při vytváření základních učitelských dovedností. 
Pomáhá mimo jiné odbourávat strach z neúspěchu při prvních výstupech na pedagogické 
praxi. 

 
TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

 Případové studie jako výuková metoda se začala používat v USA v polovině minulého 
století. Studenti řešili rekonstrukce uzavřených soudních procesů. Později se tato metoda 
přenesla do oblasti přípravy manažerů, obchodníků, politiků, lékařů ap. 
Případová studie měla podobu popisného nebo problémového dokumentu. Obsahem byla 
důkladná vícedimenzionální analýza souvislostí, prvků a reality situace. Důraz byl kladen na 
explicitní diskusi se smyslem pro detaily a odlišné návrhy řešení. [1]  
Byly vypracovány hlavní zády správné případové studie, které jsou použitelné i pro jiné 
oblasti, například výchova a vzdělání: 
a) angažovanost účastníků – aktivní zapojení všech možných účastníků 
b) podpora - vyhledání a odstranění překážek spolupráce. 
c) plánování – shromažďování zdrojů, informací, vytváření harmonogramu, ... 
d) vhodná metodika – používání široké škály metod 
e) přenos informací – optimální sdílení informací mezi účastníky 
f) spolupráce – efektivní spolupráce a kooperace mezi účastníky 
g) využití - rozvíjení dovedností, znalostí a sebevědomí všech účastníků 
h) zpětná vazba – vyhodnocování výsledků a spolupráce angažovaných účastníků 
i) monitorování a evaluace – kontrola a hodnocení výstupů vzhledem k požadavkům, 
standardům ap. [2] 

Koncepce případových studií, kterou používám při výuce oborových didaktik, má širší a 
komplexnější pojetí. Je chápána jako širší participační metoda. V průběhu případové studie je 
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nutná pozitivní spolupráce všech účastníků případové studie. Z hlediska psychologie učení je 
případová studie konkrétním nástrojem interakčního a situačního učení. Studenti se učí řešit 
složité interakce především v realizační fázi případové studie. Interakční učení se výrazně 
uplatňuje i v analytické fázi, při reflexi od spolužáků. Z hlediska situačního učení je třeba, aby 
případové studie splňovaly následující požadavky: 
• námět studie by měl vycházet z didaktické reality (reálného předmětu, školy) 
• měla by splňovat konkrétní cíl, ale v určité mnohotvárnosti, kreativitě 
• průběh i výsledky by měly mít divergentní charakter, nesnažit se hledat jediné absolutní 

správné řešení 
• studie by měla rozvíjet celostní, syntetický a kontextuální přístup k zadanému tématu, 

zpracovat námět z hlediska odborného, didaktického, pedagogicko psychologického, 
ekonomického, etického atd. 

• měla by u studentů rozvíjet profesní individualitu, učitelskou osobnost   
• studie by měla probíhat ve všech fázích v pozitivním, otevřeném a konstruktivně tvůrčím 

prostředí, klimatu. 
Z uvedených požadavků pak vyplývá zásadní struktura případových studií, které uplatňuji 
v oborových didaktikách. Studie musí zahrnovat tři základní složky doplněné patřičnými 
zásadami. Jsou to: 
1. Sociálně komunikativní složku. Účastníci se učí navrhovat společnou činnost, akceptovat 

různé možnosti jednání, hledat a vytvářet kontakty ve skupině, spolupracovat, řídit 
kooperaci, vykazovat pozitivně hodnotící pocity, analyzovat bariéry a neúspěch 
spolupráce, hrát různé sociální role, ovlivňovat sociálně kulturní hodnoty, korigovat 
vzájemné chování ve skupině, regulovat sociální klima, používat širokou škálu 
komunikačních nástrojů a řadu dalších faktorů. 

2.  Metakognitivní složku. Jde vlastně o psychodidaktickou aplikaci metakognitivního 
výcviku. Výcvik je zaměřen na oblast změn osobnostních a poznávací předpokladů 
řešitele - tzv. vnitřní oblast. Dále pak je výcvik zaměřen na tzv. vnější oblast - 
kontextovost didaktických situací, ovlivňování podmínek, výběr koncepcí, metod, forem, 
prostředků apod.  V průběhu případové studie je třeba dodržovat základní zásady 
metakognitivního výcviku:  

o Zásadu procesuálnosti (větší orientace na vlastní proces než na výsledek).  
o Zásadu reflektivnosti (prvořadost rozvoje vlastního poznání, učení, myšlení, 

autoinstruování, sebezpevňování, sebehodnocení, využívání procesů interiorizace 
a exteriorizace).  

o Zásadu generativity (rozvíjet schopnosti elaborovat, třídit, kategorizovat, přetvářet, 
vše ve smyslu hlavního záměru studie).  

o Zásadu afektivnosti (empatie a motivační připravenost, sloučení kognitivní a 
postojové složky).  

o Zásadu regulace (upravovat procesy vzhledem k daným cílům a podmínkám i 
vzhledem k reflexi). 

3. Profesní složku. Jedná se o rozvoj hlavních učitelských kompetencí, schopností vytvářet 
koncepční dokumenty, vybírat výukové strategie. Formulovat a vytvářet prostředky, 
formy a pomůcky pro výuku i vlastní studii.  V této složce je důležitá vazba na rámcové a 
školní vzdělávací programy. 

 
PRAKTICKÁ REALIZACE 

Takto pojaté případové studie jsou založeny na řešení konkrétních didaktických situací. 
Je třeba vymezit rámcově chápání pojmu didaktická situace. Pro potřebu případových studií je 
didaktická situace je chápána jako krátkodobá uzavřená interakce mezi učitelem a žákem 
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(žáky), nebo mezi vlastními žáky. Probíhá v definovaném prostředí, které interakci výrazně 
ovlivňuje. Prostředí bývá zpravidla simulováno, případové studie se odehrávají v obecných 
nebo odborných učebnách fakulty. Pouze ve vyjímečných případech se průběh realizační části 
odehrává v přirozeném prostředí - v odpovídající škole, v terénu, laboratoři atd. Obsah 
didaktické situace může být kognitivního charakteru, afektivního charakteru nebo 
senzomotorického (psychomotorického) charakteru. Námět situace si student může 
samostatně zvolit, nebo je mu přidělen. Studen dále samostatně modifikuje prostředí, volí si 
metody, formy a prostředky potřebné k řešení situace a tím i celé případové studie. 
Případovou studii řídí edukátor (učitel fakulty). Její průběh má čtyři základní fáze a jednu 
následnou individuální fázi. Jsou to: 

a) Volba a příprava didaktické situace. Vytvoření prekonceptu - předpokládaného 
průběhu didaktické situace a tím i celé případové studie. Student si v písemné podobě 
formuluje podmínky, výukové prostředky, metody, komunikační nástroje. Odhaduje chování 
a reakce svých žáků i své vlastní, promýšlí způsoby dosažení potřebného klimatu. Tím si 
rozvíjí hlavní odborné, pedagogické a psychologické kompetence učitelské profese. 

b) Druhá fáze je založena na pedagogice prožitku. Didaktická situace je realizována 
v simulovaném prostředí (neprobíhá tedy ve skutečné třídě, škole). Kolegové studenta hrají 
role žáků dané školy, třídy. Musí se vcítit do jejich psychiky, mentální úrovně, chování i 
odborných znalostí. Průběh výuky je zaznamenáván videokamerou. Jde tedy o druh 
microteachingu nebo videosimulace. Kamera nevytváří jen pasivní záznam. Je třeba 
zaznamenat všechny důležité okamžiky činnosti studenta v roli učitele i ostatních žáků. 
Zachytit detaily pozitivních i negativních činností a chování všech účastněných. Doba trvání 
realizační fáze je přibližně deset minut. Jde o předvedení didaktické situace, ne o velkou část 
vyučovací hodiny. Do průběhu situace mohou být záměrně vkládány (inscenovány 
edukátorem) rušivé prvky. Jde zpravidla o prvky problémového chování žáka (odmlouvání, 
arogance). Tyto nestandardní prvky didaktické situace musí „učitel“ situačním rozhodováním 
řešit. 

c) Fáze reflexe a sebereflexe. V této fázi se nejvíce uplatňují metakognitivní prvky. 
Student se na základě sebehodnocení snaží postihnout všechny důležité okamžiky své role 
učitele (v pozitivním i negativním smyslu). Následuje reflexe a hodnocení ostatních účastníků 
studie - kolegů v rolích žáků. Výsledky se pak analyticky porovnávají a konfrontují 
s pořízeným videozáznamem. Tato fáze je velmi náročná nejen pro studenty, ale i pro 
edukátora. Její výsledky ovlivňují úspěch celé případové studie. 

d) Poslední fáze je opět individuální záležitostí studenta. Na základě výsledků předchozí 
fáze upravuje student původní koncept studie. Doplňuje výsledky reflexe a analýzy. Na 
základě celkové analýzy, sebereflexe a vyjádření edukátora student doplňuje původní 
prekoncept. Vznikne tak postkoncept případové studie.  

e) Případové studie, které byly realizovány v posledních třech letech, pak mají ještě 
jednu fázi. Je označena jako odložená reflexe. Tuto fázi uvedu v další části příspěvku.  
 
KOMPLEXNÍ ANALÝZA  

V současné době existuje asi sto videozáznamů případových studií, které byly 
pořizovány od roku 2004 až do současnosti. Je to dostačující databáze pro provedení 
komplexní analýzy. Do zkoumaného souboru nejsou zařazeny případové studie, které byly 
realizovány před rokem 2004. Ty byly koncipované na základě jiných výchozích požadavků a 
za jiné situace v našem školství (před kurikulární reformou). Analyzováno bylo 90 
videozáznamů případových studií a u 85 probandů se vyhodnotily dotazníky a osobní 
výpovědi. Základní metody výzkumu byly - pozorování, transkripce a analýza videozáznamů, 
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dotazníková metoda (především se škálovanými položkami), řízený rozhovor a spontánní 
výpověď.  
Nejdříve se zaměřím na třetí analyticko reflexní fázi studie. Jedná se mikroanalytickou 
činnost, při které se porovnává systémová činnost „učitele“ (dána v prekonceptu studie) 
s dynamickou situační činností. Ta je projevem rychle se měnící interakce a komunikace mezi 
„učitelem“ a žáky (mezi žáky) v modelovém prostředí. Již v průběhu realizační fáze probíhají 
sociálně psychologické stavy, kdy dochází k oscilaci mezi systémovým a situačním řešením 
v návaznosti na odborně předmětové, didaktické a vnější kontexty. Smyslem této sebereflexe 
(možno též říci autodiagnostiky) je, aby „učitel“ dokázal zpracovat všechny zpětnovazební 
informace o své činnosti a činnostech žáků z průběhu případové studie. Zpracování znamená 
analýzu, vyhodnocení, ztotožnění nebo odmítnutí, hledání jiného řešení a následné zobecnění. 
Pod pojmem všechny zpětnovazební informace je třeba chápat i následnou reflexi, stanoviska, 
postoje a hodnocení spolužáků z průběhu třetí fáze studie. Velmi cenná je sebereflexe získaná 
projektovou metodou, kdy „učitel“ vede dialog se svým obrazem na videozáznamu situace. 
Pro studenty je většinou velmi obtížné konfrontovat své mnohdy sebevědomé ideální já 
s chybujícím já na videozáznamu. Při analýze osobních výpovědí se často setkávám 
s formulacemi typu: „To že jsem řekla?“; „Takto se ale já nikdy nechovám“; „To bych nikdy 
neudělala“. Ve většině případů se tyto závěry týkají analýzy používaných komunikačních 
nástrojů (verbálních i neverbálních). Nejčastější nedostatky jsou: časté užívání parazitních 
výrazů, anakolut, nedokončených sdělení, nesprávná skladba vět (kladení tázacích zájmen na 
konec věty), nevhodná gestika atp. Časté jsou i chyby v obsahu sdělení, nesprávný výklad 
pojmů, faktické chyby i gramatické chyby v písemném projevu. 
Ze statistického šetření vyplývá, že 89 % probandů v průběhu realizační fáze studie naprosto 
nekontroluje a tedy ani nekoriguje svůj jazykový projev, 60 % probandů nedokáže efektivně 
korigovat svoji činnost - chování, pohyb po učebně, gesta, mimiku, oblečení, nedokáže rychle 
reagovat na poruchy materiálních výukových prostředků (laboratorní a měřící techniky, 
prezentační techniky) atp. Soustřeďují se především na věcnou stránku interakce.  
Zajímavé výsledky přinesla analýza řešení konfliktních prvků implantovaných do průběhu 
situace. Téměř 5 % probandů si vůbec neuvědomilo existenci konfliktních prvků. 20 % 
probandů sice konfliktní situace zaregistrovalo, ale snažili se situace neřešit. Používali 
metodu sublimace i za cenu nebezpečí další eskalace konfliktu. Pouze 12 % probandů 
dokázalo vhodně posoudit příčiny vznikajícího konfliktu, věcně formulovat postoje a 
stanoviska všech stran a navrhnout a prosadit postup vedoucí k vyřešení konfliktu. Využívali 
nastavená pravidla a klimatu prostředí a dokázali si vytvořit oporu v ostatních účastnících 
studie.  
Uvést všechny pedagogicko psychologické jevy mikroanalýzy je nad rámec tohoto příspěvku. 
Podívejme se nyní na některé závěry makroanalýzy případových studií. Nejdůležitějšími 
metodami této části analýzy je pozorování a transkripce videozáznamu studie. Transkripce je 
nejnáročnější činnost jak z hlediska času, tak i nároků na pozornost. Digitální záznam 
z kamery je převeden pomocí SW Pinnacle Studio do formátu MPEG 2 pro potřebu vlastního 
přepisu. Přepis obsahu jsem prováděl do zadaných tabulek manuálně. Pro transkripci 
používám výrazně zjednodušený systém autorů Pauli, Reusser [3].  
Uvedu jen nejdůležitější kategorie, které byly sledovány: 
přínos absolvování případové studie pro rozvoj profesních kompetencí  
výběr fáze hodiny (do které je didaktické situace zařazena) 
volba dominantní formy výuky 
volba dominantní metody výuky 
používání technických výukových prostředků (prezentační a interaktivní techniky) 
používání pomůcek, přístrojů a dalších prostředků výuky 
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práce s časovou dimenzí 
práce s cílem 
odborná úroveň 
jazyková úroveň 
motivace 
práce s chybou a několik dalších, méně významných kategorií. 
Hodnocení některých kategorií. 

První kategorie - přínos případové studie pro rozvoj profesních dovedností studentů byl 
vyhodnocován škálovaným dotazníkem dvakrát v průběhu výuky. Poprvé na začátku 
semestru, kdy si studenti začali připravovat prekoncepty didaktické situace. 72 % procent 
probandů uvedlo vysokou pravděpodobnost přínosu případové studie pro jejich profesní 
rozvoj. 5 % vyjádřilo zásadní nesouhlas s přínosem a 9 % se nevyjádřilo (nedokázali posoudit 
sledovaný jev). Při srovnávání výsledků podle pohlaví - pozitivnější postoj měly studentky 
(89 %). 
Druhé vyhodnocení stejného dotazníku se uskutečnilo po skončení výuky, kdy všichni 
studenti případové studie realizovali.  

Další kategorie byla volba fáze vyučovací hodiny – do jaké části hodiny si studenti 
dobrovolně umístili didaktickou situaci. Z transkripce vyplynulo, že 87 % probandů volilo 
fázi expoziční, tedy vytváření nových vědomostí a dovedností. Z další analýzy lze odvodit, že 
většina probandů chápe učitele především jako nositele nových poznatků. S těmito závěry 
korelují i výsledky následující kategorie – používaných metod.  
Nejčastěji používaná metoda je výklad. Četnost výběru této metody je téměř 70 %. Z následné 
analýzy plyne, že studenti tuto verbální metodu jen vyjímečně doplňovali jinými vedlejšími 
metodami – vizualizací nebo demonstrací. Jen v 5 % byla dominantní metoda výkladu 
rozšířena o řízené objevování a určité problémové prvky. Nejnižší měřitelnou četnost 
vykazuje skupina problémových metod. V této skupině pak dominuje brainstorming (60 % ze 
všech problémových metod). Souhrnné výsledky ukazuje obr. 1  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
                    Obr. 1 Graf četnosti používaných metod 
 

Ze široké palety možných metod se studenti omezili pouze na následující: výklad, 
problémový výklad, vysvětlování, dramatizace a didaktické hry, problémové metody. 
Převládají verbální metody vyhovující transmisivnímu stylu výuky. 
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Tento fakt podporuje citace z výpovědi studentky J. S. „Až do absolvování případové studie 
jsem byla přesvědčena, že učitel, který dokáže dobře mluvit, dokáže i dobře učit. Po 
zkušenostech z případových studií na fakultě (mé i mých spolužáků) a po prvních dnech mé 
výstupové praxe si myslím, že více než učitel by měli mluvit a pracovat žáci“. 
(záznamový arch č. 56) Je třeba však uznat, že didaktické situace nedávají tak široký prostor 
pro volbu škály metod jako výuka v celé didaktické jednotce. 

 
Volba didaktických forem. V této kategorii je již znatelná větší rozmanitost. Nejčetnější 

výskyt byl u frontální formy výuky (68 %). Poměrně často se vyskytovaly i další formy – 
skupinová práce (37 %), kooperativní výuka, práce ve dvojicích. 39 % studentů si dokázalo 
zásadně změnit uspořádání podmínek – přemístění lavic, přenesení výuky do jiné vhodnější 
učebny atd. Pouze 3 % studentů ponechalo uspořádání pracovních míst v učebně, ačkoli to 
naprosto nevyhovovalo cílům studie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 2 Graf četnosti didaktických forem 
 
Z dalších kategorií uvedu ještě využívání technických výukových prostředků. Studenti 

měli k dispozici nejnovější prezentační techniku, PC, dataprojektor, audio zařízení, 
interaktivní tabule různých výrobců. Pouze 23 % probandů využívalo tyto technologie, 
vesměs pouze pro aplikaci výukové prezentace v PowerPointu. Pouze jedna studentka si 
připravila krátký výukový program pro interaktivní tabuli. Tyto závěry korelují s tabulkou 
používaných metod (převládající verbální metody). Při sledování korelace mezi používáním 
didaktických technologií a pohlavím se neprokázalo, že by měli dívky horší vztah k této 
technice. 

 
Zajímavé byly ještě výsledky parametru časové dimenze. Pouze 5 % probandů dokázalo 

správně odhadnout časovou náročnost (vzhledem k cílům a obsahu didaktické situace) 
v prekonceptu studie. Daný čas pak dokázali dodržet i v realizační fázi studie. Všichni ostatní 
pak určený čas překračovali. 12 % studentů překročilo daný čas o více jak dvojnásobek. Tyto 
závěry korespondují s výsledky mikroanalýzy. 60 % studentů nedokáže diagnostikovat  
a korigovat svoji činnost v průběhu realizace studie. Nevnímá ani čas, který jim ještě zbývá 
na uskutečnění plánovaných činností. 

 
Rád bych se ještě zmínil o hodnocení poslední fáze případové studie – fáze odložené 

reflexe. Tato fáze se uskutečňuje s odstupem více jak 6 měsíců po absolvování případových 
studií. Studenti po této době nastupují na závěrečnou blokovou výstupovou praxi. Po 
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vykonání praxe se s nimi ještě jednou setkávám a na základě spontánní výpovědi analyzujeme 
přínos případových studií pro jejich profesní rozvoj a rozvoj didaktických kompetencí, 
tentokrát již s reflexí jejich reálného pedagogického působení. Opět se vracím ke kategorii 
přínosu případových studií pro jejich praxi. Na začátku výuky uvádělo 72 % studentů 
vysokou pravděpodobnost přínosu těchto studií pro jejich profesní rozvoj. Z analýzy výpovědí 
vyplývá, že téměř 100 % svoji výpověď opravilo na tvrzení, že absolvování případových 
studií (své vlastní a spoluúčast na studiích spolužáků) výrazně pomohlo zvládnout roli učitele 
při praxi a zvládnout nejrůznější problémy výuky. Pouze jedna studentka vypověděla, že jí 
případová studie nijak nepomohla.  

 
Uvedu ukázku záznamu výpovědi studentky A. N. „Moje první samostatná hodina byla 

v maturitním ročníku v předmětu účetnictví. Zavádějící učitelka mi pouze sdělila téma hodiny 
– opakování maturitních témat a upřesnila pojmy, které se mají zopakovat. Prošla jsem 
všechny maturitní otázky, abych věděla na jaké učivo (pojmy) budu navazovat. Připravila 
jsem si teorii a řadu vzorových příkladů, často převzatých z konkrétní praxe podniků. Měla 
jsem výhodu, že podobnou látku jsme probírali na fakultě. Takto připravená jsem zahájila 
výuku. Již od prvních minut jsem registrovala značný nezájem, rušení a nesouhlas žáků se 
stylem výuky. Žáci stupňovali svoje narážet na moji osobu, věk, oblečení, nezkušenost a co 
jim tady zavádím za novoty. Takto pracovat nebudou. V ten moment jsem si v duchu promítla 
situaci z mé případové studie, kdy mi moji kolegové provedli něco obdobného. Viděla jsem 
se, jak jsem tehdy zčervenala, začala koktat, nebyla jsem schopna formulovat myšlenky a 
věcně argumentovat, bránit se. Moje studie skončila v slzách. Nyní, před skutečnou třídou 
jsem, jsem celou situaci ustála. Dokázala jsem je přesvědčit o užitečnosti mého přístupu. 
Větší polovina třídy začala postupně spolupracovat. Po skončení hodiny jsem si vyžádala 
konzultaci se zavádějící učitelkou o proběhlé hodině. Učitelka mi pouze sdělila, že studentům 
při opakování maturitních otázek pouze studentů nadiktuje věty, které mají odříkat při 
maturitě. Odnesla jsem si z pedagogické praxe jen pochybnosti, zda naše školy vůbec chtějí 
změnit charakter výuky. Případové studii pak vděčím za to, že jsem praxi přestála bez šrámů 
na duši“.  
 
ZÁVĚR  

Počet probandů mého výzkumu nedovoluje vynášek obecné závěry. Rovněž metodika 
ověřování pravdivosti dotazníků a výpovědí nebyla dokonalá. Výsledky ale přeci jen mohou 
něco napovídat. Případové studie určitě výrazně přispívají k vytváření klíčových 
pedagogických návyků u studentů. Nedaří se příliš studenty dovést k reálnému používání 
moderních metod a stylů výuky. Často zůstávají tyto alternativní teorie opravdu jen v rovině 
teorií. Při styku s konkrétní pedagogickou realitou se studenti lehce přizpůsobí tradičnímu 
pragmatismu a klasickému stylu výuky.  
Při hledání obdobných snah o moderní pojetí výuky oborových didaktik jsem ocenil velmi 
podnětný výzkum v oblasti výuky Učitelství odborných předmětů na Technické univerzitě 
v Ostravě. Výuka a výzkum je zde sice více zaměřen na podporu kreativity studentů učitelství 
s využitím mikrovyučování a případových studií.  Výsledky a závěry, které získala M. 
Miklošíková [4] v rámci realizovaného „CR programu“ (program pro podporu a rozvoj 
kreativity studentů oboru Učitelství odborných předmětů), jsou v mnohém podobné. 
 Je však třeba vynaložit ještě mnoho úsilí, aby se z návyků získaných v případových studiích 
staly prakticky použitelné pedagogické dovednosti. 
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3.16 IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ DO 

VÝUKY A EVALUACE PŘÍRODNÍCH VĚD NA PŘÍKLADU 
VEGETACE ČESKÉ REPUBLIKY (PŘEDSTAVENÍ 2 
ELEKTRONICKÝCH PUBLIKACÍ) 

 
IMPLEMENTATION OF INFORMATION TECHNOLOGY INTO EDUCATION 
AND EVALUATION OF NATURAL SCIENCES – SAMPLE ON VEGETATION OF 
THE CZECH REPUBLIC (INTRODUCTION OF TWO ELECTRONIC BOOKS) 
  
Jitka MÁLKOVÁ 
 
ÚVOD 

Při modernizaci vzdělávání v 21. století je nutné měnit obsah, formy a metody výuky; 
klást důraz na interdisciplinární propojování poznatků a dovedností, na rozvíjení 
samostatných a tvořivých přístupů. Vzdělávání musí přejít od encyklopedického konceptu 
k pojetí zdůrazňujícímu rozvoj celé osobnosti. Ke splnění tohoto cíle je třeba podporovat 
mezioborové vztahy a integrované pojetí učiva a více využívat moderní informační 
technologie. K tomu musí být připraveni i učitelé z praxe.  

Mladí pedagogové prochází na VŠ počítačovými kurzy, poznávají různé programy, 
využívají běžně i mimo zaměstnání moderní informační technologie. Problém bývá někdy u 
starších učitelů, aby opustili zaběhnuté metody pouze frontální výuky s memorováním 
poznatků. Je třeba implementovat do škol prospěšné využívání počítačů a to účinně a 
neformálním způsobem s co nejaktivnějším zapojováním žáků a studentů. Používání počítačů 
a interaktivních pomůcek ve vzdělávání není všelékem, nezbytná je motivace ke vzdělávání, 
která je prostředkem aktivizace v procesu učení a to nejen v rámci školní docházky. Motivace 
může ovlivnit zájem o obor a to i v dospělosti. Základem vzdělávání je nadále škola a kvalitně 
připravený učitel. Ten musí vědět, že aktivními formami výuky si žáci snadněji a trvaleji osvojí 
vědomosti, získají potřebné dovednosti a vztah k přírodě i k technice. Využívání moderních 
technologií a pomůcek zlepšuje názornost, motivaci a díky samostudiu lze snížit počet hodin 
teorie a větší prostor věnovat praktickému ověřování poznatků, obecně zkušenostnímu učení, při 
kterém se snadnější získávají dovednosti a poznatky jsou trvaleji uloženy. 

V průběhu posledních desetiletí je u maturantů patrný výrazně větší zájem o studium 
na vysokých školách humanitního a ekonomického zaměření, naopak je zřejmý pokles zájmu 
o technické a přírodní vědy, včetně dříve tolik populární biologie. Důvodem je více aspektů. 
Mezi hlavní patří jak obtížnost oboru nabitého pojmy, tak menší prestiž a finanční ocenění.  

Pro zvýšení zájmu o biologii a ekologii je třeba užívat aktivizující metody a formy 
(praktické poznávání, badatelské vyučování, diskuze, komplexní exkurze, návštěvy výstav, 
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botanických či zoologických zahrad, výzkumných ústavů aj.), které posílí vztah k přírodě a 
biologii jako vědnímu oboru, zvýší ekogramotnost nejen získáváním znalostí jednotlivostí, ale 
i vztahů, příčin, následků. Důležitá je i motivace k poznávání přírodních zákonitostí od útlého 
dětství a ve školním věku péče o talenty (MÁLKOVÁ, 2008). Ke splnění těchto cílů je 
vhodné využívat možností informačních technologií (RYCHNOVSKÝ, 2008, HUSA, 2009, 
MÁLKOVÁ, 2009b, 2010b aj.). Pro většinu mladých lidí je práce s počítačem a internetem 
spíše zábavou, než nepříjemnou povinností a toho je třeba využít. Přesto jsou na některých 
školách rezervy v možnosti jejich využívání. Plošné zavádění informačních technologií není 
všelékem a vzdělávání nelze nahradit odkazy na internetové stránky. Lze je využít zejména 
při samostudiu, při opakování, v projektovém či badatelském vyučování, při evaluaci.  

Pro zvýšení zájmu o biologické a ekologické disciplíny je třeba propojit teoretické 
vědomosti a praktické dovednosti. Ukazovat význam a konkrétní dopady poznatků na 
zlepšení kvality života jedince i společnosti, přírody. Často mladým lidem chybí motivace a 
povědomí o významu biologie a ekologie pro budoucnost. Jedná se přitom o dynamicky se 
rozvíjející obory s nezastupitelným uplatněním v medicíně, zemědělství, lesnictví, ochraně 
přírody a zlepšování životního prostředí (ŽP) aj. I záchrana biodiverzity, poznatky genetiky, 
environmentální výchova (EV) a získávání pozitivních postojů pro udržitelný rozvoj (UR) 
jsou jednou z priorit celé vzdělávací soustavy ČR. Ovšem většina učebnic biologie je nabita 
pojmy a ty žáky a studenty nelákají, ba přímo odrazují. V současnosti se mění názvosloví a 
výrazně systémy a ty se žáci a studenti často učí bez názorných ukázek a také bez zájmu. Ve 
většině učebnic jsou málo začleněny např. významné poznatky moderních oborů, jako jsou 
biotechnologie, genetické inženýrství, ekologie obnovy. Příčiny, vazby a praktické dopady 
ekologických jevů v přírodě jsou opomíjeny a jsou předkládány definice, škatulkování atd. Na 
katedru biologie PřF Univerzity v Hradci Králové přichází i maturanti z biologie, kteří neví, co 
je UR a co jsou globální problémy lidstva, NATURA 2000 aj. Neznalosti základních přírodnin 
jsou až alarmující (pletou si lísku s lípou, neznají obilí, zamění vosu se sršní, myš s potkanem – na 
obrázku je to přeci podobné a zkušenost jim z přírody chybí). Diví se, proč smrk není vhodné 
vysazovat do nížin a podhůří. Bohužel je v posledních letech zřejmé snižování úrovně zájemců o 
studium učitelství biologie a přírodopisu. Kromě toho klesá i jejich počet. To je způsobeno 
populačně slabšími ročníky, velkou nabídkou různých vysokých škol, malou prestiží povolání 
a špatným finančním oceněním. 

Zájem o přírodní vědy lze zvýšit modernizací výuky, propagováním aktivního 
vzdělávání. Je třeba volit metody posilující vztah k přírodě, zvyšující ekogramotnost a to 
nejen získáváním znalostí jednotlivých organismů, společenstev, ale i vztahů, příčin, 
následků. To pomáhá získávat pozitivní postoje k sebevzdělávání a utvářet kladný vztah k ŽP. 
Zejména při výuce botanických, zoologických, geologických a ekologických disciplín je 
vhodné snižovat počet hodin teorie ve prospěch praxe, což umožňuje samostudium kvalitně 
připravených textů, výukových podpor, využívání internetu. I práce s počítačem podporuje 
výrazně vzdělávací proces a umožňuje více času věnovat kreativním způsobům při vzdělávání 
a výchově. Z výše uvedených důvodů autorka vydává motivující interdisciplinární elektronické 
publikace (MÁLKOVÁ 2009b). 
 
CÍLE 

Hlavním cílem příspěvku je ukázat několik námětů pro implementaci informačních 
technologií do výuky biologických a ekologických disciplín a to zejména na příkladu 
poznávání základních typů vegetace České republiky (ˇCR) na různých typech škol a to 
interdisciplinárním způsobem za použití počítačů. Představeny jsou zejména elektronické 
publikace Vegetace ČR (1. díl Lesy a II. díl Louky), které autorka vydala v nakladatelství 
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GAUDEAMUS Univerzity Hradec Králové (UHK) a Český výukový software Pachner Praha. 
V článku je představen jejich obsah, rozsah a možnosti jejich používání ve výuce i evaluaci. 
 
METODIKA 

Podklady k vytvoření elektronických publikací s velkým počtem fotografií autorky 
(cca 10 000) byly sbírány v průběhu mnoha let a z různých míst ČR. Většina jich byla 
pořízeno v rámci projektů FRVŠ MŠMT ČR: 2003 „Inovace ekologických disciplín“, 2004 
„Úvod do ŽP a EVVO“, 2006 „Vegetace ČR“ (lesy), 2008 „Vegetace ČR (louky). Nejvíce 
záběrů je z oblasti Krkonoš a Podkrkonoší, kde autorka provádí více než 30 let geobotanické 
výzkumy v rámci projektů MŠMT, MŽP či AOPK. Mnoho odborných poznatků a záběrů bylo 
pořízeno v letech 2005-2010 i v rámci projektů specifického výzkumu od UHK 
„Geobotanický výzkum vybraných lokalit východočeského regionu“. 

Publikace Lesy a Louky jsou vypracovány v programu Macromedia Flash Professional 
8. Lze si koupit užívací práva (licenci) k používání podle daných podmínek. Při nákupu 
dostane kupující jedinečný aktivační kód, který nesmí být poskytnut dalším osobám. Existují 
následující typy licencí. Zkušební verze je zdarma. Slouží zájemci k seznámení s programem 
a usnadňuje mu tak rozhodování, zda si má licenci zakoupit. Při prohlížení je otevíráno 
upozornění na tuto zkušební verzi. Ta nesmí být používána při školním vyučování. Rovněž 
její dlouhodobé otevírání na počítači i jen jednoho uživatele je nelegální. Jednouživatelská 
licence je určena pro domácí používání na jednom počítači a nesmí být promítána (např. 
datovým projektorem) více osobám současně. Školní multilicence umožňuje použít program 
na všech počítačích v jedné školní budově a na domácích počítačích učitelů dané školy při 
jejich přípravě. Může být instalována na samostatných počítačích v jednotlivých učebnách 
nebo na síti a program smí být promítán datovým projektorem. Žákovská licence je vlastně 
rozšířením školní multilicence. Mohou si ji za velmi výhodnou cenu zakoupit žáci či studenti 
školy pro použití na domácích počítačích, která si zakoupila multilicenční práva.  

V publikaci Lesy se lze z každé otevřené strany kliknutím dostat na typy lesů, testy či 
pojmy. Na úvodní straně je možnost výběru ze dvou základních skupin lesů – primárních či 
sekundárních. Primární (klimaxové) zahrnují obvyklá lesní společenstva v daném rozpětí 
nadmořských výšek za obvyklých půdních a klimatických podmínek. Sekundární 
(neklimaxová) společenstva představují lesní biotopy vznikající v důsledku specifických 
ekologických podmínek, mezi něž patří hlavně odlišný vodní režim, zvláštní geologické 
podloží nebo typ půdy, geomorfologie terénu. Odtud si lze volit jednotlivé biotopy a to ve 
dvou úrovních odbornosti – základní typy lesů a detailní členění podle metodiky mapování 
biotopů běžné ve všech zemích EU (NATURA 2000). Pro každý biotop bylo vypracováno 9 
tabulí a to vždy jen jedna strana. Na ní je kromě strukturovaného textu psaného dostatečně 
velkým písmem včleněna jedna nebo dvě barevné fotografie porostu nebo typických 
rostlinných druhů. Na dolní liště je na všech tabulích vždy umístěno několik zmenšených 
fotografií, které si lze kliknutím zvětšit. Všechny jsou popsané a zachycují pohledy na 
biotopy, záběry do porostů i typické taxony. Pro každý biotop je zpracována charakteristika 
(vzhled, základní znaky, typické rozmezí nadmořských výšek, půdní a klimatické podmínky). 
Následuje složení (základní znaky - patrovitost, zápoj, výška porostu, druhová bohatost aj.), 
které se ještě člení na tři tabule podle patrovitosti – patro stromové, keřové a bylinné. 
Všechny v textu uvedené druhy jsou obsaženy ve fotokatalogu. U všech druhů jsou včleněny 
nejméně dvě fotografie, většinou více. U stromů je například celkový vzhled v zimě a v létě, 
borka, list, květ či květenství a plod nebo plodenství. U bylin je zachycena celá rostlina a 
kvetoucí či plodná část, popř. list nebo jiná diagnosticky důležitá část. Každou fotografii si lze 
zvětšit a je popsaná. Následuje tabule rozšíření na území ČR, včetně přehledné mapy. Dále je 
tabule ekologie, ve které jsou stanovištní podmínky, ohrožení biotopu a návrh managementu. 
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Následují zajímavosti, na které je v tabulích upozorněno modrým písmem. Snaha byla text 
neprodlužovat a přitom rozšířit poznatky o zajímavosti z různých oblastí, např. farmakologie, 
systematiky, ekologie, morfologie, užitkovosti. Poslední tabulí jsou testy. I ty jsou zhotoveny 
ve dvou úrovních odbornosti. Netestují jen poznatky, ale i dovednosti a ověřují pochopení 
vztahů. Testy jsou různého typu – přiřazovací, doplňovací, výběr z možností aj. Využita byla 
bohatá fotodokumentace autorky (výběr i z osmi fotografií). Správných může být více 
možností. Zkoušející se hned dozví počet chyb, správné odpovědi i názvy znázorněných 
rostlin či biotopů. Testy jsou tak vhodnou pomůckou i při poznávání rostlin. Na každé tabuli 
jsou pojmy a cizí slova znázorněna zeleně a po kliknutí na ně je otevřena stručná definice. 
Abecední slovník pojmů si lze prohlížet i samostatně a poslouží k poučení i k opakování. Jsou 
zde umístěny i vysvětlivky zkratek použitých při popisech fotografií (např. stupně ochrany, 
typy chráněných území, mezinárodní symboly pro morfologii květu). Každá fotografie je 
popsaná. Kromě platného českého názvu je uveden název latinský, stupeň ochrany a poznatky 
z morfologie, taxonomie, ekologie, využití či zajímavost z různých oblastí.  

V publikaci Louky je v základní úrovni uvedeno 7 hlavních typů travních biotopů. 
V podrobné verzi je rozebráno 31 společenstev. V každém biotopu je možnost otevírat tabule 
charakteristika, složení, ekologie, dále je modrým písmem odkaz na zajímavosti. Včleněny 
jsou rovněž testy zpracované ve dvou úrovních odbornosti. Zeleně jsou v textu odkazy na 
pojmy. I u nich jsou uvedeny vysvětlivky zkratek použitých při popisech fotografií.  

Oponenty publikací byli doc. PhDr. Radmila Dytrtová, CSc. z IVP ČZU Praha, Doc. 
RNDr. Petr Dostál, CSc. z Katedry biologie PedF UK Praha a RNDr. Helena Faltysová 
z AOPK ČR Pardubice.  
 
VÝSLEDKY A DISKUSE 

Obsahem elektronických učebnic jsou zejména vegetační poměry ČR, primární i 
sekundárně vytvořené a to od nížin po horní hranici lesa. S vegetací se setkává každý občan, 
ale mladí lidé často nechápou příčiny stupňovitosti vegetace, původní, přirozené a antropicky 
ovlivněné či zcela změněné biotopy, neznají v nich obsažené organismy, zda jsou zvláště 
chráněné nebo naopak expanzivní a invazní. Přitom povědomí o základních typech vegetace 
je pro praktický život důležitější než zařazování rostlin do čeledí např. podle počtu nebo typu 
srůstu tyčinek nebo podle kladogramů (tedy genetického kódu). Na středních a vysokých 
školách biologického a ekologického zaměření by se mělo jednat o základní učivo.  
Vegetace ČR - I. díl Lesy (MÁLKOVÁ 2008) 

Elektronická publikace Lesy vyšla na CD v listopadu 2008 v nakladatelství 
GAUDEAMUS UHK a její grafická podoba byla vytvořena ve firmě vzdělávací software 
Pachner Praha, která se zabývá tvorbou a propagací výukového softwaru. Pomůcka ukazuje 
všechny typy lesních společenstev v ČR a to názorně s využitím bohaté fotodokumentace 
(detailně je tady popsáno přes 3 600 fotografií). V základní úrovni je 6 typů lesních 
společenstev primárních a 5 sekundárních. V podrobné je v primárních společenstvech 17 
lesních biotopů, v sekundárních 11. Zpracovány jsou v základní verzi z klimaxových 
společestev dubohabřiny, bučiny na živinami chudých i bohatých podkladech, doubravy 
kyselé a teplomilné, smrčiny, z neklimaxových mokřadní olšiny, lužní lesy, suťové lesy, bory 
a rašelinné lesy. U každého biotopu jsou záběry na společenstvo, jeho detail a hlavně 
obsažené druhy v jednotlivých patrech (stromovém, keřovém, bylinném, popř. i mechovém). 
Všechny druhy uvedené ve strukturovaných textech jsou zároveň zachyceny na fotografiích, 
zpravidla v různých fázích vývoje (kvetoucí, plodné, tvary listů, celé rostliny atd.).  

Zvoleny jsou dvě odborné úrovně – základní a podrobná s členěním podle Katalogu 
biotopů ČR v rámci metodiky mapování biotopů NATURA 2000. Lze si otevírat texty 
v následujících oknech: charakteristika, složení po patrech, rozšíření a ekologie (viz výše). 
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Všechny v textu uvedené pojmy jsou vysvětleny v rejstříku pojmů (117 termínů). Pro 
zpestření slouží zajímavosti z různých oblastí, těch je uvedeno 74 (např. léčivé nebo invazní 
či jedovaté druhy, charakteristika základních dřevin, průmyslově důležité rostliny, příčiny 
citlivosti orchidejí na znečištění aj.). K evaluaci slouží 110 testů vypracovaných ve dvou 
úrovních odbornosti. Použití pomůcky je vhodné před návštěvou lokality i pro opakování po 
návratu z přírody. Přibližuje rostliny v jejich přirozeném stanovišti a ukazuje pomocí popisů 
jejich morfologii, nároky k základním ekologickým faktorům, stupeň ochrany, zajímavosti.  

Technickou stránku zhotovil Tomáš Eisman z firmy český software Pachner. Při 
vyhledávání informací pomáhali v rámci projektů specifického výzkumu UHK studenti, 
zejména A. Vlček, E. Prajsová, H. Hendrychová, K. Šedivá aj. 
 
Vegetace ČR - II. díl Louky (MÁLKOVÁ 2009a) 

Program navazuje na I. díl věnovaný lesům ČR a seznamuje s hlavními typy travních 
společenstev od nížin až do hor po horní hranici lesa. I tento program má dvě odborné úrovně. 
U každého biotopu si lze otevírat tabuli charakteristika, složení, ekologie, zajímavosti, testy 
a případné podrobné členění. Rozebrány jsou v základní verzi mezofilní louky, pastviny a 
bylinné lesní lemy nížin až hor, trávníky smilkové i suché, včetně písčin, mělkých půd, 
slaniskové trávníky a vegetace efemér a sukulentů, vlhké louky i lada. U každého biotopu 
jsou včleněny záběry společenstev a hlavně obsažené druhy a to v různých fázích vývoje. 
Popsáno je cca 5500 fotografií. V základní verzi je 60 testů, v podrobné 104 a to různého 
typu. Testují ekologii, fytocenologii, systematiku, morfologii, ochranářské i zeměpisné 
poznatky a to hojně s využitím fotografií. I testy jsou ve dvou úrovních odbornosti. Na 
nesprávné odpovědi je uživatel okamžitě upozorněn. Správné řešení i s názvy rostlin i biotopů 
lze snadno otevřít. Nejsou ověřovány jen vědomosti, ale zejména praktické zkušenosti 
a chápání vztahů a souvislostí. Všechny uvedené pojmy jsou vysvětleny v připojeném 
slovníku, který obsahuje 188 položek. Na 11 stranách textu jsou zajímavosti z různých 
oblastí. Hlavním cílem podpory je uživatele motivovat k exkurzím do přírody a zároveň 
podporovat práci s počítačem.  

Technickou stránku zpracovali P. Adamová, T. Eisman, grafickou úpravu provedl T. 
Eisman. S tříděním a popisy vypomáhala řada studentů (E. Prajsová, H. Hendrychová, K. 
Šedivá, M. Petrášková, S. Bednaříková, V. Bangová).  

Autorka vydala další elektronické publikace, které se používají jak na všech stupních škol, 
tak je o ně zájem i mezi laickou veřejností. Jedná se o Léčivé rostliny ČR (MÁLKOVÁ et 
KOUBEK 2008) a Krkonoše a Podkrkonoší (MÁLKOVÁ et al. 2008). 
 
ZÁVĚRY 

Příspěvek v úvodu ukazuje nutnost modernizace vzdělávání a uvádí odklon zájmu 
mladé generace o přírodní vědy. Nastiňuje cesty ke zlepšení tohoto stavu zaváděním 
aktivního vyučování s využitím moderních informačních technologií. Ukazuje potřebu zvýšit 
motivaci ke vzdělávání a to větším sepětím teoretické a praktické složky výuky. V rámci 
potřeby modernizovat vzdělávání autorka vydala čtyři interaktivní elektronické publikace 
(Léčivé rostliny, Krkonoše a Podkrkonoší a v rámci cyklu Vegetace ČR dva díly – Lesy 
a Louky). V článku je rozebrán obsah a využití publikací Lesy a Louky. Pomůcky byly 
vytvořeny především pro studenty biologie UHK pro kurzy Vegetace ČR, Terénní cvičení 
z botaniky. Využitelné jsou ale i ve výuce Systému cévnatých rostlin, Morfologie, Ekologie 
rostlin, Ochrany přírody. Vytvořeny jsou ve dvou odborných úrovních a mohou sloužit nejen 
na ostatních vysokých, ale i na středních či základních školách, v terciárním vzdělávání a 
zájemcům o přírodu. Mají usnadnit poznávání rostlin a společenstev, ekologických vztahů, 
vazeb a zákonitostí. Mají vysvětlit příčiny heterogenity vegetačního krytu, ukázat původní 
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vegetační kryt, důvody změn, ohrožení porostů a nastínit optimální management pro 
zachování přirozené druhové skladby porostů. Cílem je přispět k posílení ekologické 
gramotnosti směřující u občanů k ochraně přírody. Jejich hlavním cílem je nejen zlepšit 
poznávání jednotlivostí, ale zejména mají být výrazně motivačním prvkem pro praktické 
poznávání organismů, společenstev, krajiny a přírody v nejširším slova smyslu. Mají zejména 
nalákat mladou generaci k návštěvě přírody a přispět tak k vytváření lepšího vztahu 
k přírodnímu a životnímu prostředí i ke svému zdraví. Jejich dílčím cílem je i podpora práce 
s počítačem – učit názorně, interdisciplinárně a hravě. Součástí jsou také testy, zajímavosti, 
pojmy. Jedním z hlavních úkolů byla názornost, doplnit výukové podpory vysokým počtem 
kvalitních fotografií, map, GIS vrstev a informací z dalších oborů. 
 
Adresa pro zájemce o CD: Krkonoše a Podkrkonoší: Nakladatelství GAUDEAMUS UHK, 
Hradecká 1249/6, Hradec Králové, 500 03, michaela.loukotova@uhk.cz (Cena 75 Kč a 
poštovné). Vegetace ČR: za multilicenci pro použití k výuce dataprojektorem je po slevě 1300 
Kč Lesy, 1300 Kč Louky, obě multilicence za zvýhodněnou cenu 2200 Kč, pro studenty a 
zaměstnance škol po zakoupení multilicence každé CD je pouze za 190 Kč v umělohmotném 
obalu, ostatní CD jsou v krabičkách s barevným přebalem; cena pro jednotlivce je za každý 
díl 400 Kč, při zakoupení obou CD 700 Kč. CD lze získat u autorky osobně nebo přes e-mail. 
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3.17 TVORBA MULTIMEDIÁLNÍCH OPOR VÝUKY 
PARAMETRICKÉHO A VOLNÉHO MODELOVÁNÍ 

 
THE CREATION OF MULTIMEDIA SUPPORT FOR TUITION OF PARAMETRIC 
AND FREE MODELLING 
 
Josef MATĚJUS, Josef ŠEDIVÝ 
 
ÚVOD 

Do výuky technických předmětů nevyhnutelně zasahuje počítačová podpora 
navrhování. Jádrem každého CAD (computer aided design) systému je parametrický modelář. 
Trendem v procesu navrhování předmětů nejen technické povahy je aplikování 
parametrického modelování, které přináší určitou změnu vyjadřovacích prostředků.  
S využitím pokročilých technologií počítačové grafiky lze realizovat i obtížné fáze návrhu 
tělesa při současném zobrazení jeho reálné podoby. Efektivita parametrického modelování 
vyplývá z jeho filozofie. Popis modelu např. technické součásti prostřednictvím parametrů  
a matematických výrazů umožňuje dle Fořta [2007] jeho bezprostřední modifikaci, dále pak 
automatické promítnutí takové modifikace do adaptivních sestav, výkresové dokumentace či 
navazujících nástrojů kontroly a výroby. Některé sestavy komponentů (mechanizmy) lze 
animovat a ověřit jejich správnou funkci. Tím dochází k redukování výrobních nákladů již  
ve fázi návrhu budoucího výrobku. 

Parametrický modelář dle svého účelu slouží k tvorbě objemových nebo plošných 
objektů, existují i modeláře hybridní. Parametrický modelář je zpravidla založen  
na reprezentaci objektů prostřednictvím NURBS (neuniformních racionálních B-spline). 
Parametrické modelování také někdy bývá dle svého účelu příhodně nazýváno modelováním 
technickým nebo přesným.  

Tvorba každého objektu dle Kulagina [2007] počíná od geometrického primitiva, které 
je parametrické. Systémy určené pro volnou výtvarnou tvorbu umožňují relativně snadné  
a rychlé modelování tvarově členitých objektů. Geometrická primitiva lze v počáteční fázi 
tvorby konvertovat do modelů dle Sochora [1998] nazývaných ploškovými (nebo také 
polygonálními). Povrch takového objektu je tvořen sítí elementárních ploch. Tato síť je 
definována prostřednictvím seznamu elementárních ploch, hran a vrcholů včetně jejich 
polohy. Povrch lze libovolně transformovat modifikováním uvedených entit. Prostřednictvím 
značného množství modelovacích technik lze tvořit nové plochy. Vzhled povrchu lze ovlivnit 
prostřednictvím složitých materiálů, map a textur. Scénu lze mnohými způsoby osvětlit  
a stínovat, případně doplnit o různé efekty. Transformace objektů, materiály, mapování textur, 
osvětlení a efekty lze dále libovolně animovat. Prostřednictvím volného modelování lze 
simulovat prakticky jakýkoli objekt či jev pocházející z reálného světa. Míra jeho 
věrohodnosti pak úzce souvisí s časovou náročností tvorby. Umění vlastní tvorby závisí nejen 
na znalosti pracovního prostředí příslušného modeláře a schopnosti ovládat jeho uživatelské 
rozhraní, ale zejména na znalosti značného množství modelovacích technik, výtvarném 
nadání uživatele a úrovni vizuálně prostorové složky jeho inteligence. Lze  
i vynalézat a aplikovat vlastní modelovací techniky. V tom spočívá příležitost pro aplikování 
metody objevování. 
 
INTEGRACE PARAMETRICKÉHO A VOLNÉHO MODELOVÁNÍ DO VÝUKY 

Modeláře se mohou lišit svým pracovním prostředím, uživatelským rozhraním, obecné 
principy prostorového modelování však zůstávají obdobnými. Příslušná softwarová aplikace 
plní zejména funkci tvořivého nástroje. Parametrické modely jsou tvořeny prostřednictvím 
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náčrtů a objemových či plošných konstrukčních prvků. Jejich definice musejí být jednoznačné 
bez redundatních či rozporuplných informací, možných řešení zpravidla existuje více.  

Na studenty jsou kladeny značné nároky v oblastech logického myšlení a prostorové 
představivosti. V uvedeném spočívá řada příležitostí pro aplikování alternativních metod 
výuky, problémového i projektového vyučování, rozvoj tvořivé i týmové práce. Učení se 
řešení problémů dle Linharta [1967] spočívá v tom, že si student osvojuje schopnost 
samostatně vyhledávat postupy a strategie řešení a rozhodovat se v alternativních situacích. 

Systémy pro přesné a volné modelování jsou do jisté míry kompatibilní a obvykle 
umožňují přenos modelů prostřednictvím k tomu určených datových formátů. Tyto aplikace 
také umožňují týmovou práci. Systémy pro volnou výtvarnou tvorbu vzhledem ke svému 
účelu disponují kvalitnějšími vizualizačními nástroji, pouze proto má smysl do nich přesné 
modely přenášet. Volba vhodného softwarového nástroje a technik tvorby konkrétního 
modelu je závislá na jeho konečném použití. CAD systémy slouží převážně pro účely 
konstruování (uplatnění zejména v průmyslu strojírenském a stavebním). Posláním systémů 
pro volnou výtvarnou tvorbu je renderování statických nebo animovaných scén (uplatnění 
např. ve filmovém průmyslu), případně tvorba modelů a jejich animací pro aplikace virtuální 
reality nebo počítačové hry (uplatnění v zábavním průmyslu). Z hlediska vyučovacího 
procesu nacházejí uplatnění ve výtvarně zaměřených studijních oborech. Obě kategorie 
modelářských systémů společně nacházejí uplatnění ve výuce oborů užitého umění, 
architektury, průmyslového a grafického designu. 
 
MOŽNOSTI MULTIMEDIÁLNÍCH OPOR VÝUKY PARAMETRICKÉHO  
A VOLNÉHO MODELOVÁNÍ 

Aplikování multimediálních opor umožňuje zkvalitnění vyučovacího procesu. 
Například grafické symboly reprezentující vazby entit náčrtů nebo hodnoty parametrických 
kót jsou poměrně malé a zpravidla je nelze společně s ostatními entitami pracovní plochy 
vizuálně zvětšovat. Pro názorný popis práce a zobrazení jednotlivých detailů je tedy 
základním předpokladem záznam obrazu ve vysokém rozlišení. Aplikování on-line 
technologií je vzhledem ke značným datovým tokům limitováno parametry síťového 
připojení. Vysokorychlostní počítačové sítě umožňují kontinuální přenosy videa o vysokém 
rozlišení streamováním mezi zdrojem a koncovým uživatelem. Další alternativou je přenos 
prostřednictvím systému „video on demand“. Digitální technologie umožňují i reprodukci 
audiovizuálního záznamu uloženého na optickém disku prostřednictvím počítače nebo 
televizoru a přehrávače, jejich uplatnění je tedy široké. Přenos např. obrazu multimediálního 
disku (zpravidla datový formát ISO) mezi klientem a FTP serverem je také možný, což je 
výhodné např. pro studenty distančního studia. 

Vlastní audiovizuální záznam lze realizovat prostřednictvím videokamer a dalších 
nezbytných technických prostředků. Alternativním řešením je využití systému pro záznam  
a zpřístupnění přednášek např. Sonic Foundry Mediasite. Takový systém je však vhodnější 
pro záznam přednášek, při kterých jsou prostřednictvím počítače prezentovány statické 
obrazové materiály. Pro záznam přednášek s využitím animací nebo videosekvencí či 
vystoupení, která obsahují demonstraci počítačového softwaru, je dle Sedláčka [2007] 
výhodné aplikování jiných technologií. Správné osvětlení osoby přednášejícího je nezbytné 
pro záznam jeho obrazu, může však negativně ovlivnit kvalitu současně probíhající obrazové 
prezentace.  

Pro vizuální popis práce v modeláři však není relevantním záznam obrazu 
přednášejícího, ale zejména záznam obrazu pracovní plochy počítače. Ve vzdělávacích 
filmech není dle Melezinka [1991] pro zprostředkování nových informací nutné vyobrazení 
osoby přednášejícího. 
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Zpravidla záleží na každém správném tahu kurzorem. Nejisté pohyby kurzoru či 
případné prohledávání nabídek softwarové aplikace v rámci přednášky je pro studenty 
matoucí. Stejně působí i používání klávesových zkratek, které není v pracovní ploše počítače 
vizuálně patrné. Pouze některé systémy pro zachycení obrazu pracovní plochy počítače 
umožňují zárověň vizuálně zobrazit aktivované části klávesnice či myši. Většina modelářů 
umožňuje efektivní práci právě s využitím klávesových zkratek, jejich aplikování  
v přednáškách však považuji z  uvedeného důvodu za převážně nevhodné, je na místě 
studenty pouze informovat o jejich existenci. Pro realizaci multimediálního učení dle Dostála 
[2009] není podstatné, zda do jeho procesu vstupují integrovaná multimédia nebo jednotlivé 
pomůcky v různém formátu, které umožňují prezentovat informace. Podstatné je, že tyto 
působí na více smyslů osoby vzdělávaného současně. 
 
ALTERNATIVNÍ TECHNOLOGIE PRO TVORBU MULTIMEDIÁLNÍCH OPOR 
VÝUKY 

Adobe Captivate je možným nástrojem pro tvorbu interaktivních multimediálních 
výukových prostředků a simulací běhu a ovládání různých softwarových aplikací. Během 
práce v prostředí modeláře jsou ukládány obraz jeho pracovní plochy i události pocházející  
z klávesnice a myši. V editačním režimu pak lze záznam obrazu pracovní plochy rozšířit  
o hlasové komentáře, textové popisy, rastrové obrazy v různých datových formátech, 
audiovizuální sekvence ve formátu Microsoft AVI (audio video interleave), jednoduchou 
vektorovou grafiku, prezentace Microsoft PowerPoint a případně některé interaktivní prvky 
(tlačítka, odkazy apod.). Výsledné dílo lze uložit v podobě samospustitelné aplikace 
(Windows executable), Microsoft AVI nebo souboru ve formátu podporovaným Macromedia 
Flash (SWF, FLA, FLV). Lze jej sdílet prostřednictvím webového rozhraní či FTP (file 
transfer protocol) serveru. Předností této varianty jsou minimální nároky na znalosti uživatele 
v oblastech počítačové grafiky nebo multimédií. Captivate je také kompatibilní se systémy 
pro řízení výuky (LMS). 

Snímáním obrazu pracovní plochy počítače lze prostřednictvím jiných softwarových 
nástrojů (např. TechSmith SnagIt, Hyperionics Technology LLC HyperCam apod.) tvořit 
komprimované vizuální sekvence ve formátu Microsoft AVI bez vysokých nároků na volný 
datový prostor pevného disku. Zvukový komentář lze ukládat souběžně či nezávisle. Kvalita 
zvukového záznamu je samozřejmě závislá na použité zvukové kartě a externím mikrofonu. 
Vlastní pracoviště, na kterém je audiozáznam tvořen, by mělo být dle Zatloukala [2005] 
vhodně akusticky přizpůsobeno, protože různé hluky a ruchy působí ve zvukovém záznamu 
negativně a mohou znehodnotit celé výsledné dílo. Dlouhá souvětí obsahující nepřiměřené 
množství odborných výrazů vyžadují od adresátů zvýšené úsilí a mohou narušovat jejich 
soustředění. Účinné jsou krátké věty. Podstatné výrazy a slovní spojení lze zdůraznit silnějším 
hlasem. Nevhodný je monotónní projev typický pro čtení textu, tempo konverzačního 
charakteru může poutat pozornost. Bezprostřední poslech (např. sluchátky) umožňuje včas 
odhalit případné vady vlastního projevu. Aplikování hudební kulisy je dle Melezinka [1991] 
ve vzdělávacích filmech technické povahy nevhodné a narušuje soustředění, obraz a hlasový 
komentář vyžadují maximální soustředění adresátů. Záznam obrazu a zvuku lze 
synchronizovat prostřednictvím nástroje pro zpracování audiovizuálních materiálů např. 
některého ze skupin produktů Adobe Premiere, Sony Vegas, Canopus Edius či Pinnacle 
Studio. S využitím značného množství audio a video stop lze realizovat střih záznamu, 
modifikovat rychlost reprodukce jeho jednotlivých částí, aplikovat různé přechodové efekty či 
filtry, vložit titulky apod. Vhodné je také vložit do audiovizuálního záznamu přechodové 
efekty za účelem logického oddělení kapitol či tématických celků. Jejich neuvážené 
aplikování však může působit kontraproduktivně a odvádět pozornost adresátů. Strukturu 
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případného budoucího optického média, časové osy, kapitoly, i vícejazyčné titulkové sady, 
grafické návrhy apod. lze realizovat prostřednictvím uvedených aplikací či sofistikovaných 
nástrojů, jako jsou např. Adobe Encore či Sony DVD architekt. Pro komprimování 
výsledného záznamu je nezbytné použít snadno dostupný kodek, např. některý ze skupiny 
MPEG (Motion pictures experts group). 
 
ZÁVĚR 

V literatuře [1] je uvedeno, že člověk údajně disponuje výrazně kreativní schopností 
vizuálního myšlení, myslí ne slovy, ale prostřednictvím vizuálních představ. Zrakové myšlení 
nachází uplatnění zejména v abstraktních disciplínách. Vnímání vizuálních informací 
představuje největší podíl z celkového vnímání všemi smysly. Vizuální předvedení upoutává 
pozornost, vzbuzuje zájem a napomáhá konceptualizaci. Výklad spojený s praktickou 
ukázkou je účinným. Mnoha pojmům a myšlenkám lze dle Petty [1996] porozumět spíše 
vizuálně než verbálně např. praktickým dovednostem. Hlasový komentář má dle Melezinka 
[1991] sloužit především k rozšíření obrazového vjemu. Proto je při tvorbě multimediální 
výukové aplikace třeba dbát, aby hlasový komentář zprostředkoval pouze informace, které  
z videozáznamu jednoznačně nevyplývají. 

Příspěvek byl vytvořen v rámci SV 2011 Výzkum vlivu pc grafiky a parametrického 
modelování na rozvoj prostorové inteligence. 
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3.18 VZDĚLÁVÁNÍ V DOBĚ ROPNÉHO VRCHOLU 
 
EDUCATION AT THE AGE OF PEAK OIL 
 
Tomáš MILÉŘ 
 
ÚVOD 

Vzdělávání by vždy mělo reflektovat aktuální potřeby společnosti. Vzdělávání zajišťuje 
předávání znalostí, dovedností a postojů nezbytných k tomu, aby žáci v budoucnu obstáli v 
osobních životech a byli přínosem pro svou komunitu i celou společnost. Abychom odhadli, 
které dovednosti bude příští generace nejvíce potřebovat, je třeba nastínit budoucnost alespoň 
v hrubých rysech. Pokud bychom dosavadní vývoj společnosti jednoduše extrapolovali do 
budoucnosti, mohli bychom dospět k závěru, že nejvíce bude potřeba informační gramotnost, 
cizí jazyky, používání nových technologií apod. V historii však najdeme mnoho příkladů, kdy 
se svět nevyvíjel lineárně. Občas dochází k revolucím, kolapsům, konfliktům, přírodním 
katastrofám, které mají lokální, národní nebo celosvětový dopad. Dnes není třeba věštit 
budoucnost z křišťálové koule. Vývoj globalizované společnosti závisí na omezených 
přírodních zdrojích a stavu životního prostředí. Světová ekonomika stojí na hliněných nohou, 
protože jejím základem je exponenciální růst, který není v reálném světě trvale udržitelný. V 
roce 1972 publikovala skupina vědců sdružených v tzv. Římském klubu svou práci „Meze 
růstu“. Šlo o počítačový model vývoje světa s rostoucí populací a omezenými zdroji. V roce 
2008 Graham Turner porovnal jejich předpovědi s realitou, a zjistil, že pět základních 
parametrů (populace, produkce potravin, průmyslová výroba, znečištění a čerpání 
neobnovitelných zdrojů) se velice dobře shodují se scénářem ekonomického a sociálního 
kolapsu v 1. polovině 21. století. V současnosti (březen 2011) jsou již projevy blížícího se 
kolapsu snadno zřetelné: celosvětová ekonomická a finanční krize, potravinová krize, rostoucí 
ceny paliv, nepokoje ve státech produkujících ropu, extrémní projevy počasí v důsledku 
rozvratu klimatu, ztráta biodiverzity, kyselé oceány, rozvrácení přirozeného koloběhu uhlíku, 
dusíku a fosforu atd. Je třeba se ptát, zda současný vzdělávací systém v ČR nebo jinde ve 
světě tyto skutečnosti zohledňuje. Budou se naši žáci umět orientovat ve světě s hroutící se 
ekonomikou a nedostatkem energetických zdrojů? 
 
GLOBÁLNÍ PROBLÉMY 

Aktuálně svět čelí ekonomické a finanční krizi, za jejíž počátek lze považovat roky 
2007 a 2008, kdy došlo ke splasknutí bubliny na americkém realitním trhu. Naprostá většina 
ekonomických analytiků neumí krize předvídat. V roce 2009 holandský profesor ekonomie 
Dirk Bezemer analyzoval práce několika málo ekonomů, kteří prokazatelně předpověděli 
příchod celosvětové ekonomické krize. Společným rysem jejich prací bylo, že na rozdíl od 
většiny ekonomů považují za velký problém dluhy. Celá světová ekonomika se nachází v 
dluhové bublině, která začala narůstat v 80. letech minulého století. Jakmile splaskne, světová 
ekonomika se propadne do deprese horší, než byla ta z 30. let minulého století. Ekonomičtí 
analytici neustále očekávají konec krize a následný dlouhodobý ekonomický růst. Z čeho by 
ale tento růst měl pramenit? Existuje velice dobrá korelace mezi růstem světového HDP a 
růstem produkce ropy. Jelikož polovina světových zásob ropy již byla vytěžena, nacházíme se 
na vrcholu produkce. Podle odhadu ropného experta Dr. Roberta Hirsche začne klesat světová 
produkce ropy mezi roky 2012 a 2015. Stejným tempem jako produkce ropy bude 
pravděpodobně klesat i světové HDP, tj. rychlostí 2 % až 4 % za rok. Navzdory 
optimistickým předpovědím ekonomů je tedy svět velice blízko stavu ekonomického kolapsu, 
a to ze dvou příčin: neudržitelného zadlužování a nedostatku levné ropy. Jakkoliv nepříjemné 
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důsledky mohou oba problémy přinést, z dlouhodobého hlediska je mnohem významnější 
problém rozvráceného klimatu. Na obr. 1 je schéma znázorňující jak jednotlivé globální 
problémy zasahují do našich životů. Počátek ekonomického kolapsu jsme již pocítili jako 
celosvětovou ekonomickou a finanční krizi. Na vrcholu světové produkce ropy jsme již od 
roku 2004 a zahájení poklesu produkce v několika příštích letech je nevyhnutelný. Jakmile 
začne produkce klesat, ekonomika závislá na levné ropě se zhroutí, jak ukázala tzv. Hirschova 
zpráva zpracovaná pro americké ministerstvo energie v 2004. Globální oteplování bude i 
nadále pokračovat zrychlujícím se tempem. Klimatické změny budou přinášet stále 
extrémnější projevy počasí, které budou působit ekonomické škody a negativně ovlivní 
produkci potravin. Žádný z těchto problémů nezmizí a nebude nahrazen jiným. Budeme se 
muset potýkat s ekonomickými problémy, nedostatkem energií a klimatickými změnami 
současně. 

Obr. 1: Aktuální globální problémy 
Ve světle těchto skutečností a ne příliš optimistické vize blízké budoucnosti je třeba 

přehodnotit, jaké budou potřeby našich žáků. Je zřejmé, že od potřeb na vrcholu Maslowovy 
pyramidy budu muset sestoupit až na dno, protože většina populace bude mít co dělat se 
zajištěním bezpečí a základních životních podmínek. Z hlediska vzdělání bude malá možnost 
uplatnění humanistických oborů. O práci nebudou mít nouzi lidé, kteří umí něco opravovat, 
produkovat potraviny bez těžké techniky a syntetických hnojiv nebo vyrábět potřebné věci z 
místních materiálů.  

 

Obr. 2: Maslowova hierarchie lidských potřeb 
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POHLED DO HISTORIE 
Abychom získali alespoň hrubou představu o tom, jak vážné ekonomické potíže mohou 

ovlivnit školství, je užitečné učinit ohlédnutí do minulosti. Velká deprese 30. let 20. století 
názorně předvedla, kam až se světová ekonomika může propadnout. Za počátek Velké 
deprese se považuje rok 1929, kdy došlo ke krachu na americké burze, a krize se velice rychle 
rozšířila do celého světa. K oživení ekonomiky a růstu zaměstnanosti přispěly přípravy na 2. 
světovou válku. Ve dvacátých letech se americké školství slibně rozvíjelo. Byly zakládány 
nové školy, vznikaly nové vzdělávací programy a volitelné předměty. Deprese postihla 
některé americké okresy více, jiné méně. Dopad na jednotlivé školy byl ovlivněn životní 
úrovní a bohatstvím místních komunit. Státní úsporná opatření zasáhla rozpočet vzdělávání až 
v r. 1932 a prostředky byly silně omezeny po následující dva roky. Počet učitelů i jejich platy 
až do r. 1932 rostly, v následujících dvou letech byl počet učitelů redukován a jejich platy 
klesly na úroveň r. 1921. Největší škrty byly právě v platech učitelů, přesto lepší volbou bylo 
udržet si špatně placenou práci, než se stát nezaměstnaným. Mnoho škol bylo zavřeno. 
Zmizely předměty jako výtvarná a hudební výchova, domácí ekonomika a tělocvik. Nákup 
učebnic v letech 1930 až 1934 klesl asi o třetinu. Se zkráceným rozpočtem se zkrátil i školní 
rok a počet vyučovacích hodin. V důsledku Velké deprese se ustálil potřebný počet škol, byly 
přehodnoceny vzdělávací cíle a financování škol bylo zefektivněno. 

Ropná krize v 70. letech způsobila Americe a světové ekonomice velké potíže, i když 
ne tak vážné jako byly ty v době Velké deprese. Produkce americké ropy vyvrcholila v roce 
1972, od té doby nezadržitelně klesá. Nedostatek vlastní ropy proto USA nahrazují importem 
především z arabských zemí. Hned v roce 1973 však OPEC uvalil na USA ropné embargo 
jako odvetu za vojenskou pomoc Izraeli. Druhý ropný šok přišel v r. 1979 z důvodu revoluce 
v Iranu. Americké školy se již od konce 2. světové války potýkaly s nedostatkem učitelů i 
učeben. Ropné krize způsobily kolaps v dopravě a zásobování. Učitelé i žáci se obtížně 
dostávali do svých škol. Zajištění základních potřeb v rodinách mělo vyšší prioritu než 
vzdělávání. Žáků ve třídách ubývalo, což byla z počátku pro školy změna spíše pozitivní. 
Méně žáků však znamenalo i méně prostředků na provoz škol. Další úbytek žactva si vynutil 
snižování zaměstnanosti učitelů. O práci přicházeli v první řadě mladí učitelé s nízkými platy, 
čímž paradoxně průměrný plat učitelů rostl. Jak v důsledku ropné krize rostly každodenní 
výdaje a provozní náklady, na platy bylo čím dál méně prostředků. Bylo napsáno mnoho 
článků a příruček o zefektivnění školních výdajů. Některé školy však musely být zcela 
uzavřeny, zvláště ty v chudších oblastech. 

Ze zkušeností s Velkou depresí a ropnými krizemi si lze vzít ponaučení. Školy, které 
chtějí obstát v těžkých časech, by měly zavčas snížit své provozní náklady na minimum. 
Jelikož rychle porostou ceny energií, v první řadě se vyplatí investice do zateplení a výměny 
oken. Vzhledem k budoucímu omezení dopravy bude pro školu bezpečnější, má-li žáky ze 
spádové oblasti. Pro dojíždějící učitele může být obtížné se nadále dopravovat do zaměstnání. 
Výhodu budou mít školy v dosahu elektrifikované veřejné dopravy. Větší uplatnění budou mít 
učitelé základních předmětů, volitelné předměty budou postupně redukovány.  
 
UKÁZKOVÁ AKTIVITA 

Načasování světového ropného vrcholu spočítal ropný geolog M. King Hubbert již před 
půl stoletím. Přesto ještě donedávna o ropném vrcholu politici a ekonomové veřejně 
nemluvili, mnoho jich dokonce popíralo jeho existenci. Až v posledních měsících se téma 
ropného vrcholu dostává do hlavních médií. Fosilní paliva vznikly před miliony let a jejich 
zásoby nelze v krátkém čase obnovit, proto je označujeme jako neobnovitelné zdroje energie. 
Je zřejmé, že při intenzivní produkci jakékoliv suroviny jednou nutně stav, kdy polovina 
zásob je již vytěžena a polovina stále zůstává pod zemí. Protože se nejprve těžila ložiska 
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snadno dostupná, další produkce se stává nákladnější a technicky obtížná. Proto nelze 
produkci dále zvyšovat, nastává převis poptávky a růst ceny suroviny. Maximální množství 
vytěžené suroviny za jednotku času se označuje jako vrchol produkce. Ropného vrcholu svět 
dosáhl v roce 2004 a od té doby světová produkce ropy stagnuje na hodnotách kolem 85 
milionů barelů ropy za den. Jakmile produkce ropy začne klesat, růst již nebude možné 
dlouhodobě obnovit. 
Obr. 3: Světová produkce a spotřeba ropy 

V grafu (obr. 3) jsou šedými sloupci znázorněna všechna objevená ložiska ropy a bílými 
sloupci předpokládané budoucí objevy ložisek ropy. Černá čára znázorňuje světovou produkci 
ropy. Součet plochy všech sloupců představuje veškerou ropu, která je k dispozici. Je zřejmé, 
že plocha pod křivkou produkce nemůže být větší, než plocha představující zásoby. Jinými 
slovy nelze vytěžit ropu, která dosud nebyla objevena. Je vhodné ověřit, zda studenti tomuto 
grafu rozumí. Necháme proto studenty dokreslit křivku produkce ropy dle jejich odhadu. Je 

pravděpodobné, že někteří studenti protáhnou křivku produkce ropy sledujíc dosavadní 
růstový trend. Nereálnost takového vývoje lze demonstrovat následující aktivitou. Rozdáme 
studentům pracovní list s tabulkami 1 a 2, které představují světové zásoby a produkci ropy. 
Čísla v horním řádku představují násobek 50 milionů barelů ropy objevené nebo vytěžené v 
daném desetiletí. Dále studenti dostanou 43 kostek cukru, přičemž každá z nich představuje 
50 milionů barelů ropy. Jejich úkolem je rozestavět do horního řádku předepsaný počet kostek 
pro daná období. 

Obr. 4: Znázornění světových zásob ropy 

1 2 5 6 9 7 5 3 2 1 1 1 
1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 

Tab. 1: Objevy ložisek ropy v daných desetiletích 
V dalším kroku necháme studenty přeskládat kostky z tab. 1 do tab. 2 podle 

předepsaných čísel v horním řádku, přičemž použít lze vždy jen kostky představující ropu, 
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která již byla objevena objevena. Dvě kostky cukru je nutno rozpůlit. Výsledek je zachycen 
na obr. 5. V popředí je ropa vytěžená a v pozadí je veškerá ropa dostupná pro budoucí těžbu.  

Obr. 5: Jednoduché modelování světové produkce ropy 

1 1 1 2 3,5 4,5 4,5 5,5      

1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 
Tab. 2: Světová produkce ropy v daných desetiletích 
Nyní necháme studenty navrhnout pravděpodobný scénář budoucí produkce ropy. 

Chtějí-li udržet růst produkce, kostky jim vystačí maximálně pro dvě desetiletí. Čím déle se 
bude pokles oddalovat, tím bude strmější. Pokud bychom chtěli obnovit exponenciální růst 
produkce ropy 2 % za rok, během příštích 35 let by svět spotřeboval více ropy, než v celé 
předchozí historii. Zbývá-li v zemi jen polovina zásob, je zřejmé, že takový vývoj není reálný. 

 
ZÁVĚR 

Globalizovaný svět je zcela závislý na využívání neobnovitelných fosilních paliv, 
jejichž zásoby se rychle krátí. Na vrcholu produkce ropy se nacházíme právě nyní. Jakmile v 
příštích letech začne světová produkce klesat, ekonomické důsledky budou vážné a problémy 
se nevyhnou ani sektoru školství. Mnoho škol se dostane do existenčních problémů, a měly by 
se na to ve zbývajícím čase připravit. Přestože o problému ropného vrcholu se ví již půl 
století, chybí elementární informovanost veřejnosti. Popírání existence ropného vrcholu již 
nadále není možné. Silnou závislost ekonomiky na cenách ropy dnes připouští mnozí analytici 
v hlavních médiích. Hlubší porozumění této problematice však chybí. Nedostatek levné ropy 
postihne celou společnost a ropný vrchol je nedoceněné téma, které v současném vzdělávacím 
systému chybí. Je proto nutné hledat cesty, jak vzdělávání o ropném vrcholu iniciovat. 
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3.19 METODIKA MĚŘENÍ FYZIKÁLNÍCH VELIČN NA 

MECHANICKÉ SOUSTAVĚ 
 
MEASUREMENT OF PHYSICAL QUANTITIES ON MECHANICAL SYSTEMS 
 
Fillemon N. NANGOLO 
 
INTRODUCTION  
 Vibration response is an important aspect of any engineering problem. It plays a key in 
assessing the behavior of the components regarding vibratory targets, product optimization, 
and noise quality assessment. Vibration measurement is useful in variety of stages in 
development and utilization of a product. In the design and development stage, vibration 
testing can be used to design, develop, and verify the performance of individual components 
of a complex system before the overall system is built and evaluated. Example, in product 
qualification, here a product of good quality is tested to see whether it can withstand various 
dynamic environments that it may encounter in specialized application. 

 
 This article provides the latest theoretical, practical knowledge and achievement in the 
field of technical and engineering education, and practices relevant to new trends in technical 
education; an application on vibration measurement at the Faculty of Production Technology 
and Management (FVTM) - laboratory. The objective aim of this paper is to exchange 
experiences about the current status and strategies in technical education and application of 
research of results in practice. Equal emphasis is given to theory and practical application. A 
variety of sensors, including motion sensors, proximity sensor and other miscellaneous 
sensors, are considered. Performance specification in the time domain and frequency domain 
is addressed. Many practical vibration problems can be solved by the instruments and 
methods presented here. Many other practical problems require other or more advanced 
methods. 
 
DEFINITION OF MECHAINACL VIBRATION 
 Vibration is the study of the repetitive motion of objects relative to stationary frame of 
reference or nominal position (usually equilibrium), see Fig. 1 for more illustration. In the 
general sense, vibration occurs as a periodic oscillation, a random movement, or as a transient 
motion, the latter more normally being referred to as shock when the transient is large in 
amplitude and brief in duration [3].  

 
 Vibration can be harmful and should be avoided, or it can be extremely useful and 
desired. In either case, knowledge about vibration; how to analyze, measure, and control it – 
is desired [3]. 
 
PHYSICAL FEATURES OF MECHAINACL VIBRATION 
 Vibration can occur in linear or rotational forms of motion, the two being termed 
translational and torsional vibrations respectively. The vibratory motion of a whole body can 
be completely described as a combination of individual motions of six different types. These 
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are translation in the three orthogonal directions x, y, and z; and rotational around the x, y, 
and z-axes [4]. As shown in Fig. 2. Thus, to monitor the free motion of a realistic object we 
may need up to six sensor channels, one for each degree of freedom. In practice, some degree 
of freedom can be nominally constrained possibly eliminating the need for some of the sensor 
channels [4].  

 

 
Fig. 1 – Graphical representation of mechanical vibration motion 

 
 The complicating factor in vibration measurement is the distributed nature of 
mechanical systems that enables the energy causing a vibration to flow from a point. This 
leads to complex patterns of vibration, requiring care in the positioning of sensors [3]. In 
vibration measurement, it is important to decide whether a mechanical sensor can be 
physically attached to the test object – the so-called intrusive method. 

 

 

Fig.2 - Possible motion of an extended object in space 
 
MATHEMATICAL DESCRITION 
 Mechanical system, comprise of mass, spring compliance, and damping components. In 
the simplest case, where only one degree of freedom exists, linear behavior of this 
combination can be well described using linear mathematical theory to model the time 
behavior as the result of continuous force excitation, or some initial position displacement for 
a general analysis of linear motion [3, 6, 7]. Vibration can be measured by direct comparison 
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of instantaneous dimensional parameters relative to some adequately fixed datum point in 
space. The fixed datum point can be on an independent measurement framework.  
 
 The accelerometer is the main vibration sensor. It is formed with a mass, and spring 
having some damping. If operating in its linear range, it will exhibit a second order linear 
system output response, qo, that is related to an input function, qi, by the generalized 
differential equation [7]: 

 

ioo
oo qqa

dt
dqa

dt
qda

=++ 1
2

2
2                                                                              (1) 

 
For the specific mechanical vibratory system given in Fig. 3, equation (1) becomes: 

 

ios
oo qxk

dt
cdx

dt
xmd

=−+2

2

                                                                               (2) 

 
Where m is the effective mass, c the viscous damping factor and ks the spring compliance. In 
practice, these three components may be distributed to a varying extent across an object. 
Often, they can be adequately considered using the lumped model shown. 
 

 
Fig.3 – One degree of freedom, spring-mass-damper system model 

 
 
VIBRATION MEASUREMENT  
 Many vibration measurements make use of the mass-spring, seismic, sensor system. 
Other methods of vibration measurement used include inductive, capacitive, and optical 
methods that are primarily noncontact displacement measuring methods having a fast 
response and small range capability. Given the appropriate design of spring-mass-damping 
combination a seismic sensor attached to a vibrating surface can yield displacement, velocity, 
or acceleration data [6]. It is, however, often possible to derive one variable from another by 
mathematical integration or differentiation. The principles and theory of this kind of sensor 
are covered in this Article.  

 
 Two forms of seismic sensor exist (see Fig. 4). The first, called the open-loop sensor 
make use of the motion of a mass moving relative to the support case to operate either a 
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displacement or a velocity sensing transducer. The second form closes the loop (close-loop 
sensor) using the output signal to produce an internal force that retains the mass in the same 
relative position with respect to the case, the magnitude of the force needed to effect balance 
being a measure of the vibration parameter. This method is much more effective [3, 4]. 

 

(a) 

 

(b) 
Fig.4 – Open (a) and close (b) – loop seismic of vibratory sensor 
 

 Proper selection and integration of sensors and transducers are crucial in instrumenting a 
vibrating system. A measuring device passes through two stages in making a measurement. 
First, the measurand is sensed; then, the measured signal is converted into a form that is 
particularly suitable for signal conditioning, processing, or recording. Often, the output from 
the transducer stage is an electrical signal. It is common practice to identify the combined 
sensor-transducer unit as either a sensor or a transducer. Commonly used transducers are 
velocity pick-up, accelerometers and Proximity Probes [8, 5]. Transducers are divided into 
two broad categories: active transducers and passive transducers [8].  
 

• Passive transducers do not require an external electric source for activation.  
• Active transducers do not possess self-contained energy sources and thus need 

external activation.  
 
Displacement – Proximity Probes 
 Displacement is measured with a contacting displacement transducer (Proximity 
Probes). The contacting displacement transducer is a mechanical device that measures relative 
motion between two surfaces. The resulting signal is the measured displacement. All vibration 
transducers measure motion in their mounted plane. The probes of this type of installation are 
mounted 90° apart from each other [5]. It is possible to measure displacement with an 
accelerometer, acceleration with a velocity transducer, etc. However, the signals must be 
either differentiated or integrated [3]. 
 
Velocity-pickup 
 Velocity is measured with a velocity transducer (see Figure 5) that has a relatively flat 
frequency response between 10 and 2,000 Hz. The prime method used to generate a direct 
velocity signal makes use of the law of electromagnetic induction. This gives the electrical 
voltage e generated as N turns of an electric coil to cut magnetic flux � over time t as 
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dt
dNe φ

−=                                                                                                         (3) 

 
 Velocity sensors are thus self-generating; they produce a voltage output that is 
proportional to the velocity at which a set of turns moves through a constant and uniform 
magnetic field. For best results, the mounting location must be flat, clean and slightly larger 
than the velocity pickup. If it is possible, it should be clamped with a separate mounting 
enclosure. Usually, the vibration signals in the vertical, horizontal and axial directions may 
differ [8, 6]. 

 

 
Fig.5 – Rectilinear velocity transducer 

 
Accelerometer 
 Acceleration is measured with an accelerometer. The frequency response is greatest 
when measuring high frequencies. At the very low frequency end of the accelerometer 
response, the transducers become ineffective as accelerometers because the accelerations 
produce too small a displacement to be observed against the background noise level. An 
accelerometer measures the vibration generated by using piezoelectric crystals, as shown in 
Figure 6. A piezoelectric crystal produces a voltage signal when the crystal is deflected. A 
change in speed will cause the crystal to deflect and display a change in vibration. An 
accelerometer must be used when the expected frequencies are greater than 2,000 Hz [3, 6, 8]. 

  

 

Fig.6 – piezoelectric accelerometer and frequency-respond curve for a piezoelectric 
                  accelerometer 

 
DATA PROCESSING  
 Signals obtained in vibration measurements will take many forms depending on the 
vibration characteristics of the object under test. These will include, repeating pulses, sine 
waves, complex waveforms, and noise. Their nature can be continuous, having the same 
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signal waveform, modulated amplitudes, random and varying waveforms with time. This 
signal contains all frequencies, harmonics, and sub-harmonics. The phase relationships of 
these frequencies are also contained in the signal. Pulses, amplitude modulation, frequency 
modulation, truncation, and distortion are also present. The frequency spectra are plots of 
amplitude versus frequency. These spectra contain frequency, harmonics, sub-harmonics, and 
sum and difference frequencies. The FFT produces the frequency spectrum from the time 
signal, based on electronic physics [8, 3].  
 
DISCUSSION AND CONCLUSION 
 The primary objective of this paper-work was to explain the basic theoretical and 
practical aspect in vibration measurement analysis: why and how a mechanical vibration 
signal can be converted into an electrical signal and analyzed, at the technical and engineering 
education level. Equal emphasis was given to theory and practical application, relevant to new 
trends in technical education of vibration measurement analysis. Various types of motion and 
different ways to measure motion were discussed. The relationship between velocity, 
displacement and acceleration were addressed. It was found that, there exist many general 
literatures on the kinds of transducers that are used to measure the various vibration variables. 
Whereas the data processing has changed greatly over the past decades, the sensing principles 
and nature of vibration remain the same, making older works valid for many aspects of 
vibration. Below is a list of literatures, which will be of value to those who require more than 
the limited introduction that an article such as this can provide.  
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3.20 CATIA V5 A JEJÍ VÝUKA NA FVTM UJEP 
 
CATIA V5 AND ITS EDUCATION AT FPTM UJEP 
 
Nataša NÁPRSTKOVÁ 
 
ÚVOD  

V průmyslu vznikají nejrůznější problémy, které je nutno řešit a pro jejich řešení 
existují nejrůznější metody a postupy. Úkolem technického vzdělávání je také ukázat 
studentům prostředky a umožnit jim získat praktické zkušenosti pro řešení problémů ve 
výrobě. CAx aplikace jsou jednou z možností, jak některé výrobní úkoly účinně řešit a proto 
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je důležité, aby se studenti s jejich významnými zástupci seznámili. Jedná se zejména o oblast 
CAD, CAM a CAE. 

Výuka CAD/CAM/CAE systémů na vysokoškolských pracovištích technického směru 
je důležitou oblastí vzdělávání studentů. Získáním zkušeností s použitím software z oblastí 
počítačové podpory designu, výroby, inženýrských prací atp. se studentům zvyšují možnosti 
na trhu práce a to zejména v průmyslových oblastech. Toto má význam právě nyní, kdy 
kolem měst vznikly a stále vznikají průmyslové zóny a společnosti v nich velmi často 
používají různé software tohoto typu. 

Jedním z takových komplexních produktů je CATIA V5, kterou používají firmy často 
orientované např. na automobilový průmysl. V okolí Ústí nad Labem je také několik firem, 
které tento software používají. A právě na základě těchto skutečností se FVTM rozhodla 
zrealizovat na své půdě výuku tohoto software. Pro tento účel byl podán projekt v rámci 
grantu Fondu rozvoje vysokých škol Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy s názvem 
„Tvorba nových předmětů Catia – 3D modelování a Catia – obrábění v rámci stávajícího 
studijního programu Strojírenská technologie”, který byl řešen v roce 2010. 

V tomto článku jsou popisovány jak cíle a způsob řešení tohoto projektu, tak také 
samotný produkt CATIAa jeho přínos pro výuku studentů na FPTM UJEP. 
 
PROJEKT FRVŠ 

Cílem tohoto projektu bylo vytvoření nových aktuálních předmětů Catia-3D 
modelování a Catia-obrábění v rámci studijního programu Strojírenská technologie. Jednalo 
se o zabezpečení softwarového vybavení těchto předmětů pro jejich výuku.  

Tento software umožní studentům seznámit se se špičkovým softwarem v oblasti CAx 
aplikací a dovolí jim získat zkušenosti při jeho použití, což určitě zvýší možnosti uplatnění 
studentů na trhu práce. Zavedení předmětů rozšiřuje pro studenty možnosti rozšíření jejich 
kvalifikace v aktuální a firmami požadované oblasti. Získají také další teoretické znalosti 
z oblasti terminologie a způsobu použití CAx software v oblasti počítačové podpory designu, 
výroby atd. 

Co se týče řešení samotného projektu, v průběhu roku 2010 bylo z přidělených 
prostředků zakoupeno 15 licencí software CATIA V5 a výukové podklady jak pro 
vyučujícího tak pro studenty (studenti si mohou tyto materiály zapůjčit). V současnosti je tedy 
na FVTM vybavena celá počítačová učebna s tímto software a studenti mají možnost se s ním 
seznámit a aktivně ho využívat. 
 
 
CATIA V5 

CATIA V5 je software, který v současnosti může z velké části pokrýt dnes tak často 
využívanou oblast, jako je životní cyklus výrobku, tzn. že zahrnuje oblasti od návrhu designu, 
až po vlastní konstrukci, může provádět různé analýzy, simulace a optimalizace, vytváří se 
zde výkresová  dokumentace a také  NC programy pro samotnou výrobu. 

Může se uplatňovat a uplatňuje se v široké oblasti strojírenství, jako jsou automobilový 
či letecký průmysl, výroba spotřebního zboží, výroba obráběcích strojů či investičních celků 
těžkého strojírenství. 

Celá CATIA V5 spočívá na třech různých platformách: P1, P2 a P3, které se zaměřují 
na specifické úrovně dle potřeb zákazníka, ale data vytvořená v jedné platformě lze použít i v 
produktu z platformy druhé.  

CATIA V5 je modulárně řešená a skládá se z několika oblastí, které si uživatel může 
dle svých potřeb zvolit. Jsou to Mechanical Design, Shape design and Styling, Produkt 
Synthesi, Equipment and systeme Engineering, Alaysis, Machining a Infrastructure.  
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VÝUKA CATIA V5 NA FVTM 

V rámci zvyšování kvalifikace studentů FVTM bylo původně plánováno zrealizovat 
pouze předměty dva, jak vypovídá název projektu (viz výše), ale protože byly na FVTM 
v roce 2010 nově akreditovány nové studijní obory a to Materiály a technologie v dopravě 
(pro bakalářsky stupeň) a Materiály a technologie v dopravě – navazující magisterský stupeň 
studia a to v obou formách studia, jak v prezenční tak v kombinované, budou výše zmíněné 
předměty nabíhat do výuky také jako předměty povinné. Studium bakalářského stupně bylo 
zahájeno již v tomto akademickém roce.  

V současnosti mají studenti z celé univerzity možnost zapsat si v rámci stávajícího 
studia jako nepovinné tyto předměty: 

• CATIA I s rozsahem 0/4 hodin týdně v prezenční formě a 12 hodin za semestr 
v kombinované formě studia (shoda s původně plánovaným předmětem Catia – 3 D 
modelování, plánovaný rozsah 0/2 týdně), 

• CATIA II s rozsahem 0/3 hodin týdně v prezenční formě a 12 hodin za semestr 
v kombinované formě studia (další předmět, který navazuje na předmět předchozí, 
nebyl zahrnut v projektu), 

• CATIA – technologie s rozsahem 0/3 hodin týdně v prezenční formě a 12 hodin za 
semestr v kombinované formě studia (shoda s původně plánovaným předmětem Catia 
– obrábění, plánovaný rozsah 0/2 týdně). 

Předmět CATIA I zprostředkovává získání znalostí 3D modelování v programu CATIA 
V5. Cílem totho předmětu je seznámení s nejvíce používaným software v automobilovém 
průmyslu a příprava absolventů pro automobilový průmysl do oblasti konstrukce a projekce. 
Studenti se zde seznamují  se základy tvorby 3D modelů, s prostředím samotné CATIE. Zjistí, 
jak se tvoří skica a jaké je její použití. Seznámí se také s podstatou tvorby výkresové 
dokumentace, která je také velmi důležitým výstupem konstrukce a 3D modelu. Předmět 
zahrnuje následující body: 

• CATIA uživatelské rozhraní, prohlížení a zacházení s objekty, dokumenty CATIA a 
pracovní oblasti 

• Úvod do modelování - skicování a vazbování skic (profilu) - modul Sketcher 
• Tvorba skicově založených operací, Aplikace vzhledových operací atd. 
• Modifikace součástí, Part Management (pojem body a booleovské operace) 
• Tvorba drátové a plošné geometrie, operace s drátovou a plošnou geometrií 
• Tvorba plošných modelů 
• Úvod do modelování sestav - tvorba a sestavování komponentu, vazby mezi 

komponenty sestav 
• Modifikace sestav, kusovník 
• Úvod do Generative Drafting - vytvoření prázdného výkresu, hlavní pohled, 

Doplňování pohledu s geometrií modelu atd. 
• Kótování a popisy, provádění změn na výkrese a tisk 

Další předmět CATIA II prohlubuje a doplňuje znalosti 3D modelování a seznamuje s 
dalšími možnostmi využití tohto software. Cílem předmětu je navázání na předmět CATIA I, 
dále prohloubení znalostí modelování ploch a seznámení se se základy napěťových a 
pevnostních simulací a kinematiky. Předmět obsahuje následující body: 

• Pokročilé použití Generative Shape Design 
• Tvorba drátové geometrie a ploch 
• Hybridní modelování (kombinace objemových, plošných a drátových prvku) 
• Modifikace plošných těles 
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• Kinematika - základní pojmy a proces výpočtu 
• Tvorba mechanismu, kinematické dvojice, vstupní funkce 
• Analýza a výpočet mechanismu 
• Cyklus design-analýza 
• Pevnostní a napěťové analýzy 

Poslední předmět CATIA – technologie  seznamuje studenty s využitím aplikace 
CATIA jako CAM  aplikace a přibližuje studentům její základní možnosti v této oblasti. Jeho 
cílem je zprostředkování znalostí z oblasti obrábění a to právě při použití CATIA. Předmět 
obsahuje tyto body: 

• Technologické moduly, úvod do obrábění, základní pojmy 
• Soustružení - základní operace, výpočet a vizualizace dráhy 
• 2,5 osé frézovací operace, axiální (vrtací, vystružovací, ...) operace, výpocet a 

vizualizace dráhy nástroje 
• Práce s obráběcími nástroji a pomocné operace (rotace pracovního stolu a výměna 

nástroje) 
• Tvorba frézovacích features a jejich využití pro tvorbu NC programu 
• 3 osé frézovací operace, axiální (vrtací, vystružovací, ...) operace 
• Víceosé obrábění 
• Generování výstupu (NC kódy, HTML dokument atp.) 

Z těchto informaci vyplývá, že studenti získají poměrně široký přehled o možnostech a 
použití této aplikace. 

Dalším bonusem je, že studenti budou moci tento software využít při řešení svých 
závěrečných prací (bakalářské a diplomové práce), což jim ještě dále rozšiřuje další možnosti 
získání praktických dovedností v této aplikací, které budou moci využít ve svém dalším 
povolání. Při zpracování těchto prací se zpravidla jedná o řešení nějakého konkrétního 
problému či úkolu z výroby přímo od firem a studenti tak budou moci předvést své 
dovednosti také svým potenciálním zaměstnavatelům, a to při řešení něčeho reálného, nikoliv 
jen teoretického úkolu. 
 
ZÁVĚR  

Z výše zmíněného je patrno, že po absolvování těchto předmětů studenti získají ucelený 
pohled na danou tématiku. Seznámí se výhodami propojení CAD a CAM aplikací a získanými 
dovednostmi se mohou zvýšit jejich šance na uplatnění na pracovním trhu a to zejména 
v Ústeckém kraji, kde je nezaměstnanost viditelným problémem. 

Použití CAx aplikací dovoluje řešit problémy v nejrůznějších oblastech a proto je 
důležité, aby se studenti s jejich významnými zástupci seznámili. Software je možno také 
využít při řešení závěrečných prací. 

Získání produktu CATIA V5 pro výuku na FVTM znamená další rozšíření možností pro 
studenty a také možná jisté zatraktivnění učiva, protože studenti nyní mají možnost seznámit 
se s rozšířeným a ve firmách často používaným softwarem. 
 
Tento příspěvek vznik díky projektu FRVŠ MŠMT č. 1591/2010, okruh F, specifikace b. 
 
LITERATURA- 
• ČUBOŇOVÁ, N.: Tools, Applications and Technological Possibilities of CAD/CAM 

Systems at Engineering Industry. In: Science Report Project CII-PL-0033-01-0506, 
Development of Mechanical Engineering as a Tool for Enterprise Logistic Progress, 
November 2006, s.95-104, ISBN 83-89873-28-1 



 „Strategie technického vzdělávání v reflexi doby“ 
Ústí nad Labem  

 - 241 - 

• MEČIAROVÁ, J. Využiti CA systémov při výučbe výrobných technológií. Inovatívne 
postupy výučby výrobných technológií na univerzitním stupni št´údia, sborník vedeckých 
príspevkov, vydaný pro príležitosti ukončenia projektu KEGA 3/5209/07, TU vo Zvolene, 
2009, ISBN 978-80-228-2050-9 

• MÜLLER, M., HRABĚ, P., CHOTĚBORSKÝ, R., 2008: Optimization of surface 
treatment paremetrs in adhesive bonding technology. In 7th International scientific 
conference engineering for rural development. Jelgava: LUA, 2008, p. 214 – 219. ISSN 
1691-3043. 

• PRODUCT LIFECYCLE MANAGEMENT [online]. BEKO Engineering, spol. s r.o. , 
Praha. last update 2010, [cit.5.3.2010] Available at http://www.catia.cz/CATIA-
V5.12.0.html 

• TECHNODAT [online]. Technodat, CAE-systémy s.r.o., Zlín. last update 2010, 
[cit.1.3.2007] Available at http://www.technodat.cz/catia-v5  

 
 
3.21 NÁVRH EXPERIMENTU PRO VYUŽITÍ STUDENTY 
 
EXPERIMENT PROPOSAL FOR STUDENT USE 
 
Nataša NÁPRSTKOVÁ 
 
ÚVOD  

Zapojení studentů do řešení praktických úkolů je důležitou složkou jejich studia, které 
jim pomůže získat praktické zkušenosti a dovednosti, které potom mohou použít ve své další 
kariéře. V tomto článku je popsán návrh delšího experimentu, do jehož řešení jsou a budou 
zapojeni studenti KTMI FVTM UJEP. To jim samozřejmě přinese nejen praktické zkušenosti 
s použitím nejrůznějšího přístrojového vybavení katedry, ale seznámí je také s realizací a 
průběhem různých zkoušek a postupů. 

Rozvoj současné techniky je ve stálé větší míře bezprostředně spojován s vývojem a 
použitím nových kovových materiálů. Navrhovaný průběh experimentu zpracovává možný 
postup při analýze vlivu tvrdých kovových částic, které vznikají v hliníkových slitinách po 
očkování či modifikováni, na opotřebení obráběcích nástrojů. 

Studenti se zde seznámí nejen s teoretickými základy (např. příprava taveb 
experimentálních materiálů - zde se musí seznámit se základním dělením hliníkových slitin a 
jejich složením, dále poznají teoretické základy opotřebení řezných nástrojů a materiálů, které 
se pro ně používají atd.), tak získají i praktické zkušenosti při provádění taveb 
experimentálních materiálů, při NC programování, zjistí, jak se takový experiment plánuje a 
co vše a jak lze při daném řešení analyzovat a zkoušet. 
 
PŘÍPRAVA EXPERIMENTU – JEHO VÝCHODISKO 

Na KTMI FVTM UJEP se v současnosti mimo jiné řeší dlouhodobější výzkum, který se 
týká zjišťování a analýz některých vlastností určitých hliníkových slitin. Do tohoto výzkumu 
jsou zapojeni také studenti KTMI. 

Pro přípravu experimentu bylo nutno nejprve udělat základní rešeršní řízení. Při něm 
jeden ze studentů zmapoval základní problematiku hliníku a slévárenských hliníkových slitin, 
jejich druhy a rozdělení a dále se soustředil na hliníkové slitiny typu Al-Si (siluminy), pro 
některé z nichž je výzkum prováděn. Zde se student seznámil s praktickými informacemi 
z oblasti složení materiálů, jejich vlastností a jejich použití. tyto informace bylo nutné také 
utřídit a sestavit je do ucelenějšího celku. na této činnosti se také studenti podíleli. 
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Jelikož jednou z důležitých částí výzkumu je také vliv očkování a modifikování 
některých slitin typu Al-Si na jejich vlastnosti při obrábění. I zde se studenti podíleli na 
získávání a sestavování základních informací. Nad rámec výukových osnov se museli 
obeznámit s problematikou slévání hliníkových slitin, s účelem a důsledky jejich 
modifikování a očkování. Protože tyto úpravy se provádějí pomocí některých prvků a jejich 
sloučenin, vznikají v těchto sloučeninách mimo jiné také tvrdé intermetalické fáze, které 
mohou mít vliv na opotřebení obráběcích nástrojů a proto si studenti také museli podrobněji a 
hlouběji přiblížit například  problematiku opotřebení řezného nástroje (obr.1).  

 
Obr. 1 Druhy opotřebení nástroje 

Po provedení všech nutných rešerší a shromažďování teoretických informací bylo 
dalším nutným krokem pro naplánování experimentu, jehož řešení se studenti budou účastnit, 
zmapování technických možností KTMI FVTM a na jejich základě navrhnout průběh 
konkrétních zkoušek a analýz.. Již do tohoto návrhu byly opět zapojeni studenti a rovněž 
budou zapojeni do provádění konkrétních zkoušek. 
 
NÁVRH EXPERIMENTU 

Samotný návrh experimentu, na kterém se studenti podílejí a dále budou podílet a tím si 
rozšíří své vědomosti a praktické dovednosti a zkušenosti, se tedy týkal zmapování možnosti 
nejrůznějších zkoušek, které lze na připravených vzorcích provést. Základní schéma tohoto 
návrhu je na obr.2.  
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Obr. 2 Návrh postupu experimentu 

Na tomto schematu (obr. 2) je vidět možnosti navrženého experimentu. zahrnuje použití 
nejrůzmnějšího zařízení, které je na KTMI FVTM k dospozici.  

Cílem tohoto experimentu je, jak již bylo výše řečeno, analyzovat vliv tvrdých 
intermetalických částic, které vznikly při očkování či modifikování určitých hliníkových slitin 
typu Al-Si na opotřebení řezného nástroje při jejich obrábění.  

Tento návrh lze považovat za návod, jak dále postupovat při řešení celého výzkumného 
úkolu a je možné ho použít pro další práci se studenty. 
 
Výroba vzorků  

Prvním krokem bylo pospat pro studenty postup při výrobě vzorků. Při realizaci této 
části, si studenti prakticky vyzkouší výpočty vsázek pro potřebné druhy taveb a také se 
seznámí s průběhem takové tavby. Budou vytvářené slitiny očkovat a modifikovat různými 
prvky. To vše jim velmi přiblíží používaná zařízení a jejich možnosti a teoretické pojmy se 
pro ně stanou realitou. Pro tento případ (tedy provádění jednotlivých taveb) je na KTMI 
k dispozici kovová forma (obr.3) s jejíž pomocí se budou vytvářet všechny potřebné odlitky. 
Tavby budou probíhat v elektrické peci, která je na KTMI pro podobné účely také k dispozici.  
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Obr. 3 Kovová forma 

Od každého druhu materiálu budou provedeny minimálně tři tavby (pro každý obsah 
očkovadla či modifiátoru). 
 
Obrábění vzorků 

Dalším krokem je obrábění vzorků, které vzniknou po tavení jednotlivých materiálů.. 
Zde se studenti seznámí také využitím CAD/CAM systémů a s problematikou programování 
NC strojů, neboť veškeré obrábění bude probíhat na stroji SUF 16 (obr.4 který je na KTMI 
dostupný a v podstatě v současnosti nejlépe (byť s jistými omezeními) odpovídá požadavkům 
na konstantní řezné podmínky obrábění, aby bylo možné porovnávat vliv jednotlivých 
připravených materiálů na řezné nástroje. Studenti tedy také musí sestavit  řídící NC 
programy pro obrábění vzorků. 
 

 
Obr. 4 Soustruh SUF 16 

Výsledné odlitky budou zarovnány a obrobeny na základní výchozí rozměr a poté 
budou obráběny dle stanovených konstantních podmínek, aby bylo možné poté vyhodnotit 
případný vliv tvrdých částic v materiálu na materiál řezného nástroje. Obrábění bude probíhat 
na určitý průměr. Z tohoto obrábění potom ze zbylého obrábění bude vyrobena tyčka pro 
zkoušení na trhačce (i pro výrobu tyčky pro trhání studenti sestaví NC řídící program). 
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Návrh zkoušek a jejich vyhodnocení 
Dále bylo zmapováno přístrojové vybavení KTMI a na tomto základě byly provedeny 

návrhy pro vyhodnocení zkoušek a analýz, které bude moci po obrábění či přímo při něm 
provést. 

Jak již bylo výše řečeno, prvořadým úkolem je určení a analýza opotřebení nástrojů po 
obrábění různých slitin tipu Al-Si, ale v návaznosti na to je nutno provést také řadu dalších 
analýz a zkoušek, aby výsledky byly relevantní. 

Po zmapování situace na KTMI, jehož se také studenti účastnili, byly navrženy ještě 
některé zkoušky mechanické a metalografické (statická zkouška tahem, měření drsnosti 
povrchu, makrostrukturní a mikrostrukturní analýza, analýza chemického složení atp. 
• Makroskopické měření na opotřebeném nástroje (zvětšení cca do 50x) 

V prvé řadě bude možné nástroj hodnotit makroskopicky. Pro tento účel je na KTMI 
možno využítt Mikroskopo Olympus SZX10 (obr.5). 

 
Obr. 5 Mikroskopo Olympus SZX10 

Na obr. 6 a 7 jsou ukázky použité a nepoužité břitové destičky, na kterých studenti 
zapojení do projektu cvičně určují druhy a velikosti opotřebení. 

  
a)nepoužitá destička b)použitá destička 
Obr. 6Ukázka čela řezné destičky CNMS 120408 zvětšené mikroskopem SZX10 



 „Strategie technického vzdělávání v reflexi doby“ 
Ústí nad Labem  

 - 246 - 

  
a)nepoužitá destička b)použitá destička 
Obr. 7 Ukázka hřbetu řezné destičky CNMS 120408 zvětšené mikroskopem SZX10 

• Mikroskopické zkoumání (zvětšeni od cca 100x) 
Dále je možné analyzované destičky zkoumat konfokálním mikroskopu Olympus LEXT 

OLS 3100. Na obr. 8 a 9 jsou ukázky možností tohoto mikroskopu, pomocí kterého bude 
možné získat další relevantní informace ohledně opotřebení řezného nástroje. 

  
a) nepoužitá destička b)použitá destička 
Obr. 8 Ukázka čela řezné destičky CNMS 120408 zvětšené laserovým mikroskopem LEXT 

 

a) nepoužitá destička b) použitá destička 
Obr. 9 Ukázka čela řezné destičky CNMS 120408 zvětšené laserovým mikroskopem LEXT 

v zobrazení 3D 
Na destičkách se pomocí mikroskopů mohou naměřit různé potřebné hodnoty (např. 

vB), které se poté vyhodnotí. Pro tyto účely jsou mikroskopy vybaveny vhodným softwarem. 
• Statická zkouška tahem 

Jelikož na KTMI je k dispozici také trhací stroj, bylo dále navrženo, aby se na vzorcích 
po obrobení po náležité úpravě (viz výše) provedla zkouška tahem a to dle normy ČSN 
420310. 
• Hmotnostní spektrometrická analýza 
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Dále bylo navrženo, aby po odlití vzorků byla provedena hmotnostní spektrografická 
analýza, přístroj pro tuto metodu bude v brzku na KTMI k dispozici. Tato analýza určí zda se 
v odlitcích nachází požadované množství patřičných prvků.  
• Makrostruktura a mikrostruktura vzorků 

Dalším krokem, který bude nutno vykonat, je analýza makrostruktury odlitků a to pro 
zjištění, zda tavba proběhla za správných podmínek a jak se projeví očkování a modifikování 
slitin na struktuře slitin. Na obr. 10 je ukázka makrostruktury jedné ze zkoumaných slitin. 

Důležité je samozřejmě také mikroskopické pozorování vzorků odlévaných slitin. Zde 
se studenti seznámí, a také si prakticky vyzkouší, jak se takový vzorek pro mikroskopické 
zkoumání připravuje. Na obr. 11 je ukázka mikrostruktury jedné ze zkoumaných slitin. 

Obr. 10 Příklad makrostruktury slitiny 
AlSi7Mg0,3 s obsahem očkovadla 0,05% Ti 

Obr. 11 Příklad mikrostruktury slitiny 
AlSi7Mg0,3 s obsahem očkovadla 0,05%Ti, 
zvětšeno 500x 

• Měření drsnosti povrchu obrobku  
Dalším měřením, které je možno v rámci těchto experimentů na KTMI provádět je 

měření drsnosti obrobeného povrchu. Pro tyto účely je zde k dispozici profiloměr Hommel 
tester T 1000. Studenti si vyzkouší práci s tímto přístrojem a získají praktické zkušenosti při 
vyhodnocování obrobeného povrchu. 
• Měření teplot při obrábění a zobrazení tvorby třísky pří soustružení 

Dále je možné v rámci řešení experimentů provést měření teploty při obrábění. 
K tomuto účelu je možno použít termokameru P620. Dále je možno také provést snímání 
tvorby třísky při řezném procesu a to vysokorychlostní kamera i-SPEED. Zde se studenti 
mohou seznámit s funkcemi a využitím dvou špičkových přístrojů, které se na KTMI nalézají. 
 
ZÁVĚR  

Příspěvek popisuje návrh průběhu experimentu, do jehož průběhu se již nyní zapojují 
studenti a nadále budou. Pro studenty je takový styk s reálným řešením určité problematiky 
z pedagogického hlediska velmi přínosný, protože se zde mohou setkat se samotným 
plánováním jednotlivých experimentů, s jejich skutečným průběhem, účastní se sběru dat a 
pracují na jejich následném vyhodnocování. Získají také určité zkušenosti s obsluhou 
přístrojů, ke kterým by se za obvyklých okolností nemohli dostat. Rozšíří si tak vědomosti a 
představu o vědecké práci, získají určité návyky, které se jim potom mohou hodit v budoucím 
zaměstnání. Z výše uvedeného textu vyplývá, že studenti získají znalosti z poměrně širokého 
spektra strojírenského oboru (materiály, metalografie, technologie, tepelné jevy atp.), což pro 
ně může být důležité při hledání dalšího uplatnění. 
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3.22 ZAJÍMAVÉ  JEVY JAKO  MOTIVAČNÍ  PRVKY  VE  VÝUCE 

FYZIKY 
 
INTERESTING  PHENOMENA  AS  A MOTIVATION  ELEMENTS  OF  PHYSICS  
TEACHING 
 
Vladislav NAVRÁTIL, Denisa KAWULOKOVÁ 
 
ÚVOD.  
Přirozená zvídavost a touha po poznání něčeho nového patří nesporně k těm lepším lidským 
vlastnostem. Pokud se navíc jedná o snadno pochopitelný jev (jakým je např. tzv. Mpembův 
jev) , bývá zájem o to větší. Celá záležitost je ještě umocněna skutečností, že objevitel tohoto 
jevu, Erasto Mpemba, pochází z Tanzánie a v době svého objevu (1969) měl pouze střední 
vzdělání. To mimoděk navodí téměř u každého myšlenku, že je stále ještě co objevovat a to 
nejen ve fyzice částic, kosmologii, molekulární biologii, či v nanotechnologiích.  
Po počátečním často nekritickém přijetí čehokoliv nového přijdou zpravidla ke slovu skeptici, 
kteří se začnou pídit po tom, za jakých podmínek k jevu dochází, zda je reprodukovatelný a 
pokud skutečně existuje, jak jej lze vysvětlit v rámci současných fyzikálních a chemických 
znalostí.  
Cílem našeho příspěvku je právě takové kritické experimentální prověření podmínek vzniku 
Mpembova jevu a jeho reprodukovatelnosti.  
 
MPEMBUV JEV 
Historie Mpembova jevu dostává již pomalu nádech ságy. Podle ní Tanzánský student Erasto 
Mpemba rád spolu se svými kamarády mlsal vlastnoručně vyrobenou zmrzlinu, 
připravovanou z převařeného a oslazeného mléka, které zmrazovali v mrazničce. Erasto byl 
všímavým studentem a zaznamenal, že horká zmrzlinová směs zmrzne dříve, než směs o 
pokojové teplotě. Svěřil se s tímto pozorováním svému učiteli fyziky, který mu vysvětlil, že 
to není možné a dokonce ho před spolužáky zesměšnil (zato byl „potrestán“, jeho jméno není 
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nikde uváděno). Teprve Erastův učitel z university v Dar es Salamu, Dr. Osborne, se začal 
tímto jevem zabývat a dospěl k názoru, že je možný (jeho experimentální výsledky však 
nejsou bohužel nikde publikovány). 
V následujících letech se různí vědci pokoušeli Mpembův jev vysvětlit pomocí různých 
fyzikálně-chemických faktorů, které v jeho průběhu působí. Bylo to například: 

- Změna kontaktu obou nádobek s podložkou (teplá se snadněji „protaví“ do ledu na 
dně mrazničky a potom díky lepšímu kontaktu je lépe ochlazována). 

- Proudění teplé vody (a tím i ochlazování) je intenzivnější, než je tomu u vody 
chladnější (to však nevede k cíli, jednou musí teplá voda dosáhnout teploty vody 
chladné a potom budou ochlazovány stejně). 

- Rozpuštěné plyny, kterých je v teplé vodě méně, mohou mít vliv na rychlejší tuhnutí. 
To však nebylo experimentálně prokázáno. 

- Rozdíl v mikrostruktuře kapaliny teplé a studené – v teplé jsou klastry „rozbity“ 
vařením. 

- Přechlazení kapaliny. 
- Změna režimu chlazení mrazničky při vložení horké kapaliny, atd. 

 
Na podporu Mpembova jevu jsou rovněž uváděny argumenty typu „již staří Řekové…“ (prý 
již Aristoteles popisoval podobný jev). Pro podporu jevu prý hovoří i praktická zkušenost, že 
kluziště jsou polévána horkou vodou, aby dříve zamrzla [1-5]. 
Ve všech těchto případech (včetně Mpembovy zmrzliny) se však jedná o systémy dosti vágně 
definované (možná přítomnost vrstvy ledu na dně mrazničky, kluziště, atd.). V naší práci se 
budeme snažit co nejvíce omezit vliv rušivých vedlejších faktorů a pro měření si vybereme 
velmi jednoduchý, co nejlépe definovaný systém. 
 
EXPERIMENTÁLNÍ  VÝSLEDKY 
Experimentální ověřování Mpembova jevu bylo prováděno na katedře fyziky PdFMU pomocí 
velmi přesného termometru Giessinger GMH 3250, umožňujícího měření časového průběhu 
teploty v malých objemech s přesností 0,10C. Pomocí software GSOFT jsme získali velké 
množství závislostí t= f(�) (t je teplota ve 0C a � je čas) pro užitkovou i destilovanou vodu za 
různých počátečních podmínek přípravy (voda několikrát převařovaná, voda ohřívaná 
v mikrovlnné troubě, voda ze studny i vodovodu, atd.). Dále jsme prověřovali některé roztoky 
solí a kyselin a jiné homogenní kapaliny. Přesně stejná množství (80 ml) teplé i studené 
kapaliny byla umístěna do dvou stejných plastových nádobek a uložena na polystyrénovou 
podložku do mrazničky. Měření teploty bylo prováděno uprostřed každého z obou objemů. 
Takové experimentální uspořádání umožnilo nastavit co nejjednodušší počáteční podmínky, 
oproštěné od všech možných parazitních jevů (již uvedené protavování teplé nádobky do ledu 
na dně mrazničky, vliv odpařování, vliv sousedních předmětů, nacházejících se v mrazničce, 
atd.). 
Proměřili jsme, jak již bylo naznačeno, celou škálu různých kapalin: destilovanou vodu 
jednou či víckrát převařenou, různý počáteční rozdíl mezi teplotami vody v obou nádobkách 
(od 100C až po 500C), užitkovou vodu z vodovodu i ze studny, roztoky NaCl různé 
koncentrace, roztoky kyseliny askorbové různé koncentrace, jablečný mošt a mléko oslazené 
cukrem (různá koncentrace). Abychom se co nejvíce přiblížili k podmínkám Mpembova jevu, 
proměřili jsme i dva druhy zmrzliny. Ve všech případech jsme získali typické křivky tuhnutí 
s více či méně ostře vyjádřenou oblastí fázové změny (Obr.1 - 7). Ani jednou jsme však 
nezaznamenali, že by teplá kapalina zmrzla dříve, než kapalina studená. 
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Zdánlivý „Mpembův jev“ lze pozorovat pouze v případě, že množství teplé kapaliny bude 
poněkud menší, než množství kapaliny studené, jak plyne z Obr. 8 – 10. V případě 
destilované vody činí takové množství cca 10 ml, což činí 12 % (objemových). 
 

 
Obr.1. Destilovaná voda 

 

 
           Obr.2. Voda z vodovodu 
 

 
 Obr.3. Vodní roztok NaCl (1,0wt.%) 
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Obr.4. Vodní roztok NaCl (10 wt.%) 
 

 
Obr.5. Silně oslazené mléko (podle E. Mpemby). 
 

 
Obr.6. Ruská zmrzlina 
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Obr.7. Vodní roztok kyseliny askorbové (1 wt.%) 
 
 

 
Obr.8. Teplé vody o 5% méně. 
 

 
Obr.9. Teplé vody o 12% méně. 
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Obr.10. Teplé vody o 20% méně. 
 

 
ZÁVĚR 
Výsledky našich experimentů ukazují, že pokud je pokus uspořádán tak, že vliv parazitních 
vnějších činitelů je maximálně omezen, nepozorujeme žádný tzv. Mpembův jev. Zřejmě tedy  
platí jednoduchá logická úvaha, že teplá kapalina dosáhne teploty kapaliny studené později a 
proto u ní skončí fázová změna také později. Mpembův jev je podle našeho mínění artefakt, 
který pravděpodobně vznikl tak, že Erasto vkládal do mrazničky menší množství horké 
zmrzlinové směsi, než směsi studené (část se jí mohla odpařit). Rovněž není vyloučené, že na 
dně mrazničky byla silná vrstvy ledu (v horkém a vlhkém Africkém klimatu by nebylo divu) a 
tak se mohla teplejší nádobka „zatavit“ do ledu více, než chladnější a tím vznikl lepší kontakt 
a zároveň lepší odvod tepla z nádobky. Další vysvětlení nemá smysl hledat, stojíme-li na 
stanovisku, že se jedná o artefakt. 
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3.23 ÚLOHA ETICKÝCH KOMPETENCIÍ V TECHNOLOGICKOM 
VZDELÁVANÍ 

 
THE ROLE OF ETHICS COMPTETENCES  IN TECHNOLOGICAL EDUCATION 
 
Daniela NAVRÁTILOVÁ 
 
ÚVOD  

Pri príprave budúcich adeptov technologického vzdelávania na vysokých školách 
integrálnou súčasťou univerzitného vzdelávania v súlade s európskym modelom je rozvoj 
kľúčových kompetencií, ktoré sa neviažu na konkrétnu profesiu, ale presahujú jej rámec. 
V tejto súvislosti za významné je možné považovať aj etické kompetencie, ktoré sa stávajú 
predmetom profesijnej etiky, v rámci technologického vzdelávania ide predovšetkým 
o inžiniersku etiku. 
 

     ETIKA, KOMPETENCIE A TECHNOLOGICKÉ VZDELÁVANIE 
Etické kompetencie prvotne vymedzuje zo sociálne - psychologického hľadiska 

Kohlberg. Ako aktuálne vystupuje jeho chápanie morálky ako kompetencie, od ktorého sa 
odvíja jeho vymedzenie etických kompetencií. Morálna kompetencia v jeho chápaní je 
schopnosť robiť rozhodnutia a súdy, ktoré sú morálne (to znamená založené na vnútorných 
princípoch) a na ich základe konať [Kohlberg, in Lind 2004 – podľa: Ráczová, B. – Babinčák, 
2009 s.26]. 

Pojem morálnej kompetencie je rozvíjaný predovšetkým v súvislosti s morálnym 
usudzovaním. Ide o spojenie prístupu, ktoré opiera morálne usudzovanie založené na 
dodržiavaní pravidiel stanovených spoločnosťou a morálne usudzovanie založené na 
vnútorných hodnotách - vnútorných dispozíciách. Ide teda nielen o požadované správanie na 
základe spoločnosťou požadovaných noriem, ale zároveň je to odraz vnútorných hodnôt, 
princípov a motívov. Z psychologického pohľadu, ako sa jednotliví autori odvolávajú na 
empirické výskumy, ani to však ešte nemusí viesť k morálnemu správaniu, pretože 
v realizácii, čiže v „čine“- ešte zohráva úlohu množstvo ďalších podmieňujúcich faktorov 
[porovnaj: P.Lajčiaková 2005, s.17; Vacek 2008]. 
 Za morálne konanie možno takto považovať konanie, ktoré korešponduje 
so všeobecne platnými morálnymi štandardami a súčasne s osobným morálnym presvedčením 
jednotlivca (pričom samozrejme môže nastať situácia, keď morálne presvedčenie jednotlivca 
sa nebude stotožňovať s morálnymi štandardami spoločnosti, ktoré nemusí byť v súlade 
s princípmi etiky a humánnosti). Vacek zároveň správne upozorňuje, že morálne presvedčenie  
smeruje k mravnému konaniu, iba ak má podporu v adekvátne rozvinutých vôľových 
a charakterových vlastnostiach (čestnosť, zásadovosť, cieľavedomosť, húževnatosť, 
vytrvalosť) [Vacek 2008, s.63]. 
 Problémom morálnych kompetencií sa zaoberá aj slovenská autorka Lajčiaková, podľa 
ktorej práve pojem morálna kompetencia predstavuje z psychologického hľadiska most medzi 
morálnymi postojmi či morálnymi hodnotami na jednej strane a morálnym správaním na 
druhej strane. Morálne postoje predstavujú prevažne hodnotiaci vzťah, v ktorom sa odráža 
nielen rozumové poznanie, ale predovšetkým subjektívne emocionálne hodnotenie morálnych 
problémov. 
 Morálne kompetencie takto môžeme  chápať ako spôsobilosť jednotlivca dospieť na 
základe svojich vnútorných zásad k morálnym úsudkom a následne konať v súlade s týmito 
úsudkami. Morálne kompetentná osoba sa teda nielen morálne rozhoduje, ale aj morálne 
koná. Jej morálne zmýšľanie sa odrazí  v jej následnom morálnom správaní. 
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 Morálne konanie je konanie v súlade s mravnými normami a hodnotami. Predstavuje 
to, čo skutočne robíme, ako sa prezentujeme navonok. Ale medzi morálnym konaním 
a morálnym myslením nemusí byť vždy súlad. Morálne konanie je ovplyvnené jednak 
úrovňou morálneho usudzovania, jednak situačnými faktormi. „Morálne myslenie (morálne 
usudzovanie) zahŕňa jednak znalosť morálnych noriem, ako i spôsob uvažovania o morálnych 
problémoch - spôsob ako jednotlivec vníma morálne problémy a pokúša sa ich 
riešiť“[Lajčiaková 2008, s.17]. 
 Význam Kohlbergovho vymedzenia morálky ako kompetencie je v tom, že poskytol 
jasnú konceptualizáciu vzťahov medzi morálnymi ideálmi a morálnym správaním – 
definovaním morálnej kompetencie ako „schopnosti dospieť k morálnym rozhodnutiam, 
úsudkom (založeným na vnútorných princípoch) a konať v zhode s týmito úsudkami“ 
[Kohlberg 1964, podľa Lajčiaková 2008, s.66]. 
 Takto bola morálnosť vyjadrená ako schopnosť, kompetencia (nielen ako názor, 
hodnota, ideál), čím sa prekonalo rozdelenie medzi emočnou, kognitívnou a konatívnou 
zložkou morálky. Ďalší význam tohto chápania morálky ako kompetencie podľa Lajčiakovej 
spočíva v tom, že morálnosť bola definovaná vo vzťahu k vnútorným, prijatým morálnym 
princípom jednotlivca, nielen v relácii k externým sociálnym normám a štandardom - to sa 
skôr označuje za konformnosť (ako snaha vyhovieť spoločenským normám a pravidlám). 
Z psychologického hľadiska (Lind 1997) morálnosť musí byť vyjadrená predovšetkým 
prostredníctvom pojmov opisujúcich vnútorné stavy, až následne môžeme opisovať vonkajšie 
správanie jednotlivca. Z toho potom vyplýva, že „správanie označujem ako morálne len v tom 
prípade, ak osoba koná v súlade s vlastnými morálnymi princípmi a zásadami“ [Lajčiaková 
s.67]. Samozrejme, tieto vnútorné morálne zásady a princípy musia byť v súlade zo 
základnými zásadami humánnosti a etiky.   

Pri rozvíjaní etických kompetencií budúcich inžinierov ako dôležitého predpokladu 
ich adekvátneho rozhodovania v súčasných zložitých sociálno-technologických súvislostiach, 
má podstatné miesto aj inžinierska etika ako jedna z podôb profesijnej etiky. Musíme pritom 
konštatovať, že inžinierska etika je v literatúre rozpracovaná len veľmi okrajovo, 
predovšetkým priamo pod týmto názvom. V anglickom jazyku poznáme pojem engineering 
ethics, vo francúzštine sa stretneme aj s pojmom éthic industriel (priemyselná etika). 
Priemyselná etika sa úzko spája s dejinami priemyslu a sociológiou priemyslu. 

V americkom prostredí je inžinierska etika chápaná ako aplikovaná etika, ktorá 
stanovuje štandardy správania pre inžinierov, predovšetkým v podobe zodpovednosti voči 
verejnosti, klientom, zamestnávateľom. Týka sa to inžinierov a ďalších technikov. Vychádza 
sa z toho, že inžinieri poskytujú nezávislé profesionálne služby, ktorých základným etickým 
krédom je verejné dobro, predovšetkým v zmysle bezpečnosti. Prvé etické kódexy pochádzajú 
už z  20 – tych rokov 20. storočia. Aktuálne tu vstupujú problémy whistleblowingu a hlavným 
problémom sa stáva konflikt inžinierskej etiky so záujmami podnikania.  

Predmet inžinierskej etiky  jednak úzko súvisí s problémami techniky a technológií, 
a jednak so samotným pojmom a profesijou inžinier 

Definícia a vymedzenie samotnej inžinierskej profesie koreluje s našimi 
vymedzeniami techniky a technológií, ktoré najkomplexnejšie v našom prostredí rozvinul 
český autor Tondl. Technický svet  je potrebné chápať ako multidimenzionálny systém, ktorý 
je tvorený pôsobením troch základných subsystémov: 
 - technologické znalosti 
 - technologické konanie a rozhodovanie 
  - technologické artefakty (umelé výtvory technickej činnosti) [Tondl 1998, s. 17]. 
 Jednotlivé zložky technického sveta sa vzájomne ovplyvňujú a podmieňujú. Ide 
o vzájomné prepojenie väzby znalostí, konania a rozhodovania a umelých výtvorov človeka. 
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Inžinier (z latinského ingenium) je osoba, ktorá na základe vedeckej prípravy má byť 
schopná riešiť problémy technologické, praktické a často zložité, súvisiace s návrhom, 
realizáciou a implementáciou produktov, systémov alebo služieb. Táto možnosť vyplýva z 
kombinácie technických znalostí na strane jednej, ekonomických, sociálnych a ľudských a na 
strane druhej, založených na kvalitných vedeckých základoch.  

Anglické encyklopédie definujú inžiniera ako toho, kto koncipuje návrhy; ako autora, 
projektanta a tiež aj ako vynálezcu, organizátora, atď. [Oxford English Dictionary, 1989]. 
Podľa Encyklopedia Britannica: „inžinierstvo je aplikácia vedeckých princípov s cieľom 
optimálnej premeny  prírodných zdrojov na  štruktúry, stroje, výrobky, systémy a procesy pre 
všeobecné blaho“ [Encyklopedia Britannica, 1997]. Cambell identifikuje „podstatu 
inžinierskeho prístupu“ ako „použitie modelov na koncipovanie správnych rozhodnutí“ 
[Cambell, 1993].  

Ako v USA, tak aj vo Francúzsku je profesia inžinier chránená aj členstvom 
v asociáciách.  

Samotný pojem profesia je z filozoficko – sociologického pohľadu považovaný za 
inštitucionalizované povolanie [porovnaj: Geist 1992; Sociologický slovník – Larousse, 2004; 
Velký sociologický slovník, 1996]. Aktuálnym sa stáva vymedzenie J. Kellera ako 
renomovaného sociológa, ktorý uvádza nasledujúce rozhodujúce znaky profesie, obsahujúce 
v sebe aj etický aspekt: 
- existencia systematickej teórie (formálnou podmienkou profesie je zvládnutie teoretickej 
prípravy – vysokoškolské vzdelanie), 
- profesijná autorita (založená na zvládnutí odborných vedomostí, ktorými bežný človek 
nedisponuje; schopnosť určiť, čo je dobré a správne pre klienta), 
- profesijná asociácia (organizácia reprezentujúca danú profesiu; záujem o odborný rast, čím 
sa vytvára monopol na odborné kompetencie svojich členov), 
- profesijná etika (normatívnym spôsobom reguluje správanie voči ostatným členom profesie 
a ku klientom). [Keller, 1992, s. 165 - 166] 
 Etický rozmer k inžinierskej profesii teda imanentne patrí. V mnohých etických 
kódexoch je explicitne postulovaná povinnosť nielen všeobecnej morálne zodpovednosti ako 
imanentnej súčasti zodpovednosti, ale aj povinnosť vedome ísť do sporu so zamestnávateľom 
pri konfrontácii s rôznymi etickými dilemami.  
 Vzhľadom na búrlivý rozvoj moderných technológií je aktuálne rozvíjaná 
predovšetkým v českom prostredí informačná etika, ktorá je vzťahovaná jednak k rozvoju 
informačných technológií a jednak všeobecne k problematike práce s informáciami 
(novinárska etika, knižnice a knihovníctvo, problém autorských práv, všeobecne 
zodpovednosť za prácu s informáciami a šírenie informácií). V tomto zmysle sa stretneme 
s podobou počítačovej etiky (computer ethics). V češtine autori Činčera Jan Informační 
etika.http://web.sks.cz/users/cn/etika/index.shtml (stav z 18. 12. 2001), Šindelář Jan. 
Informační etika.http://www.cuni.cz/~sindj9af/etk.htm (stav z 18. 1. 2002) a Janoš Karel 
Informační etika [Praha 1993] sa venujú tejto problematike v uvedených súvislostiach.  
 Informačná etika sa začala formovať vo svete aj u nás celkom nedávno Pomenovanie 
informační etika ("Informationsethik") prvýkrát  použil roku 1987 R. Capurro v súvislosti 
s etymologickou analýzou problematiky informácie [Capurro 1978]. 
 Dlhodobú  tradíciu však má formovanie etiky pri profesiách, ktoré s informáciami 
pracujú. Napríklad Americký kódex knihovníka bol prijatý už v roku 1938. V roku 1948 sa 
v Ženeve konala konferencia OSN, zaoberajúca sa slobodou informácií. Hlavne sa to týkalo 
informácií uverejňovaných v masovokomunikačných prostriedkoch. Hlavné zásady potom 
boli uverejnená vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv z roku 1948 (čl. 19). K čl. 19 tejto 
deklarácie bola v roku 1968 doložená Rezolúcia o slobode informácií. K zásadnejším 
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debatám na poli informačnej etiky potom došlo v 80. rokoch 20. storočia. V roku 1990 bola 
prijatá tzv. Informačná charta, v ktorej sú deklarované hlavné zásady slobody a etiky v oblasti 
informácií. U nás sú právo na informácie a slobodný prístup k informáciám kodifikované 
v Listine základných práv a slobôd SR. 

Ak hovoríme o informačnej etike z hľadiska predovšetkým informačných technológií, 
bude adekvátnejšie rozvíjať túto problematiku v rámci širšieho pojmu inžinierskej etiky. 

Pri aplikovaní inžinierskej etiky do podmienok konkrétneho vzdelávacieho procesu je 
potrebné mať na zreteli, že samotná technika zmenila a neustále mení povahu nášho konania 
V súčasnosti ešte viac platí konštatovanie Jonasa, že „priepasť medzi silou predvídajúceho 
poznania a  moci konania vytvára nový etický problém“ [Jonas 1997, s. 29].  

Aktuálnosť profesijnej etiky v tomto kontexte jasne vystupuje predovšetkým 
v súvislosti s jednou z jej základných paradigiem (E. Waldschűtz), ktorou je problém 
zodpovednosti v súčasnej „spoločnosti rozhodovania“, v ktorej tieto procesy rozhodovania sa 
čoraz viac stávajú konštitučným elementom spoločnosti, a profesionálneho rozhodovania 
spätého s technikou zvlášť. Zároveň tu ide aj o to, že dnes vieme, že veľa toho, čo by bolo pre 
rozhodovanie potrebné, nevieme a dokonca ani nemôžeme vedieť, no napriek tomu konáme. 
S tým sú spojené dva zásadné problémy, ktoré vytvárajú nasledujúce charakteristické znaky 
zmeny paradigmy v etike: 1. Riziko a zodpovednosť voči možným dôsledkom, ktoré sa dajú 
predvídať, no často iba s neurčitosťou, a ktoré nadobúdajú obrovské rozmery. Rozhoduje sa 
medzi lepším a dobrým, správnym a nesprávnym, možným a nemožným atď. Často sa však 
hodnota vytvára až týmto faktickým konaním v rozhodovaní, ale prinajmenšom najneskôr tým 
sa stáva eticky posúditeľnou. 2. Zodpovednosť v prípade „spoločnosti rozhodovania“ 
presahuje našu slobodu. Nesmieme všetko, čo môžeme. Predtým platilo pravidlo, že na to, aby 
sme mohli konať, teda rozhodovať, musíme poznať všetky následky konania. Odhliadnuc od 
toho, že aj predtým to bola iba ilúzia, dnes je to úplne nemožné – a predsa sa musíme 
rozhodovať [Waldschütz 1996, s. 518]. 

Princíp zodpovednosti nachádzame na prvom mieste predovšetkým u H. Jonasa, ktorý 
ho rozoberá v svojom kontexte traktátu technologicko – etického, ale jeho prvoradosť 
v hierarchii morálnych hodnôt, výmenou za deontologický princíp, podčiarkuje vo vzťahu 
k premenám morálky v postmodernej dobe aj Lipovetsky. Princíp zodpovednosti považuje za 
„samotnú dušu postmoralistnej kultúry“ [Lipovetsky 1999, s. 232]. 

V súčasnosti nestačí totiž iba rýchlo reagovať, treba sa predovšetkým rýchlo 
rozhodovať. Naša genetická výbava však limituje našu schopnosť generovať rýchle 
rozhodnutia. Tento fakt ešte viac zvyšuje úlohu zodpovednosti a predovšetkým zodpovedného 
konania. 
 
ZÁVĚR  

Nové trendy rozvoja predovšetkým informačných technológií podčiarkujú potrebu aj 
v rámci technologického vzdelávania venovať pozornosť rozvoju komplexného, kritického 
a samostatného myslenia študentov. Je to súčasť formovania uvedomelého postoja študentov 
k sociálnej realite, ktorej neoddeliteľnou súčasťou sa stávajú aj moderné technológie. Tento 
rozmer vzdelávania sa stáva jedným zo základných predpokladov prijímania kompetentných 
rozhodnutí v technickej praxi. Formovanie etických kompetencií prostredníctvom  inžinierskej 
etiky by sa malo stať dôležitým činiteľom vedomého zvládania procesov rozvoja techniky, 
vrátane informačných technológií.  
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3.24 INTERDISCIPLINARITA A INTEGRACE V OBLASTI 

TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 
 
INTERDISCIPLINARITY AND INTEGRATION OF TECHNICAL EDUCATION 
 
Jan NOVOTNÝ 
 
ÚVOD 

Obsah výuky technického vzdělávání na různých stupních úrovně si zde klade 
především za úkol vytvářet u studentů vztah k práci, materiálům, pracovnímu zařízení a 
výrobní praxi. Vytvářejí se základní dovednosti a návyky při práci s jednoduchými nástroji a 
stroji používanými též při drobné domovní údržbě. Zároveň je však studentům třeba vštípit 
vztah a postoj k technickým a přírodovědným oborům jako k celku. V dnešní době se 
setkáváme s katastrofickým nezájmem o tento druh vzdělávání a to jak ze stran studentů, tak i 
s malou podporou ze stran vzdělávacích institucí. Přitom kvalitní interdisciplinární výuka 
propojující oblasti technických a přírodovědných oborů patří k základním oborům vzdělávání 
a vytváří ve studentech vztah k těmto oborům při rozhodování o dalším stupni studia i při 
rozhodování o volbě povolání. 

Aby byl zabezpečen aktivní rozvoj tvůrčích schopností studujících jedinců, je třeba 
výchovně vzdělávací proces záměrně a systematicky připravovat. Žáci zde nejsou vedeni 
k znovuobjevování, ale více k vynalézání a tvoření. Samostatnou a tvořivou práci je však 
možné zavádět až tehdy, když si žáci osvojí základní pracovní dovednosti a postupy, naučí se 
vyžívat teoretických zákonitostí a zásad a přizpůsobí se pracovnímu prostředí. To znamená 
nechat průchod vzniku potřebných podmínek k samostatnému projevu, rozhodování a 
využívání získaných zkušeností, schopností a zájmů. 
 
 
METODY PROPOJENÍ AKTIVNÍ SPOLUPRÁCE MEZI RŮZNÝMI OBORY 
 Jako závažný problém se jeví skutečnost, že technicky zaměřené předměty jsou v praxi 
zaměřeny spíše na pracovní stránku než na technické vzdělávání. V mnoha státech však 
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probíhá technické vzdělávání žáků již nižších ročníků základních škol. Jako příklad lze uvést 
vzdělávání v Anglii. Zde se mezi základními předměty objevuje předmět „technika". Tento 
předmět obsahuje dvě základní složky: 
• plánování a technika, 
• informační technika. 
 První složka předmětu technika je zaměřena na určování potřeb a možností, 
zhotovování a plánování návrhů, vyhotovení a hodnocení. Ve své podstatě jde o rozvoj a 
používání výrobků, práce s materiály, práce v oblasti uspokojování lidských potřeb, 
rozšiřování možností. 
 Druhá složka je zaměřena na zprostředkovávání informací, plánování skutečných i 
představovaných situací, jejich rozvoj, měření a řízení fyzikálních proměn, tedy jde o rozvoj 
informačně-technických schopností, seznamování s počítači jako jedním ze zdrojů informační 
techniky. 

Domnívám se, že i pro žáky našich základních a středních škol by bylo velmi 
prospěšné zařazovat do stávajících předmětů praktické činnosti a pracovní výchova více 
technických zručností a vědomostí, jako jsou  
 obsluha technických zařízení a přístrojů, které jsou přiměřené jejich věku a schopnostem, 
 poznatky z oblasti výrobních technologií, které jsou potřebné pro stanovení pracovních 

postupů, organizaci práce, určení materiálu, nástrojů, nářadí a pomůcek, 
 přiměřená znalost grafické komunikace, která je důležitá pro orientaci i v jednoduchých 

technických výkresech a pracovních návodech, 
 poznatky z oblasti konstruování, které jsou potřebné např. při pracích montážních a 

demontážních, ale i při práci se dřevem, 
 základní znalosti z oblasti informačně-komunikačních technologií, které jsou potřebné pro 

získávání informací, simulaci jednotlivých jevů, i jako komunikační prostředek, 
 rozvoj technické tvořivosti a představivosti, které jsou nezbytné např. při překonávání 

překážek, jakými mohou být např. nedostupnost určitých materiálů, poznatků, financí, ale 
také pro řešení problémových a konstrukčních úloh. 

 
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY  

Rámcový vzdělávací program, který vychází z nových zásad kurikulární politiky, 
uvedených v Národním programu rozvoje vzdělávání v ČR (Bílá kniha) a zakotvených v 
zákoně č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), vymezuje devět vzdělávacích oblastí. Jednotlivé vzdělávací 
oblasti jsou tvořeny jedním vzdělávacím oborem nebo více obsahově blízkými vzdělávacími 
obory: 

• Jazyková a literární komunikace (Český jazyk, Cizí jazyk) 
• Matematika a její aplikace (Matematika a její aplikace) 
• Informační a komunikační technologie (Informační a komunikační technologie) 
• Člověk a jeho svět (Člověk a jeho svět) 
• Člověk a společnost (Dějepis, Výchova k občanství) 
• Člověk a příroda (Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis) 
• Umění a kultura (Hudební výchova, Výtvarná výchova) 
• Člověk a zdraví (Výchova ke zdraví, Tělesná výchova) 
• Člověk a svět práce (Člověk a svět práce) 

Jednotlivé vzdělávací oblasti jsou v úvodu vymezeny charakteristikou vzdělávacích oblastí, 
která vymezuje postavení a význam jednotlivých vzdělávacích oblastí v základním 
vzdělávání. Zároveň charakterizuje vzdělávací obsah jednotlivých vzdělávacích oborů dané 
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vzdělávací oblasti. V této oblasti je zároveň i naznačena návaznost mezi vzdělávacím 
obsahem 1. stupně a 2. stupně základního vzdělávání. 
Na charakteristiku navazuje Cílové zaměření vzdělávacích oblastí. Tato část vymezuje, k 
čemu je žák veden prostřednictvím vzdělávacího obsahu, aby postupně dosahoval klíčových 
kompetencí. 
Z jednoho vzdělávacího oboru může být vytvořen jeden vyučovací předmět nebo více 
vyučovacích předmětů, popřípadě může vyučovací předmět vzniknout integrací vzdělávacího 
obsahu více vzdělávacích oborů (integrovaný vyučovací předmět). RVP ZV umožňuje 
propojení vzdělávacího obsahu na úrovni témat, tematických okruhů, popřípadě vzdělávacích 
oborů. Integrace vzdělávacího obsahu však musí respektovat logiku výstavby jednotlivých 
vzdělávacích oborů. Základní podmínkou funkční integrace je kvalifikovaný učitel. Velmi 
důležitá je i spolupráce jednotlivých učitelů. 
 
INTEGROVANÁ VÝUKA 
 Kurikulární dokumenty jsou vytvářeny na dvou úrovních - státní a školní. Státní 
úroveň v systému kurikulárních dokumentů představují Národní program vzdělávání  
a rámcové vzdělávací programy, které vymezují, jak již bylo výše uvedeno, počáteční 
vzdělávání jako celek. Školní úroveň představuje školní vzdělávací programy, podle nichž se 
uskutečňuje vzdělávání na jednotlivých školách.  
Školní vzdělávací program (školní kurikulum) je možné alespoň pro nižší ročníky prvního 
stupně založit na integrované výuce. Při integraci výuky jde o to, jak naplnit obsah vyučovací 
doby, aby v ní byla obsažena jednotlivá témata a činnosti ze všech oblastí uvedených 
v rámcovém vzdělávacím programu.  
I když realizaci integračních záměrů může naznačovat školní vzdělávací program, zůstane 
nakonec na každém pedagogovi, aby sami při výuce uskutečnili požadavky na integraci. 
Propojovat výuku tradičních předmětů umožňují i starší pokyny MŠMT. V poslední době 
dokonce podpora těchto inovací mírně stoupá. V roce 1996 vydalo MŠMT "Rámcová 
pravidla a postup při schvalování vzdělávacích programů". Zde je stanoveno, že v 1. až 3. 
ročníku základní školy je možné organizovat výuku v celcích pojatých odlišně od tradičních 
vyučovacích hodin a kombinovat učivo za účelem jeho integrace. Metodický pokyn MŠMT k 
postupu při úpravě vzdělávacího procesu škol  
z 30. 4. 1998 připouští možnost odlišné úpravy organizace vzdělávání. Jedná se o tyto 
možnosti:  
• nepravidelné rozvržení výuky,  
• sdružování tříd,  
• projektové vyučování,  
• modulové uspořádání učiva apod.  
Pokud chce vyučující zařadit do výuky práci podle projektů, má k tomu základní podmínky 
vytvořené. Jde proto jen o odvahu a vlastní schopnost prosadit metody, které zatím nejsou 
příliš obvyklé. Pozitivní změny může přinést prosazování záměrů koncepce rozvoje 
vzdělávání v ČR, jak jsou uvedené v Bílé knize. Podle zásad kurikulární politiky mají školy 
vytvářet vlastní školní vzdělávací programy, v nich je možné požadavky na integrování výuky 
zakotvit.  
 
ZÁVĚR  
 Probíhající transformace vyučovacích předmětů na našich školách není a jistě nebude 
jednoduchá. Je to však věc nutná a je proto na každém z nás, jak se k dané problematice 
postaví. Dnes již není škola jediným zdrojem informací. Je vystavena konkurenci mnohem 
atraktivnějších médií a elektronických zdrojů. Proto se i škola snaží změnit svoje zaměření z 
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tradičního předávání znalostí na zvládnutí metod, jak informace poskytovat a aplikovat. Škola 
musí zprostředkovávat žákům informace a vést je k pochopení souvislostí. Jednou z cest je 
vyučování formou projektových a problémových metod a integrace vzdělávacích obsahů. 
Úkolem školy je tedy poskytnout systematickou a vyváženou strukturu základních pojmů a 
vztahů, které pak žákovi umožňují zařazovat nové informace do smysluplného kontextu 
vědění i životní praxe. Musí přitom reagovat na dříve neznámá rizika - povrchnost některých 
informací, nevyváženost a nesystematičnost poznání, neschopnost orientovat se a hodnotit, a 
v neposlední řadě i na zahlcení informacemi. 
Aby byly respektovány mezipředmětové vztahy, musí si učitelé uvědomovat souvislosti mezi 
jednotlivými oblastmi učiva, předměty a tématy a učivu se věnovat právě v těchto 
souvislostech. V technické výchově pedagog musí prosazovat konstruktivně - projekční 
přístupy. Pak může být hlavní ideou výuky organické spojení vykonávané a tvořivé činnosti. 
 
LITERATURA  

• MIKLOŠÍKOVÁ, M. Kreativita a učitelství odborných předmětů. Ostrava: Vysoká 
škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2009. 

• PAŘÍZEK, V. Obsah vyučování, 1996. Praha: UK.  
• Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání [online]. Praha: Výzkumný 

ústav pedagogický v Praze [cit. 2005-03-18]. Dostupné na 
http://www.vuppraha.cz/index.php?op=sections&sid=9. 

• ZUKERSTEIN, J. Technics and its popularization. In Technical creativity in school’s 
curricula with the form of project learning, Ljubljana, Association of technical 
creativity educators Slovenia, 2010, s. 123-125. ISBN 978-961-6728-09-6 

 
 
3.25 SAMOSTATNÝ FYZIKÁLNÍ STUDENTSKÝ PROJEKT V 

POLYTECHNICKÉM VZDĚLÁVÁNÍ – ŘEŠENÍ 
STABILIZACE AMATÉRSKÉ VESMÍRNÉ DRUŽICE 

  
STUDY PROJECT IN POLYTECHNIC PHYSICS EDUCATION  - OPTIONS OF 
STABILIZING THE AMATEUR SATELLITE 
 
Jan NOVOTNÝ 
 
ÚVOD  

V současné době se při výuce fyziky klade velký důraz na propojení s technickými 
prvky a praktické aplikaci získaných poznatků. Je mnoho témat, která mohou studenti při 
výuce řešit tak, aby volené technické aplikace nebyly zastaralé a zároveň by byl kladen 
dostatečný akcent na polytechnické zaměření výuky. Jednou z možností je zaměřit zřetel 
na technickou praxi s orientací k problematice vesmírného výzkumu. 

Na FVTM UJEP jsou studenti zapojeni do vesmírného výzkumu - projektu konstrukce 
nanodružice CUBEsat, která bude vypuštěna na oběžnou dráhu. Jedná se konkrétně o 
mechanickou konstrukci družice, nastavení ovládacího systému komunikační jednotky, nebo 
řešení stabilizace vesmírné družice. Tento projekt je realizován na Katedře aplikovaných 
disciplín Fakulty výrobních technologií a managementu Univerzity J. E. Purkyně. Na tomto 
unikátním projektu výzkumu vesmíru se podílejí studenti prostřednictvím specializovaných 
seminářů a studenti učitelství, studijní obor Technická výchova také prostřednictvím svých 
diplomových prací. 
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ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY STABILIZACE DRUŽICE NA OBĚŽNÉ DRÁZE 

Při návrhu družice je třeba řešit otázku její stabilizace v prostoru. Každá družice 
podléhá na oběžné dráze působení celé řady fyzikálních vlivů, které se projevují jako určité 
silové momenty působící na těleso družice. Různé fyzikální jevy (tlak slunečního záření, 
odpor zbytků atmosféry, působení gravitačního gradientu, interakce tělesa a elektroniky 
satelitu s magnetickým polem Země) působí různě velké a různě orientované momenty, které 
se v čase náhodně skládají a vytvářejí víceméně chaoticky působící výsledný vektor točivého 
momentu, který má tendenci těleso družice nepředvídatelným způsobem roztáčet. 

Úkolem systému stabilizace družice je s tímto jevem aktivně bojovat a na základě 
snímání aktuálního natočení vytvářet pomocí akčních členů točivý moment působící proti 
rušivým vlivům, případně způsobit aktivní natočení tělesa satelitu žádoucím směrem. 
Na rozdíl od ostatních palubních systémů (napájecí subsystém, komunikační část) má vývoj 
stabilizačního systému pro družici zásadní překážku – nesnadné testování. Systém totiž má 
působit dlouhodobě ve stavu beztíže, kterého není možno nikdy v pozemských laboratorních 
podmínkách zcela dosáhnout.  

Řešením situace je akční zásah, to znamená vytvoření magnetického dipólového 
momentu cívkami, kterými kontrolovaně prochází elektrický proud. Při návrhu mechanické 
konstrukce družice bylo navrženo uložení a umístění cívek, které jsou součástí těla družice. 
Pro zjištění správné funkce stabilizace pomocí těchto cívek je třeba provést široká škála testů. 
 
MAGNETICKÁ KOMORA  

Úkolem magnetické komory je simulovat magnetické pole na oběžné dráze. Jedná se o 
konstrukci sestavenou výhradně z nemagnetických materiálů. Základní konstrukce je 
sestavena z dřevěných dílů. Ostatní díly jsou především plastové. Samotné magnetické pole je 
v komoře vytvářeno skládáním tří homogenních magnetických polí. V navzájem na sebe 
kolmých osách x, y, z  je uložen pár Helmholtzových cívek. Celkem je tedy magnetické pole 
tvořeno třemi páry cívek. Potřebná indukce v cívkách ~ 100 000 nT (2x pozemské magnetické 
pole + rezerva) . V každé z Helmoltzových cívek je navinuto 140 závitů drátu průměru 1mm.  

K cívkám je připojena samostatná jednotka proudových zdrojů pro celou magnetickou 
komoru. Tato jednotka se skládá ze dvou modulů napájecích zdrojů a tří modulů proudových 
zdrojů. Všechny moduly jsou uloženy ve speciálně zhotovené skříni, která je doplněna rámem 
s ventilátory pro chlazení všech v ní uložených modulů. Chování a parametry všech 
proudových zdrojů byly ověřeny řadou studenty postupně analyzovaných měření.  
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Obr. č. 1 Konstrukce magnetické komory 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Obr. č. 2 Přední panel jednotky proudových zdrojů 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TORZNÍ ZÁVĚS MAGNETICKÉ KOMORY 

Součástí magnetické komory je torzní závěs, jehož úkolem je simulovat stav beztíže. 
Principem je zavěšení tělesa v prostoru magnetické komory na velmi tenkém vlákně. 
Jde o zařízení, které má umožnit dosáhnout z pohledu testovaného satelitu zcela volného 
pohybu alespoň v jedné ose.  

Princip závěsu spočívá v zavěšení tělesa satelitu na velmi tenké a pokud možno dlouhé 
vlákno. Točivý moment, potřebný ke zkroucení vlákna s kruhovým průřezem o jistý úhel, je 
úměrný čtvrté mocnině poloměru vlákna.  
 

θτ .k−=       ,    
l
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=    ,   kde 

 
 τ = kroutící moment potřebný ke zkroucení vlákna 
θ = úhel zkroucení 
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k = konstanta vlákna 
 n = modul pružnosti materiálu vlákna 
r = poloměr vlákna 
l = délka vlákna 
 

Pro velmi tenká a dlouhá vlákna je výsledný moment naprosto nepatrný a ke zkroucení 
je třeba velmi malá síla. Pootočení o malý úhel je tedy z hlediska tělesa téměř volné. 
Pokud navíc nebude vlákno nahoře pevně upevněno, ale připojeno na poháněný otočný čep, je 
možné měřit pootočení vlákna a okamžitě ho kompenzovat aktivním pootočením čepu. Tím 
se může těleso otáčet ve vodorovné rovině prakticky neustále a volně, jako ve skutečném 
stavu beztíže. 

Aparatura se skládá ze 3 částí – konstrukce závěsu, pohonné části a snímacího zařízení 
pootočení. Třetí část řeší snímač pootočení závěsu a informaci o aktuálním natočení předává 
do PC. 
 
Systém měření natočení se skládá ze třech částí: 
 

• optický snímač – generuje impulsy na základě natočení  
•   procesorový vyhodnocovací modul – počítá impulsy a předává je do PC 

komunikací 
• obslužný software – na základě komunikace vyhodnocuje a prezentuje data.  

 
 
Princip snímače je ilustrován na obrázku č. 3: 
 

1 – nosná deska clony, frézovaná z duralu 
2 – závitové tyče, soustružené z mosazi 
3 – stavitelná clonka s malým otvorem 
4 – paprsek světla 
5 – proužkovaný kotouč jako přerušovač 
6 – laserový zdroj  

 7 – přijímač a detektor přerušování. 
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Obr. č. 3 Schematické znázornění snímače pootočení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Mechanická část je tvořena soustavou čtyř dvojic clonek, montovaných souose na 

mechanickém držáku. Držák tvoří dvojice závitových tyčí, po kterých je možno jednotlivé 
clony posouvat a celé zařízení přizpůsobovat. Každá ze čtyř clon pro jednu optickou závoru je 
opatřena malým otvorem (cca 0,3 - 0,5 mm) pro prosvěcující paprsek. Clony jsou dále 
opatřeny otvory pro montáž destiček s elektronikou a optikou. Celá konstrukce je určena 
k umístění do magnetické komory, proto jsou všechny části vyrobeny z nemagnetických 
materiálů. Jediná magneticky rušivá část jsou malé kousky feromagnetického materiálu na 
vývodech elektronických součástek a magnetické účinky proudů v obvodech elektroniky. 

Impulsy, které vznikají v přijímači přerušováním paprsku průchodem přes rotující 
kotouč, jsou vedeny stíněným kabelem do vyhodnocovacího procesorového modulu. Oba 
paprsky u obou světelných závor jsou fázově posunuté, proto při přechodu paprsku přes 
proužek na kotouči dochází k sekvenci (závory jsou označeny A, B). 
 
 
A=off, B=off  A=on, B=off  A=on, B=on  A=off, B=on  A=off, B=off 
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Tyto přechody software detekuje a odvozuje z nich aktuální změnu stavu čítače. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. č. 4 Motiv přerušovacího kotouče 
 
ZÁVĚR  

Konstrukce funkční družice vypuštěné do vesmírného prostoru na oběžnou dráhu je 
velmi náročný projekt. I takto náročné projekty však lze řešit prostřednictvím studentských 
projektů a diplomových prací. Jeden z dílčích úkolů nezbytných k úspěšnému vypuštění 
funkční nanodružice bylo i sestavení a přesné odladění magnetické komory, včetně nastavení 
a naprogramování ovládaní řídících proudů a natočení torzního závěsu.  

Tento návrh byl proveden rovněž prostřednictvím diplomových prací, a aktivním 
zapojením studentů v rámci specielního výběrového kurzu. Provozuschopnost systému byla 
ověřena při měřeních magnetických polí na tomto zařízení. Takto navržený a zhotovený 
systém je možné využít pro řízení stabilizace družice na oběžné dráze Země, ale také pro 
laboratorní měření a výzkum fyziky magnetických polí. 

Na tyto studentské výzkumné aktivity bude navazovat ještě celá řada dalších aktivit, 
jako například návrh systému sběru dat, radiokomunikace a po odladění a testování všech 
konstrukčních dílů družice snad i samotné vypuštění družice na oběžnou dráhu. 
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3.26 VÝROBA SOFISTIKOVANÝCH POMŮCEK PRO 
SPECIALIZOVANOU VÝUKU V LABORATOŘÍCH FYZIKY 
NA FVTM UJEP 

 
SOPHISTICATED PRODUCTION OF TEACHING EQUIPMENTS FOR 
SPECIALIZED EDUCATION FOR PHYSICS LABORATORY AT FPTM UJEP 
 
Jan NOVOTNÝ 
 
ÚVOD  

Při studiu předmětu Technická fyzika se studenti na FVTM setkávají s látkou, kterou je 
třeba důkladně probrat a nastudovat již v době středoškolských studií. Student, který se vydá 
studovat na vysokou školu technického charakteru, či studium přírodních věd, má velkou 
naději, že se s tímto druhem problematiky v rozšířené formě opět setká. Záleží tedy na tom, 
jakým způsobem je látka probírána. Většina z nás z vlastní zkušenosti ví, že pokud je 
teoretické učivo dostatečně podloženo praktickou demonstrací, či laboratorním měřením, je 
efekt zapamatování si učiva podstatně vyšší. V neposlední řadě má praktické ověření si 
zákonitostí daného učiva i výrazný vliv na pochopení celé problematiky. V časově ne příliš 
dostačující dotaci předmětu Technická fyzika není mnoho prostoru pro samotná laboratorní 
měření. Je však třeba do výuky zasadit alespoň několik stěžejních témat laboratorních měření, 
směřujících k lepšímu, či úplnému pochopení probírané problematiky. 

V každém oddíle fyziky existuje několik stěžejních témat, která je vhodné probrat 
v teoretické i praktické rovině. Popisované laboratorní úlohy byly sestaveny za účelem výuky 
tematického celku Dynamika rotačního pohybu na Fakultě výrobních technologií  
a managementu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Laboratorní úlohy zde vznikly jako 
kompletní celek. To znamená od vlastního teoretického sestavení úlohy, až po konstrukci  
a výrobu měřících přístrojů. Oba tyto přístroje vznikly v rámci výuky předmětu Dílenské 
praxe. Studenti tak měli možnost si důkladně prověřit zákonitosti probírané látky na 
přístrojích, které si sami vyrobili. 
 
PŘÍSTROJ „DYNROP“ A JEHO KONSTRUKCE 
Název přístroje vznikl složením zkrácených slov Dynamika rotačního pohybu. Kompletní 
sestavený přístroj, připravený k měření je znázorněn na obrázku č. 1. 

Samotný přístroj se skládá ze středové řemenice dvou různých průměrů. Řemenice je 
uchycena k tělu přístroje pomocí dvou kuličkových ložisek a slouží k navinutí silonového 
vlákna. Silonové vlákno pomocí zavěšeného závaží, přes kladku, uvede přístroj do pohybu. 
K hřídeli poháněné kladkou je připevněna distanční tyč se dvěma posuvnými závažími. Každé 
na jedné straně tyče. Závaží se dají libovolně posouvat a zafixovat v požadované poloze. 
Otáčením rotoru navineme silonové vlákno a tím zvedneme závaží do výše. Po uvolnění 
rotoru závaží volně klesá a roztáčí rotor. Až dosáhne závaží dolní polohy, začne se silonové 
vlákno navíjet na řemenici a závaží začne stoupat. Pohyb vzhůru se zpomaluje. Až se zastaví 
závaží, bude ve výši h2 . ( h2  < h1 )    Tím je přístroj připraven k měření., 
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a)     b) 
 
Obr. č. 1 Sestavený přístroj DYNROP připravený k měření a) nákres, b) reálný přístroj 
 
TEORIE MĚŘENÍ A ZJIŠTĚNÍ VÝSLEDNÉ HODNOTY J 

Závaží má v horní poloze potenciální energii, která se při klesání závaží mění na 
kinetickou energii postupného pohybu závaží  ½ mv²  a kinetickou energii rotoru  ½Jω².   
Přitom se současně část mechanické energie ztrácí; protože se působením brzdných 
odporových sil Fb , mění na teplo.  

Tuto ztracenou energii můžeme vyjádřit jako práci brzdných sil Fb podél uražené dráhy 
h1 - h0 Na teplo se tudíž přeměnila energie Fb (h1 - h0 ). Kinetická energie závaží je velice 
malá ve srovnání s kinetickou energií rotoru ½ mv²  <<½Jω²  , proto ji můžeme zanedbat. Za 
těchto předpokladů použijeme zákon zachování energie.  
Pro etapu klesání závaží platí rovnice: 

(1) )(
2
1)( 01

2
01 hhFJhhmg b −+⋅=−⋅ ω   

V okamžiku kdy je závaží v dolní úvrati, je veškerá mechanická energie soustavy v otáčejícím 
se rotoru. Rotor setrvačností pokračuje v otáčivém pohybu, vlákno se navíjí, závaží stoupá. 
Zastaví se ve výšce h2.  (h2 < h1). 
Kinetická energie rotoru ½Jω²  se proměnila na potenciální energii závaží mg(h2 - h0)  a teplo 
Fb (h2 - h0 ).   
Pro etapu stoupání závaží m do výše h2 platí rovnice: 
 

(2) )()(
2
1

0202
2 hhFhhmgJ b −+−⋅=⋅ ω  
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Řešením soustavy rovnic (1),(2) vyjádříme velikost brzdné síly: 

(3) 
021

21

2hhh
hh

mgFb −+
−

⋅=      

Závaží klesá pohybem rovnoměrně zrychleným 
(4) tav =  
 a jeho rychlost je stejně velká jako obvodová rychlost navijákové řemenice.  
(5) rv ω=  
Maximální rychlosti dosáhne v čase t  , když závaží urazilo dráhu dlouhou (h1 - h0 ). Pro dráhu 
rovnoměrně zrychleného pohybu při klesání platí: 

(6) 2
01 2

1)( tahh =−  

Do rovnice (6) dosaďme postupně za a z rovnice (4) a za v z (5). Úpravou dostaneme: 

(7) 
tr

hh )(2 01 −=ω  

Když do rovnice (1) dosadíme za Fb  z (3) a za  ω z (7) a upravíme, dostáváme výsledný vztah 
pro výpočet momentu setrvačnosti J. Stačí dosadit správně naměřené hodnoty a vyčíslit. 
 
(8) 
 
 
 
 
MĚŘENÍ RAMENE VALIVÉHO ODPORU 

Podstatou tohoto laboratorního měření je zjištění ramene valivého odporu předložené 
kuličky (válečku) při valení po vodorovné podložce s povrchem určené kvality. Kulička 
(váleček) je spuštěna po nakloněné rovině. Schematické znázornění úlohy je na obrázku č. 2. 
Optickou branou A projede rychlostí v1 a současně spustí stopky. Optickou branou B projede 
nižší rychlostí v2 a současně zastaví stopky, které zaregistrují dobu t potřebnou pro ujetí dráhy 
x. Po projetí dráhy délky y na úrovni bodu C se zastaví tj. v3  = 0. Pohyb kuličky mezi body A 
a C můžeme považovat za pohyb rovnoměrně zpožděný. Kvalita dráhy se nemění, síla 
valivého odporu podél dráhy je tudíž konstantní. Kulička, která měla v bodu A  kinetickou 
energii Ek jí postupně ztrácela. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. č. 2 Schematické znázornění úlohy měření ramene valivého odporu 
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EORIE MĚŘENÍ A ZJIŠTĚNÍ VÝSLEDNÉ HODNOTY 
 
Pro úsek od bodu A do bodu B platí rovnice:  
 
(9) x =  v1t  - ½ at² 
(10) v2 =  v1  -  at 
 
Pro úsek od bodu B do bodu C platí rovnice: 
 
(11) y - x  =  v2t2    - ½ at2² 
(12) v3 =  v2  -  at2 
 
Pro úsek od bodu A do bodu C platí rovnice: 
 
(13) y =  v1tk   - ½ atk² 
(14) v3 =  v1  -  atk 
(15) tk = t  +  t2 

 
Dále platí: 
 
(16) v3  = 0; a = konst. ;  tk = t  +  t2 
 
Z uvedených rovnic a podmínek vhodným výběrem dosazováním a výpočtem 

vypočítáme rychlost   v1    její druhou mocninu, kterou můžeme dosadit do vzorce pro rameno 
valivého odporu:  (dále budeme rychlost   v1    označovat bez indexu v). 

 

(17) 
gy

rv27,0 ⋅
=ξ  

 
Rychlost  v1  označíme v 
dosadíme do (14) =>  v1  =  atk  po dosazení do (13) dostaneme: 
 
(18)  v² = 2ya 
 
Po úpravě dostaneme rovnici (19), kterou můžeme dosadit do vztahu pro rameno 

valivého odporu. 
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ZÁVĚR 

S problematikou odlivu zájmu o technické a přírodovědné obory se dnes setkáváme 
prakticky na každém kroku. Je namístě, aby žáci opět získali kladný vztah k těmto 
předmětům. Je proto nezbytné, aby tuto problematiku poznali nejen v teoretické rovině, ale 
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aby si mohli v praxi vyzkoušet, co všechno je možné ve vztahu k aplikaci v praxi. Získají tak 
možnost se aktivní formou orientovat v dané problematice.  

Uvedené experimenty jsou dostatečně efektní, aby vzbudily zájem studentů. Tím jsou 
přijatelné prakticky pro všechny studenty středních i vysokých škol, např. technického 
charakteru. Fyzikální obsah je dobře sdělitelný a tedy jednoduše zařaditelný do výuky s tím, 
že pro studenty jednoznačně povede k lepšímu osvojení si dané problematiky. Využívání 
metod výuky, kdy se kromě klasického teoretického rozboru učiva zařadí i praktické ověření 
vede u studentů k lepšímu osvojení si poznatků z dané problematiky. Studenti, kteří se aktivně 
podílejí na výuce a při řešení problémů zdokonalují své vědomosti. Je prakticky jedno, zda 
pedagog zvolí formu laboratorní úlohy, nebo z časových důvodů zařadí využití přístroje 
pouze jako frontální demonstraci dané problematiky. Při rozhodování se jakou formou dané 
téma a využití měřících stanovišť prezentovat, je nutné přihlédnout k časovým, prostorovým 
podmínkám apod. 

Úkolem tohoto textu je upozornit na možnosti využití a sestavení si vlastních přístrojů 
k názorné prezentaci problematiky a jejich praktického ověření si daných zákonitostí při 
výuce. Výhody obojího (sestavení přístrojů i jejich využití) jsou nasnadě. I při omezených 
časových dotacích lze tyto přístroje úspěšně a efektivně využívat. 
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3.27 REMOTE LABORATORIES - NEW TRENDS 
  
Lukáš PAWERA and Petr SLÁDEK 
 
INTRODUCTION 
Today's computer technology offers great possibilities and that is why it has built a permanent 
position in the education. Moreover, its role is constantly expanding and reinforcing. Remote 
laboratories, i.e., laboratory which access is mediated via the PC and the Internet, represent 
one of the unusual opportunities of today's applications of Internet and computer technology. 
Their goal is not to replace the classic experiment, but to provide an existing physical 
experiment to someone who has no, for whatever reason, the possibility of making a classic 
experiment in his own laboratory. The important thing is that remote laboratory enable access 
to real experiments and does not represent simulation, or modeled physical phenomenon, or 
recording. Control of the experiment, measurement and data recording are done remotely. The 
remote control is made by the web pages accessible through the user’s PC connected to 
Internet. In our paper we present new possibility of the interface between several classic 
experiments and one server.   
 
STATE OF ART 
 At lectures, students learn mostly theoretical aspect of the curriculum. It is very useful when 
the lectures are supported by models or experiments. However, the preparation of experiments 
is some times difficult and time-consuming. In many cases, the school equipment does not 
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offer the possibility to make the appropriate experiment. Moreover the reduced amount of 
contact lessons leads to minimized curriculum especially in case of practical courses such as 
physical measurements. This problem can be partly compensated by means of remote 
laboratories. These experiments offer appropriate scientific level to be able to develop 
important ideas about the touched topic.  
The main difference compared to the contact method of measurement experiments in remote 
laboratories is in control. These laboratories certainly can not replace a classic experiment, but 
in most cases can serve as a suitable alternative. They can be a part of the e-learning 
education. Moreover, today's emphases on the incorporation of computerized activities in 
teaching, which in all respects comply with these laboratories. The number of the new created 
remote laboratories is still low, and they have a very short lifetime. In the Czech Republic are 
known remote laboratories located at the department of Mathematics and Physics, Charles 
University in Prague and our remote laboratory (which is available to anyone without 
restriction) located at the Department of Physics at the Faculty of Education of Masaryk 
University in Brno. Our remote laboratory works since 2008 and there be found experiments 
like: Measurements of photovoltaic panel, Meteorological Station, Forced oscillations and the 
new set of experiments with semiconductor devices. [1] 
 
NEW APPROACH  
The theme of new online experiments with semiconductor devices was chosen for several 
reasons. First, there is an effort to move closer with a contemporary theme to large amount of 
students, who could benefit from experiments in their study. Second, an acquisition of a 
remote laboratory is not a cheap, so there is an intention to create a set of experiments at the 
lowest possible cost. Instead of one complicated experiment design we chose several simpler 
thematically linked experiments forming one larger unit. Design of experiments must fulfill 
several important aspects. The control must be simple and intuitive; the experiment has to 
work repeatedly and must be operational without external intervention. Therefore, not every 
experiment is suitable to be implemented as a remote control experiment. This is another 
reason why we chose experiments with semiconductors devices as pilot theme. The new, 
semiconductor devices oriented set of experiments with enables to measure basic 
characteristics of some semiconductor devices.  
The proposed measuring kit includes minimum mechanical moving parts, and thus it 
increases the reliability of the experiments. Remote laboratory is accessible through a Web 
interface. User can from his computer keyboard directly control the existing real experiment 
and watch via webcam. The experiments will also include the relevant instructions to the 
theory of individual experiments.  
We chose an innovative approach in developing a remote laboratory, where multiple 
experiments based on the widely spread ISES computer assisted system [2] are driven by only 
one server. 
 
REMOTE EXPERIMENTS WITH SEMICONDUCTOR DEVICES 
 We created five experiments: 

1. PN junction diode  
2. Transistor 
3. Thyristor 
4. Solar cell 
5. Integrated circuits 
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Themes and measurement procedure using the online lab is exactly the same as for the 
classical school in the lab. The only difference is that the student can perform the task from 
anywhere and at a time chosen by them self. Operation and access in the workplace is 24 
hours a day, which is one of the advantages of remote-controlled experiments. If it is suitable, 
the lecturer can present some device characteristics directly during the lesson.  
  
TECHNICAL DESCRIPTION 
The main part of measuring server is ADDA card enabling the measurement and the 
generation of analog signals (electric voltage). Measuring card contains also a set of digital 
inputs and outputs that can be used to control relays. The remote control of the hardware 
components provides ISES Web Control software [3] specifically designed for remote 
laboratories. It includes 3 main components of Web server [3], ImageServer [3] has the task 
transmit image from Webcam, MeasureServer [3] is responsible for the management of the 
hardware. These three components are further complemented by a set of Java applets. Web 
interface for each experiment is created by inserting an applet into normal html web pages and 
their configurations. This creates a whole kit, which can be widely modified and thus create 
even complex measuring assembly controlled through a web interface. When you enter a Web 
address into browser, it loads a web page interface with experiment, from which the user can 
measure and control processes and where he can survey the experiment via the webcam, when 
it is required by the nature of experiment. All measurement data can be saved and exported 
for further processing by simply clicking on the appropriate icon.  
To control experiments you need just a computer connected to the Internet, web browser and 
installed Java support. All experiments are complemented by theoretical support and 
methodological guidance. 
  
ADDA card used for the platform ISES PCI1202 contains 32 analog inputs with 12 bit 
resolution; sampling rate is 110kS/s. It also contains two 12-bit analog outputs, 16 digital 
outputs and 16 digital inputs and three 16-bit counters. The amount of analogue inputs on the 
ADDA card directly offered the possibility to use one server for multiple experiments. This 
idea has not yet been practically implemented. One of the reasons is the use of panel (Control 
Board) for connecting the modules of the ISES.  It allows connection of 4 input modules, one 
output and four analog channels with a 0-5V.  If we bypass this control panel we obtain an 
access to other still unused inputs directly on the ADDA card connector. The function of the 
Control Panel, i.e. the identification of laboratory measurement modules through the WIN 
ISES software is not anyway supported by the software for remote experiments ISES Web 
Control [3]. We must also realize that, we lose the protection of the ADDA card inputs. It is 
therefore necessary to work carefully. The limitation of this solution is that only one user can 
carry out experiments at the same time. This is unfortunately the property of the ISES 
WebControl system.  
To measure the characteristics of semiconductor devices we use voltmeter and ammeter 
modules on input and the booster module on output. ISES module voltmeter or ammeter has 
optional 4 ranges, but they can be changed only manually what is unusable for remote 
experiments. We must use a pre-selected range; mostly the basic input voltage range 5V. This 
means that at 12-bit converter the resolution around 1 mV is achieved. If it is necessary, we 
can modify the range by use of the input amplifier; in this case it is sufficient to use the basic 
circuit wiring with operation amplifier with the required amplification. When measuring the 
current the procedure is analogous. We use the appropriate current-voltage converter realized 
by operational amplifier again. Measuring of larger currents can be realized by measuring the 
voltage drop across the resistor. This way enables us to make from each analog input on the 
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ADDA card a voltmeter or an ammeter to measure the required properties of the 
semiconductor device. The Booster module serves to the current amplification of the output 
channel to a value till 1A. It can also serve as a controllable DC or AC voltage source or the 
output voltage can be modified by available mathematical functions - sine, square, saw wave, 
etc. The intervention in the measured circuit that is usually carried out manually (reversing of 
polarity, changing components, connection of the auxiliary circuit, etc.) can by realized by 
mechanical relays controlled via the digital output of ADDA card. 
 
SUMMARY  
The on-line laboratories respond to current trends in increasing the number of students, while 
reducing contact teaching. Remote laboratories also reflect the contemporary trends of 
incorporation of the computerized activities in everyday life. 
New solutions for the construction of the remote laboratory is more demanding, on the other 
hand it leads to cost savings and to better usage of existing hardware of remote laboratory. 
The main idea presented by this new solution is the modification of a very universal school 
measuring system ISES to application of remote laboratories.  
The new set of experiments with semiconductor devices primarily serves to students of 
physics and technical education at Faculty of Education, Masaryk University; however it is 
open to public. In such a way we increase the number of students performing practical tasks. 
Students have the opportunity to repeat and to use an experiment for longer time compared to 
experiment in classical school’s laboratory. Together with learning support, which is the part 
of the website of remote laboratory, students can fix the theoretical knowledge acquired 
during theoretical training. The laboratory gives the more attractive view on semiconductors. 
Website for all experiments run at our remote laboratory at Department of Physics at Faculty 
of Education, Masaryk University Brno is located at http://ises.tym.cz/.  
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3.28 ROZVOJ PEDAGOGICKÝCH SCHOPNOSTÍ, DOVEDNOSTÍ 
A KOMPETENCÍ UČITELŮ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ 

 
THE DEVELOPMENT OF TEACHING ABILITIES, SKILLS AND COMPETENCIES 
OF VOCATIONAL EDUCATION TEACHERS 
 
Lenka PELCEROVÁ 
 
ÚVOD 

Problematika učitelského vzdělávání je předmětem mimořádného zájmu i rozsáhlých 
diskusí odborníků, kteří se na přípravě budoucích učitelů podílejí. Výuka odborných 
předmětů má svá specifika a je třeba hledat takovou formu výuky, která nejlépe odráží 
poslední trendy v oblasti techniky a informačních technologií. Zvláště pro studenty 
technických oborů je volba správných, jim blízkých prostředků významná pro úspěšné, 
kreativní a interaktivní vedení hodin.  

V každém okamžiku své pedagogické činnosti se učitel může ocitnout v situaci, které je 
pro něj nová, nepředpokládaná, neurčitá. Pak musí využívat a kombinovat všechny své 
dosavadní znalosti a dovednosti, řešit problémy, vyzkoušet nové postupy, postupovat 
nekonformně – musí využít všechnu kreativitu, které je schopen a současně vést ke kreativitě 
své žáky. Podle Miklošíkové(2009) „Praktickou činností a uskutečňováním výměny 
vědomostí a zkušeností mezi pedagogy jsou odstraňovány obavy ze změn, přitom je 
podporována jejich aktivita, kreativita a motivace k dalšímu sebevzdělávání“. 

V tomto ohledu narážíme na známý fakt o nutnosti profesního rozvoje učitelů. Není 
tomu jinak ani u učitelů odborných předmětů. Být učitelem znamená umět citlivě reagovat na 
školní situace, navrhovat a realizovat optimální strategie vzdělávání. Od středoškolských 
pedagogů jako vzdělavatelů mladistvých se především očekává pedagogická způsobilost. 
Každý středoškolský pedagog by si měl uvědomit, zda jeho pedagogické dovednosti, 
schopnosti a kompetence jsou dostačující a průkazné v rámci vzdělávacího procesu, a zda má 
svým studentům stále co nabízet. Pojetí profese středoškolského učitele nelze zužovat na 
oblast profesních znalostí, ale zahrnuje také oblast dovedností, schopností, postojů a 
praktických zkušeností. Pedagogické schopnosti, dovednosti a kompetence učitelů jsou 
nezbytnou součástí efektivního vzdělávacího procesu, proto je důležitý jejich neustálý rozvoj. 

Cílem příspěvku je zdůraznit skutečnost, že být učitelem znamená celoživotní 
vzdělávání a ovládnutí mnoha dovedností, které se v průběhu let výrazně mění. Proto je 
potřebné naučené a zažité pedagogické schopnosti, dovednosti a kompetence neustále 
rozvíjet. 
 
Dotazník zjišťující informací o tom, do jaké míry pedagogové středních škol reflektují a 
rozvíjí své schopnosti, dovednosti a kompetence. 

 
Dotazník, který byl použit jako průzkumná metoda, byl anonymní. Respondenti měli 

uvést pouze pohlaví a délku praxe. Dotazník obsahoval 20 otázek zaměřených na pedagogické 
schopnosti, dovednosti a kompetence. Respondenty byli pedagogové středních škol a byli 
vybíraní náhodně. Anonymní dotazník byl předán 80-ti pedagogickým pracovníkům výše 
uvedených středních škol, vráceno a vyhodnoceno bylo 71 dotazníků. Z dotázaných 
vyučujících byla nadpoloviční většina, konkrétně 85% žen, což potvrzuje i samotný fakt 
feminizace ve školství. Podle délky pedagogické praxe měla největší zastoupení skupina 
pedagogů s 11 – 15 letou pedagogickou praxí (30%), pak následuje skupina pedagogů s 21 a 
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víceletou pedag. praxí (25%), 6-10 letou pedag. praxí (22,5%),16-20 letou pedag. praxí 
(12,5%), 0-5 letou pedag. praxí (10%). 

Na dotaz „Co Vás motivovalo k volbě Vaší profese?“ odpovídali dotazovaní, že největší 
motivací k volbě pedagogické profesní dráhy je možnost práce s mladými lidmi, kterou 
uvedlo 46% dotázaných, rodinná tradice sehrála roli u 28% respondentů, 22% uvedlo jako 
zásadní faktor nutný k danému rozhodnutí pracovní podmínky a 4% z celkového počtu 
dotázaných nedokážou posoudit důvody, které vedly ke zvolení zmíněné profese. 

Mezi didaktické prostředky patří mimo jiné učební pomůcky a didaktická technika, 
jejichž používání při vhodném výběru, načasování a prezentaci podporuje efektivitu výchovně 
vzdělávacího procesu.Jak uvádí Miklošíková (2010) aplikací učebních pomůcek jsou 
vytvářeny vhodné podmínky pro intenzivnější vnímání probíraného učiva, poněvadž 
optimální pochopení učební látky znamená klíč k úspěšnému studiu.Na otázku „Jaké 
materiální didaktické prostředky využíváte nejčastěji ve výuce?“ měli učitelé napsat 3 
nejčastěji užívané učební materiály. Všichni z dotázaných pedagogů jako učební materiál 
používají učebnice. Z toho 86% pedagogů dalo učebnice na první místo. Jako druhý učební 
materiál nejčastěji volili knihy pak internet, interaktivní tabule, pracovní sešity, DVD 
přehrávač a jiné. Otázku „Jak často obměňujete své vyučovací materiály?“ (graf č. 1) 
zodpověděli pedagogové následovně: 48% pedagogů obměňuje své vyučovací materiály 1x za 
2 až 5 let, 27% dotázaných aktualizuje své materiály 1 ročně, 14% aktualizuje vyučovací 
materiály průběžně a zbylých 11% pedagogů své materiály neaktualizuje.  
Graf č. 1 

 
 

Uspořádání skupinové formy práce ve výuce vyžaduje od učitele učinit řadu rozhodnutí, 
která se týkají logiky jeho organizace. Nejdůležitější je stanovit skupině také cíle, aby o ně 
usiloval každý člen a vnést do jejich individuálního snažení kooperaci.  Na otázku „Využíváte 
ve výuce skupinové formy práce?“ (graf č. 2) odpovědělo32% vyučujících, že skupinové 
formy práce vůbec nevyužívá, 52% je zařazuje občas, zbylých 16% je využívá v rámci 
vzdělávacího procesu často. 
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Graf č. 2 

 
 

Na otázku „Využíváte škálu různých metod pro rozvoj konkrétních pedagogických 
dovedností?“ (graf č. 3) odpovědělo 44% z celkového počtu dotazovaných, že k rozvíjení 
konkrétních pedagogických dovedností využívá spolupráci s kolegy, 30% ji zvyšuje 
vyhledáváním a četbou odborné literatury, oblíbeným způsobem rozvoje dovednosti je v 15% 
účast na vzdělávacích kurzech a seminářích, nejméně vyhledávaným způsobem je účast na 
konferencích (11%). 
 
Graf č. 3 

 
Na dotaz „ Jakým způsobem se zajímáte o názor studentů na průběh a styl Vaší výuky?“ 

odpověděli učitelé následovně: formou diskuze 32%, 18% vyučujících získává zpětnou vazbu 
od studentů formou individuálního rozhovoru, 15% využívá k tomuto šetření dotazníkovou 
metodu a 35% vyučujících se studenty zpětnou vazbu vůbec neudržuje. 

Kázeň představuje pořádek, který jde ruku v ruce s efektivitou výchovně vzdělávacího 
procesu. Dovedné vyučování je jádrem prosazování kázně. Každý učitel má zpravidla jinou 
stupnici pro posuzování nežádoucího chování, zkušený učitel je schopen zachytit i velmi 
jemné signály, které mohou napovídat o tom, že za projevem chování je příčina hodná 
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pozornosti. Většina dotázaných má potíže s chováním studentů ve výuce, z toho 58% vnímá 
nežádoucí chování studentů občas v průběhu výuky, zatímco 11% velmi často a 16% často. 
Problémy s nevhodným chováním studentů nemá 15% vyučujících. 

Studenti jsou často pasivními objekty hodnocení, v ideálním případě by se na něm měli 
podílet. Při odpovědích na otázku „ Rozvíjíte dovednost studentů hodnotit vlastní výkony 
prostřednictvím sebehodnotících činností?“ měli pedagogové na výběr odpovědi ano, občas, 
ne. Dovednost studentů hodnotit vlastní výkony prostřednictvím sebehodnotících činností 
rozvíjí 11% vyučujících a občas ji rozvíjí  32 %. 65% dotázaných tuto dovednost nerozvíjí. 

Motivace sehrává veškole jednu z nejvýznamnějších rolí, silně ovlivňuje úspěšnost 
studentů, jejich výkony a podílí se na rozvoji jejich osobnosti. Motivace propůjčuje učebním 
činnostem studenta subjektivní smysl, čímž ovlivňuje míru jeho úsilí při učení, má pozitivní 
dopad na koncentraci studentů, paměťové pochody, výdrž, rychlost a hloubku učení. Je také 
nutnou podmínkou rozvoje schopností studentů, na úrovni jejich zátěže, zda studenti budou 
využívat či nevyužívat svého schopnostního potenciálu. Na základě grafického znázornění je 
patrné, že většina vyučujících své studenty motivuje. 

 
Graf č.4 

 
 
Na otázku „Co Vás při Vaší práci nejvíce omezuje?“ je pro 48% dotázaných pedagogů 

největším problémem, který je doprovází při výkonu jejich profese, nemotivovanost a 
nedisciplinovanost studentů, 29% obtížně snáší časový tlak. Pocit, že společnost nedoceňuje 
práci učitele má 14% dotázaných a 9% vyučujících trápí nevhodné pracovní podmínky. 

Kompetence učitele je pojímána jako soubor dovedností a dispozic, kterými má být 
učitel vybaven k efektivnímu vykonávání své profese. 35% vyučujících hodnotí jako 
nejvýznamnější kompetenci komunikativní a 25% kompetenci sociální. 14% dotázaných se 
přiklání k souboru kompetencí dle ŠVP. Pro 9% jsou zásadní kompetence předmětové tykající 
se znalosti oboru, 9% za základ k efektivnímu vyučování shledává kompetenci k řešení 
problémů. Nejméně byly uváděny kompetence pedagogická a psychodidaktická. 
 
ZÁVĚR 

Nejčastěji používanou metodou učitelů je práce s učebnicemi a z výzkumu vidíme, že 
právě učebnice a výukové materiály neprochází častou obměnou. Z toho můžeme sledovat 
jistou rigiditu ve smyslu inovace vzdělávání a reflexe posledních trendů. Když k tomu 
přidáme hodnocení, že většina učitelů využívá jako zdroj vzoru pro realizaci vyučovacích 
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hodin vlastní zkušenost z doby kdy byli sami žáci (Kyriacou,2004), musíme hledat takový 
způsob motivace učitelů, kterým docílíme aktivnější přístup k inovaci jejich výuky. Mezi 
učiteli je mnoho rozdílů v tom, kolik času, energie a úsilí jsou ochotni věnovat reflexi 
vlastních pedagogických dovedností, jejich hodnocení a zlepšování. Rozvoj pedagogických 
dovedností závisí také na motivaci učitele (Kyriacou,2004). Jak vidíme na současném 
příkladu grantové dotace učitelům, kteří budou aktivně tvořit a realizovat  nové, kvalitní a 
interaktivní metody výuky na základních a středních školách, jeví se tato forma jako 
nejefektivnější. Na školách, kde se program realizuje, je zapojení učitelů až z 80ti procent.  

Z hlediska kompetencí učitelů je zajímavé sledovat skutečnost, že samotní učitelé dávají 
výrazně přednost kompetencím osobnostním před kompetencemi danými jejich vzděláním 
v oboru i kompetencemi pedagogickými a psychodidaktickými. V této souvislosti je potřebné 
začít zjišťovat příčinu, zvláště potom způsob, jakým jsou vedeny odborné pedagogické 
přípravy těchto učitelů.  

Není to jenom vzdělávání, kde se hledají efektivnější případně alternativní modely 
práce a řízení. Tento přístup vyžaduje cestu celoživotního vzdělávání, projasňování a 
ověřování metod. Kdo není schopen nebo nemá vůli sledovat vývoj ve svém oboru a kdo 
nemá vůli kultivovat své životní obzory, neměl by nejenom o učitelské dráze uvažovat, ale ani 
na ni vstupovat.  
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3.29 UPLATŇOVANIE DIMENZIÍ OPERAČNÝCH OBJEKTOV 

V ODBORNOM VZDELÁVANÍ 
 
APPLICATION OF THE DIMENSIONS OF OPERATIONAL OBJECTS IN THE 
VOCATIONAL EDUCATION 
 
Mária PISOŇOVÁ 
 
ÚVOD 
 V príspevku sa zaoberáme podnetmi, ktoré vedú ku skvalitneniu edukačného procesu 
v odbornom vzdelávaní, konkrétne v procese prípravy budúcich manažérov výroby a kontroly 
v automobilovom priemysle. Zdôrazňujeme v ňom potrebu projektovania vyučovacej 
jednotky pri rešpektovaní požiadavky vyplývajúcej zo samotnej podstaty dimenzií 
operačných objektov. Zameriavame sa najmä na dimenziu konkrécie, intenzity stimulu a 
dimenziu fakultatívnych prvkov. Vyzdvihujeme význam informačnej psychológie, ktorej 
cieľom je definovať človeka ako subjekt učenia pomocou kvantitatívnych charakteristík, tj. 
jeho kapacity príjmu, spracovania, uchovania a vybavenia informácie. 
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UPLATNENIE DIMENZIÍ OPERAČNÝCH OBJEKTOV V ODBORNOM 
VZDELÁVANÍ 

V nadväznosti na úvod príspevku vyberáme tri dimenzie operačných objektov, ktoré 
majú veľký význam pre konštruovanie vyučovacej jednotky. 

  
INTENZITA STIMULU 

  Táto dimenzia  vyplýva z relácie operačného objektu a učiaceho sa. (Aebli, H., 1987). 
Podstatné je si uvedomiť, že za intenzitu stimulu operačného objektu sú v podstate 
zodpovedné všetky motívy, ktoré determinujú konanie žiaka. Medzi ne patrí napr. túžba po 
bezpečnosti a spolupatričnosti, ktorá by mala byť zohľadnená v požiadavke pozitívnej klímy 
v triede.  

Pozitívnu klímu v triede, predovšetkým z pohľadu sociálnych vzťahov ako 
neoddeliteľného aspektu reálnej edukačnej situácie akcentuje kooperatívne učenie, ktoré 
umožňuje utvárať interaktívne situácie a tým podporuje optimálnu klímu pre učenie sa žiakov. 
Práve teória kooperatívneho učenia (Johnson, D. W. – Johnson, R. T., 1989) upozorňuje na 
možnosti ovplyvňovania jedincov a prostredia v procese vzájomnej interakcie, pretože ide o 
systém založený na princípoch kooperácie pri učení v malých skupinkách. 

Metaanalytický pohľad na výskumy založené na teórii sociálnej vzájomnej závislosti 
podáva publikácia D. W. Johnsona a R. T. Johnsona: Cooperation and Competition (1989), z 
ktorej vyberáme nasledovné výskumné zistenia: táto výskumná analýza bola zostavená na 
základe štúdií napísaných alebo sumarizovaných v angličtine (521 štúdií). D. W. Johnson – R. 
T. Johnson zistili, že vzájomné vzťahy medzi žiakmi sú rovnako relevantné v kognitívnom a v 
sociálnom rozvoji ako vzťahy medzi žiakmi a učiteľom. Interakcie počas vyučovania majú 
teda existovať nielen medzi učiteľom a žiakmi, ale aj medzi žiakmi navzájom, aby 
pedagogický vplyv nebol len priamy, ale aj nepriamy. Dôležité je, aby žiak pochopil, že sa 
neučí ani pre rodičov, ani pre učiteľov, ani zo strachu pred trestom, ale oduševnene, 
so záujmom pre seba.  

Výskumy realizované v USA dokázali, že kooperatívne učenie je efektívnejšie v 
porovnaní s ostatnými spôsobmi vyučovania najmä v oblasti vytvárania pozitívnych vzťahov 
medzi žiakmi, zvýšení ich sebadôvery a motivácie k učeniu, ale aj v oblasti kognitívneho 
učenia. D. W. Johnson – R. T. Johnson v roku 1989 zrealizovali v USA 193 komparatívnych 
štúdií, v ktorých porovnávali kooperatívne učenie  s tradičným vyučovacím spôsobom. 
Výsledky boli jednoznačne v prospech kooperatívneho spôsobu výučby (Cooper, J. L. – 
Robinson, P. – McKinney, M., 2002). 

Potvrdzuje sa, že kooperatívne usporiadanie podporuje prostredníctvom emocionálnej, 
inštrumentálnej, informačnej a spätnoväzbovej pomoci psychické zdravie detí a 
dospievajúcich. Blízke vzťahy sú prevenciou neurotizmu, psychopatologických javov a sú 
podmienkou zvládania životných stresových situácií. Preto je kooperatívne učenie jedným 
z najúčinnejších podmienok pre individuálny rast a osobnostnú výchovu človeka. 

Ďalšou hybnou silou je túžba pomáhať iným, dosahovať ciele samostatne (motív pocitu 
vlastnej hodnoty) a ďalšie. V praxi to znamená, že operačný objekt stimuluje učiaceho tým 
viac, čím: 
- silnejšie zodpovedá sociálnym, najmä vrodeným motívom (citová viazanosť). Napr. kladný 
(záporný) vzťah žiaka k oprave automobilov apod., 
- čím vyššia je hodnota novosti, resp. nápadnosti operačného objektu alebo jeho časti napr. 
demonštrácia procesov učenia na aktuálnych, moderných modeloch (ikonických objektoch), 
alebo skutočných (reálnych objektoch) apod., 
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- čím viac sa dá zmeniť operačný objekt operáciami učiaceho sa napr. umožnenie čo 
najväčšieho počtu úkonov na predmetnom modeli, alebo reálnom objekte a pod., 
- čím lepšie dokáže učiaci sa sám kontrolovať svoje operácie, resp. výsledok operácií. Napr. v 
prípade chyby možnosť vrátiť jednotlivé uskutočnené kroky späť (na princípe programového 
vyučovania) a pod., 
- čím je stimul otvorenejší pre rôznorodé operácie. Napr. možnosť precvičenia viacerých 
transformujúcich operácií na modeli, alebo reálnom objekte a pod. 
 
DIMENZIA KONKRÉCIE 

Podstata dimenzie konkrécie vychádza zo zásady názornosti, ktorú definoval J. A. 
Komenský v roku 1627. Na základe tejto myšlienky (Popper, J. L. - Eccles, J., 1982) vytvorili 
tieto stupne konkrécie: reálne objekty, ikonické objekty, neikonické objekty, obsah vedomia a 
obsah pamäte. Na základe pochopenia dimenzie konkrécie možno formulovať nasledovné 
metodické pravidlo: čím je nižší počiatočný stav učiaceho sa vzhľadom na osvojovateľný 
vyučovací objekt, o to vyšší (konkrétnejší) musí byť stupeň konkrécie operačného objektu. 
Považujeme za potrebné upozorniť čitateľov tohoto príspevku ešte na jednu dôležitú 
dimenziu, ktorou je dimenzia fakultatívnych prvkov. Jej cieľom je zabezpečiť, aby operácie 
učiacich sa viedli čo najkratšou cestou a s najmenšími stratami k operačnému cieľu. Ide o to, 
aby učiteľ vedel identifikovať tie faktory, ktoré odvádzajú pozornosť  učiaceho sa od 
operačného cieľa. Uvedenú požiadavku vysvetlíme na nasledovnom príklade. Pokus vysvetliť 
žiakom princíp fungovania spaľovacieho motora býva často neúspešný bez ohľadu na druh a 
typ školy. Príčinou neúspechu býva predovšetkým nevhodnosť použitých operačných 
objektov. Modely alebo nákresy demonštrácie dvoj alebo štvortaktných motorov na princípe 
komplikovaných vzťahov (medzi ventilmi, ich riadením ojnicami, medzi taktami nasávania, 
spaľovania a výfuku) sú maximálne neprehľadné a iba málo prispievajú k pochopeniu 
základnej informácie, že chemická energia, ktorú obsahujú pohonné hmoty, sa mení na 
mechanickú energiu. Experiment sa podarí aj vtedy, ak benzín, korkové piliny a vzduch v 
potrubí zmiešame, zmes zapálime a potom pozorujeme, ako zátka pri výbuchu z potrubia 
vyletí. Pokus poskytuje potrebné informácie o činnosti spaľovacieho motora. Predchádzajúce 
operačné objekty obsahujú oproti tomu veľmi veľa nepotrebných informácií: zobrazenie 
piesta, cylindra, kľukovej skrine, zapaľovacích sviečok a pod. 
 
VÝZNAM INFORMAČNEJ PSYCHOLÓGIE V PROCESE UČENIA SA 
 Inovatívne zmeny v odbornom vzdelávaní v sebe zahŕňajú aj požiadavku, aby 
pedagógovia uskutočňujúci tento proces poznali vplyv princípov Informačnej psychológie 
(nazývanej tiež kybernetickou psychológiou), na kvalitu výstupov odborného vzdelávania. 
Cieľom tejto vednej disciplíny je opísať človeka ako subjekt učenia pomocou kvantitatívnych 
charakteristík jeho kapacity príjmu, spracovania, uchovania a vybavenia informácie. (Kava - 
Pech, 1994 in Poláková, E. a kol. 1996). Ide o skúmanie takých parametrov učenia sa  ako sú 
rýchlosť apercepcie informácie a jej závislosť napr. na veku, čas apercepcie z hľadiska príjmu 
subjektívnej alebo objektívnej informácie, rýchlosť učenia sa, koeficient inteligencie a iné. 
Informačná psychológia poskytuje iným vedám zaoberajúcimi sa procesom vzdelávania cenné 
kvantifikujúce miery o človeku, ktoré by sa mali využiť pri ďalšom rozpracúvaní zákonitostí 
učenia a vzdelávania. V tejto súvislosti uvádzame nasledovné tvrdenie: „Aby sme mohli 
správne pripravovať kurikulum a riadiť vyučovanie, musíme pochopiť tri zložky pamäte, 
ktorými sú senzomotorická, krátkodobá a dlhodobá pamäť.“ (Pasch, M. a kol., 1998). 
Senzomotorická pamäť prijíma signály z okolia prostredníctvom zmyslových orgánov. 
Všetky vnemy sú súčasťou senzorickej pamäte a pretože ide o miliardy informácií, nemôžeme 
ich všetky spracovať. Zabúdanie je podľa Pascha Pasch, M. a kol. (1998) bezpečnostným 
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ventilom proti preťaženiu. Učiteľ by mal preto vedieť, že v krátkodobej pamäti si žiak drží iba 
tie informácie, ktoré zaujmú jeho pozornosť. Krátkodobá pamäť nazývaná tiež  pracovná 
pamäť upozorňuje na dve základné skutočnosti: obvykle dokážeme spracovať maximálne 
sedem položiek súčasne a držať informácie v pamäti iba krátku dobu, t.j. 15 - 30 sekúnd. Pre 
učiteľa z toho vyplýva, že informácie je potrebné štrukturovať a ukladať do zmysluplných 
častí s menším počtom položiek a pre zapamätanie si informácie opakovať. V tejto súvislosti 
uvádzame aj ďalší postreh, ktorý je pre učiteľa dôležitý. Obsah krátkodobej pamäte má podľa 
(Petty, G., 1996) krátku životnosť a je ľahko nahraditeľný novými informáciami. 
„Dlhodobá pamäť je skladiskom informácií, faktov, emócií, pocitov a spomienok. Je v nej 
uložených viac ako 100 miliónov bitov informácií, nie však náhodne.“  Pasch a kol. (1998). Z 
uvedeného dôvodu je potrebné, aby učiteľ štrukturoval učebnú látku do sietí, schém a 
systémov. Takto vytvorené siete pomáhajú žiakovi k vybaveniu pojmov, faktov, pravidiel 
apod. Obsah dlhodobej pamäte je teda štrukturovaný. Petty, G. (1996) ju prirovnáva k 
dokonale fungujúcej kartotéke, v ktorej sú zaradené informácie pre budúcu potrebu. Ak 
učiteľova metodika osvojenia si nového učiva obsahuje adekvátny spôsob odovzdávania 
informácií, ich precvičovanie, diskutovanie o predmetnom probléme a ich implementáciu v 
praktických aktivitách, zvyšuje sa počet spojov a pamätanie osvojeného učiva. Okrem toho je 
potrebné, aby učiteľ vedel prepojiť obsah učebnej látky s praktickými skúsenosťami, 
významom a zmyslom študovaného obsahu pre žiaka! Uvedená požiadavka nadväzuje na 
potrebu uplatnenia dimenzie intenzity stimulu v procese edukácie, ktorú sme už 
charakterizovali. 
Nasledovný obrázok 1 Pyramída zapamätania poukazuje na procesný vzostup pamätania a 
zdôrazňuje dôležitosť aktívneho činnostného učenia. V praxi je posledný stupeň ešte 
umocnený tzv. kooperatívnym učením. 
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Obr. 1 Pyramína zapamätania 
 (Zdroj: EGER, L. 2005. Technologie vzdělávání dospělých. Plzeň : Západočeská univerzita v 
Plzni, 2005. ISBN 80-7043-398-1). 
 
 V nadväznosti na uvádzané fakty odporúčame do pozornosti niektoré stratégie, ktoré 
by mal učiteľ vedieť využívať z dôvodu zvyšovania výkonnosti dlhodobej pamäte žiaka 
(Fontana, D., 1997): 

1. Počkať, zopakovať, opýtať sa (získať čas na prenos z krátkodobej do dlhodobej pamäte). 
2. Členiť látku (dávkovanie a opäť práca s krátkodobou pamäťou). 
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3. Dôležitosť a záujem (lepšie sa pamätá to, čo má  vzťah k skutočnostiam a citom). 
4. Trvanie pozornosti žiakov. 
5. Praktické využitie látky (súvisí s aktívnym učením). 
6. Význam študovanej problematiky (porozumenie). 
7.  Preučenie (opakovanie látky potom, čo si ju žiaci osvojili). 
8. Spájanie (novú látku spájame so známymi témami apod.). 
9. Vizuálne znázornenie. 
10. Znovupoznávanie a vybavenie (opora pri vybavovaní cez znovupoznávanie, ktoré je 
ľahšie). 

Na základe vyššie uvedených myšlienok vypracoval (Kulič, V., 1992) teóriu riadeného 
učenia. Jej základnou tézou je chápanie riadenia ako činiteľa facilitácie ľudského učenia a 
poznávania, umožňujúceho prechod žiaka k psychickej autoregulácii. Táto teória okrem iného 
zohľadňuje osobnostný prístup, tj. vstupné charakteristiky učiaceho sa. 
 Uvedené východiská kybernetickej pedagogiky, systémovej didaktiky a informačnej 
psychológie je potrebné prostredníctvom vhodnej didaktickej techniky implementovať do 
výchovno-vzdelávacieho procesu.  
 V nasledujúcom obsahu upozorníme na možnosti, ktoré v tejto súvislosti ponúka 
učiteľom moderná didaktická technika s cieľom rozvíjať schopnosti žiaka konať a rozhodovať 
sa na základe rozloženia cieľov do overiteľných podcieľov a to nielen v rámci vyučovacieho 
procesu, ale aj v praktickom živote.  
Dnes je viac ako jasné, že moderné didaktické prostriedky majú nezastupiteľné miesto nielen 
v procese riadenia vyučovacieho procesu, ale aj pri samoštúdiu. My sa však v tejto časti 
zameriame v súvislosti s predchádzajúcim obsahom na výpočtovú techniku (týmto pojmom 
označujeme najmä hardvér - mikropočítače a ich periférne zariadenia, ako aj softvérové 
programy), ktorá umožňuje zdatnému učiteľovi (facilitátorovi) zefektívniť jeho prácu. 
V procese prípravy búdúcich manažérov výroby a kontroly v automobilovom priemysle ide 
najmä o schopnosť použitia výpočtovej techniky ako nástroja budúceho odborníka. Ten by 
mal okrem iného poznať aplikačné programy a programové vybavenie počítačom 
podporovaných technológií (napr. CDA-automatizácia projekčnej činnosti, CAP-plánovanie 
umelej inteligencie) apod. Ďalším cieľom výpočtovej techniky je podľa I. Tureka formovanie 
všeobecnej počítačovej kultúry žiakov - počítačovej gramotnosti. Dôležité je tiež upozorniť na 
výpočtovú techniku ako na materiálny prostriedok vyučovania (softvér - učebná pomôcka, 
hardvér - didaktická technika). Táto rola výpočtovej techniky súvisí najviac so súčasnými 
koncepciami vyučovania, ktoré sú založené na využití počítačov. V anglosaskej literatúre, 
ktorá je v oblasti výpočtovej techniky najpočetnejšia má vyučovanie pomocou počítačov 
rôzne názvy, z ktorých najfrekventovanejšie sú: CAI (computer aided instruction) - počítačom 
podporované vyučovanie. Základným princípom ich využitia je: (Turek, I., 1996)  
„...poskytnúť žiakovi pomoc v procese učenia, napr. pri osvojovaní, precvičovaní učiva, 
kontrole jeho osvojenia, riešení problémov, učení sa objavovaním, pri simuláciách a 
modelovaní procesov, riešení didaktických testov a pod.“ CMI (computer managed 
instruction) - počítačom riadené vyučovanie znamená, že počítač pomáha učiteľovi riadiť 
vyučovací proces napr. analýzou jeho výsledkov, pomocou pri plánovaní práce, generovaní 
didaktických testov, programovom vyučovaní a pod. Počítače umožňujú učiteľovi znásobiť 
vlastný potenciál žiaka, odhaliť jeho schopnosti, tiež umožňujú objektivizáciu ich hodnotenia. 
Všetky tieto výhody a ešte mnohé ďalšie vytvárajú kvalitnému učiteľovi, ktorý dokáže tieto 
možnosti využiť v prospech indviduálneho rozvoja žiaka, tj.vytvoriť podmienky na 
dosiahnutie pridanej hodnoty vzhľadom k jeho možnostiam, zabezpečiť vysokú efetivitu 
edukačného procesu. 
Je len na ňom, do akej miery dokáže vhodným spôsobom využiť programové vybavenie 
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počítača napr. funkciu kalkulačky, vyhľadávanie synoným, použitie excelovských operácií 
apod. v jednotlivých fázach vyučovacej hodiny. (Turek, I., 1996; Eger, L.,  2005, 2002; 
Kalhoust, Z. - Obst, O., 2002, 2003) odporúčajú učiteľom využiť mikropočítače v rámci 
výchovno-vzdelávacieho procesu na: 
1. Individualizáciu úloh (aj domácich) a kontrolu správnosti ich riešenia. Prostredníctvom 
mikropočítača môže učiteľ zadať každému žiakovi iné vstupné údaje (hodnoty), ako aj 
rozličnú zložitosť úlohy a žiak prostredníctvom mikropočítača vypočíta všetky výstupné 
hodnoty. 
2. Vykonávanie rutinných výpočtov (napr. v mechanike priehyb nosníka s premenným 
prierezom či veľkosť osových síl v prútoch prútovej sústavy). 
3.  Opakovanie (precvičovanie) učiva, vytváranie zručností a návykov. 
 Charakter predmetov študijného odboru Manažér výroby a kontroly v automobilovom 
priemysle poskytujú pomerné veľký priestor na vytváranie spomínaných zručností a návykov. 
Dokonca možno konštatovať, že ide o jednu zo základných požiadaviek na kvalitný edukačný 
proces. Učiteľ by mal precvičovať učivo najmä tam, kde existuje jednoznačný vzťah medzi 
podnetom (zadaním) a výsledkom činnosti, tj. odpoveďou žiaka. Napr. žiak priraďuje spamäti 
nejaký prvok, napr. na obrazovke vidí fyzikálne veličiny (sila, energia, výkon apod.) a má 
určiť ich jednotky, značky alebo vzťahy (vzorce). Žiak dovtedy rieši úlohy určitého typu, kým 
bezchybne nevyrieši určitý počet podobných úloh. 
Pri nácviku určitých intelektuálnych a psychomotorických zručností môže učiteľ veľmi 
účinne využiť počítačové trenažéry. V našom prípade je ich použitie opodstatnené pri 
testovaní motorového vozidla po odstránení určitej poruchy motora apod. 
4. Pri prezentovaní informácií, učiva, modelovaní a simuláciách.  
Učiteľovi, alebo majstrovi odborného výcviku umožňuje mikropočítač napr. modelovať 
niektoré vlastnosti a priebeh rozličných technologických procesov, napr. účinnosť a straty 
elektrických zariadení apod. Žiak si sám volí vstupné premenné a na ich základe sleduje 
počítačom realizovaný výsledok. V tejto súvislosti môže učiteľ použiť veľmi účinný spôsob 
opakovania a utvrdzovania získaných vedomostí a zručností prostredníctvom tzv. 
„multimédia training“ (multimediálneho vzdelávania a „computer - based training“ 
(vzdelávania založeného na práci s počítačom). V tomto prípade ide o využitie dvoch a 
viacerých médií (text, grafika, animácia, audio, video). E-laerning spojený s počítačom, 
sieťou a špeciálnym didaktických softvérom, umožňuje tzv. online learning. Spomínaný 
špeciálny softvér poskytuje učiteľovi a žiakovi veľké množstvo nástrojov, napr. prehliadačov, 
ktoré umožňujú žiakovi vyriešiť učiteľom zadaný problém. Tento spôsob je možné využiť 
napr. v predmete Základy výrobného kontrolingu pri riešení prípadových štúdií z 
operatívneho výrobného kontrolingu. 
 
ZÁVER 
  Z uvedeného textu vyplýva, že možností využitia kybernetických prístupov a 
výpočtovej techniky na skvalitnenie edukačného procesu v odbornom vzdelávaní je naozaj 
veľa. Významným spôsobom uľahčujú učiteľovi či majstrovi odborného výcviku proces 
edukácie, tiež umožňujú žiakovi lepšie pochopiť učivo. Čo je obzvlášť dôležité je zistenie, že 
moderná didaktická technika v rukách kompetentných pedagógov dokáže skvalitniť vzťah 
medzi učiteľom a žiakom, čo významnou mierou prispieva k vytvoreniu kladnej klímy 
samotnej výchovno-vzdelávacej inštitúcie. 
 
 
 
 



 „Strategie technického vzdělávání v reflexi doby“ 
Ústí nad Labem  

 - 285 - 

LITERATÚRA  
• BUDAJ, P. 2006. Marketingové mikroprostredie a jeho vplyv na manažment 

verejných vysokých škôl. In : Disputationes Scientificae Universitatis catholicae in 
Ružomberok, ročník VI, číslo 3, 2006, s. 85 – 93. ISSN 1335–9185 

• EGER, L. 2005. Technologie vzdělávání dospělých. Plzeň : Západočeská univerzita v 
Plzni, 2005. ISBN 80-7043-398-1 

• HUPKOVÁ, M. in PETLÁK, E. – FENYVESIOVÁ, L. 2009. Interakcia vo 
vyučovaní. Bratislava : Iris, 2009. ISBN 978–80–89256–31–0 

• JABLONSKÝ, T. 2009. Cooperative learning as an innovative trend in education.  
The New Educational Review, 2009, vol. 19, no. 3-4, pp. 17-29. ISSN 1732-6729 

• MATEIDES, A. a kol. 2006. Manažérstvo kvality – história, koncepty, metódy. 
Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, 2006. ISBN 80–8057–656–4 

• PASCH, M. a kol. 1998. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Praha : 
Portál, 1998. ISBN 80-7178-127-4 

• PISOŇOVÁ,  M. – PISOŇ, J. 2008. Význam manažérstva kvality v školstve. In 
Manažment školy v praxi. 2008, roč. 3, č. 5, s. 21-23. ISSN 1336-9849 

• POLÁKOVÁ, E. a kol. 1996. Teoretické východiská technológie vzdelávania. Intra : 
Pedagogická fakulta UKF a SAIS, 1996. ISBN 80–9674–25–1–5 

• PORUBSKÁ, G. – SEIDLER, P. – KURINCOVÁ, V. 2001. Diferenciácia, integrácia 
a kooperácia v edukačnom prostredí. Nitra : Pedagogická fakulta UKF, 2001. ISBN 
80–8050–415–6 

• International Standard Classification of Education - ISCED, 1997 
• ISO/TS 16949:2009 Systémy manažérstva kvality v sériovej výrobe a výrobe 

náhradných dielov v automobilovom priemysle 
 
 
3.30 INOVATÍVNE PRÍSTUPY V ODBORNOM VZDELÁVANÍ 
 
INNOVATIVE APPROACHES IN VOCATIONAL EDUCATION 
 
Mária PISOŇOVÁ 
 
ÚVOD 
 Schopnosť identifikovať a realizovať zmenu môže mať pre akúkoľvek organizáciu 
výrobného alebo nevýrobného charakteru doslova existenčný význam. Henry Ford, 
predstaviteľ klasického manažmentu v USA bol známy svojimi inováciami v organizácii a 
riadení priemyselnej veľkovýroby. Jeho model auta Ford T v tom období predstavovalo veľmi 
jednoduché, lacné a kvalitné auto, spoľahlivo sa pohybujúce aj po zlých cestách. Pred 
Modelom T pracovali na montáži auta dvaja až traja robotníci, ktorí museli ovládať všetky 
druhy práce a boli zodpovední za jej kvalitu. Ford však ako prvý zaviedol výrobu na 
montážnej linke, kde viacerí robotníci robili len obmedzené úkony. Keďže boli jednoduchšie, 
získali v nich zručnosť a robili ich veľmi rýchlo. Ford takýmto spôsobom zaistil plynulosť 
výroby a nadväznosť pracovných operácií, čo mu umožnilo vyrábať veľké množstvo áut 
s pomerne nízkou cenou. (Majtán, M., 2003).  
 Tento krátky úryvok zo života Henryho Forda je príkladom, že bez inovácií a 
implementácie systémov kvality nie je možné v budúcnosti dosiahnuť progres, ktorý súčasné 
odborné vzdelávanie zamerané na automobilový priemysel potrebuje ako soľ.  
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VÝCHODISKÁ TVORBY ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU PRE 
ODBORNÉ ŠKOLY 
 Cieľom kurikulárnej reformy zameranej na potreby automobilového priemyslu by 
malo byť umožnenie flexibilnejšej profilácie absolventov študijných odborov podľa 
podmienok školy, vývoja študijných odborov v závislosti od potrieb regionálneho trhu práce, 
individuálnych schopností a záujmov študujúcich. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť 
nasledovnú myšlienku (Budaj, P., 2006, s. 85): 
„Mikroprostredie škôl je potrebné vnímať ako prostredie konkurenčné. Školy sa preto musia 
zaoberať takými otázkami ako je: 

• identifikácia a segmentácia zákazníkov, resp. diferenciácia medzi jednotlivými 
segmentmi, 

• identifikovanie a analyzovanie vlastných produktov – študijných programov, 
• identifikovanie spôsobov ako tieto produkty poskytnúť a propagovať, 
• identifikovanie potrieb a očakávaní zákazníkov a konečných spotrebiteľov a pod.“ 

Potreby a očakávania zákazníkov (žiakov, ich zákonných zástupcov a pod.) ovplyvňujú 
nasledovné faktory Budaj, P. (2006, s. 86): 

 
 
Obr. 1 Faktory dôležité pre rozhodnutie žiaka o výbere školy 
(Zdroj: BUDAJ, P. 2006. Marketingové mikroprostredie a jeho vplyv na manažment 
verejných vysokých škôl. In : Disputationes Scientificae Universitatis catholicae in 
Ružomberok, ročník VI, číslo 3, 2006, s. 86. ISSN 1335 – 9185). 
 
 Uvedené tvrdenie potvrdzuje a dopĺňa (International Standard Classification of 
Education – ISCED, 1997) prostredníctvom nasledovnej definície: 
„Odborné vzdelávanie by malo byť založené nie na osvojovaní čo najväčšieho objemu faktov, 
ale malo by smerovať k získaniu kľúčových, všeobecných a odborných kompetencií, ku 
komplexnejším a prakticky zameraným vedomostiam a zručnostiam, ktoré umožnia rozvoj 
a celkový úspech jednotlivcov na základe vlastnej aktivity, sebauvedomenia a spolupráce 
nielen v známych situáciách, javoch a problémoch, ale aj v nových podmienkach ich riešenia 
a aplikácie.“ 
 Štátny vzdelávací program (ďalej len ŠVP) pre strojárstvo a ostatnú kovospracúvaciu výrobu, 
súčasťou ktorého sú študijné programy zamerané na automobilový priemysel bol vytvorený 
v súlade s Medzinárodnou normou pre klasifikáciu vzdelávania s cieľom sprehľadnenia 
a porovnania vzdelávacích programov na národnej úrovni vzhľadom k štandardným 
charakteristikám. ISCED je meradlom hodnotenia a porovnávania kvality obsahu 
vzdelávania. Vzdelávací program je preto základnou jednotkou klasifikácie ISCED 97, pri 
čom hlavnými požiadavkami tvorby obsahu vzdelávania spomínaného zamerania sú „... 
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znížený dôraz na obsah vzdelávania, zvýšenie dôrazu na požadované kompetencie a výsledky 
vzdelávania, podpora autonómie a zodpovednosti škôl a pluralitného vzdelávacieho 
prostredia a rozvoj individuality každého jednotlivca.“ 
V tejto súvislosti je potrebné nadviazať na pojem „kompetencia“, ktorý predstavuje 
schopnosť využívať vedomosti, zručnosti, postoje, hodnotovú orientáciu a iné spôsobilosti na 
vykonávanie funkcií podľa daných štandardov v práci, pri štúdiu v osobnom a odbornom 
rozvoji jedinca a pri jeho aktívnom zapojení sa do spoločnosti, v budúcom uplatnení sa 
v pracovnom a mimopracovnom živote a pre jeho ďalšie vzdelávanie. V tejto súvislosti 
akcentujeme kľúčové kompetencie, ktoré International Standard Classification of Education-
ISCED (1997) definuje ako „... významnú a dôležitú kategóriu všeobecne integrujúcich, 
použiteľných a prenosných súborov vedomostí, zručností, postojov, hodnotovej orientácie 
a ďalších charakteristík osobnosti.“ Považujeme za potrebné uviesť, že celoživotné 
vzdelávanie, ktorého súčasťou je aj odborné vzdelávanie, zákon č. 596/2009 Z.z. o 
celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov charakterizuje ako: 
„...všetky aktivity, ktoré sa uskutočňujú v priebehu života s cieľom zlepšiť vedomosti, 
zručnosti a schopnosti človeka.“ Od tohto pojmu sa odvíjajú všeobecné a odborné 
kompetencie edukanta. 
Všeobecné kompetencie sú základné kognitívne (poznávacie) kompetencie, ktoré sa vyžadujú 
pre príbuzné skupiny povolaní (napr. matematika, čítanie, písanie, riešenie problémov, 
sociálne, komunikatívne a interpersonálne kompetencie a pod.). Vymedzujú široký poznávací 
základ potrebný pre uplatnenie človeka v spoločnosti a v mimopracovnom živote. Vytvárajú 
predpoklad celoživotného vzdelávania a prispievajú k profesionalizácii a adaptabilite každého 
jedinca.  
Z hľadiska zamerania tejto časti príspevku sú dôležité odborné kompetencie. Sú 
vyšpecifikované z profilov (štandardov) práce, tradičných a nových povolaní. Ide o sociálne 
a komunikatívne kompetencie, strategické schopnosti založené na riešení problému pri 
zabezpečovaní úloh, organizačné kompetencie, iniciatívnosť a aktívnosť. Strategicky 
ovplyvňujú schopnosti absolventa uplatniť sa na trhu práce, prispôsobovať sa jeho 
zmenám, samostatne rozhodovať o svojej profesijnej kariére, angažovať sa vo svojej vlastnej 
práci a v spolupráci s inými ľuďmi. 
V súčasnosti platná norma ISO/TS 16949: 2009 Systémy manažérstva kvality v sériovej 
výrobe a výrobe náhradných dielov v automobilovom priemysle akcentuje základnú 
požiadavku tejto medzinárodne platnej normy ktorou je, schopnosť organizácie disponovať 
zamestnancami spôsobilými plniť požiadavky zákazníka a zvyšovať ich spokojnosť 
aplikáciou spomínaného systému. Súčasťou tejto požiadavky je ich neustále zlepšovanie v 
nepretržitej konfrontácii s požiadavkami a príslušnými predpismi. Aplikácia uvedenej normy, 
ako aj ďalších východiskových dokumentov v praxi si však vyžaduje, aby budúci  
zamestnanci automobilového priemyslu ich nielen dôkladne poznali, ale aby boli s nimi 
stotožnení.  
Cieľom inovácií a zmien vzdelávacieho programu pre skupinu študijných odborov 
zameraných na automobilový priemysel by mala byť výchova a vzdelávanie kvalifikovaných 
odborníkov pre všetky odvetvia automobilového priemyslu, kde sa vyrábajú, opravujú, 
obsluhujú a používajú stroje a technické zariadenia. Široké profilovanie absolventov so 
zameraním na kľúčové kompetencie umožňuje zacieliť ich prípravu na komplexné riešenie 
výrobných problémov, ale aj na ich pohotovú adaptabilitu a prispôsobenie sa práci v nových 
výrobných a nevýrobných odvetviach (v závislosti od trhu práce), na uplatňovanie nových 
 technológií a rozvoj podnikateľských činností vo výrobnej sfére, ako aj v službách. V tejto 
súvislosti je potrebné spomenúť náročnosť spomínanej prípravy, ktorá súvisí s takmer 
nepretržitým inovačným procesom v oblasti  informačno-komunikačných technológií, výroby 
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a opravy automobilov, elektronických počítačových systémov, elektrotechniky, obrábania 
kovov, jemnej mechaniky, zámočníctva, inštalatérstva, údržby a opravy strojov a zariadení, či 
elektrotechniky so zameraním na automatizované systémy vyššej generácie charakterizované 
stavebnicovými prvkami z oblasti strojárstva, elektroniky, regulačnej techniky i technickej 
kybernetiky. Tieto priority je potrebné implementovať do procesu edukačnej prípravy 
študijného odboru: 2490 4 Manažér výroby a kontroly v automobilovom priemysle, ktorého 
konkretizáciou sú nasledovné odborné zamerania: 2490 4 01 Manažér výroby a kontroly v 
automobilovom priemysle - automobilové diely a príslušenstvo a 2490 4 02 Manažér výroby 
a kontroly v automobilovom priemysle - autoelektronika. 
Absolvent študijného odboru 2490 4 Manažér výroby a kontroly v automobilovom priemysle 
by mal byť kvalifikovaným odborným pracovníkom, ktorý je schopný uplatniť sa na rôznych 
postoch vo výrobe automobilových komponentov a príslušenstva. Jeho praktické uplatnenie je 
možné na poste technického pracovníka v pozícii stredného manažmentu riadenia a 
implementácie kvality výkonného a kvalitatívneho auditu, systému riadenia kvality 
uplatňovaného výrobcom automobilov, pre ktorého sa komponenty vyrábajú, manažér 
výstupnej kontroly, manažér kontrolingu a pod. (ISCED). 
V nasledujúcej časti príspevku sa budeme venovať východiskám pre kvalitnú realizáciu 
učebných plánov študijného odboru Manažér výroby a kontroly v automobilovom priemysle. 
Chceme ale zdôrazniť, že tieto je možné zovšeobecniť na ktorúkoľvek edukačnú aktivitu. 
  
VÝZNAM TECHNOLÓGIE VZDELÁVANIA V PROCESE INOVÁCIÍ 
ODBORNÉHO VZDELÁVANIA 
 Kvalita vyučovacieho procesu závisí nielen od vhodného kurikula, ale predovšetkým 
od práce učiteľa. V tejto súvislosti uvádzame jednotlivé indikátory, ktoré poukazujú na 
úroveň práce pedagóga (Zelina, M., 2006). 

• Efektivita činnosti pedagóga (interakcia medzi učiteľom a žiakom, kooperácia 
(stimulácia, spolupráca, podnecovanie), komunikácia, psychosociálna klíma a 
atmosféra. 

• Podmienky vyučovania vytvárané pedagógom (organizácia práce, využitie 
vyučovacieho času, profesionálny prejav - štýl práce, spôsob hodnotenia žiakov, 
metódy a formy vyučovania, didaktické a technické prostriedky). 

• Efektivita vyučovania (vzťah k cieľu učebnej témy, vzťah k obsahu učebnej témy, 
postoje žiakov na začiatku a na konci vyučovania). 

Kvalita vyučovania z hľadiska činnosti žiaka je posudzovaná podľa nasledovných 
indikátorov: 

• Efektivita činnosti žiakov (záujem o učenie, osvojovanie zručností, reakcia na 
stimuláciu, podnety a motiváciu, aktivita žiakov, hodnotové, emocionálne postoje 
žiakov, sebahodnotenie žiakov). 

• Úroveň vedomostí, zručností a schopností žiakov (vo vzťahu k učebným osnovám, k 
vzdelávacím štandardom, praktická realizácia teoretických poznatkov, tvorivosť, 
verbálna komunikácia vo vzťahu k predmetu, písomná, grafická komunikácia). 

• Vzdelávacie výsledky žiakov (kognitívna poznávacia oblasť, kontrolné práce 
predpísané učebnými osnovami, úspešnosť žiakov v predmetových súťažiach). 

Vyššie uvedené požiadavky je možné splniť iba v prípade, ak pedagóg uskutočňujúci 
edukačný proces rozumie okrem iného kybernetickým zákonitostiam, ktoré významnou 
mierou ovplyvňujú voľbu didaktických prostriedkov. 
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PRINCÍPY KYBERNETICKEJ PEDAGOGIKY  
 V nasledovnom texte budeme aplikovať inovatívne zmeny edukačného procesu v 
zameraní na študijný odbor 2490 4 Manažér výroby a kontroly v automobilovom priemysle. 
Tie vychádzajú z kybernetických princípov, ktoré definuje Kybernetická pedagogika. Na 
základe záverov z Pražskej konferencie o kybernetickej pedagogike v r. 1991 boli definované 
základné otázky kybernetickej pedagogiky, medzi ktoré patrí problematika týkajúca  sa 
regulácie výučby a tvorby stratégií vyučovania a učenia sa na základe pozorovania správania 
sa učiaceho sa subjektu (spätnej väzby). Ide o uplatňovanie teórie regulácie a teórie 
automatov pri vytváraní modelu systému: učiaci sa ↔ vyučujúci a prenos informácií medzi 
nimi. Z uvedeného vyplýva, že objektom skúmania kybernetickej pedagogiky je priame a 
nepriame vedomé pôsobenie na procesy učenia sa s cieľom jeho uľahčenia. Kybernetická 
pedagogika sa snaží poznať príčinné súvislosti vzdelávania, čím umožňuje prístup k 
aproximácii psychoštruktúry postupnosťou modelov s pribúdajúcou komplexitou.  
V tejto súvislosti zdôrazňujeme požiadavku, aby učitelia zabezpečujúci odborné vzdelávanie 
pochopili princíp analytickej metódy, ktorú formuloval Deskartes. Ide o požiadavku, aby 
učiteľ dokázal rozložiť učebnú látku na menšie komponenty a ďalšie subkomponenty, vedel 
ich skúmať jednotlivo a neskôr pochopil vzťahy medzi nimi, čím sa dostane k väčším 
zložkám vytvátajúcim celok. Cieľom je dopracovať sa k spätnej komplexnej syntéze. V tomto 
procese je potrebné využiť metódy modelovania, ale aj kvantitatívne relácie, prípadne 
znakové systémy. Pedagógom odporúčame tieto poznatky uplatniť v nasledovných oblastiach: 
1. Pri plánovaní výčby napr. v predmete informatika prostredníctvom modelu, ktorý odhaľuje 
a zachytáva podstatné hardvérové a softvérové počítačové  štruktúry bez nutnosti kupovať 
stále nový hardvér a softvér. 
2. Vo výučbe podporovanej počítačom aplikovanej na najrozličnejšie vyučovacie predmety 
napr. technické kreslenie, strojníctvo, elektrotechnika, technológie montáže, ale aj kontroling, 
základy manažmentu, ekonomia a ďašie.   
Kvalitné vyučovacie programy totiž zabezpečujú spätnú väzbu, eliminujú využitie rôznych 
neproduktívnych činností, tiež šetria čas, ktorý môže pedagóg využiť na zaradenie tvorivých 
aktivít žiakov.  
3. Kyberneticko-pedagogické poznatky umožňujú učiteľovi, alebo majstrovi odborného 
výcviku použiť účinné interaktívne systémy (najčastejšie video-počítačové), prostredníctvom 
ktorých je možné spracovať vysoko diferencované akcie a relácie učiaceho sa. Pri rozvoji 
odborných kompetencií budúcich manažérov výroby a kontroly v automobilovom priemysle 
je možné tieto systémy využiť napr. v predmete Strojníctvo, konkrétne v tematickom celku 
Pracovné stroje - generátory - kompresorová stanica a pod. 
4. Perspektívne môže kybernetická pedagogika pomôcť v procese transformácie učebných 
pomôcok tak, aby boli využiteľné pre stále novšie typy technických médií.  
 
VÝZNAM SYSTÉMOVEJ DIDAKTIKY PRE ODBORNÉ VZDELÁVANIE 
 Vychádzjúc z názvu tejto časti príspevku je potrebné spomenúť veľký význam 
Systémovej didaktiky, ktorej popredným podporovateľom je H. Riedl. Aj vďaka jeho snaženiu 
patrí systémová didaktika v Nemecku medzi pedagogické teórie, ktoré si osvojujú budúci 
učitelia počas svojej prípravy na povolanie v rámci všeobecného pedagogického základu. 
Dôležité je, že systémová didaktika ponúka učiteľovi resp. projektantovi  výučby využiť 
nasledovné účinné nástroje: 
 1. Všeobecne platný, diferencovaný a overiteľný cieľový systém. 

2. Účinné modely umožňujúce vysvetľovanie a odpoveď. 
3. Diferencovaný plánovací systém, ktorý zabezpečuje realizáciu stanovených cieľov. 
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Komplexný model systémovej didaktiky je vybudovaný ako štvordimenzionálny model 
priestoru vzájomného pôsobenia učiaceho sa subjektu (napr. žiaka), operačného objektu (napr. 
vytváranie simulácií prostredníctvom softvérového programu) a vyučujúceho. Ide o 
nasledovné dimenzie: dimenzia operácií, učebného procesu, interakcií a objektov. Úspešná 
implementácia spomínaného modelu vyučovacej situácie umožňuje učiteľovi okrem iného 
rozvíjať kognitívne operácie žiaka, ktoré sú v systémovej didaktike predpokladom všetkých 
ostatných operácií. Umožňujú príjem informácií a ich uloženie do vedomia príjemcu, pri čom 
je dôležité, aby si učiteľ uvedomil, kedy ide o tzv. rozpoznávanie. Informácie z okolitého 
prostredia sa dostávajú prostredníctvom receptorov do vedomia príjemcu, alebo ide o tzv. 
vybavenie, kedy do vedomia plynú informácie, ktoré pred tým mal žiak v pamäti. Od týchto 
faktorov bude závisieť výber didaktických prostriedkov, ale aj načasovanie jednotlivých 
edukačných aktivít v rámci vyučovacej jednotky. 
Pedagóg uplatňujúci vo vyučovaní princípy systémovej didaktiky by si mal tiež uvedomiť, 
kedy rozvíja tzv. produkčné operácie, ktoré sa delia na transformujúce operácie (spájajúce 
informácie, ktoré si žiak už uvedomil a na základe toho vytvára z nich nové informácie) a 
formujúce operácie. Tie mu umožňujú ich zapamätanie,  vyhodnotenie, použiť originálne, 
divergentné a konvergentné myslenie.  
Uvedené operácie je potrebné uplatňovať najmä v odbornom výcviku, aby žiak pochopil napr. 
príčinu nefunkčnosti hydrostatických mechanizmov, alebo znižujúcej sa produktivity práce v 
predmete Základy výrobného kontrolingu. 
Konkretizáciou uvedeného sú dimenzie operačných objektov, ktoré majú pre učiteľa veľký 
význam. Od ich pochopenia a infiltrovania do voľby učebných prostriedkov totiž významnou 
mierou závisí dosiahnutie cieľa výučby. Ide o nasledovné dimenzie operačných objektov: 
intenzita stimulu, konkrécia, informačné kanály, interné operácie, komplexita, znaková 
dimenzia a fakultatívne komponenty.  
 
ZÁVER 

Príspevok poskytuje podnety na skvalitnenie odborného vzdelávania v oblasti 
automobilového priemyslu. Autorka v ňom akcentuje význam a prínos kybernetickej 
pedagogiky, systémovej didaktiky a informačnej psychológie, ktoré tvoria nezastupiteľné 
miesto v procese modelovania a projektovania každej vyučovacej jednotky. Hlavným 
zámerom bolo podnietiť implementáciu princípov spomínaných kyberneticko – 
pedagogických disciplín do Štátneho vzdelávacieho programu pre strojárstvo a ostatnú 
kovospracúvaciu výrobu, súčasťou ktorého sú študijné programy zamerané na automobilový 
priemysel. 
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3.31 PROGRAMY SYMULACYJNE W INŻYNIERII 

BEZPIECZEŃSTWA 
 
 SIMULATION PROGRAMS IN THE ENGINEERING OF THE SAFETY 
 
Tomasz PRAUZNER,  Paweł PTAK 
 
WPROWADZENIE  

W pracy tej dokonana zostanie charakterystyka nowoczesnych symulacji 
komputerowych w nauczaniu przedmiotów technicznych na przykładzie kierunku kształcenia 
- inżynierii bezpieczeństwa. Kierunek ten jest nową propozycją kształcenia jaką oferuje 
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. Ze względu na szeroki zakres treści 
programowych z zakresu bezpieczeństwa, ukazane zostaną jedynie wybrane programy 
symulacyjne, jakie wykorzystywane są na zajęciach dydaktycznych. 

  
KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE W KSZTAŁCENIU TECHNICZNYM 

W dobie błyskawicznego rozwoju nauki i techniki pojęcie symulacji nie jest już czymś 
nadzwyczajnym. Większość badań, czy odkryć dokonuje się za pomocą symulacji 
komputerowej. Jak definiuje encyklopedia „symulacja komputerowa” to: „metoda 
odtwarzania zjawisk zachodzących w świecie rzeczywistym (lub ich niektórych właściwości i 
parametrów) za pomocą ich zmatematyzowanych modeli, definiowanych i obsługiwanych 
przy użyciu programów komputerowych.” [7] Składowymi symulacji komputerowej, są 
system, w którym zachodzą relacje między obiektami, a także rozpatrywany przez 
użytkownika model zarówno fizyczny jak i matematyczny, bo to właśnie one są podstawami 
symulacji komputerowej. 
 
MODELOWANIE 

Aby móc rozpocząć pracę z symulacją potrzebne jest kilka kluczowych czynników. 
Pierwszym z nich jest stworzenie modelu przedmiotu badanego, który zostanie poddany 
warunkom występującym w rzeczywistości. Dzięki dokładnie wykonanemu modelowi 
możemy liczyć, iż projekt będzie dokładniejszy i niezawodny. Warto pamiętać, aby podczas 
dobierania parametrów nie były one zbyt dokładne gdyż może mieć to negatywne skutki w 
osiągnięciu założonych celów.  

Rozróżniamy dwa typy modeli:  
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- model fizyczny, tzn. taki, który odzwierciedla przedmiot rzeczywisty w skali potrzebnej 
do przeprowadzenia badań, przykładem takiego modelu jest model samochodu, który 
dzięki oprogramowaniu rysunkowemu CAD można wizualizować model, a następnie 
używając oprogramowania inżynierskiego CAE zbudować ten, że model samochodu; 

- model matematyczny, który opisuje relacje za pomocą równań matematycznych, 
komputer rozwiązując równania daje nam obraz zachowania się modelu w różnych 
warunkach założonych przez projektanta. [6] 
Model matematyczny podzielić możemy na dwa rodzaje: modele aproksymujące oraz 

modele zjawiskowe. Modele zjawiskowe opierają, się głównie na prawach już odkrytych, 
natomiast w modelach aproksymujących dokonywane są dokładne pomiary rzeczywistego 
obiektu, a postać matematyczna dobierana jest samoistnie. [5] 

Podstawową cechą symulacji komputerowej jest możliwie wiarygodne odtworzenie 
warunków panujących w świecie rzeczywistym i dokładne ich odwzorowanie, a także 
oddziaływanie na badany obiekt. Symulacji komputerowej używa się przeważnie, gdy 
rozwiązanie analityczne problemu jest zbyt trudne, bądź bywa także niemożliwe. 

 
TECHNICZNE ZASTOSOWANIE SYMULACJI 

Jak już wcześniej wspomniano, symulacja komputerowa ma szeroki zakres 
zastosowania w wielu dziedzinach tj. ekonomia (jako systemy kolejkowe), nauki społeczne, 
nauki przyrodnicze np. meteorologia- prognozowanie pogody, w medycynie, w matematyce, 
stosowana jest również w symulatorach lotu, motoryzacji, grach komputerowych. Natomiast 
głównymi gałęziami zastosowania symulacji jest inżynieria oraz edukacja. W inżynierii 
symulację komputerową zastosować możemy w budownictwie, gdzie poprzez odpowiednie 
oprogramowanie możemy dokonać obliczeń wytrzymałościowych budynku, jego zachowania 
się na warunki atmosferyczne np.: wiatr podczas budowy wieżowców, a także podczas 
projektowania wentylacji czy klimatyzacji, gdzie przeprowadzona może być np.: symulacja 
zysków ciepła w pomieszczeniach. Kolejnym zastosowaniem inżynieryjnym jest lotnictwo 
gdzie dzięki symulatorom przyszły pilot może nabyć umiejętności pilotowania samolotem. 
Symulacja w lotnictwie może służyć również do sprawdzania wytrzymałości konstrukcji 
samolotu, a także przeprowadzania symulacji lotu np.: podczas wypadków lotniczych. 
Doskonałe zastosowanie symulacja odnajduje się również w elektronice, gdzie służyć może 
do symulacji działania obwodów elektronicznych, co pozwoli na zmniejszenie kosztów w 
rzeczywistości, a także pozwoli na rozpatrzenie problemu przy wielu założeniach. [7] 

 
KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGAJĄCY ZARZĄDZANIE 
BEZPIECZEŃSTWEM HIGIENĄ PRACY „STER” 

W Instytucie Edukacji Technicznej i Bezpieczeństwa prowadzone są zajęcia na 
kierunku: Inżynieria Bezpieczeństwa. Absolwenci studiów specjalności Bezpieczeństwo pracy 
i środowiska zdobywają wiedzę specjalistyczną z zakresu bezpieczeństwa zawodowego i 
środowiskowego. Absolwent w szczególności będzie przygotowany do diagnozowania 
zagrożeń oraz ryzyka środowiskowego i zawodowego, organizowania i koordynacji działań 
podczas awarii, katastrof, klęsk żywiołowych i innych zdarzeń nadzwyczajnych, likwidacji 
skutków, zarządzania bezpieczeństwem ekologicznym i komunikowania się w sytuacjach 
kryzysowych także z zakresu bezpieczeństwa informacji i systemów komputerowych. 
Absolwent tej specjalności będzie przygotowany do pracy w systemach bezpieczeństwa 
środowiskowego, systemach ratownictwa technicznego, ośrodkach zarządzania kryzysowego. 
W procesie nauczania wykorzystujemy nowoczesne programy dydaktyczne oparte na 
symulacji komputerowej. Przykładem takich programów jest program wspomagający 
zarządzaniem bezpieczeństwem STER. [1] 
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 Program ten stanowi nowoczesne wielofunkcyjne i kompleksowe narzędzie 
wspomagające prowadzenie większości działań związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem 
i higieną pracy w przedsiębiorstwie. Program ten sporządzony został z myślą o usprawnieniu 
pracy pracodawców, pracowników służb bhp, zakładowych laboratoriów pomiarowych jak i 
jako materiał dydaktyczny dla studentów danego kierunku. Program składa się z ośmiu 
modułów tematycznych. Są to moduły: ryzyko, wypadki, BHP, dobór, administracja, 
asystent, obieg, synchronizacja. Wszystkie te moduły są ze sobą sprzężone a ich działanie 
oparte na wspólnej bazie danych. Baza ta jest przeznaczona do gromadzenia informacji, 
związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie, a także 
zawiera wiele użytecznych zestawów danych wbudowanych ułatwiających prowadzenie 
powyższych czynności. 

 W systemie STER uwzględniono pięć grup czynników: czynniki chemiczne, pyły, 
czynniki biologiczne, czynniki fizyczne oraz czynniki uciążliwe. Wśród czynników 
fizycznych uwzględniono: hałas, hałas infradźwiękowy, hałas ultradźwiękowy, drgania 
mechaniczne ogólne i miejscowe, nielaserowe promieniowanie optyczne i widzialne, 
ultrafioletowe, podczerwone, promieniowanie laserowe, pola elektromagnetyczne, obciążenie 
termiczne, czynniki mechaniczne, zagrożenie wybuchem i pożarem na stanowiskach, na 
których jest możliwe wystąpienie gazu ziemnego (metanu), a także zagrożenie prądem 
elektrycznym niskiego i wysokiego napięcia. Wśród czynników uciążliwych uwzględniono: 
oświetlenie (natężenie, równomierność, olśnienie, współczynnik oddawania barw i tętnienie 
strumienia świetlnego), obciążenie fizyczne statyczne i dynamiczne oraz monotypię a także 
obciążenie psychiczne. 
 

 
Rys.1 Ilustracja przedstawiająca schemat współdziałania poszczególnych bloków 

funkcyjnych programu STER. [1]  
 

PRZYKŁADY SPECJALISTYCZNYCH PROGRAMÓW SYMULACYJNYCH 
STOSOWANYCH W DIAGNOZOWANIU SKUTKÓW ZAISTNIAŁYCH 
ZAGROŻEŃ. 

Ponieważ pojęcie „inżynieria bezpieczeństwa” jest bardzo szerokim pojęciem, dlatego w 
zależności od tematyki prowadzonych zajęć wykorzystuje się materiały dydaktyczne 
nawiązujące do różnych sfer bezpieczeństwa społecznego. Jednym z przykładów materiałów 
dydaktycznych wykorzystywanych w celach edukacyjnych jest szeroka gama programów 
oraz prezentacji multimedialnych z zakresu bezpieczeństwa. 
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Przykładem mogą tu być chociażby programy specjalistyczne dotyczące konkretnych 
zagrożeń. Jednym z takich programów jest program Smartfire.[2] Program ten stworzony 
został specjalnie z myślą o symulowaniu pożarów i innych zjawisk związanych z ogniem. W 
systemie dostępne są też specjalistyczne moduły do symulowania pożarów w samolotach oraz 
na statkach i obiektach morskich. Symulacje pożarów to tylko jedno z wielu zagadnień, w 
których znajdują zastosowanie programy z dziedziny Obliczeniowej Mechaniki Płynów 
(CFD). Programy CFD stosowane są w projektowaniu klimatyzacji, turbin gazowych i 
wentylatorów, w symulacjach przepływu tworzyw sztucznych w wytłaczarkach, w 
symulacjach aerodynamiki samochodów a także w analizach wykorzystywanych przy 
projektowaniu nowoczesnych jachtów. [3] 

 

 
 
Rys.2 Animacja zagrożenia w wyniku pożaru pomieszczenia [4] 
 

PODSUMOWANIE 
Programy symulacyjne pełnią niezwykle istotną rolę w początkowej wersji opracowania 

projektu. Ze względu na to, iż wykorzystują niezwykle złożone funkcje zachodzące w 
rzeczywistości potrafią w formie symulacji i animacji przedstawić kolejne etapy 
występowania danego zjawiska. Niestety, nie są pozbawione i wad, dlatego w warunkach 
rzeczywistych bardzo często poddawane są badaniom w formie prototypu urządzenia. 
Dopiero po wstępnych badaniach i testach można ocenić prawidłowość budowy czy działania 
opracowanego nowego projektu. Wszędzie tam gdzie zachodzi możliwość bezpośredniego 
zagrożenia życia i zdrowia człowieka, model symulacji musi w pierwszej kolejności zostać 
przebadany pod kierunkiem wszelkich obowiązujących norm bezpiecznej pracy przy 
urządzeniu. Dlatego też, tak istotne jest opracowanie przez programistów nowych rozwiązań 
programów symulacyjnych.  
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3.32 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V KONTEXTU SOUČASNÉ VÝUKY 

TECHNICKÉ VÝCHOVY A KONSTRUKTIVISTICKÉHO 
PŘÍSTUPU 

 
ENVIRONMENT IN THE CONTEXT OF CONTEMPORARY LEARNING 
TECHNICAL EDUCATION AND CONSTRUCTIVIST APPROACH 
 
Ivona PROCHÁZKOVÁ, Čestmír SERAFÍN, Martin HAVELKA 
 
ÚVOD 
 Příspěvek se zaměřuje na základní orientaci v oblasti sociálních aspektů techniky, 
tvorby životního prostředí a hmotného světa obklopujícího člověka, s důrazem nejen na 
technické a výrobní aspekty, ale také na ergonomické a bezpečnostní civilizační vazby, 
společenský vývoj a kulturu. Důraz je kladen na technické dovednosti, hodnoty a postoje 
především v environmentálních oblastech a v přípravě pro občanský život. 
 
SOUČASNÝ STAV PROBLEMATIKY VÝUKY TECHNICKÉ VÝCHOVY 
 Analýza stávajících didaktických materiálů pro magisterské a bakalářské studium, 
způsob současné výuky technické výchovy na základních školách i stanovení klíčových 
pedagogických kompetencí, obsahu a koncepce kurikulárních materiálů pro realizaci 
Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP) s dopadem 
do pregraduální přípravy učitelů vyvolávají potřebu hledat v pedagogické praxi inovační 
procesy, směřující ke schopnostem  žáků a studentů přijímat podíl zodpovědnosti za 
perspektivní civilizační vývoj a být schopen rychlé adaptace na společenské, hospodářské   
a technické proměny.           
        Kurikulární zdroje školského systému v ČR kladou důraz na získávání a rozvíjení 
klíčových kompetencí - k učení, komunikativní, pracovní, občanské, k řešení problémů, 
personální aj., přinášející širší pedagogické možnosti k prohloubení profesní připravenosti 
také ve všeobecně technické složce výuky. 
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Teorie konstruktivismu se v současnosti prosazuje ve vzdělávací praxi jako reakce na 
dosud převažující transmisivní pojetí výuky, což znamená preferenci vytváření znalostí, 
dovedností, kompetencí a postojů na základě aktivní činnosti a spolupráce vzdělávaného 
subjektu. Naučení se znamená přepracování a rozšíření myšlenkového konstruktu, s ohledem 
na zkušenosti, znalosti, prekoncepty, schémata, a to adaptací konstruktu na reálné situace.  

Toto pojetí výuky se opírá o motivovanou činnost žáků zaměřenou na rozvoj jejich 
myšlení i tvořivosti. Phillips (1) postihuje tři základní role učícího se jedince  
v konstruktivistické třídě: 

1. Aktivní role: poznání a porozumění vyžaduje aktivitu učícího se namísto pasivní role 
příjemce poznatků. 

2. Společenská role: poznatky nebudujeme pouze individuálně, ale v dialogu s ostatními. 
3. Kreativní role: poznání a porozumění je tvořeno a přetvářeno. Učitelé vedou studenty 

k tomu, aby aktivně rekonstruovali své původní představy v interakci s ostatními. 
 

V souvislosti s důrazem na jednotlivé principy konstruktivismu podle úhlu pohledu 
můžeme rozlišit mnoho typů konstruktivistických přístupů - personální, sociální, radikální, 
vývojový, postmoderní konstruktivismus, sociální konstrukcionismus, informačně-procesní či 
kybernetický konstruktivismus. Pilíře konstruktivistického učení se opírají o základní teze (2): 

1. Poznání je fyzicky konstruováno učícím se subjektem, a to na základě aktivního učení. 
2. Poznání je symbolicky konstruováno učícím se subjektem, a to na základě vytváření 

pojetí (modelů, schémat) prostřednictvím vlastního jednání. 
3. Poznání je společensky konstruováno učícím se subjektem, a to na základě sdělování 

pochopeného smyslu ostatním. 
4. Poznání je teoreticky konstruováno učícím se subjektem tak, že se pokouší vysvětlit 

věci, kterým zcela nerozumí. 
 
ZÁKLADNÍ POJETÍ TECHNICKÉ VÝCHOVY V KONCEPCI  RVP  
 Aktuální verzi Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání 
charakterizuje integrovaná podoba výuky všeobecné technické výchovy. Její obsah není 
soustředěn pouze do jednoho předmětu, ale prolíná v různých ročnících a intencích celou 
koncepcí, což na jedné straně navozuje globální přístup a široký výukový záběr, na druhé 
straně však může svádět k podcenění a k určité diskriminaci. Těžiště technické složky 
systému základního všeobecného vzdělávání je obsaženo především ve vzdělávací oblasti 
RVP “Člověk a svět práce“. Je prezentováno jako široké spektrum pracovních činností 
a technologií, uplatnitelných v praktickém životě a vychází z různých oborů lidské činnosti, 
jejichž znalostí dojde k úspěšnému vytváření životní a profesní orientace žáků (3). 
 Potřeba rychlé praktické reakce a přitažlivé pedagogické realizace těchto postulátů 
vede dnes k hledání nových forem a metod, k objevování nových souvislostí a k preferenci 
globálního, uceleného pohledu na výukovou tématiku. Přináší nové úhly pohledu 
i propojování dosud opomíjených nebo málo hodnocených inspiračních zdrojů. Zvláště 
vhodným se mj. jeví využití mezipředmětových kontextů a proměn obsahových výukových 
témat a to zejména v konstruktivistickém pojetí. Jedním z nich je např. s technikou úzce 
spjatá oblast tvorby životního prostředí člověka.  
 
PROBLEMATIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V KONTEXTU SOUČASNÉHO 
POJETÍ VÝUKY TECHNICKÉ VÝCHOVY 
 Vzdělávací oblast tvorby životního prostředí poskytuje rozsáhlé možnosti využití 
celého komplexu problematiky technické výchovy od teoretických poznatků 
a terminologických znalostí až k praktickým pracovním dovednostem a to v přímé návaznosti 
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na pojetí konstruktivistické. V souladu s  myšlenkami RVP splňuje zvláště vhodně požadavky 
technické výchovy na komplexnost a integraci poznatků jako základu pro integritu osobnosti 
a schopnosti operativního řešení problémů praktického života. Plní tak přirozenou cestou 
hlavní úkoly a cíle realizace současného základního technického vzdělávání. 
 Patří k nim zejména: 

- poznávání specifické úlohy techniky a informačních technologií a jejich vlivu na vývoj 
společnosti  

- pochopení základních principů technických procesů 
- pochopení významu současného akcentování jejich humanitního využití 
- pochopení sociálního aspektu techniky a informatiky 
- získávání elementární technické gramotnosti 
- osvojení si systému poznatků jako základu pro vykonávání vlastní technické činnosti 

a činnosti s informačními technologiemi 
- vytváření zručnosti pro vykonávání vlastní technické činnosti a činnosti s informačními 

technologiemi 
- osvojení si znalostí o druzích a vlastnostech technických materiálů  
- zdůraznění významu vývoje nových technických materiálů a jejich užití 
- pochopení nových technologií a realizace jejich výroby  
- osvojení dovedností obsluhovat technické přístroje a zařízení 
- osvojení dovednosti využívat technické a informační technologie v každodenním životě 
- rozvíjení technické tvořivosti a individuálního přístupu ke skutečnosti 

 Rozvíjení individuálních technických zájmů a informačních znalostí z hlediska 
humanizačních záměrů společnosti tvoří velmi progresivní a těžko nahraditelnou součást 
v systému současného všeobecného vzdělávání a výchovy.  

Vzdělávání v  technicky orientovaných oblastech a výukových okruzích školních 
programů představuje navíc spojení teoretických činností s experimentálním poznáváním 
technických a přírodních zákonitostí a tvořivou pracovní aktivitou jednotlivce 
i pracovních týmů.  
Tato skutečnost není ostatně žádnou novinkou: L. Tondl např. specifikuje pojem 
technologické znalosti prostřednictvím termínu „techné“, jenž „označoval schopnost či 
dovednost řešit problémovou situaci určitého typu, a tedy jistou specifickou znalost. 
Technologické znalosti však… nelze redukovat jen na soubory pokynů, návodů nebo 
doporučení. Platí tedy, že znalosti, kterým můžeme přiřadit atribut technologické, byly a jsou 
vždy mnoha vazbami propojeny s jinými soubory znalostí a také s dalšími soubory názorů, 
postojů nebo hodnot“. (4, s. 35, 36) 

Otázky tvorby životního prostředí začleněné do základního všeobecného technického 
vzdělávání poskytují rozsáhlé možnosti k orientaci žáků na vývojové a sociální aspekty 
techniky, zejména upozorňováním na interakční vazby vývoje duchovní a hmotné kultury. 
Tím jsou vytvářeny předpoklady k výběru dalších specifických témat, které mohou tvořit 
nenásilnou a přirozenou formu začlenění těchto kulturně-technických vztahů do výuky jak na 
základních školách, tak do systému pregraduální přípravy učitelů základního všeobecného 
technického vzdělávání. 
Jako další vhodná témata se nám jeví zejména: 

- základní orientace v oblastech hmotné kultury   
- základy širších humanizačních aspektů techniky  
- základy tvorby životního prostředí v komplexu interakčních vazeb technika- 

ekonomika-prostředí 
- základy kultury bydlení a urbanismu 
- základy řemesel a průmyslového designu 
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- přehled lidových tradic (objekty, materiály, technologie) 
Do systému pregraduální přípravy učitelů obecného technického vzdělávání se pak 

jeví jako podstatné začlenit např. tyto okruhy: 
- technická kreativita a její rozvíjení v souladu s dovednostmi žáků 
- technická výchova jako součást tvorby životního prostředí a civilizačních vztahů 
- bezpečnost výroby a průmyslového rozvoje 
- tradice lidové tvorby a její druhy 
- tradiční lidové materiály a techniky, jejich zpracování 
- konstrukční, účelová a estetická funkce předmětů 
- řemeslo – umělecké řemeslo – průmyslová výroba – design 
- netradiční výrobní technologie  
- techniky zpracování tříděného odpadu 
- vlastnosti a druhy recyklovaných materiálů a jejich využití v praxi 
- mechanické, fyzikální a estetické vlastnosti technických (konstrukčních) materiálů 
- technické a esteticko technické aspekty tvorby životního prostředí 
- ergonomie 
- atd. 

 
ZÁVĚR 

Inovační snahy o posílení vztahu dnešních generací k odpovědnosti za životní 
prostředí znamenají v kontextu současné výuky všeobecné technické výchovy především 
poskytnutí základní orientace v oblasti humanizačních, uživatelských a občanských aspektů 
techniky, tvorby životního prostředí a hmotného světa, obklopujícího člověka, s důrazem na 
technické civilizační vazby, společenský vývoj a kulturu.  

Nelze tedy pouze preferovat vědecko-technické, průmyslové a ekonomické úspěchy, 
ale je třeba stejně důsledně osvětlovat technické dovednosti, hodnoty a postoje především  
v sociálně kulturních a environmentálních souvislostech, zdůrazňovat rozvoj technických 
psychických, fyzických a estetických zdatností a schopnost zvládat jednoduché technické 
úkoly při tvorbě životního prostředí. 

Úspěch perspektivního komplexního společensko technického vývoje je proto závislý 
na pochopení primární úlohy rozvoje technické tvořivosti, uvedení žáků a studentů do světa 
materiálních a duchovních hodnot techniky a kultury a na zodpovědném utváření technického 
i sociálního prostředí, a to vše prostřednictvím praktického ověření technických vědomostí 
a dovedností s důrazem na individuální praktické činnosti studentů. 

Takto chápaná výuka slučuje technické parametry a podstatu lidského faktoru tvorby 
životního prostředí a vytváří tak přirozený komplex potřebných klíčových technických, 
sociálních, činnostních a občanských kompetencí.  
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3.33 ZASTOSOWANIE PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH  

W DYDAKTYCE PRZEDMIOTÓW TECHNICZNYCH 
 
APPLICATION OF COMPUTER PROGRAMS IN TEACHING TECHNICAL 
SUBJECTS 
 
Paweł PTAK, Tomasz PRAUZNER  
 
WSTĘP 

Nowoczesna dydaktyka wymaga zastosowania nowoczesnych metod nauczania. Ma to 
duże znaczenie w wielu dziedzinach a szczególnie w przypadku nauczania przedmiotów 
elektrycznych.  

Klasyczna pracownia czy laboratorium elektryczne i elektroniczne to kilka stanowisk, 
na których przeprowadza się przygotowane wcześniej ćwiczenia. Są to najczęściej ćwiczenia 
praktyczne polegające na łączeniu kilku przyrządów pomiarowych i wykonaniu pomiarów dla 
tak wykonanego układu. Zadaniem ćwiczących jest odpowiedni dobór przyrządów oraz ich 
wzajemne połączenia według przyjętego wcześniej i opisanego w instrukcji ćwiczenia 
schematu. Po wykonaniu pomiarów wyniki zapisywane są w protokole, według którego 
wykonywane jest sprawozdanie z przeprowadzonego ćwiczenia. W sprawozdaniu 
przeprowadza się odpowiednie obliczenia i opracowanie wyników pomiarów w formie tabel  
i wykresów, na podstawie których ćwiczący formułują wnioski z wykonanego ćwiczenia. 

W dobie komputeryzacji możliwe jest zastosowanie w procesie dydaktycznym 
odpowiednich programów mających na celu dwie podstawowe funkcje. Pierwszą z nich jest 
symulacja działania układów elektrycznych lub elektronicznych w programie komputerowym 
całkowicie niezależnie od części sprzętowej i połączenia z klasycznym przyrządem 
pomiarowym. Druga funkcja to sterowanie klasyczną aparaturą pomiarową przy pomocy 
programu komputerowego, który w tym wypadku wyświetla dla użytkownika wirtualny panel 
sterujący przyrządem. Wyniki pomiarów zaś mogą zostać bezpośrednio zapisywane  
w programie komputerowym. Następnie na postawie tych wyników pomiarowych można 
wykonać dowolne operacje polegające na ich obróbce bądź przedstawieniu ich w dowolnej 
formie graficznej dogodnej dla użytkownika. 
 
PROGRAMY KOMPUTEROWE WSPOMAGAJĄCE PROCES DYDAKTYCZNY 

Programy komputerowe służące do pomocy w nauczaniu przedmiotów technicznych 
pojawiły się wraz z rozpowszechnieniem się komputerów osobistych. Początkowo były to 
programy pracujące w środowisku Microsoft DOS. Miały one bardzo ograniczone 
możliwości a ich funkcja sprowadzała się do nauki podstaw połączeń i działania prostych 
obwodów elektrycznych. Przykładem takiego programu jest Laboratorium Elektroniczne 
LAB, którego ekran przedstawiony jest na rys.1. 

Wraz z pojawieniem się systemu Microsoft Windows pojawiło się wiele prostych 
programów służących do symulacji prostych układów elektronicznych. Nowy sposób 
komunikacji z programami za pomocą ikon oraz kursora sterowanego myszą w znaczny 
sposób ułatwił korzystanie z programu. 
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Rys. 1. Schematy połączeń w programie Laboratorium Elektroniczne LAB 
 

Możliwe jest w tego typu oprogramowaniu nie tylko budowanie prostych układów 
elektronicznych ale także ich symulowane działanie i obserwowanie na bieżąco w jaki sposób 
wprowadzane zmiany do układu wpływają na jego działanie. Można tutaj wymienić taki 
stosunkowo prosty program jak Crococlip 2.0 przedstawiony na rys. 2. 

 

 
 
Rys. 2. Układ elektroniczny z tranzystorem w programie Crococlip 
 

Innym tego typu prostym programem jest ElectroSym. Służy on do symulacji obwodów 
elektrycznych i energoelektronicznych. Wyposażony jest on w prosty interfejs graficzny, 
który umożliwia łatwe i szybkie zbudowanie schematu obwodu. Przykładowe realizacje 
obwodów elektrycznych przedstawiono na rysunkach 3 i 4. 

 

 
 
Rys. 3. Realizacja zasilacza stabilizowanego w programie ElectroSym 
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W programie wbudowano 27 różnych rodzajów obiektów, z których można zbudować 
schemat elektryczny. Można tu wyróżnić takie elementy jak źródła napięcia, diody, rezystory, 
kondensatory czy cewki. Każdy element obwodu można modyfikować oraz ustalać jego 
parametry. W trakcie symulacji możliwe jest obserwowanie przebiegów czasowych napięć, 
prądów czy mocy a także dla wersja programu 2.0 umożliwia tworzenie wykresów 
częstotliwościowych i symulowanie wskazań mierników. 

 

 
 
Rys. 4. Schemat obwodu trójfazowego w programie ElectroSym 

 
Kolejnym programem jest AmiLab przeznaczony dla uczniów szkół średnich  

i studentów pierwszego roku. Do budowy obwodu elektrycznego można użyć różnych 
elementów takich jak: rezystor, źródło napięcia, woltomierz, amperomierz, kondensator, 
cewka, tranzystor, oscyloskop, generator. Do dyspozycji mamy także wiele elementów 
dodatkowych takich jak: przełącznik, dioda, diak, dioda LED, dioda Zenera, tyrystor, 
transformator, triak, wzmacniacz operacyjny. Zestaw elementów dołączonych do programu 
jest wystarczający do sprawdzenia i zrozumienia działania układu połączeń w obwodzie 
elektrycznym oraz pojedynczych elementów elektronicznych. Po utworzeniu układów można 
zaobserwować przebiegi napięć i sygnałów na ekranie wbudowanego oscyloskopu.  
W programie AmiLab umieszczono także gotowe ćwiczenia do nauki podstawowych praw 
elektroniki takich jak np. I i II prawo Kirchoffa, prawo Ohma czy rezonans szeregowy.  
Na rys. 5 przedstawiono układ do badania filtru dwupołówkowego LC wraz z przebiegami 
napięć na oscyloskopie. 

 

 
 
Rys. 5. Układ do badania filtru dwupołówkowego LC 
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Zestawy ćwiczeń obejmują także układy do badania elementów elektronicznych takich jak: 
stany nieustalone cewki, diody LED, triaka, tyrystora, ładowanie kondensatora, badanie 
wzmacniacza operacyjnego oraz wyznaczanie charakterystyk statycznych tranzystora  
w układzie o wspólnym emiterze i wspólnej bazie. Osobną grupę układów stanowią zasilacze 
gdzie można przeprowadzić badanie filtra tętnień 1-połówkowego i 2-połówkowego, 
prostowników 1-fazowych i 3-fazowych, przetwornicy - powielacza napięcia, zasilacza 
stabilizowanego regulowanego, stabilizatorów z diodą Zenera z tranzystorem szeregowo  
i równolegle, ściemniaczy triakowych i tyrystowych. Program oprócz funkcji czysto 
dydaktycznych i poznawczych może także posłużyć do porównania wyników praktycznych 
ćwiczeń z teoretycznymi podstawami wiedzy z podstaw elektroniki. Na rys. 6 zobrazowano 
przykład układu dwóch typów prostowników trójfazowych wraz z przebiegami napięć. 
 

 
 
Rys. 6. Układ dwóch typów prostowników trójfazowych 
 

Kolejną grupę stanowią programy do nauki i projektowania układów z elektroniki 
cyfrowej. Program Digital Works 95 przeznaczony jest raczej dla początkujących 
użytkowników ale umożliwia zaprojektowanie i przetestowanie wielu układów cyfrowych, od 
prostych układów z bramkami logicznymi i przerzutnikami po skomplikowane układy 
zawierające liczniki, dekodery, wyświetlacze, pamięci półprzewodnikowe, multipleskery itp. 
Na rys. 7 przedstawiono zbudowany w programie Digital Works dwubitowy komparator. 

 

 
 
Rys. 7. Układ dwubitowego komparatora zaprojektowanego w programie Digital Works 
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Program umożliwia zapoznanie się z zasadą działania bramek logicznych, przerzutników, 
liczników itp. nawet dla osób które z techniką cyfrową nie miały jeszcze do czynienia, a są 
zainteresowane poznaniem zasady działania układów cyfrowych. Budowanie układów  
z bramek logicznych w programie umożliwia nie tylko naukę ale i eksperymentowanie bez 
obawy że uszkodzimy kosztowne układy elektroniczne jak by to miało miejsce w przypadku 
pracy z rzeczywistymi elementami. Do pracy z programem dobrze mieć choć minimalne 
podstawy wiedzy teoretycznej. Wiedza praktyczna zdobywana w trakcie pracy z programem 
jest o wiele szybciej i lepiej przyswajalna niż w trakcie pozyskiwania wiedzy podręcznikowej 
gdzie przedstawione są wykresy przebiegów logicznych, tabele sygnałów i przejść 
logicznych. Program pozwala również na budowanie własnych układów scalonych  
z wybranych bramek logicznych i zamknięcie ich wewnątrz zaprojektowanej samodzielnie 
obudowy. Na rys. 8 przedstawiono czterobitowy licznik zaprojektowany w programie. 
 

 
 
Rys. 8. Układ czterobitowego licznika zbudowanego w programie Digital Works 

 
Drugim programem przeznaczonym do nauki techniki cyfrowej jest Atanua. Jest to 

symulator układów logicznych służący do nauki zarówno podstaw oraz bardziej 
zaawansowanych zagadnień związanych z układami cyfrowymi. Na rys. 9 przedstawiono 
układ zbudowany z bramek logicznych i układu scalonego w programie Atanua. 

 

 
 
Rys. 9. Układ połączeń bramek logicznych w programie Atanua 
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Posiada on przyjazny w obsłudze interfejs oraz dużą ilość układów zaimplementowanych  
w programie do wykorzystania przy budowie układów cyfrowych takich jak: bramki, zegary, 
przełączniki czy układy scalone. Zastosowanie elementów istniejących w rzeczywistości 
umożliwia w prosty sposób zrozumieć zasadę ich działania oraz poznać zasady budowania 
układów elektronicznych cyfrowych z gotowych elementów składowych. Zbudowane  
w programie układy po sprawdzeniu ich działania i funkcji można stworzyć w rzeczywistości 
i porównać ich działanie z symulacją przedstawioną w programie. Program pracuje  
w środowisku Windows, Linux oraz Mac OS X. Na rys. 10 przedstawiono układ połączeń 
bramek logicznych w programie Atanua. 
 

 
 
Rys. 10. Układ połączeń bramek logicznych w programie Atanua 
 

Istnieją także bardziej zaawansowane programy do symulacji i projektowania układów 
elektronicznych i cyfrowych, które mogą zostać wykorzystane w dydaktyce przedmiotów 
technicznych. Jednym z takich programów jest Electronics Workbench MultiSIM 9 – 
Simulation & Capture. Na rys. 11 zobrazowano układ do analizy Fouriera wraz z przebiegiem 
sygnałów w programie Electronics Workbench. 

 

 
 

Rys. 11. Układ do analizy Fouriera w programie Electronics Workbench 
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Electronics Workbench jest jednym z najpopularniejszych narzędzi do projektowania  
i analizy obwodów elektrycznych. Multisim 9 jest programem, który na podstawie bogatej 
bazy elementów służy do graficznej edycji schematów ideowych, umożliwia symulację 
działania układów cyfrowych i analogowych, wyposażony jest w funkcję obróbki danych 
pomiarowych po symulacji oraz symulacji w zakresie częstotliwości radiowych. Tworzenie 
schematu obwodu elektrycznego, jego analiza i symulacja odbywa się w interaktywnym, 
intuicyjnym środowisku graficznym, którego znajomość nie jest konieczna do rozpoczęcia 
pracy z pakietem programowych Electronics Workbench. Dane otrzymane w wyniku 
symulacji są otrzymywane i wyświetlane przy pomocy realistycznie wyglądających 
wirtualnych przyrządów pomiarowych. Mogą być one prezentowane w postaci graficznej jako 
tabele czy wykresy oraz mogą posłużyć do dalszej obróbki w takich programach jak m. in.:  
Microsoft Excel lub National Instruments LabVIEW. 

Drugim programem dla zaawansowanych użytkowników jest pakiet programowy National 
Instruments LabVIEW. Tworzenie schematu elektronicznego w środowisku LabVIEW polega 
na łączeniu poszczególnych ikon graficznych, z których każda odzwierciedla wykonywanie 
różnorodnych funkcji [4]. Samo środowisko LabVIEW bezpośrednio nie uczestniczy  
w wymianie informacji z zewnętrznym urządzeniem pomiarowym. Użytkownik korzystający 
z LabVIEW ma do dyspozycji zestaw instrukcji, funkcji lub procedur typu - wyślij ciąg 
znaków do przyrządu, odczytaj wynik, zainicjuj pomiar itp. Do komunikacji z zewnętrznymi 
urządzeniami pomiarowymi służy część sprzętowa pakietu programowego. Na rys. 12 
przedstawiono układ do analizy harmonicznych częstotliwości w pakiecie programowym 
LabVIEW, składający się z części panelu sterowania dla użytkownika oraz ze schematu 
przepływu danych pomiędzy ikonami realizującymi poszczególne funkcje pomiarowe. 
 

 

 
 
Rys. 12. Układ do Analizy harmonicznych częstotliwości w programie LabVIEW 
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PODSUMOWANIE 
Zaprezentowane programy komputerowe wspomagające proces dydaktyczny mają 

szerokie zastosowanie zarówno dla początkujących użytkowników jak i dla tych bardziej 
zaznajomionych z elektroniką. Dzięki zastosowaniu nauki wspomaganej komputerowo 
osiągnięto rezultaty niedostępne w przypadku nauki za pomocą klasycznych metod nauczania. 
Połączenie wiedzy teoretycznej z praktycznymi możliwościami programów komputerowych 
pozwala na zapoznanie się z budową i zastosowaniem elementów elektronicznych 
analogowych i cyfrowych w praktyce podczas budowania obwodów elektrycznych  
i sprawdzenie ich działania podczas symulowanej pracy w programie. Umożliwia dobranie 
przyrządu pomiarowego stosownie do potrzeb oraz wyrabia umiejętność pomiaru 
podstawowych wielkości elektrycznych w samodzielnie budowanych układach. Zastosowanie 
tego typu programów uczy samodzielnego myślenia, wyszukiwania rozwiązań problemów  
i wyciągania wniosków na podstawie uzyskanych doświadczeń. Dzięki zastosowaniu 
środków dydaktycznych w postaci komputera z odpowiednim oprogramowaniem możliwy 
jest nie tylko instruktaż wstępny ale również wykorzystanie metody problemowej poprzez 
zachęcenie do samodzielnej pracy i zainteresowanie ćwiczących stawianymi im zadaniami, 
które mogą próbować rozwiązać poprzez budowę symulowanego obwodu elektrycznego. 
Wiele z układów, które można zbudować i dokonać ich analizy w programie komputerowym 
nie jest możliwa do zrealizowania w klasycznym laboratorium z powodu ograniczeń 
finansowych czy też zbyt mało rozbudowanej bazy sprzętowej. Najciekawszym elementem 
pozostaje jednak możliwość eksperymentowania i natychmiastowego sprawdzania swoich 
pomysłów w wirtualnym środowisku programowym. Zastosowanie programów 
symulacyjnych pozwala osiągać bardzo dobre rezultaty zarówno pod względem osiąganych 
celów dydaktycznych jak i umiejętności zdobywanych w trakcie procesu dydaktycznego. 
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3.34 INOVACE VE VÝUCE DIDAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ 
NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA OBORU 
TECHNICKÁ A INFORMAČNÍ VÝCHOVA NA 
PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY KARLOVY 
V PRAZE 

 
INNOVATION IN TEACHING DIDACTIC SUBJECTS AT MASTER DEGREE AT 
THE FIELD OF STUDY TECHNICAL AND IT EDUCATION AT THE FACULTY 
OF EDUCATION CHARLES UNIVERSITY IN PRAGUE 
 
LADISLAV REITMAYER, JOSEF PROCHÁZKA, EVA BATTISTOVÁ, VIKTOR 
FUGLÍK 
 
ÚVOD  
 Nevyhnutelnou součástí přípravy budoucích učitelů v oblasti univerzitního vzdělání 
je i didaktická příprava v rámci akreditovaných studijních oborů. Situace ve vzdělávání 
budoucích učitelů na katedře informačních technologií a technické výchovy na pedagogické 
fakultě Univerzity Karlovy poukazovala na jasnou potřebu doplnit výuku didaktiky technické 
a informační výchovy o nové přístupy, koncepce a náhledy, které umožní studentům reagovat 
ve vzdělávacích situacích s patřičnou odborností a odpovídající didaktickou přípravou. I když 
na katedře informačních technologií a technické výchovy průběžně dochází k úpravám 
obsahových náplní technologicky i pedagogicky orientovaných předmětů, včleňují se nové 
metody, využívá se současných technologií včetně virtuálních vzdělávacích prostředí, tak 
bylo vhodné v rámci řešení projektu č. 607/2010 využít dotace Fondu rozvoje vysokých škol 
a provést podstatnou inovaci v obsahu jednotlivých na sebe navazujících didaktických 
předmětů a způsobu výuky v magisterském studiu přípravy učitelů. 
 
CÍLE KONCEPTU 

Hlavním zaměřením inovace výuky didaktických předmětů bylo zkvalitnění 
a zefektivnění didaktické přípravy studentů v rámci navazujícího magisterského studia oboru 
technická a informační výchova na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a tím 
i zkvalitnění přípravy učitelů daného oboru celkově. 

Přímým realizačním cílem byla obsahová a procesuální inovace pětice didaktických 
předmětů Didaktika TIV 01 – Didaktika TIV 05 orientovaná na inovaci stávajících a vývoji 
nových podpůrných a pracovních materiálů, resp. studijních opor obecně ve smyslu reflexe 
a včleňování obsahové koncepce a moderních přístupů k výuce, v inovaci aplikace výukových 
prostředků, technologií a s nimi souvisejících metod a organizačních forem včetně virtuálních 
vzdělávacích prostředí. 

Výsledkem realizace inovace byl vznik souboru tištěných a elektronických dokumentů 
charakterizující inovované pojetí didaktiky technické a informační výchovy v podobě 
zařazení jednotlivých didaktických předmětů do plánu studia, zpřesnění jejich cílů, vymezení 
témat a didaktických materiálů. Dokumenty vznikly z návrhů pro realizaci výuky, z návrhů 
vhodného začlenění technických výukových prostředků a to na základě předcházejícího 
porovnání odborných materiálů prostřednictvím obsahové analýzy. 
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POSTUP A ZPŮSOB ŘEŠENÍ 
Inovace výuky pěti na sebe navazujících didaktických předmětů DTIV 01 – DTIV 05 

je určena pro studenty dvouletého navazujícího magisterského studia, kteří absolvovali 
bakalářské studium zaměřené na rozvoj odborných vědomostí a dovedností v kompatibilním 
studijním oboru, typicky v bakalářském studijním oboru Technická a informační výchova se 
zaměřením na vzdělávání. Magisterský studijní obor Technická a informační výchova, který 
na katedře informačních technologií a technické výchovy zastřešuje příslušné didaktiky je 
jedním z akreditovaných magisterských studijních oborů nabízených fakultou. Studenti 
prezenční formě studia tohoto oboru získávají v jeho průběhu příslušné vědomosti, dovednosti 
a kompetence odborné a oborově didaktické. 

Mimo uvedené studenty navazujícího magisterského studia budou výsledky inovace 
didaktických předmětů využívány i u studentů v kombinované formě studia a v celoživotních 
formách vzdělávání, které jsou realizovány pod garancí katedry informačních technologií 
a technické výchovy. 

Postup řešení vymezeného úkolu vycházel z analýzy současného stavu a srovnávací 
analýzy a na základu zjištěných skutečností byla připravována koncepce jednotlivých 
didaktických předmětů a tvorba příslušných materiálů. Řešení úkolu bylo realizováno v těchto 
krocích: 
• analýza původních programů výuky předmětů z oblasti didaktiky technické a informační 

výchovy zabezpečovaných katedrou informačních technologií technické výchovy PedF 
UK v Praze v kontextu srovnávací obsahové analýzy obdobných materiálů jiných 
vysokých škol, připravujících studenty ve studijním oboru technická a informační 
výchova nebo studijním oboru srovnatelném, v němž je oborová didaktika vyučována;  

• vytvoření koncepce obsahového a organizačního pojetí výuky didaktik v jednotlivých 
semestrech navazujícího magisterského studia; 

• naplnění inovovaného obsahového a organizačního pojetí oborových didaktik do 
jednotlivých didaktických předmětů v rámci navazujícího magisterského studia; 

• průběžná tvorba didakticko-odborných materiálů podporujících výuku didaktiky pro 
studenty i vyučující, mezi něž patří tištěné výukové materiály, pracovní listy, metodické 
příručky a elektronické dokumenty podpořené virtuálním výukovým prostředím Moodle 
s návrhem jejich vhodného zařazení a využití; 

• kontinuální ověřování a vyhodnocování vytvořených a zpracovaných sylabů a obsahů 
jednotlivých didaktických předmětů, metodických materiálů, dalších vytvořených 
materiálů, realizované výuky a analýzy výsledků jednotlivých šetření;   

• uzavření koncepce inovované výuky didaktiky technické a informační výchovy na konci 
ověřování a vyhodnocování pilotně ověřované výuky.  

   
VÝSLEDKY A VÝSTUPY ŘEŠENÍ 

Za hlavní výstupy lze považovat:  
• vytvoření inovované koncepce výuky didaktiky technické a informační výchovy 

v navazujícím magisterském studiu a na ní navázané inovované anotace, cíle a sylaby 
jednotlivých didakticky orientovaných předmětů a jejich optimální zařazení do 
jednotlivých semestrů navazujícího magisterského studijního oboru technická 
a informační výchova;  

• soubor didaktických materiálů podporujících výuku předmětů na úrovni tištěných 
pracovních listů a dalších textových pomůcek;  

• soubor elektronických dokumentů a studijních opor přístupných v rámci virtuálního 
výukového prostředí Moodle podporujícího současné trendy v oblasti on-line edukace; 
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• modelové aplikace technických výukových prostředků v různých výukových funkcích 
využitelných učitelem i studentem včetně prostředků multimediálních a interaktivních 
jako je např. mikroteachning v podobě modelových hodin studentů, záznamy přednášek 
a některých dalších didaktických materiálů. 

 
Dosažené výsledky se neomezují pouze na základní cílovou skupinu, ale budou 

začleňovány do kombinovaných a celoživotních forem studií akreditovaných Pedagogickou 
fakultou resp. katedrou informačních technologií a technické výchovy, které jsou v její 
výukové garanci. Zvláště se pak jedná se o bakalářské studium pro učitele praktického 
vyučování a odborného výcviku a pro studium učitelství odborných předmětů, učitelství 
praktického vyučování a učitelství odborného výcviku patřící pod studium ke zvýšení 
odborné kvalifikace - studium v oblasti pedagogických věd. 
 
ZÁVĚR 
 Celkový rozvojový přínos lze spatřovat zejména v samé komplexní obsahové 
a procesuální inovaci klíčových předmětů profesní didaktické přípravy studentů 
magisterského studijního oboru technická a informační výchova. Z hlediska obsahového je 
významným rozvojovým aspektem proměna akademického pojetí kurikula předmětů v pojetí 
kompetenční. Z hlediska procesuálního integrace aktivizujících a projektových metod, 
multimediálních a interaktivních prostředků. Zvláště významným rozvojovým aspektem je 
potom výrazná orientace na propojení kombinace standardních prezenčních forem výuky 
s virtuálním vzdělávacím prostředím v rámci modelu blended learning.  
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3.35 TECHNICKÉ VÝUKOVÉ PROSTŘEDKY VE 

VYSOKOŠKOLSKÉ VÝUCE 
 
TECHNICAL  EDUCATIONAL  RESOURCES  IN  HIGHER EDUCATION 
 
Antonín ROJÁK, Lenka PELCEROVÁ 
 
ÚVOD  

Proces edukace vyžaduje mimo jiné také předávání nejrůznějších informací a podnětů. 
To lze provádět jak osobně (učiteli, vzdělavateli), tak i neosobně (přístroji). Osobní a 
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neosobní zprostředkovatele nechápeme zajisté v protikladu, nýbrž jako navzájem se 
doplňující nositele různých funkcí ve vyučovacím procesu.  

Je nesporné, že bez nejnovějších technických výukových prostředků nemůže pedagog 
udržet krok s dobou. Tyto prostředky by měl umět nejen ovládat, ale také kreativně využívat. 
Je však na tuto skutečnost připraven?  Znalost problematiky zvládání didaktické techniky a 
jejího tvůrčího využití nesporně náleží do výčtu kompetencí současného učitele. 

V dnešní době se na trhu objevují stále novější a dokonalejší technické výukové 
prostředky, jež jsou nezbytnou součástí výbavy školních učeben. Častokrát tato moderní 
technika vyžaduje některé zásadní úpravy zařízení jak učitelova, tak i žákova pracoviště či 
učebny. Při řešení této otázky je však nesmírně důležité si uvědomit, že není naším cílem 
učebnu plně mechanizovat, nýbrž jen vybavit ji tak, aby ji bylo možné optimálně využít. 

Nemáme v úmyslu zmiňovat historii technických výukových prostředků, připomeňme 
však epidiaskop, který byl ve své době značně využívaným přístrojem ve školství, neboť 
umožňoval promítání diasnímků i neprůhledných předloh. Zmíněné zařízení bylo vystřídáno 
diaprojektorem a zpětným projektorem, který slouží svému účelu již skoro čtyřicet let a je 
ještě stále nabízen firmami obchodujícími s projekční technikou.  

Výše uvedená zařízení jsou již ve většině případů nahrazena počítači, interaktivními 
tabulemi a vizualizéry v kooperaci s datovými projektory. Výjimku tvoří pouze zpětný 
projektor, který používají ve výuce pedagogové všech stupňů škol dodnes pro jeho snadnou 
obsluhu a spolehlivost. Jednu z možných alternativ uspořádání učebny vybavené současnou 
technikou uvádí Miklošíková (2009). 

V souvislosti s technickými výukovými prostředky je nutno se soustředit rovněž na 
učební pomůcky, které jsou nositeli pedagogické informace, facilují proces dosahování 
výchovně vzdělávacích cílů, činí mimo jiné výuku atraktivní, podporují názornost a 
v mnohých případech i kreativitu (Roják, 2005).  

Aplikaci učebních pomůcek ve vysokoškolské výuce hodnotí na základě výzkumných 
podkladů Miklošíková (2010b). Tato autorka (Miklošíková, 2010a) netradičně využívá učební 
pomůcky v kurzu „Inženýrská pedagogika“, který je zaměřen na zvýšení pedagogické, 
psychologické a didaktické způsobilosti vysokoškolských učitelů a na podporu a rozvoj jejich 
tvořivosti. 

K neobvyklému použití učebních pomůcek případně jejich návrhem a zhotovením 
přispívají svými zkušenostmi např. Honzíková, Mach, Novotný (2007), Novotný (2008), 
Zuckerstein (2008) mající dlouholeté zkušenosti s přípravou učitelů základních a středních 
škol. 

Cílem příspěvku je seznámit odbornou veřejnost s výsledky průzkumu zaměřeného na 
zjištění, zda vysokoškolští pedagogové a v jaké míře využívají technické výukové prostředky 
a aktuálnost těchto prostředků. 
 
PRŮZKUM 

Průzkum byl realizován výzkumnou metodou dotazníku, jehož část byla zaměřena na 
laboratorní cvičení z pohledu přístrojového vybavení určeného pro studenty.  

Dotazník obsahující 12 položek (v tomto příspěvku zmiňujeme pouze vybrané položky 
dotazníku) byl předložen studentům magisterského studia Fakulty strojní a Fakulty 
elektrotechniky a informatiky Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. 
Z celkového počtu čtyřiceti dotazníků bylo vyplněno 35, pět dotazníků bylo vyplněno pouze 
částečně a nebyly proto zahrnuty do vyhodnocení. Věková struktura respondentů je zřejmá 
z obr. 1 (otázka č. 1). 
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Obr. 1 Věková struktura respondentů 

 
Otázka č. 2 Měli by se vyučující na VŠ přizpůsobovat novým trendům v oblasti využití 
didaktické techniky? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 2 Grafické vyjádření odpovědí na otázku č. 2 
 
Z grafu na obr. 2 je zřejmé, že respondenti vyjádřili pozitivní stanovisko k využívání 

moderní didaktické techniky vysokoškolskými pedagogy. Nutno podotknout, že odpovědi 
zcela korespondují se zaměřením studentů, kterým byl dotazník předložen – budoucím 
strojním a elektrotechnickým inženýrům i odborníkům v oblasti informatiky. 
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Otázka č. 3 Jak často používají vysokoškolští učitelé didaktickou techniku ve výuce?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 3 Grafické vyjádření odpovědí na otázku č. 3 
 

Na otázku „Jak často používají vysokoškolští učitelé ve své výuce didaktickou techniku?“ 
respondenti nejčastěji odpovídali zakroužkovanou odpovědí „pravidelně“. Z tohoto zjištění 
lze usoudit, že vysokoškolští pedagogové prezentují studentům obrazový materiál, který má 
pozitivní vliv nejen na proces pochopení, ale i zapamatování probíraného tématu.    
Otázka č. 4 Uvítali byste více pomůcek při výkladu pedagoga? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 4 Grafické vyjádření odpovědí na otázku č. 4 
 

Vzhledem k tomu, že u otázky č. 4. převažují kladné odpovědi („ano“ a „spíše ano“ – 
77 %), můžeme usuzovat na nedostatek finančních prostředků k pořízení dostatečného 
množství učebních pomůcek, případně na neochotu pedagogů pomůcky demonstrovat 
studentům v průběhu přednášek a cvičení. 

S otázkou č. 4 souvisí požadavek na specifikaci pomůcek a didaktické techniky, které 
by studenti přivítali ve výuce. 

 



 „Strategie technického vzdělávání v reflexi doby“ 
Ústí nad Labem  

 - 313 - 

 
Pomůcky Počet odpovědí 
Datový projektor 7 
Interaktivní tabule 11 
Strojní součástky 3 
Modely 7 
Běžně používané přístroje 2 
Simulace 2 
Demonstrační videa 2 
Počítač 1 
Supermoderní vymoženosti 1 
Laboratorní úlohy 1 
Nevím 1 
Nezodpovězeno 10 

 
Tab. 1 Specifikace pomůcek a didaktické techniky 

 
Z tabulky 1 vyplývá, že studenti postrádají ve výuce především interaktivní tabule, dále 

datové projektory a modely. Skutečností je, že cena interaktivních tabulí se v současné době 
pohybuje v řádu desítek tisíc korun a nejnovějších modelů přibližně jedno sto tisíc. Z toho 
důvodu nelze předpokládat, že by došlo v brzké době ke zlepšení vybavenosti učeben touto 
didaktickou technikou, a to neuvažujeme cenu kvalitních datových projektorů. 

 
 

Otázka č. 5 Byla pro Vás přínosem prezentace animačních a simulačních programů ve 
výuce? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 5 Grafické vyjádření odpovědí na otázku č. 5 
 

Na tuto otázku respondenti nejčastěji odpověděli „ano“ či „spíše ano“. K výkladu látky 
je pro některé obory použití animačních a simulačních programů nezbytností pro její důkladné 
pochopení (např. OrCad). K přípravě animačních a simulačních prezentací vztahujících se k 
probírané lekci je nezbytností, aby učitel jí věnoval dostatek času a kreativní práce. 
Otázka č. 6 Vyhovují Vám při měření v laboratorních úlohách stávající měřící přístroje? 

 



 „Strategie technického vzdělávání v reflexi doby“ 
Ústí nad Labem  

 - 314 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Obr. 6 Grafické vyjádření odpovědí na otázku č. 6 
 

U otázky č. 6 respondenti nejčastěji označili z nabízených odpovědí odpověď „ano“. 
Můžeme říci, že v současné době je vybavení učeben sice starší, ale ve velmi dobrém a 
zachovalém stavu. Každé laboratorní stanoviště je opatřeno dostatečným počtem měřících 
přístrojů, které splňují požadavky k daným laboratorním úlohám, což studentům vyhovuje. 
 
ZÁVĚR  

V současné době je na pedagogické kompetence učitele kladen větší důraz než dřív. 
V jejich často časově náročné práci jim mohou pomoci různé moderní učební pomůcky a 
didaktická technika, která se v dnešní době na trhu vyskytuje např. tabule, projekční plochy, 
projekční technika (zpětné projektory, diaprojektory, dataprojektory, LCD panely, 
vizualizéry), digitální fotoaparáty, klasické fotoaparáty, videosystémy (videokamery, 
videorekordéry, střihací zařízení pro video), počítačové systémy (osobní počítač, skener, 
tiskárna…) aj.  

Technická dokonalost nejen že zvyšuje kvalitu učitelské práce, ale i nároky na tvůrce i 
uživatele. Digitální systémy přinášejí nové technické možnosti, které překonávají dosavadní 
analogové. Efektivní didaktická interpretace ale zůstává na kvalifikovaném a tvořivém učiteli. 

Každý pedagog si sám musí umět vybrat a určit, co a jakou techniku může využít při 
své práci a efektivněji jí začlenit do edukačního procesu. Samozřejmě, že i práce 
v laboratořích je nedílnou součástí každého studia, a proto je nutné neustále měřící přístroje a 
zařízení obnovovat a modernizovat, aby splňovaly určitý standard dnešní výuky.  

Průzkum se zaměřením na využití technických výukových prostředků ve vysokoškolské 
výuce prokázal, že pedagogové využívají zmíněné prostředky v dostatečné míře a jsou 
ochotni a schopni se přizpůsobovat novým trendům v oblasti jejich aplikace. Z pohledu 
studentů je přínosem využití animačních a simulačních programů, jelikož podporují snazší 
pochopení a zapamatování problematiky. Většina respondentů by uvítala větší množství 
pomůcek v průběhu výkladu nové látky pedagogem, avšak byli spokojeni s přístrojovou 
vybaveností měřících pracovišť v laboratorních cvičeních. 
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3.36 O ŠKOLSKÝCH VZDELÁVACÍCH PROGRAMOCH 
 
ABOUT SCHOOL EDUCATIONAL PROGRAMS 
 
Sándor Albert 
 
ÚVOD  
Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (tzv. školský zákon) zavádza do 
pedagogickej praxe dvojúrovňové vzdelávacie programy. 
 
Cieľom tohto príspevku je priblížiť postup pri tvorbe tzv. školských vzdelávacích programov.  
  
TEXT PRÍSPEVKU  
Vzdelávací program školy pozostáva zo štátneho vzdelávacieho programu, ktorý je 
povinný, a školského vzdelávacieho programu, ktorý tvorí škola.  
 
Školské vzdelávacie programy tvoria učitelia školy pri zohľadnení požiadaviek a očakávaní 
jej ostatných partnerov. Pomocou nich škola vytvára svoju vlastnú tvár, svoj imidž. 
Vzdelávací program teda pozostáva zo štátneho vzdelávacieho programu, ktorý je povinný, 
a školského vzdelávacieho programu, ktorý tvorí škola (Obr. 1).  
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Obr. 1 Dvojúrovňový vzdelávací program 
 
Školský vzdelávací program možno považovať za akúsi zmluvu medzi školou a jej užívateľmi 
(žiakmi, rodičmi, školami vyššieho typu, budúcimi zamestnávateľmi atď.).  
Realizáciu školského vzdelávacieho programu finančne zabezpečuje zriaďovateľ školy, 
a preto ho musí odsúhlasiť (Obr. 2).  
 

    Zriaďovateľ 
      (schvaľuje) 

 
 
 
 
 
 

školský 
vzdelávací 
program 

 
 
 

Škola                                                                         Užívatelia školy                                        
                  (vypracuje)                                                                       (prijmú) 
  
     

Obr. 2 Tri piliere školského vzdelávacieho programu 
 
Poznámka 
Účasť rodičov a žiakov na tvorbe školského vzdelávacieho programu môže byť protirečivá, 
pretože im chýbajú odborné kompetencie. Ich účasť na tvorbe školského vzdelávacieho 
programu je napriek tomu žiaduca, pretože sú účastníkmi pedagogického procesu. Do 
prípravy školského vzdelávacieho programu je žiaduce zapojiť radu školy, zástupcov 
združenia rodičov ale aj žiacku samosprávu (radu študentov).  

štátny 
vzdelávací 
program 

školský 
vzdelávací 
program 

štandardy 

imidž školy 

+  = 
 

vzdelávací 
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Po vypracovaní školského vzdelávacieho programu je možné vyvolať aj otvorenú diskusiu, 
aby sa k materiálu mohli vyjadriť aj ďalší partneri školy.  

 
Pri tvorbe školského vzdelávacieho programu môžeme postupovať rôznymi spôsobmi:  

1) Zvýšime hodinovú dotáciu povinných vyučovacích predmetov, ktoré sú uvedené 
v štátnom vzdelávacom programe, a to bez rozšírenia obsahu. 

  
2) Zvýšime hodinovú dotáciu povinných vyučovacích predmetov, ktoré sú uvedené 

v štátnom vzdelávacom programe, pričom rozšírime aj ich obsah.  
 

3) Povinné vyučovacie predmety, uvedené v štátnom vzdelávacom programe, 
doplníme z ponuky voliteľných predmetov.  

 
4) Škola vypracuje svoj vlastný školský vzdelávací program.  

 
Predmetom nášho príspevku je tvorba vlastného školského vzdelávacieho programu.  
Prvým krokom je návrh obsahu vzdelávania.  
 
Pri návrhu obsahu vzdelávania (učiva) zohľadníme požiadavky a očakávania partnerov 
školy, ale aj hodnotovú orientáciu pedagógov, ciele školy i personálne, materiálno-technické 
atď. podmienky školy.  
 
Výber učiva (obsahu vzdelávania) sa realizuje v troch krokoch:  

a) Navrhneme učivo, ktoré umožní realizovať ciele školy. 
 
b) Navrhnuté učivo usporiadame do vyučovacích predmetov, prípadne si vyberieme 

„hotové predmety“ z ponuky voliteľných predmetov. 
 

c) Vypracujeme učebné plány školského vzdelávacieho programu pre jednotlivé 
ročníky, t.j. navrhnuté vyučovacie predmety rozdelíme do jednotlivých ročníkov 
a určíme aj hodinovú dotáciu jednotlivých predmetov i celého školského 
vzdelávacieho programu.  

 
Poznámka 
Pri usporiadaní obsahu vzdelávania do jednotlivých predmetov dbáme o to, aby určité 
tematické celky, obsahy vzdelávania sa zbytočne neopakovali, resp. či navrhnutý predmet 
nebuduje na poznatkoch, ktoré budú preberané v iných predmetoch, ale neskôr.   
 
 
Druhým krokom je určenie konkrétnych cieľov.  
 
Po zoznámení sa so všeobecnými cieľmi výchovy a vzdelávania určíme ciele školy a až 
potom začíname uvažovať o obsahu vzdelávania. Určíme konkrétne ciele obsahu vzdelávania, 
až potom samotný obsah, ktorý následne rozdelíme do jednotlivých vyučovacích predmetov.  
Pri určovaní cieľov teda postupujeme nasledovne: všeobecné ciele výchovy a vzdelávania → 
ciele školy → konkrétne ciele obsahu vzdelávania (vyučovacích predmetov).  
 
Všeobecné ciele výchovy a vzdelávania určuje Školský zákon  
č. 245/2008 Z. z.. 
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Konkrétne ciele vyučovacích predmetov definujú učitelia príslušných predmetov v súlade so 
všeobecnými cieľmi výchovy a vzdelávania.  
 
Pri formulácii konkrétnych cieľov treba mať na zreteli, že existujú viaceré úrovne osvojenia si 
učiva, ktorým zodpovedajú aj príslušné ciele. Takáto klasifikácia cieľov (pretože má 
hierarchický charakter) sa nazýva taxonómia. 

 
Podľa našich skúseností, pre vyučovanie technických, ekonomických a prírodovedných 
predmetov najlepšie vyhovuje taxonómia B. Niemerka.  
 
B.NIEMIERKO (1979) rozoznáva 4 úrovne vzdelávacích cieľov: 
       
1. Zapamätanie informácií (poznatkov): 

Na tejto úrovni sa od žiaka vyžaduje vybavenie, znovupoznanie, reprodukovanie  
termínov, faktov, pojmov, vzťahov, zákonov, teórií, zásad činnosti, postupov a pod. 
 
 

2. Porozumenie informácií (poznatkov): 
 Žiak dokáže zapamätané informácie (poznatky) predložiť v inej podobe ako si ich 
zapamätal, vie ich zostručniť, usporiadať, rozpovedať obsah vlastnými slovami, vysvetliť 
význam veličín vo vzorcoch atď. 

 
3. Aplikácia informácií (použitie poznatkov) v typických  
    situáciách – riešenie typicky školských úloh – špecifický   
     transfer:  
     Žiak dokáže aplikovať informácie (vedomosti) podľa predloženého   
      vzoru, rieši podobné úlohy ako prv riešil učiteľ, alebo ako sú   
     uvedené v učebnici atď. 
 
4. Aplikácia informácií (použitie poznatkov) v problémových  

situáciách – nešpecifický transfer: 
Žiak dokáže formulovať problémy, vykonať analýzu a syntézu pre neho nových javov, 
sformulovať postup činnosti, hodnotiť podľa určitých kritérií, riešiť problémové úlohy a 
pod. 

       
Ďalším bodom je  určenie hodinovej dotácie vyučovacích predmetov. 
 
Učitelia považujú svoje vyučovacie predmety za najdôležitejšie, preto bojujú o čo najväčšiu 
hodinovú dotáciu pre svoje predmety.  
 
Pri určovaní hodinovej dotácie preto je potrebné si nájsť také kritériá, ktoré ukazujú ďalej ako 
sú záujmy predmetov. Takýmito kritériami môžu byť napr. ciele školy alebo hodnotová 
orientácia pedagógov.  
Väčšie hodinové dotácie preto navrhneme pre vyučovacie predmety, ktoré považujeme za 
prioritné z hľadiska cieľov školy.  
Vo väčšine prípadov uvažujeme s týždennými počtami hodín, ale môžeme uvažovať aj ináč. 
V prípade projektového vyučovania to bude celkový počet hodín pre projekt, pričom to môže 
byť aj tzv. projektový týždeň.  
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Môžeme uvažovať aj s predmetmi, ktoré sa budú vyučovať iba jeden polrok atď.  
 
 
 
Poznámka 
Pri určovaní hodinovej dotácie pre nové vyučovacie predmety školského vzdelávacieho 
programu nesmieme zabudnúť ani na to, že výchovno-vzdelávací program pozostáva z dvoch 
častí (zo štátneho a školského vzdelávacieho programu), pričom Ministerstvo školstva SR 
určilo celkový počet týždenných vyučovacích hodín, ktoré nesmieme prekročiť.   
 
Posledným bodom je určenie štruktúry vyučovacích predmetov 
 
Po určení obsahu jednotlivých vyučovacích predmetov a ich hodinovej dotácie rozdelíme 
predmety do jednotlivých ročníkov. Musíme pritom preštudovať obsah všetkých vyučovacích 
predmetov, t.j. predmetov, ktoré povinne určuje štátny vzdelávací program i obsah 
novovytvorených predmetov školského vzdelávacieho programu, pretože vyučovacie 
predmety musia na seba nadväzovať.  
Dbáme o to, aby sa tematické celky neopakovali v rôznych predmetoch a ročníkoch ako aj 
o to, aby predmet nebudoval na poznatkoch, ktoré budú preberané možno v iných 
predmetoch, ale neskôr.  
 
Štruktúra vyučovacích predmetov teda vznikne určením vyučovacích predmetov a ich 
zaradením do jednotlivých ročníkov aj s hodinovou dotáciou.  
Návrh na štruktúru vyučovacích predmetov predkladá učiteľ daného predmetu, resp. 
predmetová komisia, ktorá je gestorom daného predmetu.    
 
Pri zostavení učebného plánu školy sa tento návrh môže zmeniť, keď to vyžaduje nadväznosť 
vyučovacích predmetov.  
 
Kvôli prehľadnosti horizontálneho usporiadania predmetov navrhujeme ich usporiadať do 
tabuľky:  
 
 
Tabuľka č. 1. Horizontálne usporiadanie vyučovacích predmetov  

Vyučovacie predmety  
   

Cieľ    
Obsah    
Hodinová dotácia    

 
Tabuľka č. 1 dáva prehľad o nadväznosti jednotlivých predmetov (obsah), o hodinovej 
dotácii, ale aj o tom, či sme neprekročili celkový počet týždenných vyučovacích hodín.  
Z porovnávania cieľov je jasné aj to, ktoré ciele podporujú dosiahnutie dlhodobých cieľov 
školy, a či jednotlivým prioritným cieľom sa venuje dostatok vyučovacieho času.  
 
Poznámka 
Pri určení hodinovej dotácie vyučovacích predmetov nemôže byť rozhodujúcim kritériom 
zabezpečenia úväzku pre jednotlivých pedagógov, ani v tom prípade, keby navrhnutá 
hodinová dotácia bola „nebezpečná“ pre niektorých kolegov.   
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Do tabuľky navrhujeme usporiadať aj obsah vyučovacích predmetov v jednotlivých 
ročníkoch, najmä kvôli zisteniu nadväznosti a prekrývania tematických celkov. Po ich zistení 
príslušné tematické celky je možné napr. presunúť do iných predmetov.  
 
Tabuľka č. 2. Vyučovacie predmety ... ročníka  

Vyučovacie predmety 
    
Obsah:  
 
 
 
 
 
 

Obsah: Obsah: Obsah:  

 
 
ZÁVER 
Záverom možno konštatovať že vytvorenie vlastného školského vzdelávacieho programu je 
náročný a dlhodobý proces, ale z hľadiska vytvorenia vlastnej tváre (imidžu) školy ho 
považujeme za rozhodujúci činiteľ.  
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3.37 ŠIRŠÍ SPOLEČENSKÉ SOUVISLOSTI PŘÍRODOVĚDNÉHO A 

TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 
 
WIDER SOCIAL CONTEXT OF SCIENCE AND TECHNICAL EDUCATION 
 
Ilona SEMRÁDOVÁ, Martin BÍLEK 
 
ÚVOD 

Současná euroamerická civilizace se neobejde bez techniky, technologií a tudíž ani bez 
lidí, kteří umějí se složitými stroji, přístroji, nástroji a zařízeními zacházet a kteří také 
rozumějí tomu, co, proč a jak se kolem nich a s nimi děje. Tomu by mělo napomoci vzdělání, 
opírající se o fundamentální přírodní a aplikované technické vědy, rámované reflexemi 
z pozic filosofie a věd společenských. Tento text chce přednostně věnovat pozornost vzdělání 
přírodovědnému a technickému, aniž bychom opomíjeli širší společenský kontext a 
neakceptovali poznatky o stavu a vývoji vzdělanosti v České republice. 
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TRADICE 
 

VÝCHODISKO VE FILOSOFII A PEDAGOGICE J. A. KOMENSKÉHO 
Přerovské kolokvium v roce 1957 otevřelo v komeniologickém bádání nové téma. 

Rukopis „Obecné porady o nápravě věcí lidských“ objevený před válkou přinesl řadu podnětů 
k pojetí Komenského jako filosofa a k závěru, že Komenského filosofie byla základem jeho 
pedagogiky. Problematika filosofie se tu otevřela jako otázka východiska Komenského 
pedagogické a obecně nápravné teorie. Pojednání o řádu světa, přírody a společnosti plyne 
jako ponorná řeka pod všemi ostatními důležitými dílčími výpověďmi, zkušenostmi a 
teoretickými poznatky. Je formulován explicitně alternativní přístup ke zkoumání světa (v 
konfrontaci s přístupem kartezianismu), spočívající v tom, že člověk je součástí přírody a 
musí ji poznat a respektovat. Koncepce Komenského v sobě rovněž zahrnuje otázku hledání a 
nalezení klíčů k poznání sebe sama a světa. 

Komenský v Panergesii píše, že „vznešenou lidskou přirozenost vytváří rozum, který 
věci zkoumá, vůle, která v nich hledá prospěch a puzení k činům, vyzbrojené a vymezené 
našimi schopnostmi … Z dychtivosti po pravdě pochází filosofie, což je úsilí o moudrost. 
Z touhy po dobru se rodí zbožnost, což je péče o nejvyšší dobro a jeho využití. Ze snahy 
uspořádat věci podle své volby pochází v konečném důsledku politika, což jest vedení lidí, 
kteří stále něco podnikají, podle takových pravidel, aby si v tom, co dělají, nepřekáželi, nýbrž 
pomáhali“. (Panergesia, 4. kap., cit. dle Pocta Univerzity Karlovy J. A. Komenskému, 1990, 
s. 19). Kultivace člověka, který je vybaven tvůrčí silou a svou činností vytváří mravní svět 
v širokém smyslu, je jednou z nepominutelných podmínek života lidstva ve shodě se 
vznešeností lidské přirozenosti. Tento mnohovrstevný svět v sobě zahrnuje všechny vztahy 
mezi lidmi, které jsou zprostředkovávány myšlením, řečí, činy a též svět duchovní, jehož 
obsahem je vztah k transcendentnu a touha člověka po dobru. Porušování harmonie vnímá 
Komenský jako impuls pro snahu po nápravě. V hledání světla poznání, je obsaženo rovněž 
úsilí, které vede k přetváření věcí.  „Pampaedia (čili vševýchova) je universální zušlechťování 
celého lidského pokolení“ (Pešková a Kožík, 1991. s. 71). Při pampaedii se uplatňuje princip 
nenásilnosti. Z rozumové podstaty člověka plyne jeho přirozené právo na vzdělání a na 
svobodu. Rozumný tvor má být přesvědčován, nikoli znásilňován. 
J. A. Komenský píše: 
„O to tedy jde při tomto univerzálním vzdělání, aby všichni lidé 
I. byli opatřeni vědomostmi pro budoucí život a rozníceni touhou po něm a aby byli správně 
vedeni po cestách k němu. 
II. Aby byli naučeni uzavírat v meze moudrosti záležitosti zdejšího života tak, že by i zde 
bylo všechno pokud možno nejlépe zabezpečeno. 
III. Aby se naučili tak kráčet po cestách svornosti, že by se nemohli škodlivě rozcházet na této 
cestě časnosti i věčnosti, nýbrž že by mohli uvádět ve shodu jiné, jsou-li v roztržce. 
IV. A konečně, aby se naplnili takovou horlivostí v myšlení, řečech a skutcích, že by tyto tři 
obory byly co možná nejsouladnější. 
Dosáhne-li se tohoto čtverého, měli by léky proti svému neštěstí ubozí smrtelníci, z nichž 
většina se o budoucnost nestará, s přítomností hazarduje a všichni se rozcházejí se všemi a 
každý sám se sebou zápasí (ve svých myšlenkách, řečech a skutcích) a z nesvornosti se 
rozptylují a hynou …“. (Pešková a Kožík, 1991, s. 71.). 

Pro Komenského je příznačné, že neuvažuje výchovu oprostěnou od filosofie, didaktiku 
bez faktického poznání a vzdělávání, jehož obsah by nebyl metodicky uspořádán. Lze 
jednoznačně prokázat, že východiskem Komenského pampaedie je požadavek, aby se 
„všichni učili všemu“, tj. celku lidského vědění, samozřejmě adekvátně svému věku. Zde 
můžeme spatřovat zdůvodnění významného místa filosofie v celém konceptu výchovy a 
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vzdělávání. Vyzrálé podoby nabývá filosofická fundace v tzv. pansofickém systému. 
Metafyzický rozvrh novoplatónského apriorismu je kombinován v pedagogické a didaktické 
teorii s respektem k senzualismu a empirismu (tj. i aposteriorismu), jak byl rozvíjen 
Francisem Baconem. Pansofický výklad má být doplněn jednak využitím indukce a jednak 
akceptováním myšlenky „panhistorie“ (všestranného popisu) věcí, jevů, procesů, událostí.  

 
ZAKLADATELSKÉ PŘÍSTUPY  J. E. PURKYNĚ 
V dějinách naší přírodovědy sehrál významnou roli Jan Evangelista Purkyně, který ve 

svém pojetí úkolů vědce navazuje na myšlenky německého klasického filosofa Johanna 
Gottlieba Fichta. Shoduje se s ním v představě o  výchově, kterou nechápe jen jako proces 
v životě jedince, ale i jako proces týkající se celého lidstva. Od výchovy a vzdělání si slibuje 
růst lidské důstojnosti a zde zdůrazňuje úlohu vzdělanců. „Vzdělanec musí dbát, aby lidstvo 
nestálo nečinně na místě a aby nešlo zpátky. V tomto smyslu je vzdělanec vychovatelem 
lidstva. Poslední cíl každého jednotlivce i společnosti, tedy i celé práce vzdělance pro 
společnost je mravní zušlechťování celého člověka. Je povinností vzdělance, aby si tento cíl 
vždycky vytýčil a měl ho před očima při všem, co dělá pro společnost.“ (Fichte, 1971, s. 58). 

J. E. Purkyně rozvíjí myšlenky filosofa jak v činnosti vysokoškolského učitele, který 
nejen svými objevy, ale i způsobem výuky – od roku 1824/25 doplňoval přednášky 
experimentálním kolegiem -  tak svými počiny publikačními a popularizačními. V roce 1839 
např. projevil zájem o pronikání technického pokroku překladem článku „O železnodráhách a 
jich nevyhnutelné potřebnosti v Evropě“ (podle německého pojednání J. Rellstaba, vydaného 
v Lipsku 1836). Velkou naději pro budoucí rozvoj české vědy, vzdělanosti a kultury spatřoval 
v činnosti Českého muzea (od poloviny padesátých let Muzea Království českého). Intenzívně 
pracoval ve Sboru pro vzdělávání řeči a literatury a v letech 1852-1858 vykonával funkci 
kurátora Matice české. 

Purkyně jako člen muzejního výboru se stal prvním starostou Přírodovědeckého sboru 
Českého muzea. Na schůzích přednesl přednášky na různá témata – od čistě odborných přes 
úvahy o „prostonárodním vzdělání přírodovědeckém“ až po předvádění nových přístrojů (mj. 
i mikroskopu, který podle jeho návrhu zhotovil pražský mechanik Durst). Koncem roku 1858 
byla činnost Přírodovědeckého sboru Muzea Království českého oficiálně zastavena. Fakticky 
však pokračovala na stránkách Purkyňova časopisu Živa, který začal vycházet nákladem 
Matice české roku 1853. Časopis měl čtenáře seznamovat s krásami vlasti a s její přírodou a 
s řadou přírodovědeckých oborů. Konstatuje: „Nechceme hned soustavným vědeckým 
způsobem rozkládati naše předměty, … našim vodítkem budiž jich zajímavost, užitečnost, 
způsobnost k poučení a rozšíření ponětí“. (Purkyně, 1986, s. 75). 

Roku 1857 začaly vycházet přílohy Živy – technologický časopis Průmyslník a 
populárně psaný Domácí lékař. Živa vycházela do roku 1864. Purkyňova snaha o popularizaci 
vědy se uplatnila také v jeho činnosti v Jednotě pro povzbuzení průmyslu v Čechách. Dále 
bylo i jeho zásluhou, že dne 8. března 1857 byla v Praze slavnostně otevřena první česká 
průmyslová škola. Purkyně zdůraznil, že v průmyslové škole vidí „přechod vědy na činnost 
průmyslovou“ (Purkyně, 1986, s. 77). V letech 1857-1859 byl ředitelem průmyslové školy, 
kterou navštěvovalo asi 500 žáků. Významné jsou Purkyňovy aktivity v oblasti 
vysokoškolské výuky, již dříve zmíněné zavádění praktik v přírodovědných oborech, dále 
organizační vazby mezi vysokými školami a akademií a také v důrazu kladeném na odborné a 
pedagogické kompetence vyučujících. 
 

MUZEJNÍ AKTIVITY 
K poměrně opomíjeným nástrojům, které by mohly přispět k zdokonalení procesu 

zpřístupňování přírodovědných a technických poznatků a zvýšení zájmu poznávajících 
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subjektů o ně, navazujícím na výše uvedené tradice, je možné zařadit přírodovědná a 
technická muzea. Muzeum jako shromažďovatel materiálních objektů nejrůznějšího druhu, je 
instituce dobře známá a také poměrně stará. V minulosti bylo muzeum spojováno především 
s jeho konzervační, třídící, uchovávací, popř. i výzkumnou funkcí. Jako součást muzeí 
vznikaly archívy a knihovny, postupně zpřístupňované širší veřejnosti a tedy sloužící jako 
studijní pracoviště. Z obecnějšího pohledu spočívala vzdělávací funkce muzea v prezentaci 
vybraných exemplářů uchovávaných, roztříděných a evidovaných objektů. V tomto ohledu 
měla muzea podobný charakter jako galerie výtvarného umění, avšak seznamovala veřejnost i 
s technickými zařízeními, např. s doly, mlýny, hamry, stupníky, elektrárnami, speciálními 
výrobnami apod. (Hellberg in Bílek a kol., 2009. s. 6). 

Ve většině případů byly vystavované předměty zpočátku nepohyblivé – statické. Teprve 
s postupem času nabývala na významu dynamika. Figury, nástroje, přístroje, strojní zařízení, 
výrobní procesy bylo možno uvést do pohybu a tak dokonaleji demonstrovat jejich funkci. 
V novější době si muzea čím dál tím více uvědomují svůj kognitivně vzdělávací význam a do 
hry vstupuje další fenomén – „interaktivita“. Ve vybraných muzeích je možno provádět 
experimenty, obzvláště fyzikální a technické, „modelovat“, a to buď bezprostředně, a nebo ve 
virtuální realitě. Nově vznikají i tzv. dětská muzea, umožňující ve svých prostorách relativně 
samostatnou činnost dětí různých věkových skupin (Jůva, 2004). Uvedené skutečnosti 
vyvolávají přirozeně zájem pedagogů a psychologů. Jako produkt jejich výzkumů vznikla 
nová vědecká disciplína – muzejní pedagogika, a resp. muzejní didaktika (Bílek, M. a kol., 
2009).  
 
POŽADAVKY NA VZDĚLÁNÍ V SOUČASNÉ DOBĚ 
 

VZDĚLÁNÍ V DIFERENTNÍM SVĚTĚ 
 

Vzdělání odvozuje svá východiska nejen z tradice, ale také z potřeby člověka být 
„autorem svého života“, rozumět svým determinacím a svým možnostem. Významnou měrou 
se na koncepci vzdělání podílejí nové výsledky vědeckého poznání, pedagogické koncepty, 
úsilí o zformulování nových vzdělávacích programů a zavádění nových metod a postupů do 
vzdělávacího procesu. Kompetence učitelů jsou kompetencemi (měly by být kompetencemi) 
pro učitelství jako expertní činnost široké profese, nikoli jako činnost soustředěnou na 
transmisi poznatků. 

Sociokulturní změna je spjata s představou světa jako společenství diferentních komunit 
a s bezradností nad pluralismem. Zároveň odkazuje ke kulturní otevřenosti, ke konkrétní 
horizontální pluralitě, k respektování kontextuální a konkrétní etiky, ochraně parciálnosti a 
vzájemné komunikativnosti. Vyznačuje se přiznanou i nepřiznanou bezradností v oblasti 
výchovy a vzdělání. Lze říci, že stabilizované obsahy se vytrácejí, jednoznačné „jistoty“ jsou 
nebezpečně narušeny a expandují ty modely myšlení, které mohou vést k interpretačním 
chybám a bariérám porozumění. Masové prostředky vycházejí vstříc primitivizaci a 
banalizaci, informační a dezinformační exploze proniká do všech oblastí života. Tradiční 
prostředky našeho myšlení nedostačují k tomu, abychom situaci sociokulturní změny přelomu 
tisíciletí mohli pochopit. Postmoderní racionalita usiluje o postižení diferentního světa, 
v němž je s novou naléhavostí formulována otázka vztahů mezi jeho jednotlivými prvky (tyto 
vztahy mají dimenzi globální, evropskou, nacionální, regionální, dimenzi domova, rodiny, 
školy i vlastní identity a akceptování plurality). Nutnost koexistence rozdílného je spjata 
s hledáním mostů mezi jednotlivými diferentními prvky; paradigmata trivializovaného 
myšlení, myšlení ritualizovaného, nekritického, tradicionalistického, stereotypního, 
konvenčního, naivního, fragmentovaného, úzce scientistického vedou k interpretačním 
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chybám a v podstatě posilují možnost nárůstu konfliktů. Transversální rozum, který je spjat 
s prosazováním paradigmatu komunikace, usiluje o rozvoj možnosti koexistence radikálně 
diferentních částí světa. Pokud budeme uvažovat o problematice výchovy a vzdělání 
v diferentním světě, musíme vyjít z existence plurality a pokoušet se odstraňovat její aporie, 
rovněž musíme usilovat o rozvoj transversálního rozumu. Vzdělání a výchova nejsou 
samoúčelné, protože „celý život je vlastně řešením problémů“ a je důležité, jak jsem 
připraveni (Popper, 1994). 

 
PROBLEMATIČNOST „INSTANTNÍHO“ VĚDĚNÍ 

 
Pro pojetí výchovy a vzdělání v průsečíku a prolínání světů, v nichž žijeme, světů které 

vykazují „labyrintový ráz pohybu“, je příznačné využívat v běžném provozu školního 
vyučování i nadále scientistického schématu, v němž nezřídka dominuje faktografie ve smyslu 
souborů hotových, prefabrikovaných dat, která jsou žákům a studentům předestírána jako 
data, jež je třeba si osvojit a umět je v příslušné chvíli reprodukovat. Za hodné úvahy 
považujeme i v této souvislosti Komenského podněty: „Nikdy žáci nebuďtež přetěžováni 
spoustou učiva, nebo sice ničeho sobě neuhoní mimo nechutenstvo a vtipu nezažitosť. Jako 
zajisté ne ti, kdo mnoho hltají, zdravější jsou nad ty, kteří toliko jedí, co mohou převařiti. Tak 
ne ti, kdo mnoho čtou, kdo slýchají i v paměť vkládají, to spolu s rozumem právě vpíjejí, 
převařují, zažívají i hbitě vydávají za všelikou potřebou.“ (Komenský in Chlup, 1948, s. 184). 

Toto „instantní“ vědění, které dostávají žáci a studenti ve velkých kvantech a v hotové 
podobě, ať už od svých učitelů, z rozhlasu, televize či díky „surfování“ na internetu, vědění, 
které je pohotově, ihned k dispozici, vědění, které na první pohled přináší akceleraci 
poznávání, „lehce konzumovatelné“ vědění neposkytuje dostatek odkazů k souvislostem a 
nerozvíjí lidskou kreativitu. Podle V. Bělohradského a dalších autorů je problémem mediální 
epochy motivovat lidi ke spotřebě informací a obrazů, které v takové nadprodukci 
nepotřebují. Vzniká velký „odpad“, s nímž neumíme vždy zacházet, ba ani nevíme, jak nás 
ovlivňuje. Život v diferentním světě, jehož mnohovrstevnou součástí je i „kyberkultura“, 
spjatá se vzrůstajícím množstvím informací, s kombinací nových technologií, s využíváním 
virtuální reality je velmi náročný. Algoritmy využívaní informačních technologií těmi 
„počítačově gramotnými“, kteří spolu hovoří esoterickým jazykem, a těmi, do jejichž života 
nevstoupily nové informační technologie dostatečně razantně a kteří tak vykazují 
„počítačovou negramotnost“, vedou k digitálnímu předělu. Posilují se opět modely 
komunikace, které se opírají o nedotázanou subjektivitu komunikujících. Převládá schéma 
předávání informací, popř. jejich vyhledávání a výměny. Kontext obvykle není tematizován a 
hlavní pozornost je věnována přesnosti, určitosti, jednoznačnosti až atomických informací. 
Často chybí odkaz k nadřazeným celkům a téměř vždy ke smyslu a universu. Za 
nejnebezpečnější důsledek tohoto pojetí „komunikace“ lze pokládat neschopnost zabývat se 
tematizací problematiky společné půdy, z níž komunikace vyrůstá a tudíž často není společná 
půda, společná báze komunikace hledána, tím méně nalezena. Uchopit problém společné 
půdy či média komunikace je obtížné a je projevem pedagogického mistrovství filosoficky 
vzdělaného a vzdělávajícího se učitele. Znamená to vyjasnit si, zda a pokud, pak jak se 
v tomto médiu ustanovují momenty porozumění, jak jsou tyto momenty zpřesňovány a jak 
dochází k diferenciaci mezi tím „co je výlučně mé, a tím, co je nám oběma společné“. (Koťa, 
1990, s. 7). 

Uvažujeme-li rovněž o etických aspektech komunikace, pak tematizujeme také 
předpoklad vzájemné úcty mezi partnery v hovoru, posilujeme představu o integritě jáství, 
hledáme možnosti rovnováhy mezi blízkostí a distancí. Normativní etiky teleologické i 
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deontologické zkoumají význam důstojnosti lidské osoby; domníváme se, že by naší snahou 
mělo být tuto hodnotu respektovat. 

Eugen Fink (1978) upozorňuje na podstatné souvislosti výchovy a vzdělávání se 
smysluplným spolubytím. Lidské spolubytí je vždycky sférou rady, radění se, porady a 
naslouchání, nikoli pouze sférou poskytování a získávání informací. Technické náhražky 
lidského kontaktu, zánik zájmu o mezilidskou komunikaci, zabořenost do komunikace 
s počítačem jsou průvodními znaky využívání „instantního“ vědění. K negativním důsledkům 
tohoto konceptu výchovy a vzdělávání  patří např.: 

- nedostatek pozitivních emocí, lhostejnost, nezájem o poznání a vztah k celku, homo 
sapiens se stále více stává homo consumens, 

- atrofie pocitu odpovědnosti ve vztahu k sobě i druhým, k vlastnímu nejbližšímu 
životnímu prostoru, k přírodě …., 

- vzrůstající podrážděnost, agresivita a brutalita …. 
 Internetová“ generace, která má přístup k moderním prostředkům komunikace, bude 
však podle názorů Dona Tapscotta (2008) komunikativnější, kooperativnější, tvořivější, 
tolerantnější, bude se u ní výrazněji rozvíjet kritické myšlení. Tento značně optimistický 
koncept není  obecně sdílen, nabízejí se četné námitky. Za otázky, jimiž se musí nejen 
filosofové a pedagogové zabývat, lze považovat např.: 

- prohlubující se technologizaci „provozu“ výchovy a vzdělání, 
- výkonový formalismus, 
- potřeba a možnost rozvoje transversálního rozumu v diferentním světě, 
- vytěsňování osobního styku, 
- útržkovitost a povrchnost dodávaných hotových informací – informační hojnost může 

vést k názoru,  že problémy jsou řešeny, i když jsou vlastně zastírány, kamuflovány, 
popř. nejsou vůbec identifikovány, a lidé žijí v sebejisté důvěře, že dostatek informací 
(popř. jejich nadbytek) je také dostačující podmínkou jejich životních a profesních 
aktivit – takto se může potencovat naivní primitivismus, 

- posilování fragmentovaného, černobílého, stereotypního, trivializovaného přístupu ke 
světu, k sobě i lidem, 

- není probouzeno chápání člověka jako bytosti dialogické, jejíž mluvení a naslouchání 
zakládá komunikaci mezi lidmi, 

- zhoršování vyjadřovacích schopností dětí a mládeže; je zanedbáváno pojetí jazyka 
jako jednoho z konstitutivních znaků lidského vztahu ke světu, k lidem, 

- důsledky přitažlivosti virtuální reality, 
- jsme absorbováni stále něčím novým a novým bez kontinuity s naším osobním 

životem, s personální historií, s životem našich předků, s tradicí naší kultury. 
Naše vzdělávání a sebevzdělávání,profesi i náš běžný život stále více ovlivňují a budou 

ovlivňovat informační technologie. Výše uvedené otázky (jejich výčet by samozřejmě mohl 
pokračovat dál) však nejsou otázkami, které bychom mohli jako učitelé a vychovatelé 
opomíjet, chceme-li, aby se rozvíjel transversální rozum, komunikace nebyla vytěsňována 
paralelními monology a aby neexpandovaly ty modely myšlení, které mohou vést 
k interpretačním chybám a bariérám porozumění. 
 
SOUČASNÝ STAV A CESTY KE ZLEPŠENÍ SITUACE 

I české deníky zveřejnily ve svých článcích zprávy o mezinárodním srovnání výsledků 
žáků, které se v roce 2009 zaměřilo na čtenářskou, matematickou a přírodovědnou 
gramotnost. Poslední zveřejněné mezinárodní srovnání (PISA) za rok 2009 ukazuje, že 
„největší  problémy měli čeští žáci s posuzováním obsahu a formy textu. Lépe na tom jsou 
s vyhledáváním informací v textu a jejich zpracováním, nicméně i v tom jsou podprůměrní. 
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V matematice a přírodních vědách jsme sice průměrní, ale v porovnání s rokem 2003 jsme se 
na žebříčku propadli. V matematice jsme se zhoršili nejvíce ze všech zemí, v přírodovědě se 
jedná o druhý největší propad.“ (iDNES.cz, 2010, viz Příloha 1). 

Tomáš Němeček píše, že nejúspěšnější v Evropě jsou Finové, výsledky jsou získané 
díky tomu, že učitelé jsou dobře placení a 20 % žáků se doučuje. Ještě před 10 lety jsme se o 
finské školství nijak zvlášť nezajímali, ale pak přišly studie PISA a od té doby se sem jezdí na 
„pedagogickou turistiku“ (www.lidovky.cz, 2010, viz Příloha 2). 

Domníváme se, že nejen v souvislosti s výsledky mezinárodního srovnání, ale zejména 
s ohledem na potřeby autentického života v diferentním světa bude zapotřebí, aby se školství 
stalo skutečnou, nikoli pouze proklamovanou, prioritou. S tím zcela jistě nekonvenuje 
poslední návrh NERV (březen 2011), aby budoucí učitelé měli pouze bakalářské vzdělání a 
absolvovali k němu pouze pedagogický kurs. Uvažujeme-li o pedagogické profesi jako o 
expertní činnosti, pak nejde v žádném případě o činnost spočívající v předávání poznatků, 
v instruktivních a reproduktivních přístupech a v dalším „pěstování“ instatního vědění. 

Měli bychom si brát za vzor země, které důsledně dbají o pregraduální přípravu a další 
vzdělávání učitelů, o efektivní a produktivní využívání ICT při výuce, o zvyšování 
kompetencí učitelů a o jejich důstojné ekonomické zajištění. 

Měli bychom rovněž akceptovat doporučení a návrhy OECD (viz web OECD) a využít 
všech základních indikátorů, podle nichž OECD posuzuje vývoj školství členských zemí 
(podrobně viz např. Brdička, 2010): 

1) vysoká přidaná hodnota a mzda, 
2) vysoká profesionální kvalita učitelů, 
3) vzdělávací plán je zaměřen na komplexní dovednosti (kompetence) a kreativitu, 
4) zodpovědnost je orientována ke kolektivu a rodičům, nikoli pouze k nadřízeným, 
5) inkluze žáků (tzn. „všichni mají dobré výsledky“ oproti „jen nejlepší mají dobré 

výsledky“). 
ZÁVĚR 

Myslíme si, že každý žák i každý učitel má dostat příležitost k identifikaci svých 
dispozic i k jejich rozvoji. Vzdělávací koncepty na všech úrovních vzdělávací soustavy a 
v celoživotním vzdělávání by měly vést k budování dlouhodobého zájmu o poznání, k rozvoji 
kreativity a myšlení a k využívání všech dostupných zdrojů a metod poznání. Ztotožňujeme se 
s názorem těch autorů (např. J. Patočka), kteří konstatují, že vzdělaný vlastně znamená 
vzdělávající se. 
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PŘÍLOHY 
Nejprve z té lepší strany: co je na českém školství dobrého? 
Aktuální světová studie McKinsey české školství ještě pořád řadí mezi „dobré“. To platí i po 
posledním průzkumu PISA, i když už výsledek balancuje na hraně. 
Čeští učitelé navzdory nízkým platům zůstávají v branži. Přibližně 10% z nich se blíží 
nejlepší mezinárodní praxi-odhaduje na základě stovky hloubkových pohovorů pražská 
McKinsey (klesající výsledky českého základního a středního školství, září 2010). 
Některé kroky úspěšných reformních zemí už jsme provedli. Například decentralizaci na 
úroveň krajů a možnost, aby si učitelé sami uzpůsobili osnovy. 
Potíž je v tom, jak upozorňuje česká McKinsey, že stát si jasně nestanovil, jaké vzdělávací 
výsledky konkrétně očekává, a neměří, jestli se k nim blížíme. Například u čtenářské 
gramotnosti jsou cíle poměrně volné: „Čtení a pochopení textů přiměřené obtížnosti, pro sebe 
i nahlas. Rozpoznání hlavních myšlenek a podrobnosti v textu vhodném pro daný věk. 
Posouzení úplnosti či neúplnosti jednoduchého textu.“ 
McKinsey to srovnává se čtenářskými úrovněmi ve studii PISA, kde se třeba na páté úrovni 
očekává „nalezení a případné seřazení nebo zkombinování většího počtu složitě vložených 
informací, z nichž část může být mimo hlavní stať textu. Posouzení, které informace v textu 
jsou z hlediska zadání relevantní. Vypořádání se s vysoce hodnověrnými a/nebo rozsáhlými 
protichůdnými informacemi“. 
McKinsey ohromeně píše, že Česká republika je spolu s Řeckem jediným státem EU, jenž 
nedělá vlastní celostátní hodnocení. „Přijeli jsme do některého kraje a ptali se lidí ve školství, 
která škola je dobrá. Obvykle uvedli tu, která je aktivní,“ líčí Branislav Kleskeň z McKinsey, 
který českou studii vedl. „Pak se zeptáte, která je špatná a často neumějí říct. Nemají data.“…. 
Nejvarovnější údaj ze zprávy McKinsey je totiž tento: bez ohledu na stále se horšící výsledky 
v PISA je s českými základními a středními školami spokojeno 81% a 71% učitelů. 
Finsko: nejúspěšnější v Evropě 
Dobře placení učitelé, 20% žáků se doučuje. A nemá rádo školu. Ještě před deseti lety se svět 
o finské školství nijak zvlášť nezajímal. Pak přišly studie PISA-a od té doby se sem jezdí na 
„pedagogickou turistiku“. Například ve čtenářské gramotnosti má 15% malých Finů 
špičkovou pátou úroveň (5% Čechů). Naopak pod druhou úrovní je jich jen 8% (23% českých 
teenagerů). Tyto výsledky jsou navíc ve Finsku regionálně vyrovnané. Studie McKinsey si 
všímá, že nejlepší školské systémy mají často individuální doučovací programy. Například 
matematiku a finštinu se doučuje více než 20% malých Finů (tomu odpovídá 6% Čechů 
s osobními asistenty). Finsko na to vyčleňuje své nejlepší učitele. Nástupní plat pedagogů tam 
patří mezi nejvyšší v Evropě; odpovídá 92% HDP na hlavu (průměr EU je 73%; v Česku 
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dosud 54% HDP na hlavu). Jen v jedné věci se čeští a finští žáci podobají: většina nemá školu 
ráda. „Kladný vztah ke škole“ v roce 2006 uvedlo 42% Norů, ale jen 16% Finů a 12% Čechů.  
 
 
3.38 REDEFINICE TAXONOMIE VÝUKOVÝCH CÍLŮ A JEJÍ 

APLIKACE V INŽENÝRSKÉ E-PEDAGOGICE 
 
RE-DEFINITION OF THE TAXONOMY OF EDUCATIONAL OBJECTIVES AND 
ITS APPLICATION IN ENGINEERING E-PEDAGOGY 
 
Ivana ŠIMONOVÁ, Martin BÍLEK 
 
ÚVOD  

Oblast vzdělávání prošla za poslední dvě desetiletí zásadními proměnami obsahovými, 
strukturálními, ekonomickými a byla významně ovlivněna i prudkým technickým a 
technologickým vývojem. Změnili se studenti i učitelé, a to jak ve vzájemných vztazích a ve 
vnějších projevech chování, tak i ve vnitřním způsobu zpracování informací; změnily se 
požadavky na vstupní i výstupní kompetence studentů i učitelů, začaly být využívány nové 
metody a organizační formy vyučování, nové materiální didaktické prostředky, vyvstal 
požadavek celoživotního vzdělávání, a se stále větší mírou stoupá význam eLearningu, tedy 
způsobu, jak v těchto podmínkách realizovat procesy vyučování a učení s podporou 
moderních elektronických technologií. Všechny uvedené změny se promítají do struktury a 
průběhu dnešního vzdělávacího procesu a jeho vzdělávacího obsahu. Individualizace studia 
prostřednictvím výuky s podporou ICT, která poskytuje nejen možnost individuální volby 
času a místa ke studiu, ale zejména studijního tempa a postupu studenta na základě 
preferovaného způsobu učení, patří ke klíčovým charakteristikám vzdělávacího procesu bez 
ohledu na věk vzdělávaných, tj. musí být uplatňována od základních po vysoké školy a v 
oblasti celoživotního vzdělávání (Šimonová, 2010). Specifičnost pregraduální přípravy a 
postgraduálního vzdělávání odborníků v inženýrských profesích zahrnuje využívání ICT jak 
v obsahu, tak ve formách vzdělávání v stále vzrůstající míře. 
 
„DIGITÁLNÍ DOMORODCI“ A „DIGITÁLNÍ IMIGRANTI“ 

Digitální technologie významně ovlivnily a změnily každodenní způsob života 
jednotlivce, a to ať už je využívá, nebo ne. Uplatňují se stále v nových oblastech, jejich 
kvalita se zvyšuje, umožňují vytváření globální informační sítě. Fakt, že přístup k informacím 
není vázán na určitý počítač, ale je otevřený, a tedy možný bez omezení místa, času a 
přítomnosti druhých osob, zcela mění jejich dosažitelnost, ale i možnost a způsob využívaní. 
Tyto změny se přirozeně musí projevit i ve vzdělávacím procesu. Také dnešní žáci a studenti 
jsou jiní než ti, pro které byl současný vzdělávací systém navržen. Podle Prenskeho  (2001) 
současní studenti nezměnili pouze „vnější“ způsob chování (oblékání, komunikace aj.) jako 
tomu bylo v předchozích generacích, ale i svůj „vnitřní“ způsob vnímání a uvažování. Ten je 
silně závislý na digitálních technologiích, kterými jsou obklopeni už od narození (tj. po celý 
jejich život). Prensky považuje tuto změnu za zásadní a nazývá ji nespojitost (discontinuity), 
čímž vyjadřuje naprostou odlišnost dnešních studentů od předchozích generací. 
Z empirických zkušeností je zřejmé, že vlivem prostředí, které ho obklopuje, je dnešní student 
jiný. Jiným způsobem přemýšlí, zpracovává informace, a tyto procesy se netýkají pouze 
oblasti vzdělávání, ale jdou mnohem dále a působí hlouběji. Nový přístup k této generaci 
studentů musí být založen na faktu, že (a ne zda) jsou úplně jiní. A co znamená toto “jiní”? 
Někteří autoři nazývají současné studenty N-generation (Oblinger, 2011), další je označují 
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jako D-generation (Palfrey, 2011), ale Prensky (2001, s 1) považuje za nejvýstižnější název 
„Digital Natives“, tj. „digitální domorodci“ (native speakers of the digital language of 
computers, videogames and the Internet), tedy ti, kteří se narodili v digitálním světě, 
společnosti, období počítačů, videoher a internetu) (Prensky, 2001, s. 1). Druhou skupinu, tj. 
ty ostatní, narozené dříve, ale přesto příznivce nových technologií, nazývá analogicky 
„Digital Immigrants“ („digitální imigranti). Sem řadí ty, kteří do světa digitálních technologií 
úspěšně vstoupili. Třetí skupinu by dle našeho názoru mohl tvořit stále se (prostředím nuceně) 
zmenšující počet těch, kteří technologie dosud neovládají a nepoužívají. Čtvrtá skupina, kam 
by teoreticky spadali ti, kteří nejsou technologiemi dotčeni, nemá téměř žádné členy (kromě 
těch, kteří se jim záměrně vyhýbají, pokud je to vůbec možné).  

Digitální „imigranti“, jako všichni “přistěhovalci”, se snaží s různou úspěšností 
adaptovat na nové prostředí, ale vždy jim něco z původního prostředí zůstane, např. různá 
míra a specifikace “přízvuku” (accent). „Digitální přízvuk digitálních imigrantů“ se projevuje 
např. tím, že používají internet až jako druhý zdroj informací (prvním je jiný zdroj, kde 
používané informace jsou většinou v tištěné podobě), nastudují pokyny k používání 
programu, místo aby ho intuitivně vyzkoušeli, tisknou si e-mailovou komunikaci a 
dokumenty, které lze číst přímo z monitoru počítače (nebo o to žádají asistentku), zvou 
kolegy do své kanceláře a ukazují jim webové stránky, místo aby jim pře/poslali jejich URL, 
telefonicky se dotazují, zda příjemce dostal jejich e-mailovou zprávu aj. (Prensky, 2001, s. 2). 
Ačkoliv některé příklady vyvolávají úsměv až údiv digitálních „domorodců“, situace 
úsměvná není. Tito digitální „imigranti“ jsou v současnosti často i učiteli digitálních 
„domorodců“ (digital immigrant instructors). A ti nerozumí ani jazyku, ani pokynům, které 
od nich dostávají. Digitální „domorodci“ mimo jiné očekávají, že požadovanou informaci 
obdrží (získají) velmi rychle, dávají přednost současně probíhajícím aktivitám (parallel 
activities, multi-tasking, parallel processing), grafickému zobrazení před textem, hře před 
„vážnou” prací, spolupráci v síti, povzbudí je častější, i když malá, pochvala aj.   

Digitální „imigranti“ nejen že nevyužívají tyto možnosti a způsoby práce, ale jsou jim 
většinou i cizí. Naopak aplikují takové postupy, kterými se učili oni sami (pomalu, krok za 
krokem, ne několik věcí najednou, ale postupně, individuálně, a hlavně – “vážně”). Nevěří, že 
by se digitální „domorodci“ mohli něco naučit, když při tom sledují televizi nebo poslouchají 
hudbu (protože u nich to tak nebylo, to je jejich zkušenost). Ale tento předpoklad už neplatí. 
„Imigranti“ mylně předpokládají, že současní studenti jsou stejní, jako bývali oni, a proto 
mohou používat i tytéž (osvědčené) metody, které používali i jejich učitelé. Ale současní 
studenti považují způsob výuky poskytovaný digitálními imigranty za takový, kterému nestojí 
za to věnovat pozornost (it is not worth paying attention to). To není nedostatek zájmu nebo 
schopností, jak si „digital immigrant teachers“ tento postoj někdy vysvětlují.  

Co bude/musí následovat? Dle výše uvedeného příkladu „přízvuku“ při učení se cizímu 
jazyku digitální „domorodci“ budou vždy zvládat nové technologie snadněji a budou pro ně 
přirozenější, protože jejich mozek pracuje jiným způsobem. Chytří a flexibilní digitální 
„imigranti“ pochopí, že jejich děti/studenti budou vždy v této oblasti lepší než oni, a využijí 
této situace pro snazší zvládnutí vlastní integrace, která následně vyústí i v edukační proces 
jiné kvality. Ti druzí, neflexibilní digitální „imigranti“, stráví zbytek života nespokojeností s 
průběhem a účastníky vzdělávacího procesu, jeho neplodným kritizováním a vzpomínáním na 
doby, kdy oni byli na místech dnešních studentů. Takže pokud nechceme ponechat současné 
digitální „domorodce“ nevzdělané až do doby, kdy doroste nová generace jejich učitelů 
z jejich vlastních řad (digital native teachers), kteří budou přirozeně chápat a mít schopnost je 
vzdělávat adekvátním způsobem, je třeba tento problém řešit. V oblasti metod a obsahu učení 
to pro dnešní učitele znamená zvládnout schopnost komunikovat jazykem a stylem, který 
používají dnešní studenti, aniž by došlo ke změně důležitého obsahu nebo osvědčeného 
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způsobu myšlení. V reálné výuce to znamená zásadní změny v metodice, obsahu a myšlení, a 
je obtížné říci, zda je těžší učit nový obsah, nebo používat nové metody ke zvládnutí starého 
obsahu. V každém případě je třeba nalézt cesty k tomuto cíli i ve vzdělávání budoucích 
inženýrů, je zřejmé, že „digitálních domorodců“, ale ne náhodně a narychlo (ukvapeně), ale 
systémově. 
 
BLOOMOVA TAXONOMIE VÝUKOVÝCH CÍLŮ VE SVĚTĚ MODERNÍCH 
TECHNOLOGIÍ 

Bloomova taxonomie výukových cílů (Bloom, 1956), přestože byla vytvořena před více 
než 50 lety, může být i v současnosti chápána jako jeden ze stále možných přístupů 
k implementaci moderních technologií do vzdělávacího procesu. Tým odborníků z oboru 
pedagogické psychologie tehdy strukturoval mentální aktivity spojené s procesem učení do tří 
úrovní, a to: 

 kognitivní, která zahrnuje vědomosti a intelektuální dovednosti, 
 afektivní, která pracuje s pocity a postoji, a  
 psychomotorické, která se zabývá manuálními dovednostmi. 

 
V 90. letech 20. století Bloomovy následovníci aktualizovali původní taxonomii a 

vytvořili tzv. revidovanou verzi (Anderson et al, 2001), ve které zohlednili požadavky 
vzdělávacího procesu pro 21. století.  Provedli několik změn a úprav, z nichž dvě lze označit 
jako zásadní: 

 Jednotlivé kategorie v revidované Bloomově taxonomii již nejsou označeny 
podstatnými jmény, jak tomu bylo v původní verzi, ale slovesy, která mají evokovat 
aktivitu potřebnou pro dosažení cíle, a tím i vyšší úrovně ve struktuře. 

 Došlo ke změnám v pořadí a definování obsahu dvou nejvyšších kategorií 
v taxonomii. Původní pátá (předposlední) kategorie Syntéza (Synthesis) nezahrnovala 
kritické myšlení a řešení problému, což jsou aktivity, na které je v současnosti kladen 
velký důraz. Byla proto nahrazena kategorií Vytvořit (Create), která není chápána 
jako pouhé spojení původních prvků, ale jejich tvořivé zpracování (creative 
approach). Tvořivost je považována za nejvyšší kvalitu, proto autoři revidované verze 
umístili kategorii Vytvořit na nejvyšší, šestou úroveň. Nejvyšší kategorie v původní 
verzi taxonomie Hodnocení (Evaluation) se následně dostala o úroveň níže a 
v revidované verzi na formu Hodnotit (Evaluate).  

Výsledné porovnání je zobrazeno v tabulce 1. 
 
Tab. 1 Bloomova taxonomie vzdělávacích cílů: původní a revidovaná verze (podle Anderson 
et al, 2001) 

Úroveň Původní verze Revidovaná verze 
6 Hodnocení Vytvořit 
5 Syntéza Hodnotit 
4 Analýza Analyzovat 
3 Aplikace Aplikovat 
2 Pochopení Porozumět 
1 Znalost Zapamatovat si 

 
V době, kdy využívání informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání se 

stalo téměř standardem, je tento stav reflektován i ve zde využívané taxonomii výukových 
cílů. A. Churches (2010) představil koncepci Bloomovy digitální taxonomie a spolupráce, ve 
které představil různé digitální nástroje, které využívá při výuce. Ty, které jeho studenti 
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nejvíce oceňují, a proto je i často aplikuje, jsou uvedeny v následujícím přehledu. Jsou 
strukturovány v souladu s Bloomovou taxonomií, a zvláštní prostor a pozornost jsou 
věnovány spolupráci a komunikaci (Collaboration), kterou nejen Churches chápe jako jednu 
ze základních aktivit (Prensky, 2001), která prolíná celým vzdělávacím procesem. I 
revidovaná Bloomova taxonomie pro oblast eLearningu se tradičně rozděluje do dvou úrovní. 
Mezi nižší funkce (Lower Order Thinking Skills) se řadí úrovně Zapamatovat si, Porozumět a 
Aplikovat, k vyšším (Higher Order Thinking Skills) patří Analyzovat, Hodnotit a Vytvořit.  

V nejnižší kategorii Zapamatovat si (Remember) se studenti převážně soustředí na 
získávání, vyhledávání informací, tj. používají odrážky, záložky, poznámky pro označování 
klíčových slov, důležitých webových stránek k dalšímu využití, vytváření vztahů v sociálních 
sítích (social bookmarking and social networking), vyhledávání (searching, googling) aj.   

Ve druhé kategorii Porozumět (Understand) studenti využívají interpretace, shrnutí, 
dedukce a vyvozování, parafrázování, srovnání, vysvětlení aj., tj. aktivity, které vedou 
k utřídění a ujasnění nových znalostí a jejich dalšího využívaní, např. při psaní blogů, 
twitteringu apod. Všechny tyto činnosti mohou dosahovat až za hranice této kategorie, zvláště 
pokud jsou využívány pro spolupráci, práci v týmech, organizování různých aktivit 
prostřednictvím moderních technologií aj.  

Do kategorie Aplikovat (Apply) řadí Churches využívání informací v praxi, vykonávání 
různých úkolů (students´ active “doing”), např. spuštění a další používání programů, 
počítačových her, sdílení materiálů aj.  

V rámci vyšších funkcí v kategorii Analyzovat (Analyze) studenti využívají např. data 
z několika zdrojů, která „přetaví“, tj. rozloží na jednotlivé informace, a následně spojí do 
nového souboru (mashing ups), věnují se vytváření odkazů (links) mezi dokumenty a 
webovými stránkami, hodnocení, organizování, strukturování či klasifikování online 
informací aj.  

V kategorii Hodnotit (Evaluate) doporučuje Churches provádět ověřování hypotéz, 
experimentování, posuzování, testování, monitorování, a následně formulování odborných 
soudů (informed judgments), hodnotících poznámek a reflexí, zkoušení materiálů v kontextu, 
testování e-produktů aj.   

V nejvyšší kategorii Vytvořit (Create) se studenti zabývají navrhováním, vynalézáním, 
plánováním, vytvářením výstupů, a to včetně výběru vhodné technologie a její aplikace 
v tvůrčím procesu. Výstupem mohou být audio- či video-nahrávky, filmy, animace, podcasty, 
nové programy, hry aj.   

V samostatné části se Churches věnuje spolupráci a komunikaci (Collaboration), a to od 
nejnižší po nejvyšší kategorii. Používá tradiční aktivity, jako např. posílání sms a e-mailových 
zpráv, využívání chatu, různých typů diskuzí, video-konferencí, ale i Skypu, blogování, psaní 
komentářů, vytváření sítí aj.  

Churches (2010) z pozice učitele a příznivce využívání moderních technologií 
doporučuje uvedené aktivity na základě vlastních několikaletých zkušeností a pozitivní zpětné 
vazby od studentů, kteří tyto činnosti při svém vzdělávání nejen vyzkoušeli, ale přímo od 
učitele vyžadovali. Tím potvrdili Prenského teorii „digitálních domorodců a imigrantů“, 
konkrétně jeden ze způsobů, jak uvést do souladu styl výuky (tj. styl vyučování a styl učení, 
teaching and learning) ditálních „imigrantů a domorodců“.  
Úplný přehled uvedených činností je uveden na obrázku 1. 
 
KONEKTIVISMUS JAKO MOŽNÉ ŘEŠENÍ (?) 

Jak již bylo zdůrazněno výše, význam spolupráce a možnost učit se od druhých v dnešní 
škole roste, kromě jiného také díky rozšiřujícím se kontaktům mezi členy skupiny 
vzdělávaných, čímž dochází ke změně tradičních rolí studenta a učitele (Wasielewski, 2010). 



 „Strategie technického vzdělávání v reflexi doby“ 
Ústí nad Labem  

 - 332 - 

Informační společnost bývá označována také jako “network society”, nebo “learning society” 
(Prenzel, 2009). Druhý termín v sobě zahrnuje i předpoklad, že vzdělávání (learning) je 
jedním z předpokladů fungování takové společnosti.  

Již zmiňovaný vztah současné generace žáků a studentů k technologiím je motivátorem 
k zahájení tohoto (vzdělávacího) procesu a motorem jeho efektivního průběhu. Tato situace 
přirozeně vede k novému modelu vzdělávání, který funguje na principu spojení všech 
účastníků (složek) procesu učení globální sítí, jejich spolupráce v procesu formování nových 
znalostí s podporou vhodných nástrojů poskytovaných moderními technologiemi. Tento 
model může být aplikován nejen v rámci školního vzdělávání, ale také při mimoškolních 
aktivitách, s cílem rozvíjet u účastníků vzdělávacího procesu nejen teoretické vědomosti, 
praktické dovednosti, ale i morální a etické návyky a postoje, vést je k aktivitě a tvořivosti pro 
život a práci ve společnosti propojené v globální síti (globally networked society) (Siemens, 
2005).  

Vzdělávací model, založený na tomto principu, se nazývá konektivismus, a definuje 
učení jako proces vytváření sítě tvořené různými centry (smyslovými centry, databázemi, 
knihami, odbornými časopisy, knihovnami, webovými stránkami a dalšími zdroji) (Siemens, 
2005). Předpokládá, že znalosti jsou tvořeny specifickými strukturami. Vytváření síťových 
struktur (networking) je podporováno faktem, že studenti získávají informace nebo si 
vytvářejí znalosti postupným budováním těchto struktur. Učení je pak definováno jako proces 
připojování se k těmto strukturám, kombinování informací pocházejících z různých center 
s cílem dosáhnout vyšší úrovně pochopení. Proces učení je postaven na interakci studujících a 
odborníků (učitelů, tutorů) a korigován ostatními členy komunity. Podle Siemense (2005) je 
třeba brát v úvahu, že konektivismus je využíván nejen v procesu učení, ale zahrnuje v sobě i 
management (řízení a vedení) tohoto procesu, média, informace a práci s nimi, a také vztah 
mezi osobním a organizačním znalostním managementem (personal knowledge management 
in relation to organizational knowledge management). 
 
Obr. 1 Bloomova digitální taxonomie dle Churchese (2010) 
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Konektivismus však nemá jen své příznivce, ale i oponenty. Příznivci považují 

konektivismus za způsob řešení problémů mezi digitálními „domorodci a imigranty“ 
v procesu učení i v běžném životě. Oponenti se ptají, zda “net generation“ je opravdu tak 
odlišná, že stojí za další vědecké výzkumy. Např. Hargittai (2010) upozorňuje na to, zda i přes 
jistou socio-ekonomickou odlišnost, nespornou schopnost chápat moderní technologie jako 
přirozenou součást světa a tak s nimi i pracovat aj., je tato skupina (generace) opravdu odlišná 
do té míry, že nelze využívat „tradiční“ proces učení, a je nezbytné vybudovat a používat 
model jiný. Další otázkou je i sociální aktivita této skupiny (generace). Bylo prokázáno, že 
její členové se považují za součást virtuální komunity, v rámci které jsou aktivní a 
komunikativní, ale tato charakteristika se následně neprojevuje v reálném světě (Wilkowski, 
2010). Tyto domnělé odlišnosti dosud nebyly prokázány v dostatečném počtu vědeckých 
studií. Proto i Prensky (2009) v současnosti představuje nový, výstižnější termín – digitální 
moudrost (digital wisdom). Z důvodu absence jiných přístupů, které by vystihovaly současný 
stav v procesu učení, někteří autoři přistupují ke konektivismu jako modelu, který může 
přispět k řešení tohoto problému; jiní autoři nesouhlasí, např. Prenzel (2009) či Wasielewski 
(2010). Za příklad aktuálně relevantního přístupu můžeme považovat eLearning v celé své 
šíři, který nutí studenty vyhledávat informace, vytvářet vztahy mezi nimi, a tím formovat 
nové znalosti. 
   
ZÁVĚR 

Z výše uvedených kritických názorů je zřejmé, že termíny digitální „domorodci a 
imigranti“ jsou považovány stále ještě za sporné a jsou používány jen v rámci jakési vnitřní 
dohody.  Přesto ale je nutné připustit, že dnešní generace studentů je jiná než generace 
předchozí, a vliv moderních technologií je zřejmý v životě každého z nás bez ohledu na věk. 
Proto je třeba vést současný edukační proces jinak než před desetiletím. Dnešní studenti 
budou postupně „stárnout“, a s tím bude postupně mizet i rozdíl v přístupu k moderním 
technologiím (které postupně přijdou o adjektivum moderní). V případě konektivismu, ať je 
považován za novou teorii učení nebo pouhý model, je třeba uznat, že postihuje současné 
trendy ve vzdělávání, kterým je třeba poskytnout prostor, a nabízí také odpovídající řešení, i 
když mohou být považována jen za dílčí. Jednoznačně ale umožňuje posílení vnitřní i vnější 
motivace a ukazuje, jak získat dovednosti potřebné pro budoucnost.  

S tímto závěrem se plně ztotožňujeme, a je naší snahou přispět na základě zkoumání 
procesu učení s podporou elektronických technologií ke zvýšení efektivity přípravy 
budoucích inženýrů (Šimonová, 2010).  

 
 
Článek vznikl s podporou projektu GAČR P407/10/0632 Formování flexibilního modelu 
vzdělávacího procesu reflektujícího styly učení.  
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3.39 VÝUKA SDÍLENÍ TEPLA NA FVTM 
 
HEAT TRANSFER EDUCATION AT FVTM 
 
Blanka SKOČILASOVÁ 
 
ÚVOD  

Výuka technických disciplín na Fakultě výrobních technologií a managementu 
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem zahrnuje i výuku mechaniky tekutin, 
a to jak hydromechaniky, tak i termomechaniky, kterou zajišťuje katedra strojů a mechaniky. 
Výuka probíhá jak v teoretické úrovni, tak také v laboratoři. Jednou z řešených problematik je 
i teorie sdílení tepla, včetně výpočtů a laboratorní cvičení. Velmi často jsou tepelné výpočty 
součástí studentských závěrečných prací, a to jak bakalářských, tak i diplomových. Sdílení 
tepla se stalo tématem i pro doktorské studium na katedře strojů a mechaniky.  
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Cílem cvičení, závěrečných i doktorské práce je, mimo jiného například ověřit metody 

pro stanovení součinitele přestupu tepla v proudících kapalinách. Jedná se o velmi široký 
problém, neboť přestup tepla probíhá v podstatě ve všech tělesech, materiálech a médiích, 
nacházejících se v poli teplotního gradientu. Řešení je tedy nutno směřovat k několika 
konkrétním případům přestupu tepla. Možnosti řešení jsou omezeny jednak stupněm poznání 
zkoumaného procesu, který je velmi komplikovaný, jednak technickými možnostmi 
pracoviště, kde je problém řešen - Fakulty výrobních technologií a managementu Univerzity 
Jana Evangelisty Purkyně.  
 
METODIKA ŘEŠENÍ 

Při výuce sdílení tepla je možno využít mnoho různých postupů, metodik, teoretických 
východisek a technických aplikací přestupu tepla. Teoretické základy podávají mnohá 
existující teoretická díla českých i zahraničních autorů, z nichž je možno čerpat jednotlivé 
teoretické postuláty a dále je rozpracovat, případně upravit pro naše potřeby. Především je 
nutno podle příslušné teorie vypracovat metodiku její aplikace, ověření, případně zkoumání 
tak, aby bylo možné podle této metodiky vypracovat návod na konkrétní laboratorní úlohu 
v laboratoři termomechaniky. Návody na laboratorní úlohy musí být jednoznačné, 
srozumitelné, názorné a studenty zvládnutelné. Je také nutno ponechat v návodu prostor pro 
tvůrčí činnost studentů a požadovat, aby se na téma laboratorní práce předem připravili, a 
k úloze přistupovali již teoreticky vybaveni. 

 
Sdílení tepla probíhá třemi způsoby – vedením (kondukcí), prouděním (konvekcí) a 

sáláním. V tomto článku se zabývám pouze přestupem tepla vedením a prouděním, tedy 
případy, kdy je vedení tepla vázáno na hmotu a přestup tepla probíhá z látky teplejší do látky 
chladnější nebo naopak. Zatímco přechod tepla vedením je teoreticky poměrně jednoduchý, 
neboť množství a gradient tepla jsou závislé na fyzikálních vlastnostech prostředí, v němž se 
realizuje (pouze tuhé látky) a na podmínkách, které je možno poměrně přesně definovat, 
přestup tepla prouděním je složitější proces, v němž zavádíme i zjednodušující podmínky 
nebo předpoklady tak, aby konečný výsledek odpovídal skutečnému stavu s akceptovatelnou 
chybou výpočtu, experimentu, apod. 

 
Součinitel přestupu tepla, který působí při sdílení tepla v proudících tekutinách (konvekci), 
je závislý na mnoha veličinách, zahrnujících jak tepelné, tak rozměrové, statické i 
dynamické podmínky stavu obou prostředí, rozhraní a dalších přítomných vlivů. Ke 
stanovení definičních vztahů, které charakterizují součinitel přestupu tepla pro jednotlivé 
případy proudění tekutin podél stěn jednoduchých útvarů, bylo na základě experimentů 
využito bezrozměrné kriteriální analýzy, která vyúsťuje do formulací kriteriálních rovnic 
popisujících příslušné děje. 

 
Například zmíněná metodika stanovení součinitele přestupu tepla vychází z teorie o 

nepřímém sdílení tepla mezi proudícími tekutinami oddělenými tuhou stěnou. Děje se 
zúčastní dvě tekutiny o různých teplotách, s různými nebo stejnými fyzikálními parametry a 
tuhá stěna s jinými fyzikálními vlastnostmi. Podmínky přechodu tepla jsou dále 
komplikovány geometrickou charakteristikou ploch, tedy tvarem profilu, v němž tekutiny 
proudí, a to na obou stranách přepážky a charakterem proudění obou tekutin. Celý proces 
proudění komplikují hydraulické ztráty vlivem reálného chování obou kapalin a další vlivy 
v reálném prostředí.  
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Je tedy nutné vybrat pouze několik realizovatelných případů sdílení tepla a stanovit 
„mantinely“ – okrajové podmínky jejich řešení. Je však také nutno zohlednit technickou 
realizovatelnost cvičení a jeho proveditelnost z hlediska teoretického, prostorového a 
časového.  

 
ZPŮSOB ŘEŠENÍ 

Nejčastější a nejjednodušší případy řešené v základní literatuře jsou proudění tekutiny 
v kruhovém potrubí, v potrubí nekruhového průřezu, zakřivené trubce, obtékání desky, 
proudění tekutiny podél svislé stěny, obtékání trubky, případně obtékání trubek ve svazku, 
nebo proudění tekutiny ve štěrbině. Literatura také většinou řeší uvedené případy pomocí 
teorie kriteriálních rovnic, takže teorie sdílení tepla je uváděna kapitolami o teorii proudění 
tekutin, hydrodynamické a termodynamické podobnosti, rozměrové analýze a kriteriálních 
vztahů (čísel a rovnic).  
 
Při cvičení v laboratořích termomechaniky provádíme v současné době dva základní 
experimenty 

- na základě údajů naměřených na konkrétní měřící trati (konkrétní výměník zapojený ke 
zdroji tepla) se ověřují mechanismy sdílení tepla mezi proudícími tekutinami a vzájemný 
vliv jednotlivých proměnných veličin zúčastněných v procesu na intenzitu a způsob 
sdílení tepla. Tímto způsobem sledujeme změnu tepelného toku při rozdílných gradientech 
teploty, změnách proudění (průtoků) zúčastněných tekutin (kapalin), apod.  

- na základě naměřených experimentálních dat se analyticky ověřuje platnost přijatých 
kriteriálních vztahů uváděných v základní literatuře.  

 
Ověřovat mechanismy sdílení tepla mohou studenti naší fakulty v nových laboratořích 

termomechaniky, které se podařilo vybavit novým standem pro měření sdílení tepla. Stand se 
skládá ze základní jednotky, která zajišťuje ohřev kapalného media, zubového oběžného 
čerpadla s reverzací chodu, průtokoměrů, tlakoměrů, zesilovačů pro připojení termočlánků a 
řídící jednotky, která komunikuje s počítačem, na němž je nainstalován ovládací a řídící 
program.  

Základní jednotka je koncipována 
jako obslužná, s podpůrným podstavcem, 
na nějž se modulově umísťují desky 
s jednotlivými druhy výměníků tepla. Na 
obr. 1 je základní jednotka se zabudo-
vaným kotlovým výměníkem. V horní 
části podstavce je kanál na zbytky vody 
z demontáže výměníků, v pravé části 
obrázku pak elektricky vyhřívaná nádoba, 
čerpadlo s elektromotorem, průtokoměry, 
regulátory tlaku a přípojné vstupní a 
výstupní hadice k výměníkům.  

 
Obr. 1 Základní jednotka měřícího systému 
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Obr. 2 Vybavení základní jednotky 

Teplota ohřevu vody, 
průtoky, tlakové poměry vsys-
tému i výměnících jsou řízeny 
počítačem.. Všechna nastavení se 
provádějí buď v manuálním reži-
mu, aby bylo možno v systému 
měnit parametry, nebo v auto-
matickém režimu, v němž se 
provádějí předem sestavené a 
zadané úlohy.   

Obr. 3 Ohřívání vody 
 
Výměníky, které jsou v tomto měřícím systému k dispozici mají různé konstrukční 

provedení a různé systémy sdílení tepla. Především však kopírují konstrukční typy výměníků, 
které se používají v praxi nejčastěji. Na obr. 1 je kotlový výměník, provedení vnějšího pláště 
je z průhledného plastu, který zabraňuje velkým tepelným ztrátám a umožňuje nahlédnout do 
proudu tekutiny, která proudí vnějším pláštěm podél vnitřních trubek.  

 
Na dalších obrázcích můžeme vidět výměníky jiných konstrukcí, součástí sestavy je 

například deskový výměník s proměnným počtem desek, trubkový výměník, nebo nádoba, 
která může být vyhřívána vnějším přídavným pláštěm, nebo vloženou topnou spirálou, 
případně obsah nádoby může být míchán pro intenzifikaci sdílení tepla mezi oběma 
tekutinami. 

 

  

Čerpadlo ovládající prou-
dění horké vody je nastaveno tak, 
že je možno měnit směr jeho 
otáčení, je tedy možno provo-
zovat výměníky jako protiprou-
dé nebo souproudé a tak zvyšovat 
počet možných variant měření. 
Zároveň se tím rozšiřují možnosti 
optimalizace měření. 

Obr. 4 Kotlový a deskový výměník 
 
Úlohy na sdílení tepla 

realizované jak v tomto měřícím 
systému, tak v dalších měřících 
tratích sestavených pro každý 
případ měření, jsou zaměřeny na 
zkoumání různých způsobů sdí-
lení tepla, tedy také na konvekci 
a kromě jiného stanovení souči-
nitele přestupu tepla 

Obr. 5 Trubkový výměník 

 
Kromě charakteristik výměníků je možno stanovovat i jejich účinnosti, vliv změn 

průtoků a teplot na proces a také konečně celkový součinitel prostupu tepla ve výměnících, 
účinek míchání na intenzitu přestupu tepla, apod. 
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Zajímavé určitě bude, pokusit se na tepelných výměnících, které jsou k dispozici 
v laboratoři termomechaniky, ověřit závěry některých teoretických výpočtů, které byly 
provedeny například pro optimalizaci průběhu tepelných procesů ve výrobním provoze, jak je 
zmíněno v lit. [4] a [5]. Jedná se o řešení procesu sušení zásobníků pro skladování kapalných 
plynů a modelování toku sušícího plynu. Metodika této optimalizace se připravuje, na 
přípravě se podílejí jak pedagogové, tak studenti. 

 
Druhá možnost provádění laboratorních cvičení z termomechaniky je na základě 

naměřených hodnot ověřit platnost používaných postulátů ve sdílení tepla. Složitost 
vzájemného vlivu mnoha činitelů na kvalitu a kvantitu přestupu tepla konvekcí byla vyjádřena 
v empirickém vztahu – tzv. Newtonově ochlazovacím zákoně, který platí pro přestup tepla 
z proudící tekutiny do tuhé stěny, podél níž tekutina proudí (případně obráceně) a má tvar 
 ts ttq −= α&  
kde α – součinitel přestupu tepla [W.m-2.K-1], ts – teplota stěny [°C], tt – teplota tekutiny [°C]. 
 

Součinitel přestupu tepla α není žádná univerzální konstanta, ale je to veličina závislá na 
tak velkém počtu faktorů, že je vhodnější chápat uvedenou rovnici jako definici součinitele 
přestupu tepla konvekcí. Na výpočtu nebo stanovení koeficientu přestupu tepla a jeho 
přesnosti závisí v mnoha případech průmyslových aplikací přesnost, případně funkce 
průmyslových aparátů a procesů obecně. Týká se to všech procesů a technologií, při nichž 
přechází tepelný tok z jednoho prostředí do druhého, prostřednictvím nebo přes tuhé stěny, 
jiné prostředí a podobně. 

 
Z funkční závislosti součinitele přestupu tepla α je zřejmé, že je velmi nesnadné vytvořit 

praktickou všeobecně platnou univerzální teorii tepelné konvekce. Vždy při řešení bylo nutno 
omezit se na některý konkrétní případ, v němž některé proměnné odpadnou, nebo je možné je 
zanedbat. S výhodou se při řešení využívá i teorie fyzikální a tepelné podobnosti.  

Součinitel přestupu tepla α se stanoví z jednoduché rovnice   

λ
α DNu .

= ,  

kde D [m].je charakteristický rozměr pro způsob proudění tekutiny, λ je tepelná vodivost 
tekutiny [W.m-1.K-1].  
 

Nusseltovo číslo hledáme ve tvaru Nu = f (Re, Pr, Gr), kde, Re je Reynoldsovo číslo, Pr 
je Prandtlovo číslo a Gr je Grashoffovo číslo a tyto stanovíme obvykle z kriteriálních rovnic. 

  
Termofyzikální parametry λ (tepelná vodivost [W.m-1.K-1]), µ (dynamická viskozita 

[Pa.s]), ρ (hustota [kg.m-3]), se zpravidla určují při střední kalorimetrické teplotě kapaliny, při 
proudění plynů, kdy se nepoužívá viskózní korelace, je určující teplotou teplota filmu (tj. 
průměr teploty stěny a střední kalorimetrické teploty). Celé řešení úloh o stanovení tepelného 
toku, charakteristik a účinnosti výměníků je pak postaveno na problému, určit hodnotu 
součinitele přestupu tepla (případně dvakrát, pro každou stranu tuhé přepážky a pro každou 
proudící tekutiny na obou stranách přepážky zvlášť). 

 
Konkrétním příkladem laboratorního cvičení z termomechaniky je porovnat výsledné 

hodnoty z provedeného měření tepelného toku na stejném typu výměníku tepla s výsledky 
matematického výpočtu pomocí kriteriáních rovnic za stejných zadávacích podmínek, tedy 
stejnou vstupní a výstupní teplotu proudící kapaliny (kapalin), stejnými fyzikálními 
vlastnostmi tekutiny a stěny, se stejnými rozměrovými a rychlostními poměry proudění, za 
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stanovení stejných okrajových podmínek, jako jsou např. stejné tlakové poměry a ztráty, 
tepelné ztráty z výměníku do okolí, apod.  

 
Taková úloha je připravena na jednoduchém trubkovém výměníku konstrukčního 

provedení trubka v trubce, v němž proudí dvě tekutiny, jedna uvnitř vnitřní trubky, druhá 
v mezikruží obou trubek, pro jednoduchost řešení bylo zvoleno protiproudé uspořádání obou 
proudů tekutin. Trubky mají stejnou délku, po celé délce jsou soustředné a rovné. Výměník 
pracuje v místnosti o pokojové teplotě, proudění obou tekutin je nucené (poháněné čerpadly) , 
charakter proudění je laminární. Úkolem je změřit jeho základní charakteristiky a tyto 
porovnat s hodnotami vypočtenými pomocí kriteriálních rovnic.  

 
Za předpokladu, že máme k dispozici hodnoty z měření zadaného výměníku (způsobem 

popsaným v první části příspěvku), spočívá úloha v matematickém výpočtu příslušných 
žádaných proměnných. Například pro výpočet součinitele přestupu tepla z tekutiny proudící 
uvnitř vnitřní trubky bude postup řešení následující 
a) výběr vhodné kriteriální rovnice - pro výpočet součinitele přestupu tepla α při laminárním 

proudění tekutiny v trubce s vnitřním průměrem D a délkou L jsou v [3] pro výpočet 
Nusseltova čísla uváděny například následující tři kriteriální rovnice, jejichž platnost je 
závislá na velikosti  Reynoldsova a Prandtlova čísla a poměru D/L 

[ ] 14,03/1 )/()/.(PrRe.86,1 sLDNu µµ=  platí pro Re.Pr (D/L) ≥ 7,17 
nebo 

[ ]
[ ]

14,0
467,0

8,0

)/(
)/.(Pr.Re117,01

)/.(Pr.Re19,065,3 sLD
LDNu µµ








+

+=  ,  

která platí v rozmezí 0,1 < Re.Pr.(D/L) < 104 
případně 

[ ] 25,033,04,0 )Pr(Pr/Pr)/Re(4,1 sLDNu =  
pro L/D > 10, Re > 10, Re.Pr5/6(D/L) > 15, L/D > 0,067 Re.Pr5/6 a 0,06 < Pr/Prs < 10. 
kde µ je dynamická viskozita [Pa.s] proudící tekutiny, µs je dynamická viskozita 
tekutiny v mezní vrstvě, na styku s pevnou stěnou, při změřené nebo odhadnuté teplotě 
stěny v [Pa.s]. 

b) výpočet Reynoldsova čísla pro vnitřní průměr trubky D a rychlost proudění tekutiny w 

provedeme podle vztahu 
ν

Lw
=Re  a výpočet Prandtlova čísla podle vztahu 

λ
µ pc

=Pr , 

kde w – rychlost proudění, ν – kinematická viskozita proudící tekutiny, cp je měrná 
tepelná kapacita kapaliny, Prs je Prandtlovo číslo pro teplotu tekutiny na stěně přepážky.  

c) výpočet Nusseltova čísla všemi třemi rovnicemi, výpočet součinitele přestupu tepla α, a 
pomocí něj pak výpočet dalších potřebných proměnných (velikost tepelného toku, 
účinnost výměny tepla, apod.). 
 
Posledním krokem pro splnění zadání úkolu je porovnat vypočtené hodnoty s hodnotami 

naměřenými. Jelikož se ve výpočtu soustředíme pouze na stanovení hodnoty součinitele 
přestupu tepla, musíme tento součinitel dopočítat i z naměřených hodnot tepelného výměníku, 
abychom všechny hodnoty (naměřené a vypočtené) mohli porovnat. 

 
Stejným způsobem je možno ověřit i jiný případ sdílení tepla, například pro tepelné 

výměníky typičtější turbulentní charakter proudění termodynamické tekutiny. Pro nové řešení  
použijeme vztahy pro proudění teplonosné tekutiny v kruhovém průřezu, zvýšíme pouze 
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rychlost proudění tekutiny v potrubí a tím změníme celý charakter proudění,  zbývající  
zadávací podmínky zůstávají stejné. Potom bude postup řešení úlohy následující  
a) výběr vhodné kriteriální rovnice - pro výpočet součinitele přestupu tepla α při turbulentním 

proudění tekutiny v trubce s vnitřním průměrem D a délkou L jsou v  [3] uvádeny 
následující kriteriální rovnice pro výpočet Nusseltova čísla, s platností dle velikosti 
Reynoldsova a Prandtlova čísla 

[ ] 14,042,075,03/2 )/(Pr)180.(Re)/(1037,0 sLDNu µµ−+= , 
která platí v intervalu 2300 < Re < 106, 0,6 < Pr < 500 a 1 < L/D < ∞. 
nebo 

KNu t 1,03/2

8,04,0

Re)1(Pr14,21
RePr023,0

−−+
= ε           pro 0,6 < Pr < 200 a Re > 104 

V této rovnici je součinitel K funkcí poměru termodynamických teplot stěny trubky Ts a 
střední teploty tekutiny T a stanoví se 

)/(27,027,1 TTK s−=  pro ochlazování tekutiny v rozmezí 0,5 < Ts/T  < 1 
55,0)/( −= TTK   pro ohřev tekutiny v rozmezí 1 < Ts/T  < 3,5,  

kde Ts je teplota stěny přepážky, T je střední aritmetická hodnota teploty proudící 
tekutiny. Hodnoty součinitele εt jsou závislé na vnitřním průměru D a délce L trubky a 
jsou uváděny v literatuře jako tabulkové hodnoty.  
 
Druhá kriteriální rovnice pro Nusseltovo číslo je vhodná pro Prandtlovo číslo, jehož 
hodnota se blíží jedné. Pro větší Pr čísla  (od 1 do 200) se doporučuje položit výraz ve 
jmenovateli rovný jedné. Poslední rovnice pro výpočet Nusseltova čísla pro turbulentní 
proudění tekutiny kruhovou trubkou má tvar: 

25,043,08,0 )Pr(Pr/PrRe021,0 stNu ε=   pro 104 < Re < 5.106  a 0,6 < Pr < 2500. 
b) výpočet Reynoldsova a Prandtlova čísla se provede podle stejných vztahů jako 

v předchozím případě 
c) provede se výpočet Nusseltova čísla podle výše uvedených rovnic, výpočte se součinitel 

přestupu tepla α a podle něj dalších potřebných proměnných. 
 
Nedílnou součástí měření je odhad chyb, které provázejí obě dvě operace, jak měření 

tepelných veličin na výměníku tepla, tak v procesu výpočtu pomocí kriteriálních rovnic. 
Zatímco chyby prováděného měření mohou studenti odhadnout na základě svých znalostí 
z technického měření, zkušeností a pozorovacích schopností, chyby v aplikaci kriteriálních 
rovnic jsou zakotveny v samotném základu a metodice odvození těchto rovnic, přesnosti a 
úplnosti stanovení mezí platnosti jejich použití. Záleží také na poloze v intervalu, v  němž se 
s výpočtem pohybujeme v rámci platnosti rovnice (například na krajích intervalu platnosti se 
rovnice stává méně přesná, než uprostřed tohoto intervalu). Protože se měření provádějí pouze 
jednou, nestanovuje se směrodatná odchylka měřené veličiny. 

 
VÝSLEDKY A DISKUSE 

V několika měřeních, které byly provedeny na výměnících různého druhu bylo zjištěno, 
že při proudění tekutiny trubkou kruhového průměru, v níž měl o proudění tekutiny laminární 
charakter, se především shodovaly výsledky měření mezi jednotlivými měřeními, rozptyl 
naměřených hodnot byl zanedbatelný. Chyba měření nebyla stanovena. Poté byly provedeny 
výpočty podle některých kriteriálních rovnic. I zde byly výsledky mezi jednotlivými výsledky 
výpočtů celkem ve shodě a jejich rozptyl nebyl příliš veliký. Nakonec i porovnání mezi 
výsledky měření a analytickými výpočty se vcelku shodovaly s tím, že po provedené analýze 
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podmínek měření došli studenti k názoru, celkem správnému, že pokud se některý výsledek 
z měření více odchyloval od ostatních, bylo nejspíše měření zatíženo více chybami. 

 
V následující tabulce jsou uvedeny příklady výpočtu Nusseltova čísla a součinitele 

přestupu tepla v kruhové trubce z teplé vody do stěny trubky při turbulentním proudění 
tekutiny. Tepelná vodivost proudícího media při střední teplotě 50°C je λ = 0,647 W.m-1.K-1. 

 
Použitý vztah Hodnota Nu Hodnota α 

[ ] 14,042,075,03/2 )/(Pr)180(Re)/(1037,0 sLDNu µµ−+= 868,92 7 027,37 
25,043,08,0 )Pr(Pr/PrRe021,0 stNu ε=  920,95 7 448,14 

 
Poněkud rozdílných výsledků bylo dosaženo při porovnání výsledků měření a výpočtů 

pro proudění tekutiny v kruhovém průřezu při turbulentním proudění. Hlavním problémem při 
měření turbulentního proudění bylo, že se ne vždy podařilo dosáhnout stejných podmínek 
přesto, že nastavené podmínky experimentu byly stejné. Nevyvinuté turbulentní proudění 
v celé délce trubky zkreslují výsledky měření. Důsledkem tohoto stavu bylo, že naměřené 
hodnoty se od sebe lišily. Jaký vliv na průběh vývoje profilu a teplotního spádu mají místní 
podmínky našeho konkrétního výměníku tepla jsme doposud nesledovali, neboť nemáme 
k dispozici dostatečný počet měření a měřící trať je ve fázi optimalizace. Podobná situace 
nastává při porovnávání hodnot, které vyšly výpočtem, a to v první fázi mezi sebou. 
Použijeme-li rovnice uvedené v tomto příspěvku, rozptyl jejich výsledků se liší podle toho, 
jak moc jsme se odchýlili od středu intervalu, který ohraničuje platnost rovnice. Porovnáme-li 
výsledky měření s výsledky výpočtů, můžeme konstatovat, že shoda se pohybuje v rozmezí 
20 – 50 %, výsledky závisí na kvalitě provedeného měření studenty a na vhodnosti volby 
kriteriálních rovnic. Použijeme-li k porovnání jiné kriteriální vztahy z jiné literatury, např. [1], 
případně [2], rozdíly mezi naměřenými a vypočtenými hodnotami mají ještě větší rozptyl. 
Přičemž neplatí, že rozptyl při jedněch podmínkách se rovná rozptylu při jiných podmínkách 
měření nebo výpočtu.  
 
ZÁVĚR  

Pro výuku v rámci termomechaniky je možné zadávat úlohy na měření tepelných 
veličin a vlivu jejich změn na intenzitu a způsob sdílení tepla ve výměnících, tedy měření na 
nové měřící trati, případně samostatných výměníků tepla. Výpočty pomocí kriteriálních 
rovnic jsou součástí již vyšší termomechaniky a vyžadují intenzivnější přípravu a pečlivé 
provedení experimentu i výpočtů. Proto se problematika sdílení tepla rozšiřuje i do dalších 
předmětů a zvláště do vyšších ročníků, kdy již studenti mají schopnost samostatně určovat 
směr a způsob řešení problémů, které při měření a výpočtech nastávají. Jak je zřejmé z popisu 
výsledků této části výuky, problémů k řešení neubývá, naopak, zejména pak v turbulentním 
proudění a matematické výbavě řešení.  
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3.40 CLEAN ROOM SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY 

LABORATORY FOR TEACHING  PURPOSES AT MASARYK 
UNIVERSITY  

 
Petr SLÁDEK 
 
INTRODUCTION 

Real understanding of physical theories and concepts is for most students develop only 
on the basis of specific activities through their own experience. Semiconductor Technology 
Laboratory for teaching purposes at Masaryk University is intended primarily for teaching 
and experimental practice in relation to lectures on theoretical physics and microelectronics, 
which take place not only at MU (faculty of education, faculty of natural sciences), but also 
on other cooperating Czech universities. Students are taught to work in clean rooms and gain 
practical skills in the preparation and measurement of semiconductor components (resistors, 
capacitors, diodes) based on 100 mm silicon wafer silicon process technology 
(photolithography, oxidation, diffusion, etching, measurements). 
 
EXPERIMENTAL  
 In the frame of the project FRVS 1405/2009/A/a entitled: “Measuring instruments for 
the clean room practical exercises on technology of semiconductor devices” we have purchase 
new equipment to our clean room laboratory. These devices allowed us to build new 
experiments enabling spectroscopic and mechanical thickness measurement of transparent and 
opaque layers and measurement of electrical characteristics:  

1. Measurement of thickness of transparent layers (equipped with UV/VIS/NIR 
spectrometer with resolution 3648 pixels). 

2. Characterization of profile of etched components and thickness measurement of 
transparent layers (equipped with profilometer including the head for lateral 
scanning microscope for observing the measured area and anti-vibration table). 

3. Measurement of the I-U characteristics of semiconductor device.  
4. Measurement of frequency depended C-V characteristics (LCR HiTester – 

frequency range from 42 Hz to 5 MHz). 
5. Measurement of devices on the silicon plate (equipped with probe station). 

Based on the above equipment we implement the following four new measuring 
stations, three of which are located in a clean room:  

A. Measurement of thickness of layers of oxides and photoresist.  
By means of fiber optic spectrometer is measured the thickness of the SiO2 layer (or of 
dielectric layer masking) and of the photoresist (photolitographic process) on a silicon 
wafer. Interference patterns are evaluated on the computer and estimated the layer 
thickness (typically 300-600 nm for oxide and 1-2 micron for photoresists).  
B. Measurement of the thickness of the sputtered metallization layer.  
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Sputtered layer of aluminum alloy is used as a metallic layer of passive resistors and 
capacitors and as a planar contact to discrete resistors, capacitors, diodes and transistors. 
Profile of the surface of the sputtered and etched metallization layer is measured by 
mechanical profilometer, then the thickness of the layer is determined (typically 200-
500 nm).  
C. Manual probe LCR measurement and I-U characteristics.  
Measurement of electrical parameters of components (resistors and capacitors) 
deposited on the silicon wafer (i.e. non-encapsulated parts) is provided in clean rooms. 
The size of these components is around 1mm (determined by the used photolithographic 
mask). 
D. Automated probe LCR measurement and I-U characteristics.  
Measurement of electrical parameters and characteristics of the components of the final 
silicon wafer (non-encapsulated) is the automated. The use of microscope and narrow 
probes enables the measurement of components (resistors, capacitors, diodes, transistors 
...) of the size of 10 mm and larger. The stations involved RLCG meter (measurement of 
R, L, C) and TR characteroscope (measurement of I-U characteristics of resistors, 
diodes and transistors).  

 

 
 
Fig. 1 Clean room semiconductor technology laboratory for teaching purposes at Masaryk 
University [2]. 
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DIDACTICAL APPROACH  
Depending on the study program there are three levels of the practical course. The basic level 
represents the principles of operation in clean rooms and clean room microscopy, second level 
deals with principles of photolithography and third highest level enables to students complete 
preparation of various types of semiconductor devices on silicon plate and measuring 
methods.  

1. Principles of work in clean room and principles of photolithography.  
This is an initial introduction to the clean room and principles of operation, an 
introduction to the photolithography.  Students are trained to handle with silicon wafer 
and to measure the thickness of silicon oxide and/or photoresistive layers. This  
practice usually lasts 3 hours.  

2. Preparation of resistor, capacitor, inductor in clean room. 
The students obtain silicon wafer and then they prepare by the complete technological 
process involving oxidation, sputtering, photolithography and etching, a passive 
discrete semiconductor components on the Si wafer: planar resistor, capacitor, and 
inductor. During this process they measure different parameters like thickness of the 
deposited and etched layers and at the end of practice electrical characteristics of 
manufactured components. This practicum normally takes three hours for students 
who already practice at least one time in clean room. 

3. Preparation of semiconductor devices in clean rooms. 
The students will practice a complete technological process involving several 
oxidations, doping diffusion, sputtering; three photolithography and etching steps 
produce discrete semiconductor devices such as planar resistors, capacitors, diodes 
and transistors. They measure parameters and thickness of deposited and etched layers 
during the preparation process, at the end of practice followed by measurement 
electrical characteristics of manufactured components. This practicum requires 5 visits 
during the semester. 
 

The instruction for each level, manuals for each device and updated guidance to the task 
are continuously developed. Students must written report about the whole process, which 
describe technological procedure and which is supplemented with photographs of the clean 
room laboratories, prepared components on the Si wafer and measured parameters. 

Practice in the clean room laboratory significantly broaden students' outlook on the 
work of relevant standards in the laboratory for modern industry high-end technologies, clean 
rooms used by companies in areas such as electronics, optics, training sampling and analysis, 
metrology and pharmacy. At the same time students add to their theoretical knowledge in 
physics and microelectronics the actual preparation of functional semiconductor devices 
based on silicon technology. 

The clean room semiconductor technology laboratory for teaching purposes at Masaryk 
University is designate not only for students of scientific physics, but also for future teachers 
of physics and technical education. This is very important, as the future teacher must have a 
real idea, what today´s physics and technology mean. Sometimes the term physics is reduced 
to Archimedes and Newton´s laws. 

Moreover, this unique laboratory in the Czech Republic is open also for students of 
other universities, not only for Masaryk University students. 
 
CONCLUSION 

Semiconductor Technology Laboratory for teaching purposes at Masaryk University 
allows to students to gain practical skills in the preparation and measurement of 
semiconductor components (resistors, capacitors, diodes) based on 100 mm silicon wafer 
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silicon process technology (photolithography, oxidation, diffusion, etching, measurements). 
Practice in the laboratory significantly broaden students' outlook on the work in the clean 
room laboratory corresponding to modern industry standards. 

This unique laboratory for training students and teachers of physics, engineering 
physics, microelectronics and optoelectronics can help to educate new high qualified 
physicists, technologists and finally good, well-informed teachers. 
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3.41 ANALÝZA VERTIKÁLNÍHO KMITÁNÍ MECHANICKÉ 

SOUSTAVY EXPERIMENTÁLNÍ METODOU 
 
VERTICAL VIBRATION ANALYSIS OF MECHANICAL SYSTEMS USING 
EXPERIMENTAL 
 
Martin SVOBODA 
 
ÚVOD 
 Příspěvek popisuje experimentální analýzu vertikálního kmitání soustavy těles, která 
je prováděna v laboratořích Katedry strojů a mechaniky Fakulty výrobních technologií a 
managementu v Ústí nad Labem. Měřicí zařízení (stand) rovněž slouží především k výuce 
studentů doktorského. Měřicí soustavu rovněž využívají i studenti bakalářského studia. 
Studentům je názorně ukázána problematika měření fyzikálních veličin. Seznámí se 
především se samotným měřicím zařízením, snímači polohy a zrychlení, jejich kalibrací a 
zpracováním signálu v programu LabView. Studenti si poté samostatně získají hodnoty 
výchylek po vybuzení ocelové desky.  

Společně s experimentem je studentům ukázáno i analytické či numerické řešení 
vertikálního kmitání mechanické soustavy těles v programu Matlab. Tyto další studie 
vertikálního kmitání však nejsou předmětem tohoto příspěvku. 
 Kmitání je jev, který s výhodou v mnoha technických aplikacích používáme. Může 
však být i nepříjemnou kompilací, vedoucí k poruchám zařízení i k znehodnocování životního 
prostředí. Abychom mohli příznivé vlivy kmitání využít a nepříznivé potlačit, musíme 
především problematice kmitání rozumět. Zvládnout problematiku kmitání však není 
jednoduché. Vysvětlení řady intuitivně neočekávaného chování kmitajících soustav často 
vyžaduje poměrně náročné matematické výpočty. Některé z nich jsou zvládnutelné 
analyticky, jiné vyžadují numerický přístup [1].  
 Řešení kmitání prostorově pružně uloženého tělesa s uvažováním různých vlivů lze 
aplikovat v různých oblastech technické práce, např. při vyšetřování kmitání odpružených 
částí kolejových a silničních vozidel, při pružném ukládání různých strojů a zařízení, při 
potlačení vlivu nepřípustných vibrací a rázů, při přepravě speciálních zásilek, apod. [2 a 3]. 
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 Kmitání nebo vibrace jsou vratné pohyby, při nichž celková energie soustavy 
(systému) nabývá střídavé formy energie kinetické a potenciální. Část energie se mění v teplo 
a musí být soustavě trvale přiváděna, má-li pohyb trvat.  
 Kmitající mechanická soustava se skládá z prvků (elementů) vzájemně propojených, 
které mohou být nositeli energie kinetické (hmoty) nebo energie potenciální (pružiny), anebo 
mají schopnost měnit mechanickou energii v teplo (tlumiče, disipátory energie). Má-li každý 
prvek soustavy jen jednu z těchto funkcí, mluvíme o soustavě z jednoduchých (diskrétních) 
prvků. Jinak může být soustava složena z prvků, z nichž každý má současně dvě i tři funkce 
(působí jako hmota, pružina a tlumič). Lze říci, že reálná tělesa mají vždy všechny vlastnosti a 
že jednoduché elementy jsou pouhé modely, mající tu vlastnost, která se u skutečného tělesa 
nejvíce projevuje [4]. 
 
EXPERIMENTÍLNÍ ŠETŘENÍ VERTIKÁLNÍHO KMITÁNÍ 
 Stand se skládá z rámu, na němž jsou uloženy podélně posuvné příčníky. V příčníku je 
vloženo vedení, které umožňuje příčné nastavení rozteče pružin (obdobně jako deska). Ve 
vedení se pohybují dva kameny (ručně ovládané), které jsou přestavitelné a umožňují měnit 
nastavení seskoku kol (čepů) v příčném směru. Na kamenech jsou v horní desce vedení 
uloženy posuvně čepy. Na čepu je uložena miska vedení pružiny. Obdobná miska je 
připevněna i na desce. 
 Na desce jsou umístěny vývažky dle potřeby pro symetrické či nesymetrické 
uspořádání mechanické soustavy (bude prováděno). 
 Deska je zvednuta na čepech, které jsou vedeny ve vedení a dosedají na kameny (viz 
obr. 11). Kameny jsou posuvně uloženy rovněž ve vedení a jsou spojeny tyčí. Jejich vzájemná 
poloha na tyči je stavitelná a tím se dá nastavit pořadí shazovaných pružin (seskoků) dle 
jednotlivých uspořádání kinematického buzení. Vytažením kamenu pod příslušným čepem 
dojde ke spadnutí pružiny o jednotkový skok (v našem případě 5 mm) a deska se rozkmitá [5]. 
 

 
Obr. 1: Schéma modelu. 
Číslování pružin (seskoků) použito v dalším textu jako číslování kol seskoků pružin z kamenů 
 
 

 
 
 
 
 
 

Obr. 2: Modelové zařízení.         Obr. 3: Vodící tyč na ovládání. 
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 Experiment byl proveden na navrženém modelu (viz obr. 2). Měření bylo provedeno 
pro symetrické uspořádání soustavy (viz obr. 4). Základní rozměrové a fyzikální 
charakteristiky modelu jsou uvedeny v tabulce č. 1 [4].  

 
Obr. 4: Schéma soustavy - symetrické uspořádání vývažků. 
 
Tabulka č. 1 Charakteristické hodnoty experimentálního modelu 
 

 Ukazatel Značka Jednotka Hodnota 
Pružiny Střední hodnota tuhosti   K Nmm-1 16,49 ± 0,12 
 Stoupání   S mm 15 
 Rozteč pružin v podélném směru Lp m 0,63 
 Rozteč pružin v příčném směru LPŘ m 0,22 
Deska Délka Lx m 0,690 
 Šířka Ly m 0,280 
 Výška Lz m 0,029 
 Hmotnost M kg 43,70 
Vývažky Délka Lx1 m 0,1725 
 Šířka Ly1 m 0,280 
 Výška Lz1 m 0,058 
 Hmotnost m1 kg 21,85 

 
 Kmitání desky, respektive svislé posuvy, jsou měřeny indukčními snímači vzdálenosti 
typu Hottinger VA-50-T s hrotem a s rozsahem 0 – 50 mm. Na desce jsou umístěny 3 snímače 
v místech uchycení pružin (talířů) k desce. Na desce je rovněž umístěn 3osý snímač zrychlení 
typu KS-943 s nízkošumovým kabelem. Před každým měřením je kontrolována poloha 
snímačů a kalibrace koncovými měrkami. 
 

 
Obr. 5: Indukční snímače posuvů.         Obr. 6: Snímač zrychlení. 
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 Signál byl veden do můstkového zesilovače (viz obr. 7) a poté do počítače, se 
zpracovával v programu LabView.  

 

 
Obr. 7: Skříň se zesilovači. 
 
KINEMATICKÉ BUZENÍ DESKY 
 Kinematické buzení desky bylo prováděno pádem, resp. seskokem jedné pružiny nebo 
kombinací současných pádů 2, 3 nebo 4 pružin. Výška seskoku byla ve všech případech a u 
všech pružin identická. V jednotlivých případech se používá jednotkový skok. Při konkrétním 
měření je jednotkový skok roven 5 cm 
 
 Buzení desky : 
   Symetrické buzení h1 = h2 = h3 = h4 = 1 

  Nesymetrické   případ 1 h1 = h4 = 1 h3 = h2 = 0 
    případ 2 h1 = h2 = 0 h3 = h4 = 1 

  případ 3 h1 = 1 h2 = h3 = h4 = 0 
  případ 4 h1 = h2 = h4 = 1 h3 = 0 
  případ 5 h1 = h3 = 1 h2 = h4 = 0 

  
ZPRACOVÁNÍ EXPERIMENTÁLNÍCH DAT 
 Snímaná data jsou zpracovávána pomocí programu LabView. V tomto programu je 
vytvořena aplikace (virtual instrument), která umožňuje ovládání snímačů, zobrazování a 
záznam měřených dat. Frekvence snímání je nastavena na hodnotu 1000 Hz (průběh měřené 
veličiny je zachycen s dostatečnou přesností). Rozsah napěťového výstupu snímačů po 
zesílení je 0-10V.  
 Po každém novém ustavení vývažků se provádí kalibrace polohových snímačů, tedy 
závislost napětí ve voltech na výšce zdvihu snímače v mm. Poté se provádějí experimenty s 
různým kinematickým buzením soustavy. Na konci každého měření se opět provádí kalibrace 
polohových snímačů. 
 Každé měření je provedeno 5 krát. Textové soubory z programu LabView se dále 
zpracovávají v tabulkovém procesoru Excel. 
 Řešení kmitání soustavy těles je možné provádět i pomocí analytických, numerických 
simulačních metod [3].  

 
Nyní si zde ukážeme některé výsledky experimentů, které studenti získávají při měření 

(viz obr. 5,6 a 7). 
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Obr. 5: Průběh posuvů v bodech 2, 3 a 4 při symetrickém uspořádání vývažků a 
nesymetrickém buzení soustavy (seskok přední nápravy - seskok kol 2 a 3). 
 

 
Obr.6: Průběh posuvů v bodech 2, 3 a 4 při symetrickém uspořádání vývažků a 
nesymetrickém buzení soustavy (seskok boku - seskok kol 1 a 3). 
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Obr. 7: Průběh posuvů v bodech 2, 3 a 4 při symetrickém uspořádání vývažků a 
nesymetrickém buzení soustavy (seskok kol 1, 2 a 4). 
 
ZÁVĚR 
 Cílem tohoto příspěvku bylo popsání vyučovací metody, která je prováděna na Fakultě 
výrobních technologií a managementu univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad 
Labem. Hlavním důvodem těchto měření je praktické zavedení studentů do problematiky 
měření fyzikálních veličin. Tato praktická cvičení, která se provádí  v laboratořích Katedry 
strojů a mechaniky, jsou studenty kladně hodnocena a jsou pro ně vhodnou ukázkou 
praktického využití měřicích zařízení.  
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  [1] STEJSKAL V., OKROUHLÍK M. Kmitání s matlabem, Vydavatelství ČVUT, 
Praha 2002, ISBN 80-01-02435-0. 
[2] BLUNDELL, M., HARTY, D. The Multibody Systems Approach to Vehicle 
 Dynamics. Elsevier, 2004, ISBN 0750651121. 
[3] BREPTA, R., PŮST, L., TUREK, F. Mechanické kmitání. Technický průvodce 71. 

Sobotáles, Praha 1994. 
[4] KOŽEŠNÍK J.. Kmitání mechanických soustav, Československá akademie věd,  Praha 

1979. 
[5] SOUKUP J., VOLEK J. a kol. Kmitání mechanických soustav – vozidel, Ústí nad 
 Labem, 2008, ISBN 978-80-7414-020-4.  
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3.42 PRAKTICKÉ UKÁZKY TÉMAT S ELEKTRONICKOU 
PODPOROU  

 
EDUCATIONAL TOPICS WITH ELECTRONIC SUPPORT  
 
Jindřiška SVOBODOVÁ 
 
ÚVOD  

Multimediální technologie podporují výuku v mnoha směrech, usnadňují výklad svou 
názorností a umožňují pružně reagovat na vývoj hodiny, dotvářet její obsah  spolu s žáky. 
Porozumění učivu může být téměř okamžité vyhodnoceno.  Multimediální studijní materiály 
jsou obvykle elektronicky publikovatelné, tak jsou pro studenty dostupné i  pro samoučení a 
vlastní přípravu na hodinu.  

Článek informuje o snaze vytvořit na Katedře fyziky Pedagogické fakulty Masarykovy 
univerzity úložiště s elektronickou podporou pro výuku fyzikálních témat, která činí obtíže v 
učitelské praxi. 

 Jde o návrh databanky simulací, jak pro demonstraci tak pro formulaci studentských 
úkolů. Zmíníme se také o odkazech na úkoly směřujících k využití balíku výborných apletů 
pro výuku na střední a základní škole PHeT - Physics Education Technology.  

 
Naše databanka v současnosti obsahuje fyzikální úlohy, které využijí především všichni, 

kteří vlastní školní nebo domácí  licencí programu Crocodile Clips nebo Yenka (licence je pro 
domácí užití zdarma jen na základě registrace). Oba programy jsou konvertabilní, takže dále 
budu hovořit pouze o prostředí Crocodile.  

Ostatní mohou použít jejich volně stažitelné verze nebo přehrávače.[1],[2]. Toto 
prostředí umožňuje vcelku věrně zobrazovat děje, jak z oblasti mechaniky, optiky, tak i 
elektroniky, kterými jsme pokročili zatím nejdále.  Použití připravených aplikací je 
jednoduché. Pro editaci stačí jednotlivé součástky přetáhnout z lišty na pracovní plochu, a 
potom je pospojovat vodiči, které se objeví po kliknutí na libovolný vývod součástky. 

Další z potřebných věcí, které Crocodile prostředí umožňuje, je sledování průběhu 
fyzikálních veličin v reálném čase pomocí tzv. sond.  Ty lze umístit kdekoliv na sledovaném 
objektu, např. v obvodu, kde budou sledovat zvolenou fyzikální veličinu. Průběh hodnot se 
zobrazí v grafu, který se objeví ve spodní části obrazovky. Program dovoluje vykreslovat více 
grafů naráz, z nichž každý může sledovat pouze jeden typ fyzikální veličiny. Uživatel nastaví 
"sample rate", tato veličina určuje, o kolik probíhají fyzikální děje v projektu pomaleji než ve 
skutečnosti. Pokud ji tedy nastavíme na 1 Hz, budou se veličiny v obvodu měnit s časem 
stejně rychle, jako by tomu bylo ve skutečnosti. 

 
Banka ukázkových hodiny fyziky se simulacemi v Crocodile se nalézá na 

http://amper.ped.muni.cz/~fyzika/proskolku/. Je rozdělena na tři části: 1.Pracovní laboratorní 
úkoly pro elektronické obvody na úrovni střední školy, 2.Pracovní listy pro ZŠ, kde najdeme 
kromě elektřiny i úlohy z optiky a poslední část s prozatímním pracovním názvem 3. Hezky 
česky pro Yenku, zde zájemci najdou česká zadání pro flexibilní online simulaci. Komentáře 
slouží pro snazší implementaci simulace do tématického celku učiva a metodické poznámky. 

 
Další ilustrace, demonstrace a příklady jsou v rámci širší podpory prostředí Yenka na 

internetu [3].  Placené rozšíření Absorb Physics používá navíc interaktivní vyprávění s 
animacemi a videem, ukázkové lekce jsou velmi inspirativní a připomínají interaktivní 
učebnici [4]. Kurs respektuje podporu SCORM, což je nepsaný standard právě ve školství, 
tudíž pro učitele nebude velký problém importovat výukový obsah do svého uživatelského 
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rozhraní. Snadná přenositelnost modulů mezi vzdělávacími institucemi a jejich jednoduché 
přizpůsobení konkrétním požadavkům je výhodou a pokušením si kurz zakoupit. 

Jinou možností předvést studentům simulační modely a zařadit je do výkladu 
představuje populární balík apletů PHeT - Physics Education Technology [5]. Ten sice  
neumožňuje vytváření vlastních simulací, ale  předpřipravené aplety jsou více méně 
interaktivní podle povahy zobrazovaného jevu, navíc bývají doprovázeny reflexí učitelů, kteří 
s nimi mají zkušenosti. PheT simulace jsou alternativou, která může zpestřit výklad a dát 
studentům „do rukou“ fyzikální proces, do kterého mohou zasahovat místo strohého 
učebnicového textu. 

 
ZKUŠENOSTI 

Nyní se zaměříme na zhodnocení zkušeností, které jsme získali aplikací vybraných 
vytvořených úloh  ve výpočetních cvičeních z fyziky. Sledovali jsme, zda se studenti aktivněji 
zapojí do cvičení, budou-li mít více možností „reálně“ pozorovat objekty, procesy, zkoumat je 
i z prapodivných stránek. Otázkou také bylo, jak se změní jejich úroveň porozumění fyzikální 
situaci a jejímu adekvátnímu popisu.  

První úkol byl vždy opakovací a doplněn požadavkem o stručné vysvětlení, aby si 
uvědomili souvislosti nových poznatků s předchozími. Srovnávala jsem vždy dvě skupiny 
studentů, první skupina mohla pracovat se simulací, druhá pracovali jen s teoretickým 
zadáním úlohy. V každé skupině bylo kolem 30 studentů prvního ročníku. 

 
Vzhledem k potřebnosti uvědomění si výpočtů a chování  kyvadla pro každého fyzika, 

zvolila jsem ve cvičení pro první ročník  právě tento objekt simulace. Viz soubor 
kyvadlo.yka [6].   

Úloha: na lanku délky l zanedbatelné hmotnosti je zavěšeno tělísko o hmotnosti m. 
Napnuté lanko vychýlíme do pravého úhlu a uvolníme. V obecné poloze kyvadla určete 
velikost tahové síly lanka.  Do pracovního sešitu také zakreslete směr výslednice sil 
působících na kuličku při průchodu krajní, obecnou a rovnovážnou polohou. 

Studenti první skupiny si vyžadovali mnohem podrobnější upřesnění úlohy, aby splnili 
zadání. Prvotní snahou mnoha z nich bylo najít „vzoreček“. V druhé skupině, která mohla 
pracovat se simulací, nikdo vzorečky nehledal.  

Mnozí studenti první i druhé skupiny nebyli zatím vybaveni natolik, aby si uvědomili, 
že jim do pohybových rovnic pro stanovení velikosti tahové síly vlákna chybí úhlově 
„proměnlivá rychlost“, kterou lze získat ze zákona zachování mechanické energie.  

V prvním skupině to mnozí po chvíli vzdali a koukali, že jim učitel sdělí, jak se to dělá 
správně. V druhé skupině úkol nevzdal nikdo, pomocí simulace se pokoušeli odhadnout 
souvislosti a postupně se sice pomalu, ale krok za krokem dostávali na „správnou“ cestu. 

 
Posléze byl oběma skupinám promítnut velmi podařený aplet znázorňující poměry při 

jízdě na skateboardu pro různé dráhy, které se dají libovolně nastavit[5].  
Úloha: sestavit tzv. spirálu smrti. Poté byla předložena sada úkolů. Měli svá řešení 

podepřít argumenty, jak by naplánovali trať, která je zábavná, náročná a přitom bezpečná. 
K zcela úspěšnému zvládnutí nestačil jen energetický pohled, také měli zakreslit síly, které na 
sportovce působí v různých bodech dráhy. 

Skupina, která měla zkušenost s předchozím simulačním modelem kyvadla, si vedla 
s touto obtížnější úlohou z dynamiky křivočarého pohybu mnohem lépe. Uvědomovali si, že 
výslednice sil na skejtaře v zakřivené dráze má v každém okamžiku obecně nenulový průmět 
do směru tečny i do směru normály a silovou situaci lépe zakreslovali. Propojení teoretického 
základu s vizualizovaným řešením popisovaných jevů se ukázalo jako výhoda. Nicméně 
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v závěrečné fázi hodiny, kdy jsme se věnovali zobecňování získaných poznatků, se rozdíly 
mezi oběma skupinami nepotvrdily.  

 
ZÁVĚR 

Vezmeme-li na zřetel pedagogickou stránku, je při přípravě e-learningových materiálů 
zapotřebí postupně změnit orientaci z předávání informací na praktičtější osvojování 
myšlenkových postupů. Teprve pak mohou připravené studijní opory sloužit samy o sobě.  

Studenti, kteří mají možnost využívat simulace pro probíranou látku, jsou odvážnější v 
dotazech a zkoumáním získávají dílčí informace. Zohledníme-li výstupní požadavky učiva 
podle objektivních kritérií, pak musíme konstatovat, že bez navazujících pedagogických 
zásahů chybí těmto studentům touha po zobecňování. Využití kvalitních vizualizovaných 
simulací je zcela nezbytné doplnit vhodně dávkovanými podněty a podrobných popsáním 
zobrazených jevů – bez tohoto bude posun v pochopení učiva zanedbatelný. 

 
ODKAZY 

[1] http://www.yenka.com/en/Download_the_Yenka_installer/ 
[2] http://www.yenka.com/en/Free_stuff_from_Yenka/ 
[3] http://www.absorblearning.com/physics/contents.html 
[4] http://www.absorblearning.com/en/About_Absorb_Advanced_Physics/ 
[5] http://phet.colorado.edu/simulations/sims.php?sim=Energy_Skate_Park. 
[6] http://amper.ped.muni.cz/~fyzika/proskolku/. 
[7] http://www.yenka.com/content/search.action#search 

 
 
 
3.43 SOUČASNÁ DIGITÁLNÍ KOMUNIKACE A KONCEPT 

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITY  
 
CONTEMPORARY DIGITAL COMMUNICATION AND THE CONCEPT OF A 
VIRTUAL UNIVERSITY  
  
Josef ŠEDIVÝ, Štěpán HUBÁLOVSKÝ 
 
ÚVOD  

Trendem současných systémů virtuálního učení je v technologické rovině rozvoj 
mobilní komunikace a v pedagogické rovině integrace konstruktivistických přístupů ke 
vzdělání. Konstruktivistická pedagogika vedle přínosů digitální komunikace poukazuje na 
problémy virtuálního učení, jako jsou chybějící formy sociální interakce prvků, které jsou 
běžné v reálném prostředí školy, nedostatečná okamžitá zpětná vazba pro studenta i učitele a 
další aspekty.  

Současná koncepce se přiklání k obecnějšímu systémovému pojetí virtuální univerzity, 
jako uceleného souboru řešení digitální komunikace se zaměřením na vzdělávání. Nelze tedy 
chápat virtuální univerzitu jen jako počítačový systém s přístupem k textu a cvičením, které 
studenti absolvují zaškrtáváním předložených možností. Asi do roku 1970 můžeme hovořit o 
první fázi distančního vzdělávání. Média, která ho zprostředkovala byla klasická pošta, 
později rádio a televize. Léta 1970 až 1980 byla ve znamení rozpracování teoretických 
základů různých forem vzdělávání na myšlenkách Skinnera a Blooma. Dalším 
technologickým krokem bylo v období 1980-1990 využití videa, satelitní televize, na 
univerzitách byly budovány vnitřní televizní okruhy, realizovaly se přednášky předních 
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odborníků přenášené pomocí televizního vysílání. Další fáze v dekádě 1990-2000 přinesla 
osobní počítače, sdílení výukových programů na médiích a zejména pak internet. 
 
 SOUČÁSNÝ ROZVOJ MOBILNÍ KOMUNIKACE A M-LEARNING 

Pojem virtuální univerzita má svoje opodstatnění jako jeden z prvků systému, který 
dnes nazýváme digitálním modelem univerzity. Do hledáčku současných diskuzí se dostává 
pojem m-learning, jehož koncept je postaven na flexibilní a mobilní aktivitě při samostudiu a 
individuální práci studujících. M-learning využívá v procesu vzdělávání mobilní technologie, 
jako jsou kapesní počítače (PDA), mobilní telefony (MDA), notebooky či tablety PC [1]. M-
learning se orientuje na rozvoj mobilních technologií v procesu vzdělávání. Výhodou m-
Learningu je jeho snadná dostupnost nejen doma, ale i v práci a na cestách. Nemusí se 
omezovat však na pouhou výuku, ale je komplexním systémem sdílení a předávání informací. 
Respektuje přitom technologické a komunikační zvyklosti cílové skupiny univerzitních 
studentů [2]. Současná digitální univerzita klade důraz na osobní kontakt studujícího 
s tutorem. Ten se jeví jako podstatný v tom, že osobnost vyučujícího, byť vzdáleně vždy 
nějak působí na studenta. Můžeme diskutovat v kterém okamžiku kladně či záporně. Osobní 
kontakt nutí příjemce konfrontovat se prostřednictvím vyučujícího s realitou a být 
sociálnějším. Student je v sociální interakci, může reagovat, může zkoušet svůj logický 
úsudek. Vzdělání chápeme vždy jako ucelenou soustavu, nikoli zvládnutí izolovaných 
dovedností jako řízení auta, nebo vykonání testů pro řidičský průkaz. Je zřejmé, že virtuálním 
vyplňováním testů na internetu se nedá vzdělání dosáhnout. Jistě se dá zvládnout řízení 
letadla, máme-li vhodný simulátor, lze procvičit slovíčka, lze počítat příklady. Ale nedají se 
získat ucelené názory. Není možnost konfrontovat myšlenky se strojem. Proto se jistá úroveň 
dovedností a vědomostí dá dosáhnout snadno, ale od určité míry strukturovanosti problému 
student sám intuitivně hledá interaktivní zpětnou vazbu, hledá učitele.  

 
 LMS-ZÁKLAD ORGANIZACE VIRTUÁLNÍ VÝUKY 

Virtuální výuka se v počátcích realizovala nástroji běžného redakčního či publikačního 
systému (CMS), jehož úkolem byla základní správa dokumentů na webu. Dnešní systémy 
LMS tedy komplexně řeší administrativu a organizaci výuky. Prvky systému jsou obvykle 
evidence a správa žáků, evidence a správa kurzů, správa studijních plánů, evidence hodnocení 
žáků testování a přezkušování žáků, správa přístupových práv, komunikační nástroje,  
autorské nástroje k vytváření výukových kurzů a další. Koncepce a současný vývoj systémů 
LMS jsou založeny na jistém směru v teorii učení, na způsobu myšlení, který bývá někdy 
stručně označován jako sociálně konstruktivistická pedagogika. Konstruktivismus tvrdí, že si 
lidé nové znalosti aktivně konstruují, vytvářejí je zejména při interakci se svým okolím. 
Dochází k jisté standardizaci v oblasti LMS na univerzitách, prosazuje se systém Moodle s 
výhodou poskytování zdarma jako Open Source software spadající pod obecnou veřejnou 
licenci GNU. Součástí systému virtuální univerzity jsou i další služby, na příklad virtuální 
knihovna. V jistém smyslu můžeme chápat jako virtuální knihovnu celý internet. Pokud se 
zajímáme o specializované materiály, prohledávání internetu je ovšem časově náročné. 
Virtuální knihovna je internetový systém, jehož funkcí je pomoc učitelům a studentům v 
jejich náročné a často nedoceněné práci. Všichni známe současné informační knihovnické 
systémy s možností rezervace, ověření dostupnosti knihy. V poslední fázi ovšem musíme 
publikaci fyzicky vyzvednout a třeba nesplňuje naše očekávání. Virtuální knihovna slouží k 
ukládání, vyhledávání, výběr a výměnu učebních materiálů, případně jiných elektronických 
materiálů potřebných při učebním procesu. Ve virtuální knihovně předpokládáme jsou učební 
materiály rozděleny podle předmětů a ročníků, učitel má na rozdíl od prostého prohledávání 
internetu nástroje pro efektivní vyhledávání. V knihovně se nacházejí nejrůznější druhy 
učebních a podpůrných materiálů, od učebních textů a prezentací, přes pracovní listy, cvičení, 
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úkoly, až po testy a písemky. Tyto materiály mohou mít nejrůznější formy, například: textové 
dokumenty, prezentace, zvukové záznamy, videa, obrázky, schémata, fotografie, či 
interaktivní díla vytvořené v některých z výukových programů. 

 

 
Obr. 1 Příklad webu s atributy virtuální knihovny (http://chemicke-vypocty.cz/)  

 
ASPEKTY ONLINE A OFFLINE VIRTUÁLNÍ KOMUNIKACE  

Existují základní dva druhy aplikace metod virtuální výuky. Podle stupně interaktivity 
mezi tutorem a studentem lze rozlišit virtuální kurzy na tzv. online (nebo také synchronní) a 
offline neboli asynchronní. V principu komunikuje  učitel buď přímo, nebo využívá 
technologii offline komunikace, jednoduchým e-mailem počínaje a samostudiem z webových 
materiálů konče. Ani synchronní, ani asynchronní e-learning nelze jasně upřednostnit ve 
všech vzdělávacích situacích bez rozdílu. Individuální potřeby každého zájemce o virtuální 
výuku podmiňují jinou techniku komunikace. Zkušenosti ze zahraničí i z komerční sféry[3] 
potvrzují, že cesta vede směrem ke kombinaci různých forem komunikace, některé kurzy je 
dobré učit standardně v učebně, jiné formou samostudia asynchronními kurzy a další formou 
diskuze s lektorem synchronně ve virtuální učebně. Na určení tohoto poměru však neexistuje 
jasný návod. Pro vytvoření názoru na tvorbu tohoto poměru se dají využít některé 
funkcionality LMS, příkladně sledování parametrů efektivity výuky a výsledků testování. 
Volba nevhodné metody či nevhodně zvoleného produktu přináší ovšem více rozporů než 
přínosů. Proto si vždy musíte položit počáteční otázku co vlastně od e-learningu požadujeme, 
Jaké jsou aspekty zmíněných forem virtuálního vzdělávání vzhledem k cílové skupině 
studujících. Offline kurzy představují pro účastníka větší časovou flexibilitu. Kladou ovšem 
vysoké nároky na individuální přístup ke studiu, a vyžadují tudíž vysoce motivované 
účastníky. Offline webové kurzy jsou často podobné předávání výukových materiálů na 
paměťových médiích. Jejich použitelnost jako jediného zdroje vzdělávání je velmi omezená. 
Nejlépe tedy poslouží jako doplňující součást klasické výuky nebo online internetového 
kurzu. Synchronní e-learning je oproti offline výuce, náročnější na individuální vybavení,  
propojení a připojení k síti. Vyžaduje důslednou přípravu ze strany lektora i studenta . Stejně 
jako při využívání jiných internetových služeb, stává se i z virtuálních studentů určitá 
komunita. Ta sama o sobě projevuje aktivní přístup a podněcuje se k co nejlepším výsledkům. 
Studenti za poměrně krátkou dobu překonají bariéru a obavy ze samostatného rozhodování, a 
pak už odpovídají za své výsledky pouze a jen sami. Tím, že sedí u svého počítače bez 
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přítomnosti dalších studentů, jsou odkázáni výhradně na vlastní schopnosti. To je motivační 
faktor k tomu, aby nezůstali v úzkém kolektivu ostatních na posledním místě, popř. aby 
dokázali správně reagovat či odpovědět na otázku.  

 
AUTORSKÉ NÁSTROJE A JEJICH HODNOCENÍ TVŮRCI KURZŮ NA UHK 
HRADEC KRÁLOVÉ 

Autorský nástroj je software určených tvorbě multimediálního obsahu virtuální výuky, 
který je v nějakém formátu obvykle publikován na internetu. Výběr optimálního autorského 
nástroje vyžaduje velmi podrobné  seznámení s autorskými nástroji, zejména pak stanovení 
funkcionality, která je pro způsob realizace prioritní. Příkladně způsob a podmínky distribuce 
kurzů, nebo možnost tisku. Aktuálně dostupné nástroje nabízejí rozmanité vlastnosti, které  
vyhovují  těmto požadavkům na vývoji rozsáhlých, softwarových simulací třeba pro kapesní 
počítače. Nicméně nejvíce nástrojů je navrženo k tvorbě základních e-learningových kurzů 
pro osobní počítače a notebooky. Vytvořený obsah dnes zpravidla zveřejněn v rámci 
některého typu Learning Management systémů (LMS). Programů zabývajících se technologií 
tvorby je několik.  Díky spolupráci s 23 učiteli Univerzity Hradec Králové přinášíme 
vyhodnocení 4 nejpoužívanějších autorských nástrojů podle hledisek, které mají pro samotné 
autory zásadní význam.  

 
Tab. 1 Vyhodnocení autorských nástrojů.  
 funkcionalit

a 
ovládán

í 
propojení s 
LMS 

integrac
e formátů 

dostupnos
t 

Authorwar
e 

**** *** ****
* 

**** 78.000 

Camtasia  ** *** *** ***   7.200 
Wink ** ** ** ** freeware 
Captivate ***** **** ****

* 
***** 20.500 

 
Úplné objektivní vyhodnocení autorských systémů je poměrně obtížné. Zvolili jsme 

snad s určitou logikou formu hodnocení autorských systémů autory kurzů. Učitelé, kteří se 
aktivně autorské činnosti v e-learningu v rámci LMS na UHK Hradec Králové (LMS WebCT, 
Moodle) jsou v naprosté většině vzděláni v ICT nebo vyučují technické a přírodovědné 
předměty. Jejich nároky na autorské systémy a příslušná hodnocení jsou odborná a více 
kritická, tedy vzorek nepostihuje kategorii autorů bez technického vzdělání s menšími nároky 
např. při prezentaci prostého textu a tvorbě testů. Ti obvykle využívají standardní formy 
mailové komunikace nebo ukládání souborů. Jako optimálním autorským nástrojem byl v 
současné době podle uvedených pěti hledisek vyhodnocen software Adobe Captivate.  

 

 
Obr.2 Princip tvorby instruktážní prezentace Adobe Captivate  
(http://www.digitalmedia.cz/produkty/adobe/captivate/img/captivate-3-steps.gif) 
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ZÁVĚR 
Stovky stran publikací a milionové částky z různých projektů byly použity ve prospěch 

obhajoby teoretických principů a různých praktických realizací e-learningu. Samotná definice 
e-learningu není jednoznačná. Učení po síti je záměr přínosný, ale také do jisté míry rozporný. 
Není už dnes technicky nemožné, přesunout vzdělávání z učebny na Internet. Ve 
zjednodušeném případě si představme, že lektor místo běžných přednášek zasedá k osobnímu 
počítači a hovoří do mikrofonu, může být snímán kamerou. V tu chvíli jej možná někdo 
poslouchá, nebo také vůbec nemusí. V případě přednášky, na které chybí studenti, by 
přednášející obdržel okamžitou zpětnou vazbu a řešil důvody, proč na něj nikdo nechodí. 
Mohl by třeba změnit způsob nebo obsah výuky. Bude-li však výuka realizována výhradně po 
Internetu, nebude zde tato možnost. Student může sdílet virtuální výuku, ale často nemusí 
něčemu rozumět. Přes všechna technologická a konstruktivistická zlepšení bude virtuální 
komunikace vždy pouze jednou z forem technologické podpory vzdělání.  
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3.44 PRAKTICKÁ VÝUKA IT DANÁ MOŽNOSTMI VYUŽITÍ PC 

V POČÍTAČOVÝCH UČEBNÁCH S CENTRÁLNÍ SPRÁVOU 
 
PRACTICAL IT's TRAINING GIVEN USE OF PC IN COMPUTER LABs WITH 
CENTRAL ADMINISTRATION 
 
Jiří Toman, Petr Michalík 
 
ÚVOD 

Vývoj IT technologií a zavedení Internetu výrazně změnily naše pracoviště, naše školy 
a naší společnost. Jako správci IT, správci učeben a pedagogové musíme pružně reagovat na 
rychle měnící se technologie, potřeby výuky s maximálním využitím potenciálu počítačů a 
počítačových sítí. Většina počítačů integrovaná do nějaké struktury a správy v dané 
organizaci nabízí jisté možnosti využití a je často velice problematické a někdy téměř 
nemožné variabilněji a flexibilněji počítače využit. Řešení odpovídající těmto požadavkům 
nejenže přináší daleko snadnější přizpůsobení požadavkům výuky, ale ne v neposlední řadě 
lepší využití a zhodnocení technických a programových prostředků počítačů (počítačových 
učeben). Existují mnohá řešení, ne vždy jednoduše a levně realizovatelná. Vhodná řešení 
většinou využívají vlastností a mechanismů nadstavbových síťových operačních systémů. 
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Uvedený příspěvek seznamuje s možnostmi a principy takového jednoho řešení v rámci 
celkem konzervativního provozu a správy počítačové sítě na Západočeské univerzitě v Plzni. 
 
Development of IT technologies and the introduction of the Internet have greatly changed in 
our workplaces, our schools and our society. As IT managers, administrators and teachers 
need to respond flexibly to rapidly changing technology, education of the maximum potential 
use of computers and computer networks. Most computers integrated into a structure and 
governance of the organization have some options and is often very difficult and sometimes 
nearly impossible more variable and flexible use of computers. The solution which satisfies 
these requirements not only brings much easier to adapt to the needs of teaching, but not as 
well as enhanced utilization and evaluation of hardware and software of computers (computer 
classroom). There are many solutions, not always easily and cheaply available and realizable. 
Appropriate solutions are utilizing the properties and mechanisms of superstructural network 
operating systems. This contribution presents the possibilities and principles of such a 
solution in a total of conservative service and management of computer networks at the 
University of West Bohemia. 
 
CÍLE 

Počítače a potažmo počítačová učebny jsou základními ne však postačujícími 
prostředky moderních způsobů výuky a to nejen odborných předmětů informatiky. Každá 
vzdělávací instituce, specializované vzdělávací středisko, škola od základní přes střední až po 
vysokou se neobejde bez počítačů organizovaných a uspořádaných v počítačových učebnách 
s nějakou centrální správou. Některé možnosti řešení, jak variabilněji, flexibilněji a 
efektivněji využít PC v počítačových učebnách, nabízí tento příspěvek. 
 
VYSVĚTLIVKY 

ZČU – Západočeská univerzita v Plzni, KVD – Katedra výpočetní a didaktické 
techniky, IT – informační a komunikační technologie, FAI – Full Automatic Installer – 
automatický síťový instalátor operačních systémů koncových stanic připojených do 
počítačové sítě, PXE – Preboot Execution Environmnet – prostředí (firmware) síťové karty 
umožňující kromě získání komunikačních parametrů stanice i vzdálený přenos obrazu 
operačního systému nebo bootovacího menu na stanici, OS – operační systém, ACL – Access 
Control List – seznam přístupových práv, DS – Directory Services – systém adresářových 
služeb definovaných standardem X.500, eDirectory – systém adresářových služeb vyvinutých 
společností Novell s možností instalace na různé platformy OS (NetWare, SLES, MS Srv, 
Solaris), Active Directory – systém adresářových služeb společnosti Microsoft, FS – File 
System (souborový systém), dd – prostředek pro čtení a zápis diskového oddílu (disku) 
metodou sektor po sektoru, tar – archivační nástroj pro efektivní práci se soubory a adresáři v 
souborovém systému , grub – zavaděč s možností výběru a startu více operačních systémů na 
stanici. 
 
POČÍTAČOVÉ UČEBNY NA KATEDŘE VÝPOČETNÍ A DIDAKTICKÉ 
TECHNIKY 

Počítačové učebny jsou globálně spravovány centrální správou v rámci ZČU. Každá 
stanice umožňuje pomocí PXE režimu síťové karty a automatického instalátoru FAI instalaci 
a start operačních systémů MS Windows a operačního systému Linux Debian. Samotný 
instalátor FAI je minimalizovaná verze OS Linux Debian a instalátor bez problémů umí 
instalovat na stanici plnou verzi operačního systému Linux Debian a to na libovolný oddíl 
fyzického disku. OS MS Windows je instalován s jistými úskalími na první primární oddíl 
fyzického disku. 
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TECHNICKÉ A PROGRAMOVÉ POŽADAVKY NA STANICE PRO VÝUKU 
ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ 

Přes možnosti instalace různých programových balíčků do OS MS Windows, atd. je 
vyučující zejména odborných specializovaných předmětů jako jsou např. „Počítačové sítě“, 
„Instalace a administrace OS“, „Systémy a systémové programování“ postaven před problém, 
jak a na čem prakticky vyučovat tyto předměty v rámci omezených možností daných využitím 
PC v počítačových učebnách. 
Jedním z řešení je využití virtualizačních nástrojů a prostředků instalovaných na serverech 
[2], [3], nebo na desktopech. 
Jiným možným řešením, avšak nákladným z hlediska správy, provozu, instalace, údržby atd. 
je vyčlenění učebny z globální správy a její specifické určení a využití jen pro daný předmět. 
Je zcela evidentní, že takové řešení je nákladné, málo efektivní. 
Dalším, v příspěvku prezentovaným řešením je jakási střední cesta, vhodně využít obrovské 
výpočetní kapacity, diskového prostoru, operační paměti stávajících centrálně spravovaných 
stanic (učeben) a vhodně je doplnit instalací dalších pro výuku vhodných OS a jejich 
produktů. Takovým aktuálním a současně vyřešeným požadavkem na KVD je praktická 
výuka studentů v systému adresářových služeb v rámci předmětu Počítačové sítě. 
 
POŽADAVKY NA PRAKTICKOU VÝUKU V SYSTÉMU ADRESÁŘOVÝCH 
SLUŽEB. 

Systémy adresářových služeb (anglicky Directory Services) jsou dnes standardní 
serverové aplikace pro správu všech entit (uživatelé, skupiny, tiskárny, počítače, servery 
programové aplikace, síťové prvky, atd.) v počítačové síti. Začleněním těchto prvků do 
systému adresářových služeb umožňuje jejich velice přehlednou správu, řešení vzájemných 
vazeb, nastavení přístupových práv, vytváření profilů apod. 
Každý student má v rámci praktické výuky přidělenou část adresářového stromu s právy 
supervizora. Jeho úkolem je na základě požadavků vyučujícího do systému promítnout 
strukturu pomyslné organizace, jíž je administrátorem. Jeho úkolem je vytvářet jednotlivé 
organizační celky a příslušné objekty jako jsou organizační jednotky, uživatelé, skupiny, 
sítové tiskárny atd. se všemi požadovanými atributy. Student vytváří např. uživatele s 
požadovanými atributy (přihlašovací jméno, heslo, možnosti a restrikce přihlášení, nastavení 
práv přístupu k jiným objektům, nastavení práv přístupu k souborovému systému atd.). 
Výsledkem jeho činnosti jsou funkční uživatelské účty. Vyučující v rámci vhodně 
nastavených přístupových práv (ACL) a v postavení nadřazeného správce má možnost 
výsledky prověřovat a hodnotit. Vyučující má možnost zadávat a kontrolovat specifické úkoly 
pro procvičení dané problematiky. 
Konkrétní realizací výukového modelu je provoz klientské stanice s OS Suse Linux s 
instalovanými klienty pro přístup do systému adresářových služeb, s dalšími instalovanými 
produkty jako iManager – správa systému DS přes webovské rozhraní, Console One – správa 
systému DS tzv. tlustým klientem apod. 
DS je reprezentován systémem eDirectory a na serverové straně instalován na operačním 
systému Novell NetWare a na operačním systému SLES (Suse Linux Enterprise Server). Tyto 
systémy jsou na KVD provozovány a využívány pro potřeby výuky již delší dobu. 
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Poznámka: 
Převzetím správy počítačových učeben na KVD pod centrální správu univerzity a přechodem 
na jiné mechanismy instalace klientských desktopových stanic jsme byli postaveni před 
skutečnost, jak dále v rámci možností řešit praktickou výuku. 
Instalace klientů systému  eDirectory do centrálně instalovaných OS MS Windows nebo OS 
Linux Debian nepřicházela do úvahy. 
Rozhodli jsme se přístup do systému eDirectory řešit specifickým OS Suse Linux s již 
uvedenými nadstavbami a provozovaným na stávajících stanicích v počítačových učebnách. 
 
METODY ŘEŠENÍ SPECIFICKÉ KLIENTSKÁ STANICE S OS SUSE LINUX 
  Jak již bylo uvedeno možné realizace je vyčlenění samostatné učebny se specifickou 
správou mimo globální správu provozovanou na ZČU, realizace stanic ve virtuálním prostředí 
provozovaném na KVD, realizace specifického OS s požadovanými klienty v rámci globálně 
spravovaných stanic v počítačových učebnách, což je předmětem našeho řešení. Toto řešení 
nevyžadovalo žádné další technické, programové a lidské zdroje. Bylo realizováno učiteli 
KVD a pracovníky centrální správy počítačové sítě na ZČU a to v rámci jejich pracovních 
úvazků a dále studentem v rámci jeho diplomové práce. 
 
INSTALACE SPECIFICKÉ KLIENTSKÉ STANICE OS SUSE LINUX 

Podíváme-li se na technické parametry většiny stanic v počítačových učebnách na 
KVD zjistíme, že se jedná o velice výkonné stroje (čtyř jádrový procesor, 4 GB operační 
paměť, 320 GB disková kapacita). 
Globálně instalované prostředí v učebnách umožňuje výuku mnoha předmětů a produktů, ne 
však výuku specializovaných odborných předmětů. 
Pro uvedení požadavků do konkrétního provozu bylo nutné ve spolupráci se správci globální 
počítačové sítě na ZČU řešit následující požadavky: 
 

a) Vhodným rozdělením disku každé stanice v učebně rezervovat nepřiřazený diskový 
prostor o kapacitě asi 40 GB pro specifické využití. 

b) Tento diskový prostor začlenit do mechanismu FAI automatického rozdělení disku a 
systému vytvoření jednotlivých souborových systémů na všech logických oddílech. 

c) Umožnit vytvoření souborového systému i na daném jednotlivém samotném oddílu 
s následnou instalací OS bez omezení a poškození stávajících instalovaných oddílů a 
OS. 

d) Ve struktuře instalátoru vytvořit části pro ukládání jednotlivých obrazů OS 
s delegovanými právy pro lokální správce jednotlivých oddílů, resp. OS. 

e) Zvolit vhodnou metodu a způsob automatické instalace OS z obrazu na stanici. 
Přicházely do úvahy dvě možnosti: 
e1) Sejmutí a instalace obrazu pomocí dd – nástroje pro čtení a zápis diskového oddílu 
(disku) metodou sektor po sektoru. 
e2) Sejmutí a instalace obrazu pomocí tar – archivačního prostředku pro efektivní 
práci se soubory a adresáři v souborovém systému. 

f) Vhodně začlenit požadované oddíly se specifickými OS do zavaděče GRUB 
centrálního instalátoru FAI. 

g) Odzkoušet kompletní instalaci požadovaného OS Suse Linux včetně veškerých 
produktů požadovaných ve výuce a následně připravit jeho obraz. 

h) Ručně odzkoušet klonování systému z obrazu na stanici.  
i) Připravit v již provozovaném prostředí serverů (NetWare + eDirectory, SLES + 

eDirectory) prostředí pro výuku specifických předmětů. 
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j) Celý systém pojmout a připravit tak, aby obecně vyhovoval specifickým požadavkům 
všech lokálních správců na kterékoliv katedře či fakultě univerzity. 

 
 
ZKUŠENOSTI, VÝSLEDKY, DOPORUČENÁ ŘEŠENÍ 
 
ad a) 
Vzhledem ke kapacitám disků na stanicích je realizovatelné. 
 
ad b) c) d) 
K univerzálnosti instalátoru FAI je realizovatelné. 
 
ad e1) 
Prostředek pro čtení a zápis na disk způsobem sektor po sektoru je výhodný v tom, že součástí 
obrazu je i sejmutý tzv. bootloader – zavaděč umístěný na prvním sektoru daného oddílu a 
sladěný s GRUB zavaděčem OS Suse Linux. Není tedy nutné nastavovat zavaděč Suse Linux 
v rámci centrálního zavaděče GRUB ve FAI. Další výhodou je, že diskový oddíl se nemusí 
formátovat. Vytvoření souborového systému se provede v rámci rozbalení obrazu utilitou dd. 
 
Nevýhodou jsou časové nároky sejmutí celého diskového oddílu do obrazu a posléze při 
každé instalaci jeho rozbalení na disk. Pracuje se totiž s celým diskovým oddílem (40 GB), i 
když využitý prostor je asi 11,5 GB. 
 
ad e2) 
Tar - prostředek pro archivaci jednotlivých souborů a adresářů. Pracuje jen se samotným 
souborovým systémem, ne s jeho strukturou. Na daném oddílu je třeba nejdříve vytvořit 
Linux oddíl, na tomto oddílu vytvořit souborový systém, resp. oddíl zformátovat, použitý typ 
souborového systému je ext3. Posléze sem rozbalit archivovaný obraz. Dále vytvořit 
v GRUBu zavaděč daného oddílu, resp. podle /boot/grub/stage1 vytvořit boot sektor na 
daném oddílu. 
Výhodou jsou o více než polovinu kratší časové nároky při tar(u) souborového systému do 
obrazu a posléze při každé instalaci jeho rozbalení na disk, resp. daný oddíl. Velikost tar 
komprimovaného souboru je asi 4,5 GB. Přitom musíme mít stále na paměti, že obrazy se 
přenáší prostřednictvím počítačové sítě z dedikovaného serveru na stanici. 
 
Řešení problému identifikace disků dle jejich hardware ID na klonovaných stanicích. 
 
Vytvořením obrazu ze vzorové stanice ať metodou dd nebo tar a jejím klonováním na ostatní 
stanice vyvstal problém v OS Suse Linux v jednoznačné identifikaci disků dle jejich hardware 
ID. V konfiguračních souborech grubu a fstab  (tabulka FS) je použito hardware ID disku 
stanice a to je samozřejmě na každém disku jiné. 
 
Ukázka ID disků v konfiguračních souborech vzorové stanice: 
 
/boot/grub/device.map 

 
(fd0) /dev/fd0 
(hd0) /dev/disk/by-id/ata-WDC_WD3200AAKS-75L9A0_WD-WMAV2W316676  
 
/boot/grub/menu.lst 
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# Modified by YaST2. Last modification on ÄŚt bĹ™e  3 14:29:29 CET 2011 
default 0 
timeout 8 
##YaST - generic_mbr 
gfxmenu (hd0,1)/boot/message 
##YaST - activate 
###Don't change this comment - YaST2 identifier: Original name: linux### 
title SUSE Linux Enterprise Desktop 11 
    root (hd0,1) 
    kernel /boot/vmlinuz-2.6.27.19-5-pae root=/dev/disk/by-id/ata-WDC_WD3200AAKS-75L9A0_WD-
WMAV2W316676-part2 resume=/dev/disk/by-id/ata-WDC_WD3200AAKS-75L9A0_WD-
WMAV2W316676-part5 splash=silent  showopts vga=0x314 
    initrd /boot/initrd-2.6.27.19-5-pae 
###Don't change this comment - YaST2 identifier: Original name: failsafe### 
title Failsafe 
    root (hd0,1) 
    kernel /boot/vmlinuz-2.6.27.19-5-pae root=/dev/disk/by-id/ata-WDC_WD3200AAKS-75L9A0_WD-
WMAV2W316676-part2 showopts ide=nodma apm=off noresume nosmp maxcpus=0 edd=off powersaved=off 
nohz=off highres=off processor.max_cstate=1 x11failsafe vga=0x314 
    initrd /boot/initrd-2.6.27.19-5-pae 
###Don't change this comment - YaST2 identifier: Original name:  spusteni "OpenOrion Linux" (Debian 
GNU/Linux) (/dev/sda3)### 
title spusteni "OpenOrion Linux" (Debian GNU/Linux) (/dev/sda3) 
    root (hd0,2) 
    configfile /boot/grub/menu.lst 
###Don't change this comment - YaST2 identifier: Original name: windows### 
title Windows 
    rootnoverify (hd0,0) 
    chainloader +1 
###Don't change this comment - YaST2 identifier: Original name: floppy### 
title Disketa 
    rootnoverify (fd0) 
    chainloader +1 
 
/etc/fstab 
 
/dev/sda2 /                    ext3       acl,user_xattr        1 1 
/dev/sda5 swap                 swap       defaults              0 0 
proc                 /proc                proc       defaults              0 0 
sysfs                /sys                 sysfs      noauto                0 0 
debugfs              /sys/kernel/debug    debugfs    noauto                0 0 
usbfs                /proc/bus/usb        usbfs      noauto                0 0 
devpts               /dev/pts             devpts     mode=0620,gid=5       0 0 
/dev/disk/by-id/ata-WDC_WD3200AAKS-75L9A0_WD-WMAV2W316676-part3 /data1 auto noauto, 
user 0 0 
 
Je zřejmé, že naklonované stanice s konfiguračními soubory vzorové stanice nefungovaly, 
vůbec nedošlo k přimontování disků v důsledku kolize při identifikaci disku jako zařízení. 
Představa, že po naklonování stanice budeme ručně upravovat, nám okamžitě připadla 
nepřijatelná a nepoužitelná. Nehledě k tomu, že tato činnost by musela následovat po každé 
automatické reinstalaci stanice nebo daného OS. Proto jsme hledali a zkoušeli cesty, jak daný 
problém řešit. Podařilo najít efektivní a pro nás zásadní řešení, které klonovaný OS respektuje 
a funguje s ním. 
 
Následují ukázky konfiguračních souborů po úpravách: 
 
/boot/grub/device.map 
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(fd0) /dev/fd0 
(hd0) /dev/sda 
 
/boot/grub/menu.lst 
 
# Modified by YaST2. Last modification on Ăšt Ăşno  8 17:28:01 CET 2011 
default 0 
timeout 8 
##YaST - generic_mbr 
gfxmenu (hd0,1)/boot/message 
##YaST - activate 
###Don't change this comment - YaST2 identifier: Original name: linux### 
title SUSE Linux Enterprise Desktop 11 - 2.6.27.19-5 
    root (hd0,1) 
    kernel /boot/vmlinuz-2.6.27.19-5-pae root=/dev/sda2 resume=/dev/sda5 splash=silent showopts vga=0x31a 
    initrd /boot/initrd-2.6.27.19-5-pae 
###Don't change this comment - YaST2 identifier: Original name: failsafe### 
title Failsafe -- SUSE Linux Enterprise Desktop 11 - 2.6.27.19-5 
    root (hd0,1) 
    kernel /boot/vmlinuz-2.6.27.19-5-pae root=/dev/sda2 showopts ide=nodma apm=off noresume nosmp 
maxcpus=0 edd=off powersaved=off nohz=off highres=off processor.max_cstate=1 x11failsafe vga=0x31a 
    initrd /boot/initrd-2.6.27.19-5-pae 
###Don't change this comment - YaST2 identifier: Original name:  spusteni "OpenOrion Linux" (Debian 
GNU/Linux) (/dev/sda3)### 
title spusteni "OpenOrion Linux" (Debian GNU/Linux) (/dev/sda3) 
    root (hd0,2) 
    configfile /boot/grub/menu.lst 
###Don't change this comment - YaST2 identifier: Original name: windows### 
title Windows 
    rootnoverify (hd0,0) 
    chainloader +1 
###Don't change this comment - YaST2 identifier: Original name: floppy### 
title Disketa 
    rootnoverify (fd0) 
    chainloader +1 
 
/etc/fstab 
 
/dev/sda2 /                    ext3       acl,user_xattr        1 1 
/dev/sda5 swap                 swap       defaults              0 0 
/dev/sda7 /dev/sda7 ext3 noauto 0 0 
/dev/sda6 /dev/sda6 FAT32 noauto 0 0 
/dev/sda1 /dev/sda1 ntfs noauto 0 0 
/dev/sda4 /dev/sda4 ext3 noauto 0 0 
proc                 /proc                proc       defaults              0 0 
sysfs                /sys                 sysfs      noauto                0 0 
debugfs              /sys/kernel/debug    debugfs    noauto                0 0 
usbfs                /proc/bus/usb        usbfs      noauto                0 0 
devpts               /dev/pts             devpts     mode=0620,gid=5       0 0 
 
Jak je patrné, změna spočívala v identifikaci diskového oddílu jen např. root=/dev/sda2, tedy 
bez hardware identifikace disku root=/dev/disk/by-id/ata-WDC_WD3200AAKS-
75L9A0_WD-WMAV2W316676-part2. 
Identifikace disku použitím /dev/sda vyhovuje a funguje na všech stanicích s různými ID 
disků klonovanými ze stejného obrazu. 
 
ad g) h) i) 
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Studenti se do OS Suse Linux hlásí pod jedním společným uživatelským účtem. Provozovat 
na stanicích víceuživatelský režim není nutné, každý student se svým jedinečným účtem až 
posléze autentizuje do systému DS, resp. eDirectory, který je jeho individuálním pracovním 
prostředím. 
 
ZÁVĚRY 
- Realizovaný systém plně splňuje potřeby výuky a velice výrazně zvyšuje kvalitu výuky 

v odborných specializovaných předmětech zejména s ohledem na praktické realizace 
probíraných témat. 

- Realizovaný systém zcela zapadá do globální koncepce univerzity pro správu a instalaci 
stanic v počítačových učebnách. 

- Systém respektuje obecné zásady spolehlivosti a bezpečnosti, některé pravomoci správy 
jsou delegovány na lokální správce. Systém je obecně použitelný na kterékoliv fakultě, 
katedře. 

- Řešením je optimální z hlediska obecných i specifických potřeb, byla umožněna 
praktická výuka zásadních témat, počítače jsou více a efektivněji využívány, lépe je 
zhodnoceno technické a programové vybavení stanic a počítačových učeben. 

- Systém nevyžadoval a nevyžaduje žádné další technické, programové, lidské, finanční 
náklady. 

- Již od letního semestru 2011 je systém využíván ve výuce předmětu Počítačové sítě. 
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3.45 ŠKOLNÍ MODELOVÁNÍ FYZIKÁLNÍHO CHOVÁNÍ 
DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ V ZÁVISLOSTI NA 
NADMOŘSKÉ VÝŠCE 

 
SCHOOL MODELLING OF PHYSICAL BEHAVIOUR OF MEANS OF 
TRANSPORT DEPENDING ON THE ALTITUDE 
 
Jan VÁLEK, Petr SLÁDEK 
 
ÚVOD 

Výpočetní technika je každodenním pracovním nástrojem. Pro současné techniky, vědce 
a studenty, kteří nemohou bez výpočetní techniky provádět kvalitní výzkum. Její používání je 
vlastně diktováno požadavky jednotlivých experimentů a současné vědy vůbec. Můžeme sem 
zahrnout zefektivnění vyhodnocování experimentů, uchovávání dat z měření, řízení 
experimentů a celkově je zde patrná časová úspora při řešení jednotlivých úloh. Na druhé 
straně se u mládeže stále častěji setkáváme s využitím výpočetní techniky jako prostředkem 
vzájemné komunikace pomocí sociálních sítí, v nižším věku pak pro hraní her. 

Při hraní her si však žáci a studenti mohou klást otázky: „Je možné, aby automobil mohl 
jet takovou rychlostí, že zničí celý dům?“, „Může cyklista předjet na svém kole automobil?“. 
Na některé z otázek lze odpovědět pomocí metody dynamického modelování. Využití 
počítače, během výuky ve škole, tak může dostat částečně nový rozměr a bude zachována 
efektivita jeho použití jako nástroje k modelování chování a vývoje různých dějů. Pomocí 
počítače také můžeme na základě znalostí fyzikálních zákonů provádět simulace modelů 
budoucích experimentů. Vytváření matematických modelů a jejich neustálé zpřesňování hraje 
v současné vědě velmi významnou roli. Tak jako ve „velké vědě“ i v „malé školní vědě“ 
provádíme modelování situací a jevů známých z běžného života. Výhodou je, když můžeme 
hodnoty získané z modelování převést do grafů pro zdůraznění vztahů mezi nezávislou a 
závislou proměnnou. 

V příspěvku jsme, pro svoji dostupnost a pro jednoduchou syntax, zvolili jako 
platformu pro modelování PHP (PHP: Hypertext Preprocessor bývá používán pro tvorbu 
dynamického webu). 

 
DYNAMICKÉ MODELOVÁNÍ 

Pomocí metody dynamického modelování můžeme sledovat časový vývoj zvolených 
veličin zkoumaného systému (Lepil, 2007), (Šedivý, 1999). 

Nedostatečný matematický aparát studentům často brání v pochopení některých jevů 
z běžného života. Pokud pro vyjádření dějů a jevů použijeme právě matematický aparát, 
zjistíme, že velmi často budeme nuceni používat integrály, derivace a diferenciální rovnice. S 
touto částí matematiky se studenti většinou setkávají až v závěrečných ročnících střední školy 
nebo až na vysokých školách. Neznalost je tedy potřeba nahradit jinou formou, a tou je právě 
dynamické modelování, především její výstup, grafy. 

Ve většině případů, kdy se používá dynamické modelování, se jedná o použití 
algebraické metody pro řešení diferenciálních rovnic. Nejjednodušší je Eulerova metoda, 
která se podobá obdélníkové metodě řešení integrálního počtu. (Lepil, 2007) Eulerova metoda 
je představitelkou jednokrokových metod, kde následující krok lze spočítat z předchozího. 
Změnou jedné proměnné po elementárních krocích, získáme hodnoty vhodné pro vynesení do 
grafu, kde je zřetelně vidět vztah mezi nezávislou a závislou proměnnou. Elementární krok 
(přírůstek, úbytek) volíme co nejmenší, abychom zkoumanou veličinu v daném okamžiku 
považovali za neměnnou. Čím bude elementární krok menší, tím se výpočty zpřesňují, ale 
celý výpočet potrvá déle. Přesnější metodou než Eulerova je Runge-Kuttova metoda. 
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Pro vytvoření dynamického modelu je nutné znát základní rovnici pro daný děj 
(například pohybovou rovnici, vztah pro vybíjení kondenzátoru, …) a počáteční podmínky 
některých veličin (Lepil, 2007), (Šedivý, 1999). 

Dynamickému modelování lze vytýkat idealizaci, případně zjednodušení reálného jevu. 
Toho by si měl být každý autor vědom a snažit se zohlednit všechny možnosti změn dalších 
parametrů a jejich vliv na výsledek, protože (jak už jsme uvedli výše) v dynamickém 
modelování není cílem uživatelské využití vytvořeného programu, ale analýza fyzikální 
podstaty zkoumaného děje. 

 
MODELOVÁNÍ V TABULKOVÉM PROCESORU 

Pokud se nechceme učit programovací jazyk, pak jsou pro nás tabulkové procesory 
vhodným řešením. Tabulkové procesory nabízí velkou škálou funkcí, které lze kombinovat a 
získávat tak požadované výsledky. Při tvorbě tabulek, či pouhých vzorců je nutné nejprve 
zvážit, jaká budou vstupní a výstupní data. 

Sice se nejedná o klasický program určený pro modelování, ale použitím vhodných 
funkcí se modelovacím programům velmi přiblíží. 

Umožňuje uživateli vkládat data do adresovatelných buněk. S vloženými daty se mohou 
provádět další operace, které vedou k získání požadovaného výsledku. Vypočítané a vrácené 
hodnoty jsou získávány ihned po jakékoli změně vstupních dat. 

Hlavní výhodou tabulkových procesorů je, že každá z funkcí má podporu v nápovědě.  
Další nespornou výhodou je vysoká přenositelnost a použitelnost na dalších počítačích s 

tabulkovým procesorem. 
 

PROČ PRO MODELOVÁNÍ VYBRAT PHP 
V současné době je na trhu několik programů vhodných pro dynamické modelování. 

Jmenovitě to jsou Modellus, Sicyon, GNU Octave, Famulus. Pokud v nich chceme vytvářet 
modely, jsme nuceni jej instalovat do počítače.  

U PHP (prostředek pro generování (X)HTML značek pro webové stránky, i pro 
dynamický web, vlastní PHP skripty jsou prováděny na straně serveru a uživateli se přenáší 
již jejich výsledek - (X)HTML značky) nám tento krok odpadá. Pokud se tvůrce seznámí se 
syntaxí příkazů a vstupními parametry používaných funkcí, může použít klasický 
Poznámkový blok, který je již v základu součástí operačního systému Windows 98 a vyšších. 
Vytvořený model, nejčastěji soubor s koncovkou „php“, pak nahraje na vlastní server a model 
je ihned připraven k používání. 

Lze namítat, že s použitím samotného PHP ztrácíme jistou dávku interaktivity. To je 
pravda, ovšem z našeho pohledu se jeví jako přínosnější tento aspekt přijmout a více se 
zaměřit na fyzikální podstatu. Případnou interaktivitu lze doplnit použitím JavaScriptu 
(objektově orientovaný skriptovací jazyk, tlačítka, textová pole, formuláře na webu). 

Mnoho z modelovaných problémů si lze ověřit následnou modelací v tabulkovém 
procesoru. Ale, jak tyto programy pracují uvnitř například s funkcí IF, jak jsou zpracovávána 
data, jaké jsou parametry a hodnoty, které může zpracovat? To je jen část otázek, které 
uživatel nemusí vůbec řešit, i když by jej mohly (a při jisté úrovni vzdělání měly) zajímat. 

 
TVORBA GRAFŮ V PHP 

Grafy bývají používány pro přehledné vyjádření závislosti mezi dvěmi a více 
veličinami. V grafech nejčastěji zobrazuje závislost ( )xfy = . Pokud máme v našem modelu 
více proměnných, bývá z pravidla prezentována pouze jedna nebo dvě závisle proměnné. 

Nejčastěji jsou grafy v PHP tvořeny pomocí metody bod po bodu, v každém kroku je 
tak vypočítána pozice jednoho bodu grafu. 
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DOSTUPNOST MODELŮ 
Při vytváření pomůcek pro výuku je vhodné pamatovat na to, jak umožnit jejich použití 

širší populaci, hlavně studentům mimo výuku. Jako vhodné médium k rozšíření vytvořených 
podpor pro výuku lze zvolit internet. 

Další aspekt, který hraje pro používání PHP je většinou skeptický názor na instalování 
neznámého programového vybavení do vlastního počítače. 

V tomto případě přichází v úvahu vytvoření modelu v PHP. K prohlížení takovéto 
podpory uživateli postačí pouze internetový prohlížeč bez jakýchkoli doinstalovaných modulů 
a programů. 

Další výhodou používání PHP je podpora XML souborů. Do těch lze exportovat získané 
hodnoty, ale i zpracovat v nich uložené hodnoty. Uživatel může pomocí šablon XSLT 
(šablony sloužící k převodu dat do požadovaného formátu) a CSS (styly pro úpravu vzhledu 
internetových stránek) XML soubor zobrazit a zcela změnit výpis jeho obsahu, který se 
přitom nemění. Další výhodou XML je podpora v tabulkových procesorech. 

Jistou náhradou by mohla být aplikace od Gogole.com (Google Chart Tools), ovšem 
nejedná se o nástroj pro modelování, nýbrž pro vytváření grafů, rovnic a dalších grafických 
výstupů. 
 
PŘÍKLADY 

Modely můžeme vybírat také z hlediska fenomenologického, kdy jsou studenti s jevy a 
ději seznámeni z vlastního života. V tomto případě lze se studenty diskutovat, co se bude dít 
při změně dalšího parametru. Jak je již výše uvedeno, k modelování volíme takové veličiny, u 
kterých z pravidla nastává změna v čase.  

Příklady modelovaných situací jsou tedy voleny tak, aby je studenti znali z běžného 
života. Dokážeme-li studentům předložit problém známý z jejich každodenního života, 
můžeme probudit jejich zájem o problematiku nebo přímo o vědu jako takovou. Komentář 
učitele s odkazem na vlastní zkušenost žáků vede k tomu, že žáci dokážou akceptovat vztahy 
a rovnice, které zatím neumí odvodit. 

V dalším se soustředíme na možnosti modelování jízdy dopravních prostředků. 
Zvolené modely zachycují vývoj některých veličin se změnou nadmořské výšky (změna 

hustoty vzduchu v závislosti na nadmořské výšce, změna hustoty vzduchu v závislosti na 
teplotě vzduchu, rychlost automobilu jedoucího z kopce a následně pokračujícího po rovině, 
rychlost stoupání automobilu). Automobil a jízdní kolo jsou v podstatě nejběžnějšími 
dopravními prostředky. Výstupy z modelů napomáhají tvorbě úsudku o spotřebě automobilu, 
jeho účinnosti a jak ovlivnit jeho výkon nebo jej lépe využít. 

Studenti by si měli již uvědomit všechny skutečnosti, které ovlivňují studovaný jev. 
Ze zkušeností lze usoudit, že studenti dokáží akceptovat převzetí složitějších vztahů, které 
zatím neznají. Mohou si je za pomoci vyučujícího dohledat. Používané závislosti tak 
odpovídají povědomí o reálné situaci. 

 
1. Konstantní rychlost automobilu, kterou lze stoupat do kopce 

 
Ať jedeme automobilem nebo na jízdním kole do kopce, většinou musíme podřadit, 

abychom kopec zdolali. Mohlo by nás ale zajímat, jakou mezní konstantní rychlostí můžeme 
stoupat do kopce s konkrétním stoupáním. 

V modelu jsou vyneseny dvě křivky. Jedna zobrazuje maximální rychlost vozidla 
během stoupání bez odporové síly prostředí, druhá je již doplněna o odpor prostředí a valivý 
odpor kol. Výstupem je Obr. 1.  

Změna potenciální energie ( )PE  je vlastně rovna práci, kterou vykoná motor 
automobilu za sledovaný čas při určitém výkonu (P). 
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Automobil tak vystoupá do výšky (h). 
αsin⋅⋅= tvh      (1.1) 

 
Jeho potenciální energie se zvýší o ∆Ep: 

hgmEP ⋅⋅=∆      (1.2) 
 
Protože se automobil pohybuje po nakloněné rovině dosadíme (1.1) do (1.2): 

αsin⋅⋅⋅⋅=∆ tvgmEP     (1.3) 
 
Tento přírůstek energie je roven práci vykonané za čas: 

tPtvgm
tPE

tPEW

P

P

⋅=⋅⋅⋅⋅
⋅=∆

⋅=∆=

αsin
     

 
Vyjádříme úhel stoupání vozovky a doplníme o odpor vzduchu a valivý odpor kol: 

Rgm
vSc

vgm
P ξρα −

⋅⋅
⋅⋅⋅

−
⋅⋅

=
2

sin
2

  (1.4) 

 

 
Obr. 1: Konstantní rychlost automobilu, kterou lze stoupat do kopce 
 
Popis chování: S rostoucí rychlostí automobilu klesá stoupání kopce, které může zdolat 

konstantní rychlostí. Červená křivka ukazuje maximální rychlost vozidla během stoupání bez 
odporové síly prostředí, modrá křivka již uvažuje odpor prostředí a valivý odpor kol. 

Model je inspirován ze Sbírka řešených úloh z fyziky (Koupilová, 2009). 
 
2. Velikost odporové síly automobilu v závislosti na teplotě suchého vzduchu 

 
Každého motoristu a cyklistu zajímá, jak snížit odpor vzduchu. Ať už se jedná o změnu 

tvaru, snížení plochy kolmé ke směru pohybu a nebo celkovou rychlost. Víme, že odporová 
síla závisí také na hustotě vzduchu. Málo kdo si však uvědomuje, že s rostoucí teplotou 
hustota vzduchu klesá. Stejně tak i s rostoucí nadmořskou výškou hustota vzduchu a 
atmosférický tlak klesá. 

Model zkoumá velikost odporové síly tělesa (FODPOR) při různé teplotě suchého 
vzduchu (T). V modelu jsou vykresleny průběhy odporové síly automobilu pro diskrétní 
hodnoty rychlosti (v). Výstupem je Obr. 2. 
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Hustota vzduchu se tedy mění s teplotou a nadmořskou výškou. Budeme uvažovat, že 
automobil je ve stálé nadmořské výšce, pouze se mění okolní teplota.  

0

0

1 p
p

T
⋅

⋅+
=

γ
ρ

ρ     (2.1) 

kde: 
  3

0 276,1 −⋅= mkgρ ; hustota suchého vzduchu při 20 °C 
  Pap 1013250 = ; atmosferický tlak 
  100366,0 −= Kγ ;  
  p – tlak vzduchu 
  T – teplota vzduchu 
 
Budeme tedy již dosazovat konkrétní hodnoty hustoty vzduchu do vztahu: 

2

2
1 vScFODPOR ⋅⋅⋅⋅= ρ     (2.2) 

 

 
Obr. 2: Velikost odporové síly automobilu v závislosti na teplotě suchého vzduchu 
 
Popis chování: V grafu jsou znázorněny průběhy velikostí odporových sil v závislosti 

na teplotě pro konstantní rychlost vozidla. 
Rozsahy teplot jsou extrémní pro zdůraznění závislosti hustoty vzduchu na jeho teplotě. 
Čím je rychlost vozidla vyšší, tím je vyšší odporová síla prostředí pro danou teplotu. 
 

3. Závislost rychlosti na klesání vozovky a následná jízda po rovině 
 
Země každému tělesu uděluje gravitační zrychlení. Toto zrychlení je stejné pro všechna 

tělesa, která se pohybují z vyšších poloh do nižších (padají či se jinak pohybují). Mnoho 
řidičů při jízdě z kopce vyřadí rychlostní stupeň a nechá automobil jet jeho vlastní 
setrvačností. Jaký je jeho dojezd, pokud již nebude sešlapávat „plynový pedál“. 

Model studuje pohyb dopravního prostředku, v našem případě jízdního kola, po rozjetí 
se počáteční rychlosti 1

0 15 −⋅= smv . V modelu jsou vykresleny průběhy rychlostí jízdního 
kola pro diskrétní hodnoty klesání kopce. Výstupem je Obr. 3. 
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Vstupní parametry jsou: počáteční rychlost dopravního prostředku ( 0v ), hmotnost (m), 
součinitel odporu vzduchu (c), plocha vozidla (S), délka kopce (d), poloměr kola (R). Je 
uvažován vliv odporu prostředí a valivé tření kol. Z tohoto pohledu lze říci, že se jedná o 
pohyb zrychlený, rovnoměrný a následně zpomalený. 

Základní zrychlení vozidla bude: 
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Musíme také započítat odpor prostředí: 
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Pro okamžité zrychlení pak spojíme (1) a (2): 
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Pokud bude 00 =a , bude rychlost: 
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Nebo také můžeme použít vztah: 
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Integrováním v mezích x→0  a vv →0 dostáváme vztah pro vzdálenost: 
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Rychlost ve vzdálenosti x tedy bude: 
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Obr. 3: Závislost rychlosti na klesání vozovky a následná jízda po rovině 
 
Popis chování: Průběhy znázorňují pokles rychlosti v závislosti na klesání vozovky a 

poloze automobilu od místa rozjezdu. V bodě „A“ přechází kopec v rovinu. 
Vozidlo má nenulovou počáteční rychlost. Během jízdy z kopce již zrychluje pouze 

vlastní setrvačností. 
Vozidlo má zrychlení udělené Zemí, je brzděno odporem vzduchu a valivým třením. 
Jak je z průběhů patrné, při nižším klesání kopce dochází rychleji ke snížení rychlosti 

viz klesání 1 % a 5 %. 
Model je inspirován z Mechanika jízdního kola (Cibula, 1996). 
 

ZÁVĚR 
Dynamické modelování je nástroj pro zefektivnění pochopení fungování dějů reálného 

světa. 
Ukázali jsme, že jednou z platforem pro dynamické modelování je PHP. Modelování v 

PHP nám umožní využít a vytvořit mezipředmětové vztahy a projít celým poznávacím 
procesem objevování zákonitostí přírody a technických aplikací. Předpokladem je, aby učitelé 
různých předmětů koordinovali výuku. 

Tvorba obrázků v PHP je vcelku lehká. Je však nutné zvolit vhodné parametry funkcí, 
které používáme. Nejčastěji je pro průběhy závislostí veličin zvoleno vykreslování „bod po 
bodu“. 

Všechny výše uvedené postupy byly ověřeny v praktické výuce a při srovnání s 
kontrolní skupinou byly zaznamenány přínosy v lepším pochopení „fungování“ světa. 

Do budoucna připravujeme alespoň částečné zavedení interaktivity v modelech. 
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3.46 VYBRANÉ ASPEKTY VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ TECHNICKÉ 

UNIVERZITY 
 
SELECTED ERAKTIVE BOARD IN THE TECHNICAL SUBJECTS 
 
David VANĚČEK 
 
ÚVOD 

V bakalářském studijním programu „Specializace v pedagogice“ studijní obor Učitelství 
odborných předmětů, připravujeme absolventy magisterských technických programů 
z jednotlivých fakult ČVUT pro výkon pedagogické praxe na středních školách. Absolventi 
získávají způsobilost učit na středních školách odborné technické předměty. Při výuce 
předmětů „Didaktika odborných předmětů, Didaktická a výpočetní technika“ se autor u 
studentů kombinované formy každoročně snaží, v rámci výuky, ověřovat jejich ICT 
kompetence a na základě toho přizpůsobit výuku hlavně předmětu Didaktická a výpočetní 
technika. V kombinované formě studují převážně učitelé, kteří již vyučují na středních 
školách v rámci celé ČR. Všeobecně poměrně nízké ICT kompetence učitelů vedly k nápadu 
podat rozvojový projekt a zjistit jak jsou na tom vysokoškolští učitelé v rámci ČVUT. Po 
diskuzi a s ohledem na další nastalé skutečnosti bylo téma poměrně značně redukováno. 
Název projektu, který se řešil, byl „Současný stav LMS na fakultách ČVUT v Praze a 
příprava společné metodiky pro tvorbu kurzů v prostředí LMS“. V rámci tohoto projektu bylo 
provedeno zmapování toho, zda jsou v rámci ČVUT využívány tzv. Learning Management 
systems (LMS) jako např. MOODLE, CLASSERVER či jiné.  Šetření bylo provedeno na 
všech fakultách ČVUT. Výzkum proběhl jak u učitelů, tak i u studentů. Vybraný zlomek 
výsledků je uveden i v tomto článku. Autor prováděl i šetření přesahující hranici technické 
univerzity a snažil se zjistit stav i na jiných vybraných vysokých školách (není předmětem 
tohoto příspěvku). Na základě výsledků projektu byl na následující rok přidělen další projekt, 
který reagoval a navazoval na projekt předchozí. Vybrané výsledky navazujícího projektu 
budou také předmětem tohoto příspěvku.  
 
 
VYBRANÉ VÝSLEDKY VÝZKUMU 

Výsledky dotazníkového šetření u učitelů ČVUT. Šetření se zúčastnilo 183 VŠ učitelů 
z přibližně 1800 akademických pracovníků ČVUT. Snažili jsme se například zjistit, zda jsou  
učitelé schopní technicky vytvářet e-podklady pro kurzy organizované pomocí LMS systémů. 
Výsledkem bylo, že přibližně 20 % učitelů si myslí, že jsou technicky schopní vytvářet e-
podklady pro kurzy organizované pomocí LMS systémů a nečiní jim to žádné problémy. 
Uvádějí, že zvládnou i tvorbu technicky náročných aplikací. Další skupina přibližně 18% 
učitelů uvedla schopnost vytvořit běžný (základní) kurz. V takovém kurzu se nepředpokládají 
významné multimediální prvky jako je např. animace, simulace, video, které jsou právě pro 
studenta technické univerzity většinou nosné. Pouze malá skupina přibližně 9% uvedla 
schopnost e-kurz vytvořit, ale jen s podporou technického oddělení či kolegy/kolegyně. 
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Překvapivě největší část učitelů 53% uvedla, že ještě neměli možnost něco podobného 
vyzkoušet a žádný kurz nikdy nevytvářeli. V této souvislosti je významné zmínit, že prakticky 
všechny fakulty nabízejí distanční formy studia, kde by tento druh materiálů měl být 
významnou oporou.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. č. 1: Schopnost učitelů vytvářet e-podklady pro kurzy organizované pomocí LMS 
systémů.  

 
Jaké jsou zkušenosti učitelů s vytvářením e-kurzu? Ve vazbě na předchozí graf kde tedy 

53% učitelů uvedlo, že nemohli posoudit a 9% pouze s podporou potvrzuje i následující graf. 
Zde 62 % uvedlo, že nemají zatím žádné zkušenosti. Na druhé straně pouze 9% učitelů má 
dobrou zpětnou vazbu od studentů, kteří si kurz chválí. Těmito učiteli vytvořené kurzy se 
neustále vylepšují i právě na základě námětů a připomínek studentů. Skupina přibližně 24% 
uvedla, že kurz jednou umístili do systému a od té doby ho upravují pouze zřídka či 
maximálně doplňují v případě nutnosti nové podklady. Nemají další informace o jeho 
využívání. Zpětnou vazbu od studentů prakticky žádnou nemají. 5% uvedlo, že vždy spíše 
tápou, jak něco takového vytvořit, ačkoliv jsou odborníky v daném oboru. Neví, jak převést 
učivo do elektronické podoby, chybí zde metodická podpora vytváření těchto kurzů.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. č. 2: Zkušenosti učitelů s tvorbou e-kurzů. 
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Zajímavé bylo i zjištění, že přesto, že má univerzita své specializované pracoviště 

„oddělení multimédií a podpory výuky“, tak většina pracovišť jej pro přípravu a realizaci 
projektů elektronické podpory vzdělávání nevyužívá. Téměř polovina učitelů žádná 
pracoviště nevyužívá a myslí si, že je to pouze osobní záležitost každého učitele. Přibližně 
třetina učitelů  neví na koho  se mohou v podobných případech obrátit. Další, podstatně menší 
skupina, se snaží využívat oddělení technické a počítačové podpory na své 
katedře/oddělení/fakultě, pokud existuje.  

Za podstatné lze také považovat zjištění: 52% učitelů si myslí, že na jeho 
pracovišti/katedře neexistuje strategie ve smyslu aplikace a rozvoje LMS systémů. 32%  
uvedlo, že strategie rozvoje na jejich pracovišti existuje, ale  zaleží pouze na každém učiteli, 
co mu vyhovuje a zda má zájem tyto systémy využívat i pro podporu předmětu, který 
vyučuje. 16% uvádí, že jsou o základních směrech a požadavcích informováni a tato pravidla 
respektují. 

V případě osobního postoje každého učitele 23% z nich spatřuje zavádění LMS systémů 
do výuky jako důležité, významné a přínosné. 56%  si myslí, že jde o vhodný doplněk ke 
kontaktní formě výuky.  19% neví a pouze 2% uvedlo, že je to v práci spíše zdržuje a nevidí 
v zavádění podobných systémů do praxe jednoznačný přínos.              

 
Předchozí grafy se snažily interpretovat vybrané dílčí výsledky, které sloužily k ověření 

stanovených hypotéz. Tento dílčí výzkum potvrdil následující hlavní hypotézy: 
 učitelé (pozn.: přesto, že jde o technickou univerzitu) nemají dostatečné odborné 

znalosti (technické, metodické) pro vytváření e-kurzů v prostředí LMS; 
 tato skutečnost je ještě více zesílena tím, že učitelé na jednotlivých pracovištích 

nepociťují dostatečnou podporu ze strany vedoucích pracovníků pro zavádění LMS 
systémů a tvorby těchto elektronických materiálů; 

 učitelé, kteří již provozují e-kurzy, nevyužívají plně možností LMS systémů a 
v případě aplikace LMS systémů do svých předmětů se omezují převážně na pouhou 
distribuci souborů; 

 na pracovištích není věnována dostatečná pozornost motivování učitelů k vytváření 
kurzů a vůbec k jejich vzdělávání v této oblasti a obecně v používání ICT ve 
vzdělávání.  

Z dílčích hypotéz šlo usuzovat i na ústřední hypotézu: napříč ČVUT neexistuje 
informační strategie pro rozvoj univerzity v oblasti elektronické podpory studia. Přesto, že 
existuje v písemně podobě určitá strategie ČVUT jako celku tak v této oblasti její praktická 
část silně zaostává. V praxi je vidět vysoká míra izolovanosti jednotlivých pracovišť a z toho 
plynoucí nesourodost. Vysoký počet různých softwarů pro e-learning a stále nízká 
kompatibilita jsou důvody z nichž plyne nízká míra spolupráce jednotlivých pracovišť.  

Výsledky výzkumu je možné porovnat např. s faktory ovlivňujícími e-learning, které 
uvádějí někteří autoři. Například hlavním faktorem je dle Zounka (2009) osobní přesvědčení a 
snaha učitele, dle Morón-Garciové (2006) podpora vedoucích pracovníků, e-learningových 
projektů, pedagogiko-didaktická hlediska v podobě např. změny způsobu výuky, nové 
způsoby práce a přípravy na hodinu. Podle Černochové (2003) znalosti a dovednosti 
pedagogického využívání ICT.  

Jako další zpětná vazba a pro dokreslení celkového obrazu bylo provedeno doplňkové 
šetření u studentů. Pro šetření byla vybrána jedna z fakult ČVUT, na které šetření proběhlo. 
Konkrétně se jednalo o fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou. Dotazování se zúčastnilo 
celkem 142 studentů ze všech ročníků bakalářského a magisterského studia. Komplexní 
výsledky nejsou předmětem tohoto článku. Pouze pro ilustraci se podívejme na vybrané 
výsledky. Studenti uvedli, že přibližně ke každému třetímu předmětu nějaká forma 
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elektronické podpory existuje. Z toho plyne, že tento způsob podpory je na fakultě poměrně 
používán a má tedy vůbec smysl ho zkoumat. Zabývali jsme se také tím, z jakých segmentů se 
jednotlivé elektronické podpory skládají. Na základě výsledků lze konstatovat, že silně 
převažují statické prvky, jako např. studijní materiály, cvičné příklady, zprávy z předmětu a 
odkazy na jiné stránky s podobným zaměřením. Naopak zadávání úkolů přes web, fórum, či 
interaktivní testy patří spíše k raritám. Nejčastější prvkem vůbec jsou studijní materiály.  
Tento výsledek ilustruje následující tabulka. 
 Nikdy Jednou Někdy Často Téměř 

vždy 
Vždy 

Zprávy z předmětu 10,00% 20,00% 51,00% 15,00% 3,00% 1,00% 
Studijní materiály 0,00% 13,00% 30,00% 41,00% 11,00% 5,00% 
Odkazy na www 
stránky  

12,00% 17,00% 46,00% 15,00% 6,00% 4,00% 

Fórum 69,00% 17,00% 9,00% 4,00% 0,00% 1,00% 
Zadávání úkolů 15,00% 26,00% 36,00% 19,00% 4,00% 0,00% 
Cvičné příklady 6,00% 11,00% 64,00% 19,00% 0,00% 0,00% 
Interaktivní testy 84,00% 16,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 
Obr. č. 3: Tabulka z jakých segmentů se jednotlivé elektronické podpory skládají.   

 
 Obecně lze říci, že představy studentů a učitelů jsou často velmi rozdílné. Např. 

elektronické podklady o kterých si učitelé často myslí, že jsou pro studenty dostatečné, kde 
jsou všechny potřebné věci k dispozici, považují studenti z jejich pohledu za nedostatečné, 
málo interaktivní apod. Dále jsme zjišťovali celou řadu otázek a postojů studentů. Např. v 
kterých okruzích předmětu by se podle nich e-learning dal použít. Tuto otázku drtivě vyhrály 
předměty zaměřené na programování (které v rámci této fakulty mají své významné místo 
v rámci studia). Z výzkumu lze usuzovat i na to, jak by si studenti této konkrétní fakulty 
představovali zapojení e-learningu do výuky. Jednoznačně vítězí varianta podpory výuky, 
maximálně by část (poměrně významná) přistoupila na snížení hodinových dotací předmětů. 
Čistě elektronickou formu by si v současné době, a na takto zaměřené fakultě, rozhodně 
studenti, v rámci prezenční formy studia, nepřáli. U distančních studentů je logicky situace 
přesně obrácená.  

Vývoj a inovace v oblasti ICT jsou stále značně vysoké. Implementace těchto 
technologií do vyučovacího procesu a práce učitelů vyžaduje určitý čas. Výzkum také 
jednoznačně poukázal na to, že učitelé a jejich pojetí výuky zcela nereflektuje a nemění se tak 
rychle jako technologický vývoj. E-learning jako další z nástrojů v rukách učitele zůstává 
zatím využit jen částečně.  

 
APLIKACE VÝSLEDKŮ  

Výsledky výzkumu jsme se snažili zohlednit při přípravě metodiky a školení pro 
odborné asistenty na ČVUT. Snahou bylo uchopit problematiku komplexně a věnovat se 
nejen technologiím ale především i pedagogickým, psychologickým a didaktickým aspektům 
elektronického vzdělávání. 

Proběhla školení a souběžně byl připraven i materiál v podobě kurzů. 
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Obr. č. 4: Ukázka obrazovky kurzu pro začátečníky.   
 
 

 
Obr. č. 5: Ukázka obrazovky kurzu pro pokročilé 
 
ZÁVĚR  
Elektronické vzdělávání je vysoce dynamický jev. Moderní technologie jsou již nedílnou 
součástí dnešní doby. Vyučování a ani učitelé nezůstávají ve vakuu, ale jsou vystaveni tomuto 
technologickému pokroku. Výzvou stále zůstává pedagogicko-didaktické uchopení celé 
problematiky a její navázání na historicky dobře založené základy v podobě programového 
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vyučování. V současné době autor chce navázat na tyto provedené výzkumy a realizuje 
rozsáhlý výzkum na středních školách technického zaměření v České republice. Podrobně 
bude problematika elektronického vzdělávání rozvedena v připravované stejnojmenné 
monografii. 
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3.47 MODERNÍ TECHNIKA A JEJÍ HISTORIE – MOTIVAČNÍ 

ČINITELÉ PRO STUDIUM 
 
MODERN TECHNOLOGY AND ITS HISTORY – MOTIVATIONAL FACTORS FOR 
STUDY 
 
Bohumil VYBÍRAL 
 
ÚVOD  

V současné společnosti pociťujeme velký nedostatek zájmu mládeže o studium nejen 
matematiky a fyziky, ale i technických oborů. To se projevuje v malém zájmu mládeže o 
studium těchto oborů na středních a vysokých školách technického a přírodovědného 
zaměření. Jde o velmi závažnou skutečnost, nad níž by se měli zamýšlet nejen samotní žáci, 
rodiče a učitelé škol všech stupňů, nýbrž především politici, protože tento problém může 
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velmi nepříznivě ovlivnit pozitivní rozvoj společnosti. Příčin této skutečnosti může být 
několik. 

•   V rodině a na školách nižších stupňů není již u malých dětí budován pozitivní vztah 
k technice a k přírodním vědám.  

•   Základem technických oborů je fyzika a matematika. Nedostatky se nalézají ve výuce 
hned při budování jejich základů – výuka je často vedena formálně, málo se 
zdůrazňuje aplikační motivace, ve fyzice se neprovádějí experimenty. Tak žáci 
postupně ztrácejí kontext s látkou a učení je nebaví. 

•   Neúspěchy ve studiu matematiky, fyziky na školách pak vedou veřejnost k tlaku na 
školní správu, která mu často ustupuje, což se projevuje ve snižování hodinové 
dotace na fyziku, ostatní přírodní vědy i matematiku. To dále zhoršuje stav. 

•   Moderní technika (pod vlivem rychlého rozvoje fyziky jako vědy) samozřejmě 
využívá nejnovějších poznatků fyziky a technických věd (např. mikroprocesorů 
k řízení funkcí různých strojů a zařízení); čímž se stává pro málo poučeného 
uživatele či pozorovatele stále obtížněji pochopitelnou.  

Předložená stať zdůrazňuje neoddělitelnou vazbu techniky s fyzikou a matematikou a 
naznačuje cesty, jak podněcovat mládež k vyvolání většího zájmu o studium fyziky a 
technických disciplín a tak zlepšit současný neutěšený stav. 
 
CESTY ZVYŠOVÁNÍ ZÁJMU O STUDIUM FYZIKY A TECHNIKY  

Nemá-li dojít k fatálnímu poklesu tvůrčích schopností členů naší současné (a budoucí) 
společnosti, je třeba děti již od útlého věku vést k pozitivnímu vztahu k technice a 
elementům tvůrčího myšlení. V rodině a v mateřské škole k tomuto cíli přispívají technicky 
zaměřené hračky a stavebnice typu LEGO. Ve věku kolem 10 let jsou to různé technické 
stavebnice (počínaje stavebnicí typu MERKUR). Ve škole má samozřejmě rozhodující roli 
matematika a přírodověda na 1. stupni a fyzika s chemií a matematikou na 2. stupni a na 
střední škole. Nesmírně důležitý je neformální přístup k výuce těchto předmětů. Významné je, 
když se žák dozví, jaké technické aplikace má jev probíraný v přírodovědě nebo ve fyzice. Je 
proto třeba děti motivovat aplikačními příklady, se kterými se setkávají na každém kroku – 
jak v přírodě, tak v technických prostředích, které využívají. Současná technika přináší 
spotřebiteli na jedné straně svým výkonem a množstvím funkcí velikou užitnou hodnotu, na 
druhé straně je její funkční činnost většinou málo pochopitelná. To může mnohého 
potenciálního zájemce o techniku odrazovat od hlubšího zájmu o tento obor. Pochopit ji 
vyžaduje systematickou činnost a zájem o studium, ke které může mládež přivést i práce s 
technickou stavebnicí [2].  

Mládež dřívějších generací měla určitou výhodu v tom, že technika byla jednak méně 
složitá, jednak technické výrobky (např. radiopřijímače) na trhu hůře dostupné. To mládež 
vedlo k velmi užitečné činnosti, jakou např. bylo radioamatérství. To byla nejen vhodná 
zábava, nýbrž i praktická škola stavby a činnosti elektronických systémů (žhnoucí elektronka 
byla pro amatéra názorně průhledná, kdežto dnešní složitý mikroprocesor je pro něj „black 
box“ jen s množstvím vývodů). Pozitivním výsledkem této činnosti bylo i vypěstování 
užitečné manuální zručnosti. K tomu mládež dospěla též modelářstvím (lodí, vlaků, letadel). 
Tato činnost je u dnešní mládeže velmi na ústupu – zájem se soustředil na hru s počítačem a 
na brouzdání po internetu. Na jistém ústupu bohužel je i velmi žádoucí praktická činnost 
žáků/studentů ve fyzikálních, chemických a technických laboratořích. Školní správa 
systematicky snižuje hodinové dotace přírodovědných předmětů a to se nejpohodlněji 
uskuteční tím, že se zmenší praktické činnosti. Malá zručnost a manuální zkušenost se 
negativně projevuje i u špičkově talentované mládeže, jak mám možnost sledovat na světové 
soutěži Mezinárodní fyzikální olympiáda. Na ní je mj. zařazována náročná experimentální 
úloha (i když naše účastníky na laboratorní práci speciálně připravujeme, bývá experimentální 
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činnost nejslabším článkem naší účasti – jinak celkově zpravidla velmi úspěšné, zejména 
v rámci Evropské unie).   

K pozitivnímu zájmu o techniku (a o fyziku) samozřejmě vede i ohlédnutí zpět do 
historie technických vynálezů a technických výrobků. Ty naši předkové vyráběli s úctou a 
láskou (mnohé staré technické výrobky jsou doslova uměleckými díly). Přehled nám 
poskytují krásné expozice v technických muzeích. K technické výchově a k podnícení zájmu 
o studium fyziky a technických oborů může přispět několik motivačních činitelů: 

•   Povzbuzovat touhu po fyzikálním poznávání světa a jeho významu pro různé 
užitečné aplikace, zejména v technice. 

•   Připomínat a vysvětlovat technické aplikace fyzikálních jevů ve výuce fyziky. 
•    Demonstrovat reálné fyzikální experimenty a modely technických zařízení ve výuce 

fyziky a v technických předmětech. 
•    Využívat teoretických (matematických, fyzikálních a technických) poznatků k řešení 

konkrétních tvůrčích problémů. 
•   Využívat výpočetní techniku a internet k simulování fyzikálních dějů a činnosti 

technických zařízení a rovněž k řešení konkrétních problémů, včetně laboratorních 
úloh. 

•   Pořádat exkurze k poznání realizace teoretických poznatků z výuky. 
•    Připomínat roli člověka v historii procesu vývoje fyziky a techniky; pořádat 

komentované návštěvy technických muzeí. 
•   Pěstovat u mládeže manuální zručnost: např. ve výuce fyziky samostatnou prací 

v laboratořích. Mimo výuku: doporučovat práci se stavebnicemi podle stupně 
vyspělosti žáka (v dospělejším věku různé stavebnice z elektrotechniky, elektroniky, 
optiky), oživovat radioamatérskou činnost a technické modelářství.  

 
Vzdělávání ve fyzice a technice má hodně společného; především je společný teoretický 

a experimentální základ obou oborů. Velmi žádoucí tedy je i spolupráce učitelů v obou 
oblastech – společný přístup k řešení problémů ve výuce, používání stejné terminologie a 
symboliky veličin a jejich jednotek, přesné formulace fyzikálních zákonitostí. Vhodnou 
formou jsou semináře o technických aplikacích fyziky, o využívání počítačů a internetu ve 
výuce. 

 
ZÁKLADEM TECHNICKÝCH APLIKACÍ JE FYZIKA 

Role fyziky, jako vědy vytvářející fyzikální obraz světa, vědy poskytující modely 
chování fyzikálních objektů a modely jejich struktur, má především velmi pragmatické 
vyústění v technických aplikacích. To si mnozí mladí lidé málo uvědomují, i když jsou to 
právě oni, kteří tyto aplikace samozřejmě a ve velkém využívají (internet, počítače, mobily 
s četnými funkcemi). Vytváří se nám tak mohutný nástroj k motivaci studia fyziky a 
technických oborů.  

V historii společnosti lze najít řadu příkladů, kdy aplikace výsledků poznávání silně 
zasáhla do dalšího vývoje a chování celé společnosti. V posledním půl století je to např. 
aplikace fyziky pevných látek v mikroelektronice, které umožnily např. prudký rozvoj úrovně 
telekomunikací a především výpočetní techniky a jejich různých aplikací – viz pojem 
„počítačová gramotnost“. Hromadná výroba počítačů a konkurence na trhu přitom ovlivňuje 
dostupnost a snižuje prodejní cenu tohoto artiklu. Na počátku vývoje mikroelektroniky stáli 
fyzikové s objevem a použitím tranzistoru. Tranzistor byl teoreticky popsán již roku 1928 J. 
Lilienfeldem a roku 1934 O. Heilem. Avšak až objev PN-přechodu na polovodičích, který 
učinil roku 1939 W. Schottky, umožnil v roce 1948 konstrukci funkčního tranzistoru 
(Bardeen, Brattain, Shockley). Od 60. let následoval intenzivní aplikovaný výzkum 
a hromadná výroba. Začaly se vyrábět integrované obvody se stále větší hustotou integrace a 
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od 80. let mikroprocesory určené zejména do stolních počítačů. Např. mikroprocesor Intel 
Pentium-M (Banias) o plošném obsahu řádu cm2, používaný pro svou nízkou spotřebu 
zejména v noteboocích, obsahuje 77 milionů tranzistorů, pracuje s frekvencí 1,6 GHz a má 1 
MB vyrovnávací paměti. 

Uvedený pokrok v mikroelektronice umožňuje mj. stavbu stále výkonnějších, 
rozměrově menších a cenově dostupnějších počítačů. Jestliže počítače z 50. let, osazené 
elektronkami a později jednotlivými tranzistory, vyžadovaly pro instalaci celý sál, tak 
počítače ze 60. a 70. let s integrovanými obvody jen skříň. Počítače od 80. let 
s mikroprocesory se již vejdou na desku stolu nebo do kufříku či do dlaně a jsou masově 
rozšířené mezi miliony uživatelů. G. Moore, jeden ze zakladatelů firmy INTEL, roku 1965 
předpověděl, že počet aktivních prvků (tranzistorů) v mikroprocesoru se zdvojnásobí zhruba 
každé dva roky, což se dosud přibližně stále potvrzuje. S rostoucím počtem aktivních prvků se 
úměrně zvětšuje i jejich plošná hustota v mikroprocesoru. Proto standardní počítač dnes 
rychle morálně stárne, tj. svým výkonem, zastarává a do čtyř let je prakticky nepoužitelný pro 
nové programy, resp. software.  
 
PŘÍKLAD TECHNICKÝCH APLIKACÍ – MECHANIKA TEKUTIN 

Pevné místo ve výuce fyziky – i přes různá omezení časovými dotacemi – by měly 
zaujímat také technické aplikace. Studenti se 
s nimi také setkávají v úlohách na fyzikálních 
soutěžích, zejména na národní a mezinárodní 
Fyzikální olympiádě. Proto se snažíme v 
Knihovničce Fyzikální olympiády věnovat 
pozornost také technickým aplikacím, a to jak 
formou vhodně volených příkladů a úloh, tak i 
samostatnými tituly. Pokud jde o mechaniku 
tekutin, byly pro řešitele Fyzikální olympiády, ale 
i pro učitele fyziky a pro techniky, zpracovány 
tyto publikace: 

•  Mechanika ideálních kapalin [6]     
•   Mechanika ideálních plynů [7] 
•  Aplikovaná mechanika tekutin [8] 

 
V prvních dvou titulech jsou technické 

aplikace uvedeny formou příkladů a úloh, kdežto 
třetí publikace (obr. 1) je zcela zaměřena na 
významné technické aplikace mechaniky tekutin. 

 
                                    Obr. 1 Obálka 

publikace [8] 

Publikace [8] má tuto strukturu: 
•   Síly při proudění tekutin (věta o změně hybnosti proudící tekutiny, odporové síly při 

proudění tekutin, příklady, úlohy). 
•   Zařízení založená na změně hybnosti tekutin v příkladech (Peltonova turbína, vrtule 

letadla, proudový reaktivní motor, rovnotlaká parní turbína, raketový motor, vodní 
pohon obojživelníku). 

•   Pohyb raket (pohybová rovnice rakety, Ciolkovského úloha, vícestupňové rakety, 
raketa v gravitačním poli, příklady, úlohy).  

•   Pohyb letadel (letadlo jako těleso o šesti stupních volnosti, aerodynamické síly 
působící na křídlo, let a řízení letadel, pohon letadel). 
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Na rozdíl od mnohých odborných technických textů je zde důsledně uplatňován racionální 
fyzikální výklad, současná fyzikální terminologie a symbolika. 
 
HISTORIE FYZIKY A TECHNIKY JAKO MOTIVAČNÍ ČINITEL 

Odhalování tajemství přírody, poznávání zákonitosti fyzikálních jevů a jejich využívání 
pro blaho člověka, je dlouhodobý a složitý proces. Poutavě o tom pojednávají např. publikace 
[3], [4]. Je vhodné s tímto historickým procesem občas seznamovat i mládež – představuje 
totiž významný potenciál pro povzbuzení jejich zájmu o techniku a přírodní vědy.  

Ve fyzikálních sbírkách škol různého typu (dokonce i některých základních škol) lze 
najít zajímavé a cenné historické přístroje a demonstrační pomůcky. Jde zejména o školy 
založené před sto a více lety. Na přelomu 19. a 20. století totiž existovaly specializované 
firmy, které vyráběly pro výuku fyziky i pro fyziku jako vědu přístroje, které byly nejen 
precizní co do funkce a řemeslného provedení, ale také krásné na pohled. K takovým českým 
firmám až do znárodnění průmyslu po roce 1945 patřila především pražská FYSMA, dále firmy 
LOGIA a KMENT. České školy zásobovaly rovněž německé firmy jako PHYWE a LEYBOLD (ta 
byla založená již roku 1868; obě firmy úspěšně působí na trhu dodnes) a též firmy MAX KOHL 
Chemnitz a FERDINAND BERNECKE (založená roku 1859). Velký německý elektrotechnický 
koncern SIEMENS & HALSKE (dnes působící na celém 
světě) měl rovněž divizi fyzikálních přístrojů a 
demonstračních pomůcek. Historické přístroje vyráběné 
uvedenými firmami jsou dnes pro svou estetičnost bohužel 
vyhledávaným artiklem zlodějských mafií. Řada škol 
v Čechách a na Moravě byla v posledním dvacetiletí takto 
vykradena a přístroje nenávratně zmizely v nějakých 
soukromých sbírkách anebo bazarech. Je třeba si vážit 
důvtipu a umu naších předků a tyto technické poklady na 
školách, kde ještě poskromnu zůstaly, dobře zabezpečit 
proti zcizení.  

Je velmi záslužné, že historii měřicích přístrojů a 
technických zařízení věnují pozornost také některá muzea, 
zejména technická. Pěkným českým muzeem je nově 
dislokované Technické muzeum v Brně, kde je však 
fyzikálních měřicích přístrojů poskrovnu. Roku 2008 zde 
byla dočasně instalována expozice soukromé sbírky 
fyzikálních přístrojů a technických kuriozit velmi 
schopného jemného mechanika Karla Šebely (1912-2002) 
– viz např. obr. 2. 

  
Obr. 2 Galvanometr SIEMENS & HALSKE – kolem roku 1900 – ze soukromé sbírky Karla Šebely (foto B. 
Vybíral)        

Naše Národní technické muzeum v Praze, po dlouhodobé rekonstrukci v roce 2011 
znovu otevřené, má ve svých sbírkách také kolekci fyzikálních a astronomických měřicích 
přístrojů (např. obr. 3) a soustav dalekohledů. Dominují zde zajímavé a krásné exponáty: 
vedle dopravní techniky (obr. 5) také fotografické, typografické a vojenské techniky a 
architektury.  

 Nejkrásnější sbírky z oblasti techniky a fyziky má Deutsches Museum v Mnichově 
(příklad jednoho z exponátu je na obr. 4). Exkluzivitě muzea rovněž odpovídá velká 
návštěvnost – nejen mládeže, ale i celých rodin za zvýhodněné vstupné (stejně je tomu nyní i 
u NTM v Praze). Některé přístroje a experimenty si zde může návštěvník sám oživit a sám 
provést kvalitativní pozorování (v brněnském technickém muzeu mají k tomuto účelu zřízenu 
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přímo fyzikální laboratoř pro mládež). Prim v muzeích s fyzikální tématikou má bezpochyby 
Museo di Storia della Fisica italské University v Padově. Je to univerzita s tradicí již od roku 
1222, které si dovede patřičně vážit; učil na ni i Galileo Galileji. Toto muzeum vydalo i 
tištěné katalogy svých sbírek, např. [5]. Krásné historické fyzikální a astronomické přístroje 
s původem již od roku 1600 jsou v muzeu Mathematisch-Physikalischen Salon. Salon je 
součástí galerie Zwinger v Drážďanech. Připomínání historie je nejen většinou zajímavé a 
velmi poutavé avšak je především motivační pro vyvolání hlubšího zájmu o fyziku a 
technické obory. 

 

 
 

Obr. 3 Rovníkové sluneční hodiny – rok 1764, Národní technické muzeum Praha (foto B. Vybíral) 
Obr. 4 Magnetometr (detail) – rok 1850, Deutsches Museum Mnichov (foto B. Vybíral) 

 
ZÁVĚR  

V dnešní době, kdy předmět Fyzika na školách různých stupňů trpí malým zájmem až 
nezájmem žáků/studentů (i jejich rodičů), je třeba hledat různé motivační činitele, které by 
zájem o fyziku a navazující technické obory zvýšily. Historie fyziky a techniky, zejména 
fyzikálních a technických měření, ukazují na činnost tvořivého subjektu – člověka, který 
vstupuje do objektivně probíhajících přírodních dějů jako pozorovatel a měří. K tomu si musí 
vytvořit observační prostředky (tj. metody měření a měřicí přístroje). Člověk měří fyzikální 
stavy látek a průběh fyzikálních jevů, zpracovává výsledky měření a hledá obecné 
matematické modely jejich časových a prostorových změn, které se nazývají fyzikální 
zákony. Hledá rovněž souvislosti s jinými jevy a sleduje, jak je možné zkoumané jevy vhodně 
využít. Tak následují za teorií technické aplikace. To vytváří dobrodružství poznávání přírody 
a technických činností, které poutavě podáno a ve vhodný okamžik studentovi uvedeno, 
nepochybně zvýší jeho motivaci pro studium fyziky jako takové a rovněž navazujících 
technických oborů.  

S přístroji je třeba umět zacházet – manuálně s nimi pracovat a k tomu je nutná 
soustavná práce a praxe ve fyzikální laboratoři. Chvályhodná je každá iniciativa, která vede 
k větší aktivitě v práci s přístroji v laboratoři ve škole nebo s jednoduchými prostředky i 
doma. Může jít o klasické metody měření anebo o metody využívající počítače a internet (viz 
např. [1]).  

Na závěr shrnu některé vhodné a osvědčené motivační činitele pro děti a studenty, které 
souvisí s výukou jak fyziky, tak technických předmětů: 

• Při výkladu látky ve fyzice (a chemii) nebýt formální, uvést příslušný experiment, 
upozornit na historické souvislosti a zajímavosti. Vhodné je experiment 
demonstrovat alespoň v jednoduché formě reálně (pokud lze) anebo předvést kopii 
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historického materiálu, který se k němu vztahuje anebo i provést jeho počítačovou 
animaci. 

• Upozornit na význam měření probírané veličiny – ukázat přístroj anebo jeho 
obrazovou reprodukci, uvést zajímavosti z jeho vývoje. 

• Uvést vhodné praktické využití jevu – zejména jeho technické aplikace. 
• Provádět důsledně laboratorní měření (klasicky i s využitím počítače) a tak 

významně přispívat ke zlepšení manuální zručnosti žáků. Klást důraz na samostatnou 
práci a preferovat tvůrčí experimentální úlohy. 

• Oživovat manuální technické činnosti mládeže – osvědčenou práci se stavebnicemi, 
radioamatérství, modelářství. 

• Školní výlety nebo exkurze vhodně spojovat s komentovanou prohlídkou 
technického muzea.  

Fyzika a technické vědy jsou obory nejen krásné, nýbrž i nesmírně důležité pro pozitivní 
vývoj společnosti. Je zapotřebí mládeži trpělivě odhalovat jejích tajemství a dodávat jí sílu a 
odvahu pro jejich soustavné studium.  

 

 
 
Obr. 5 Dopravní hala v Národním technickém muzeu v Praze (2011); sportovní automobil WIKOV 7/28 

(Prostějov) – rok 1929; detail motocyklu Slavia CCR, LAURIN & KLEMENT – rok 1905 (foto B. Vybíral) 
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3.48 MODEL OF CONTENT TECHNOLOGY EDUCATION 

 
Wojciech WALAT 

 
INTRODUCTION 

The problems of modelling the contents of technology education are extremely 
complicated from the view of pedagogical theories, as well as didactic and educational 
activities undertaken teachers. Modern technique is different from the they, which existed five 
or ten years before. Contents dominating so of parish churches from the scope of craft 
(characteristic for various kinds of slojd) are of note sufficient. In the contents plane the 
technology education should be based on a model consisting of “universal” activities, 
characterising technique at various stages of its development. A model of technical activity is 
such a model.  

 
ACTIVITIES SEIZURE OF CONTENT OF TECHNOLOGY EDUCATION  

This in which one manner of content given domains of education are well-chosen, and 
then arranged, that is to say which one create structure decides about processes didactic 
stepping out in given schools object. Content of teaching this is – most simply – of what 
learns, more exactly we can say, that content of education is collection planned activities of 
schoolboy, appointed across substance of teaching and planned psychical change [1].  

Accepting, that content is all this, of what teacher wishes to teach schoolboy organising 
in this of aim didactic processes, we can point two conceptions of content of teaching:  
- information, leaning on knowledge, accenting memorisation and reproduction of theory 
knowledge, and so rich information, but poor activities;  
- activities, leaning on skills, accenting production and use of message, and so rich activities, 
but poor information [2].  

 
ARRANGEMENT CONTENTS OF TECHNOLOGY EDUCATION  

Technical contents in area bets oneself resignation from cognition individual, separate 
from oneself of domains of technique on thing of cognition and of using with methods 
interdisciplinary (universal), resistant on changes connected with dynamic development of 
technique. Approach such protects us before overload of programmes of teaching across 
superfluous information, is however rich in activities technical. This leads to necessities of 
settlement and arrangements of content of technology education according to characteristic 
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phases of activity undertaken across man. Best to this of aim grants model of activity, which 
consists oneself from seven phases (draw. 1). Model this was of service as base of 
constructing structures of content of handbooks to learning technique and technology 
information [3].  
 

 
 
Draw. 1. Structure of model of technical activity  
 

Phase of recognition of technical situation 
(handbook for classes 1 grammar-school p. 15) 
[4], we call also phase of identification. It joins 
oneself with describing knowledge and with 
valuing all of elements consisting on situation, and 
across this mans technical environment in given 
time. Them are objects, devices and machines, 
processes and occurrences of technique. They 
can co-operate with elements of nature and man. 
Our interests object are here results hitherto 
existing peoples technical activities, which fold 
on content of situation. We are interested all 
products (objects, machines, devices and tools) 
and compositions (methods of activities, 
methods of organisation, technical rules and 
principles, technical messages and records), and 
also whole of a public of relation in which one 
they in given time are entangled, deciding at last 
about mans “situation” (profitable-unprofitable).  
 

Phase of technical designing (handbook 
for classes 1 grammar school p. 43) [4]. 
Recognition of situation leads to it 
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understandings, often it transformations and conferment subjective meanings. Confrontation 
this meanings with experience and with knowledge of man (with knowledge of rights and of 
rules) permits on considering of transformations of situation or only it select of element. 
Whole of a public these of forms of activities technical we call with designing. Can it rise 
character of designing general (complex) and to refer can of objects, of situation, change of 
relation – of activities etc. It can to embrace also activities redesigned of existing products or 
designing being lacking of elements. We speak about designing accommodation, interpolation 
and extrapolation.  

Activities designing – as a rule join with necessity of introduction oneself with suitable 
literature, with catalogues or with folders. It will needs also often of researches laboratory - 
and modelling.  

Results of researches project, so-called 
projects, are recorded. Comes into being records 
of project. Recording executed one-can words or 
graphically, with sketch or of different types with 
drawings technical. Projects have to embrace to 
recordings evaluated of conceptions of idea. 
Express manners of using well-known 
regularities in concrete situations.  
 

Phase of technical constructing 
(handbook for classes 1 grammar-school p. 50) 
[4] – it is seizing shortest - materialising of idea. 
Embraces it analysis of possibility realisation of 
technical project, it is papers of paperwork. 
Characteristic forms of constructional activities 
are: calculations technical, calculations resistant, 
laboratory researches, selection of constructional 
materials, papers optimum shapes of elements 
not standardised, paper of compositions of 
unification and standardised elements, 
modelling, research of models, paper of 
paperwork, on which consist necessary 
descriptions, compositions, calculations, 
constructional drawings of elements, 
composition drawings etc. 
 

Phase of programming of activities is this 
phase of activity, which embraces whole of a 
public of activity about character organisational 
(handbook for classes 1 grammar school p. 73) 
[4]. Refer they analysis of paperwork, papers of 
processes technological, papers indispensable 
paperwork, embracing among other things selection of tools, selection of technological 
parameters etc.  

Essential part perform here also activities connected from working out of plans of 
organisation of activities seized in form of time-tables or nets of dependence.  
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Phase of production, realisation prepared activities, and this phase of activity most well 
known and from times slojds in education technical prevailing. Too often seized in this to 
phase of form of activities technical limited to processes productive (handbook for classes 1 
grammar school p. 92) [4]. We embrace this with phase as well activities connected with 
preparation of materials and of positions of work, how also farther tracing on the ground of 
paperwork, formation of materials in elements peaceably with worked out technological 
processes. It can accept character of manual or machine tooling, tooling with machine cutting 
or tooling (paper, substances, thin sheet metals), 
however also of pouring off. With processes 
these unite control activities, processes of joining 
of materials and of montage of elements.  
 

Phase of exploitation of technical products 
embraces service (function useful products), 
regulation (adaptation to needs of user), 
preservation (protection of technical fitness) 
(handbook for classes 1 grammar school p. 124) 
[4]. In structure of exploitation are found also 
activities and diagnostic activities, however 
through this and measuring - and repair. In these 
case is realizing road safety education [5]. 
 

Phase of liquidation negative results of 
activities, however also liquidation used 
machines and of devices (handbook for classes 1 
grammar school p. 132) [4]. We embrace this 
with phase of activity about character economic 
and ecological. They will need estimations of 
condition technical structures, of disassembly, of 
selection of elements, of regeneration of 
elements or of condition of environment.  

Leaning technical acceptance for base 
arrangement contents of technology education of 
characteristic phases of activity permits to shake 
oneself free from necessities continuous 
additions of information from every now and 
again new technology domains, on thing of 
teaching oneself skills on its methods.  
 
 
 
SPIRAL ARRANGEMENT OF CONTENT 
OF TECHNOLOGY EDUCATION  

About arrangement of content of 
technology education not maybe to decide 
oneself logic and arrangement of content of 
activities technical man. To them of realisation 
one should prepare schoolboys basing on topical 
level them of psycho-physicals development and 
system of justification. 
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Leading arrangement contents maybe to be: lines (taking into account basic criterions 
logical cohesion and regularities), concentric (taking into account postulate of concentrating 
contents of teaching round common idea) and spiral (then, when ideas round of which 
contents will concentrate create system of line of vertical arrangement of content for each 
classes).  

From regard on dynamic character of development of technical modelling of 
programme of teaching to be based one should on cognition through schoolboys of system 
methods of technique. From elementary methods of activities technical on level of elementary 
education for systems of activities technical on level Polish secondary school. At such 
foundation only possible to emotions contents model of technology education is spiral 
arrangement (draw 2) (wrote about spiral model J. Bruner [6]).  

Proposed model of arrangement of content folds in basic parts from core contents, round 
which are found contents complementing, supplementary and widening. Whole has form 
truncate cone (upside-down base to tops), in what contains oneself idea spiral arrangement of 
content.  
 

 
 
Draw. 2. Spiral model of arrangement of technology education content [3]. 
 

If we will cut cone with areas parallel to bases, we will receive sequence of truncated 
cones symbolising each stages of education. Two first represent elementary and primary 
school, third grammar school, and however fourth polish secondary school. Changes 
psychical taking place in result of leadership of activities technical through schoolboys on 
every stage of education one can qualify in manner following:  
- stage first represents level of technical orientation;  
- stage second marks level of technical observation and interpretation occurrences in 
environment of man;  
- stage third is level of technical analogy;  
- stage fourth, this level of technical activities systems (of full competence).  

General contents 
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SUMMARY 

Problems of modelling contents of technology education is not as usual complicated as 
well from point of view theory, how also of didactic activities undertaken through teachers 
often basing on one's own experiences from times of learning. Use model of activity permits 
to include every now and again new methods of activities technical as warp designed of 
didactic situation.  
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3.49 ON A LINEAR APPROXIMATION USED IN THE MASS-

ENERGY CONVERSION PROBLEM  
 
Tomáš ZDRÁHAL 
 
PRELIMINARY  

The aim of this article is to show that even very simple approximation - the standard 
linear approximation - enables us to understand the relation between the mass and the energy. 
Usefulness of the linear approximation 

 
For the solution of the problem of the conversion of mass to energy is demonstrated here. 
 
THEORETICAL BACKGROUND 

If a problem of one independent variable is linearized we get objects in terms of linear 
algebra quite trivial, because one-dimensional. So linear algebra does not say too much to the 
classical infinitesimal calculus of one variable. Another situation arises when examining 
functions of several variables. Here already most of notable statements have linear algebraic 
cores - e.g. the differential. Many physics laws (Hooke's Law, Ohm's Law, etc.) are nothing 
than the linear version of more accurate but much more complicated laws, because non-linear. 
Actually, all physics theories (non-relativistic mechanics) can be understood as linearized 
versions of more complete theories (the theory of relativity). 

The importance of approximations stems from the fact that so many of the functions we 
deal with in science and engineering are too complicate. On the other hand we can in these 
cases sometimes approximate such functions with simpler ones that give the accuracy that is 
enough to solve problems described by more complicated functions.  
 
LINEAR APPROXIMATION AND MASS-ENERGY CONVERSION PROBLEM  

In spite of the fact above mentioned, namely that the linearization of a problem of one 
variable is not usually effective enough, we would like to demonstrate here how useful the 
linear approximation 
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could be for the easy solution of one applied problem - the problem of the conversion of mass 
to energy. 

Let us start with Einstein's formula for the mass of a body 

 
where  represents the mass of this body if it is not moving, by v the velocity of the body is 
denoted and c is the speed of the light. We can do with the above formula whatever, e.g. we 
could ask for the increment  

 
e.g. for the increase in mass that results from the added velocity v. 
Thus, 

 
We could continue with a routine arithmetic but neither reasonable mathematical expression 
for the increment  nor reasonable interpretation of the increase in mass would be found. 

Let us leave our problem concerning  therefore and let us start with the (standard) 
linear approximation: 
If the function y = f(x) is differentiable at x = a, then  

 
is the linearization of f at a. 
The approximation 

 
is the (standard) linear approximation of f at a. 
There is no problem, assuming the Power Rule 

 
valid for any real number and 1+x > 0, to show that the linearization of the positive function 

 at the point a = 0 is , i.e. 
 

This linear approximation is good for values of x near zero and is frequently used specifically 
in physics and engineering. We will show how useful is this approximation for our problem 
with the increment of the mass of a body  

First, if we substitute for x and  for n in the linear approximation 

 
we get 

 
If we treat  as a quotient we have 

 
Second, let's go back to the formula for  
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When v is very small compared to c (as common in real life situations),  is close to zero and 
it is possible to use the above standard linear approximation 

 
(we substituted  for x) to write 

 
or 

 
Third, in Newtonian physics, is the kinetic energy (K) of the body, and if we 

rewrite the last expression in the form 

 
we see that 

 
In other words, the change in kinetic energy  in going from velocity 0 to velocity v 
equal , i. e.  equals the increment of the mass of a body times the square of the 
speed of light. 
 
CONCLUSION 
We have demonstrated how useful could be a linear approximation in an applied problem. 
More precisely we have found by means of the linear approximation how the conversion of 
mass to energy looks like. Miraculous, if we remember we had started to "play" with 
Einstein's formula ☺. 
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3.50 FOTOMETRICKÁ MĚŘENÍ JAKO NÁSTROJ MOTIVACE 
 
PHOTOMETRIC MEASUREMENT AS A TOOL FOR MOTIVATION  
 
Jaroslav ZUKERSTEIN 
 
ÚVOD  

Při praktické výuce v předmětech technického zaměření se velmi často realizují různá 
měření veličin, v tomto případě navození aktivní a tvůrčí atmosféry v hodinách je předpoklad 
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pro bezproblémovou interakci učitel a student a dosažení požadovaných výsledků při 
vzdělávacím procesu. Tato skutečnost je dána především navozením takových podmínek, 
které u studenta probudí zájem o poznání. Je třeba udělat všechno pro to, aby byli studenti při 
vyučování vhodným způsobem motivováni.  

Velmi dobrý nástroj pro zvyšování zainteresovanosti je zařazování fotometrických 
měření v předmětu Elektrotechnika, zvláště pak jako problémovou úlohu. Metoda řešení 
problémů je z hlediska práce studenta velmi aktivizující způsob, jak dosáhnout jeho odpoutání 
od klasického způsobu získávání a reprodukce poznatků. Velký význam má tato metoda 
v procesu rozvoje tvořivého myšlení. V první fázi je třeba žáka postavit před určitý problém, 
který má vyřešit.  
 
PROBLÉMOVÁ ÚLOHA 

Zadávanou problémovou úlohou v oblasti fotometrických měření je nalezení odpovědi 
na otázku, zda je v reflektoru možno nahradit stávající žárový zdroj světla ekvivalentem 
v podobě diodového zdroje osazeného diodami LED. Tento úkol samozřejmě vede na 
provedení fotometrických měření s dostupnými prostředky.  

Náhrada takovým zdrojem světla vyžaduje studium problematiky a principů. LED dioda 
je elektronická polovodičová součástka obsahující přechod P-N. Prochází-li přechodem 
elektrický proud v propustném směru, přechod vyzařuje nekoherentní světlo s úzkým 
spektrem. klasické elektroluminiscenční diody vyzařují monochromatické světlo v důsledku 
zářivé rekombinace elektronů a děr v 
polovodiči v oblasti přechodu PN při 
průchodu elektrického proudu diodou. 
Vlnová délka je dána pásovou 
strukturou rozdělení energetických 
hladin použitého polovodiče, zvláště 
šířkou zakázaného pásu a polohou 
hladin od příměsí.  

Novinkou jsou polovodičové 
světelné zdroje svítící složeným bílým 
světlem. Ty jsou vhodné k použití 
např. v obrysových neboli pozičních 
světlech. Jejich základem je dioda 
emitující fotony v modré oblasti 
spektra. S využitím luminoforu je 
emisní spektrum obohaceno 
spektrálními čarami v zelené, žluté a 
červené oblasti. Luminofory totiž 
umožňují absorpci fotonu s vyšší 
energií a následnou emisi fotonu s nižší energií, tedy s větší vlnovou délkou. 

 
ROZBOR MĚŘENÍ 

Světelné zdroje většinou samy o sobě nevyhovují pro použití v osvětlovacích systémech, 
neboť mají pro jejich účely mimo jiné nevhodné rozdělení světelného toku do prostoru. Proto 
se světelné zdroje umísťují do svítidel, které zabezpečují tyto i ostatní přídavné funkce pro 
zvýšení využitelnosti svítidla jako celku.  

Obr. 1 Led žárovka s typovým označením 27x 
Ba15S 12V   
Zdroj: http://www.svetzarovek.prodejce.cz 
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Kromě svítidel pro běžné osvětlovací účely se v praxi často používají světlomety, které 
vyzařují směrově soustředěný svazek světelných paprsků. Svítidla s parabolickou odraznou 
plochou, případně i s jinými světelně 
činnými prvky, jsou specifickou 
skupinou svítidel, proto vyžadují i 
odpovídající systém hodnocení, který 
se odvíjí od jejich vyzařovací 
charakteristiky.  

U svítidel s rotačně symetrickou 
plochou, kam spadá i reflektor s 
parabolickou odraznou plochou, plně 
postačují údaje odpovídající jediné 
fotometrické rovině. Reflektorové 
svítidlo s parabolickou odraznou 
plochou splňuje požadavky na 
správnou funkci jedině v případě, že 
světelný zdroj je umístěn v ohnisku 
parabolického zrcadla. 
 
 
MĚŘENÍ OSVĚTLENÍ 

K měření byl dodán reflektor a 2 druhy žárovek, klasická a ekvivalent s LED. Reflektor 
byl upnut do přípravku odpovídajícímu goniofotometru s odpovídajícími technickými 
vlastnostmi. Poté byl připojen na napájecí zdroj a ustálen, aby došlo k úplnému zahřátí 

světelného zdroje.  
Měření osvětlení bylo 

provedeno pomocí luxmetru 
UNITEST 934 08,  jehož sonda 
byla umístěna na pohyblivé části 
přípravku. Tato část umožňuje 
pohyb sondy po kružnici o 
poloměru 1m se středem v ose 
světelného zdroje. Je tak možné 
zjišťovat hodnoty osvětlení v 
různých úhlech vzhledem k ose 
reflektoru ve vodorovné rovině. 
Měření byla provedena v 

intervalu 2° v rozmezí 0°- 60°, pro větší úhly není měření potřeba provádět z důvodu zastínění 
světelného zdroje okrajem reflektoru, případně rámečku světla.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 2 Měření osvětlení přípravkem   
Zdroj: vlastní 

Obr. 3 Měření luxmetrem UNITEST   
Zdroj: vlastní 



 „Strategie technického vzdělávání v reflexi doby“ 
Ústí nad Labem  

 - 395 - 

VÝSLEDKY MĚŘENÍ 
Měření hodnoty osvětlení bylo provedeno pro jednotlivé typy žárovek s ohledem na 

úhel od osy reflektoru a levou či pravou stranu. Následně byla tato data z měření zpracována a 
graficky prezentována.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ZÁVĚR  

Metoda řešení problémů je z hlediska práce žáka velmi aktivizující způsob, jak 
dosáhnout jeho odpoutání od klasického způsobu získávání a reprodukce poznatků. Velký 
význam má tato metoda v procesu rozvoje tvořivého myšlení. Problém je v tomto smyslu 
určitá úloha, situace nebo skutečnost, která pro žáky představuje neznámé, neznají tedy na ní 
odpověď či řešení, avšak mohou ji vyřešit svými myšlenkovými aktivitami za předpokladu 
získávání nových informací a poznatků. Fotometrická měření jsou v tomto ohledu oblastí, 
která sama o sobě disponuje motivačním potenciálem a proto je zařazování takových měření 
jistě příspěvkem ke zvýšení kvality technického vzdělávání.  
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RECENZE PUBLIKACE 

DIDAKTIKA OBECNÁ  

Antonín Roják, Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2010. 117 s.  
ISBN 978-80-248-2235-8. 

V roce 2010 byl vydán text studijní opory DIDAKTIKA 
OBECNÁ pro kurz „Inženýrská pedagogika“. Kurz byl realizován 
v rámci projektu „Systém dalšího odborného a pedagogického 
vzdělávání pracovníků VŠB-TUO“ s registračním číslem 
CZ.1.07/2.2.00/07.0327, klíčová aktivita „Rozvoj dovedností 
v oblasti inženýrské pedagogiky. 

Studijní opora obsahuje čtyři relativně samostatné kapitoly, 
z nichž první je zaměřena na biologii člověka, další tři na didaktické 
disciplíny – Didaktiku obecnou, Didaktiku odborných předmětů a 
Laboratorní didaktiku. 

Kapitola „Biologie člověka“ je věnována ontogenezi lidského 
jedince a složení lidského těla jak po stránce anorganické, tak 

organické. V nejrozsáhlejší části jsou soustředěny základní poznatky o orgánových 
soustavách, kde autor podrobně seznamuje čtenáře se základní stavbou orgánů a jejich 
funkcemi. Část, zabývající se trávicí soustavou by bylo možné doplnit o problematiku zdravé 
výživy a vhodných stravovacích návyků. 

Kapitola „Didaktika obecná“ je rozdělena do čtrnácti podkapitol, které přinášejí 
základní souhrn problematiky této pedagogické disciplíny. Úvodní podkapitoly věnuje autor 
vymezení předmětu didaktiky, pozici didaktiky v systému pedagogiky a vztahu obecné 
didaktiky k dalším souvisejícím vědám. Přehledně je zpracována problematika zaměřená na 
pedagogický výzkum, jakož i subkapitola zabývající se cílovými kategoriemi. Část zaměřená 
na systém didaktických prostředků je vhodně strukturovaná, obzvláště pak pasáž 
charakterizující technické výukové prostředky. Za inovativní lze považovat podkapitolu o 
kompetencích pedagoga, stejně tak jako závěr této části publikace, kde jsou uvedeny nové 
edukační přístupy. 

Třetí kapitola „Didaktika odborných předmětů“ o rozsahu 30 stran je rozdělena do osmi 
vyvážených okruhů. Autor zde přibližuje studujícím cíle a obsah výuky odborných předmětů, 
objasňuje roli didaktických prostředků a především vyzdvihuje funkci odborné terminologie, 
která by měla být základem vyjadřovacích prostředků edukátorů. Z oblasti didaktické 
techniky je preferována školní tabule, její druhy a účel použití. Závěr kapitoly je věnován 
výpočetní technice a didaktickým programům ve spojení s tvořivostí ve školním prostředí. 

Závěrečná kapitola s názvem „Laboratorní didaktika“ je členěna do osmi podkapitol, 
které shrnují v obecné rovině problematiku laboratorní výuky na vysokých školách. Jsou zde 
mimo jiné definovány obecné cíle laboratorní výuky, používané metody a formy a uvedeny 
metodické pokyny k realizaci laboratorních cvičení. Také v této kapitole je závěr tvořen 
možným využitím výpočetní techniky při uskutečňování laboratorní výuky. 

 Závěrem je možno podotknout, že text publikace je kompaktní a velmi dobře 
srozumitelný. Vhodné jsou rovněž úkoly a otázky v závěru podkapitol, které nutí čtenáře 
k dalšímu studiu. Texty jsou dobrým vodítkem pro základní orientaci v uvedených oborech. 
Z toho pohledu je studijní opora velmi přínosná. 

 
Miroslava Miklošíková 
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RECENZE PUBLIKACE 

PEDAGOGIKA 

Ondřej Sekera, Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2010. 86 s.  ISBN 978-
80-248-2236-5. 

V roce 2010 byl vydán text studijní opory PEDAGOGIKA pro 
kurz „Inženýrská pedagogika“. Kurz byl realizován v rámci projektu 
„Systém dalšího odborného a pedagogického vzdělávání pracovníků 
VŠB-TUO“ s registračním číslem CZ.1.07/2.2.00/07.0327, klíčová 
aktivita „Rozvoj dovedností v oblasti inženýrské pedagogiky. 

Recenzovaná studijní opora je tvořena třemi samostatnými 
kapitolami –  Pedagogika obecná a srovnávací, Sociální pedagogika a 
Pedagogický management. 

Studijní opora „Pedagogika obecná a srovnávací“ je členěna do 
dvanácti podkapitol. V úvodní části je stručně vymezen předmět 
pedagogiky včetně užívané terminologie a nastíněna problematika 
školních vzdělávacích programů a evaluace. Přehledně je zpracována 

část věnovaná osobnosti žáka s upozorněním na funkci rodiny a její spolupráci se školou. 
Dále se autor věnuje pedagogické diagnostice, problematice dětí se speciálními vzdělávacími 
potřebami i pedagogickému výzkumu s akcentem na výzkum kvantitativní. Závěr této části 
studijní opory je zaměřen na alternaci a inovaci ve vzdělávání. 

Další část textu s názvem „Sociální pedagogika“ obsahující dvanáct podkapitol v úvodu 
obsahuje vymezení pojmu sociální pedagogika, stručně objasňuje podstatu výchovy a cíl 
sociální práce. Následují kapitoly zaměřené na sociální skupiny a multikulturní výchovu. 
V kapitole věnované rodině a její funkci je poukazováno na kritický stav současné rodiny jako 
na společenský problém. Na tomto místě autor opět zdůrazňuje nutnost lepší spolupráce 
rodiny se školou. Kapitola o patologických jevech mohla být obohacena o kyberšikanu nejen 
žáků, ale i učitelů. Závěr této části opory je tvořen přehledem speciálních školských zařízení a 
ústavů. 

Třetí část studijní opory s titulem „Pedagogický management“ je koncipována 
v jedenácti kapitolách. Do problematiky správy a řízení školy uvádějí čtenáře první dvě 
podkapitoly. Dále se autor soustřeďuje na konkrétní subjekty v procesu řízení školy, zejména 
rozebírá osobnost ředitele jako manažera. Další části jsou orientovány na motivaci jak 
pracovníků, tak studentů, dále na teorie managementu, problémy vznikající v prostředí 
organizace, vyučovací jednotky a aspekty jejich efektivnosti, pedagogickou evaluaci a 
problematiku kázně. V poslední kapitole jsou přiblíženy některé metody diagnostiky ve 
školství s přechodem na „firemní“ kulturu a externí obraz školy. 

Studijní opora „Pedagogika“ je po odborné stránce velmi zdařilé dílo po stránce 
formální i jazykové s velmi dobrou strukturou. Uvedené literární zdroje jsou dostatečné, 
aktuální a časté je i odkazování v textu. Lze konstatovat, že dílo je přínosné pro pedagogy 
obecně, zvláště pak pro vysokoškolské učitele a určitě přispěje k rozviji jejich dovedností 
v oblasti inženýrské pedagogiky. 
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