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NA ÚVOD 

 

INTRODUCTORY NOTE 
 
Vážení čtenáři, 
v prvé řadě se omlouváme za určité zpoždění letoš-
ního prvního vydání. Sešel se velký počet příspěv-
ků, bylo z čeho vybírat, recenzenti měli hodně prá-
ce, a i samotná sazba vydání byla velmi náročná. 

Bohužel se vždy najde pár publikujících, kteří ne-
dodrží ani ty nejzákladnější požadavky, které jsou 
dostupné na webových stránkách časopisu v sekci 
podmínky psaní příspěvků, a které pravidelně uvá-
díme vždy na konci vydání. Pro příště příspěvky, 
které budou obsahovat typografické chyby a nebu-
dou v souladu s pokyny pro psaní příspěvků, bude-
me vracet autorům s tím, že do právě připravova-
ného vydání nebudou zařazeny. Při této příležitosti 
děkuji dr. René Drtinovi za náročnou práci, kterou 
odvedl při přípravě tohoto vydání, stejně jako kdy-
koliv v minulosti. Stejně tak děkuji dr. Ivaně Šimo-
nové za rozsáhlé korektury anglického jazyka. 

Příspěvků je ve vydání hodně, stejně tak bylo mno-
ho příspěvků vyřazeno, jejich autoři budou v nej-
bližší době informováni e-mailem. Jakkoliv chápe-
me, že někteří autoři potřebují publikace k dosaže-
ní určitých cílů, nikdy jim nebudeme pomáhat tole-
rováním nízké kvality. To by se v důsledku obráti-
lo nejen proti časopisu, ale také proti seriózním 
autorům, kteří své příspěvky dodají kvalitní, bez 
chyb a včas. Z některých vyřazených příspěvků by-
lo patrné, že byly psány ve spěchu, s jedinou sna-
hou - dodržet termín. 

Také v letošním roce byl časopis 
mediálním partnerem mezinárodní 
vědecké konference 

Modernizace vysokoškolské 
výuky technických předmětů 

Za významné ocenění a projev důvěry považujeme 
jednání s prof. Ing. Tomášem Kozíkem, DrSc., ve-
doucím Katedry techniky a informačních technolo-
gií Pedagogické Fakulty Univerzity Konštantína Fi-
lozofa v Nitře, kde jsme se stali jedním z partnerů 
mezinárodního sympózia  

Celoživotné vzdelávanie v BOZP 

které se zaměřuje na prezentaci nových vědeckých 
poznatků a postupů v oblasti BOZP a v příbuzných 
oborech, a také na nové trendy ve vzdělávání v ob-
lasti BOZP a ve studijních oborech, orientovaných 
na ochranu zdraví a bezpečnost práce. 

Vybrané příspěvky z obou mezinárodních jednání 
přineseme v některém z příštích vydání časopisu. 

Předem připomínáme, že letos v říjnu proběhne již 
6. ročník mezinárodní vědecké konference Média a 
vzdělávání. S vysokými školami, které budou spo-
lečně s námi tuto konferenci pořádat, v současnosti 
jednáme.  
 

 
 
Bližší informace přineseme v příštím vydání. 

Závěrem připomínám, že od 1. ledna 2012 platí 
aktualizovaná pravidla pro publikování v časo-
pisu, je inovovaná šablona pro psaní příspěvků, 
kde jsou povinná klíčová slova a je omezen rozsah 
abstraktů. Čtěte prosím velmi pozorně redakční 
poznámku v závěru vydání. 

 
Ing. Jan Chromý, Ph.D. 

šéfredaktor

S odbornou podporou mezinárodního  
kolegia vysokoškolských pedagogů  

vydává Ing. Jan Chromý, Ph.D., Praha. 
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VZDĚLÁNÍ V ROZVOJOVÝCH ZEMÍCH A INDEX LIDSKÉHO ROZVOJE 
Vzdělání a index lidského rozvoje ve středoasijských zemích 

 

EDUCATION IN DEVELOPING COUNTRIES AND THE HUMAN DEVELOPMENT INDEX 
The Education and the Human Development Index in Central Asia 

Petr Kment 

Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta, Katedra humanitních věd 
Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Economics and Management, Department of Humanities 

Abstrakt: Článek se zabývá problematikou Indexu lidského rozvoje, který má za účel vyjádřit kvan-
titativně kvalitu lidského života v zemi. Je vypočítáván na základě 3 složek: lidské zdraví, 
úroveň vzdělanosti a materiální životní úroveň. Ze středoasijských zemí má nejvyšší hodno-
tu Kazachstán. Vzdělanost obecně zvyšuje proveditelnost rozvojových projektů v zemi. 

Abstract: The paper deals with the Human Development Index which quantitatively expresses the 
quality of human life in the country. It is calculated from 3 components: human health, edu-
cation level, and material living standard. Kazakhstan has the highest value out of the Cen-
tral Asia. Higher education generally increases feasibility of the development projects in a 
country. 

Klíčová slova: index lidského rozvoje, vzdělání, rozvojové země, střední Asie. 

Key words: human development index, education, developing countries, Central Asia. 

ÚVOD 
Problematika vzdělání patří v současnosti mezi 
jedno z nejaktuálnějších témat. Úroveň vzdělá-
ní ovlivňuje sociální a ekonomickou vyspělost 
konkrétní země. Řada zemí v současné době ře-
ší problematiku reformy vzdělávání jako celku, 
přičemž zvláštní pozornost je věnována terci-
árnímu vzdělávání.  

Specifickým případem jsou rozvojové země. 
Vzdělání jejich obyvatel je zde jedním ze zá-
kladních determinantů budoucího rozvoje (vč. 
možnosti být příjemcem technologicky nároč-
nější rozvojové pomoci), avšak v současnosti 
mu často brání nízká ekonomická úroveň a ne-
přehledná politická situace.  

CÍL A METODIKA 
Tento článek se zabývá vzděláním jakožto jed-
nou ze tří složek indexu lidského rozvoje. Cí-
lem článku je ukázat limitovanou použitelnost 
takto počítaného indexu, resp. jeho složky 
vzdělání, pro zjišťování úrovně vzdělanosti ve 
vybraných rozvojových zemích. Z metodolo-
gického hlediska byla použita sekundární ana-
lýza dat. 

SLOŽKA VZDĚLÁNÍ V INDEXU 
LIDSKÉHO ROZVOJE 
V současné době se stále více diskutuje rele-
vance indexu lidského rozvoje (Human Deve-
lopment Index, HDI) pro vymezování rozvo-
jových zemí a pro rozvojovou spolupráci mezi 
vyspělými (developed, advanced) a rozvojo-
vými (developing) zeměmi. Syrovátka (2008) 
uvádí jako jeho přednosti komplexnost záběru 
a relativní jednoduchost metodiky (včetně její 
relativní stability). To způsobilo, že si HDI 
zřejmě vydobyl stabilní pozici a riziko její 
ztráty bude mezinárodní organizace UNDP 
(United Nations Development Programme), 
která s HDI pracuje, považovat za příliš vyso-
ké. Proto je spíše nepravděpodobné, že by do-
šlo k nějaké výraznější změně v metodice. 

Obecně vzato má index lidského rozvoje za 
účel vyjádřit kvantitativně kvalitu lidského 
života v zemi. Je vypočítáván na základě tří 
složek: lidského zdraví, úrovně vzdělanosti a 
materiální životní úrovně. 

Pojem „rozvojové země“ se především z poli-
tických důvodů již od 60. let preferuje vůči 
méně užívaným termínům jako „nerozvinutý“, 
„zaostávající“ či „méně rozvinutý“. V součas-
nosti je obecně přijímaný, a to i v oficiálních 
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dokumentech (Macháček et al., 2006). Zařaze-
ní mezi rozvojové země je závislé na volbě in-
dikátoru. Jako výchozí hledisko se uplatňuje 
relativní ekonomický výkon, tedy hrubý domá-
cí produkt (či důchod) na obyvatele. (Pro přes-
nější rozlišení pojmů produkt a důchod viz Pa-
velka, 2006.) K němu se při vymezování roz-
vojových zemí připojují hodnoty HDI z výsled-
ků analýzy vývoje životních podmínek obsaže-
ných ve Zprávě o lidském rozvoji (Human De-
velopment Report), zpracovávané každoročně 
týmem expertů pro UNDP.  

HDI je počítán pro 179 členských států OSN. 
Není počítán pro Afghánistán, Andorru, Irák, 
Kiribati, KLDR, Lichtenštejnsko, Marshallovy 
ostrovy, Federativní státy Mikronésie, Mona-
ko, Nauru, Palau, San Marino, Somálsko, Tu-
valu a Zimbabwe. 

Vlastní konstrukce HDI prošla určitým vývo-
jem, jeho 3 základní složky však zůstaly ne-
změněny. Lidské zdraví je vyjadřováno jako 
průměrná očekávaná délka života při narození, 
protože tento demografický ukazatel v sobě 
nejlépe zahrnuje všechny negativní i pozitivní 
vlivy, které lidské zdraví ovlivňují. Úroveň 
vzdělanosti se stanovuje jako podíl gramotné-
ho obyvatelstva a jako kombinovaný podíl po-
pulace z příslušné věkové skupiny navštěvující 
školy prvního, druhého a třetího stupně. Hmot-
ná životní úroveň je vyjádřena jako HDP na 
obyvatele v USD, který je přepočítáván na pa-
ritu kupní síly. Pro složky HDI platí následují-
cí vztah (přičemž minimální a maximální hod-
noty jsou stanovené konstanty): celkový HDI 
se počítá jako průměr jeho 3 složek. V případě 
úrovně vzdělanosti je gramotnosti přiřazena 
dvoutřetinová váha a kombinované školní do-
cházce váha jednotřetinová.  

Index lidského rozvoje nabývá hodnot mezi 0 
a 1, přičemž nejvyšší hodnota je přičleněna nej-
vyspělejšímu státu. Tabulka 1 zobrazuje hod-
noty HDI a související údaje pro vybrané státy 
světa. Na základě hodnot HDI se státy dělí do 
3 skupin (Index lidského rozvoje, 2009): 

 státy s vysokou úrovní lidského rozvoje 
(HDI  0,8) 
 státy se střední úrovní lidského rozvoje 

(HDI = 0,5 až 0,799) 
 státy s nízkou úrovní lidského rozvoje 

(HDI < 0,5) 

Syrovátka dále uvádí, že v první zprávě UNDP 
zahrnovala dimenze znalostí pouze podíl gra-
motných na dospělé populaci. Již zde UNDP 
poukazoval na to, že pokud by pro operaciona-
lizaci bylo použito vícero ukazatelů, mělo by 
být přihlíženo i k výsledkům vyšších stupňů 
vzdělání. Mnoho vyspělých zemí však již gra-
motnost dospělých nesleduje a metodika HDI 
jim tak započítává 99 % gramotnosti. Ukazatel 
tak pro vyspělé země není vypovídající, neboť 
mezi nimi neumí rozlišovat (Syrovátka, 2008).  

„Proto od roku 1991 tvoří gramotnost dospě-
lých pouze dvě třetiny indexu vzdělání a zbylá 
jedna třetina patří počtu let školního vzdělá-
vání. V roce 1995 přichází další změna, když je 
počet let školního vzdělávání nahrazen slože-
ným hrubým podílem zapsaných ke studiu na 
primárním, sekundárním a terciárním stupni 
vzdělání. Tato poslední změna byla provedena 
spíše z důvodu snazšího přístupu k údajům než 
z konceptuálních důvodů“ (Syrovátka, 2008). 

HDI je tedy složený index. Pro vyjádření jedné 
ze 3 dimenzí lidského rozvoje - vzdělání - se 
používá tzv. index vzdělání. Pro index vzdělá-
ní jsou ukazatele dva: podíl gramotných na do-
spělé populaci (15 let a více) a složený podíl 
zapsaných ke studiu v primárním, sekundár-
ním a terciárním stupni vzdělání). Proto je nut-
né tento index ze dvou ukazatelů vypočítat. 
Metodika výpočtu HDI dává, jak je naznačeno 
výše, podílu gramotných na dospělé populaci 
váhu dvou třetin a složenému podílu zapsa-
ných jednu třetinu. Index vzdělání je počítán 
takto: 

Index vzdělání = (⅔ × standardizovaná hodno-
ta ukazatele podílu gramotných na dospělé po-
pulaci) + (⅓ × standardizovaná hodnota ukaza-
tele podílu zapsaných ke studiu) 

Pokud jde o první z ukazatelů, v mnoha vy-
spělých zemích se statistiky o gramotnosti do-
spělé populace nevedou, protože většina do-
spělé populace je gramotná. Těmto zemím se 
pro výpočet HDI přiřadí hodnota 99 %, přesto-
že reálná hodnota může být vyšší i nižší. I kdy-
by však byly k dispozici přesné údaje, gramot-
nost u mnoha vyspělých zemí by se pohybova-
la těsně pod maximální logickou 100% hrani-
cí. Index vzdělání není tedy pro velmi vyspělé 
země vhodný, protože mezi nimi neumí rozli-
šovat (Syrovátka, 2008).  
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Jiné formy měření rozvoje lze odvodit z ostat-
ních nehmotných forem kapitálu, především ze 
sociálního (Koľveková, 2009). 

VYMEZENÍ ROZVOJOVÝCH ZEMÍ 
Přívlastek rozvojová země či ekonomika zna-
mená, že stupeň rozvinutosti je podstatně nižší, 
než aby zajišťoval pro většinu obyvatelstva 
přijatelnou životní úroveň a kvalitu života. 
Existují ekonomické, sociální a kulturní pod-
mínky, které nejsou vyhovující podle hledisek 
rozvinutosti uplatňovaných při mezinárodním 
srovnávání.  

Vedle problémů, které se vztahují k Rozvojo-
vým cílům tisíciletí (Millenium Development 
Goals, MDG), je možno vymezit řadu rysů, 
příznačných pro vývoj ve většině rozvojových 
zemí. Identifikace těchto rysů je podstatná ne-
jen pro teoretickou analýzu, ale hlavně pro 
koncipování rozvojové pomoci. Podle Gillise 
(uvedeno v Macháček et al., 2006) jsou pro 
rozvojové země charakteristické především 2 
znaky:  

 nízký důchod na obyvatele a 
 absence „moderního ekonomického růstu“ 

(klíčovým prvkem v moderním ekonomic-
kém růstu je využívání vědy a soudobé tech-
nologie v zájmu hospodářského výkonu v 
nejširším měřítku, umožňující zpočátku in-
dustrializaci a v dalších fázích rychlý vývoj 
nevýrobních odvětví). 

Podmínky potřebné pro „moderní ekonomický 
růst“ jsou především tyto (Macháček et al., 
2006): 

tradice v oblasti vzdělávání a význam, který je 
mu přisuzován - podmínky pro „vytváření elit“ 
(k problematice terciárního vzdělávání a vytvá-
ření elit podrobněji Kaňková, 2010a, 2010b). 

 rozvinuté systémy obchodu, financí a dopra-
vy, které jsou převážně v rukou domácích 
subjektů 
 relativní homogenita, pokud jde o jazyk, 

kulturu a národní identitu obecně 
 tradice ve sféře samosprávy 
 dostatečná míra politické nezávislosti země 
 významný výskyt „dobrého vládnutí“ (sláb-

noucí výskyt korupce) 

schopnost asimilovat, byť v omezeném rozsa-
hu, moderní technologie a inovace. 

Z výše uvedeného je patrné, že možností vy-
mezení rozvojových zemí existuje několik. Pro 
účely této práce je podstatné, aby země byly 
považovány za rozvojové z hlediska realizace 
či nerealizace oficiální rozvojové pomoci v da-
né zemi, tedy aby byly považovány za rozvo-
jové z hlediska politického rozhodnutí v nich 
rozvojovou pomoc realizovat. V tomto ohledu 
se středoasijské země za rozvojové považují. 

VZDĚLÁNÍ A ROZVOJ VE STŘEDNÍ ASII 
Obecně lze konstatovat, že v období socialis-
mu byla vzdělanost ve střední Asii kvalitativně 
i kvantitativně vyšší než v současnosti. S prud-
kým poklesem životní úrovně a s náhlým eko-
nomickým úpadkem po rozpadu Sovětského 
svazu v roce 1991 dochází nejen k poklesu 
vzdělanosti, ale také k poklesu gramotnosti. 
Dochází také k šíření myšlenek islámu v kultur-
ní a politické sféře, což do ateisticky oriento-
vané vzdělanostní struktury středoasijských 
zemí přináší „staronový“ prvek. Zatímco v ob-
dobí SSSR byla ruština obecně rozšířeným do-
rozumívacím jazykem v regionu, v současnosti 
se objevují tendence ji nahradit národními ja-
zyky (uzbečtina, turkmenština atd.), a to i ve 
sférách, v nichž nejsou vytvořeny odborné vý-
razy. Takovou sférou je právě vzdělání. 

Přes šíření národních jazyků do vzdělání a vý-
zkumu a posilování náboženského vzdělávání 
však stále platí, že politický islám (islamismus) 
se v současnosti netěší přízni ani jednoho stře-
doasijského režimu, neboť jejich vlády potře-
bují spolupracovat s Ruskem, s USA a nově i s 
Čínou (Horák, 2009). 

Největším státem Střední Asie je Kazachstán. 
Velikost populace vzhledem k rozloze je velmi 
nízká. Rusové v něm tvoří čtvrtinu populace, 
což napomáhá velkému vlivu Ruské federace v 
této zemi. Z ekonomického hlediska je Kazach-
stán významný rozsáhlými zdroji nerostných 
surovin, především ropy. Pro Rusko má velký 
význam kosmodrom Bajkonur. Kazachstán je 
nejbohatším ze Středoasijských států. HDP na 
obyvatele je jen o málo menší než v Rusku, 
v indexu lidského rozvoje je dokonce zařazen 
před Rusko (Černoch, 2010). 

Stínová ekonomika hraje v asijských postsoci-
alistických zemích stále významnou roli a rea-
lizátoři rozvojových projektů se s ní nezřídka 
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setkávají. Především v postsovětských zemích 
je možné vysledovat množství jevů, které při-
náší postsocialistická éra: korupce, měnící se 
spojenectví republik v mezinárodní politice, 
pokles vzdělanosti a emigrace inteligence. 

Z ekonomického hlediska je střední Asie jed-
nou z nejchudších oblastí světa. Podle údajů 
OSN - indikátorů Rozvojových cílů tisíciletí 
(MDG Monitor, 2008) žily v roce 2006 2 % 
obyvatel Uzbekistánu a 7,4 % obyvatel Tádži-
kistánu s nižším příjmem než 1 USD/den. 
V současnosti se za hranici chudoby považuje 
příjem 2 USD/den a vzhledem k současným 
místním cenám základních životních potřeb 
ani tento příjem nestačí. 

Oproti zemím subsaharské Afriky (klasický 
rozvojový region), které vykazují ekonomické 
indikátory na přibližně stejné úrovni, jsou ve 
střední Asii dva významné rozdíly. Režimy 
jsou více izolacionistické; pro potřeby meziná-
rodních organizací poskytují neúplná data o 
svých ekonomikách. Obyvatelstvo je poté ty-
pem vzdělání a uvažování výrazně podobnější 
evropskému, vyznává jiné hodnoty a má větší 
požadavky než obyvatelstvo jiných rozvojo-
vých regionů. Disproporce mezi vysokou mí-
rou chudoby a téměř evropskými požadavky 
na životní úroveň vytváří napětí, které může 
do budoucna přinést závažné sociální a politic-
ké problémy. 

Ve středoasijské společnosti se objevují někte-
ré negativní sociální jevy, především korupce. 
Kromě politiky dané země, vzdělání a justice 
ovlivňuje korupce negativně také míru chudo-
by a možnosti rozvoje včetně regionálního. 

Pro rozvoj středoasijských republik je nutná 
rozvojová pomoc bohatších zemí. Místní státy 
realizují pouze takové projekty, které jsou ze 
strategického hlediska důležité pro politiku 
ústřední vlády. Příkladem je stavba nových sil-
nic a železnic, které však nejsou budovány za 
účelem rozvoje regionů, nýbrž proto, že po 
vzniku nových hranic v roce 1991 procházely 
hlavní tahy často přes kus území sousedního 
státu. To je nyní pro vzájemně nevraživé reži-
my (například Uzbekistán a Tádžikistán mají 
mezi sebou vízovou povinnost) nevyhovující.  

Rozvojová pomoc je v současnosti poskytova-
ná především zeměmi Evropské Unie a mezi-
národními organizacemi (například Lékaři bez 
hranic v Karakalpakstánu, autonomní republi-
ce Uzbekistánu). Překážkou této pomoci je 
především přebujelá administrativa a pokud 
rozvojový projekt nemá podporu ústředních 
politických míst, tak také korupce ve státní 
správě, která je obecně vyšší v regionech než v 
hlavních městech. 

Mezinárodní organizace, Evropská komise i 
rozvojové agentury jednotlivých států (např. 
Česká rozvojová agentura, DANIDA, USAID 
a další) v současnosti vyžadují, aby byl rozvo-
jový projekt v lokálních podmínkách udržitel-
ný i po ukončení rozvojových prací a odchodu 
expertů dárcovské země. Ve středoasijských 
společnostech lze nalézt kulturní prvky, které 
umožňují zvládnutí sofistikovaných moderních 
technologií (např. pro odstranění znečištění 
vody) místními obyvateli. 

Udržitelnost projektů zaměřených na postma-
teriální hodnoty, například na kvalitu životního 
prostředí, vzdělání, občanskou společnost, je 
však obecně snižována především chudobou 
způsobující nemožnost orientace obyvatelstva 
na tyto hodnoty. 

ZÁVĚR 
Přestože gramotnost dospělých je pro středo-
asijské rozvojové země ve statistikách udávána 
téměř stoprocentní, dochází v důsledku probí-
hajících společenských změn k jejímu poklesu. 
Především index lidského rozvoje Kazachstá-
nu je i v celosvětovém srovnání relativně vy-
soký (patří mezi státy s vysokou úrovní lidské-
ho rozvoje). Pokud bychom však použili méně 
kvantifikovaná kritéria ke zjišťování lidského 
rozvoje, došli bychom ve střední Asii k méně 
povzbudivým výsledkům. To platí také pro 
vzdělání, jehož úroveň zde v současnosti obec-
ně klesá. Přesto však region vykazuje v porov-
nání s jinými, „klasičtějšími“ rozvojovými re-
giony, jako je například subsaharská Afrika, 
vzdělanější obyvatelstvo, což je příznivější pro 
technologicky náročnější práce na některých 
rozvojových projektech.
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Tab.1 Hodnoty Indexu lidského rozvoje jednotlivých států 

pořadí stát A B C D 
1 Island 0,968 81,6 .. 35814 
2 Norsko 0,968 79,9 .. 51862 
3 Kanada 0,967 80,4 .. 36687 
4 Austrálie 0,965 81,0 .. 33035 
5 Irsko 0,960 78,6 .. 40823 
6 Nizozemí 0,958 79,4 .. 36099 
7 Švédsko 0,958 80,7 .. 34056 
8 Japonsko 0,956 82,4 .. 31951 
9 Lucembursko 0,956 78,6 .. 77089 
10 Švýcarsko 0,955 81,4 .. 37396 
35 Česká republika 0,897 76,2 .. 22004 
41 Slovensko 0,872 74,4 .. 17837 
71 Kazachstán 0,807 66,4 99,6 9832 
108 Turkmenistán 0,728 62,8 99,5 4826 
119 Uzbekistán 0,701 66,9 96,9 2189 
122 Kyrgyzstán 0,694 65,7 99,3 1813 
124 Tádžikistán 0,684 66,5 99,6 1609 
170 Čad 0,389 50,4 25,7 1470 
171 Guinea-Bissau 0,383 46,0 62,8 467 
172 Burundi 0,382 48,9 59,3 333 
173 Burkina Faso 0,372 51,7 26,0 1084 
174 Niger 0,370 56,2 29,8 612 
175 Mozambik 0,366 42,4 43,8 739 
176 Libérie 0,364 45,1 54,4 335 
177 Dem. Rep. Kongo 0,361 46,1 67,2 281 
178 Středoafrická rep. 0,352 44,0 48,6 679 
179 Sierra Leone 0,329 42,1 37,1 630 

 

A - index lidského rozvoje v r. 2006.  
B - průměrná očekávaná délka života při narození v r. 2006 (roky).  
C - podíl dospělého gramotného obyvatelstva (15 let věku a starší) v letech 1999-2006 (%).  
D - HDP na obyvatele (dolary na paritu kupní síly).  
Byly vybrány státy s nejvyššími a nejnižšími hodnotami HDI a státy relevantní pro tuto práci.  

Zdroj: UNDP (2009), upraveno. 
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THE TEACHER'S PROFESSION ACCORDING TO OTAKAR KÁDNER  
AND IN CURRENT DAYS 

Kamil Janiš ml. 

Ústav pedagogických a psychologických věd, Fakulta veřejných politik, Slezská univerzita v Opavě 
The Institute of Pedagogical and Psychological Sciences, Faculty of Public Policies in Opava, Silesian University in Opava  

Abstrakt: Příspěvek se zabývá názory Otakara Kádnera na učitelskou profesi a konfrontuje je se 
současným stavem. Cílem příspěvku je poukázat na nutnost reflexe historických pramenů a 
současnosti v problematice pedagogiky. 

Abstract: This contribution deals with Otakar Kádner'opinions on the teacher's profession and 
confronts them with the current state. The main objective of the contribution is to highlight 
the need for reflecting historical sources and current issues within the educational science. 

Klíčová slova: Otakar Kádner, učitel, učitelská profese. 

Key words: Otakar Kádner, teacher, teaching profession. 

ÚVOD 
Příspěvek uvádíme netradičně citátem:  

„Výchovná práce zkrátka vyžaduje po učiteli 
oběti a sebezapírání, ale ovšem ne otroctví ani 
úplného zničení vlastní vůle, jak je dnes leckde 
snad ideálem školské byrokracie. Jen učitel, kte-
rý dovede se vyhnouti i nebezpečenství otrocké 
šablony i nepropadnouti zároveň vlast ním ná-
padům a libůstkám, bude osobností způsobilou, 
aby vychovávala také jiné osobnosti svobodné 
beze všeho škodlivého a nivelujícího útlaku.“ 
(Kádner, 1925, s.305). 

Autor příspěvku níže předkládá vybrané myš-
lenky významného českého pedagoga Otakara 
Kádnera (1870-1936), který svým dílem Zá-
klady obecné pedagogiky výrazně předběhl 
svou dobu. Příspěvek je koncipován jako dis-
kuzní, poskytující spíše náměty k zamyšlení, 
jimiž by autor chtěl podnítit širší diskuzi nad 
představenými problémy. 

Učitelé, vychovatelé a jakýkoliv jiní pedago-
gičtí pracovníci byli a jsou nedílnou součástí 
společnosti. Ať už jim v jednotlivých historic-
kých obdobích byla přisouzena jakákoliv pres-
tiž a důležitost.  

Pro vládnoucí uskupení mohli být překážkou 
(J. Hus) nebo naopak prostředkem k rozšíření 
ideologie. Učitelé jako prostředek k rozšíření 
ideologie byli chápáni jako ideální skupina k 
předávání myšlenek svým žákům a jako ideál-

ní skupina k využití různých manipulativních 
strategií, mechanizmů a nástrojů. K posledně 
uvedené větě autor doplňuje 2 citáty: 

„Nejlepší osnovy a učebnice nám nic nepomo-
hou, když nebudeme mít vynikající učitele.“  

(V. I. Lenin) 

„Chtěl bych vám připomenout váš krásný vzor 
- naše buditelské učitele… To byli lidé, kteří 
správně viděli ve svém povolání odpovědný 
národní úkol, jemuž je třeba zasvětit celý život, 
duši i srdce. Takové buditelské učitele, chápa-
jící své povolání jako velikou službu národu a 
myšlence socialismu, potřebuje dnes naše re-
publika.“  (K. Gottwald) 
(Mejstřík a kol., 1975, s.5).  
Nechci tím nijak poškodit jména a osobnost autorů publika-
ce, kterou cituji; citáty jsem využil pouze k dokreslení a po-
chopení situace. 

 pozn.aut. 
 

Podobně bychom mohli hovořit i o jezuitském 
školství a období protireformace. Stejně tak o 
významu učitele či vychovatele ve výchovně 
vzdělávacím procesu. Zde můžeme dát do kon-
trastu J. Locka (1632-1704) a A. Schopenhaue-
ra (1788-1860). Lock věří ve všemoc výchovy, 
Schopenhauer v bezmoc (Kádner, 1923a, b). 

Každopádně učitelé, resp. lidé, kteří realizovali 
vzdělávací proces, ve společnosti téměř nikdy 
nebyli bezvýznamnou skupinou. Jejich povolá-
ní v sobě skrývá moc. V podstatě jejich půso-
bení ovlivňuje vývoj společnosti.  
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UČITELÉ POHLEDEM LAICKÉ 
VEŘEJNOSTI 
U významné části laické veřejnosti se vysky-
tuje fenomén, který by autor příspěvku pojme-
noval jako tzv. „učitelský patent“. S učitelem a 
jeho profesním působením se během života set-
ká přibližně stejné procento lidí, které odpoví-
dá procentu gramotných v dané společnosti. 
Přímá zkušenost tedy dává lidem pocit učitel-
skému povolání více rozumět než jiným pro-
fesím. Dalo by se říci, že se rekrutují dva tábo-
ry - jedni učitelské povolání hodnotí kladně a 
učitele obdivují, druzí podceňují, devalvují a 
myslí si, že mají onen učitelský patent.  

Kádner (1925, s. 280) k tomu poznamenává: 
„Nelze také neviděti, že nehlučná a veřejnosti 
nepřístupná práce učitelova není z těch, jež by 
na sebe poutaly pozornost a uznání, ba naopak 
bývá posuzována namnoze jednostranně a kři-
vě podle údajů samých žáků a rodičů, jež nelze 
uznati za soudce ve všem nepředpojaté a kom-
petentní. Dosud se i v státech nejkulturnějších, 
jak známo, mnohem výše cení a vyznamenává 
práce politická a vojenská než školská, jež 
naopak se setkává nezřídka s tajnou nepřízní, 
ba zjevným odporem a překážkami.“  
V kontextu s prvním odstavcem, spatřujeme v 
Kádnerově textu další rovinu. Jedná se o slova 
„veřejnosti nepřístupná práce“. Učitelský pa-
tent se pravidla rozvíjí až několik let po opuš-
tění školních lavic. Lidé tak ztrácí přímý kon-
takt s učitelskou profesí a hodnotí ji především 
na základě svých subjektivních zkušeností, kte-
ré byly získány před několika lety. Ztrácí tak 
kontakt s aktuálními trendy, proměnami, který-
mi škola prošla a především generalizují. 

Rovněž z textu vyplývá, že pohled na učitel-
skou profesi je jednostranný. Pouze z pozice 
„vzdělávaného“ a „vychovávaného“. 

Níže jsou vybrány dvě ukázky z diskuzí k inter-
netovým článkům. Zřejmě není překvapující, 
že hlavní rozbuškou je plat učitelů a přesvěd-
čení, že nic nedělá. 

„Může někdo spočítat kolik mají učitelé na ho-
dinu práce? Kolik mají dovolené, prázdnin atd. 
Kolik hodin učí týdně? Vymlouvají se na domá-
cí přípravu,ale tu si udělají jednou a používají 
jí léta. Za to ten pomocný dělník, jak o něm pí-
še pan … musí makat 8 i více hodin, nemá 
prázdniny, ani tak dlouhou dovolenou a nako-

nec, nechtěl by si to pan … s ním vyměnit, když 
si myslí, že ten dělňoš se má líp.“ 

„Zapomínáte vážení, že většina učitelů má VŠ 
vzdělání. Jestli jim někdo závidí prázdniny, tak 
si zkuste učit ve třídě, kde máte pár prominent-
ních dětiček, nebo naopak pár nepřizpůsobi-
vých, kteří chodí do školy jen proto, aby rodiče 
nedošli o přídavky. Vůbec nevíte, o čem mluví-
te, když máte jednat s cholerickými rodiči, kte-
ří si myslí, že mají doma přece génia, a on pro-
padá! To je jen malá ukázka. Nejsem kantor, 
ale ve škole pracuji již mnoho let. A je také 
pravda, že ve škole nejsou jenom kantoři, ale 
také uklizečky, kuchařky, školníci, kteří pobíra-
jí plat cukrářského učně.“ 

V obou ukázkách, jak v té negativní, tak v té 
pozitivní, lze vysledovat, že nepochopení ná-
ročnosti učitelské profese vychází z její nezna-
losti. 
Citace byly doslovně zkopírovány. Z jedné bylo pouze vy-
mazáno jméno jednoho diskutujícího. Autor příspěvku má 
citace k dispozici. 

pozn. aut. 
 
Pokud porovnáme Kádnerův text a diskusní pří-
spěvky, dojdeme pravděpodobně k názoru, že 
jsme se nikam neposunuli.  

Sice by utopicky působila představa, že všich--
ni budou učitelské povolání vnímat jako nároč-
né, odpovědné a nezastupitelné. Je však nutné 
usilovat o co nejvyšší míru takového stavu.  

Jak toho docílit? Jediným východiskem je hle-
dat a nacházet cesty k vyššímu zapojení rodičů 
do práce školy, k lepší komunikaci mezi rodi-
nou a školou, vyšší spolupráci školy a lokální-
ho prostředí apod. Konkrétní náměty musí vy-
cházet ze specifik každé školy, předností a 
možností. Především však musí existovat vůle 
ke změně stavu, který je popsán v první kapi-
tole. 

Závěr první kapitoly ukončí Kádnerův citát: 
„…je dnes mnohem více chuti a odvahy ke kri-
tisování školy, než bývalo dříve, lidé materia-
listického názoru světového necenívají vysoko 
práci učitelovu, která nebývá nikdy odměňová-
na vskutku vydatně, a sami učitelé dnes jsou 
spoutáni tolikerými předpisy a dozory, že vlast-
ní rozhodování o žactvu se jim ztěžuje a zne-
možňuje…“ (Kádner, 1925, s.295) 
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VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ 
Dosažené vzdělání, které získají studentky a 
studenti učitelství (jakéhokoli stupně) dnes, je 
zcela přirozeně mnohem kvalitnější, než při 
vzniku preparand v 18. století. I samotný pro-
ces vzdělávání je bezesporu kvalitnější. I k pro-
blematice vzdělání a vzdělávání učitelů existu-
jí názory veřejnosti, které jej zlehčují a podce-
ňují. Názory typu: Učitelem se nemůžete stát, 
tím se musíte narodit, označujeme i jako tzv. 
pedagogický primitivismus (Janiš, Kraus, Va-
cek, 2004). Pokud upustíme od těchto názorů 
devalvujících vzdělávání budoucích učitelů, 
dostaneme se k zajímavým poznámkám před-
stavenými Otakarem Kádnerem, které se týkají 
praxe a vzdělávání učitelů. 

Pedagogická praxe je důležitou součástí studia 
učitelství. Obecně se však soudí, že je jí nedos-
tatek, resp. bylo by potřeba jí posílit. 

„Ale k tomuto vědeckému vzdělání právě proto, 
že je má profesor podávati a zprostředkovávati 
svým žákům, je také jemu třeba pedagogicko-
didaktického návodu i přípravy, přičemž spory 
jsou dnes již jen o to, kde a kdy toto nezbytné 
vyškolení pedagogické podati, zda již v letech 
universitního studia (tedy vedle studia speciál-
ního) či až po nich v praksi ve formě zkušeb-
ného roku nebo semináře při střední škole či 
jakkoli jinak.“  

„Tolik mám za nepochybno, že na universitě 
není rozhodně místa pro praktické instituce to-
ho druhu, ač se opětně navrhují a ač sem tam 
pedagogické semináře jsou s podobnými prak-
tickým ústavy spojeny […]; na universitu sice 
rozhodně patří teoretické studium pedagogiky 
jako samostatné vědy duchové, resp. filosofic-
ké, ale pro nějakou praksi didaktickou není tu 
ani dost času - posluchač musí přece věnovat 
hlavní pozornost zvolenému oboru vědeckých 
studií - ani dost zájmu, neboť posluchač pravi-
delně vůbec nechápe, v čem je vlastně význam 
této metodické prakse; proto také pedagogické 
semináře universitní právem jsou ústavy ryze 
teoretickými. Ale na podkladě těchto předběž-
ných teoretických vědomostí pedagogických a 
filosofických musí býti dále stavěno v praksi a 
doplněno, co třeba po stránce praktické; v jaké 
formě se tak stane, o tom dosud není shody 
[…] (Kádner, 1925, s.291-292). 

Výše uvedená rozsáhlá citace má hned několik 
podstatných myšlenek. Jednou z nich je myš-
lenka tzv. zkušebného roku, kterou opět zasa-
díme do kontextu současnosti. Dnes již bývalý 
(podle mediálních zpráv) poradce (a nejen on) 
současného ministra školství přišel s následují-
cím návrhem:  

„Studenti pedagogiky by měli strávit první rok 
studia na praxi v základních školách. S tímto 
nápadem přišel ředitel soukromého gymnázia 
PORG Václav Klaus mladší a další ředitelé 
škol.“  
(http://zpravy.idnes.cz/klaus-junior-a-dalsi-reditele-skol-
chteji-rok-praxe-pro-budouci-ucitele-13k-/domaci.aspx? 
c=A111102_213256_domaci_abr) 
Ve stejném příspěvku je možno se dále dočíst i 
následujícího prohlášení: „Asociace aktivních 
škol upozorňuje na klesající úroveň a motivaci 
absolventů pedagogických fakult. Požadujeme 
zavedení celého roku školní praxe studentů pe-
dagogických fakult v prvním ročníku studia“, 
uvedl spolek.  
(http://zpravy.idnes.cz/klaus-junior-a-dalsi-reditele-skol-
chteji-rok-praxe-pro-budouci-ucitele-13k-/domaci.aspx? 
c=A111102_213256_domaci_abr) 
Kádner (1925) v další části textu konstatuje, že 
se zkušebný rok neosvědčil.  

I když je pochopitelně rozdíl mezi roční praxí 
v prvním ročníku či po absolvování studia. 
Mohli bychom diskutovat o přednostech jed-
noho či druhého nápadu, musíme však opět 
konstatovat, že tato problematika nebyla stále 
vyřešena. 

Druhá Kádnerova myšlenka z uvedené citace 
se dotýká problematiky vztahu teorie a praxe. 
Zdůraznění jasné a podstatné důležitosti teo-
retických poznatků a jejich využití v praktické 
realizaci. Mohli bychom navrhnout rozšíření 
průběžných praxí? 

Je sice možné tyto připomínky řešit v rámci 
akreditací a reakreditací v rámci jednotlivých 
fakult, oborů. Je však vhodnější hledat kom-
plexnější a univerzálnější řešení předloženého 
problému. 

RIZIKA UČITELSKÉ PROFESE 
Kádner (1925) klade obecně vysoké požadav-
ky na budoucí učitele, zejm. po stránce osob-
nostní. Požaduje, aby se budoucí učitelé podro-
bovali i lékařským a psychologickým vyšetře-
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ním, aby se určilo, zda jsou vhodní pro zvole-
nou profesi.  

Opět progresivní názor. 

Rizika spojená s učitelskou profesí jsou více či 
méně časově neměnná - náročnost fyzická a 
psychická, relativně nemožná posouditelnost 
úspěšnosti jejich pedagogického působení aj. 

Kádner však upozorňuje na jedno riziko, které 
je dnes vysoce aktuální, i když v jiné podobě, 
než mohla být známa Kádnerovi. Míněna je 
kyberšikana, jejímž terčem se stávají i učitelé.  

Po vyjmenování všech požadavků, které jsou 
kladeny na učitele Kádner (1925, s.284) pozna-
menává: „Jen takový učitel je nepochybnou 
autoritou žákům a vystříhá se různých chyb a 
podivnůstek, pro něž žáci mívají ku podivu ne-
uvěřitelný bystrozrak a jež dovedou mistrně 
karikovati.“ 

Problematika šikany učitelů ze strany žáků, se 
dotýká celkově úrovně kázně, mravní výchovy 
a výchovy komplexně. Zmíněna byla problema-
tika kyberšikany, kterou lze považovat za pro-

blém k jehož minimalizaci stále hledáme ces-
ty. Výše uvedená citace by nás měla minimál-
ně přimět k reflexi vlastní práce, abychom 
snížili (my učitelé) šanci stát se obětí šikany.  

ZÁVĚR 
Celý příspěvek měl být námětem k diskuzi, ale 
zároveň i upozorněním na problémy či otázky, 
které jsou známy bezmála 90 let. Dějiny peda-
gogiky všeobecně poskytují mnoho námětů a 
inspirativních odkazů. Někdy je užitečné je 
konfrontovat se současností a položit si otázku 
- Proč jsme stále nenašli řešení či odpovědi? 

Otakar Kádner sepsal své rozsáhlé dílo Zákla-
dy obecné pedagogiky až neuvěřitelně aktuál-
ně. I v jiných pasážích je natolik aktuální, že to 
na čtenáře působí až šokujícím dojmem. V pu-
blikaci zmíněného autora lze nalézt odkazy na 
školní vzdělávací programy apod. Opět se tedy 
dostáváme k myšlence příspěvku. Je nutné re-
flektovat dějiny pedagogiky a někdy tak před-
cházet zbytečným problémům.  
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Abstrakt: Príspevok pojednáva o potrebe pedagogického vzdelávania vysokoškolských učiteľov. 
Vychádza z požiadaviek Európskej únie, poskytuje stručný prehľad riešenia problematiky vo 
vybraných krajinách, vysokých školách a v závere naznačuje víziu implemetácie vysoko-
školskej pedagogiky do študijných programov doktorandského štúdia na VŠE v Prahe. 

Abstract: The article deals with the need for pedagogical training of university teachers. Based on 
the requirements of the European Union, it provides a brief overview of the tackle in selec-
ted countries, universities and finallyproposes the implementation of pedagogical education 
in the curriculum of doctoral studies at the University of Economics in Prague. 

Klíčová slova: celoživotné vzdelávanie, vysokoškolská pedagogika, kľúčové kompetencie. 
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Pod pojmom celoživotné vzdelávanie je v kra-
jinách EU označované vzdelávanie počas celé-
ho života. V ČR a SR zahŕňa najmä odborné 
vzdelávanie, prehlbovanie a zvyšovanie kvali-
fikácie, rekvalifikácie, doškoľovanie, získava-
nie nových spôsobilostí, ako aj dištančné a vir-
tuálne vzdelávanie. Význam celoživotného 
vzdelávania je v Čechách aj na Slovensku už 
dlhodobo reflektovaný v koncepčných materiá-
loch rozvoja ľudských zdrojov. 

Vzdelávacia politika EU sa zameriava na dlho-
dobo strategické investovanie do vzdelania a 
do profesií, ktoré sú potrebné predovšetkým 
pre trh práce. Toto je dôvod prečo by sa na fi-
nancovaní celoživotného vzdelávania mali po-
dieľať obce, štát, združenia, verejnoprávne in-
štitúcie, nadácie, zamestnávatelia ale i samotní 
zamestnanci. 

Jedným zo šiestich kľúčových zámerov, ktorý 
bol impelenetovaný v rámci Memoranda do 
návrhu stratégie celoživotného učenia v Európ-
skej únii je inovácia vo vzdelávaní. Cieľom 
uvedenej stratégie je vyvinúť účinné metódy 
výučby a učenia sa v kontexte celoživotného a 
širokospektrálneho vzdelávania. Vzdelávacie 
technológie založené na informáciách a počíta-
čoch ponúkajú veľký potenciál pre inováciu 
vzdelávacích a výučbových metód. Dôraz sa 
kladie predovšetkým na aktívne učenie, ktoré 

predpokladá motiváciu učiť sa, schopnosť kri-
tického pohľadu i spôsobilosť učiť sa. 

Rozvíjajúci sa systém vysokého školstva pri-
niesol v ostatných troch desaťročiach nový 
fenomén pedagogickej problematiky. Vysoko-
školský učiteľ chápaný ako tradičný nositeľ 
najvyššej vzdelanosti, sprostredkovateľ vedec-
kého poznania, profesionálnej zdatnosti sa sám 
stáva účastníkom vzdelávacieho procesu, ktorý 
ho má plánovite, systematicky ovplyvňovať. 
Príprava sa má orientovať predovšetkým na je-
ho sociálnu a profesijnú funkciu, na prípravu k 
tejto funkcii, na jej postupné zdokonaľovanie. 

Je paradox, že učitelia základných a stredných 
škôl počas svojej prípravy na povolanie získa-
jú okrem odborného vzdelania aj pedagogicko 
- psychologickú prípravu a učitelia vysokých 
škôl v rámci svojej prípravy na povolanie túto 
prípravu povinnú nemajú. Zrejme sa mylne 
predpokladá, že dobrý odborník v odbore musí 
byť aj dobrý učiteľ. Na potrebu, či problém 
ďalšieho pedagogického vzdelávania učiteľov 
vysokých škôl existuje viacero názorov, tak vo 
svete, ako aj u nás, od odmietania tohto vzde-
lávania až po jeho nevyhnutnosť. V súčasnosti 
je zrejmá prevažujúca línia uvažovania v pros-
pech potreby ďalšieho pedagogického vzdelá-
vania učiteľov vysokých škôl [2]. 

Vo väčšine krajín EU, USA, Kanade, Austrálii 
je zvyšovanie pedagogickej kvalifikácie vyso-
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koškolských učiteľov založené na báze dobro-
voľnosti, ako neformálne, interaktívne vzdelá-
vanie, s dostatočne diferencovaným progra-
mom vzdelávania, aby týmto spôsobom bolo 
možné uspokojiť diferencované potreby rôz-
nych kategórií vysokoškolských učiteľov. Ich 
vzdelávacie programy sú charakteristické tým, 
že sa usilujú vzhľadom k potrebám vysoko-
školských učiteľov spájať aktuálnu prax s teó-
riou, orientovať sa na výcvik intelektuálnych a 
praktických zručností, t.j. podstatou je rozu-
mieť problémom pedagogickej praxe a vedieť 
ich kompetentne riešiť. 

MEDZINÁRODNÁ SPOLOČNOSŤ PRE 
INŽINIERSKU PEDAGOGIKU IGIP 
Medzinárodná spoločnosť IGIP bola založená 
v roku 1972 v Klagenfurte, Rakúsko. V súčas-
nosti združuje členov v 72 krajinách. Spoloč-
nosti bol zapožičaný konzultatívny status orga-
nizácií UNESCO a UNIDO. IGIP je organizá-
cia, ktorá podporuje vedecký výskum v oblasti 
inžinierskeho vzdelávania - definuje vzdeláva-
nie a výchovu zahrňujúce aktivity v inžinierstve 
a technológii, od kvalifikovaných pracovníkov 
po diplomovaných inžinierov, koordinuje a 
podporuje medzinárodné snahy inžinierskeho 
vzdelávania v budúcnosti. Jej cieľom je optima-
lizovať vyučovacie metódy technických (prí-
buzných) predmetov, tvoriť kurikulá technic-
kých programov v súlade s požiadavkami praxe 
pri súčasnom rešpektovaní práv a potrieb 
študentov, využívať moderné média vo výučbe 
technikov, integrovať humanitné predmety do 
vzdelávania budúcich inžinierov, podporovať 
manažérske vzdelávania technikov, rozvíjať 
zodpovednosť technikov k životnému prostre-
diu a rozvíjať inžinierske vzdelávanie v rozvo-
jových krajinách [4]. 

Keďže našim prioritným záujmom je pedago-
gicko - psychologická príprava vysokoškol-
ských učiteľov, pozrime sa, ako k tejto proble-
matike pristupujú niektoré členské krajiny spo-
ločnosti IGIP. 

V roku 1995 bolo založené Centrum pre vyso-
koškolskú pedagogiku v Estónsku, ktoré bolo 
súčasťou Technickej univerzity v Talline. Cen-
trum ponúka kurz inžinierskej pedagogiky pre 
vysokoškolských učiteľov podľa stanovených 
štandardov Medzinárodnej spoločnosti pre inži-
niersku pedagogiku (IGIP). (IGIP Report/32, 

2004). Kurz je ponúkaný aj na Technickej uni-
verzite v Klagenfurte a v Drážďanoch. [6] 

Program vysokoškolských učiteľov - inžinierov 
podľa štandardov Medzinárodnej spoločnosti 
pre inžiniersku pedagogiku (IGIP) v ČR orga-
nizuje Centrum pre štúdium vysokého školstva 
v Prahe (CSVŠ). Program v rozsahu 204 hodín 
je organizovaný od roku 1994/95. Program zís-
kal opätovnú akreditáciu v roku 2003. [1] 

Katedra inžinierskej pedagogiky a psychológie 
MTF STU má dlhoročnú skúsenosť a tradíciu 
so vzdelávaním vysokoškolských učiteľov.  

V roku 2005 bol akreditovaný kurz Pedago-
gická príprava vysokoškolských učiteľov podľa 
štandardov IGIP akreditačnou komisiou Mi-
nisterstva SR pre ďalšie vzdelávanie. V roku 
2008 bol uvedený kurz akreditovaný aj medzi-
národnou spoločnosťou pre inžiniersku peda-
gogiku IGIP a jej akreditácia platí doteraz. Cie-
ľom bolo poskytnúť začínajúcim vysokoškol-
ským učiteľom základnú teoretickú a praktickú 
pedagogicko-psychologickú prípravu na vyso-
koškolskú výučbu a poukázať na možnosti tvo-
rivej aplikácie moderných stratégií výučby po-
ložiť tak základy pedagogickej kompetencie 
vysokoškolského učiteľa v širšom kontexte. 
Učebný plán pedagogického štúdia vysokoškol-
ských učiteľov tvorí 13 modulov v minimál-
nom rozsahu 204 hodín, čo zodpovedá štandar-
dom pre pedagogickú kvalifikáciu inžinierov - 
učiteľov technických predmetov a požiadav-
kám IGIP. Kurz je organizovaný modulárne ako 
trojsemestrálne prezenčno-dištančné štúdium 
[2]. 

Výsledky dotazníkového šetrenia 47 účastníkov 
(vysokoškolských učiteľov) kurzu konaného v 
júni 2006 jasne ukázali (tab.1), že 79,16 % sú-
hlasia s organizovaním kurzu na Slovenskej 
technickej univerzite a 77,4 % respondentov 
(tab.2) považuje vzdelávanie učiteľov na VŠ 
za potrebné. 

Centrum pre štúdium vysokého školstva v Pra-
he (1997-98) realizoval porovnávací výskum 
systému pedagogického vzdelávania vysoko-
školských učiteľov - inžinierov v Českej repu-
blike a vybraných krajinách EÚ. V projekte po-
rovnávali 13 škôl a inštitúcií, z toho 5 v Českej 
republike a 8 v zahraničí. Kurzy boli určené 
predovšetkým pre učiteľov technických pred-
metov na stredných školách. Predmetom výsku-
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mu bolo aj to, či je na akreditovaných pracovis-
kách program pre vysokoškolských učiteľov, 
ktorí učia na vysokej škole. Výsledky výskumu 
poukazujú na to, že takýto program pre vyso-
koškolských učiteľov sa realizuje v Klagenfur-
te, v Čechách a na Slovensku [5]. 

 
Tab.1 Aký je Váš názor na pedagogickú 
prípravu vysokoškolských učiteľov 

silne súhlasím s organizovaním 
pedagogickej prípravy 
vysokoškolských učiteľov 

25,00 %

súhlasím s organizovaním 
pedagogickej prípravy 
vysokoškolských učiteľov 

54,16 %

neviem sa k tomu vyjadriť -
nesúhlasím s organizovaním 
pedagogickej prípravy 
vysokoškolských učiteľov 

16,60 %

silne nesúhlasím s organizovaním 
pedagogickej prípravy 
vysokoškolských učiteľov 

4,16 %

 
Tab.2 Je potrebné pedagogické vzdelávanie pre 
vysokoškolských učiteľov? 

určite áno 32,2 %
asi áno 45,2 %
neviem sa k tomu vyjadriť 3,2 %
asi nie 16,1 %
určite nie 3,2 %

VÍZIA PEDAGOGICKEJ PRÍPRAVY 
VYSOKOŠKOLSKÝCH UČITEĽOV 
NA VŠE V PRAHE 
V predchádzajúcich častiach príspevku sme sa 
venovali predovšetkým pedagogickej príprave 
vysokoškolských učiteľov (inžinierov) technic-
kých vysokých škôl (STU, ČVUT, Technická 
univerzita Klagenfurt). Podobným problémom, 
t.j. nedostatočnou pedagogickou erudíciou vy-
sokoškolských učiteľov sa potykajú aj ostatné 
vysoké školy. 

V súčasnosti pracovníci katedry didaktiky eko-
nomických predmetov VŠE v Prahe pripravujú 
projekt, ktorého hlavným cieľom by bolo 
implementovať vysokoškolskú pedagogiku do 
doktorandských študijných programov na všet-
kých fakultách VŠE. Hlavnými garantmi kurzu 
budú prof. Ing. Ondřej Asztalos, CSc., doc. Ing. 
Pavel Krpálek, CSc., Ing. Katarína Krpálková 
Krelová, PhD. a Ing. Alenka Králová, PhD.  

Cieľom kurzu bude poskytnúť začínajúcim vy-
sokoškolským učiteľom základnú teoretickú a 
praktickú pedagogicko-psychologickú prípravu 
na vysokoškolskú výučbu a poukázať na mož-
nosti tvorivej aplikácie moderných stratégií vý-
učby. Kurz, ktorý bude akreditovaný internou 
pedagogickou radou VŠE bude ponúkaný pre-
dovšetkým interným doktorandom. Predpokla-
daná časová dotácia bude 2/2, t.j. 52 hodín za 
semester. Väčšina prednášok je kombinovaná s 
učebnými rozhovormi a diskusiami, s riešením 
učebných úloh, s komunikačným a didaktickým 
výcvikom a pod. 

Predpokladaný obsah kurzu: 
 Vybrané kapitoly z vysokoškolskej didakti-

ky - 30 hod. 
 Vybrané kapitoly z pedagogickej psycholó-

gie -12 hod. 
 Vybrané kapitoly z technológie výučby - 10 

hod. 

Po úspešnom absolvovaní kurzu by vysoko-
školskí učitelia mali byť spôsobilí efektívne, 
projektovať, realizovať a vyhodnocovať výuč-
bu ekonomických predmetov, efektívne uplat-
ňovať moderné materiálne didaktické pros-
triedky, uplatňovať transakčnú analýzu v soci-
álnom styku, identifikovať a charakterizovať 
sociálno - psychologické špecifiká vzťahu vy-
sokoškolský učiteľ - študent. 

ZÁVER 
Z doterajšej skúsenosti s realizáciou pedago-
gickej prípravy vysokoškolských učiteľov mô-
žeme jednoznačne konštatovať, že tento typ 
vzdelávania je nevyhnutný. Okrem realizova-
nia kurzov v rámci celoživotného vzdelávania 
odporúčame taktiež implementovať vysoko-
školskú pedagogiku do kurikúl doktorandské-
ho štúdia. Tá by mala byť súčasťou každého 
nepedagogického doktorandského študijného 
programu. Iba tak zabezpečíme, že budúcich 
bakalárov a inžinierov budú pripravovať kom-
petentní vysokoškolskí učitelia. Je dôležité si 
uvedomiť, že vedecké vzdelanie je síce trvale 
platnou a bezpodmienečne nutnou, avšak nie 
postačujúcou podmienkou kvalifikácie vyso-
koškolského učiteľa a že k plnej kvalifikácii 
učiteľa patrí aj vzdelanie pedagogické.
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Abstrakt: Úroveň vzdělání a dovedností českých lékařů byla a je na vysokém stupni, rozhodně 
srovnatelná s vyspělými státy. Mezi špičky jednotlivých oborů patří i čeští lékaři. Na úrovni 
lékařské péče se významnou měrou podílí systém vzdělání lékařů. Složitost systému vzdělá-
vání lékařů absolventů, neustálé změny a podmínky jejich následného zaměstnávání a finanč-
ního ohodnocení se negativně podepisují na zajištění dostatečného počtu kvalifikovaných 
lékařů v českém zdravotnictví. 

Abstract: The level of education and skills of Czech doctors has been and still is at a high level, cer-
tainly comparable to other developed countries. In some areas of medicine, Czech doctors 
reach the high level. The education system for doctors has a significant impact on the quali-
ty of the health care. Complexities in the system of medical education combined with uncer-
tainities about future employment and salaries, cause shortage of qualified doctors in the 
Czech Republic.  

Klíčová slova: vzdělávání, lékaři, Česká republika. 

Key words: education, medical doctor, Czech Republic. 

ÚVOD 
„Už Hippokrates zdůrazňoval povinnost, že 
každý zdravotnický pracovník se při výkonu 
svého povolání musí stále vzdělávat“ [1].  

„V žádné oblasti se tak nekompromisně nevy-
žaduje soustavné vzdělávání jako právě v me-
dicíně. Je to vědní obor, v němž po celou dobu 
vykovávání zdravotnického povolání se od 
každého lékaře vyžaduje soustavné doplňování 
odborných vědomostí“ [2].  

Zajištění kvalitního zdravotnického personálu 
pro společnost je jednou z předních povinností 
každé politické reprezentace v současné době.  

I přes dlouhodobou společenskou prestiž, kte-
rou výkon povolání lékaře přináší, se dnes nedá 
hovořit o dostatečném zájmu o studium medicí-
ny a uplatňování vzděláním nabytých vědomos-
tí v praxi v České republice. Promocí na lékař-
ské fakultě studium lékaře nekončí. I atestova-
ní lékaři mají povinnost dalšího vzdělávání.  

POČÁTKY SYSTEMATICKÉHO 
VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ NA ÚZEMÍ ČR 
„V předmnichovském Československu počet lé-
kařů na počet obyvatel byl nízký. V okrajových 

částech republiky, zejména na území tehdejší 
Slovenské socialistické republiky, byl často je-
den lékař na celý okres. Většina lékařů praco-
vala ve velkých městech a vesnické obyvatel-
stvo tak bylo prakticky vyloučeno z kvalifiko-
vané lékařské péče. Nedostatek lékařů byl za-
příčiněn také malým počtem vysokých škol pro 
přípravu lékařů a farmaceutů. Lékaře vycho-
vávaly jen tři lékařské fakulty - v Praze, Brně a 
Bratislavě. Postgraduální výchova prakticky 
neexistovala. Počet lékařů koncem války se 
ještě snížil, takže v roce 1946 bylo v celém 
Československu jen 9 008, z toho na Slovensku 
1 599 lékařů. V roce 1985 bylo již 10 fakult, 
2 500 absolventů lékařských a farmaceutických 
fakult“ [2].  

„Následkem fašistické persekuce, uzavření vy-
sokých škol a emigrace zdravotnických pracov-
níků do zahraničí počet lékařů neustále klesal, 
takže v r. 1945 byl proti roku 1938 v Čechách 
o 45 %, na Moravě o 38 % nižší. Převážná vět-
šina lékařů a zdravotnických pracovníků byla 
soustředěna do velkých měst. Ještě v roce 1947 
dvě třetiny všech odborných lékařů pracovaly 
v Praze, Brně a v Bratislavě. Citelný nedosta-
tek lékařů byl po odsunu Němců z pohraničí. 
Velké byly rozdíly mezi českými zeměmi a Slo-
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venskem, kde rozsáhlá území byla zcela bez 
zdravotní péče“ [3].  

Taková situace vedla k nutnému vypracování 
systematického vzdělávání lékařů, podpory 
jejich vzdělávání a následného zvýšení jejich 
počtu podle potřeb tehdejšího zdravotnického 
systému. Nejen lékařů, ale i nelékařských 
zdravotnických pracovníků. 

„Před druhou světovou válkou v Českosloven-
sku systematické vzdělávání lékařů po promo-
ci neexistovalo. Historickým mezníkem se stal 
rok 1953, kdy byl založen Ústav pro doškolo-
vání lékařů a farmaceutů v Praze. V roce 1957 
byl založen podobný ústav se sídlem v Trenčí-
ně, později byl přemístěn do Bratislavy. Oba 
dva ústavy dostaly za úkol poskytovat všem 
lékařům soustavně a systematicky nejnovější 
poznatky lékařské vědy, které by doplnily a 
rozvíjely získané vědomosti při studiu na 
lékařské fakultě a umožnily poskytovat léčeb-
ně-preventivní péči na nejvyšší možné odbor-
né úrovni. Od roku 1959 se v těchto institucích 
doškolovalo stále více zahraničních lékařů. 
“[2]  

Důležitou úlohu ve zprostředkování nových 
medicínských poznatků měla v tehdejší době 
Československá lékařská společnost J. E. Pur-
kyně s mnoha odbornými sekcemi. Pořádala 
celou řadu přednášek i na mezinárodní úrovni. 
Zrovna tak dodnes tuto významnou úlohu ved-
le dalších svých funkcí plní Česká lékařská 
společnost J. E. Purkyně.  

Vedle Čs. lékařské společnosti J. E. Purkyně 
zajišťovaly předávání nejnovějších vědeckých 
poznatků, nových postupů v diagnostice, léčbě, 
ošetřování a laboratorních metod zdravotnic-
kým pracovníkům instituty v Brně a Bratislavě.  

V Československu měla vědecko-výzkumná 
činnost v oboru lékařské vědy, farmaceutické 
vědy a v oboru péče o zdraví solidní vědecko-
výzkumnou základnu [1].  

SOUČASNÝ SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ 
LÉKAŘŮ V ČR 
Po roce 1989 se toho ve zdravotnictví mnoho 
změnilo, transformace celého systému, přechod 
z centrálního řízení a financování z rozpočtu 
na majoritní financování prostřednictvím zdra-
votního pojištění a přenesení velkého podílu 

zdravotní péče na soukromé poskytovatele. Co 
se ale nedá bývalému systému upřít, byla veli-
ce vysoká odborná úroveň zdravotnického per-
sonálu včetně lékařů, což se ukázalo i při zahra-
ničních stážích českých zdravotníků, jejichž 
schopnosti a znalosti i přes skromnější materi-
ální, technické a technologické vybaveni zdra-
votnických zařízení byly srovnatelné se zdra-
votníky západních zemí. Úroveň znalostí a do-
vedností personálu odráží úroveň a podmínky 
vzdělávacího systému v daném oboru. 

Počet lékařů v tomto státě není dostatečný a 
situace se příliš nelepší. Po ukončení studia na 
jedné ze sedmi lékařských fakult v ČR získává 
lékař tzv. odbornou způsobilost k výkonu své-
ho povolání. Šestiletým studiem tím však jeho 
vzdělávání nekončí. Aby mohl lékař plně vy-
konávat své povolání bez nutného dozoru, mu-
sí složit atestační zkoušku ve vybraném oboru. 
Systém předatestačního vzdělávání však vyka-
zuje nemálo překážek. Ani po složení atestační 
zkoušky nepozbývá další medicínské vzdělá-
vání důležitosti. Každý člen České lékařské 
komory (a to je v podstatě každý lékař vyko-
návající své povolání v ČR, kde není členství v 
lékařské komoře jen dobrovolné) má povin-
nost být zapojen do celoživotního vzdělávání a 
prohlubování, případně rozšiřování, si odbor-
ných znalostí. 

PŘEKÁŽKY SPOJENÉ SE VZDĚLÁVÁ-
NÍM LÉKAŘŮ PO UKONČENÍ STUDIA 
NA LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ 
Dosud další popromoční vzdělávání organizuje 
Ministerstvo zdravotnictví v ČR. Významnou 
roli ve vzdělávání lékařů, ale i jiných zdravot-
nických pracovníků plní Institut postgraduál-
ního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ). Byl 
zřízen již v roce 1953 jako Ústav pro doškolo-
vání lékařů podřízený tehdejšímu Ministerstvu 
zdravotnictví v ČR. Z pověření Ministerstva 
zdravotnictví ČR v rámci své pedagogické čin-
nosti zajišťuje přípravu a realizaci dalšího 
vzdělávání zdravotnických pracovníků, organi-
zuje vzdělávací akce (stáže, semináře, kurzy). 
Poskytuje vzdělávací akce v rámci jak specia-
lizačního, tak i kontinuálního (celoživotního) 
vzdělávání. Činnost IPVZ má i charakter meto-
dický, vědecko-výzkumný a konzultační. Důle-
žitá je jeho spolupráce s dalšími vzdělávacími 
institucemi (lékařské fakulty atd.). Samozřej-
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mostí je spolupráce s profesními komorami a 
Českou lékařskou společností J. E. Purkyně, 
výjimkou nejsou ani profesní organizace zahra-
niční. Například v roce 2009 zorganizoval 
1 502 akcí, většinu v Praze. Počet těchto akcí 
od roku 2004 (do roku 2009) klesal, až na rok 
2007, ve kterém došlo k jejich nárůstu. Zkraco-
val se i průměrný počet dnů kurzu nebo stáže. 
E-learning již také není IPVZ cizí a nabízí 
vzdělávání touto formou. Dosud z pověření mi-
nisterstva zdravotnictví zajišťoval i atestační 
zkoušky lékařů, zubních lékařů, farmaceutů a 
jiných odborných pracovníků s vysokoškol-
ským vzděláním. Ministr zdravotnictví se však 
dohodl s rektory Karlovy univerzity v Praze, 
Univerzity Palackého v Olomouci a Masary-
kovy univerzity v Brně, že atestační zkoušky 
přejdou od roku 2012 už do jejich kompetence. 
IPVZ tedy nebude zajišťovat atestační zkoušky 
v základních oborech vyjma všeobecného prak-
tického lékařství, praktického lékařství pro děti 
a dorost a oborech farmaceutických. 

Atestační zkouška je pro mladého lékaře pro 
jeho odborné působení klíčová. Její složení je 
podmíněno vcelku vysokými poplatky, což ne-
ní ovšem jediná komplikace. Složitý systém 
dalšího předatestačního vzdělávání se navíc 
v poslední době neustále měnil. Lékař si nově 
vybírá z 16 kmenů. Donedávna jich bylo jen 
10, např. ORL, ortopedie, dermatovenerologie 
neměly samostatný vzdělávací kmen a byly 
přidruženy k jinému oboru. Zhruba do 3 mě-
síců po ukončení studia na lékařské fakultě se 
lékař přihlásí do vzdělávacího oboru, po spl-
nění praxe a složení atestační zkoušky získává 
i specializovanou způsobilost. Teprve ta ho 
opravňuje k samostatnému výkonu svého po-
volání bez dohledu lékaře s atestací. Tento pro-
ces není otázkou měsíců, ale let. V případě, že 
u zkoušky neuspěje, smí opakovat až za rok a 
to maximálně dvakrát v rámci jednoho oboru. 

Další vzdělávání lékaře absolventa bývá nároč-
né nejen z hlediska studia, ale také i finanč-
ního. Atestační zkouška má část teoretickou a 
praktickou. Za přihlášení ke zkoušce lékař pla-
tí, i když se letos podařilo prosadit změny, 
v rámci kterých byly tyto poplatky sníženy. Za 
každou zvlášť musí lékař uhradit 250 Kč. Při 
opakování zkoušky bude platit 3 500 Kč (2 000 
za teoretickou a 1 500 za praktickou) místo pů-
vodních 5 000 Kč, při druhém opakování potom 

5 000 Kč (3 000 za teoretickou a 2 000 za prak-
tickou) místo 7 000 Kč. Podobně jsou zlevněny 
i poplatky certifikovaných kurzů. Zkoušky by-
ly zpoplatněny teprve před 2 lety, údajně za 
účelem motivace lékařů odpovědně se připra-
vovat na zkoušky a odborně růst.  

Většina lidí je přesvědčena o vysokých pří-
jmech lékařů. Je však rozdíl mezi lékaři se 
soukromými praxemi a v lukrativních oborech 
k tomu a lékaři, kteří jsou zaměstnáni v ne-
mocnicích. Ještě větší je nesoulad ve výši příj-
mu běžného mladého lékaře před atestací a lé-
kaře zkušeného, s dlouholetou praxí. Průměrná 
hrubá měsíční mzda lékaře byla v roce 2010 
(údaje ÚZIS ČR) 48,7 tis. Kč. To je ovšem 
mzda průměrná. Plat lékaře bez první atestace, 
natož čerstvého absolventa je mnohem nižší. 
Plat lékaře absolventa s praxí do jednoho roku 
ve státních nemocnicích podle Stupnice plato-
vých tarifů podle platových tříd a platových 
stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 3 
(příloho č.3 k nařízení vlády č.564/2006) je 
vyměřen na 17 340 Kč měsíčně (hrubý příjem), 
po první atestaci s praxí 4-6 let se zvedá na 
22 770 Kč. Vyššího příjmu lékaři dosahují ta-
ké díky velkému počtu přesčasů. V přepočtu za 
150 odpracovaných hodin měsíčně se dostává 
výše platu do jiného světla, než uvádějí média.  

Vedle náročnosti atestační zkoušky, není snad-
né získání rezidenčního místa ve zdravotnic-
kém zařízení (nemocnici) a zároveň uzavření 
korektní pracovní smlouvy. Rezidenční místa 
částečně řeší finančně náročné předatestační 
vzdělávání při nízkých příjmech mladého léka-
ře před atestací. Předmětem častého sporu je 
tzv. stabilizační dohoda, proti které se ohrazuje 
i Česká lékařská komora. Lékař se v ní Minis-
terstvu zdravotnictví ČR zavazuje určité obdo-
bí po získání atestace (obvykle 5 let) pracovat 
na území ČR v oboru, ve kterém získal specia-
lizovanou způsobilost. Další z podmínek je i 
úspěšné absolvování atestační zkoušky ve sta-
noveném termínu, prodloužení této lhůty je 
možné maximálně o 3 roky. V případě nepode-
psání takové dohody má povinnost lékař své 
předatestační vzdělávání hradit. V prvních 
dvou letech a v případě některých oborů po 
celou dobu dalšího studia dostávají uchazeči 
určitou finanční částku (ročně na rezidenční 
místa v celém systému zhruba půl miliardy Kč). 
Oproti původnímu systému spočívá změna v 
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tom, že peníze nejsou přidělovány zdravotnic-
kému zařízení (s akreditací) na rezidenční mís-
to, ale přímo na uchazeče. Částka pokrývá ná-
klady na vzdělávání a náklady mzdové. Odej-
de-li tedy lékař do jiného zařízení, putují pe-
níze s ním. Stabilizační dohoda, jejíž vzor visí 
na stránkách ministerstva zdravotnictví, obsa-
huje nejen podmínky, za kterých bude lékař 
absolvent ve zdravotnickém zařízení plnit svo-
je povinnosti, ale také sankce v případě, že ty-
to povinnosti poruší. A to včetně navrácení čás-
ti finančních prostředků ze státního rozpočtu, 
které získal jako rezident, v případě, že nebude 
po dobu 5 let po ukončení specializačního 
vzdělávání v České republice v daném oboru 
vykonávat povolání lékaře nebo nedokončí 
specializační vzdělávání v termínu. 

Nízké příjmy lékařů absolventů a mladých lé-
kařů a náročné vzdělávání není jejich jediným 
problémem. Pracovní vytížení bývá vysoké, i z 
časového hlediska. Vysoký počet přesčasů lé-
kařů není nic neobyčejného. Dokonce i v záko-
níku práce je v jejich případě zavedena výjim-
ka a je přípustný vyšší legální počet přesča-
sových hodin.  

V posledních letech je patrný zvyšující zájem 
maturantů o studium na vysokých školách a ne-
jen zájem, také vysokoškoláků každým rokem 
stále více promuje. „Vysoké školy však dosta-
nou pro příští akademický rok 2011/2012 mé-
ně peněz a po dlouhé době tak končí zvyklost, 
kdy každým rokem přibývá počet nově přijatých 
studentů. Na univerzity se v současné době do-
stává 60 procent mladých lidí ve věku kolem 
dvaceti let. Stát se domnívá, že se tím snižuje 
kvalita a takto vysoký podíl již není nadále 
udržitelný. Chce proto vysoké školy přimět k 
tomu, aby začaly počty nově přijímaných stu-
dentů snižovat“ [4]. 

Graf zachycuje vývoj počtu studentů medicín-
ských oborů v ČR (dříve jen na území dnešní 
ČR, bez SR). 

Zvyšující se počet studentů např. na ekonomic-
kých školách neodpovídá vývoji počtu studen-
tů medicíny. I když v roce 2009 je patrný ná-
růst počtu absolventů medicíny, neznamená to 
pozitivní přínos ve zvýšení počtu lékařů v ČR. 
Nízké platové ohodnocení, složitý systém vzdě-
lávání, kdy se často mění podmínky, pro něk-
teré obory nebylo vhodně navržené předates-
tační vzdělávání, najímání mladých lékařů na 

kratší úvazky při odvádění práce jako při pl-
ném, zpoplatnění atestačních zkoušek, to vše 
přispívalo a přispívá k pochopitelnému odcho-
du lékařů absolventů do zahraničí. Odchází-li 
lékař pracovat do zahraničí, konkrétně EU a již 
na území ČR vykonává své povolání, vydává 
mu na jeho žádost okresní sdružení České lé-
kařské komory certifikát profesní bezúhonnos-
ti, který musí potvrdit i kancelář ČLK v Olo-
mouci. Pokud se jedná o lékaře absolventa, žá-
dá o potvrzení nečlenství v ČLK (v kanceláři 
ČLK v Praze), jež je jedním z důležitých do-
kumentů nutných pro práci lékaře v zahraničí. 

 

 
Graf 1 Vývoj počtu studentů 

medicínských oborů na území ČR  
Zdroj: data ÚZIS ČR 

 

Počty vystavených takových osvědčení jasně 
ukazují na zájem mladých lékařů o pracovní 
místo v zahraničí. Poptávka po českých léka-
řích je vysoká a vedle nesrovnatelné finanční 
odměny slyší také na lepší pracovní podmínky 
co se týče pracovní doby. Enormní množství 
přesčasů, které český lékař v českém zdravot-
nictví v nemocnicích odslouží není nic pozi-
tivního ani pro něj, ani pro pacienta.  

V roce 2009 odešlo ze 780 absolventů 60 léka-
řů po škole hned do zahraničí. V roce 2010 již 
134 lékařů. 

Podle zápisů z jednání představenstva ČLK od 
začátku roku do 5. 3. 2011 požádalo o certifikát 
pracovní bezúhonnosti 187, na začátku listo-
padu už byl počet žádostí o certifikát o profes-
ní bezúhonnosti 452. V roce 2010 bylo těchto 
žádostí o toto potvrzení vyřízeno 627. Počet 
odcházejících absolventů do zahraničí by měl 
být minimálně kompenzován zvýšením počtu 
absolventů lékařských fakult, což se však ne-
jeví jako dostačující. Chybějící lékaři jsou na-
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hrazování spíše lékaři ze zahraničí, především 
Slovenské republiky. Počet lékařů ze Sloven-
ské republiky pracující v ČR se od roku 2003 
ztrojnásobil, to samé lze říci o celkovém počtu 
cizinců lékařů vykonávajících svou profesi na 
tomto území. Tab.1 zpřehledňuje strukturu a 
počet lékařů cizinců pracujících v ČR. V roce 
2006 došlo ke změně metodiky sledování těch-
to údajů, proto menší rozdíl. Vzhledem k poč-
tu lékařů ke konci roku 2010 a počtu lékařů 
cizinců k 30. 9. 2010 se dá říci, že v ČR praco-
valo 5,5 % lékařů cizinců z celkového počtu 
lékařů. Při té samé úvaze, ale pro rok 2006 
tento ukazatel vycházel jen na 5 %. Nejedná se 
tedy jen o nárůst počtu lékařů cizinců a jejich 
proporcionální nahrazení lékařů stávajících. 
Zvyšuje se podíl lékařů cizinců na celkovém 
počtu lékařů bez ohledu na vývoj celkového 
počtu lékařů.  
 
Tab.1 Struktura a počet lékařů (včetně zubních) 
cizinců vykonávajících svou činnost v ČR  
v letech 2003-2011 

 
lékaři a zubní 
lékaři cizinci 

celkem 

lékaři a 
zubní lékaři 

ze SR 

cizinci 
EU/EHP/ 
Švýcarsko 

30. 4. 2003 829 711  
30. 9. 2003 1046 906  
30. 4. 2004 1097 968  
30. 9. 2004 1106 995  
30. 4. 2005 1188 1033  
30. 9. 2005 1389 1202  
30. 4. 2006 1524 1288  
30. 9. 2006 1619 1409 1403 
30. 4. 2007 1713 1479 1517 
30. 9. 2007 1849 1605 1642 
30. 4. 2008 1924 1653 1701 
30. 9. 2008 2015 1721 1774 
30. 4. 2009 2092 1771 1827 
30. 9. 2009 2231 1871 1933 
30. 4. 2010 2314 1896 1960 
30. 9. 2010 2476 2011 2083 
30. 4. 2011 2551 2143 2125 
30. 9. 2011 2699 2169 2205 

 
Studium medicíny je bezpochyby značně ná-
ročné, šance na přijetí ke studiu na lékařskou 
fakultu však nejsou nízké. V porovnání s eko-
nomickými fakultami (šance od 22-81 % podle 
fakulty) nejsou šance na přijetí o moc nižší, ale 
např. ve srovnání s právnickými fakultami vyš-
ší. 1. LF UK a LF Masarykovy univerzity jsou 
fakulty, na kterých studovala v akademickém 
roce 2009/2010 většina studentů zapsaných ke 
studiu na lékařských fakultách. Lékařskou fa-

kultu úspěšně absolvovala nadpoloviční větši-
na studentů. O tom, že po absolventech lékař-
ských fakult je na trhu práce vysoká poptávka, 
svědčí i velmi nízká míra nezaměstnanosti, kte-
rá je, až na nepatrné výjimky, téměř nulová. 

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 
V České republice, jako i v jiných vyspělých 
zemích, včetně těch, co jsou členy EU, je za-
veden tzv. systém celoživotního vzdělávání. 
„Nový koncept celoživotního učení je mnohem 
širší i obsáhlejší než stávající systém formální-
ho vzdělávání. Zahrnuje všechny aktivity učení 
a poznávání v průběhu celého života. Uznává, 
že učení probíhá v mnoha prostředích, nejen 
ve formalizovaném vzdělávacím systému, ale i 
doma, na pracovišti, v obci i celé společnosti. 
Význam přikládá zejména učení v průběhu 
práce“ [8]. 

Za účelem prohlubování svých znalostí v ob-
lasti preventivní a léčebné péče se lékař (zubní 
lékař, farmaceut) zapojuje do systému celoži-
votního vzdělávání. Celoživotní vzdělávání je 
lékařům (členům ČLK) garantováno Českou 
lékařskou komorou. 

Tento systém je založen na absolvování vzdě-
lávacích akcí nebo za pedagogickou a vědec-
kou činnost, za které získává lékař předepsaný 
počet kreditů. Během pěti let musí dosáhnout 
minimálního stanoveného celkového počtu kre-
ditů a na základě toho je mu udělen Diplom 
celoživotního vzdělávání lékařů, jehož držení 
je např. jednou z podmínek pro vydání licence 
pro výkon funkce vedoucího lékaře nebo pri-
máře zdravotnického zařízení. Vzdělávací akce 
zajišťuje sama ČLK nebo asociace, které musí 
mít povolení ČLK, která i akcím přidělí počet 
kreditů. Mezi organizace akreditované ČLK 
pro celoživotní vzdělávání patří samozřejmě 
IPVZ, Česká lékařská společnost J. E. Purky-
ně, Lékařské fakulty UK v Praze, IKEM, ně-
které nemocnice (včetně fakultních) a záchran-
né služby. Vzdělávací akce pořádají i soukro-
mé organizace. Takových organizací, které ne-
jsou přímo součástí ČLK je až 40. Poslední 
akreditace organizace byla v roce v roce 2008. 
Dokladem o absolvování takové akce je certifi-
kát, na kterém musí být uvedeny všechny pře-
depsané náležitosti (podle Stavovského před-
pisu 16 ČLK) včetně čísla akce v centrálním re-
gistru garantovaných akcí celoživotního vzdě-
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lávání lékařů. Kredity lékař může získat nejen 
za pasivní účast na vzdělávací akci (pořádá 
ČLK nebo subjekty sdružené v asociaci a těmi, 
co provádějí tyto akce dle zákona č.95/2004 
Sb.), ale také za absolvování klinické stáže a 
klinických dnů, součástí takového vzdělávání 
jsou i jeho elektronické formy (od roku 2003 
e-learning), studium odborné literatury s auto-
didaktickými testy. Kredity lékař získává sa-
mozřejmě i za vlastní publikační a přednáško-
vou činnost a počítá se i spoluautorství v pří-
padě přednášky na celostátní nebo mezinárod-
ní konferenci. V případě publikační činnosti (s 
výjimkou vědecké monografie) je 2. autor hod-
nocen polovičním počtem kreditů. Např. za člá-
nek v časopisem s impact faktorem získává 
lékař 100 kreditů. Účast na vzdělávací akci je 
hodnocena 1 kreditem za 45 minut (max. 6 
kreditů) vzdělávací hodiny, v případě vzdělá-
vacích akcí získává lékař 2 kredity, za elektro-
nické vzdělávání 2-4 kredity. Asociace celoži-
votního vzdělávání je tvořena lékařskými fa-
kultami Univerzity Karlovy, Českou lékařskou 
společností Jana Evangelisty Purkyně a Insti-
tutem postgraduálního vzdělávání ve zdravot-
nictví. Každý člen České lékařské komory, 
tedy každý lékař, který chce vykonávat toto 
povolání na území ČR, je povinen účastnit se 
celoživotního vzdělávání podle Stavovského 
předpisu č.16. Za účast na takových akcí lékař 
ve většině případů platí. 

„Zúčtování“ a vydávání diplomů připadá na 
začátek roku 2012. Stavovský předpis č.16 pro-
šel za poslední roky několika úpravami. Nová 
úprava řeší spíše administrativní a technickou 
stránku zajišťování celoživotního vzdělávání 
lékařů. Zásadní změnou je však stanovený mi-
nimální požadovaný počet kreditů nutný pro 
získání zmiňovaného diplomu. Při žádání v ro-
ce 2012 ještě bude stačit 50 kreditů. Od 1. 1. 
2013 to již bude 150 kreditů. Tato změna byla 
provedena za účelem harmonizace s celoživot-
ním vzděláváním v zemích EU. Požadavky v 
České republice z hlediska celoživotního vzdě-
lávání byly velmi nízké. Systém bude od roku 
2013 náročnější i z důvodu toho, že přiřazený 
počet kreditů se v mnohých formách vzdělá-
vání redukuje. 

ZÁVĚR 
Požadavky občanů rostou nejen z hlediska kva-
lity péče, ale i jejího rozsahu. Zvyšuje se tedy i 
potřebný počet lékařů a zdravotnického perso-
nálu pro zajištění dostatečné péče v odpoví-
dající kvalitě a čase pro všechny občany.  

Za zmínku stojí fakt, že je vážně ohrožena i ob-
nova lékařského stavu z hlediska jak počtu, tak 
i struktury. Průměrný věk a jeho stálé každo-
roční navyšování je v některých oborech alar-
mující a řešení tohoto problému by mělo spo-
čívat především v podpoře kritických oborů a 
„přilákání“ více mladých lékařů a podpoře zvy-
šování počtu mediků. Náročný systém vzdělá-
vání lékařů absolventů, jejich nesnadná finanč-
ní situace a napětí ve společnosti vyvolané ta-
ké situací ve zdravotnictví a následně akcí Dě-
kujeme, odcházíme, která společnost rozdělila 
na ty, kteří plně lékařům rozumí a na ty, kteří v 
nich viděli vyděrače, rozhodně maturanty na 
studium medicíny a vykonávání praxe v ČR 
neláká. Za úvahu stojí, zda je oprávněné chtít 
po lékařích platit za atestační zkoušky a vyža-
dovat, aby po ukončení specializačního vzdě-
lávání pracovali minimálně pět let v ČR res-
pektive v daném zdravotnickém zařízení. Ab-
solventi jiných studijních oborů mohou kdy-
koliv odejít pracovat do zahraničí a fakt, že je-
jich vzdělávání bylo hrazeno z veřejných pro-
středků, tomu nebrání. Co by pak s počtem 
uchazečů o studium medicíny udělalo zave-
dení školného? Jaké vyhlídky na splácení mají 
eventuelně po promoci, kdy jejich studium v 
podstatě nekončí a to 6leté k plnému výkonu 
povolání v našich podmínkách nestačí? Čeští 
lékaři odchází směrem na západ a nahrazují je 
lékaři cizinci z východu. Je asi nerozumné si 
dělat iluze, že ti, co odchází na západ, nemají 
kvalitnější vzdělání než ti, co k nám přicházejí.  

„Přes všechny sobě vlastní zápory a centralis-
tický charakter existovala v minulém systému 
oblast dalšího vzdělávání lékařů a středních 
zdravotnických pracovníků, jejíž výsledek sná-
šel srovnání se zahraničním zdravotnictvím, 
nebo je i předčil, což se na jedné straně proje-
vovalo tím, že lékaři a střední zdravotničtí 
pracovníci v chabě technicky vybaveném zdra-
votnickém systému nemohli většinou uplatnit 
všechny získané teoretické znalosti, na druhé 
straně po změně režimu se při hojně poskyto-
vaných zahraničních stážích ukazovali jako 
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rovnocenní partneři svých západoevropských 
hostitelů. Jednotlivé odborné spolčenosti sdru-
žené v České lékařské společnosti vykonaly v 
minulosti i v současnosti mnoho pro růst od-
bornosti svých členů, a tím i pro kvalitu zdra-
votní péče u nás“ [5]. Bylo by jistě účelné sna-
žit se zachovat kvalitu českých lékařů, mají 
dosud vynikající jméno i v zahraničí. To se 
ovšem neobejde bez kvalitního a zdokonalené-
ho systému vzdělávání a vhodných podmínek 
nejen při specializačním vzdělávání, ale i pro 
důstojný výkon povolání lékaře, včetně ade-
kvátní odměny, a to nejen pro vybrané skupi-
ny. Vzhledem k tomu, jak rostou požadavky 
občanů na intenzitu a rozsah zdravotní péče, je 
potřeba zajistit dostatečný počet zdravotnické-
ho personálu, obměnu současných lékařů od-
cházejících do důchodu mladšími, ale dostateč-

ně kvalifikovanými. Právě věková struktura lé-
kařů, kdy se jejich průměrný věk pohybuje ko-
lem padesáti let (samozřejmě v závislosti na 
oboru) naznačuje problémy se zajištěním někte-
rých odborností v budoucnu. Opatření, aby se 
tak nestalo, je však nutné vzhledem k délce 
potřebného vzdělání, vypracovat a přijmout již 
dnes. Legislativně to bude na Ministerstvu zdra-
votnictví, na lékařských fakultách bude výcho-
va dalších kvalitních českých lékařů. Lékařské 
fakulty patří mezi ty, které jsou v porovnání s 
ostatními nejvíce zaměřeny na výzkum. Zlev-
nění poplatků za zkoušky, přidání oborových 
kmenů a příslib vyšších platů je možná pozi-
tivní krok, ale jistě by to tím nemělo končit. 
Zájem o povolání lékaře je dnes značně ovliv-
ňován celkovou situací a atmosférou ve zdra-
votnictví. 
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ZVYŠOVANIE ÚSPEŠNOSTI EXTERNÉHO ŠTÚDIA  
NA STAVEBNEJ FAKULTE TECHNICKEJ UNIVERZITY V KOŠICIACH 

 

INCREASING THE SUCCESS RATE OF PART-TIME STUDY  
AT THE FACULTY OF CIVIL ENGINEERING, TECHNICAL UNIVERSITY OF KOŠICE 

Eva Panulinová 

Ústav inžinierskeho staviteľstva, Stavebná fakulta TU v Košiciach, SR 
Institute of Structural Engineering, Faculty of Civil Engineering, TU of Košice, Slovak Republic 

Abstrakt: Stavebná fakulta TU v Košiciach už vyše 30 rokov pripravuje inžinierov pre stavebnú 
prax. Od roku 2008 zaviedla aj externé štúdium. Úspešnosť externého štúdia sa pohybuje 
okolo hodnoty 0,4, čo nie je uspokojivý údaj. Na základe tohto zistenia sa pristúpilo k hľa-
daniu vhodných postupov na zlepšenie. Ako možné riešenie bolo vytipované zavedenie e-
learningu do vzdelávania. 

Abstract: Faculty of Civil Engineering, TU of Košice has been preparing civil engineers for more 
than 30 years. The part-time study was introduced in 2008. The success rate of part-time 
study oscillates around the value 0.4, which has been considered unsatisfactory. Based on 
this, we have started searching a solution to this problem, and e-learning was decided the 
possible solution. 

Klíčová slova: úspešnosť, externé studium, e-learning. 

Key words: success rate, part-time study, e-learning.

ÚVOD 
Dôležitosť vzdelania si dnes uvedomujú mladí 
ľudia, ale aj tí skôr narodení. Je to väčšinou 
vtedy, keď sa uchádzajú o zamestnanie, alebo 
keď sa rozhodujú, čo budú robiť v budúcnosti. 
Uvedomujú si, že ich neuspokojujú vedomosti 
nadobudnuté na základnej či strednej škole. 
Mnohí sa rozhodnú pre štúdium na vysokej 
škole. Majú možnosť vybrať si denné alebo 
externé štúdium. Externú formu štúdia si volia 
najmä zamestnaní ľudia, ktorí si nemôžu do-
voliť navštevovať univerzitu denne, v tomto 
prípade štúdium prebieha zväčša počas víken-
dov a piatkov. Záujem o externé štúdium na vy-
sokej škole sa stále zvyšuje. V súčasnej dobe je 
každé externé štúdium zo zákona spoplatnené.  

EXTERNÉ ŠTÚDIUM NA STAVEBNEJ 
FAKULTE TECHNICKEJ UNIVERZITY V 
KOŠICIACH 
Externé štúdium je jednou z dvoch základných 
foriem štúdia na vysokej škole. Denné štúdium 
je prioritne založené na dennej účasti študenta 
na štúdiu, zatiaľ čo externá forma štúdia je ori-
entovaná viac na samoštúdium a individuálne 
konzultácie.  

Stavebná fakulta (SvF) TU v Košiciach vznik-
la v roku 1977. Počas viac ako 30 rokov svojej 
existencie vychovala vyše 5 000 inžinierov. 

Výučba sa uskutočňuje dennou formou v baka-
lárskych, inžinierskych a doktorandských štu-
dijných programoch v štyroch študijných odbo-
roch: 
 Pozemné stavby 
 Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby 
 Stavebníctvo 
 Environmentálne inžinierstvo. 

V roku 2008 sa na základe požiadaviek staveb-
nej praxe rozšírila ponuka o externé štúdium 
na odbore Stavebníctvo. V akademickom roku 
2011/2012 boli do prvého ročníka externého 
štúdia prijatí študenti už štvrtýkrát. V rokoch 
2008/2009 a 2009/2010 bolo štúdium bez po-
platkov. Ostatné dva roky je externé štúdium 
spoplatnené. Legislatíva v oblasti vysokoškol-
ského vzdelávania a zvlášť externej formy štú-
dia sa neustále mení. Podľa [3] je „zámerom 
vládou schválenej novely zákona o vysokých 
školách je legislatívno-technická úprava záko-
na vyvolaná nálezom Ústavného súdu SR, ako 
aj zvýšenie právnej istoty študentov, ktorí zača-
li externé štúdium bezplatne, že ho aj bezplat-
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ne dokončia.“ To sa v našom prípade týka te-
rajšieho tretieho a štvrtého ročníka. 

Počas štvorročného obdobia sa výrazne menili 
počty študentov prihlásených na štúdium, za-
písaných do príslušného ročníka a reálne štu-
dujúcich v nasledujúcom ročníku. Je na mieste 
zamyslieť sa nad úspešnosťou/neúspešnosťou 
študentov študujúcich externou formou, urobiť 
analýzu súčasného stavu a pokúsiť sa navrh-
núť riešenia na zlepšenie existujúcej situácie. 

Nasledujúce grafy poukazujú na priebeh exter-
ného štúdia na Stavebnej fakulte TUKE za po-
sledné štyri roky z hľadiska počtu študentov. 
Graf na obrázku 1 znázorňuje počty prihláse-
ných a zapísaných študentov do prvého roční-
ka štúdia začiatkom príslušného akademického 
roka.  

 

 
Obr.1 Počet študentov prihlásených a zapísa-
ných podľa jednotlivých akademických rokov 

 

Graf na obrázku 2 poukazuje na postupné zni-
žovanie počtu študentov postupujúcich do vyš-
šieho ročníka.  

 

 
Obr.2 Počet študentov podľa jednotlivých 

akademických rokov 
 

Graf na obrázku 3 znázorňuje aktuálnu situáciu 
v počte študentov externého štúdia v akade-
mickom roku 2011/2012 podľa ročníkov. 

 
Obr.3 Aktuálny počet študentov podľa jednotli-
vých ročníkov v akademickom roku 2011/2012 

 
Na prezentovaných grafoch vidieť, že záujem 
o štúdium postupne klesá. Prejavil sa kvantita-
tívny pokles externých študentov. Najvýraznej-
ší rozdiel bol zaznamenaný v roku 2010, prav-
depodobne to bolo spôsobené tým, že externé 
štúdium bolo prvýkrát spoplatnené. Z grafu na 
obrázku 1 je možné vyčítať rozdiel medzi poč-
tom prihlásených a zapísaných študentov v jed-
notlivých rokoch. Pokles je zdokumentovaný aj 
v tabuľke 1. 

 
Tab.1 Rozdiel počtu prihlásených a zapísaných 
študentov v jednotlivých rokoch 

Rok nástupu do školy 
2008 2009 2010 2011 
15 % 13 % 51 % 25 % 

 
Najvýraznejší rozdiel je opäť v roku 2010. Roz-
diely v iných rokoch sú podobné ako v dennom 
štúdiu a predpokladáme, že vznikajú z dôvodu 
rozhodnutia študovať na inej vysokej škole ale-
bo neštudovať vôbec. 

Graf na obrázku 2 poukazuje na úspešnosť štu-
dentov postupujúcich v štúdiu do vyššieho roč-
níka. Najväčší pokles je vo všetkých skupinách 
zaznamenaný po prvom ročníku štúdia, kon-
krétne vyjadrenie je uvedené v tab.2. Úbytok 
pohybujúci sa okolo 50 % je dosť vysoký. 

 
Tab.2 Pokles počtu študentov po prvom roku 
štúdia po jednotlivých rokoch 

Rok nástupu do školy 
2008 2009 2010 
42 % 61 % 55% 

 
Na obrázku 3 je prehľadne znázornený počet 
externe študujúcich v akademickom roku 2011 
/2012. Situácia je stabilizovaná, v jednotlivých 
ročníkoch je v priemere 50 študentov, výnim-
kou je len rok prijatia 2010 - súčasný 2. ročník.  
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Návrh spôsobu zvyšovania úspešnosti 
externého štúdia  

Z prehľadu o počte externe študujúcich na SvF 
TUKE uvedeného v predchádzajúcej kapitole 
je zrejmé, že je tu priestor na hľadanie riešenia 
smerujúceho k zlepšeniu existujúcej situácie. 
Nám učiteľom je jasné, že zvládnuť celý vzde-
lávací proces, vypracovať požadované projek-
ty a úspešne absolvovať skúšky popri zamest-
naní si vyžaduje obrovské nasadenie, sústrede-
nie a výdrž. Na SvF TUKE je výučba organi-
zovaná jedenkrát týždenne vždy celý deň v pia-
tok prezenčnou formou. Z rôznych dôvodov sa 
pri blokovej výučbe (čo predstavuje týždennú 
výmeru výučby) stáva, že sa študent nemôže 
zúčastniť prednášok a cvičení. Mnohé veci si 
tým študenti nevypočujú z prvej ruky, ale si 
ich musia naštudovať sami. Snaha fakulty o 
zvýšenie úspešnosti štúdia, nedostatok aktuál-
nych študijných materiálov, ale aj hore uvede-
né dôvody viedli k tomu, že sa začali na SvF 
TUKE pripravovať študijné materiály v e-lear-
ningovej podobe, ktoré budú určené tak pre 
externe študujúcich, ale aj ako podpora výučby 
pre denných študentov a študentov s individu-
álnym študijným programom.  

Elektronické vzdelávanie (e-learning) sa peda-
gógom javí ako vhodná forma podpory štúdia. 
Predstavuje totiž široký priestor na získavanie 
vedomostí vo vyučovacom procese prostred-
níctvom moderných informačných a komuni-
kačných technológií (IKT). IKT umožňujú vy-
tvoriť multimediálne študijné materiály, ktoré 
zaujímavým a pútavým spôsobom priblížia 
študentom odbornú problematiku. Umiestnenie 
na internete dáva autorom možnosť materiály 
aktualizovať a prispôsobovať okamžitej situá-
cii a znalostiam študentov. Sprístupnenie aktu-
álnych študijných podkladov pre prípravu na 
skúšku všetkým záujemcom napomáha docie-
liť plnú saturáciu študentov študijnými materi-
álmi. Neobmedzený a rovný prístup online 24/ 
7, umožňuje voľbu miesta a času vzdelávania 
a vlastnú organizáciu času. Je vytvorené ľahko 
dostupné miesto na odovzdávanie písomných 
príspevkov bez osobného kontaktu s učiteľom 
a priestor na diskusiu medzi študentom a uči-
teľom, a tiež študujúcimi navzájom. Jedným 
z možných výstupov sú elektronické skriptá, 
ktoré znamenajú pre študentov nízke alebo nu-
lové náklady, čo prináša všeobecné ekonomic-

ké úspory, zároveň odpadáva finančne proble-
matická tlač skrípt a je možné publikovať väč-
šie množstvo textu a viacero titulov. 

V prípade študentov - externistov predstavuje 
zavádzanie novej formy vzdelávania určité rizi-
ko. Na jeho pomenovanie a návrh opatrení, kto-
rými by sa mohlo eliminovať, poslúži SWOT 
analýza vypracovaná v rámci tohto príspevku.  

SWOT analýza  
SWOT je analýza vnútorných silných a slabých 
stránok v súvislosti s vonkajšími príležitosťa-
mi a hrozbami v danej situácii, v ktorej sa na-
chádza inštitúcia so snahou uskutočniť určitý 
cieľ. Naším cieľom je, za pomoci e-learningo-
vých učebných textov zvýšiť úspešnosť exter-
ného štúdia na SvF TUKE. 

Pre potreby SWOT analýzy je potrebné podrob-
ne definovať: 

Silné stránky (Strenghts) - interné/vnútorné 
atribúty/vlastnosti inštitúcie, ktoré jej môžu na-
pomôcť k dosiahnutiu cieľa.  

SvF TUKE: 
 má dostatok odborne zdatných pedagógov 
 ponúka vysokú úroveň odborných predme-

tov 
 má dobre technicky vybavené učebne  
 má pokrytie WIFI na určených miestach 

v budove školy a fakulty 
 pedagógovia majú záujem podieľať sa na 

tvorbe a inovácii učebných textov 
 je zapojená do celouniverzitného projektu 

zavádzanie LMS (Learning Management 
Systém) Moodle 
 podporuje svojich učiteľov a vytvára im 

podmienky na prácu 
 existujú nástroje na podporu implementácie 

e-learningu: 
 zásady pre písanie študijných textov pre  

e-learningové vzdelávanie - metodická 
pomôcka pre pedagógov 
 dotazník spätnej väzby pre študentov e-lear-

ningu. 

Slabé stránky (Weaknesses) - interné/vnútor-
né atribúty/vlastnosti organizácie, ktoré sťažu-
jú dosiahnutie cieľa.  

SvF TUKE: 
 nemá skúsenosti s plošným aplikovaním  

e-learningu 
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 disponuje malým počtom pedagógov, ktorí 
už tvorili materiály pre dištančné vzdeláva-
nie 
 pedagógovia nedostatočne naplánujú online 

komunikáciu so študentmi - nedokážu posú-
diť jej časovú náročnosť 
 nesprávny odhad schopností a možností štu-

dujúcich 
 časovo náročné štúdium na vypracovanie 

domácich zadaní. 

Príležitosti (Opportunities) - externé podmien-
ky, ktoré môžu dopomôcť organizácii k dosiah-
nutiu cieľa.  

SvF TUKE: 
 dostatočný záujem študentov o externé štú-

dium 
 nový zaujímavý atraktívny spôsob výučby 

pre študentov: 
 podpora samoštúdia 
 možnosť voľby miesta, času a rýchlosti štú-

dia 
 dostupnosť na internete - nízke finančné ná-

klady pre študentov 
 možnosť využiť prípadové štúdie a príklady 

publikované stavebnými firmami 
 možnosť absolvovať kurzy zamerané na 

tvorbu a implementáciu e-learningu priamo 
na TUKE 
 dotazník pre študentov na posúdenie ich 

možností a schopností pre prácu s IKT 
 študenti obvykle študujú odbor, v ktorom 

už pracujú a pozerajú sa na rôzne problémy 
z hľadiska praktických skúseností.  

Ohrozenia (Threats) - externé podmienky, kto-
ré môžu sťažiť organizácii dosiahnutie cieľa.  

SvF TUKE: 
 technofóbia alebo nedostatočné počítačové 

zručnosti študentov pre štúdium v e-learnin-
govom vzdelávacom programe  
 nedostatočný výkon siete na prenos multi-

mediálnych študijných materiálov  
 kultúra vzdelávacej inštitúcie ešte nie je na 

dostatočnej úrovni, práca autorov, učiteľov/ 
tútorov a administrátorov e-learningu je ne-
doceňovaná ani morálne, ani finančne  

 minimálny osobný kontakt študent - učiteľ/ 
tútor môže spôsobiť problémy 
 nezvládanie štúdia popri zamestnaní. 

ZÁVER 
Úspešnosť štúdia v podmienkach našej fakulty 
je možné definovať ako podiel počtu študentov 
študujúcich v aktuálnom ročníku a počtu pri-
jatých študentov do 1. ročníka. Tá sa pohybuje 
okolo 0,4. Nie je to uspokojivý údaj. Na zákla-
de tohto zistenia sa pristúpilo k hľadaniu vhod-
ných postupov na zlepšenie jestvujúceho stavu.  

Zo SWOT analýzy vyplynulo, že silné stránky 
prevládajú nad slabými a v externom prostredí 
existuje dostatok príležitostí. Na základe toho 
sa SvF rozhodla využitím príležitostí posilniť 
existujúce silné stránky a eliminovať niektoré 
slabé stránky. 

Využitím nadefinovaných príležitostí: 
 možnosť využiť prípadové štúdie a príklady 

publikované stavebnými firmami  
 silná podpora e-learningu na univerzitnej 

úrovni 
 možnosť absolvovania kurzov zameraných 

na tvorbu a implementáciu e-learningu pria-
mo na TUKE 

bude možné posilniť nasledovné silné stránky: 
 dostatok odborne zdatných pedagógov - 

budú ešte lepší 
 využitie príležitostí 1,3 
 vysoká úroveň ponúkaných odborných pred-

metov - budú ešte flexibilnejšie a vhodné aj 
pre externistov  
 využitie príležitostí 1,2,3 

a odstrániť alebo aspoň oslabiť tieto slabé 
stránky: 
 malý počet pedagógov, ktorí už tvorili mate-

riály pre dištančné vzdelávanie a e-learning  
 využitie príležitostí 2,3 
 pedagógovia nedostatočne naplánujú online 

komunikáciu so študentmi - nedokážu posú-
diť jej časovú náročnosť 
 využitie príležitostí 2,3. 

 
Príspevok bol vypracovaný v rámci riešenia vzdelávacieho 
projektu KEGA č. 043-007TUKE-4/2010. 
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ŽÁCI SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ 
 

STUDENTS WITH SPECIFIC LEARNING DISABILITIES 

Karel Zatloukal 

Střední škola polytechnická, Brno 
Polytechnical high school, Brno 

Abstrakt: Ve školním roce 2010/2011 proběhl experiment, který ověřil vhodnost použitých techno-
logií a způsob zpracování výukových materiálů pro žáky s vybranými specifickými porucha-
mi učení. Experiment ověřil základ metodiky pro tvorbu výukových materiálů pro tuto cílo-
vou skupinu žáků. 

Abstract: In 2010/11 an experiment was conducted, testing the suitability of used technologies and 
methods of developing teaching aids for students with specific learning disabilities. The ex-
periment tested the basics for methodology of developing teaching aids for this target group. 

Klíčová slova: studenti, poruchy učení. 

Key words: students, learning disabilities. 

ÚVOD 
Na střední školy přichází stále více žáků, kteří 
mají vážné problémy se zvládnutím učiva. 
Jednou z příčin jsou specifické poruchy učení, 
které jsou diagnostikovány u stále větší skupi-
ny žáků. Výrazné zastoupení žáků se specific-
kými poruchami učení, dále SPU, je v učňov-
ském školství. Není výjimkou třída, kde je po-
lovina žáků s některou diagnostikovanou SPU. 
Tito žáci mají velké problémy s výukou, zejmé-
na v odborných předmětech. Z běžných výuko-
vých materiálů (knihy, zápisky apod.) takřka 
nedokáží studovat. Pro některé žáky je problém 
během celé vyučovací hodiny přečíst text 
obsažený na polovině stránky A4. Pokud to 
vůbec dokáží, obvykle vůbec netuší, co vlastně 
četli. Tento handicap je staví mimo vzdělává-
ní, protože dříve nebo později studium před-
časně ukončí. 

PŘÍPRAVA EXPERIMENTU 
Ve školním roce 2009/2010 proběhl experi-
ment, který měl ověřit vhodnost použití e-lear-
ningových materiálů pro žáky s SPU. Přípravě 
byla věnovaná velká péče. Byly stanoveny 
cíle, které měl experiment dosáhnout a na zá-
kladě rozboru možností realizace byly vytýče-
ny základní cesty jak má experiment proběh-
nout. Experiment proběhl na škole, kde vyu-
čuji informatiku a elektrotechniku. 

PARAMETRY EXPERIMENTU 
Cílem experimentu bylo ověřit vhodnost pou-
žitých ICT a použitých výukových materiálů 
pro cílovou skupinu žáků s diagnostikovanými 
poruchami učení.  

Vyhodnocení experimentu nemusí být jedno-
značné. 

 
Tab.1 Možné výsledky experimentu 

Úspěšnost 
experimentu 

ICT 
technologie 

Výukové 
materiály 

úspěšný vyhovují vyhovují 

neúspěšný vyhovují nevyhovují 

neúspěšný nevyhovují vyhovují 

neúspěšný nevyhovují nevyhovují 

 

Jednoznačný výsledek bude jen v případě, že 
experiment proběhne úspěšně.  

V rámci přípravy experimentu byla zvažovaná 
rizika. Mezi rizikové byly uvažovány zejména 
tyto faktory: 
 vytvořené výukové materiály 
 dostupnost ICT pro žáky 
 počítačová gramotnost žáků 
 obsluha PC (nutnost čtení textů) 
 vstupní znalosti žáků 
 velikost vzorku žáků 
 způsob vyhodnocení experimentu 
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Vytvořit správné výukové materiály, když není 
k dispozici žádná metodika, je obtížné. V praxi 
jsem postupoval tak, abych co nejvíce omezil 
rizika. Využil jsem ověřenou publikaci s roz-
sahem 70 stran, kterou používám ve výuce a 
která je žáky přijímána. Publikaci jsem přepra-
coval. Látku jsem rozdělil na menší celky, kte-
ré odpovídají 10-15 minutám četby žáka se 
SPU. Byly vypuštěny nepodstatné a již zasta-
ralé informace. Texty byly převedeny pomocí 
strojního čtení na audiosoubory. Pro žáky byly 
připraveny ve formátu MP3. Výukové materiá-
ly byly poskytnuty žákům pomocí školního e-
learningového systému Moodle. Z technických 
důvodů nebyly realizovány podpůrné materiá-
ly ve formě videomateriálů. Dodatečně byly na 
žádost některých žáků vytvořeny a doplněny 
materiály ve formě krátkých PowerPointových 
presentací. Výukové materiály byly zaměřeny 
na výuku ICT, přesněji na hardware počítače. 
Výukové materiály je možné vytvořit jen pro 
omezenou cílovou skupinu. Materiály jsem za-
měřil na žáky s dyslexií, protože jde o největší 
skupinu ze SPU.  

Dalším rizikovým faktorem je dostupnost ICT 
pro žáky. K experimentu jsem přistoupil, jak-
mile bylo zprovozněné denní centrum školy. 
To je vybavené výpočetní technikou, která je 
žákům dostupná o přestávkách a zejména před 
a po jejich výuce. Žákům, kteří jsou ubytovaní 
na domově mládeže, je výpočetní technika do-
stupná i ve večerních hodinách. Rizika nedo-
stupnosti ICT jsem viděl zejména u sociálně 
slabých rodin a žáků ubytovaných na domově 
mládeže. Zpřístupněním techniky v denním 
centru byl tento faktor prakticky eliminován. 
Přesto jsem na začátku školního roku u žáků 
ověřil, že mají všichni přístup k výpočetní tech-
nice a Internetu. Dále byli žáci seznámení 
s možností použití denního centra, například 
v případě poruchy jejich domácí techniky a 
podobně. 

Předpokládal jsem, že u žáků, kteří mají k dis-
pozici přístup k výpočetní technice, nebude 
problém s obsluhou této techniky. K drobným 
problémům ale docházelo. Někteří žáci dosud 
využívali výpočetní techniku pouze ke hraní 
her. Tuto spíše nepříjemnost jsem eliminoval 
jednoduchou instruktáží s ukázkami použití e-
learningového systému Moodle. Obsluhu po-
čítače nakonec všichni žáci zvládli, přestože 

mezi nimi byli žáci, kteří mají k smysluplné 
práci na počítači odpor. 

Významným problémem mohly být vstupní 
znalosti žáků. V první hodině jsem ověřil 
vstupní znalosti žáků o HW. Mimo jednoho 
žáka, kterého výpočetní technika zajímala, ne-
měli ostatní žáci ani základní přehled v dané 
oblasti. Rozsáhlejší pretest jsem proto nereali-
zoval. Úspěšnost či neúspěšnost experimentu 
bude dána výsledky žáků po odučení bloku 
látky o hardware. 

Volba vzorku žáků byla předem omezena mož-
nostmi, které jsem měl k dispozici. Optimální 
byla realizace experimentu ve škole, kde učím 
a jsem schopen se bez problémů domluvit s 
kolegy na spolupráci. Na základě analýzy jsem 
se rozhodl pro vzorek žáků z prvního ročníku. 
Tito žáci v předchozích ročnících neprobírali 
tuto látku. Výpočtem byl stanoven vzorek na 
96 žáků. Vzhledem k neznámému naplnění 
tříd prvních ročníků byly do experimentu zahr-
nuty čtyři třídy. Tím byla překročena minimál-
ní velikost vzorku. Do experimentu jsem zá-
měrně začlenil různé obory, abych mohl poz-
ději udělat srovnání i pro tyto obory. 

Pro vyhodnocení experimentu byly vytvořeny 
dvě skupiny, testovaná a kontrolní. Skupiny 
vznikají bez vlivu učitele, protože ICT obdob-
ně jako jazyky a některé laboratorní cvičení 
probíhají v menších skupinách než je celá tří-
da. Tím je zajištěn náhodný výběr žáků v jed-
notlivých skupinách. Na závěr experimentu 
došlo k ověření nabytých znalostí. Ověření pro-
běhlo formou testu a ústním zkoušením. Test 
byl shodný pro všechny skupiny. Zkoušení pro-
váděli oba učitelé společně v obou skupinách. 
Shodný test a shodné zkoušení omezují rizika 
z rozdílného hodnocení žáků. 

VLASTNÍ EXPERIMENT 
Informace o škole a žácích 
Experiment byl realizovaný na Střední poly-
technické škole v Brně, Jílová 36g. Jde o po-
měrně velkou školu, která v době ukončení 
experimentu měla 969 žáků v 45 třídách. 

V prvních ročnících bylo 340 žáků v 15 tří-
dách.  

Byly zvoleny tyto třídy s žáky: 
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Jedna třída studijního čtyřletého oboru, který 
je ukončený maturitou, TZB1 - Technické zaří-
zení budov. 

Jedna třída učňovského čtyřletého oboru, který 
je ukončen maturitou, MZB1 - Mechanik insta-
latérských a elektrotechnických zařízení budov.  

Dvě třídy učňovských tříletých oborů, které 
jsou ukončeny závěrečnou zkouškou, MP1 - 
kombinovaná třída malířů a podlahářů, Z1 -
zedník. 

Kontrolní a testované skupiny byly vytvořeny 
náhodně, bez vlivu učitelů. Rozdělení žáků je 
obvykle podle abecedy nebo podle výuky ci-
zích jazyků. Rozdělení vychází ze školního 
rozvrhu. V případě třídy MP1 bylo členění na 
malíře a podlaháře. Testovaná skupina byla 
tvořena podlaháři, kontrolní skupina byla tvo-
řena malíři. 
 
Tab.2 Rozdělení žáků do skupin 

Skupina 
Označení Počet žáků 

testovaná kontrolní 

TZB1 21 11 10 
MZB1 30 15 15 
MP1 32 18 14 
Z1 22 12 10 

 
Ve skupinách jsou žáci, kteří mají diagnostiko-
vané SPU a jsou zde samozřejmě i žáci, kteří 
žádnou poruchu diagnostikovanou nemají.  

V prvních ročnících je poměrně velké množství 
žáků, kteří nepředložili dokumentaci z pedago-
gicko-psychologické poradny. Z těchto důvodů 
jsou vedeni jako žáci bez SPU. 

Na počátku experimentu byl počet žáků s diag-
nostikovanou poruchou ve třídách podle násle-
dující tabulky: 
 
Tab.3 Žáci se SPU 

Skupina 
Označení Počet žáků 

se SPU testovaná kontrolní 

TZB1 6 3 3 
MZB1 5 1 4 
MP1 12 8 4 
Z1 6 3 3 

 
Průběh experimentu. 
Připravené výukové materiály byly dány k dis-
pozici všem skupinám. U testované skupiny 

podle nich probíhala výuka. Materiály byly 
použity ve výuce a žáci byli upozorněni na 
možnost jejich dalšího použití, zejména v do-
mácí přípravě apod. 

Na počátku byli žáci limitováni poměrně vel-
kým množstvím textů. Nicméně se poměrně 
rychle naučili používat audiozáznam, vzniklý 
strojním čtením textů. To výrazně zjednoduši-
lo získávání informací pro žáky se SPU. Další 
možností měly být doplňkové videozáznamy. 
Ty se z technických důvodů nerealizovaly. Ně-
kteří žáci měli i nadále drobnější problémy s 
chápáním probírané látky. Proto byly dodateč-
ně doplněny jednoduché presentace v Power-
Pointu.  

Sběr dat a vyhodnocení 
Během experimentu byly zjištěny z LMS infor-
mace o žácích, kteří samostatně navštívili strán-
ky s výukovými materiály. Získaná data byla 
vyčištěna od přístupu jiných žáků tj. z jiných 
tříd atd. Byly zjištěné a rozdělené přístupy na 
žáky z kontrolní a testované skupiny. Následně 
prošla data analýzou.  

V testovaných skupinách bylo 56 žáků. S mate-
riály aktivně pracovalo 23 žáků tj. 41,07 %. 
V testovaných skupinách s materiály pracovali 
všichni žáci s SPU.  

V kontrolních skupinách bylo 49 žáků. S mate-
riály pracovali jen tři žáci, což je 6,12 %. Žád-
ný z těchto žáků neměl a nemá diagnostikova-
nou žádnou SPU. 
 
Tab.4 Počet žáků, kteří využili výukové 
materiály 

Skupina 
Označení 

testovaná kontrolní 

TZB1 8 2 
MZB1 5 1 
MP1 4 0 
Z1 6 0 

 
Mimo objektivně zjištěných informací z LMS 
byly zjištěny i případy, kdy žáci pracovali 
s materiály pro které sami k LMS nepřistoupili. 
Získali je např. od jiných žáků a podobně. 

Vzhledem k tomu, že je nelze objektivně zjistit 
nejsou statisticky vyhodnoceni. 
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VYHODNOCENÍ EXPERIMENTU 
V rámci vyhodnocení experimentu byly sledo-
vány známky, které žáci dosáhli v testech a 
které získaly ze zkoušení. Materiály jsou po-
měrně rozsáhlé a jejich výsledkem je, že v žá-
dné testované skupině nebyly horší výsledky 
než v kontrolní skupině.  

Pro názornost byly zpracovány přehledy prů-
měrných známek jednotlivých skupin. Z těchto 
přehledů uvádím jen extrémní hodnoty, které 
ukazují vzniklý rozdíl. 

Nejlepší průměrnou známku z testů získala 
testovaná skupina TZB1 a to 2,27. Nejhorší 
průměrná známka z testu u testovaných skupin 
byla 3,22 u skupiny Z1. 

Nejlepší průměrnou známkou ze zkoušení u 
kontrolních skupin byla 2,80 u skupiny TZB1. 
Nejhorší průměrná známka ze zkoušení u kon-
trolních skupin byla 3,43 u skupiny Z1. Pro 
přehlednost uvádím celkové průměrné známky 
všech skupin. 
 
Tab.5 Průměrné známky skupin 

Skupina 
Označení 

testovaná kontrolní 

TZB1 2,23 2,65 
MZB1 2,87 3,20 
MP1 3,04 3,10 
Z1 3,22 3,50 

 
Ve všech testovaných skupinách došlo k vý-
raznému zlepšení prospěchu. Experiment po-
tvrdil, že výukové materiály byly pro cílovou 
skupinu vhodné. Žáci v testované skupině vy-
užili výhody e-learningového systému. Další 
výuka již probíhala klasicky a na konci školní-
ho roku se obě skupiny prakticky srovnali. Vý-
raznější rozdíly se již neprojevily. V průběhu 
školního roku došlo k ukončení studia několi-
ka žáků. Tři žáci přinesli potvrzení z pedago-
gicko-psychologické poradny o diagnostikova-
ných SPU.  

Na závěr uvádím přehled dalších výsledků 
v předmětu ICT, doplněných informacemi o 
ukončení studia. Přitom není zohledněno, z ja-
kých důvodů bylo studium ukončeno. Ve vět-
šině případů byly důvody jiné než prospěch 
v předmětu ICT. Zejména u učebních oborů 
patří mezi nejčastější důvody ukončení studia 

zhoršená docházka do školy, nezájem o výuku, 
problémy v odborných předmětech a podobně. 
  
Tab.6 Ukončení školního roku - testovaná 
skupina 

Označení Neklasifikován Neprospěl 

TZB1 1 0 
MZB1 2 0 
MP1 6 0 
Z1 3 0 

 
Tab.7 Ukončení školního roku - kontrolní 
skupina 

Označení Neklasifikován Neprospěl 

TZB1 3 0 
MZB1 3 0 
MP1 5 1 
Z1 4 2 

 
Uvedené výsledky jsou uváděny ke konci škol-
ního roku. Nejsou zde uváděny výsledky odlo-
žené klasifikace a opravných zkoušek. 

Tyto výsledky naznačují, že kontrolní skupina 
je celkově horší. Ve skutečnosti se zde proje-
vují i další vlivy, které to ovlivňují. Hlavním 
vlivem je pedagog, jeho způsob výuky a pří-
stup k žákům. Ale uplatňují se i další vlivy. 
Rozhodující je kolik žáků si odloženou klasifi-
kaci doplní nebo splní opravné zkoušky. Jed-
noznačně to ale vyhodnotit nejde. Žáci mají 
obvykle problémy ve více předmětech. Je na 
přístupu žáka a jeho rozhodnutí jak situaci řeší. 
Je otázkou jestli se rozhodne pokusit se situaci 
zvládnout, nebo to vzdát. 
  
Tab.8 Ukončení studia - testovaná skupina 

Označení Ukončení 

TZB1 0 
MZB1 3 
MP1 3 
Z1 3 

 
Tab.9 Ukončení studia - kontrolní skupina 

Označení Ukončení 

TZB1 2 
MZB1 1 
MP1 4 
Z1 3 
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ZÁVĚR 
Experiment prokázal, že vhodně připravené 
výukové materiály mohou pomoci žákům se 
specifickými poruchami učení. Žáci mohou 
získat informace, které by pro ně v klasické 
výuce zůstali nedostupné. Použité technologie 
jsou vhodné pro většinu žáků. Samozřejmě se 
ve školách vyskytují žáci, kteří nemají žádný 
zájem o studium. I to je vidět z uvedených vý-
sledků. 
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Abstrakt: Příspěvek analyzuje současnou situaci u studentů PEF ČZU v Praze z hlediska jejich spe-
ciálních vzdělávacích potřeb. Zaměřuje se na skupinu studujících se specifickými poruchami 
učení. Zdrojem dat je dotazníkové šetření, které je jedinečnou databází pro následné statistic-
ké analýzy. Bylo zjištěno, že i přes věk studenta v některých případech vzdělávací problémy 
přetrvávají z dětství a že je určitý počet studentů, kteří potřebují odbornou podporu nebo po-
moc při studiu. Těmto studentům je k dispozici pomoc pracovníků z Poradenského střediska 
pro studenty se speciálními potřebami.  

Abstract: The paper analyzes the current situation of the FEM CULS students Prague from the 
viewpoint of their special educational needs. It concentrates upon the group of students ha-
ving specific learning disabilities. A questionnaire survey offering a unique database for sub-
sequent statistical analyses supplies the data source. Hence the assistance is offered to these 
students by the professionals of the Consultation centre for students with special needs. 

Klíčová slova: student se speciálními potřebami, zdravotně postižený, specifické poruchy učení, 
vysokoškolský student, dotazníkové šetření, statistická analýza.  

 
Key words: student with special educational needs, physically disabled, specific learning disabili-

ties, university student, questionnaire survey, statistical analysis. 

ÚVOD 
V každé populaci se vyskytuje určité procento 
lidí se zdravotním postižením. Některá posti-
žení jsou vrozená, jiná vznikají v průběhu pre-
natálního vývoje nebo při porodu a některá se 
získávají během života v důsledku úrazu či 
onemocnění. Zdravotní postižení může být 
důvodem k diskriminaci člověka a k porušení 
jeho lidské důstojnosti. Přímá diskriminace je 
právně zřejmá. Nepřímá diskriminace je mno-
hem složitější a má nerovný dopad na své ad-
resáty [1]. Nepřímou diskriminací je však i ne-
zájem a opomenutí přijmout taková opatření, 
která napomohou zdravotně postiženým přístup 
ke vzdělání a k zaměstnání. Podle statistických 
odhadů je třikrát až čtyřikrát vyšší pravděpo-
dobnost, že takoví lidé budou dlouhodobě ne-
zaměstnanými, a to po dobu delší než u osob 
bez zdravotního handicapu. Student vysoké 
školy se připravuje na své budoucí zaměstnání 
s očekáváním, že trh práce bude potřebovat 
jeho kvalifikaci. V té se bude dlouhodobě rea-

lizovat a tato činnost bude zdrojem jeho obži-
vy a faktorem jeho životní úrovně. 

V roce 2010 schválila Vláda České republiky 
Národní plán vytváření rovných příležitostí 
pro osoby se zdravotním postižením na období 
2010-2014, který byl v červenci 2011 aktuali-
zován [2]. Tento plán v oblasti vzdělávání zdů-
razňuje princip inkluzívního vzdělávání ve 
všech druzích škol. Národní plán uvádí přehled 
počtu dětí, žáků a studentů se zdravotním po-
stižením (bez specifických poruch učení) k 30. 
září 2008 v mateřských, základních, středních 
a vyšších odborných školách a tento počet 
činil 3,55 % všech dětí, žáků a studentů uve-
dených druhů škol. Dále uvádí: „Z důvodu de-
mografického vývoje populace dětí a studentů 
se zdravotním postižením, kteří byli v minulém 
období integrováni do běžných základních a 
středních škol a kteří již dospěli do věku vyso-
koškoláků, se přirozeně zvyšuje počet zájemců 
o studium na vysokých školách. S nárůstem 
počtu těchto uchazečů a studentů vyvstává i 
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aktuální potřeba cíleného systémového řešení 
vzdělávání lidí s postižením i v terciárním stup-
ni vzdělávání. Z hlediska naplnění práv pří-
stupu k vysokoškolskému vzdělání je nezbytné 
cíleně a systémově zajistit podmínky pro mož-
nost jejich studia“ [2]. 

Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU) 
patří k tradičním velkým univerzitám v České 
republice. Univerzita zřídila v roce 2006 Pora-
denské středisko pro studenty se speciálními 
potřebami. Středisko má na jednotlivých fakul-
tách kontaktní osoby a tyto osoby jsou studen-
tům fakulty k dispozici pro řešení jejich indi-
viduálních problémů souvisejících se zdravot-
ním postižením. Na Provozně ekonomické 
fakultě (PEF) studovalo k 31. 10. 2011 celkem 
12 491 studentů [6]. V roce 2011 kontaktovalo 
fakultní Středisko pro studenty se speciálními 
potřebami Umbrella 16 studentů individuálně 
a prostřednictvím Studijního oddělení čtyři 
uchazeči o studium na fakultě. Všem těmto stu-
dentům byly vytvořeny jimi požadované pod-
mínky pro studium (bezplatně zapůjčeny kom-
penzační pomůcky, možnost nahrávání si před-
nášek a cvičení, přítomnost asistenta při výuce, 
elektronická podoba přednášky a dalších mate-
riálů od vyučujícího) a pro složení zkoušky 
(úprava velikosti textu, prodloužení časové do-
tace, ústní dokončení zkoušky). Středisko fa-
kulty pomáhá studentům se speciálními potře-
bami s organizací studia, řeší se studenty jejich 
studijní problémy související s postižením a 
zprostředkovává některým studentům doložení 
diagnózy jejich postižení. Zatímco postižení 
zrakové, sluchové, tělesné, chronické onemoc-
nění a oslabení nebo narušení komunikačních 
schopností jsou zřejmé a takový student je v 
kontaktu s lékaři a příslušnými odborníky, stu-
dent s přetrvávajícími specifickými poruchami 
učení (SPU) ve věku vysokoškoláka obvykle 
tuto možnost nemá. 

CÍL A METODIKA 
Příspěvek analyzuje výsledky výzkumu prove-
deného u studentů PEF ČZU v Praze v průbě-
hu zimního semestru akademického roku 2011 
/2012 s cílem zjistit současný stav v počtu stu-
dentů se specifickými poruchami učení, úroveň 
informovanosti o poruchách učení u dospělých 
osob a předložit možnosti, které v tomto směru 
poskytuje svým studentům ČZU v Praze.  

Podkladové údaje byly získány dotazníkovým 
šetřením u studentů největších oborů Provozně 
ekonomické fakulty a byly zpracovány meto-
dami jednostupňového a dvoustupňového tří-
dění kvalitativních znaků s využitím systému 
Statistica 10. Vybrané vztahy byly testovány 
upraveným χ2 - testem a změřena síla závislos-
ti Pearsonovým a Cramérovým koeficientem 
kontingence. 

VÝSLEDKY ŘEŠENÍ 
Dotazníkového šetření se zúčastnilo 365 studen-
tů, z toho nejvíce studentů bylo z oborů Pro-
voz a ekonomika a Veřejná správa a regionální 
rozvoj. Převažovali studenti 2. a 3. ročníku ba-
kalářského studijního programu (329). Tito stu-
denti nejčastěji absolvovali střední odbornou 
školu (188) nebo gymnázium (138). V souboru 
bylo 205 žen a 160 mužů, což odpovídá struk-
tuře studentů na PEF ČZU v Praze. Tabulky 1 
a 2 ukazují strukturu studentů podle oboru stu-
dia a podle pohlaví. 

 
Tab.1 Struktura studentů podle oboru studia 

četnost 
Obor studia 

abs. rel. [%]
Informatika (INFO) 70 19,18
Podnikání a administrativa (PaA) 20 5,48
Provoz a ekonomika (PaE) 155 42,46
Veřejná správa a regionální rozvoj (VSRR) 120 32,88
Celkem 365 100,00

 

Zdroj: vlastní šetření 
 
Tab.2 Složení výběrového souboru podle 
pohlaví 

četnost 
Pohlaví 

absolutní relativní 
Muž 160 43,84 %
Žena 205 56,16 %

 

Zdroj: vlastní šetření 
 

Specifické poruchy učení (SPU) jsou zdravot-
ním znevýhodněním, které se projevuje již v ra-
ném dětství a obvykle se s jeho projevy běžný 
jedinec v dospělosti vyrovná. V případě těžších 
forem však problémy přetrvávají celoživotně. 
Často se specifické poruchy objevují v kombi-
nacích. V minulosti byl student se specifický-
mi poruchami učení (SPU) na vysoké škole 
úplnou výjimkou. Musel při svém studiu vyna-
ložit velké úsilí, aby své okolí přesvědčil, že 
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jeho některé problémy jsou zdravotní a že mu-
sí svojí znásobenou pílí svůj handicap překo-
nat. 

Dnešní mladá generace je generací informova-
nou a je to generace, která má velmi dobrý pří-
stup k informacím. Proto bylo zajímavé zjistit, 
zda studenti znají pojmy spojené se SPU. Více 
než tři čtvrtiny (75,62 %) studentů vědí, co zna-
mená termín porucha učení, dokonce 82,74 % 
studentů znají pojem porucha pozornosti a hy-
peraktivita a 56,44 % studentů vědí, co je to 
lehká mozková dysfunkce. Malá část studentů 
(5,58 %) žádný z projevů spojených se SPU 
nezná. 

Lidé, kteří trpí SPU i v dospělosti, ne vždy rá-
di mluví o svých problémech. Přesto otázka na 
každého respondenta ohledně jeho možné poru-
chy učení umožňovala též problematiku roze-
brat osobně s pracovníky poradenského středis-
ka. Tab.4 uvádí výsledky třídění s ohledem na 
současné problémy poruch učení v souboru. Je 
zajímavé, že 14,52 % respondentů se při svém 
studiu na fakultě stále potýká v určité formě 
s poruchou učení. Ve většině případů jsou to 
muži (9,86 %), přičemž pouze 4,65 % žen 
v souboru pociťuje problémy spojené s poru-
chami učení. Rozdíl mezi muži a ženami byl 
χ2 - testem posouzen jako statistiky významný 
(tab.3).  
Z důvodu potřebného prostoru je tab.3 umístěna přes celou 
šířku na další stránce.  pozn.red. 

 
Pokud však budeme uvažovat, že základní 
soubor studentů PEF ČZU v Praze má 12 491 
studentů [6], pak bodový odhad počtu studentů 
s nějakou poruchou učení je na hodnotě větší 
než 1 800 studentů! 

 
Tab.3 χ2 - test závislosti poruchy učení 

na pohlaví 

Statistika Hodnota p-hodnota 
Pearsonův χ2 14,8849 0,0006
Kontingenční koeficient 0,1979 
Cramérovo V 0,2019  

 

Zdroj: vlastní šetření 
 

Pro další část hodnocení byl vytvořen soubor 
studentů, kterých se problémy učení týkají ne-
bo v dětství týkaly a kteří byli ochotni se k pro-
blematice vyjádřit. Vstupní matice byla redu-
kována a rozsah tohoto souboru byl 51 respon-

dentů. Další zpracování dotazníků však bylo 
poznamenáno nejednoznačností odpovědí, a 
proto jsou dále uvedeny převažující odpovědi. 
Největší podíl studentů mělo v dětství problé-
my s poruchou pozornosti a se zvýšeným nekli 
dem, často kombinované s problémy se čtením 
a se psaním. Proto byla u 21,57 % studentů 
v  dětství diagnostikována dyslexie spolu s dys-
grafií. Přesto je v souboru 41,2 % studentů, kte-
ří se, i přes své zdravotní problémy, nikdy ne-
dostali do odborné péče psychologů. 35,29 % 
studentů byli v dětském věku vyšetřeni na do-
poručení učitele, 19,61 % z iniciativy rodičů. 
Diagnostiku provedla ve ¾ případů pedagogic-
ko psychologická poradna nejčastěji ve druhé 
nebo ve třetí třídě základní školy. V souboru 
jsou dva studenti, u kterých došlo k odborné-
mu vyšetření až v devátém ročníku základní 
školy. Jen 9,8 % studentů v dětství navštěvo-
valo specializovanou třídu pro žáky se speci-
fickými poruchami učení. Doučování obvykle 
probíhalo v rodinách a potřebná náprava pro-
bíhala buď ve škole, nebo v pedagogicko-psy-
chologické poradně. 

Někteří dotázaní studenti PEF ČZU v Praze se 
ještě, i přes svůj věk, nezbavili problémů spo-
jených se specifickými poruchami učení z dět-
ství doposud. Asociační tabulka (tab.5) a její 
statistické zpracování (tab.6) ukazují výsledky 
dalších analýz. U některých tabulek součty ne-
odpovídají celkovému počtu respondentů, pro-
tože někteří studenti odpovědi neuvedli.  

 
Tab.5 Asociační tabulka subjektivního posou-

zení přetrvávajících problémů se SPU 
v dospělosti podle pohlaví respondenta 

Pohlaví Problémy SPU 
stále přetrvávají 

Problémy SPU 
již nepociťuji Celkem 

Muž 22 9 31
Žena 10 6 16
Celkem 32 15 47

 

Zdroj: vlastní šetření 
 
Tab.6 χ2 - test závislosti přetrvávajících 

problémů SPU na pohlaví 
Statistika Hodnota p-hodnota 
Pearsonův χ2 0,3482 0,5551
Kontingenční koeficient 0,0858 
Cramérovo V 0,0861 

 

Zdroj: vlastní šetření 
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Tab.4 Kombinační tabulka subjektivního posouzení poruch učení podle pohlaví respondenta 

Problém poruchy  
učení se mě netýká 

Problém poruchy 
učení se mě týká 

Problém poruchy učení se mě týká,  
ale jsem ochoten hovořit pouze  

s pracovníky poradenského střediska 
Celkem 

Pohlaví 

absolutní relativní absolutní relativní absolutní relativní absolutní relativní 
Muž 124 33,97 % 35 9,59 % 1 0,27 % 160 43,84 % 
Žena 188 51,51 % 16 4,38 % 1 0,27 % 205 56,16 % 
Celkem 312 85,48 % 51 13,97 % 2 0,55 % 365 100,00 % 

 

Zdroj: vlastní šetření 
 
Rozložení četností podle pohlaví je u studentů 
rovnoměrné (tab.5), což potvrzuje i závěr testo-
vání (tab.6). Nebyl zjištěn statisticky význam-
ný rozdíl v přetrvávání problémů spojených se 
SPU mezi pohlavími v dospělosti (p = 0,5551), 
i když v dětství byl tento rozdíl prokázán (tab. 
4). Respondenti měli vybrat, se kterými obtíže-
mi SPU se stále při svém studiu a při běžných 
volnočasových aktivitách setkávají. Na prvních 
místech byly jmenovány: 
 nečitelný rukopis, 
 nesoustředění na obsah, 
 pravopisné chyby, 
 malá rychlost čtení, 
 krátkodobá paměť, 
 obtížné soustřeďování, 
 paměť s velkou námahou, chybná výslov-

nost hlásek, problém s dodržováním režimu 
dne a přílišná impulzivita. 

Studenti vědí o svých problémech s poruchami 
učení. Od dětství se je naučili postupně zvládat 
nebo eliminovat, smysluplně v tomto směru vy-
užívají současných technických možností a na 
vysoké škole si vybírají postupy, které jim vy-
hovují. Přesto v souboru 45 studentů, kterých 
se stále týkají problémy se SPU, je 5 z nich (tj. 
11,11 %), kteří by potřebovali odbornou pod-
poru nebo pomoc při studiu. Poradenské stře-
disko pro studenty se speciálními potřebami 
jim takovou službu nabízí. V průběhu existen-

ce fakultního střediska až doposud se však ne-
dostavil žádný student výhradně s poruchami 
SPU. Jednoduchým výpočtem lze zjistit, že za 
předpokladu stejné struktury základního soubo-
ru studentů fakulty jako vykazoval hodnocený 
výběrový soubor, v populaci současných stu-
dentů PEF ČZU v Praze je 12,33 % poslucha-
čů s přetrvávajícími SPU a z toho 1,37 % (171 
všech studentů fakulty) potřebuje podle odpo-
vědí studentů určitou pomoc.  

ZÁVĚR 
O specifických poruchách učení (SPU) je často 
slyšet na základním a středním stupni vzdělá-
vání, nikoliv ve vysokoškolském prostředí. 
V souvislosti s nárůstem počtu studentů na vy-
sokých školách vstupuje do terciárního vzdělá-
vání i část populace, kde se u studentů vysky-
tují problémy související se SPU. Podle vyhod-
noceného šetření 12,33 % studentů PEF ČZU 
v Praze pociťuje přetrvávající problémy SPU, 
z toho 1,37 % má potřebu odborné pomoci. Po-
radenské středisko pro studenty se speciálními 
potřebami na fakultě má možnosti odborného 
poradenství a diagnostiky, dokáže pomoci stu-
dentovi při organizaci výuky a zkoušek. K tomu 
je však nutné, aby takový student se neobával 
kontaktovat středisko a požádal o individuální 
podporu učení. 
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Abstrakt: Pečivem vysoké kvality pocházejícím od malých i velkých místních pekařů chce např. 
rozšiřovat nabídku pekárenských výrobků ve svých obchodech Tesco v celé ČR. Součástí 
projektu má být také vzdělávání lidí. Spotřebitelé by si měli uvědomit, že nákupem místních 
výrobků podporují regionální zaměstnanost a přispívají také na daně odváděné samosprávě. 

Abstract: The paper delas with problems of comsumer behavour. Tesco is going to extend the range 
of bakery products in its stores in the whole country with high-quality baked goods made by 
small and large local bakers. The aim of the project is also people awareness. Consumers 
should realize that by buying local products, they support regional employment and also 
contribute to taxes levied by local government. 

Klíčová slova: výchova, spotřeba, potraviny, region, pekárny. 

Key words: education, consumption, food, region, bakeries. 

ÚVOD 
Pekárenský obor se v roce 2010 propadl do 
miliardové ztráty, ale v roce 2011 by se měla 
situace kvůli jarnímu zvýšení odbytových cen 
pečiva mírně zlepšit a celkový prodělek sekto-
ru snížit. Kromě nízkých odbytových cen trápí 
pekaře i klesající spotřeba chleba v přepočtu 
na jednoho obyvatele. 

REGIONÁLNÍ VÝROBCI POTRAVIN 
Pečivem vysoké kvality pocházejícím od ma-
lých i velkých místních pekařů chce například 
rozšiřovat nabídku pekárenských výrobků ve 
svých obchodech Tesco v celé ČR. Zákazníci 
si budou tak moci vybrat v každém regionu 
své oblíbené druhy pečiva a specialit od míst-
ních pekařů a cukrářů, na které jsou zvyklí. Již 
dnes ve více než 90 % obchodů Tesco nabízí 
na 550 druhů výrobků od téměř 40 malých pe-
káren. Tesco také zahájilo jednání se zástupci 
společnosti Beas a Pekárna Merkur, jejichž 
chleby byly oceněny jako nejlepší v kategori-
ích řemeslná a průmyslová výroba v rámci 
soutěže O nejlepší chléb roku 2010, kterou 
každoročně pořádá Podnikatelský svaz pekařů 
a cukrářů. Ze všech pekáren, které se soutěže 
účastnily, spolupracuje v současné době Tesco 

přibližně se čtvrtinou. S celkem pěti dalšími 
pekaři začalo jednání o spolupráci, aby jejich 
tradiční pečivo a chléb mohlo nabídnout zá-
kazníkům v jednotlivých regionech. Do konce 
roku by měly být pekařské výrobky od míst-
ních dodavatelů k dostání ve všech jeho ob-
chodech [3]. 

Nepříliš optimistické výhledy velkých i malých 
pekáren v Česku pro loňský rok se naplnily. 
Podle odhadu Podnikatelského svazu pekařů a 
cukrářů ČR se loni ztráta oboru meziročně více 
než zdvojnásobila a přesáhla miliardu korun. 

Za poslední dva roky se zvýšily hlavně ceny 
energií a pohonných hmot. Loni také zdražila 
mouka a zvyšovaly se i ceny ostatních surovin, 
cukru, másla, oleje a také většiny služeb. Za 
loňský rok by se měla situace zlepšit, a to díky 
tomu, že se na jaře pekárny a řetězce dohodly 
na zvýšení odbytových cen u chleba zhruba o 
15 a u pečiva o 25 procent. Situace se od květ-
na zlepšila, pekaři se trochu nadechli, ale i tak 
byly ztráty poměrně výrazné. Zdražení nebylo 
pro pekárny záležitostí zvýšení zisku, ale byla 
to otázka existenční. Konkrétnější odhady pro 
loňský rok ještě nejsou. 

V roce 2009 dosáhl obor podle ČSÚ ztráty 418 
milionů korun při tržbách 23,4 miliardy. Tržby 
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zůstaly v roce 2010 zhruba stejné, protože od-
bytové ceny směrem k řetězcům, přes něž se v 
Česku prodá asi dvě třetiny všeho pečiva, se až 
do loňského jara nezměnily. V letech 2005 až 
2008 naopak obor dosahoval zisků v řádech 
stovek milionů [1]. 

V Česku je podle údajů svazu zhruba 1 800 pe-
káren včetně 60 velkých průmyslových a 700 
menších řemeslných. Podle výročních zpráv 
prodělaly například jednička na trhu United Ba-
keries (148 milionů), Michelské pekárny (7,4 
milionu) nebo Jizerské pekárny (8,3 milionu). 
„Výsledky ovlivnil ostrý konkurenční boj na 
českém trhu, který celoplošně srážel ceny chle-
ba a pečiva dolů,“ uvedl ve výroční zprávě za 
loňský rok generální ředitel United Bakeries 
Marko Pařík. Ve stomilionovém zisku, byť niž-
ším než předloni, byla naopak dvojka na trhu 
Penam ze skupiny Agrofert Andreje Babiše [1]. 
Největší tuzemská pekárenská skupina United 
Bakeries v roce 2010 výrazně prohloubila ztrá-
tu na 148 milionů korun při tržbách 3,1 miliar-
dy korun. V roce 2009 prodělala jen 700 tisíc. 
Zhoršení výsledku způsobil podle firmy kon-
kurenční boj, který srážel ceny chleba a pečiva 
dolů. Firmu přebral Agrofert Holding. Po spo-
jení s Penamem, který už Agrofertu patří, by 
měl vzniknout subjekt, jenž bude mít třetinu 
trhu a zahrne 25 pekáren. 

V dlouhodobé strategii podpory místních do-
davatelů nejde zdaleka jen o pekárenské výrob-
ky, v obchodech Tesco naleznou zákazníci 
nabídku českých a moravských vinařů, řezníků 
i uzenářů, jako jsou například Vinselect Mich-
lovský, Vodňanská drůbež nebo uzeniny Le& 
Co. Firma při tom vychází z průzkumů, jejichž 
výsledky ukazují, že pro více než 40 % zákaz-
níků je důležité, zda si mohou koupit český 
výrobek [3]. Tato strategie zároveň napomáhá 
snižovat regionální nezaměstnanost podporo-
váním místních výrobců. 

VÝCHOVA K ODPOVĚDNÉ SPOTŘEBĚ 
Vítězné produkty soutěže Regionální potravina 
2011 byly nedávno v Praze nabízeny k ochut-
nání při příležitosti vyhlášení výsledků. Minis-
terstvem zemědělství vyhlašovaná akce je urče-
na především malým a středním výrobcům po-
travin v jednotlivých regionech a již jen účast 
v soutěži by měla přispět k propagaci jejich 
výrobků na veřejnosti. Ministerstvo zeměděl-

ství soutěž regionálních výrobců potravin i fi-
nančně podporuje a na letošní rok předpokládá 
dotaci soutěže ve výši padesáti milionů Kč. 

Podpora regionálních výrobků by mohla zvýšit 
jejich prodeje i na Slovensku. Stát, obchodní a 
zemědělské komory, výrobci a obchodníci se 
proto rozhodli změnit dlouhodobě zažité cho-
vání slovenských spotřebitelů. Ti mají poměr-
ně vlažný vztah k domácím výrobkům a na 
nákupech se většinou řídí cenou. A tento pří-
stup se ještě prohloubil v době nejnižšího vý-
konu ekonomiky během krize. 

Vznikl projekt naplánovaný na téměř čtyři ro-
ky, který si kromě podpory prodeje regionál-
ních výrobků klade za cíl vzdělávání spotřebi-
telů. „Jde nám o společnou zodpovědnost fi-
rem. Chceme přesvědčit spotřebitele, že na 
Slovensku se v krajích vyrábějí kvalitní pro-
dukty,“ uvádí předseda Svazu obchodu a ces-
tovního ruchu Pavol Konštiak, jehož organiza-
ce projekt zastřešuje [2]. 

Připustil, že Slovákům chybí vztah k domácím 
výrobkům, což je do určité míry způsobené i 
tím, že u jednotlivých výrobků nelze rozeznat 
zemi původu. Je tedy třeba najít způsob, jak 
slovenské výrobky označovat. Nově by na 
nich měly být nálepky „Kvalita z našich regi-
onů“ [2]. 

Součástí projektu má být také vzdělávání lidí. 
Spotřebitelé by si měli uvědomit, že nákupem 
místních výrobků podporují regionální zaměst-
nanost a přispívají také na daně odváděné sa-
mosprávě - a tím vlastně podporují sami sebe. 
Po roce publicity a dobré reklamy se může zvý-
šit prodejnost domácích potravin až o pětinu 
za předpokladu, že budou schopné kvalitou i 
cenou konkurovat dováženému zboží. Celý pro-
jekt by měl stát 0,9 až 13,3 milionu eur, které 
chtějí organizátoři získat jak z eurofondů se 
státní spoluúčastí, tak od soukromého sektoru. 
Ze státní správy se jej rozhodla zastřešovat 
ministerstva hospodářství a zemědělství, avšak 
bez finanční podpory. 

ZÁVĚR 
Cílem není jen krátkodobé zvýšení prodeje čes-
kých či slovenských výrobků po dobu trvání 
kampaně, ale dlouhodobé ovlivnění nákupního 
chování spotřebitelů, aby dávali přednost do-
mácím výrobkům; zákonem by se nikdy nepo-
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dařilo zvýšit podíl českých či slovenských vý-
robků v maloobchodě. Český salám se z ně-
meckých, dánských či holandských vepřů vyro-
bit nedá, řešením je proto podpora kvalitních 
výrobků a domácích prvovýrobců. 
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CHOVÁNÍ SPOTŘEBITELE NA TRHU BIOPOTRAVIN  
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Abstrakt: Poptávka po biopotravinách v ČR stagnuje, zatímco v zahraničí jde odbyt nahoru. Pokud 
to ale porovnáme s ostatními druhy potravin, jejichž spotřeba v minulých letech prokazatel-
ně klesala, lze to vnímat v současné ekonomické situaci stále jako pozitivní vývoj. Nedo-
statkem však je, že v obchodních řetězcích jsou biopotraviny v průměru o 100 % dražší 
oproti konvenčním. 

Abstract: Demand for organic food in the CR has stagnated, while foreign sales are going up. 
However, if compared to other types of food the consumption of which has clearly declined 
recently, it can be still understood a positive development under the conditions of the 
current economic situation. The drawback is that the organic food in retail chains are on 
average 100 % more expensive than conventional food. 

Klíčová slova: Biopotraviny, potraviny, spotřebitel, obchodní řetězec, poptávka. 

Key words: Organic food, food, consumer, retail chain store, demand.

ÚVOD 
Biopotraviny jsou potraviny produkované bez 
pomoci chemických látek za přispění tzv. tra-
dičního zemědělství, které je šetrné k životní-
mu prostředí a také ke svým produktům. Ke 
hnojení půdy se nepoužívají hnojiva s dusič-
nany, v boji proti plevelu nebo hmyzím škůd-
cům se nepoužívají pesticidy. Do biopotravin 
se nepřidávají aditiva, biopotraviny neobsahují 
emulgátory, kypřidla ani konzervační látky [4]. 
Lze tedy říci, že biopotravina je vypěstovaný 
produkt ekologického (biologického, organic-
kého) zemědělství, tedy bez použití umělých 
hnojiv, škodlivých chemických postřiků či ge-
neticky modifikovaných organismů (GMO) a 
výrobků na jejich bázi. Po stagnaci způsobené 
ekonomickým poklesem začínají lidé opět ve 
větší míře nakupovat biopotraviny, přestože 
jsou často o třetinu i více dražší než klasické. 
Vyplývá to z prvních odhadů analytiků trhu i 
obchodních řetězců. Trh biopotravin tak po 
stagnaci předchozích let opět roste, jejich na-
bídka stoupá, ale mění se i životní styl obyva-
tel v Česku [5]. 

RŮST SPOTŘEBY BIOPOTRAVIN A 
JEJICH VÝROBA 
Podle Ústavu zemědělské ekonomiky a infor-
mací (ÚZEI) lidé v Česku v roce 2009 utratili 
za biopotraviny 1,77 miliardy korun, tedy zhru-
ba stejně jako o rok dříve. Konkrétní data za 
rok 2010 zatím dostupná nejsou, ÚZEI ale oče-
kává loni i letos pozvolný růst spotřeby biopo-
travin, zejména v gastronomických zařízeních, 
výrazně by měl také stoupnout podíl přímého 
prodeje z farem [1], [5]. 

S odhadem ústavu souhlasí i další odborníci; z 
vyjádření některých maloobchodníků lze usu-
zovat, že jim spotřeba roste a jelikož řetězce 
prodávají většinu biopotravin v Česku, je prav-
děpodobné, že loni i letos spotřeba biopotravin 
opět vzroste. Největší zájem je projevován o 
bio dětské výživy, mléčné výrobky, maso či 
zeleninu [5]. 

Počet ekozemědělců podle údajů občanského 
sdružení Pro-Bio sice překonal hranici čtyř 
tisíc a samotných biovýrobců je přes 450, od-
byt na trhu ale neklesá ani neroste. Co prodej 
biopotravin ničí, je cena a nedostupnost; bohu-
žel i maloobchody si přirážejí neúměrnou část 
ceny [2]. 
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Možná to souvisí také s tím, že se část zákaz-
níků zklamala, že není tak velký rozdíl mezi 
klasickým produktem a bio-produktem a ne-
chtělo se jim připlácet. Podle studie Incomy 
GfK jsou očekávání od biovýrobků ze strany 
nakupujících dvojí - že bude chutnat a bude 
zdravý. Ale takto ekozemědělství postaveno 
není, základním úkolem je chovat se šetrně 
k životnímu prostředí. Chuť a zdraví to může, 
ale nemusí přinést a kromě ceny je to jeden z 
důvodů, proč biopotraviny začaly stagnovat. 
Očekávání se míjí s tím, jak je celý smysl pro-
duktu nastaven. V posledních dvou letech je 
navíc vidět, že klesá i podíl lidí, kteří kupují 
bioprodukty nejčastěji, tedy matek s dětmi [2]. 

SPOTŘEBA BIOPOTRAVIN A 
POTRAVINÁŘSKÉ ŘETĚZCE 
Přes potravinářské řetězce se podle ÚZEI pro-
dalo předloni téměř 70 % biopotravin. Obchod-
ní řetězec Billa nedávno uvedl, že loni stoupl 
obrat u biopotravin v jeho prodejnách o 50 % a 
letos chce firma dosáhnout stejného nárůstu. 
Prodej biopotravin v oblasti čerstvých potravin 
v obchodech řetězce Globus vzrostl loni mezi-
ročně zhruba o čtvrtinu. Důvodem je jak zvy-
šující se zájem lidí, obzvláště těch, kteří jsou 
nyní v produktivním věku o zdravý životní styl, 
tak i rozšíření nabídky. Vliv na prodej má sa-
mozřejmě i vyšší cena biopotravin. Rozdíl vů-
či konvenčním potravinám je velmi různý a 
pohybuje se nejčastěji kolem 25 % až 30 %, ve 
výjimečných případech může být prodejní ce-
na ale až dvojnásobně vyšší. Právě vyšší cena 
je podle obchodního řetězce Aholdu, který 
provozuje síť prodejen Albert, důvodem, proč 
prodej biopotravin v prodejnách Albert byl 
loni na stejné úrovni jako v roce 2010 [2], [5]. 
Nejoblíbenější kategorií v biopotravinách jsou 
mléčné výrobky, kde prodejny zaznamenaly 
dokonce mírný nárůst; cena má významný vliv; 
například bio maso je zde třikrát dražší než 
obyčejné maso stejného druhu. Podle obchod-
ního ředitele oddělení čerstvých potravin Teska 
Marka Doležala před pěti lety biopotravinám 
řetězec velmi věřil. „Nyní jednoznačně vidíme 
úpadek, zákazník v tuto chvíli bio nekupuje. 
Důvodem je cena a občas má problém najít 
kvalitu, za kterou si platí navíc a kterou od bia 
očekává,“ podotkl.  

Nevýhodou pro zvýšení poptávky u biopotra-
vin oproti konvenčním potravinám tak přede-
vším zůstává jejich v průměru o 25-30 % vyšší 
cena [1]. Podle průzkumu Pro-bio-ligy z roku 
2010 byly v obchodních řetězcích biopotravi-
ny dražší v průměru o sto procent oproti kon-
venčním. V některých případech je to i více než 
sto procent. Jako příklad lze uvést prodej bio-
brambor, které se v řetězcích prodávají za 50 
nebo 60 korun, tato cena je neúměrně vysoká. 
Férová cena by byla 15 až 25 korun. Při této 
ceně by byl spokojen jak řetězec s rozumnou 
marží do 30 %, tak samotný farmář. Ale v Čes-
ké republice zatím řetězce stanovují cenu ne-
přiměřeně vysokou [3].  

VÝCHOVA K ODPOVĚDNÉ 
BIOSPOTŘEBĚ 
Podle stejného průzkumu byly ale ceny biopo-
travin v roce 2010 v řetězcích stále v průměru 
levnější o 19 procent než ve specializovaných 
obchodech. Pokud porovnáváme dostupné bi-
opotraviny v řetězcích - mošty, mléčné výrob-
ky, sušené výrobky typu vločky a srovnáme je 
se specializovanými obchody, tak většinou je 
dodavatel tohoto sortimentu stejný. Řetězce 
ale mají velkoobchodní ceny, protože nakupují 
ve velkém množství. Specializovaná prodejna 
nakoupí padesátkrát menší množství, takže už 
tu vstupní cenu biopotraviny má vyšší. I když 
si na tom přirazí méně, ve finále je dražší než 
řetězec. Pro specializované prodejny je proto 
ideálním sortimentem lokální biopotravina od 
místního farmáře, nejlépe do 30 kilometrů od 
prodejny, tam už se můžeme bavit o rozumné 
kalkulaci ceny. Pro spotřebitele je pak nejmé-
ně nákladné a nejvíce efektivní zajet si nakou-
pit přímo na farmu [3]. 

ZÁVĚR 
Spotřeba biopotravin nejde nikterak strmě 
dolů, takže lidé nepřestávají biopotraviny ku-
povat. Je však zřejmé, že pokud spotřebitel 
koupil biopotraviny pouze pod vlivem módy, 
například šunku bio, která není obarvená, a je 
proto přirozeně našedlá, nebo kozí mléko, je-
hož chuť je velmi specifická, tak toho biopo-
traviny nejspíše neoslovily a dále je nekupuje. 
Ale naopak spotřebitel, jenž šel cíleně po bio-
potravině, protože věděl, proč ji chce koupit a 
nebylo to jen tlakem médií či popularity, tak u 
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ní setrval. Původní konzumenti biopotravin 
neubývají. Zároveň ale stoupá počet ekologic-
kých zemědělců, stoupá i výměra ekologicky 
obhospodařovaných pozemků. Biomléko se 
tedy proto vlévá do konvenčního mléka, maso 
se prodává jako konvenční maso. Je známa 
řada řeznictví, které prodávají maso od našich 
biofarmářů, jsou restaurace, v nichž vaří z bio-
potravin - ale jako bio to nedeklarují. Kdyby 
napsali, že se jedná o bio, tak se možná řada 

spotřebitelů, například na vesnicích, zalekne. 
A priori očekávají něco jiného, jsou z biomasa 
nejistí. Je to škoda, protože by tím pomohli 
propagaci celé bioprodukce [3]. 
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Abstrakt: Tvořivost je lidskou vlastností, která umožňuje lidem a komunitám přizpůsobit se mění-
cím se podmínkám okolního světa. Tvořivost může být vyjádřena prostřednictvím mnoha 
činností každodenního života, včetně pracovního a rodinného života, sociální interakce a 
volného času. Volný čas je jedním z nepřirozenějších prostředí, kde se tvořivost rozvíjí, je ji 
možné podněcovat, usměrňovat a rozvíjet. 

Abstract: Creativity is human feature enabling people and communities to adapt to the changing 
conditions of the surrounding world. Creativity can be expressed through many everyday 
activities, including working and family life, social interaction and leisure time. Leisure time 
is one of the most natural places where creativity can be developed, it is possible to 
encourage it, direct and cultivate it. 

Klíčová slova: sociální, tvořivost, výchova, volný čas, moderní technologie. 

Key words: social, creativity, education, leisure time, modern technologies. 

ÚVOD 
Tvořivost je vlastností, ale může být i schop-
ností člověka, která umožňuje lidem a komuni-
tám přizpůsobit se nestandardně, ale společen-
sky přijatelně měnícím se podmínkám okolní-
ho světa. Lidé tráví větší část svého života za-
pojeni do různých aktivit, které jim umožňují 
plnit závazky vůči společnosti, ale podporují i 
zdraví a rozvoj osobnosti. Tvořivost může být 
spojena s mnoha činnostmi každodenního ži-
vota, včetně pracovního a rodinného života, 
sociální interakce a volného času. Společenská 
důležitost rozvoje tvořivosti a její uplatňování 
v 21. století nesmírně vzrostla. Její rozvíjení 
nejen mezi mladou, dospívající generací, ale u 
všech věkových i sociálních skupin právě pro-
střednictvím volného času je jednou z nejefek-
tivnějších forem. Proto je jedním z hlavních 
úkolů výchovy současné doby posílit efektivní 
podněcování a uplatnění tvořivosti ve volném 
čase. Jedná se především o každodenní proje-
vy kreativity, její probouzení, podněcování a 
rozvíjení v rámci každodenního života, ale ta-
ké využití specifických a jedinečných okamži-
ků a prostředí, které nabízí právě volný čas. 

 

VOLNÝ ČAS A VÝCHOVA 
Volný čas lze vymezit mnoha způsoby. Je mož-
no pozorovat dva přístupy k pojetí a defino-
vání volného času. Jeden přístup vychází z tzv. 
reziduální teorie neboli zbytkové, kdy volný 
čas je tedy zbytkem času, který zůstane po spl-
nění všech povinností. „Čas, s kterým člověk 
může nakládat podle svého uvážení a na zákla-
dě svých zájmů. Volný čas je doba, která zůsta-
ne z dvaceti čtyř hodin běžného dne po odečte-
ní času věnovaného práci, péči o rodinu a do-
mácnost, péči o vlastní fyzické potřeby (včetně 
spánku)“ (Hájek et al., 2008, s.10). 

Druhý přístup je mnohem více hédonističtější 
a mluví více o svobodě, radosti apod. včetně 
tvůrčího přístupu, kde např. Filipcová (1966, 
s.29) chápe volný čas následovně: „Volný čas 
je čas, který může člověk využít bezprostředně 
pro sebe, čas ve kterém patří maximálně sobě, 
v němž může dělat - více než kdykoli jindy - to, 
co jej baví a co mu přináší potěšení, zábavu a 
odpočinek.“ Některé z dalších definic uvádí, 
že je to čas, ve kterém člověk vykonává činnos-
ti, které mu poskytují uspokojení a přináší mu 
příjemné zážitky. Následně až do současnosti 
mnoho autorů vymezovalo volný čas jako pro-
stor pro prožitky, se zaměřením na rozměry 
pozitivní zkušenosti, jako je vnitřní motivace, 
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samostatnost a požitek (např. Thompson et al., 
2002).  

Zakladatel pedagogiky volného času Dumaze-
dier vymezuje volný čas jako „komplex aktivit 
mimo pracovní, rodinné a společenské závazky 
(i mimo biofyzickou péči o vlastní osobu), jimiž 
se jedinec zabývá ze své vůle, aby si buď odpo-
činul, pobavil se nebo svobodně zdokonaloval 
svou tvůrčí kapacitu“ (Spousta, 1997, s.62). 
V této definici je již vidět oproti hedonisticky 
pojatým vymezeními volného času nový roz-
měr - rozvoj a zdokonalování osobnosti. 

Hodnotně a smysluplně využívanému volnému 
času se musí člověk učit stejně, jako se musí 
učit číst, psát a počítat. Výchova k volnému 
času je tedy jednou z významných obsahových 
položek moderní společnosti. Souvislost mezi 
pojmy výchova a volný čas se dá vyjádřit tro-
jím způsobem. Výchova pro volný čas (k vol-
nému času) zdůrazňuje především cílové za-
měření této oblasti výchovy. Podstatou je utvá-
ření, rozvíjení a kultivování schopností, do-
vedností, motivace a kompetencí pro hodnotné 
využívání volného času. Termín výchova ve 
volném čase bere v úvahu specifické podmín-
ky výchovy. Je součástí výchovného působení 
v té části lidského života, o které může člověk 
relativně svobodně rozhodovat. Pojem výcho-
va volným časem označuje aktivity ve volném 
čase, příslušné instituce, použité metody a for-
my jako prostředky výchovy. Tyto tři druhy 
vyjádření vztahu mezi výchovným procesem a 
volným časem se tedy liší podle toho, zda zdů-
razňujeme výchovné cíle, podmínky nebo pro-
středky výchovy. Využívání volného času je 
cílem, podmínkou i prostředkem současně 
(Hájek et al., 2008, s.67). 

TVOŘIVOST 
Jak je to s tvořivostí? Volný čas je naše velké 
bohatství. Mělo by nám jít především o jeho 
aktivní, tvůrčí využití. Ve všech výše uvede-
ných způsobech se odráží, uplatňují a využíva-
jí nejen sociální faktory podporující individu-
ální a sociální rozvoj jednice s cílem podně-
cování rozvoje tvořivosti výchovou „k volné-
mu času, ve volném čase i volným časem“. 

Tvořivost je jednou z lidských vlastností, ale i 
schopností, je to schopnost vytvořit něco no-
vého, neobvyklého, cenného. Nové či neob-

vyklé lze vymezit jak z hlediska celospolečen-
ského (např. umělecké dílo), tak i z hlediska 
jednotlivce (např. originální stavba z kostek 
při hře dítěte). Podstatou tvořivosti je ale i na-
cházet nové vztahy, nové problémy, odchylo-
vat se od běžných řešení a nepodléhat konfor-
mitě. Tvořivost provází zejména originalita, 
pružnost myšlení (například schopnost smys-
luplně používat běžné předměty novým neo-
třelým způsobem) a citlivost vůči problémům 
(schopnost vidět je i tam, kde zdánlivě nejsou). 
Všeobecně se předpokládá, že základním ka-
menem tvořivosti jedince je schopnost tvořit, 
která se sice opírá o nějaké dispozice, ale ty je 
třeba rozvíjet, podněcovat a kultivovat! Tvoři-
vost ve volném čase vychází zejména z čin-
ností blízkých jedincům, z činností, které je 
hlouběji oslovují, které mají pro ně či skupinu 
hlubší význam. Zároveň dochází k překonává-
ní určitých bariér, které plynou např. z dosud 
nedostatečně rozvinutého talentu. Vše je ale 
organizováno především s cílem aktivizace je-
dince či skupiny, aby se stali „závislými“ na 
činnosti, tvorbě. Tvořivost je vystavěna na 
řadě faktorů: z kognitivních patří mezi nejdů-
ležitější způsob myšlení, flexibilita myšlení, 
slovní plynulost, vidění problémů, originalita a 
fantazie; z osobnostních se nejčastěji uvádějí 
zvídavost, nekonformnost, estetická, emocio-
nální a sociální citlivost, hlubší prožívání; 
z motivačních potřeba seberealizace, potřeba 
sociálního uznání a jistě také široké zájmy 
(Komárková, et al. 2001). Na rozvoj tvořivosti 
působí i různí činitelé, např. příznivé sociální 
klima, podnětné prostředí a sociální vzory, způ-
sob života, vyznávané hodnoty, světový názor 
atd. Lidé se od sebe liší různou mírou tvoři-
vosti. Nelze říci, že jeden člověk tvořivý je a 
druhý není. Každý má předpoklady tvořit a vy-
nalézat, což je podstatný rys lidské psychiky. 
Nicméně předpoklady se nezhodnocují auto-
maticky. V současné době je snaha v oblasti 
volného času tvořivost podporovat a rozvíjet u 
všech jedinců, a to i tam, kde ještě v nedávné 
době se tomu nevěnovala taková pozornost 
(např. je úspěšně rozvíjena i u jedinců se spe-
cifickými potřebami, seniorů apod.). Jde se 
hlavně cestou participace na rozvoji tzv. kaž-
dodenní tvořivosti. Široká veřejnost k lidem 
s vyšším stupněm tvořivosti přistupuje jako k 
tvůrčím jedincům a k lidem s nízkým stupněm 
tvořivosti naopak jako k netvořivým. Jak bylo 
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již v minulosti prokázáno, tvořivosti je scho-
pen v podstatě každý jedinec (Hlavsa, 1981). 
Lidé se od sebe liší pouze úrovní a kvalitou 
tvořivosti, ale také tím, zda je tvořivost vlast-
ností nebo schopností daného jedince. U všech 
jedinců lze tvořivost dále rozvíjet a kultivovat. 
Jednou z možností, jak zvýšit úroveň tvořivos-
ti ve všech oblastech lidské činnosti, je aktivní, 
smysluplné a podnětné využívání volného času. 

V rámci volného času se daří např. rozvíjet 
tvořivé myšlení ve smyslu odbourávání a pře-
kračování stereotypů, podněcovat rozvoj fan-
tazie, posilovat sebedůvěru ve vlastní schop-
nosti tvořit, pomáhat rozvíjet obratnost a pruž-
nost při realizaci originálních nápadů, ale také 
podněcovat vnímavost, zvídavost a šíři zájmů, 
rozšiřovat pohled na svět atd. Jedním z hlav-
ních nástrojů rozvoje tvořivosti je hra, která 
uvolňuje vnitřní zábrany tvořivosti, přináší 
množství herních situací otevírající skryté re-
zervy jednice, které nejsou zatíženy strachem 
ze selhání, přísné kritiky nebo zesměšnění. 
K rozvíjení tvořivosti ve skupině se využívá 
podnětů ze skupinových her, kdy se účastníci 
vzájemně stimulují a inspirují k dalším a dal-
ším nápadům a akcím. Jednoduché nápady si 
vzájemně doplňují o rozvíjející prvky a tím se 
vzájemně obohacují. To vše je často prováze-
no smíchem a radostnou atmosférou, které se 
významně podílejí na uvolňování zábran tvo-
řivosti jak u dětí, tak i u dospělých. Vše se 
však děje za jasně stanovených pravidel, v rám-
ci přijatých norem.  

Již před více jak před 15 lety upozorňovala 
Skalková (1996), že otázky tvořivosti je mož-
no chápat jako trvalý a tradiční problém, který 
nepřestává být předmětem pedagogického myš-
lení v celém průběhu 20. století. A jak nyní 
vidíme, je problémem i v 21. století. Tvořivost 
je jedním z nástrojů překonávání konzumního 
způsobu života, je silně spjata s měnící se ži-
votní situací dospívající generace, celkově ži-
votním stylem současné společnosti, kdy doba 
přináší nové rozporuplné podmínky každoden-
ního života. Na jedné straně díky rozvoji infor-
mačních technologií, dopravy, cestování se vý-
razně rozšiřují informace o světě i velmi vzdá-
leném, a tím lze tak získat mnoho podnětů, 
které mohou podporovat rozvoj tvořivosti ne-
bo také ne. Záleží na tom, jak se s novými sku-
tečnostmi pracuje. Na straně druhé, se vnější 

svět stává velmi složitým. Moderní sídliště, 
byty ve velkých bytových celcích obsahují 
poměrně málo podnětů pro svobodnou a 
nápaditou hru, sociální kontakty, podněcování 
fantazie. Ulice není přirozeným a bezpečným 
prostorem, volný pohyb je tu nutně omezen v 
mnoha směrech. 

Volný čas by měl, má-li plnit rozvíjející funk-
ci, být prostorem pro získávání zkušeností 
z vlastních činností, z objevování, které umož-
ňuje tvořivě prožívat prostředí. Současné herní 
prostory a hřiště ne vždy představují podnětné 
a tvůrčí prostředí. Představují spíše jakési „pe-
dagogické rezervace“, kde dítě nemůže kon-
struovat něco nového, přetvářet prostředí podle 
svého, rozvíjet reálné činnosti z osobní inicia-
tivy, uspokojovat přirozenou zvídavost, reali-
zovat různé nápady, vidět věci v nekonvenč-
ním světle, což jsou důležité momenty tvoři-
vosti (Skalková, 1996). 

OBLASTI ROZVOJE TVOŘIVOSTI  
Velký podíl na rozvoji tvořivosti má v souvis-
losti s volným časem rodina, její prostředí. Je 
zde velké pole pro pozitivní stimulaci rozvoje 
osobnosti dítěte od osobního příkladu rodičů, 
pravidelnými či nárazovými společnými akti-
vitami rodičů a dětí, vhodnými volnočasovými 
aktivitami až po zpětnou vazbu a ovlivnění 
rodičů a tím i samotných dětí. Pro potenciální 
rozvoj tvořivosti dětí je důležité, zda mají 
rodiče osvojený tvořivý vztah ke skutečnosti, 
zda se chovají potenciálně tvořivě v jakékoliv 
situaci bez ohledu na konečný výstup a jeho 
efektivitu. Potřeba chovat se tvořivě je zákla-
dem pro další rozvoj a kultivaci tvořivosti. 
Vidí-li dítě u rodičů, že se snaží být tvořivým, 
dá se předpokládat, že i ono se bude snažit 
vyrovnávat se s životními situacemi tvořivě. 
V současné době je věcné vybavení v rodině a 
hračky úplně na jiné úrovni, než bylo v době 
minulé. Děti mají obvykle velké množství hra-
ček, které mnohdy neumožňují rozvoj jejich 
tvořivosti a fantazie. Stisknutím tlačítka plní 
vybraný program a nějaká změna není možná. 
Své nezastupitelné místo mají stále mezi hrač-
kami kostky, dále jistě i nové hračky jako Le-
go, Duplo či vybrané elektronické hračky, kte-
ré rozvíjí určité funkce. Často lze ale říci, že 
jsme konzumenty hračkářského průmyslu, kte-
rý připouští tvořivost jen v určitých mezích. 
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S nástupem tzv. mechanických hraček se osla-
bila možnost prožitků z vlastní činnosti při plá-
nování a vyrábění (hraček). Tím se také ome-
zila možnost naučit se řešit problémy s touto 
tvorbou vzniklých, jako např. prožitky při ře-
šení potíží, hledání vhodného řešení, rozhodo-
vání o postupu mezi různými možnostmi, ra-
dost z dosažených výsledků, hledání vztahů 
mezi novými prvky, nového použití hračky 
atd. Dobrá, hodnotná hra a hračka musí umož-
nit jedinci rozličná řešení. Se zřetelem k roz-
voji tvořivosti jsou nejcennější hry, které je-
dinci vymýšlejí sami a ve kterých mohou pro-
jevit svůj nápad, např. tím, že vytvoří svá pra-
vidla nebo v rámci pravidel musí uplatňovat 
rozhodovací procesy, různé typy myšlení, zapo-
jovat představivost atd. Jedinec musí mít příle-
žitost přidat hře či hračce jiný smysl, přetvořit 
ji v něco jiného. 

Velký význam v rozvoji tvořivosti se přikládá 
i škole a dalším organizacím a institucím, které 
ovlivňují naplňování volného času. Tvořivost 
je možné rozvíjet např. využíváním moderních 
vzdělávacích koncepcí, mj. skupinovým či ko-
operativním vyučováním. V oblasti rozvoje 
tvořivosti by se však nemělo jednat jen o kaž-
dodenní, všední aktivity. Pro rozvoj a přede-
vším „probouzení“ dalších oblastí tvořivosti je 
vhodné nové prostředí a situace, např. v době 
prázdnin, dovolených, ale i výletů, služebních 
cest, kdy měníme prostředí, setkáváme se s ji-
nými sociálními skupinami, kde panuje neob-
vyklá atmosféra a dostáváme nové a nevšední 
impulsy, které můžeme dále rozvíjet a tvořivě 
uplatňovat. 

Oblast působení televize a elektronických mé-
dií, které je již standardním vybavením většiny 
domácností je z hlediska rozvoje tvořivosti 
problematické. Současné studie (Sak, Kraus, 
Žumárová) ukazují, že průměrně dospívající 
stráví u televize okolo 3 hodin v pracovní den 
o víkendu je to až 5-6 hodin a další hodiny 
denně stráví u počítače! Televize nepochybně 
rozšiřuje určité zkušenosti a míru informova-
nosti o nejrůznějších životních oblastech. Urči-
té schopnosti se díky jí dají skutečně rozvíjet 
(např. vizuální vnímání). Na druhé straně je 
však potřebné si uvědomit určitou jednostran-
nost. Jsme konzumenty toho, co je nám před-
kládáno; často se hovoří o dominanci obrazné-
ho nad pojmovým; hrozí nám tendence reduk-

ce skutečného vědění na pouhé informace, 
zjednodušení myšlenek, apod. Navykáme si 
konkrétnímu myšlení. Pro dospívajícího člově-
ka je skutečně obtížné se orientovat v nabídce, 
kdy jsou mu cíleně vyvolávány zkreslené před-
stavy o životě (tzv. svět reklam „oslav naroze-
niny svého křečka“ - jednostranný hedonismus) 
a nepodlehnout něčemu málo náročnému, ale 
vnějškem lákavému. Zde je právě místo pro 
usměrnění, aby mladý člověk dospěl a našel 
vlastní cíl zájmu, aby si uměl na základě své 
vlastní úvahy individuálně vybrat.  

V oblasti počítačů se často jedná o pestrou na-
bídku herních produktů, které slibují akční si-
tuace plné různých stimulů a rozvojetvorných 
prvků. Hry nabízí velké množství různých si-
tuací, které nás často zavedou až do virtuální-
ho světa, kde si mladý člověk neuvědomuje tu 
realitu, kterou vyjadřuje počítačová obrazovka, 
kde je vše jednoduché a běžné - třeba i zabít. 
U dětí např. mnohdy dochází k představě, že 
mají více životů jako „akční hrdina“ ve hře. 
Jak televize, tak i počítač vede k převažujícím 
receptivním postojům, kdy člověk celé hodiny 
vysedává před obrazovkou, sleduje pohodlně 
obrazy, spokojuje se s prostým sledováním to-
ho, co je mu předkládáno. Toto se většinou dě-
je v tzv. „prázdném čase“, kdy dítě (ale i dospě-
lý člověk) nemá s kým komunikovat, kdy ne-
má možnost zabývat se jinou smysluplnou čin-
ností, která by uspokojila jeho potřebu vlastní 
tvořivosti. Toto ale nevylučuje i možnost urči-
tých podnětů pro rozvoj tvořivosti, jak v přípa-
dě televize, tak i počítače. Na druhé straně však 
mnoho např. herních aplikací již neumožňuje 
rozvoj fantazie. Zajímavým počinem v oblasti 
osvěty a rozvoje mezigeneračních vztahů byly 
ověřeny v rámci vzdělávání seniorů teenagery 
(Žumárová, 2010), kde se odrazily i vzájemné 
tvůrčí aktivity ve smyslu výroku J. A. Komen-
ského „tvořením se tvoříme“.  

Nabídka a aktivity nabízené a realizované v rá-
mci volného času ať již v rodině, školních insti-
tucích či volnočasových zařízení by neměly 
v této spotřební kultuře současnosti, kdy se stá-
váme spíše diváky a spotřebiteli pokračovat. 
Nejde snad o vypnutí televizí či počítačů, ale o 
aktivní výchovu trávení volného času. Souvisí 
to však také s celkovými společensko kulturní-
mi podmínkami, které mohou tvořivost podpo-
rovat či omezovat. Jde o spoluvytváření pod-
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mínek soudobého života, o rozšiřování o nové 
oblasti, které se dnes objevují. Ne však mecha-
nickém přebírání a kopírování tendencí vněj-
šího světa, ale spíše vytváření určité protiváhy 
k některým jednostranným rysům současné 
konzumní společnosti, která láká rafinovanými 
nabídkami, které jsou často brzdícími faktory 
v rozvoji tvořivosti.  

Konzumní postoje jsou často posilovány např. 
vrstevníky, kdy jde o to být jako ti druzí, mít 
stejnou hru, poslouchat stejnou hudbu apod. 
Součástí úsilí o rozvoj tvořivosti je, aby byl 
člověk odolný vůči konformním vlivům, aby 
se sám učil volit a hodnotit podle vlastní hod-
notové orientace. Hledání vlastní identity, být 
odlišný vyžaduje ovšem jistou dávku odvahy a 
předpokládá určitou zralost. To znamená ne-
předkládat snad více informací, ale učit i výbě-
ru informací a práci s nimi, vyžaduje i kritické 
myšlení, např. v rámci her dát možnost si vy-
zkoušet více reálných a konkrétních situací blí-
žícím se skutečnému životu. Jde o obohacová-
ní především primárních zkušeností a uplatňo-
vání přímých činností, jako jsou hry, dramati-
zace, různé druhy činností (technických, ruč-
ních, pracovních, atd.) umožňujících tvořivost 
při práci i s různým materiálem, experimento-
vání, řešení problémových úkolů praktického i 
teoretického charakteru. Důležité je klást ak-
cent nejenom na činnost, ale i na zkušenost. To 
však předpokládá podporu rozvoje tělesných, 
smyslových, sociálních zkušeností, čerpat z 
tvořivé fantazie a citové sféry v rámci sociál-
ních interakcí.  

Mnohé děti také v rámci volnočasových aktivit 
mohou uplatnit „svoje předpoklady“ a indivi-
duální zkušenosti, které ve vyučování neuplat-
ní. Učí se i prezentovat to, co si osvojily i mi-
mo školu, propojovat s tím co si osvojily ve 
škole. Budují si svou neopakovatelnou identi-
tu. Učí se dotvářet svoje představy za přispění 
ostatních atd.  

Faltýsková (1996) zahrnuje do oblasti výchovy 
k tvořivosti vše, co vyžaduje především inven-
ci, aktivnost, samostatnost a rozšiřuje obzor 
poznání, vše co je ve výchově uvolňující. Pro-
to je potřebné výchovné působení na děti ve 
škole, ale především ve volném čase směřovat 
k rozvoji sebedůvěry, úcty k sobě samým, 
schopnosti být flexibilními, tvořivými a mno-
hostrannými. Tuto osobní vybavenost mohou 

pomoci získat rodiče, škola i profesionálové 
působící v zařízeních pro volný čas, zájmo-
vých sdruženích a organizacích. Podstata tvo-
řivosti totiž spočívá v každodenních aktivitách 
dětí i dospělých. Zájmové činnosti organizova-
né ve volném čase mají ve srovnání s působe-
ním školy některé zvláštnosti - především se 
jedná o upřednostnění výchovy před vzdělává-
ním; jedná se o dobrovolné sdružování na zá-
kladě zájmového zaměření; jedná se přede-
vším o neformální sociální vztahy, které se 
formují v rámci společných činností a zážitků.  

U tvořivých jedinců je potřebné respektovat 
období, kdy chtějí trávit většinu času o samotě. 
Své aktivity pak omezují pouze na zájmovou 
aktivitu, při níž jsou plně zaujati realizací 
svých nápadů. Tvořivost je něčím hluboce 
osobním, proto je vhodné věnovat pozornost i 
vnitřnímu cítění. I proto je při výchově k tvo-
řivosti vhodné zabývat se činnostmi, které vy-
ústí spíše v osobní uspokojení než ve spole-
čenské uznání. „Tvořivost je proces, kterým 
jedinec vyjadřuje svou základní podstatu pro-
střednictvím určité formy nebo média takovým 
způsobem, jenž v něm vyvolává pocit uspo-
kojení: proces posléze vyústí v produkt, který o 
této osobě, tedy o svém původci něco sděluje 
ostatním“ (Faltýsková, 1996). Na druhé straně 
to osobní může vzejít ze sociálního, z podnětu 
čím já přispěji, v čem jsem neopakovatelný, 
nezastupitelný. Dítě se učí hledat cesty k reali-
zaci představy, která je výsledkem společné 
tvořivosti. 

Problematika tvořivosti u dětí úzce souvisí s 
jejich nadáním. Je tendence vytipovávat nada-
né děti ještě před jejich vstupem do základní 
školy. V některých oblastech vyspělejší, zra-
lejší dítě se na druhé straně může často potýkat 
s problémy při začlenění do kolektivu vrstev-
níků; např. se stejně starými dětmi si nerozu-
mí, bývá přecitlivělé. Tvořivé dítě znervózňuje 
pomalé tempo skupiny, odmítá rutinní a před-
vídatelnou práci, může být až panovačné. Ob-
tížně toleruje nedostatky jak své, tak i chyby 
ostatních. Bývá přecitlivělé vůči kritice. Brz-
dou rozvoje tvořivosti může být paradoxně 
právě intelekt, přesněji řečeno rozumová kon-
trola. Příkladem mohou být kresby dětí s men-
tálním postižením, případně výtvory lidí trpí-
cích duševní chorobou. Absence pocitu vnější 
kontroly, vědomí, že obrázek by měl nějak 
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vypadat, měl by se něčemu podobat, dává 
vzniknout jedinečným dílům. Aby však tvoři-
vost ve smyslu originálního myšlení byla spo-
lečensky hodnotná, je nejčastěji provázena 
právě intelektem. Na druhé straně však i men-
tálně postižené dítě, které nikdy nebude žádou-
cího intelektu, může vytvořit výtvor, který mů-
že být vysoce hodnotný svým svérázem. S vě-
kem ale získává dítě nové zkušenosti a na je-
jich základě může upadat do určitých stereoty-
pů, které brání inovativnímu myšlení. Chce-
me-li rozvíjet tvořivost u dětí, je potřebné 
zapomenout právě na standardní postupy při 
řešení problémů. Nevnucovat jim naše „sprá-
vné“ představy o tom, jak mají věci vypadat a 
jakým způsobem dosáhnout výsledku. Je třeba 
respektovat dětský pohled na svět a skuteč-
nost, že tvořivé děti potřebují úkoly, u nichž 
mohou využít různé způsoby řešení a nové po-
stupy, tzv. se vmýšlet do jejich „pojetí“ a vidě-
ní světa! 

ZÁVĚR 
Lidé jsou aktivní bytosti, které však tráví vět-
šinu svého života „vtěsnáni“ do mantinelů vá-
zaných činností. To se projevuje již od nástupu 
dítěte do školy, přes pubertu a hledání uplat-
nění v životě u mladistvých, rodinu, aktivity v 
produktivním věku, až po domácí a komunitně 
zaměřené aktivity starších osob. Jednou z ob-
lastí činnosti, která je ceněna lidmi všech vě-
kových kategorií, je právě volný čas. Volnoča-
sové aktivity probíhající v lidském volném ča-
se a svobodně zvolené, jsou proto většinou po-
važovány za zajímavé nebo zábavné. Lidé čas-
to využívají svůj volný čas k uspokojení po-
třeb, které nemohly být jinde uspokojeny. Vol-
nočasové aktivity tak mohou být prostorem 
pro tvůrčí činnosti, které postrádali v jiných 
oblastech, obdobích života, kdy byli často pod 
vlivem různých tlaků - časový, finanční, pra-
covní, rodinné povinnosti, apod. (např. žena, 
která se stará o velkou rodinu najde čas na ple-
tení unikátních oděvů dle vlastních návrhů, ne-
bo mladý muž, který pracuje jako státní úřed-
ník o víkendech skládá básně).  

Oblast volného času dává různé možnosti k 
překonávání různých bariér, které brání v roz-
voji a uplatnění tvořivosti. Např. existuje velká 
část populace, lidí, kteří nemají z důvodu ne-
moci, invalidity nebo jiných okolností přístup 

k řadě aktivit zdravého způsobu života. Tito li-
dé často hledají alternativní způsoby uspokojo-
vání svých potřeb. Například, pokud člověk 
nemůže pracovat z důvodu nemoci, snaží se 
být užitečný a hledá si náhradní náplň, v rámci 
které může využít svůj volný čas k vyjádření 
své kreativity. Tvůrčí využití volného času se 
tak může stát důležitou součástí individuálních 
strategií pro zvládání onemocnění nebo zdra-
votního postižení, díky podpoře přizpůsobení, 
vytváření smysluplných cílů a poskytování 
rozptýlení od bolesti a úzkosti. Pokud je pro 
člověka obtížné zapojit se do tvůrčích volno-
časových aktivit, v důsledku nemoci nebo zdra-
votního postižení, je nezbytné mu poskytnout 
praktickou podporu. Kreativita je jedinečným 
lidským atributem, který může přinést uspoko-
jení každému jednotlivci a bylo zjištěno, že 
pozitivně přispívá k duševnímu zdraví (Tang-
land, 2001).  

Účast na tvůrčí činnosti podporuje zdraví a 
může mít zvláštní přínos pro lidi, kteří překo-
návají chronické zdravotní potíže. Týká se to 
především rozptylování nemocného od bolesti 
či nepříjemných pocitů, obnovení smyslu pro 
život, ale i k navazování nových sociálních 
kontaktů v rámci tvůrčí činnosti. Jestliže jedi-
nec zažívá zdravotní „poškození“, které ome-
zuje jeho činnosti, může být poskytnutí cílené 
kreativní možnosti využití volného času ne-
zbytné pro pomoc celkovou. Zpočátku tedy 
účelové aktivity mohou přerůst v tvůrčí. Důvě-
ra v sebe sama, ale i v úspěšnost léčby roste 
postupně s prožitky úspěchu. Výsledky tvůrčí 
činnosti mohou být podle Maslowa (1963) po-
zoruhodné. „Tvůrčí osobnost v inspirativní fá-
zi přechází v tvůrčí zuřivost, ztrácí se jeho mi-
nulost i jeho budoucnost, žije jen v tuto chvíli. 
Je úplně ponořený, fascinován a vstřebává pod-
něty z přítomnosti, ze současné situaci, tady, 
teď a nyní.“ Pro člověka, který se vyrovnává s 
chronickým či progresivním onemocněním je 
toto ztracení se v přítomném okamžiku vý-
znamným momentem.  

V rámci volného času je třeba se zaměřit na 
posilování bezprostředních primárních prožit-
ků a zkušeností vlastní činnosti, vytváření pro-
jektů, plánování, hledání nových významů, spo-
jitostí a nových použití. V této souvislosti má 
nezastupitelné místo v rozvoji tvořivosti hra, 
jak již bylo i výše vzpomenuto. Hodnotu hry 
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lze posuzovat i podle toho, do jaké míry akti-
vizuje a rozvíjí tvořivost. Spousta (1996) uvá-
dí, že je potvrzeno, že tvořivost rozvíjejí jen 
takové hry a hračky, které ponechávají fantazii 
a imaginativnosti dostatečně široký prostor a 
volnost. Hra nebo hračka, která realitu pouze 
kopíruje a neposkytuje žádný nebo jen velmi 
omezený prostor pro vytváření představ, neroz-
víjí ani představivost, fantazii, ale ani tvoři-
vost. Obdobně i hra s taxativně vymezenými 
pravidly nebo hotová a dotvořená hračka se 
nemůže stát nástrojem stimulujícím kreativní 
schopnosti jedince. Z tohoto důvodu je potřeb-
né nabízet především hry nestrukturované ne-
bo jen málo strukturované, předmětové, úloho-
vé či konstruktivní, která nemají stanovena 
pevná a konkrétní pravidla a poskytují určitou 
volnost. Obsah, struktura a pravidla takových 
her si vytvářejí hráči sami a závisí přitom na 
jejich stupni tvořivosti. Hodnota těchto her spo-
čívá v možnosti reflektovat sama sebe, vyjádřit 
své zkušenosti, své poznatky, názory a postoje 
k okolí. 

V současné době demografického, ekonomic-
kého a kulturního vývoje společnosti, jako je 
např. růst průměrné délky života a počtu oby-
vatel, prodlužování školní docházky a naopak 
zkracování pracovní doby v průběhu dne, týd-
ne, roku dochází k pronikání volného času do 
různých prostředí života dnešního člověka, je-
ho zvyšující se individualizace, ale i celospo-
lečenský rozsah a význam. V rámci volnoča-
sových aktivit jedinců či skupin se pak mohou 
uplatnit obsahové diferenciace zájmů a nových 
trendů, včetně tvůrčího přístupu jak ze strany 
účastníků, tak i vedení. Volný čas je jedním z 
nepřirozenějších prostředí, kde se tvořivost 
rozvíjí, je ji možné podněcovat, usměrňovat a 
rozvíjet. 

Celkové pozitivní prožitky z různě zaměře-
ných volnočasových činností v rámci rodiny, 
školy, neformálních vrstevnických skupin či 
organizovaných činností apod. mají vliv na vy-

tváření pozitivních postojů k tvoření a kreati-
vitě jako takové. Jde o rozvoj tvůrčího ducha 
každého jedince, ale i skupiny, které je v rámci 
volného času velmi posilováno uspokojujícím 
pocitem radosti, které se dostavuje po dokon-
čení procesu tvoření. Tyto pocity, které prová-
zejí procesy tvoření především v raném dět-
ství, mohou být zapomenuté působením mno-
ha negativních vlivů (nepodnětnou výchovou v 
rodině, ve škole i na mnohých pracovištích, 
kde je kladen důraz spíše na přijetí myšlenko-
vých stereotypů než na podněcování tvůrčích 
nápadů). V rámci volného času, herních aktivit 
mohou být znovuobjeveny, intenzivně prožity 
a mohou se stát silným motivačním faktorem 
pro uplatnění tvořivého přístupu při řešení pra-
covních úkolů i v jiných oblastech života. Na-
vození vhodných a podnětných situací, které 
jsou jedinečné, neopakovatelné a velmi důleži-
té pro rozvoj tvůrčích aktivit ve volném čase. 
Velmi záleží na osobnostech nejen účastníků, 
ale i vedoucího, na konkrétních podmínkách a 
sociálním klimatu skupiny atd. Jedná se tedy 
stejně jako ve výchově o „umění“ využít aktu-
álních možností k rozvoji tvořivosti všech 
účastníků výchovného procesu ve volném čase. 

Tvořivost je zdrojem pokroku ve všech oblas-
tech lidského konání. Proto jsou dnes tvořiví 
lidé velmi žádaní na trhu práce a kreativita je 
pokládána za jednu z nejcennějších vlastností 
osobnosti. Kreativní lidé se vyznačují nekon-
formností, mají velkou potřebu samostatnosti a 
seberealizace, jsou často zvýšeně citliví. Vyso-
ce tvořiví lidé bývají obvykle i vysoce inteli-
gentní. Opačně ale tato úměra neplatí, ne kaž-
dý vysoce inteligentní člověk je zároveň i tvo-
řivý.  

V oblasti rozvoje a podpory tvořivosti v rámci 
volnočasových aktivit není dobré, když volno-
časové instituce usilují předčasně o profesio-
nalitu svých klientů. Motivace se tak redukuje 
na „konzumní představu“ fungování života bez 
většího místa pro tvořivost. 
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Abstrakt: Příspěvek se zaměřuje na prezentaci výstupů výzkumu disertační práce. Tyto výstupy 
uvádí jako možná strategicko-koncepční východiska pro alternativní využití v jiných 
výzkumech. Cílem příspěvku je představit jednu z možností monitorování implementace 
multikulturní výchovy, protože představy o aplikaci multikulturní výchovy do edukační 
reality doposud nebyly konkrétněji definovány. 

Abstract: This paper focuses on the presentation of dissertation research outcomes. These outputs 
may be applied as the strategic and conceptual base for alternative uses in other researches. 
The aim of this paper is to present one of the options how to monitor the implementation of 
multicultural education, because ideas on applying the intercultural education within the 
educational reality have not been defined. 

Klíčová slova: analýza vyučování, výzkum, vzdělávání, primární škola. 

Key words: teaching analysis, research, primary school.

ÚVOD 
První desetiletí současného století s sebou při-
neslo řadu aktuálních témat řešených společ-
ností, na které je nutno reagovat také při před-
stavách o účelu vzdělávání. Vzdělávání by to-
tiž mělo vycházet právě ze soudobých potřeb 
společnosti. Této reflexi se nevyhýbá ani pro-
blematika výuky multikulturní výchovy na zá-
kladních školách. 

Interkulturní kontakty a interakce jsou v 
dnešní společnosti stále frekventovanější a 
předpokládá se, že se postupně stanou běžnou 
součástí života každého z nás. Zájem o pro-
blematiku interkulturního vzdělávání stále ros-
te a multikulturní výchova v českých podmín-
kách začala být vnímána jako nástroj zlepšení 
vztahu mezi majoritní skupinou obyvatel a mi-
noritami. Jak již bylo uvedeno - změny ve spo-
lečnosti se bezprostředně odráží i v edukační 
realitě a školství. Rozvoj kompetencí potřeb-
ných k realizaci obsahů, metod a principů in-
terkulturního vzdělávání probíhá jak teoretic-
kým způsobem, tak na základě mezilidské in-
terakce. Rámcový vzdělávací program pro zá-
kladní vzdělávání (dále jen RVP ZV) zahrnuje 
otázky multikulturního vzdělávání do filozofie 

reformních představ o kurikulu pro 21. století. 
Z pozice současné situace v oblasti interkul-
turního vzdělávání je vhodné koncept RVP ZV 
vystavit reflexi.  

Profil průřezového tématu RVP ZV prezentuje 
koncept charakterizující celkový přínos pro 
rozvoj žáka prostřednictvím tematických okru-
hů, avšak nevypovídá již nic o tom, jaké výu-
kové strategie by měl učitel pro jeho realizaci 
volit. Po 6 letech inovované školské koncepce 
(RVP ZV je do chodu školy postupně imple-
mentován od roku 2005) dosud nebyla prove-
dena reflexe realizace výuky multikulturní vý-
chovy v edukační realitě. 

Tento příspěvek chce poskytnout představu o 
možnostech monitorování úrovně výuky v pri-
mární škole. Konkrétně, do jaké míry je výuka 
multikulturní výchovy jiná než výuka ostatních 
předmětů. 

ANALÝZA VYUČOVACÍHO PROCESU 
Pedagogická teorie v současné době stále ne-
disponuje přesnou představou o aplikaci mul-
tikulturních témat do praxe. Prezentuje pouze 
ideální obraz dané problematiky vyvozený na 
základě požadavků společnosti, kterému se 
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pedagogická praxe snaží přiblížit. Život kolem 
nás (a vůbec celý svět) se však neustále proce-
suálně mění. Výsledkem jsou mimo jiné i změ-
ny v požadavcích na výchovu a vzdělávání, což 
se také odráží v praxi. Reakcí pedagogické teo-
rie je snaha o identifikaci a diagnostiku problé-
mů prostřednictvím pedagogického výzkumu. 
Teprve na základě získaných výstupů je možné 
rekonstruovat ideální teoretickou oporu, ze kte-
ré může pedagogická praxe čerpat náměty pro 
úspěšnou pedagogickou činnost (viz obr.1). 

 

 
Obr.1 Vztah pedagogické teorie a praxe 

 
Princip kooperace teorie a praxe se stal stěžej-
ním i pro prezentovaný výzkumný záměr. Cí-
lem je prostřednictvím analýzy vyučovacího 
procesu zmapovat skutečnou úroveň multikul-
turní výchovy v české primární škole, případně 
další problémové situace bránící jejímu rozvo-
ji. Na podkladě těchto zjištění bude později 
možné zaměřit se na možnosti řešení podpory 
konkrétních nedostatků.  

Při pozorování edukační reality prostřednic-
tvím analýzy vyučovacího procesu bude do zor-
ného úhlu pohledu postavena úroveň interakce 
činitelů edukačního procesu. Podle Tolingero-
vé (1971) je totiž dění při výuce zvláštním dru-
hem komunikace. Komplex interakcí mezi uči-
telem a žákem probíhá podle pravidel, která 
jsou vzájemně podmíněna. Konkrétní pravidla, 
i jejich vzájemná podmíněnost, jsou zachycena 
v níže uvedeném schématu. 

Ze schématu lze vyčíst charakter daných jevů 
na různých úrovních. Mezi základní úrovně pe-
dagogické aktivity řadíme strukturaci, kladení 
požadavků, odezvu na požadavky a reakci na 
odezvu. V edukačním procesu dochází k vari-
antnímu kombinování jednotlivých úrovní i je-
jich specifických zaměření. 

Chceme-li se zaměřit na monitorování úrovně 
multikulturní výchovy, nabízí se výzkumná me-
toda pozorování jako velmi efektivní způsob 
sběru potřebných dat, neboť výsledná úroveň 
interkulturních kompetencí učitele se projeví až 
v edukační realitě. Standardizovaná behaviorál-

ní technika A. A. Bellacka nabízí možnost po-
drobně a velmi konkrétně hodnotit dílčí edu-
kační procesy ověřující úroveň kompetentnosti 
učitele v oblasti interkulturního vzdělávání. 

 

 
Obr.2 Charakter interakce učitel-žák 

sestaveno na podkladě Bellackovy  
studie o jazyku třídy (1996) 

 
Kvalita obrázků je daná kvalitou autorských podkladů. 

poz.red. 
 

Studie interakce učitel-žák jako vstupní podklad 
pro komparaci specifik interakce učitel-žák při 
výuce multikulturní výchovy na primární škole. 

V průběhu předchozích tří let byl v rámci diser-
tační práce jedné z autorek realizován výzkum 
k problematice proměny interakce učitel-žák 
na primární škole. Jednou ze zvolených tech-
nik byla standardizovaná behaviorální interak-
ční mikroanalýza A. A. Bellacka. Jejím cílem 
bylo poskytnout pedagogické teorii konkrétní 
výstupy o charakteru a procesu interakce mezi 
učitelem a žákem v dnešní primární škole. Kon-
krétně prezentuje úroveň této interakce v hodi-
nách hlavních předmětů a výchov. Tyto výstu-
py dnes mohou posloužit jako vstupní podklad 
ke komparaci interakce při výuce specifických 
předmětů, v tomto případě multikulturní vý-
chovy.  

BELLACKOVA INTERAKČNÍ 
MIKROANALÝZA 
V roce 1966 spolu s pracovním kolektivem 
vyvinul a následně ověřil profesor kolumbijské 
university Arno A. Bellack speciální formální 
jazyk, jehož pomocí je možné relativně objek-
tivně zachytit dění ve třídě při vyučování a za-
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psat je simultánně, skoro jako orchestrální 
partituru (Tollingerová, 1971).  

V úvodu prezentované schéma zachycuje pro-
vázanost vzájemného působení jednotlivých 
činitelů výuky. Bellack (tak také Tollingerová 
vycházející z jeho poznatků) toto působení na-
zývá verbální hrou. Schéma bylo sestaveno na 
podkladě teoretického vstupu zpracovaného 
Bellackem v publikaci The Language of the 
Classroom. Zde je zachycena kompletní meto-
dika jeho výzkumu dění na 1. a 2. stupni ZŠ.  

Bellack se při konstruování techniky zaměřil 
na verbální projevy interakce učitel-žák a ná-
sledně provedl analýzu lingvistických projevů 
učitelů a žáků ve vyučování, protože jazyk po-
važuje za hlavní nástroj komunikace ve třídě. 
Svojí publikací nechtěl předložit normativního 
průvodce chování, ale spíše deskriptivní model, 
co se skutečně ve výuce děje.  

Bellack vyhodnotil zvlášť pro učitele i žáky zá-
kladní a na ně navazující specifická pravidla 
pro verbální hru. Vzhledem k tomu, že Bellac-
kův výzkum byl prováděn na základní škole, je 
možné jeho výsledky komparovat s vlastními 
pro účinnější hodnocení posunu v oblasti inter-
akce mezi učitelem a žákem. Je však třeba dů-
sledně dbát na opatrnou interpretaci, protože 
do Bellackova výzkumného vzorku byly zahr-
nuty oba stupně základní školy (vlastní vý-
zkum se vztahuje pouze na školu primární). 

Výstupy výzkumu interakce učitel-žák je mož-
né uvést v následujícím shrnutí: 

Výzkum potvrdil, že učitelé reformní myšlen-
ky (minimálně) v oblasti interakce mezi učite-
lem a žákem pochopili (nehodnotíme zde, zda 
k tomu došlo na základě cíleného uvědomělé-
ho porozumění, či pouze intuitivně) a cíleně se 
pokoušejí o jejich implementaci do praxe. Na 
některých úrovních této interakce sice reálný 
stav ve škole ještě není v souladu s přesnou 
představou reformy, ale postupně dochází k po-
sunu. Např. na těchto úrovních: 
 snížení rozdílu aktivnosti učitele a žáka v 

edukačním procesu,  
 přijetí partnerského statusu obou těchto 
činitelů - umožnění žákovi aktivně se podí-
let na organizaci edukačních aktivit, 
 pojetí učiva jako prostředku k dosažení oče-

kávaných výstupů a k rozvoji klíčových 
kompetencí žáka, 

 ústup od prostého definování pojmů ke 
konstruování vlastních poznatků, 
 vnímání zpětné vazby a motivace jako ne-

jen efektního, ale také efektivního způsobu 
podpory žákova zájmu o učení, 
 posun v oblasti volby prvků vyučovacích 

stylů v závislosti na vnímání jejich efektivi-
ty. 

Vybrané konkrétní otázky a interpretace odpo-
vědí vedoucí k výše uvedené generalizaci 

Otázka č.1 Kdo je nositelem pedagogického 
dění? 

Na základě výzkumu se ukázalo, že nejaktiv-
nějším činitelem v edukačním procesu je učitel. 
Přesto, že tento zjištěný poznatek stále není 
v souladu s představami reformy, která si kla-
de za cíl vyváženě tuto aktivitu rozdělit mezi 
učitele a žáka, naměřené hodnoty vypovídají o 
posunu směrem k této myšlence. Z 85 % (data 
uváděná Bellackem) se hodnota snížila na 
65 %, což hodnotíme jako příznivý posun.  

Změna byla zjištěna také v případě aktivity žá-
ka, kdy mnohem četnější než zachycení pro-
jevů třídy jako celku (což bylo typické dříve), 
se na edukačním procesu aktivně podíleli žáci 
jako jednotlivci, a to přibližně o 10 %.  

Otázka č.2 Jaká je role učitele a žáka v peda-
gogickém procesu? 

Učitel je stále ten, který určuje typ a čas akti-
vity žáka. Stále jej tedy ve velké míře řídí. 
Avšak na základě požadavků reformy je mož-
né hodnotit posun v oblasti interakce mezi uči-
tele a žákem v tom smyslu, že dnes má také 
žák vytvořen dostatečný prostor pro vyslovení 
vlastního požadavku učiteli a poskytuje zpět-
nou vazbu na reakci učitele.  

Hodnoty naměřené u žáků sice nejsou příliš 
vysoké, ale data byla vyhodnocována procen-
tuálně v celém komplexu reakcí. Pro interpre-
taci je tedy nezbytné vzít v úvahu procento 
aktivnosti učitele (65 %) a žáků (35 %). Je zřej-
mé, že i nižší procento těchto reakcí svědčí o 
postupném přijetí partnerského statusu oběma 
hlavními činiteli edukačního procesu v duchu 
reformních představ. 

Otázka č.3 Věnuje se učitel učivu, nebo spíše 
procedurální stránce vyučování, a k jaké rozu-
mové činnosti se snaží učitel přimět své žáky? 
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Je možno prokázat, že v této oblasti došlo snad 
k největšímu posunu směrem k reformní filo-
sofii. Učitel totiž upouští od prostého defino-
vání pojmů k snahám vytvářet co možná nej-
vhodnější podmínky pro konstruování vlast-
ních poznatků žáky. Tyto strategie podepírá 
častým užíváním motivace v podobě kladného 
hodnocení a také zdůvodňováním, prostřednic-
tvím kterého je žákovi umožněno uvést si po-
znatky do souvislostí. Učivo se tedy z pohledu 
učitelů postupně stává prostředkem pro rozví-
jení klíčových kompetencí žáků přesně tak, jak 
reforma deklaruje.  

Otázka č.4 Jak učitel reaguje a hodnotí odpo-
vědi žáků? 

Zpětnou vazbu přijali učitelé téměř již jako sa-
mozřejmou součást struktury vlastního výuko-
vého stylu. Při realizaci této aktivity se snaží 
motivovat žáky k další činnosti tím, že kladně 
ohodnotí výkon. Učitelé se často zaměřují také 
na popisnou zpětnou vazbu, kdy buď zopakují 
nebo blíže okomentují, co žák řekl, a tím pro-
jeví žákovi uznání jeho činnosti. Tyto prvky 
dříve nebyly tak běžné. Učitelé vyžadovali pře-
dem očekávanou odpověď, jiné projevy nebyly 
žádoucí. To však bylo možné u učitelů užívají-
cích memorování jako hlavní vyučovací meto-
du. Dnes již učitel zaměřuje svoji pozornost 
především na žáka. Pokouší se o naplnění jeho 
aktivity nejen po stránce kognitivní, ale také 
emocionální. 

Otázka č.5 Jaký vyučovací styl bývá učiteli 
nejčastěji užíván? 

Z výsledků výzkumu je možné říci, že učitelé 
dnes neužívají jednoznačně ani jeden z krajních 
vyučovacích stylů (autoritativní × demokratic-
ký). Nejčetnější hodnoty vypovídají o nevyhra-
něnosti - tedy o užívání prvků obou protipólo-
vých vyučovacích stylů. Strategie volby jedno-
tlivých prvků je však poměrně dobře čitelná. 
Volba závisí na části a typu hodiny. V okrajo-
vých částech hodiny a ve výuce hlavních před-
mětů se kumulovala větší četnost užití prvků 
autoritativního vyučovacího stylu. Učitelé tak 
usměrňovali třídu vybízením k pozornosti, pří-
padně podněcovali a regulovali kázeň. Zatím-
co v průběhu hodiny a ve výuce výchov učitelé 
volili spíše prvky demokratického vyučovacího 
stylu.  

Otázka č.6 Jaký vliv mají jednotlivé vyučovací 
styly učitele na interakci mezi učitelem a žá-
kem? 

Výsledky výzkumu prokázaly, že učitelé volbu 
prvků jednotlivých vyučovacích stylů volili 
efektivně, protože učitelovo působení bylo žá-
ky velmi dobře přijímáno. Na základě vyhod-
nocených dat je možné hodnotit, že cílené pů-
sobení bylo žáky plně respektováno, ať bylo 
užito prvků jednoho či druhého vyučovacího 
stylu. Prvky autoritativního vyučovacího stylu 
učitelé efektivně volili především v situacích 
potřeby zvýšení pozornosti, zajištění či udržení 
kázně. Ale v případě užití demokratického pů-
sobení byla efektivita interakce ještě výrazněj-
ší. Naměřené hodnoty totiž ve vysokém počtu 
dosahovaly samotné horní hranice intervalu 
svědčící o úspěšnosti. 

Pro hodnocení multikulturní výchovy na pri-
mární škole je možné této analýzy využít na 
úrovni monitorování: 
 jakým způsobem je vedena multikulturní 

výchova - metody, formy 
 frekvenční analýza - charakter aktivity jed-

notlivých činitelů vyučovacího procesu - 
kdo, co a jak dělá a jak často… 
 sekvenční analýza - výukový cyklus speci-

fický pro každého učitele - tzv. režim třídy 
a užité způsoby hodnocení  

NAMÍSTO ZÁVĚRU NÁVRH 
Problematika multikulturní výchovy a interkul-
turního vzdělávání je v poslední době často se 
objevujícím tématem nejen v kladném slova 
smyslu. Společné soužití lidí pocházejících 
z různých koutů světa, různých kultur, různých 
sociokulturních zázemí, vyznávající různé hod-
noty přináší nové situace i problémy. K tomu, 
abychom se v takové společnosti mohli pohy-
bovat, potřebujeme především znalosti - apelo-
vat na morální a hodnotové postoje lidí nelze 
bez dobrých znalostí reality. Nelze předpoklá-
dat, že prostřednictvím interkulturního vzdělá-
vání lze zcela změnit chování a vnímání lidí. 
Celková úroveň a způsob osvojení interkultur-
ních kompetencí se projeví až v bezprostřed-
ním kontaktu, v reálné situaci, kdy je třeba vy-
užít dosavadních znalostí a pedagogicko-didak-
tických zkušeností k správné a efektivní volbě 
řešení problému. Možnosti hodnocení úrovně 
multikulturní výchovy jsou tedy omezeny prá-
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vě faktory působící v edukační realitě. Vzhle-
dem k tomu, že pedagogická teorie nedisponu-
je přesnou představou o implementaci, průbě-
hu ani hodnocení výstupů multikulturní výcho-
vy, možnosti zjišťování a ověřování jsou stále 
otevřené. Autorky se snaží prostřednictvím vý-
stupů výzkumu disertační práce s názvem Inter-
akce učitel-žák v proměnách primárního vzdě-
lávání prezentovat právě jednu z možností zís-
kání zpětné vazby při začleňování zmíněného 

průřezového tématu. Příspěvek představuje 
Bellackovu interakční mikroanalýzu jako ob-
jektivní nástroj, který umožňuje odkrývat spe-
cifika výuky různých vzdělávacích oblastí. 
Vzhledem k tomu, že Bellackův výzkum byl 
prováděn na základní škole, je možné jedno-
tlivé výsledky komparovat pro účinnější hod-
nocení posunu v oblasti interakce mezi učite-
lem a žákem. 
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Abstrakt: Příspěvek popisuje, jak je možné metodicky přistupovat k výuce mezinárodních účetních 
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ÚVOD 
Otázka výuky mezinárodních účetních standar-
dů, resp. mezinárodních standardů účetního 
výkaznictví (IFRS) se stává pro sekundární 
ekonomické vzdělávání čím dál více důležitěj-
ší. Zařazení tohoto učiva do účetnictví obchod-
ních akademií požaduje rámcový vzdělávací 
program oboru vzdělání Obchodní akademie 
(dále RVP). Požadavky na výuku mezinárod-
ních účetních standardů jsou rozvedeny pouze 
z obsahového hlediska do úrovně učiva. Kon-
krétní témata, jejich uspořádání a časové pro-
porce RVP již nerozvádí. Také zcela chybí 
metodické hledisko přímo související s výukou 
mezinárodních účetních standardů. RVP vyme-
zuje velmi široce klíčové a odborné kompeten-
ce a průřezová témata, ale způsoby jejich roz-
voje již ponechává na školách. Tím, že mezi-
národní účetní standardy jsou pro učitele zcela 
novou záležitostí, vzniká tak velká otázka, jak 
k tomuto učivu přistupovat po obsahové a me-
todické stránce. 

Cílem příspěvku je ukázat, jaké jsou možnosti 
organizace práce učitele po stránce metodické 
při výuce mezinárodních účetních standardů, 
resp. mezinárodních standardů účetního výkaz-
nictví (IFRS/IAS). Příspěvek rozvádí, které 
klíčové a odborné kompetence je možné tímto 
učivem u žáků rozvinout a která průřezová 
témata do výuky zařadit s ohledem na vyučo-
vací metody. Součástí je návrh obsahového 

rozvržení učiva o IFRS s počtem vyučovacích 
hodin, zařazeného do čtvrtého ročníku. 

VÝCHODISKA PRO VÝUKU IFRS 
NA OBCHODNÍCH AKADEMIÍCH 
Rámcový vzdělávací program zařazuje učivo o 
mezinárodních účetních standardech do obsa-
hového okruhu Podnik, podnikové činnosti, 
řízení podniku. RVP dále vymezuje výsledky 
vzdělávání, které je možné dosáhnout učivem, 
které vystupuje dnes jako prostředek. RVP uvá-
dí, že učivem o mezinárodních účetních stan-
dardech je možné u žáků vytvořit schopnost 
orientovat se v základních principech v účetnic-
tví EU [9]. Tato informace je mylná, protože 
mezinárodní účetní standardy a účetnictví EU 
si nejsou rovny. Účetnictví EU představuje me-
zinárodní harmonizaci na poli kontinentální 
Evropy. Mezinárodní účetní standardy repre-
zentují celosvětovou harmonizaci společně s 
Americkými účetními standardy (US GAAP) 
[2]. V praxi to v zásadě znamená, že tento vý-
sledek vzdělávání nemůže být u žáků vytvo-
řen. Bude velmi záležet, zda se školy zaměří 
na účetnictví EU či celosvětovou harmonizaci. 
Tím se také prohlubuje problém s prostupností 
mezi školami a příbuznými obory, které RVP 
touto koncepcí přináší. Příspěvek je dále za-
měřen na celosvětovou harmonizaci. 

Pedagogové si také kladou důležitou otázku, 
proč se mezinárodní účetní standardy dostávají 
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do sekundárního ekonomického vzdělávání. 
Odpověď je nutné hledat v požadavcích trhu 
práce. RVP pouze reagují na ekonomickou 
praxi, v níž je rozvoj používání IFRS značný. 
I absolvent s úplným středním vzděláním bude 
pracovat mimo jiné s ekonomickými a účetní-
mi informacemi, přičemž naprostá absence po-
znatků o IFRS by mohla způsobit velmi špat-
nou komunikaci mezi pracovníky a v koneč-
ném důsledku časové a finanční ztráty podni-
ků. Je nezbytné, aby byli žáci vedeni k tomu, 
že mezinárodní účetní standardy tu existují a 
byli informováni o jejich základech a v nej-
obecnější rovině o rozdílech mezi IFRS a 
národní úpravou účetnictví. Nejenom ale tato 
mezinárodní konvergence ekonomické praxe 
je hlavním důvodem zařazení IFRS do sekun-
dárního ekonomického vzdělávání. Další důvod 
přímo plyne z účetní legislativy ČR, konkrétně 
ze zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví. Působ-
nost užívání IFRS v České republice můžeme 
zaznamenat dále od 1. 1. 2011. Konkrétně se 
jedná o rozšíření použití IFRS na účetní jed-
notky konsolidačního celku a účetní jednotky 
pod společným vlivem podrobeným konsolida-
ci, jestliže jejich konsolidující společnost (ma-
teřská společnost) používá pro sestavení kon-
solidované účetní závěrky IFRS. Dceřiná spo-
lečnost pro sestavení vlastní individuální účet-
ní závěrky může použít také IFRS, nebo může 
účtovat a sestavit individuální závěrku podle 
české účetní legislativy, ale pro potřeby konso-
lidace ji převést na účetní závěrku vyhovující 
požadavkům IFRS [3].  

Při implementaci IFRS do ekonomického 
vzdělávání je také nutné zvážit všechny možné 
přístupy, které mohou vést ke kvalitní výuce. 
Musíme vzít v úvahu, že prozatím žádná učeb-
nice účetnictví nereflektuje mezinárodní účetní 
standardy v podobě didaktické transformace. 
Tím mají školy ztížen výběr učiva. To může 
vést k tomu, že bude tomuto učivu přiřazeno 
více nebo méně vyučovacích hodin. V případě 
nižší hodinové dotace, která podle mého odha-
du spíše převládne, bude učivo o mezinárod-
ních účetních standardech zahrnuto jednorázo-
vě, např. do tematického celku s názvem Práv-
ní úprava účetnictví podle školního vzděláva-
cího programu OA [8]. V případě, že by se ško-
ly rozhodly zvýšit počet hodin, např. na 10 ho-
din, pak je možné přistupovat k uspořádání i 
koncentrickým způsobem. Tedy různé části za-

řazovat v logické posloupnosti do příslušných 
tematických celků [2]. Příspěvek dále rozvádí 
výuku IFRS při využití 10 vyučovacích hodin. 

OBSAHOVÉ ROZVRŽENÍ UČIVA O IFRS 
V tabulce 1 je uveden navržený výběr učiva, 
které by mělo být v obecné rovině zahrnuto do 
problematiky mezinárodních účetních standar-
dů, resp. mezinárodních standardů účetního vý-
kaznictví. Příspěvek se nezabývá věcným roz-
borem jednotlivých tematických částí. Věcný 
rozbor včetně vzdělávacích cílů souvisejících 
s vybranými tematickými částmi jsou uvedeny 
v publikaci [2]. 

 
Tab.1 Návrh obsahového rozvržení učiva 
o IFRS v předmětu Účetnictví 

Učivo Počet 
hodin Ročník 

1. Harmonizace a regulace 
účetnictví 
Regulace účetnictví 
Harmonizace účetnictví 
Pojetí mezinárodních  
standardů účetního  
výkaznictví IFRS 

1 - 2 

2. Koncepční rámec účetnictví 
IFRS 
3. České účetní jednotky 
s povinností vykazovat podle 
IFRS 

1 

3. 
nebo 

4. 

4. Účetní závěrka podle IFRS 7 
Vymezení základních  
 prvků rozvahy 2 

Vymezení základních  
 prvků výsledovky 2 

Oceňování prvků účetní  
závěrky 1 

Účetní závěrka - rozvaha 
 - výsledovka  (výkaz o 
úplném výsledku) 

2 

4. 

 

Výběr učiva se opírá o knižní publikace [4, 5, 
6]. Tyto publikace rozvádejí velmi podrobně 
problematiku mezinárodních účetních standar-
dů, resp. mezinárodních standardů účetního vý-
kaznictví (IFRS/IAS). Nezbytné je především 
vymezit rozdíl mezi celosvětovou harmonizací 
účetnictví a harmonizací v rámci EU. Žáci by 
se měli také seznámit se základními principy 
Koncepčního rámce účetnictví IFRS a povin-
ností českých účetních jednotek vykazovat 
podle IFRS. Tyto tři části tvoří základní učivo. 
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Za rozšiřující učivo je možno považovat pro-
blematiku účetní závěrky podle IFRS [2]. Po-
kud by se výuka účetnictví na středních ško-
lách více přibližovala k informační funkci účet-
nictví, vykazování a pochopení významnosti 
informací pro rozhodování podniku, pak by 
bylo nutné tuto čtvrtou část vnímat jako základ-
ní učivo. Učivo je uspořádáno v logické po-
sloupnosti a na sebe navazuje. Takové uspořá-
dání přináší vyšší efekt, protože žáci mohou 
problematiku lépe chápat. Především je nutné 
více pracovat s účetními výkazy a vytvořit u žá-
ků schopnost interpretace informací, které vý-
kazy obsahují, nejenom klást důraz na běžné 
účtování, které představuje pouze sekundární 
cíl účetnictví. 

ROZVOJ KLÍČOVÝCH A ODBORNÝCH 
KOMPETENCÍ V OBLASTI IFRS 
Podle požadavků RVP je nutno naformulovat 
odborné kompetence, které budou u žáků vy-
tvořeny prostřednictvím učiva o mezinárodních 
účetních standardech. Nabízí se více úhlů po-
hledu, na jejichž základě je možné provést 
výběr odborných kompetencí, které se co v nej-
větší těsnosti musí vztahovat k učivu o IFRS. 
V případě, že uvažujeme hlavní motiv, který 
vedl k přejmenování IAS - International Ac-
counting Standards na IFRS - International Fi-
nancial Reporting Standards, což byla snaha o 
větší zdůraznění aspektu výkaznictví, nikoli 
však běžného účtování, pak je vhodné vybrat 
tyto odborné kompetence [9]: 

Aplikovat poznatky z oblasti práva v podnika-
telské činnosti, žáci budou schopni: 
 pracovat s příslušnými právními předpisy a 

vyhledávat v nich potřebné informace. 

Provádět typické podnikové činnosti, žáci bu-
dou schopni: 
 provádět základní výpočty spojené s náku-

pem a skladováním zásob, 
 vykázat změnu stavu zásob podle meziná-

rodních účetních standardů a národní úpra-
vy. 

Efektivně hospodařit s finančními prostředky, 
žáci budou schopni: 
 provádět základní hodnocení efektivnosti 
činnosti podniku na základě informací po-
dle mezinárodních účetních standardů, 

 vykazovat náklady a výnosy podle meziná-
rodních účetních standardů a národní úpra-
vy, 
 sestavit účetní závěrku ve zjednodušené po-

době podle požadavků mezinárodních účet-
ních standardů a provést srovnání s národní 
úpravou. 

Jednat ekonomicky a v souladu se strategií 
udržitelného rozvoje, žáci budou schopni: 
 zvažovat při plánování a posuzování určité 
činnosti (v pracovním procesu i v běžném 
životě) možné náklady, výnosy a zisk, vliv 
na životní prostředí a sociální dopady, 
 efektivně hospodařit s finančními prostřed-

ky. 

Z hlediska metodické stránky je vhodné s prv-
ními třemi tématy (tab.1) pracovat jako s teore-
tickou vyučovací jednotkou. Doporučený počet 
hodin pro tato témata činí ve třetím ročníku 2 
až 3 hodiny. Učitel by měl používat spíše expo-
ziční typ výuky. Není příliš reálné s žáky pro-
vádět komparaci jednotlivých systémů, násled-
ně je analyzovat a diferencovat z důvodu jejich 
vysoké neznalosti. Toto je vše v rukou učitele, 
který musí žákům objasnit hlavní rozdíly mezi 
českou národní legislativou a mezinárodními 
účetními standardy a také nastínit hledisko har-
monizace účetnictví na poli EU. Při výkladu 
Koncepčního rámce a povinnosti českých účet-
ních jednotek vykazovat podle IFRS je dobré 
se zaměřit převážně na fakta. Tedy opět vyu-
žijeme spíše teoretickou vyučovací jednotku.  

Z gnoseologických postupů bychom měli apli-
kovat deduktivní postup - nejprve začínat obec-
nými pojmy, které následně směřovat ke kon-
kretizování. Dále se nabízí použití dogmatic-
kého přístupu. Není účelné žákům vysvětlovat 
příčiny vzniku mezinárodních účetních standar-
dů a jejich tvorbu. Naopak vhodnější je vylo-
žení učiva v obecné rovině. U žáků musíme 
především vytvořit znalost v rámci kognitiv-
ních cílů vzdělávání. Tuto problematiku pokrý-
vá tradiční vyučování. V dalších tématech, kte-
ré věcně korespondují s čtvrtým ročníkem, lze 
využívat aplikační a fixační typ vyučovací jed-
notky. Zde také spíše využijeme koncepci pro-
blémového vyučování [1]. 

V tématu Náklady a výnosy v rámci vymezení 
základních prvků výsledovky podle IFRS je 
možné využít velmi široké portfólium metodo-
logie práce učitele. Z hlediska typů vyučova-
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cích jednotek je dobré se vedle expoziční vý-
uky také zaměřit na aplikační a následně fi-
xační typ. V pedagogické praxi to tedy zname-
ná, že pojetí nákladů a výnosů z pohledu IFRS 
a ČR aplikujeme nejprve do krátkého dílčího 
příkladu. Příklad může být pojat ve formě vy-
hodnocování různých kategorií nákladů a vý-
nosů z pohledu IFRS a z pohledu ČR, dále ve 
formě přiřazování nákladů a výnosů k jednotli-
vým oblastem - provozní, finanční a v ČR mi-
mořádné. Podle časového prostoru ve výuce 
bychom mohli z důvodu fixace učiva připravit 
také souvislý příklad na analyzování jednotli-
vých nákladových a výnosových druhů, jejich 
rozdělení do Revenue, Gain, Expense v užším 
pojetí a Loss a následně vyhodnocovat jejich 
dopady do výsledovky, resp. výkazu o úplném 
výsledku. Toto téma je také vhodné pro využití 
koncepce problémového vyučování. Tuto kon-
cepci může představovat již zmíněný souvislý 
příklad, který může být modifikován do podo-
by případové studie ve zjednodušené formě. 
Zde je pak vhodné použít skupinovou formu 
vyučování, čímž lze rozvinout také některé klí-
čové kompetence, např. komunikativní, perso-
nální a sociální kompetenci. Tím, že se bude 
jednat o případovou studii, která disponuje vět-
ším množstvím textu s obsahem nadbytečných 
informací, vedeme žáky k práci s informacemi 
a rozvíjíme tak funkční gramotnost. Zároveň 
také rozvíjíme klíčovou kompetenci k řešení 
problému. Tato koncepce také nabízí další me-
tody aktivizačního charakteru. Diskusní meto-
du lze použít v případě, že žáci již o dané pro-
blematice mají představu a znají větší detaily, 
na které si mohou vytvořit vlastní názor a dis-
kutovat o něm. Tyto metody se řadí mezi me-
tody slovní, dialogické [7]. Tím je vedeme k 
věcné argumentaci a vytváříme nejenom zna-
losti, ale v tomto případě především postoje, 
které jsou afektivním cílem ekonomického 
vzdělávání. V rámci aktivizujících metod je 
vhodné pro tento případ zařadit tzv. situační 
metodu - např. analyzování a vyhodnocování 
konkrétní ekonomické situace ve vazbě na po-
jetí nákladů a výnosů podle IFRS a ČR. Tradič-
ní vyučování ve formě frontální výuky a tradič-
ní expoziční typ vyučovací jednotky, který je 
možné propojit s procvičováním (fixací učiva), 
lze použít také, ovšem nebude mít takový efekt 
na pochopení problematiky a vtažení žáků do 
situace jako problémová výuka. Touto koncep-

cí je možné vyučování zpestřit tím, že žáci za-
pojují svého tvůrčího ducha, logicky a racionál-
ně ekonomicky vymýšlejí různé varianty řeše-
ní, čímž se zvyšuje jejich dojem vlastního prak-
tického uplatnění. 

Téma Účetní závěrka podle IFRS je z hlediska 
hlavního cíle mezinárodních standardů účetní-
ho výkaznictví nejdůležitější učební látkou, a 
zároveň tak nejnáročnější na metodiku organi-
zace práce učitele. V tomto učivu je nezbytné 
prolínat teoretické vyučovací jednotky s apli-
kačními a fixačními jednotkami. Do teoretické 
vyučovací jednotky lze zahrnout vymezení zá-
kladních prvků rozvahy (aktiv, závazků, vlast-
ního kapitálu). Dále poukázat na hlavní odliš-
nosti mezi aktivy podle IFRS a národní úpravy 
(nejsou si ekvivalentní). V tomto okamžiku 
není nezbytné se zabývat výkladem základních 
prvků výsledovky (výkazu o úplném výsledku), 
jelikož toto učivo bylo rozebráno v tématu Ná-
klady a výnosy, který předchází celek Účetní 
závěrka. Proto učitel pouze na probranou látku 
naváže, ale již v aplikační a fixační vyučovací 
jednotce. Vzdělávacím cílem je procvičení defi-
nic aktiv, závazků, vlastního kapitálu, Revenue, 
Gain, Expense v užším pojetí a Loss na kon-
krétních příkladech. Zde doporučuji tvořit krat-
ší a jednodušší příklady, které se budou vzta-
hovat pouze k těmto prvkům rozvahy a výsle-
dovky. Vhodné je využít při řešení těchto pří-
kladů skupinovou formu vyučování - alespoň 
vytvořit dvojice, v nichž budou žáci řešit jed-
noduché příklady zaměřené na identifikaci prv-
ků rozvahy a výsledovky podle IFRS v kompa-
raci s národní úpravou. Především je nutné pou-
kázat na odlišnosti mezi finančním leasingem 
podle mezinárodních účetních standardů a ná-
rodní úpravy. Vyzdvihnout např. důvod, proč 
se aktivum pořízené finančním leasingem vy-
kazuje podle mezinárodních účetních standar-
dů v rozvaze nájemce, nikoli v rozvaze prona-
jímatele podle českých účetních předpisů. 

V této fázi bych se prozatím přikláněla využít 
koncepci tradičního vyučování z důvodu příliš 
obtížné problematiky. Koncepci problémového 
vyučování je vhodné ponechat na závěr tématu 
s využitím situační metody či metody případo-
vé studie a diskuse se žáky ve formě konfron-
tace různých variant řešení. Při výuce účetnic-
tví by mělo zaznít vymezení účetních výkazů - 
rozvahy a výsledovky (výkazu o úplném vý-
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sledku) podle anglosaského systému a systému 
kontinentální Evropy (EU). V teoretické vyučo-
vací jednotce žákům ukážeme různé ukázky 
účetních výkazů podle požadavků IFRS/IAS a 
kontinentální Evropy. Žáci by měli chápat hlav-
ní odlišnosti ve formě účetních výkazů podle 
jednotlivých systémů a uspořádání položek. 
Velmi důležitým aspektem je znalost funkce 
účetních výkazů a využití informací k rozho-
dování. Práce s účetními výkazy ponecháme 
do aplikační vyučovací jednotky.  

Výstupem celého učiva o účetní závěrce podle 
IFRS by mohla být případová studie v podobě 
situační analýzy. Touto analýzou budou žáci 
zhodnocovat efektivní hospodaření podniku na 
základě využití informací z rozvahy a výsle-
dovky podle národní úpravy a podle požadav-
ků IFRS/IAS. Tento výstup představuje kon-
cepci problémového vyučování, v rámci něhož 
je vhodné vytvořit skupiny a pozorovat týmo-
vou práci žáků a rozvoj klíčových kompetencí, 
např. komunikativní kompetence, kompetence 
k řešení problému, sociální a personální kom-
petence aj. Se žáky pak budeme diskutovat o 
možných variantách řešení. Využití problémo-
vého vyučování je zcela v rozhodnutí učitelů. 
Musí být dostatečný časový prostor, aby výuka 
v této podobě mohla být uplatněna.  

ZAŘAZENÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT 
DO UČIVA O IFRS 
Rámcové vzdělávací programy dále požadují 
zařazovat do výuky průřezová témata, která 
plní výchovnou a motivační funkci. Lze je re-
alizovat v přímé výuce, ale také jinými škol-
ními aktivitami. RVP definuje průřezová téma-
ta jako „společensky důležité oblasti vzdělává-
ní, které mají prostupovat celým kurikulem, a 
proto jsou zařazeny do všech rámcových vzdě-
lávacích předmětů“ [9]. Průřezová témata mají 
vybavit žáky takovými vlastnostmi a kompe-
tencemi, pomocí nichž budou moci optimálně 
využívat své osobnostní předpoklady pro pre-
zentování na trhu práce. Upevňují hodnotovou 
stránku žáků. Vybraná průřezová témata jsou 
pouze doporučená a nemají přímou souvislost 
s odborností, kterou toto učivo u žáků vytváří. 
Podle RVP doporučuji zařadit tato průřezová 
témata [9]: 

Občan v demokratické společnosti, žáci jsou 
vedeni k tomu, aby: 

 měli vhodnou míru sebevědomí, sebeodpo-
vědnosti a schopnost morálního úsudku, 
 byli schopni odolávat myšlenkové manipu-

laci, 
 dovedli se orientovat v informacích zpro-

středkovaných masovými médii, kriticky 
hodnotit informace a využívat pro své různé 
potřeby, 
 dovedli jednat s lidmi, diskutovat a hledat 

kompromisní řešení, 
 byli ochotni se angažovat nejen pro vlastní 

prospěch, ale i pro veřejné zájmy v jiných 
zemích a na jiných kontinentech. 

Člověk a svět práce, žáci jsou vedeni k tomu, 
aby: 
 byli motivováni k aktivnímu pracovnímu 

životu a k úspěšné kariéře, 
 orientovali se ve světě práce jako celku i v 

hospodářské struktuře regionu, hodnotili jed-
notlivé faktory charakterizující obsah práce 
a srovnávali je se svými předpoklady, 
 vyhledávali a posuzovali informace o vzdě-

lávací nabídce. 

Informační a komunikační technologie, žáci 
jsou vedeni k tomu, aby: 
 pracovali s informacemi a komunikačními 

prostředky 
 používali základní a aplikační programové 

vybavení počítače pro profesní výkon a dal-
ší vzdělávání. 

ZÁVĚR 
Cílem příspěvku bylo ukázat, jaké jsou mož-
nosti výuky mezinárodních účetních standardů, 
resp. mezinárodních standardů účetního výkaz-
nictví (IFRS/IAS) na obchodních akademiích 
po stránce metodické. Bude velmi záležet, jak 
školy budou přistupovat k zařazení této proble-
matiky do obsahu vzdělávání. Hlavním problé-
mem je, že RVP nerozvádí ve větších podrob-
nostech věcný obsah této tematické části, ani 
počet vyučovacích hodin. Zbytečně tak mohou 
vznikat značné rozdíly mezi školami, což ztíží 
jejich prostupnost.  

V případě většího důrazu pedagogické praxe 
na mezinárodní účetní standardy by mohlo 
účetnictví na obchodních akademiích více smě-
řovat ke svému primárnímu cíli, což je sesta-
vení účetních výkazů a především porozumění 
jejich obsahu. Nabízí se různé metodické mož-
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nosti, jak tento cíl splnit. Nejprve je nutné vy-
mezit základní rozdíly mezi celosvětovou har-
monizací, harmonizací na poli EU a národní 
úpravou, pracovat s účetními výkazy se zamě-
řením na obsahové odlišnosti a interpretaci 
účetních informací. Výuka může mít různou 
podobu - teoretickou, fixační či aplikační. 
Aplikační vyučovací hodinu je dobré využít v 
okamžiku, kdy se žáci seznámili se základními 
principy IFRS, jsou schopni analýzy a diferen-

ciace. Pak je možné využívat např. situační či 
případové metody ve formě příkladů v rámci 
koncepce problémového vyučování. Pro efek-
tivnější rozvoj klíčových kompetencí lze vy-
užít skupinou formu vyučování. Učivo o IFRS 
tak může postupně řešit problém jednostran-
ného zaměření účetnictví na memorování účet-
ních souvztažností na současných obchodních 
akademiích. 
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Abstrakt: Příspěvek se zabývá problematikou klávesnicové gramotnosti a jejím postavením v zá-
kladním vzdělávání. V kontextu vymezeného pojmu informační a komunikační gramotnost 
je navržena nová definice klávesnicové gramotnosti. Zkoumá postavení výuky informačních 
a komunikačních technologií v RVP ZV, a to především v souvislosti s klávesnicovou gra-
motností. 

Abstract: The paper deals with issues of the keyboard literacy and its position in lower secondary 
education. In the context of the defined term of ICT literacy a new definition of the key-
board's literacy is designed. The paper researches the status of teaching of information and 
communication technologies in curriculum documents for lower secondary education, parti-
cularly in relation to the keyboard literacy skills. 

Klíčová slova: ICT gramotnost, klávesnicová gramotnost, metody ovládání psaní na klávesnici. 

Key words: ICT literacy, keyboard literacy, methods of typing.

ÚVOD 
Je nesporné, že informační a komunikační tech-
nologie „významně ovlivnily a změnily každo-
denní způsob života každého jednotlivce, a to 
ať už je využívá, nebo ne. Uplatňují se stále v 
nových oblastech, jejich kvalita se zvyšuje, 
umožňují vytváření globální informační sítě aj. 
… Tyto změny se přirozeně musí projevit i ve 
vzdělávacím procesu“ (Šimonová, 2011).  

Mezi klíčové kompetence kladené na členy 
dnešní společnosti patří ovládání informačních 
a komunikačních technologií (IKT), se kterými 
se setkáme takřka ve všech oborech lidské 
činnosti. Kromě klasických IKT, které jsou 
zastoupeny osobními počítači a notebooky, 
dochází k velkému rozšíření mobilních IKT, tj. 
mobilních telefonů, iphonů, ipadů, elektronic-
kých čteček knih apod. Mobilní přístroje, které 
slouží především pro vyhledávání a zpracová-
vání informací, ovládá uživatel zpravidla pro-
střednictvím dotykového displeje. 

Osobní počítače a notebooky hrají nezastupi-
telnou roli při vkládání nových informací do 
informačních systémů, a to prostřednictvím 
klávesnice. Efektivní způsob psaní na kláves-

nici je proto třeba chápat jako jednu ze základ-
ních počítačových dovedností. 

Tvůrci Rámcového vzdělávacího programu 
pro základní vzdělávání reflektovali rostoucí 
význam informačních a komunikačních tech-
nologií. Proto byla výuka využívání těchto 
technologií začleněna do výchovně vzděláva-
cího procesu jako povinná součást základního 
vzdělávání. Jedná se o nově vymezenou vzdě-
lávací oblast, ve které teprve dochází ke sjed-
nocování terminologie, stanovení role IKT ve 
vzdělávání, ověřování stanovených výstupů 
atd.  

VYMEZENÍ POJMU GRAMOTNOST 
Původní význam slova gramotnost uváděného 
v Pedagogickém slovníku je „dovednost číst a 
psát, získaná obvykle v počátečních ročnících 
školní docházky“ (Průcha, Walterová, Mareš, 
2003, s.70). Dnes se však spíše setkáme s tím, 
že společně se slovem gramotnost jsou uvádě-
ny různé přívlastky jako například finanční, 
čtenářská, přírodovědná, matematická či počí-
tačová gramotnost. Všechna tato slovní spojení 
vyjadřují „znalost pojmů dané oblasti, jejich 
porozumění a pochopení v souvislostech, ale i 
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dovednost využít je všestranně v praktickém 
životě“ (Gramotnosti ve vzdělávání: Soubor 
studií, 2011, s.6). 

IKT gramotnost 
Ve vymezení jednotlivých gramotností panuje 
značná nejednotnost. Vzhledem k tomu, že se 
pohybujeme v oblasti školství, budeme při de-
finování důležitých pojmů vycházet z publika-
ce vydané Výzkumným ústavem pedagogic-
kým Gramotnosti ve vzdělávání: Soubor studií 
(2011).  

Dříve než přistoupíme k vlastnímu vymezení 
klávesnicové gramotnosti, je vhodné ji zasadit 
do kontextu již definované IKT (informační a 
komunikační) gramotnosti. Zmiňovaná publi-
kace uvádí, že „IKT gramotností, gramotností 
v oblasti informačních a komunikačních tech-
nologií, rozumíme soubor kompetencí, které 
jedinec potřebuje, aby byl schopen se rozhod-
nout jak, kdy a proč použít dostupné IKT a 
poté je účelně využít při řešení různých situací 
při učení i v životě v měnícím se světě“ (Gra-
motnosti ve vzdělávání: Soubor studií, 2011, 
s.90). IKT gramotnost zahrnuje mimo jiné tyto 
složky: 
 praktické dovednosti a vědomosti, které je-

dinci umožňují s porozuměním a účinně 
ovládat jednotlivé IKT, 
 schopnost s využitím IKT shromáždit, ana-

lyzovat, kriticky vyhodnotit a použít infor-
mace, ... 

Uvedené složky lze chápat jako základní sta-
vební kameny IKT gramotnosti. První předsta-
vuje požadavek ovládat aktuálně a běžně pou-
žívané technické prostředky jak materiální po-
vahy (hardware), tak nemateriální povahy 
(software). Druhá představuje nezbytnost vy-
rovnat se s faktem, že rozvoj technologií změ-
nil zásadním způsobem dostupnost informací, 
tím i způsoby, jak informace vyhledávat, přistu-
povat k nim a pracovat s nimi. (Gramotnosti 
ve vzdělávání: Soubor studií, 2011, s.90)  

Z výše uvedené definice IKT gramotnosti a je-
jích složek je více než zřejmé, že ovládání klá-
vesnice efektivním způsobem patří mezi její 
základní stavební kameny, a to konkrétně do 
první výše uvedené složky. 

 

  

Klávesnicová gramotnost 
S pojmem klávesnicová gramotnost se setká-
váme v souvislosti s psaním na klávesnici. Její 
definice se ovšem v dostupné literatuře nena-
lézá. Proto se pokusíme o její vymezení na zá-
kladě znalostí o IKT gramotnosti, jejíž je sou-
částí. 

Vyjdeme-li tedy z jednotlivých složek IKT 
gramotnosti, pak klávesnicová gramotnost za-
hrnuje praktické dovednosti a vědomosti, které 
jedinci umožňují s porozuměním a účinně 
ovládat počítačovou klávesnici.  

V zásadě existují tři metody ovládání počíta-
čové klávesnice. První metoda je v anglicky 
psané literatuře označovaná jako hunt and peck 
(srov. Erthal, 2009, Shuller, 1989), česky po-
tom datlování. Druhá metoda zohledňuje pou-
ze prstoklad, ale znaky na klávesnici píše uži-
vatel zpaměti. V těchto dvou případech sice 
uživatel klávesnici ovládá, ale nikoliv účinně a 
s porozuměním.  

Třetím způsobem ovládání klávesnice je deseti-
prstová hmatová metoda, která umožňuje její 
efektivní ovládání. Při výuce této metody nej-
de pouze o osvojení si správného prstokladu a 
techniky tisknutí kláves, ale také o dodržování 
ergonomických a hygienických zásad (srov. 
Kuldová, Fleischmanová, 1998, Kroužek, 
1999).  

Na základě uvedených skutečností lze navrh-
nout ještě jednu, užší definici klávesnicové gra-
motnosti: Klávesnicová gramotnost je schop-
nost ovládání počítačové klávesnice pomocí 
desetiprstové hmatové metody.  

ZÁKLADNÍ KURIKULÁRNÍ DOKUMENTY 
PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 
Výuka na základních školách probíhá dle Rám-
cového vzdělávacího programu pro základní 
vzdělávání (RVP ZV), který vymezuje vzdělá-
vací obsah jednotlivých vzdělávacích oblastí. 
Tyto vzdělávací oblasti jsou tvořeny jedním 
vzdělávacím oborem nebo více obsahově blíz-
kými vzdělávacími obory. Jednou z devíti 
vzdělávacích oblastí je i oblast Informační a 
komunikační technologie se stejnojmenným 
vzdělávacím oborem, která musí být obligator-
ně vyučována po 1 hodině na každém stupni 
základní školy.  
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V charakteristice této vzdělávací oblasti je uve-
deno: „Vzdělávací oblast Informační a komu-
nikační technologie umožňuje všem žákům do-
sáhnout základní úrovně informační gramot-
nosti - získat elementární dovednosti v ovládá-
ní výpočetní techniky a moderních informač-
ních technologií, orientovat se ve světě infor-
mací, tvořivě pracovat s informacemi a využí-
vat je při dalším vzdělávání i v praktickém ži-
votě“ (RVP ZV, 2007, s.34).  

Vzdělávací obsah vzdělávacích oborů je tvo-
řen očekávanými výstupy a učivem. Učivo 
vymezené v daných tematických celcích je na 
úrovni Rámcového vzdělávacího programu pro 
základní vzdělávaní pouze doporučené, závaz-
ným se stává teprve na úrovni školního vzdě-
lávacího programu. Očekávané výstupy jsou 
již na úrovni RVP ZV stanoveny jako závazné.  

Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Infor-
mační a komunikační technologie je na 1. stup-
ni základních škol rozdělen do třech tématic-
kých okruhů, a to: 
 základy práce s počítačem; 
 vyhledávání informací a komunikace;  
 zpracování a využití informací. 

Na 2. stupni základních škol jsou do výuky za-
řazeny dva tematické okruhy: 
 vyhledávání informací a komunikace; 
 zpracování a využití informací.  

V současné době není přímo ovládání psaní na 
klávesnici uvedeno mezi očekávanými výstupy 
RVP ZV. Základní školy ovšem mají možnost 
si výuku této dovednosti zahrnout do svého 
školního vzdělávacího programu, čímž se stane 
pro danou školu závaznou.  

Za zmínku ovšem stojí uvést, že v případě žá-
ků s lehkým mentálním postižením, kteří se 
vzdělávají dle přílohy Rámcového vzdělávací-
ho programu pro základní vzdělávání, je přímo 
v tomto dokumentu u očekávaných výstupů 
uvedeno, že žák by měl ovládat psaní na klá-
vesnici (RVP ZV - příloha upravující vzdělá-
vání žáků s lehkým mentálním postižením, 
2005). 

ZÁVĚR 
Má-li základní škola vybavit své žáky klíčový-
mi dovednostmi potřebnými pro jeho další ži-
vot, pak by výuka efektivního psaní na kláves-
nici desetiprstovou hmatovou metodou jako 
součást počítačové gramotnosti jistě neměla ve 
výchovně vzdělávacím procesu chybět. Přes 
pokroky v technologii je totiž klávesnice stále 
nezastupitelným prostředkem pro ovládání po-
čítačů a vkládání rozsáhlých informací do in-
formačních systémů. 
 
Autorka je studentkou doktorského studijního programu 
Specializace v pedagogice, studijní obor Informační a 
komunikační technologie ve vzdělávání.  
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Abstrakt: Využití informačních a komunikačních technologií při vzdělávání na všech typech škol 
se v dnešní době stává samozřejmostí. Jednou z těchto technologií je e-learning, který pro-
nikl do života téměř každé vysoké školy. Cesta k této formě vzdělávání nebyla snadná a 
předložená stať popisuje některé z nejdůležitějších etap vývoje distančního vzdělávání reali-
zovaného formou e-learningu. 

Abstract: The use of information and communication technologies in education at all types of scho-
ols is becoming commonplace today. One of these is e-learning, which has penetrated into 
the life of almost every university. The way to the adoption of this form of education has not 
been easy and the submitted paper describes some of the most important stages in the deve-
lopment of distance learning provided in the form of e-learning. 

Klíčová slova: teorie učení, technologie, determinanty, distanční vzdělávání, e-learning. 

Key words: learning theories, technology development, determinants, distance education, e-lear-
ning development.

ÚVOD  
Pojmy distanční vzdělávání či distanční vzdě-
lávání realizované formou e-learningu (často 
označovaný zkráceně jako e-learning) jsou v 
současnosti velmi frekventovanými. V našem 
geografickém prostoru bývají spojovány pře-
devším s realizací vzdělávání v rámci terciár-
ního stupně vzdělávacího systému a přesahem 
do celoživotního vzdělávání, ale objevují se již 
snahy o rozšíření tohoto způsobu vzdělávání, 
především v oblasti využití e-learningu, na niž-
ší stupně vzdělávací soustavy. Tyto snahy vy-
cházejí z konstruktivistického paradigmatu 
vzdělávání, které vychází z přesvědčení, že 
každý učební proces je hluboce individuální a 
že znalost je tvořena vlastní zkušeností a inter-
pretací světa. Role učitele a žáka se v takto po-
jatém procesu radikálně mění a tomuto pojetí 
tedy musí být i podřízeny podmínky a prostřed-
ky za jakých je vzdělávání realizováno. 

E-learning jakožto relativně nová a progresivní 
forma vzdělávání se tedy stále více dostává do 
popředí zájmu filozofů, pedagogů či didaktiků 
jako jeden z možných prostředků pro dosažení 
cílů konstruktivistické teorie učení. Z hlediska 

uplatňování pedagogicko-psychologických pří-
stupů ke vzdělávání s využitím výpočetní tech-
niky a počítačových sítí e-learning postupně 
odrážel tři teorie učení, které měly a mají zá-
sadní vliv na konstrukci vzdělávacího obsahu 
v podmínkách distančního vzdělávání: 

Behaviorismus (neobehaviorismus) - studijní 
materiály vycházející z tohoto psychologické-
ho směru čekají vždy na reakci studenta. Jejich 
struktura vychází z předem připravené a přede-
psané struktury podnětů - úkolů, které jsou 
předkládány učícímu se subjektu, po nichž ná-
sleduje diagnostika kvality (chování) odpovědi 
studenta a jejího zpevnění - omezení (ne)správ-
nosti (1). 

Kognitivní psychologie - vycházející ze základ-
ní teze, že modifikaci lidského chování deter-
minují vnitřní faktory, zvláště pak „vědění - 
knowledge“. Hlavní důraz je kladen na znalos-
ti jak deklarativní povahy (soubory jednotli-
vých poznatků), tak procesní (vybavenost po-
stupy při jejich získávání a zpracování) (2).  

V podmínkách distančního vzdělávání je hlav-
ní důraz kladen na materiály, které obsahují 
celou škálu podnětů k dosahování kognitivních 
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cílů vzdělávání a to za využití široké palety 
informačních zdrojů. 

Konstruktivismus - chápe učení jako proces, 
ve kterém student konstruuje své znalosti oso-
bitým způsobem (bez předem stanoveného 
předpisu) v návaznosti na předchozí zkuše-
nosti a vysoce aktivním vyhledáváním podnětů 
a potřebných informací v široce „otevřeném 
informačním prostoru“ (pomocí tzv. otevřených 
technologií), ve kterém může bez omezení vy-
tvářet originální řešení (3). V podmínkách dis-
tančního vzdělávání je uplatnění této teorie vy-
jádřeno potřebou budování podnětně bohatých 
a aktivizujících „učebních“ prostředí pro indi-
viduální i skupinové formy studia, často cha-
rakterizované termínem „hypermedia learning 
enviroments“ (4). 

Uvedené teorie učení měly vliv na vývoj dis-
tančního vzdělávání od individualizovaného 
vzdělávání, přes distanční vzdělávání až po e- 
learning a jeho moderní podoby (m-learning, 
e-twinning apod.). Mimo uvedené teorie učení 
měly na celý proces vývoje distančních forem 
vzdělávání zásadní vliv technologie a jejich 
rozvoj. Technologie byly tím stimulem, který 
distančním formám vzdělávání poskytl mohut-
ný impulz k jejich rozvoji. Jednou z vůbec nej-
důležitějších technologií, která měla převratný 
vliv na rozvoj vzdělávání, byly a jsou infor-
mační a komunikační technologie, reprezento-
vané v této oblasti především výpočetní tech-
nikou, počítači, internetem a mobilními komu-
nikačními technologiemi. V dalším textu se te-
dy pokusíme, z historického pohledu, vymezit 
jednotlivé fáze vývoje distančních forem vzdě-
lávání z tohoto pedagogicko-technologického 
pohledu. 

DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 
A JEHO ROZVOJ 
Historie individualizované výuky sahá do dáv-
né minulosti. V roce 1728 učitel Caleb Phillips 
uveřejnil reklamu v listu Boston Gazette, ve 
kterém hledal studenty pro svou novou metodu 
výuky, přičemž by jim byl vzdělávací obsah 
doručován jednou týdně (5). 

Vývoj distančního vzdělávání v zahraničí 
Moderní distanční vzdělávání zpočátku spolé-
halo na rozvoj poštovních služeb, který bouřli-
vě probíhal v 19. století a kdy je v roce 1840 

využil Isaac Pitman, který začal nabízet kores-
pondenční kurzy těsnopisu (6). Na tyto snahy 
navázala University of London a od roku 1858 
začala realizovat jako vůbec první univerzitní 
instituce distanční vzdělávání ve všech stupních 
v podobě externího vzdělávacího programu (7). 
Ve Spojených státech amerických pak William 
Rainey Harper, první prezident University of 
Chicago, vypracoval koncept rozšiřujícího 
vzdělávání. Přitom využil spolupráce ostatních 
vysokých škol pro prosazení této myšlenky do 
praxe. V roce 1892 tak vniklo pojetí školních 
korespondenčních kurzů a bylo uvedeno do 
praxe na Columbia University (8). V Austrálii 
v roce 1911 založila University of Queensland 
oddělení korespondenčních studií (9, s.256). 

Charles Wedemeyer, působící na University of 
Wisconsin-Madison, jako první začal podporo-
vat i jiné metody doručení vzdělávacího obsa-
hu, než byly poštovní služby, a položil tak zá-
klady distančního vzdělávání v Americe. V le-
tech 1964 až 1968 financovala nadace Carne-
gie Wedemeyerův projekt AIM (Articulated 
Instructional Media), který využil možností 
komunikačních technologií k přenosu nejen 
vlastního vzdělávacího obsahu, ale také vzá-
jemné komunikace. Jak uvádí Moore, AIM na-
šel odezvu zejména ve Velké Británii, kde by-
ly tyto myšlenky a metody využity v roce 
1969, při zakládání The Open University. Pro 
tyto účely se začalo hojně využívat rádiového 
a televizního vysílání (10). V roce 1974 v těch-
to snahách pokračovali nejen v Německu na 
FernUniversität v Hagenu (11), ale po celém 
světě, když na podobných principech vznikala 
celá řada podobných institucí. Tyto instituce 
velmi často využívaly názvu Open University 
(v angličtině nebo v místním jazyce), a všech-
ny tyto otevřené univerzity používaly metodo-
logii distančního vzdělávání jako primární tech-
nologii pro dodání vzdělávacího obsahu. Ně-
které z těchto institucí se postupem času staly 
takzvanými „mega-univerzitami“. Tímto termí-
nem byly označovány instituce s více než 100 
tisíci studentů (12). 

Vývoj počítačů a Internetu umožnil snadnější a 
rychlejší distribuci distančního vzdělávání, což 
ve svém důsledku vedlo ke vzniku „virtuálních 
univerzit“, kde je celý proces vzdělávání pro-
váděn formou on-line (13). V roce 1996 začala 
působit Jones International University, která 
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bývá označována za první akreditované univer-
zitní pracoviště, nabízející vzdělávání plně for-
mou on-line, nejen na území USA, ale i na ce-
lém světě (14). 

Vývoj distančního vzdělávání 
v České republice 
U nás došlo k rozvoji distančního vzdělávání 
až po roce 1989. Tento fakt byl zapříčiněn pře-
devším tím, že v našich zemích mělo dlouhou 
tradici tzv. „dálkové studium“. To jako forma 
studia umožňovalo studium při zaměstnání, a 
proto se velmi hojně rozšířilo na střední a vy-
soké školy (15). Naproti tomu distanční vzdě-
lávání jakožto forma studia, bylo opomíjeno. 
Rozvoj distančního vzdělávání je spjat s aktivi-
tami České asociace distančního univerzitního 
vzdělávání (ČADUV), která vznikla v roce 
1993 a od počátku svého působení kladla maxi-
mální důraz na rozvoj jedné z forem distanční-
ho vzdělávání, a to e-learningu, stejně tak jako 
Národní centrum distančního vzdělávání, které 
vzniklo v roce 1995. Tento stav trvá dodnes a 
je charakteristický nejen v podmínkách české 
republiky, ale i v zahraničí (16). 

Rozvoj distančního vzdělávání na základě 
rozvoje výpočetní techniky a ICT 
Distanční vzdělávání již od prvopočátku akcen-
tovalo prosazování zásady názornosti (17), a to 
podle pravidla „čím více smysly vnímám, tím 
více se naučím, více si zapamatuji, lépe porozu-
mím“ (18). Podle Kohouta multimediálnost dis-
tančního vzdělávání přímo vybízí k modernímu 
pojetí Komenského zásady názornosti. Upozor-
ňuje na fakt, že nelze zaměňovat názornost 
s atraktivitou. I uplatnění názornosti musí být 
funkční. Přílišné a nefunkční užití barev a zvu-
ků může v důsledku odvádět pozornost od 
vlastního obsahu vzdělávání.  

Tradiční studijní opory využívaly některých 
v praxi rozšířených prvků názornosti, jako jsou 
obrázky, schémata, grafy či symboly. S ohle-
dem na způsob jejich distribuce, především 
v tištěné formě, nebylo možné tyto obrazové 
informace poskytovat jinak než ve statické po-
době. S rozvojem výpočetní techniky a teorie 
hypermédií došlo k využívání stále většího 
počtu multimediálních studijních opor, jejichž 
charakteristickým rysem je rozšíření struktury 
o různé multimediální a interaktivní prvky (ani-
mace, multimediální záznamy, dynamické si-

mulace, zvukové záznamy apod.), které je mož-
né prezentovat a distribuovat pouze v elektro-
nické podobě. Právě v tomto rozšíření o inter-
aktivní prvky a multimediální komponenty 
(34) vidíme hlavní rozdíl elektronických studij-
ních opor určených pro studium formou e-lear-
ningu oproti studijním oporám, určených pro 
jiné, dřívější formy distančního vzdělávání. 

Celý proces ovlivňování distančního vzdělává-
ní na základě rozvoje technických prostředků 
je možné vysledovat právě na zmíněné zásadě 
názornosti, kde je celá situace nejmarkantnější. 
S rozvojem techniky bylo totiž možné princip 
názornosti uplatňovat stále lepšími formami. 
Bylo možné zobrazovat jevy či děje, které ne-
byly patrné pouhým okem (využití zvětšenin). 
Také bylo možné zobrazovat dynamické obra-
zy, kterými se demonstrovaly ne pouze jedno-
tlivé obrázky, ale celý sled na sebe navazují-
cích obrazů (kinofilm, video apod.). Dalším 
krokem byl rozvoj auditivních prostředků, kte-
ré se ve vzdělávání začaly uplatňovat po roce 
1940, kdy došlo ke zdokonalení záznamových 
a reprodukčních zařízení.  

Začalo také cílevědomé zkoumání vlivu audio-
vizuálních prostředků, které vznikly společnou 
aplikací obrazových a zvukových informací, 
na vzdělávací proces (19). Zapracováním teo-
rie komunikace do vzdělávacího procesu došlo 
k vytvoření uceleného systému didaktické tech-
nologie, pomocí níž vzdělávání probíhalo jako 
proces komunikace, v rámci kterého se roze-
znával zdroj informací obsahující učivo (učeb-
ní pomůcky), vysílač informací (učitel a didak-
tická technika), informační kanály (zrak, sluch, 
hmat, čich, chuť) a přijímač informací s osvo-
jenými vědomostmi (žáci, studenti) (20, s.26).  

Výpočetní technika se v oblasti audiovizuální 
komunikace začala objevovat po roce 1960, a 
to především implementací principů kyberne-
tiky. Výpočetní technika té doby neumožňo-
vala rozsáhlejší využití v edukačním procesu, 
protože se jednalo o těžkopádná jednoúčelová 
zařízení, která byla náročná na provoz i údr-
žbu. Významným zlomem byl rok 1983, kdy 
firma IBM uvedla na trh první osobní počítač. 
Tento typ počítače umožnil masové využití 
nejen v domácnostech, podnicích, ale také ve 
školách. Výpočetní technika se tak stala do-
stupnou a snadno použitelnou, vznikala celá 
řada softwarových firem, které vyvíjely apli-
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kační software pro profesionální i uživatelské 
použití. Od roku 1984 se také na trhu začaly 
vyskytovat první počítačové výukové progra-
my a didaktické hry. V této době také začal po-
stupně opadat zájem o jednoúčelové vyučovací 
stroje, které byly překonány počítači. 

S dalším rozvojem počítačových technologií 
docházelo také k výraznému zlevňování výpo-
četní techniky. Proto bylo možné stále masiv-
něji zapojovat výpočetní techniku do praxe. 
Počítače se v posledních 20 letech staly ná-
strojem pro uplatňování teorie distančního 
vzdělávání ve vzdělávací praxi. Počítač, jako 
nové médium přenosu informací, dovoluje ino-
vovat některé praktické aplikace „klasické“ te-
orie nejen programovaného učení, ale i distanč-
ního vzdělávání. Dovoluje použít multimediál-
ní prvky, jako jsou animace, zvuky a videosek-
vence, a to i individuálně, jak uvádí Jan Slavík 
(21, s.45). To znamená, že každý student může 
skutečně samostatně pracovat, a volit si tak 
tempo práce sám. Také je možná zpětná vazba 
a důsledná kontrola studentovy samostatné 
práce (22, s.76). 

E-learning a jeho rozvoj 
I když je pojem e-learning relativně nový, 
objevil se poprvé v roce 1999 (23, s.25), jeho 
počátky musíme hledat opět v historii vývoje 
informačních a komunikačních technologií. 
Technologie nijak neovlivňuje základní filozo-
fii a principy vzdělávání, nicméně jsou to prá-
vě technologie, které umožnily vznik a nástup 
e-learningu, jakožto moderní a preferované for-
my distančního vzdělávání. E-learning ale vy-
žaduje splnění některých technických předpo-
kladů, které je možné rozdělit do dvou skupin. 
První skupinou předpokladů jsou možnosti vy-
tváření vhodných vzdělávacích materiálů - 
elektronických studijních opor a jejich distri-
buce. Zde je nutnou podmínkou masové rozší-
ření odpovídající výpočetní techniky. Druhou 
skupinou podmínek je existence plně elektro-
nických „učebních“ prostředí v podobě LMS 
systémů a jejich podpůrných nástrojů. Z tohoto 
čistě technického úhlu pohledu je možné struč-
ně popsat historii technického a počítačového 
vybavení, které dnes umožňuje realizovat e-
learning. 

Historie distančního vzdělávání formou e-lear-
ningu započala ve druhé polovině šedesátých 
let, kdy se začalo v rámci rozvoje metod pro-

gramovaného učení, experimentovat se stroji 
na učení (24). Začalo se jim říkat vyučovací 
automaty. I v rámci bývalého Československa 
byl jeden takovýto stroj vyvinut. Jmenoval se 
Unitutor (25) a existují názory, že byl ve své 
době jedním z nejlepších na světě. Prezentova-
ná látka byla v Unitutoru rozdělena na jedno-
tlivé stránky, na konci stránky se nacházela 
kontrolní otázka s výběrem z několika možných 
odpovědí. Podle provedené volby, bylo možné 
program dále větvit. Informace o správném či 
chybném řešení představovala okamžitou zpět-
nou vazbu. U nás je toto období spjato se jmé-
nem prof. Miloše Lánského. Vyučovací auto-
maty však byly příliš složité a nepříliš účinné. 
Proto se příliš neujaly.  

V první polovině osmdesátých let se začínají 
rozšiřovat osmibitové a šestnáctibitové mikro-
počítače. S tím souvisí tzv. „elektronizace“ 
školství, kdy tato vlna, jejímž cílem bylo 
poskytnout dětem počítačovou gramotnost, 
k nám přišla počátkem roku 1985. Začalo se 
s výrobou speciálních školních mikropočítačů 
IQ 151, a i přes jejich nedostatky byl o ně me-
zi učiteli zájem. V druhé polovině osmdesá-
tých let se objevují první třicetidvoubitové po-
čítače, trh ovládají osobní počítače PC, posta-
vené na platformě IBM (26, s.54). S tímto roz-
vojem se spojil i rozvoj softwarového průmys-
lu a bylo možné sledovat obrovský rozmach 
především kancelářských aplikací. Počítače se 
konečně začaly objevovat i v domácnostech. 
Ve školství docházelo v souladu s celosvěto-
vým vývojem kybernetiky a umělé inteligence 
k pokusu o zdokonalení vyučovacích automa-
tů. Počítač se začal používat jako učící a zkou-
šející stroj (27, s.9). S využitím výpočetní tech-
niky se začaly prověřovat teorie, které vyjadřo-
valy názor, že počítač by měl učitele částečně 
nahradit. 

Ve světě několik (převážně univerzitních) vě-
deckých týmů začalo vyvíjet inteligentní výu-
kové systémy ITS - Intelligent Tutoring Sys-
tems (28). Tyto výukové systémy měly za cíl 
vytvářet aplikace s dlouhodobou kontrolou nad 
výukovým procesem. Systémy v sobě spojova-
ly výklad učiva, procvičování probrané látky a 
testy. Dokázaly využívat grafiku, animace, 
zvuk a byly schopny v sobě integrovat i zcela 
nezávislé programy. 
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Využití počítače pouze ke zkoušení bylo velmi 
často kritizováno a princip programového uče-
ní ve výukových aplikacích byl doplňován o 
prvky umělé inteligence. K testu se přidával 
výklad látky a procvičování, přičemž se násled-
ně z těchto prvků sestavovaly jednotlivé lekce 
a z nich pak celé kurzy. Postup studentů byl 
individualizován a řídil se jejich výsledky. To 
ale znamenalo, že počítač musel předvídat 
všechny možné reakce studenta a situace, do 
kterých se mohl studující během práce dostat. 
Začátkem devadesátých let se objevuje e-mail, 
jakožto velice rychlý a perspektivní prostředek 
komunikace na dálku. Byl to zásadní posun, ne-
boť bylo náhle možné písemnou komunikaci, a 
to i velmi rozsáhlou, uskutečňovat téměř kdy-
koliv. Zároveň s e-mailem se velmi rychle za-
čala rozšiřovat celosvětová informační síť - 
Internet (26, s.9). Dalšími důležitými pokroky 
na poli technologie byly digitální off-line no-
siče typu CD a DVD-ROM, díky nimž bylo 
možné ukládat velké objemy dat na relativně 
malá a zároveň přenositelná média. Telefonní 
konference, hlasová pošta a družicové mezi-
kontinentální spojení potom navždy změnily 
tradiční způsoby komunikace. 

Vysoké školství patřilo mezi první, které za-
čalo objevovat výhody těchto nových médií a 
technologií. Do poloviny devadesátých let se 
staly vysokoškolské e-mailové systémy běžnou 
normou komunikace, a to především v tradičně 
technologicky rozvinutých zemích jako bylo 
Japonsko či USA. Fakulty i jednotliví studenti 
začali používat Internet a jeho službu World 
Wide Web (www nebo web) jako zdroj infor-
mací, komunikace a zábavy. Především mladší 
studenti vytvářeli diskusní skupiny a on-line 
místnosti pro chat, kde mohli komunikovat v 
reálném čase o všem, od módy přes politiku po 
hledání nových přátel. Vývoj na univerzitách 
pokračoval rychle kupředu. Sylaby, knihovní 
zdroje, obsahy přednášek byly přemísťovány 
z klasických učeben na multimediální zdroje a 
na lokální sítě. Soukromé společnosti zahájily 
hledání možností komerčního využití e-lear-
ningu (24). Na webu vznikly virtuální univer-
zity, které nabízely všechny své kurzy a získá-
ní certifikátů přes Internet.  

Koncem devadesátých let již e-learningové ná-
stroje umožňovaly zkoušení on-line v reálném 
čase, hry v reálném čase, pomocí nástrojů bylo 

možné okamžitě určit silné a slabé stránky jed-
notlivých studentů. Student tak mohl získat vy-
sokoškolský titul, aniž by byl někdy fyzicky 
přítomen ve třídě a plně zaměstnaní dospělí 
mohli studovat na vysoké škole svým vlastním 
tempem bez toho, aby museli řešit problémy 
spojené se svou fyzickou přítomností ve škole. 

Rozvoj techniky, komunikačních technologií a 
uplatnění pedagogických konstruktivistických 
teorií umožnily vytvoření kvalitativně daleko 
efektivnějšího, plně elektronického „učebního 
prostředí“, a to v souladu s teoretickou vizí 
„informatizovaného prostředí pro učení a shro-
mažďování poznatků“ (29), kterou již v roce 
1992 formuloval C. Beyou. S postupem času 
byla tato vize konkretizována a nabývala 
konkrétní podoby ve formě e-learningu a LMS 
systémů, které jeho realizaci umožňují.  

V jednotlivých etapách vývoje metody e-lear-
ningu se ve vymezení tohoto pojmu velmi sil-
ně odrážela technická úroveň informačních a 
komunikačních technologií (nejprve off-line 
technologie, později on-line technologie), ale 
také úroveň poznatků v oblasti lidského učení 
(nejprve programy, později hypertexty a kom-
paktní multimédia). 

ZÁVĚR 
V původním a historicky překonaném pojetí 
teorie programovaného učení, ze kterého vy-
cházely některé principy distančního vzdělává-
ní, počítač a informační a komunikační tech-
nologie navazují na tradici vyučovacích strojů 
jako jednoho ze základních prostředků pro rea-
lizaci programovaného učení. Počítač a infor-
mační a komunikační technologie přesáhly 
možnosti dříve využívaných jednoúčelových 
vyučovacích strojů po stránce technické, po 
stránce organizační a didaktické. Dříve se stu-
dent musel naučit nejprve vyučovací stroj ob-
sluhovat a teprve poté se pomocí něj učit. Pro 
každý jednotlivý způsob vzdělávání se použí-
valo i několik vyučovacích strojů současně. 
Toto u počítače neplatí. U počítače práce s jed-
notlivými výukovými materiály (v případě pro-
gramovaného učení - programy, v případě dis-
tančního vzdělávání - elektronickými studijní-
mi oporami), je do značné míry analogická. 
Tato skutečnost vychází především z faktu, že 
moderní programovací jazyky a prostředí, kte-
rých se při tvorbě těchto výukových materiálů 
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využívá, umožňují vytvářet uživatelsky příjem-
ná prostředí, která se vzájemně podobají (30, 
s.114), a tudíž je student může i intuitivně ovlá-
dat. 

Proto je počítač nutné chápat při použití v dis-
tančním vzdělávání realizovaném formou e-
learningu jako jeden z audiovizuálních prvků 
didaktické techniky s tím rozdílem, že má mno-
hem více možností než klasické, byť i nejmo-
dernější didaktické prostředky (31). Umožňuje 
výuku realizovat na libovolném místě a v libo-
volném čase, přesně podle principů distanční-
ho vzdělávání. Funkce vzdělávajícího v tomto 
případě přebírá počítač, respektive výukový 
materiál či řídící a komunikační složky LMS 
systému, i když je jasné, že funkce a činnosti 
související s rozvojem sociálních a komuni-
kačních kompetencí studentů počítač, bez pro-
myšlené a cílené podpory komunikace, reali-
zovat nedokáže.  

Použití počítače v distančním vzdělávání reali-
zovaném formou e-learningu musí odpovídat 

také struktuře učiva, které je pomocí něj pre-
zentováno. To znamená, že v různých typech 
předmětů zajišťuje počítač, prostřednictvím 
studijní opory nebo obecného počítačového 
programu, výuku odlišných obsahových struk-
tur. Je tedy akcentován proces učení, ke které-
mu může počítač a jeho komunikační prostřed-
ky poskytnout potřebnou podporu, ať už jako 
didaktický či jako komunikační prostředek. 

Učení je ovšem psychická činnost a existuje ce-
lá řada teorií, které učení popisují a vysvětlují. 
Jsou založeny na psychických zákonitostech a 
jevech. Moderním termínem charakterizujícím 
spojení všech těchto tendencí v oblasti infor-
mačních a komunikačních technologií je tzv. 
ALE - Adaptive Learning Enviroments (32) ja-
ko učební prostředí přizpůsobující se studen-
tovi a spojující výzkum počítačů s výzkumem 
vyučovacího procesu, včetně humanizujících 
tendencí vzdělávat s pomocí technického sys-
tému a sociálních skupinových aktivit studenta 
(33). 
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Abstrakt: Příspěvek seznamuje s predikcí rozvoje e-learningu pro rok 2012. Zaměřuje se na aplika-
ci pro Českou republiku. Trendy uváděné zahraničními experty byly rozděleny do dvou oblas-
tí (obecná a podniková oblast) a posouzeny dvěma skupinami expertů z ČR. Výsledky jsou 
důležité pro rozvoj e-learningu v ČR. 

Abstract: The paper introduces prediction of e-learning for year 2012. It focuses on ITS application 
for the Czech Republic. In our research trends shown by foreign experts were divided into 
two areas (general and business area) and evaluated by two groups of Czech experts. The 
results are important for the development of e-learning in the Czech Republic. 
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ÚVOD 
Předložený příspěvek se zaměřuje na predikci 
trendů e-learningu (termín viz Eger, 2005, Hor-
ton, 2006, Šimonová, 2009, Zounek, 2009) pro 
rok 2012 se zaměřením na Českou republiku. 
Je zde prezentován výsledek ankety dvou sku-
pin expertů z ČR, kteří se vyjadřují k trendům 
e-learningu, jež byly vybrány obsahovou analý-
zou z prezentovaných trendů e-learningu pro 
rok 2012 z otevřených relevantních zdrojů na 
internetu. Jedná se o predikce renomovaných 
firem nebo expertů, kteří mají své weby či blo-
gy se zaměřením na e-learning. Bylo přitom 
přihlíženo i k předešlým výstupům z uznáva-
ných zdrojů jako např. Brandon Hall, Bersin & 
Associates či ASTD. 

Není jednoduché předpovídat trendy rozvoje 
e-learningu, protože v ČR k tomu nemáme re-
levantní data a tak předpovědi na základě např. 
vhodných dat v časové řadě (s výjimkou počtu 
počítačů, připojení k internetu apod. = ČSÚ), 
není možné realizovat. Studie prezentované na 
konferencích jsou v naprosté většině také dílčí 
záležitostí. Nabízí se možnost hledat doporuče-
ní k trendům na základě vyjádření předpovědí 
experty.  

 

ZAHRANIČNÍ ZDROJE A TRENDY  
E-LEARNINGU 2012 
Predikce firmy IntelSov (2012) 
V úvodu predikce rozvoje e-learningu firma 
uvádí údaje, které je nutné zvažovat v souvis-
losti s rozvojem lidských zdrojů a dalším a 
firemním vzděláváním i pro ČR. Samozřejmě 
můžeme diskutovat, od kdy v ČR budeme za-
řazovat lidi do tzv. X či net generace (bude to 
až rok 1991, kdy jsme byli připojeni k interne-
tu?). 

Firma zdůrazňuje, že se mění pracovní síla a 
od roku 2013 bude více jak 40 % pracovníků 
narozených po roce 1981. Ti jsou v USA již 
považováni za počítačovou generaci. 

K tomu je s odkazem na výzkum Brandon Hall 
uvedeno, že tito představitelé generace „Milé-
nium“ (generace Y) jsou průměrně v organiza-
ci 4,1 roku a potom mění svá zaměstnání. Proti 
tomu u poválečné generace Baby boomers je 
to jednou tolik. Odvozuje se od toho důležitá 
otázka, jak motivovat a jak organizovat další 
vzdělávání pracovníků? 

InteSolv predikuje 5 hlavních trendů, stručně: 

Očekávají se změny v LMS 
Až 40 % organizací hledá flexibilnější systém, 
který bude jednodušší z hlediska použití (náš 
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dodatek - přátelštější z hlediska všech uživa-
telů). 

Propojí se analýza pracovní pozice a potřeb-
ných znalostí 
Vzdělávací systémy se propojí do podnikových 
systémů a podpora bude k dispozici v momen-
tě, kdy bude třeba. Bude docházet k propojo-
vání a orientaci vzdělávání se zaměřením na 
výkon a produktivitu organizace.  

Učení se stane flexibilní a mobilní 
Poukazuje se na rostoucí využívání chytrých 
mobilů u mladé generace s okamžitým připo-
jením na internet. Poskytování a design infor-
mací se bude muset přizpůsobovat používání 
smart phonů a tabletů. 

Monolitický LMS již nebude dlouho tím hlav-
ním řešením pro aktivní organizace 
Mluví se zde trendu dosahování úspor z pohle-
du omezování využívání nákladných a robust-
ních řešení a zároveň o potřebě vytvářet jedno-
duché, dostupné a zároveň až i personalizova-
né vzdělávací cesty. Náš dodatek: otázkou je, 
zda obojí je současně možné, ale pravdou je, 
že některé nové technologie umožňují rychlej-
ší a levnější řešení ve formě Rapid e-learning. 

Sociální učení se stává nejlepší cestou učení 
se i na pracovišti 
Tvrzení: až 70 % současného učení patří do 
oblasti informálního učení se! Mnoho informa-
cí je vyhledáváno ad hoc nebo sociálně. Zvaž-
te: Jak vyhledávají vaši pracovníci informace? 
Podporuje to váš systém? Je váš systém bez 
omezení a hranic a podporuje vyhledávání a 
sociální učení se? 

Predikce firmy Kineo (2012) 
Vyjádření se k trendům 2012 začíná tím, že 
pro jejich odborníky je výchozím bodem to, co 
bude potřebovat podnikatelská sféra (ne tech-
nologie na prvním místě) a jak k tomu může e-
learning přispět. (přitom uvažovali nejenom 
podnikání v různých oblastech, ale také veřej-
ný a neziskový sektor) 

Základem pro potřeby podnikání bude (podle 
Kineo): podporovat možnost uplatnění se na 
jiných trzích, přispět k efektivitě (mluví o ze-
fektivnění procesů, úsporách zdrojů, využívání 
znalostí a podpoře pracovní síly v reálném ča-
se), zlepšovat diferenciaci nabídky v konku-

renčním světě (podporovat kvalitní servis pro 
zákazníky atd.), zajistit růst podnikání (uvádě-
ní nových produktů a jejich inovace, přizpůso-
bování se národním trhům…), zvyšovat posta-
vení značky a loajalitu zákazníků. 

Experti Kineo také uvádějí, že některé „reklam-
ní predikce“ budoucnosti e-learningu zdůraz-
ňují orientaci na rozšířenou realitu, reálně vy-
padající hry, sociální a mobilní učení se a vzdě-
lávání a HTML5. Dále uvádějí, že s tím ovšem 
vzhledem k výše uvedeným faktům nemohou 
zcela souhlasit. Ano, je zde poptávka po kva-
litních reálných hrách, ale jejich výroba a po-
skytnutí (provoz) nejsou jednoduché ani levné, 
jejich užití je tedy limitováno. 

Autoři uvádějí, že sociální učení označuje růz-
né formy spolupráce a často mívá menší dopa-
dy v organizaci, než se očekává. Může být 
dobře využito pro vzdělávací aktivity mimo or-
ganizaci ve veřejných nebo částečně veřejných 
sítích. Můžeme podporovat lidi (pracovníky), 
aby si vytvářeli neformální sítě.  

Mobile learning. Rozšíření chytrých telefonů 
vytváří předpoklady pro aktivity, které by bylo 
vhodné implementovat do řešení blended lear-
ning. Podle studie Kineo je přechod od tradič-
ního učení se k mobile learningu spíše reklam-
ním trikem. Mobile learning by se v prostředí 
firem mohl využít zejména pro: hodnocení, při-
pomínání vzdělávání - opakování, podporu vý-
konu v reálném čase, podporu pracovních pro-
cesů. 

K novým technologiím např. autoři uvádějí, že 
organizace budou zřejmě vyvíjet nové speciál-
ní aplikace zejména pro mobilní zařízení a lze 
očekávat i nové úspěšné dílčí aplikace. 

Souhrnně lze pro e-learning dle Kineo uvést, 
že bude důležitý pro: 
 Získávání informací pro harmonizaci a  

dodržování požadavků trhu, legislativy. 
 Trénink manažerů, zejména v oblasti, jak 

zvyšovat výkonnost. 
 Servis pro zákazníky. 
 Produktové vzdělávání. 
 Oblast sociálních médií. 
 Nové systémy, technologie. 

Dále uvádějí, že pro vzdělávací profesionály je 
potřebné aby: 
 Dokázali být tutory obsahu. 
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 Umožňovali rychlé hodnocení v reálném 
čase. 
 Spojovali učení se s požadavky na pracovní 

pozici (roli). 
 Doporučovali vhodnou studijní cestu. 

Hlavní je, aby kontinuální učení se umožňova-
lo lidem se adaptovat na změny jejich pracov-
ních rolí a aby podporovalo realizovat jim je-
jich práci lépe. 

Roste požadavek, aby vzdělávání bylo posky-
továno mimo pracoviště a přes (nad) různými 
technologickými platformami. 

Předpokládá se zájem o vzdělávání, které pod-
poruje značku firemních produktů a podnikání 
a o vzdělávání, které podporuje uplatnění se v 
globální orientaci, interkulturní komunikaci aj. 

Jednotliví experti a jejich vize 
Při vytváření podkladů pro dotazování odbor-
níků v ČR jsme pomocí obsahové analýzy bra-
li v potaz i názory expertů, jež jsou obvykle 
prezentované na jejich www stránkách. Násle-
duje jen stručná informace ze dvou zvolených 
přehledů pro další možnou diskusi, ale věno-
vali jsme pozornost i dalším vyjádřením na 
sledované téma. 

Příkladem je blog: 5 předpovědí pro e-learning 
v roce 2012 (Weiss, 2012). 

Je uvedeno, že předpověď vychází z různých 
informací a zejména předpovědi pro rok 2011, 
která zdůrazňovala: talent management, infor-
mační - vstupní aktivity prodejců, sociální uče-
ní, posun k mobile learningu, nové technologie 
a nástroje, web konference. Bylo uvedeno, že 
LMS a varianty se dále rozvíjejí a také se 
zaměřují na servis pro zákazníky. 

Potom jako trendy pro rok 2012 jsou uvede-
ným autorem jmenovány: 
 Rozšířená realita a Kinect technologie. 
 Talent management. 
 Sociální učení. 
 Mobile Learning. 
 SaaS (přechod na cloudová řešení).  

Bates (2012) uvádí: Základní trendy z roku 
2011 se nemění: redesign kurzů, mobile lear-
ning, více multimédií, analytika učení se a sdí-
lené služby. Tato studie je zaměřena více na 
vysoké školy a pro rok 2012 s velkou pravdě-
podobností předpokládá: 

Bude to pravděpodobně rok tabletů. 
Tablety se stanou běžnými prostředky ve vzdě-
lávacím procesu v mnoha institucích, přede-
vším půjde o poskytování obsahů mimo univer-
zitní centra. 

Více se bude využívat analytika vzdělávacího 
procesu. 
Bude se zjednodušovat přístup pro instruktory, 
administraci, ale i studenty k informacím o 
vzdělávacím procesu. Dopad zde mají i akredi-
tační hlediska a zjišťování kvality.  

Růst otevřeného (open) vzdělávání (v závislos-
ti na definování pojmu). 
Plně otevřené vzdělávání by znamenalo otevřít 
jej nejen z hlediska obsahu, ale přístupu do kur-
zů, k instruktorům, k další podpoře, také roz-
voj peer to peer hodnocení, sdílení zdrojů. Ros-
te množství volně přístupných zdrojů, lektoři 
působí jako dobrovolníci, stále více se objevují 
nabídky otevřených kurzů a institucí zaměřují-
cích se na otevřené vzdělávání. 

Práce se dále zabývá problematikou trhu vzdě-
lávání na vysokoškolské úrovni, integrací soci-
álního učení se atd. U všech hlavních položek 
přitom upozorňuje na možné bariéry a omeze-
ní. 

JAK HODNOTÍ EXPERTI MOŽNÉ TREN-
DY E-LEARNINGU PRO ROK 2012 V ČR? 
Na základě obsahové analýzy výzkumných pře-
hledů, ale i odborných článků k trendům e-lear-
ningu v letech 2011 a 2012 jsme sestavili jed-
noduchý dotazník, kde jsou položky rozdělené 
do dvou oblastí. První je obecná a druhá je za-
měřená na podnikové vzdělávání. Kromě toho 
dotazník obsahoval box pro možnost stručného 
otevřeného komentáře. 

Expertní hodnocení = vyjádření pravděpodob-
nosti k vybraným položkám, bylo zadáno dvě-
ma skupinám odborníků koncem února 2012. 
Vyjádření bylo možné v trojstupňové škále od 
velmi pravděpodobné přes střední pravděpo-
dobnost k nevýznamné (nepravděpodobné). 

První skupina. Studenti převážně třetího roční-
ku oboru Andragogika a personální řízení z FF 
UK v Praze, kteří kromě řady odborných před-
mětů absolvovali speciální semestr k metodo-
logii e-learningu a všichni mají vlastí zkuše-
nost ze studia v Moodle, ale i tvoření vzdělá-
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vacích objektů atd. Před hodnocením byli se-
známeni s Khanovým modelem (Khan, 2007) 
a s výše uvedenými studiemi - názory zahranič-
ních expertů (bez jejich společné diskuse před 
vyplnění dotazníku). Dotazník vyplnili prezenč-
ně (n = 16), jedná se o zástupce mladé generace. 

Druhá skupina. Experti z oblasti e-learningu v 
ČR. Byli vybráni s tím, že musí mít známé vý-
stupy v akademické oblasti nebo v podnikovém 
vzdělávání nebo v oblasti poskytování služeb a 
vývoje technologií pro e-learning. Preferováno 
bylo jejich zařazení minimálně do dvou z uve-
dených kritérií. Jednalo se o 16 expertů, jeden 
z nich neodpověděl na blok položek k podniko-
vému vzdělávání. 

Výstupy jsou prezentované po tvrzeních, vý-
stup (četnost odpovědí) je uveden pod tvrze-
ním v tabulce. Černá čísla = studenti, červená 
= experti z druhé skupiny a stínované buňky 
představují pravděpodobné trendy pro ČR. 
Tmavší vyplnění buňky znamená, že 20 a více 
respondentů hodnotilo položky jako velmi vý-
znamné. Závěrem první, obecné části, je, že 
trendem budou rychlejší a levnější řešení e-
learningu, v druhé části u podnikového vzdělá-
vání ma jí nejvyšší četnost: produktová vzdělá-
vání a kurzy pro nové technologie. Samozřej-
mě je vhodné věnovat pozornost i světle šedým 
polím, také se silnou pravděpodobností z pohle-
du dvou skupin expertů. 

Trendy e-learningu - obecná část 
Tvrzení: Organizace budou vyhledávat uživatelsky 
přívětivější systémy pro e-learning (LMS). 

Velmi významné 
(pravděpodobné) 

Střední 
(ani-ani) 

Nevýznamné 
(nepravděpodobné)

10   7 5   7 1   2 

 
Tvrzení: Významný bude přechod na cloudová 
řešení a online autorské nástroje. 

Velmi významné 
(pravděpodobné) 

Střední 
(ani-ani) 

Nevýznamné 
(nepravděpodobné)

7   6 7   10 2 

 
Tvrzení: Vzdělávací systémy se budou propojovat 
s řídícími systémy v organizaci. 

Velmi významné 
(pravděpodobné) 

Střední 
(ani-ani) 

Nevýznamné 
(nepravděpodobné)

7   10 7   6 2 

Tvrzení: Ve vzdělávání poroste význam využívání 
chytrých mobilních telefonů (mobile learning). 

Velmi významné
(pravděpodobné)

Střední 
(ani-ani) 

Nevýznamné 
(nepravděpodobné)

9   7 6   5 1   4 

 
Tvrzení: Poroste význam tabletů a bude se jim 
přizpůsobovat i design kurzů. 

Velmi významné
(pravděpodobné)

Střední 
(ani-ani) 

Nevýznamné 
(nepravděpodobné)

9   10 4   4 3   2 

 
Tvrzení: Očekává se významný vývoj v oblasti per-
sonalizace vzdělávacích cest (vstupní testování, 
analytika procesu, poradenství…), 

Velmi významné
(pravděpodobné)

Střední 
(ani-ani) 

Nevýznamné 
(nepravděpodobné)

8   8 6   7 2   1 

 
Tvrzení: Trendem budou i rychlejší a levnější 
řešení e-learningu (formy Rapid e-learningu). 

Velmi významné
(pravděpodobné)

Střední 
(ani-ani) 

Nevýznamné 
(nepravděpodobné)

13   7 2   7 1   2 

 
Tvrzení: Poroste význam implementace sociálního 
učení do formálního vzdělávání a i neformálního 
vzdělávání v podnicích. 

Velmi významné
(pravděpodobné)

Střední 
(ani-ani) 

Nevýznamné 
(nepravděpodobné)

7   1 7   13 2   2 

 
Tvrzení: Sociální učení s využitím ICT bude stále 
významnější v oblasti učení se mimo organizace, 
rozvoj e-learningu v informálním učení se. 

Velmi významné
(pravděpodobné)

Střední 
(ani-ani) 

Nevýznamné 
(nepravděpodobné)

8   6 6   8 2   2 

 

 

 
Trendy pro podnikové vzdělávání 
Tvrzení: Harmonizace legislativy a dodržování 
požadavků trhu. 

Velmi významné
(pravděpodobné)

Střední 
(ani-ani) 

Nevýznamné 
(nepravděpodobné)

6   5 8   10 2 
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Tvrzení: Trénink manažerů se zaměřením na 
výkonnost firmy. 

Velmi významné 
(pravděpodobné) 

Střední 
(ani-ani) 

Nevýznamné 
(nepravděpodobné)

10   6 5   7 1   2 

 
Tvrzení: Produktová vzdělávání. 

Velmi významné 
(pravděpodobné) 

Střední 
(ani-ani) 

Nevýznamné 
(nepravděpodobné)

9   13 5   2 2 

 
Tvrzení: E-learning jako servis pro zákazníky. 

Velmi významné 
(pravděpodobné) 

Střední 
(ani-ani) 

Nevýznamné 
(nepravděpodobné)

8   7 4   7 4   1 

 
Tvrzení: Školení v oblasti sociálních médií  
(pro PR účely..). 

Velmi významné 
(pravděpodobné) 

Střední 
(ani-ani) 

Nevýznamné 
(nepravděpodobné)

7   4 7   10 2   1 

 
Tvrzení: Kurzy pro nové systémy a technologie. 

Velmi významné 
(pravděpodobné) 

Střední 
(ani-ani) 

Nevýznamné 
(nepravděpodobné)

12   10 4   4 - 

 
Tvrzení: Talent management. 

Velmi významné 
(pravděpodobné) 

Střední 
(ani-ani) 

Nevýznamné 
(nepravděpodobné)

5   2 7   11 4   2 

 

DÍLČÍ ZÁVĚRY 
Z výsledků vyjádření se 16 mladých odborníků 
a 16 zkušených expertů je možné odvodit ná-
sledující závěry: 

Jako očekávaný trend bylo potvrzeno využívá-
ní rychlejších a levnějších řešení e-learningu 
(Rapid e-learning). 

Tento závěr jde proti formám e-learningu, kte-
ré využívají nákladně tvořené vzdělávací objek-
ty např. pro simulace jevů atd. Výhody Rapid 
e-learningu (viz i Egerová, 2006) zřejmě bu-
dou výrazně oslovovat zadavatele i experty. 
Výstup koresponduje i s vyjádřením firmy Ki-
neo, ale ne zcela odpovídá nadšení některých 
dílčích expertů pro nové a zatím často i finanč-
ně nákladné technologie.  

V podnikovém vzdělávání je zvýraznění tren-
du pro produktová školení a pro kurzy pro 
nové systémy a technologie asi bez překvapení 
a jedná se o pokračování trendu z minulých let 
(viz např. výzkum ASTD 2010 a 2011 nebo 
studie Bersin & Associates). 

Do diskuse dáváme úvahu, že nižší vyjádření 
významnosti u položek jako talent manage-
ment a školení pro management se zaměřením 
na výkonnost je možné interpretovat i tak, že 
kurzy orientované na uvedené oblasti je vhod-
né v v praxi propojovat i s výcvikovou částí, 
s prezenčními formami studia = blended lear-
ning řešení. 

Určitá opatrnost v názorech obou skupin panu-
je u položek týkajících se sociálních médií. 

U několika dalších položek (šedá) je poměrně 
vysoká pravděpodobnost trendu z pohledu uve-
dených dvou expertních skupin. 

Box pro otevřený komentář byl použit jen 2×. 
Jednou se jednalo o vyjádření, že poroste vyu-
žívání krátkých lekcí ve formě videa - webcas-
ting. Druhé tvrzení bylo naopak vyjádřením 
určité skepse k efektivitě sociálního učení 
v podmínkách (snad kultuře) v našich organi-
zacích. 

V neposlední řadě je patrné, že zatímco někte-
ré zahraniční studie celkem jednoznačně pro 
rok 2012 předpovídají nástup využívání chy-
trých mobilních telefonů a tabletů, naši experti 
jsou ve svých vyjádřeních opatrnější. Domní-
váme se, že to souvisí se stále ještě patrným 
určitým zpožděním implementace některých 
technologií zejména ve srovnání s USA.  
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Abstrakt: V rámci výzkumných aktivit byl svépomocně vyprojektován, zkonstruován, v pedago-
gické praxi experimentálně ověřen a optimalizován do té doby neexistující softwarový lear-
ning management system (LMS AWDB System) pro potřeby základních škol, kooperující 
s autorským systémem Authorware. LMS AWDB System s předlohami i návodnými video-
manuály je zdarma ke stažení na webu http://www.forSchools.cz. 

  

Abstract: The research activities resulted in designing, constructing a completely new software Le-
arning Management System (LMS AWDB System) tailored to the needs of primary schools, 
cooperating with the author’s system Authorware which was experimentally verified and 
optimized in the pedagogical practice. The LMS AWDB System with templates and video 
manuals are free to download at http://www.forSchools.cz. 

Klíčová slova: Výzkumné aktivity, experiment, LMS AWDB System, základních školy. 

Keywords: Research activities, experiment, LMS AWDB System, primary schools

ÚVOD 
Denně se setkáváme s elektronickými zařízení-
mi ve všech oblastech našeho života. Prudce 
rostoucí trend vybavenosti českých domácnos-
tí počítačem je patrný ze statistiky ČSÚ [3], v 
roce 1999 připadalo na 100 domácností jen 18 
počítačů, v roce 2009 již 72. O půl roku poz-
ději, v 2. čtvrtletí roku 2010, vlastnilo počítač 
84,8 % domácností s dětmi. Čtyři pětiny těchto 
počítačů (79,8 %) byly připojeny k internetu.  

Obdobný nárůst počítačů zaznamenávají i čes-
ké školy. Podle ČSÚ [4] v roce 2004 na nich 
připadalo jen 7,7 počítače na 100 žáků/studen-
tů, v roce 2010 dvojnásobek. Uvedené stavy 
počítačů prokazují relativní připravenost mate-
riální základny škol i domácností na perma-
nentní všestranné využívání výpočetní techni-
ky, i pro vzdělávací účely. 

Kvalitní výukové využití počítačů pozitivně 
ovlivňuje všechny oblasti výuky i učení žáků. 
Např. podle Konupčíka [7] může efektivní na-
sazení počítačů ve vzdělávání zvýšit profesio-
nalitu práce učitele, zpřístupnit žákům nové po-
znatky a způsoby učení, usnadnit diagnostiku 
problémů s učením i napomoci spolupráci me-
zi učiteli, žáky a rodiči. Synergická interakce 
pedagogických teorií a informačních a komu-

nikačních technologií vyvrcholila v nových 
efektivních způsobech vzdělávání, včetně e-
learningu. Počítač jako médium pro využití 
e-learningu vnímá i Metodický portál RVP.cz 
[11]. 

Pojem e-learning, elektronická výuka, dosud 
nemá ustálený jednoznačný význam. Květoň 
např. e-learningem rozumí počítačem podpo-
rované učení, učení zprostředkované webovým 
rozhraním, virtuální třídy nebo digitální spolu-
práci [9]. Podle Zounka [19, s.37] „E-learning 
zahrnuje jak teorii a výzkum, tak i jakýkoliv 
reálný vzdělávací proces (s různým stupněm in-
tencionality), v němž jsou v souladu s etickými 
principy používány informační a komunikační 
technologie pracující s daty v elektronické po-
době.“ V souvislosti s e-learningem se v praxi 
mnohdy nesprávně preferuje důraz na technic-
ké prostředky před jejich optimálním využívá-
ním k efektivnímu dosahování výchovně vzdě-
lávacích cílů. 

Jedním z nejvýznamnějších nástrojů e-learnin-
gu je systém pro správu výuky, Learning Ma-
nagement Systém (dále LMS).  
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LMS  
Learning Management Systém (LMS), softwa-
rový řídící výukový systém, představuje dle 
Stěpanova „soubor nástrojů, které umožňují 
tvorbu, správu a užívání kurzů v elektronickém 
prostředí“ [17, s.1]. LMS je komplexní sys-
tém, nabízející rozmanitě nastavitelná rozhraní 
pro tvorbu, správu a prezentaci elektronických 
kurzů a podporu komunikace mezi jednotlivý-
mi uživateli systému.“  

Kopecký [8, s.66-67] detailně vymezil ideální 
strukturu LMS. Připomeňme její základní ka-
tegorie: nástroje pro prezentaci a distribuci 
vzdělávacího obsahu (např. HW a SW pro do-
stupnost kurzu, autorské nástroje, přehledné 
studijní prostředí aj.), komunikační a koopera-
tivní nástroje (např. diskusní fóra, chat, video-
konference, aj.), nástroje pro verifikaci a fixa-
ci učiva (např. systém odevzdávání kurzů, ná-
stroje pro týmovou spolupráci, pro zadávání 
úkolů a testů, pro systém tvorby a zpracování 
autotestů aj.), nástroje pro administraci kurzu 
(např. nástroje pro řízení kurzu, pro monito-
ring učebních činností, pro tvorbu virtuálních 
tříd, statistika aj.) a podpůrné nástroje (nápo-
věda, manuál). 

Různé LMS aplikují uvedené strukturální prv-
ky v různé míře i kvalitě. K nejvyužívanějším 
LMS patřily podle serveru learningsolutions-
mag.com [5] v roce 2009 systémy Moodle, 
Blackboard (dříve WebCT) a TotalSUM. Ob-
dobně jako jiné LMS nabízejí nástroje a funk-
ce pro tvorbu a správu kurzů s testy a kvízy, 
blogy, wikipedie, slovník, online tabule, kalen-
dář, elektronické konference a řadu dalších 
možností, z nichž učitelé ZŠ vzhledem k věko-
vým zvláštnostem žáků většinu nevyužijí. Ští-
pek [18] ve shodě s námi poukazuje na často 
zbytečnou složitost až nepřehlednost mnoha 
LMS. Měly by být cíleně orientované na učite-
le, uživatelsky přívětivé („user friendly“), vy-
hovovat jejich konkrétním potřebám, tedy být 
především maximálně jednoduché a přehledné. 

Uvedené požadavky souvisí se skutečností, že 
i české školství se potýká s problémem popsa-
ným Prenským [15]. Příchod nových vzdělá-
vacích technologií navodil rozdíl mezi způso-
bem učení se nové generace žáků narozené do 
digitálního světa (tzv. digitální domorodci) a 
tradičním systémem, který využívá část před-
chozí generace učitelů (tzv. digitální imigran-

ti). Mnozí z těchto učitelů vidí ve využívání 
nových technologií komplikaci a v pro ně nad-
bytečných funkcích LMS se doslova ztrácejí. 
Z těchto i dalších důvodů jsme vyvinuli mini-
malizovaný, přehledný LMS AWDB System, 
realizující pouze nezbytné základní funkce, 
vyžadované spolupracujícími učiteli ZŠ. 

LMS AWDB SYSTEM 
Cílem vývoje našeho řídícího výukového sys-
tému AWDB System, tedy prostředí pro vytvá-
ření a výukovou realizaci učebních opor i říze-
ní, vyhodnocování a dokumentaci výsledků 
učebních činností, je vytvořit žákům prostředí 
pro efektivní i atraktivní práci s učebními opo-
rami a podstatně usnadnit práci učitelům nepro-
gramátorům při počítači podporované výuce, 
poskytnutím obecné předlohy různých druhů 
učebních úloh pro intuitivní tvorbu kvalitních 
učebních opor, dále zpřehledněním a následnou 
archivací výsledků učebních činností žáků. 

AWDB System vyvinul Nodžák [13] ze tří 
modulů, které poskytují tři hlavní uživatelské 
pohledy (obr.1). 
 

 
Obr.1 Struktura LMS AWDB System 

 

1) Aplikace VA AWDB System pro uživatelský 
pohled učitele při tvorbě didaktických počíta-
čových aplikací konstruovaných v autorském 
systému Authorware a uživatelský pohled žáka 
při učení se z počítačové aplikace. 

2) Databáze Student.mdb pro komunikaci mezi 
aplikacemi VA AWDB System a AWDB Vie-
wer. 

3) Aplikace AWDB Viewer pro uživatelský po-
hled učitele při monitorování a vyhodnocování 
učebních výkonů žáků. 
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ad 1) Výukový obsah didaktické počítačové 
aplikace VA AWDB System vytváří v předstihu, 
v mimovýukové době učitel ve školní (EDU) 
verzi autorského systému Authorware [10]. Vy-
užívá naši výchozí obecnou předlohu (viz dále 
obr.4) zahrnující předlohy různých typů učeb-
ních úloh. (Postup práce s předlohami je detail-
ně popsán ve výchozí předloze v textu kalku-
lační ikony Čti mne.) To mu po krátkém zácvi-
ku umožňuje relativně nenáročnou tvorbu inter-
aktivních multimediálních studijních opor pro-
fesionální formy.  

Při splnění kritéria možnosti zapisovat data ge-
nerovaná učícími se žáky do databáze MS Ac-
cess je možné AWDB System integrovat i s ji-
nými autorskými systémy než s Authorware.  

V průběhu učební interakce žáka s konkrétní 
aplikací VA AWDB System jsou do systému ge-
nerována data. Současně tato aplikace posky-
tuje každému žákovi na jeho monitoru vstupní 
a řídící informace, zadání učebních úloh i bez-
prostřední průběžné zpětnovazební informace 
a sumární informaci o kvalitě jeho učebních vý-
konů. 

ad 2) Databáze Student.mdb ve formátu pro-
gramu MS Access slouží k ukládání dat vyge-
nerovaných žákem v konkrétní aplikaci VA 
AWDB System.  

ad 3) V aplikaci AWDB Viewer jsou žákovská 
data, zpracovaná aplikací VA AWDB System, 
průběžně zobrazována pro potřeby učitele na 
jeho monitoru ve formě srozumitelných, pře-
hledně uspořádaných aktuálních individuálních 
i souhrnných informací o průběhu učebních ak-
tivit o výsledcích žáků pracujících s didaktický-
mi počítačovými aplikacemi (obr.2). Učitel již 
nemusí pro průběžné získávání přehledu o kva-
litě řešení učebních úloh žáky neustále prochá-
zet mezi žákovskými počítači, čímž, jak zná-
mo, stejně nedocílil požadovaného výsledku. 
AWDB System poskytuje učiteli průběžný dy-
namický přehled nad kvalitou řešení úloh jed-
notlivými žáky. Jejich výkony vyhodnocuje a 
řadí v seznamu např. dle procentuálních výsled-
ků či jiných požadovaných kritérií, aniž by se 
musel složitě přihlašovat do systému a vyhle-
dávat požadovaný modul. Učitel má možnost 
kdykoliv během nebo po skončení počítači pod-
porované výuky exportovat výsledky žáků do 
tabulky MS Excel a dále je dle svých požadav-
ků zpracovávat. 

 
Obr.2 Prezentace části žákovských dat  

na monitoru učitele 
 

AWDB System je navržen tak, aby zbytečně 
nezatěžoval uživatele, ať už žáka nebo učitele, 
neaktuálními funkcemi a nastaveními. 

Z pohledu žáka je AWDB System využíván 
skrze přihlašovací elektronickou didaktickou 
procvičovací aplikaci VA AWDB System, obr.3. 

 

 
Obr.3 Přihlášení žáka do LMS systému 

 

Z pohledu učitele je podstatný obraz učitelova 
monitoru zprostředkovaný aplikací AWDB Vie-
wer. Prezentuje přehledný seznam žáků s indi-
viduálním i skupinovým vyhodnocením kvali-
ty jimi vypracovávaných úloh (obr.2). 

AWDB System je snadno přenositelný. K jeho 
plnému využití postačí zkopírovat již existující 
složku AWDB System, obsahující soubory 
systému, na zvolené úložné zařízení. K využití 
AWDB System v počítačové učebně je třeba 
pouze nasdílet složku AWDB System všem 
uživatelům pro zápis i čtení, příp. vytvořit na 
ploše žákovských počítačů, kde bude systém 
AWDB System využíván, zástupce pro usnad-
něný přístup k didaktické počítačové aplikaci. 
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Tím se omezí časové prodlevy, kdy žáci musí 
sdílenou složku AWDB System s aplikací VA 
AWDB System v síti vyhledávat. 

Výchozí obecná předloha konstruovaná v Au-
thorware, finálně upravená pro integraci do 
AWDB System (obr.4), záměrně využívá pět 
principů programovaného učení (princip aktiv-
ní zjevné odpovědi, přiměřených kroků, prů-
běžného zpevňování, individuálního tempa a 
princip optimalizace programu). Stálou aktuál-
nost základních aspektů teorie i praxe progra-
movaného učení dokazují soudobé metodiky 
tvorby učebních opor distančního vzdělávání 
nebo e-learningu. Dokumentujeme ji např. kou-
čovacím programem Byrda „Next-Level Achi-
evment“ [2].  

Obecná předloha pro aplikace LMS AWDB Sys-
tem byla vytvořena v multimediálním autor-
ském systému Authorware [1], který je již řadu 
let využíván Pedagogickými fakultami Univer-
zity Hradec Králové a Technické univerzity 
v Liberci pro výcvik studentů pedagogických 
oborů k tvorbě a výukovému nasazení počíta-
čových didaktických aplikací. Preclík [14] ve 
shodě s dalšími autory vymezil autorský sys-
tém jako komplexní vývojové prostředí, které 
umožňuje uživatelům vytvářet aplikace bez 
znalostí programování. Namísto psaní kódu je 
program budován interakcí mezi vývojovým 
prostředím a uživatelem. Možnost programo-
vání pomocí kódu však zůstává i nadále zacho-
vána, např. Authorware podporuje JavaScript a 
Authorware Script. 

Authorware splňuje všechna kriteria definice 
kvalitního autorského systému podle Kocura 
[6, s.27], především importem textů, obrázků, 
zvuku a videa i možností tvorby interaktivních 
učebních úloh (testů) všech typů. 

AWDB System podporuje učení žáka učební-
mi oporami typu počítačová aplikace, vytvoře-
nými v autorském systému Authorware s vyu-
žitím výchozí obecné předlohy J. Nikla [12]. 
Mohou být součástí domácí přípravy žáků i 
nástrojem samostatné nebo kolaborativní práce 
při prezenční výuce s podporou učitele. 

Použití výchozí obecné předlohy pro tvorbu jed-
notlivých aplikací je relativně snadné (obr.4).  

Učitel, autor aplikace, postupně kopíruje před-
lohy požadovaných typů učebních úloh z dolní-
ho návrhového okna do okna vytvářené didak-

tické aplikace, umístěného v její horní části. 
Následně upraví obsah obecných předloh úloh 
konkrétními učebními obsahy dle vlastních po-
žadavků.  

 

 
Obr.4 Strukturogram výchozí obecné předlohy 
konstruované v Authorware, integrující obecné 

předlohy základních typů učebních úloh 
 

Výchozí obecná předloha tvorby didaktické 
aplikace v AWDB System má v sobě zabudo-
vány předpřipravené nástroje tvorby učebních 
úloh (obr.4, sada ikon vpravo dole), které 
umožňují vytvářet všechny známé druhy testo-
vých úloh s jedním nebo více řešeními z násle-
dujících šesti typových úloh: 
 Button - úloha typu „tlačítko“ (interakce žá-

ka kliknutím na tlačítko správného řešení) 
 Hot spot - úloha typu „aktivní plocha“ (in-

terakce žáka kliknutím na vymezenou obdél-
níkovou plochu obrazovky, kterou považuje 
za správné řešení) 
 Hot object - úloha typu „aktivní objekt“ (in-

terakce žáka kliknutím na objekt, který po-
važuje za správné řešení) 
 Target area - úloha typu „cílová oblast“ (in-

terakce žáka přetažením objektu do cílové 
oblasti, považované za správné řešení) 
 Text entry - úloha typu „textové pole“ (in-

terakce žáka vepsáním textu správného ře-
šení) 
 Key press - úloha typu „stisk klávesy“ (inter-

akce žáka stisknutím jediné klávesy, kterou 
považuje za správné řešení). 

ŽÁKOVA DIDAKTICKÁ APLIKACE 
Žák pracuje výhradně s aplikací VA AWDB 
System. Po jejím spuštění se mu zobrazí na mo-
nitoru úvodní obrazovka, vyžadující přihlášení 
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pomocí uživatelského jména přiděleného ško-
lou, křestního jména a příjmení (obr.3). Proto-
že ve stávající fázi výzkumu zvláště z motivač-
ních důvodů žáci pracují pouze s procvičova-
cími aplikacemi, není pro přístup do nich vy-
žadováno heslo. Vstup do aplikace na základě 
platného hesla i examinační předlohy jsou při-
praveny pro další fázi výzkumu.  

Žák postupuje podle instrukcí v informačních 
panelech, nebo v jednotlivých učebních úlo-
hách. Možnost řešení následné procvičovací 
úlohy je vždy podmíněna správným vyřešením 
úlohy aktuální. Kvalita řešení úlohy (správně, 
chybně) je žákovi sdělena bezprostřední slov-
ní, číselnou, barevnou a zvukovou zpětnova-
zební informací (obr.5).  
 

 
Obr.5 Komplex zpětnovazebních informací  

po správném vyřešení původně chybně řešeného 
úkolu 

 
Vždy při přechodu na další úlohu jsou data o 
postupu řešení předcházející úlohy uložena do 
databáze. Žák řeší jednotlivé úlohy v sekvenč-
ním nebo náhodném pořadí (dle druhu použité 
výchozí obecné předlohy), dokud všechny ne-
vyřeší bezchybně.  

 

 
Obr.6 Vyhodnocení úspěšnosti žáka 

Závěrem procvičování je mu zobrazen výsle-
dek v podobě obrazovky „Vyhodnocení úspěš-
nosti“ (obr.6).  

Tato obrazovka slouží žákovi jako globální, 
souhrnná zpětná vazba - je konfrontován s vý-
sledky učebních aktivit, veden k sebereflexi vý-
konu a k doučení nezvládnutého učiva. 

UČITELOVA MONITOROVACÍ 
APLIKACE 
Učitel spustí aplikaci AWDB Viewer. Její úvod-
ní obsah, aktuální datum a čas, data z předcho-
zího použití aplikace… se prezentují pouze na 
učitelově monitoru. Po přihlášení prvního žáka 
se v Informačním panelu učitelovy obrazovky 
zobrazí informace o výukovém předmětu a 
učebním tématu, spolu s počtem učebních úloh 
didaktické procvičovací aplikace.  

Obrazovce v aplikaci AWDB Viewer dominu-
je zóna pro zobrazení seznamu žáků aktuálně 
přihlášených do aplikace VA AWDB System, 
včetně všech nezbytných sdělení o úrovni je-
jich průběžných učebních aktivit (obr.7). Pre-
zentuje jen údaje, které mají pro učitele nezbyt-
nou, maximální informační hodnotu (obr.8). 

 

 
Obr.7 Seznam žáků s vyhodnocovanými 

aktivitami 
 
 

 
Obr.8 Strukturovaná myšlenková mapa 

informací zobrazených učiteli 
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Pořadí žáků v seznamu se pravidelně přeskupu-
je v časovém intervalu vymezeném učitelem, a 
to z didaktických důvodů zpočátku sestupně dle 
sumy chybných odpovědí. Žáci s nejvyšším 
počtem chybných řešení, vyžadující spolupráci 
učitele, jsou zobrazeni na prvních místech se-
znamu. Kritéria řazení žáků (sestupně, vzestup-
ně, dle příjmení, dle úspěšnosti atd.) má mož-
nost určit učitel kliknutím na název sloupce, 
dle kterého chce seznam seřadit.  

V prvním sloupci je zobrazena před příjmením 
žáka stavová ikona měnící barvu v závislosti 
na stavu připojení žáka. V momentu přihlášení 
do VA AWDB System je zelená. Pokud nepo-
ctivý žák aplikaci VA AWDB System přeruší 
a začne úlohy řešit opakovaně, ikona na pod-
vod upozorní změnou barvy. Navíc se ve sloup-
ci Chybné úlohy zaregistrují v závorce i žáko-
vy předchozí chybné odpovědi. Ve druhém až 
čtvrtém sloupci je zobrazeno příjmení a jméno 
žáka spolu s jeho uživatelským jménem.  

Pátý sloupec slouží k zobrazení počtu již vyře-
šených úloh. V šestém a sedmém sloupci se 
prezentují sumy správně a chybně řešených 
úloh. Osmý sloupec zobrazuje výčet pořado-
vých čísel úloh, ve kterých student chyboval. 
V posledním, devátém sloupci, se nachází vy-
hodnocení úloh v podobě procentuální úspěš-
nosti každého žáka. 

Další důležitá informační oblast v pravé dolní 
části okna zobrazuje sumární kvalitu řešení 
úloh. Učiteli napoví pořadová čísla úloh, se 
kterými měli žáci problémy nejčastěji, kterou 
učební látku by s žáky měl znovu procvičit, 
případně se na ni v budoucnosti více zaměřit. 

Velmi potřebná volba pro učitele se nachází v 
menu v levé horní části okna aplikace. Nabíd-
ka Soubor/Export (.xls) exportuje hlavní ob-
lasti výsledků žáků do tabulky Excel. 

ZÁVĚR 
Výzkum v rámci experimentální výuky proká-
zal, že minimalizovaný LMS AWDB System 
pro ZŠ představuje kvalitní softwarovou e-lear-
ningovou platformu pro účely základního vzdě-
lávání. Nevyžaduje skupinu realizátorů kurzu - 
učiteli neprogramátorovi vytváří podmínky pro 
intuitivní postupy tvorby učebních opor, pro 
organizování, řízení a vyhodnocování učební-
ho procesu, tedy pro integraci činností autor-

ských, administrátorských, lektorských i mana-
žerských.  

Učební opory zabudované v AWDB System 
mohou být kvalitním nástrojem efektivní práce 
žáků při prezenční výuce s podporou počítačů, 
i jejich domácí přípravy. 

 Při off-line domácí přípravě nabízejí kvalitně 
řízené samostudium se svobodnou volbou do-
by a délky času studia i individuální tempo uče-
ní. Zabraňují fixaci chybných postupů posky-
továním bezprostředních zpětnovazebních in-
formací o správnosti či nesprávnosti řešení 
úloh, žákům poskytují nezbytné doplňkové in-
formace i souhrnné vyhodnocení jejich učební 
úspěšnosti. 

Při on-line aplikaci v prezenční výuce je učitel 
prostřednictvím AWDB System průběžně in-
formován o učebních výsledcích jednotlivých 
žáků i celé třídy. Tím má vytvořeny předpo-
klady pro zdůvodněná didaktická opatření. 

Pedagogická efektivita AWDB System byla 
ověřována ve fixačních částech výukových 
jednotek na základních školách. Po motivační 
a expoziční části, ve kterých vzhledem k věko-
vým zvláštnostem žáků ZŠ probíhal při kon-
struování nového poznávání pouze přímý kon-
takt vyučujícího se žáky bez počítačové podpo-
ry, byl AWDB System využíván při následné 
práci žáků s počítačovými aplikacemi. Plně se 
osvědčil, stejně jako při opakování učiva na po-
čátku výukových jednotek. Pomáhal učitelům 
získávat přehled o žácích, kteří měli problémy 
s řešením úloh nebo se dostávali do časového 
stresu, i o žácích úspěšných. Též jim odhaloval 
pro žáky nejobtížnější úlohy.  

Učitelé oceňovali možnost exportu vyhodno-
cených informací do aplikace MS Excel a tím i 
jejich dalšího zpracování. Žáci vítali interakti-
vitu učebního prostředí a prostřednictvím LMS 
AWDB System získávané bezprostřední zpět-
novazební informace o kvalitě učebních vý-
konů, i konečné konkrétní vyhodnocení jejich 
snahy. 

AWDB System i s návodnými videomanuály 
poskytujeme zájemcům zdarma ke stažení na 
webu http://www.forSchools.cz.  

Uživatelé se musí zaregistrovat pod názvem 
uživatele awdbsystem a heslem awdbsystem. 
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Poznatky prezentované v příspěvku jsou výsledkem řešení 
specifického výzkumu MŠMT na PdF UHK pro r. 2011, čin-
nost 1210, zakázka č. 2105 - Výzkum vyprojektování, kon-
strukce a optimální didaktické aplikace LMS pro autorský 
systém Authorware.  
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VYUŽITÍ DIGITÁLNÍHO VIDEA VE VÝUCE  
NA FAKULTĚ INFORMATIKY A MANAGEMENTU 

 

THE USE OF DIGITAL VIDEO IN TEACHING  
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Abstrakt: V úvodu je popsána historie videa analogového a později digitálního. Video jako součást 
multimédií je vhodné médium pro předávání dynamických informací a je využíváno přede-
vším ve výuce. Využití videa ve výuce je prezentováno na předmětech Digitální video a 
Tvorba a využití digitálního videa, které se vyučují na Fakultě informatiky a managementu 
Univerzity Hradec Králové. Dále je uvedeno i technické a prostorové zabezpečení výuky, 
společně se zamyšlením nad profily studentů, kteří se hlásí do výše zmíněných předmětů. 

Abstract: The introduction describes both the history of analogue video and history of digital video. 
Video-recordings as part of multimedia are a suitable medium for the transmission of dyna-
mic information and are primarily used in teaching. The use of video-recordings in educa-
tion is presented on example of two subjects: Digital Video and Creation and use of digital 
video-recordings, which are taught at the Faculty of Informatics and Management, Univer-
sity of Hradec Kralove. The paper also introduces technical and space conditions for tea-
ching, together with an analysis of profiles of students who are enrolled in the above-men-
tioned subjects. 

Klíčová slova: video, výuka, digitální technologie, multimédia, tvořivost. 

Keywords: video-recordings, education, digital technology, multimedia, creativity.

ÚVOD 
Co to je vlastně „video“? Pravděpodobně bylo 
převzato z latiny (všichni určitě známe slavné 
hlášení, které podal na začátku našeho letopoč-
tu do Říma Caesar, když po odchodu z Egypta 
porazil bosporského krále Farnaka: „Veni, vidi, 
vici“ - „Přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem“) 
a přebrala, využívala a využívá ho většina svě-
tových jazyků. Objevuje se ve spojeních zná-
mých slov, která tím nabývají nového význa-
mu. Čeština si už dávno toto latinské slovo li-
bozvučně upravila na „vidím, vidíš, vidíme…“, 
je využíváno v mnoha slovních spojeních a 
všichni ho běžně používáme. Někdy začátkem 
druhé poloviny dvacátého století se začalo ob-
jevovat slovo video v novém významu. Obje-
vily se přístroje, na kterých šlo zaznamenat a 
reprodukovat pohyblivý obraz v podobě elek-
trického signálu. První do té doby velké a ne-
foremné záznamové přístroje se podařilo po-
stupně využitím nových technických principů 
zmenšit a zjednodušit tak, že bylo možné je 
používat v běžných domácnostech.  

 
Obr.1 Natáčení černobílou TV kamerou 

 
Do té doby filmový monopol dostal velký 
políček a zdálo se, že úplně skončí. A slovo 
video se u nás začalo objevovat v nových 
souvislostech a v nových slovních spojeních 
(videokamera, videomagnetofon, videosignál). 
Oblast videa se začala oddělovat od původní 
profesionální a dokonalé televize a začala se 
formovat samostatně se zaměřením na čím dál 
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více se rozšiřující oblast neprofesionální (někdy 
také amatérské nebo alternativní) tvorby. 

Do osmdesátých let dvacátého století bylo 
video pro neprofesionální oblast výlučně ana-
logovou záležitostí. Sice se již dříve prováděly 
pokusy videosignál digitalizovat a v profesio-
nálních televizních studiích to fungovalo, ale 
nároky na kvalitu a kapacitu digitalizačního 
zařízení především u osobních počítačů byly 
tak obrovské, že si takovouto soupravu pořídit 
domů prakticky nešlo.  

Během několika let došlo k vyřešení mnoha 
technických problémů spojených s kvalitou a 
kapacitou ukládaných dat a v současné době je 
zpracování videa v digitální podobě vyřešeno 
tak, že je možné je využívat i v neprofesionál-
ní oblasti na běžném PC. Je nutné ještě dodat, 
že asi zásadně pomohl rozvoji a rozšíření digi-
tálního videa fakt, že filmový průmysl v rámci 
své sebezáchrany prosadil do širokého využití 
systém DVD (což by se dalo přeložit jako digi-
tální video na doma, ale není tomu tak - je to 
Digital Video Disc). Tento disk se nejdříve 
objevil se záznamy filmů, na které již do kin 
nechodili diváci, ale později vzhledem ke své 
velké kapacitě (řádově GB) umožňoval DVD 
záznam všeho digitálního i digitalizovaného 
tak, že byla oblast neprofesionálního videa plně 
saturována. Slovo video začínají používat na-
opak i profesionálové. Technická základna pro 
digitální zpracování videa je v současné době 
kvalitní a finančně velmi přístupná. To, s čím 
pracují profesionálové, je možné pořídit za ro-
zumné peníze i domů. Tím dochází k velkému 
rozšíření nejen mezi amatéry, ale také v insti-
tucionální oblasti. Digitální video se začíná 
používat ve výuce, ve sdělování a předávání 
informací jako výborný prostředek pro znázor-
nění nejen dynamických jevů. Umožňuje neví-
daným způsobem soustředit a využívat všech-
ny předchozí technické prostředky a média i to, 
co na nich bylo doposud vytvořeno. Umožňuje 
sjednotit na jednom nosiči v digitální podobě 
různorodé statické i dynamické materiály a s 
pomocí současných informačních a komuni-
kačních technologií je různým způsobem šířit. 
Objevuje se pojem multimédia a multimediální 
didaktické materiály. 

Je všeobecně známo, že při osvojování infor-
mací je nutné a výhodné zapojit do činnosti ví-
ce smyslů. Člověk vnímá většinu informací zra-

kem (někdy až 80 %), na zvuk zbývá asi 15 % 
a zbytek pro ostatní smysly. Je tedy zřejmé, že 
vizuální předávání informací je maximálně 
úspěšné a mělo by být co nejvíce využíváno. 
Spolu s obrazem je to také informace zvuková, 
která vhodně doplňuje informaci obrazovou. 
Video jako takové se přímo nabízí jako nej-
vhodnější médium pro takovéto předávání 
informací a prakticky se nedá nijak nahradit. 
Navíc spojení audio a video informace v proce-
su zapamatování je tak silné, že se spíše jedná 
o násobky než součty výše uvedených čísel. 
Uvádí se, že účinnost zapamatování je tím vyš-
ší, čím rozmanitějším způsobem se člověk učí. 
A to právě umožňují současná multimédia a 
jejich důležitá součást - video. 

Prezentace především dynamických multime-
diálních materiálů ve výuce či na různých ty-
pech školení je někdy nutností a nedá se bez 
nich při předávání informací obejít. S přecho-
dem na digitalizaci se objevují nové postupy, 
nové techniky, nové pohledy na tuto proble-
matiku. Ale tak, jak tomu bylo v minulosti u 
předchozích etap, technika není všechno. Vždy 
bude důležitý tvůrčí přístup, nadšení a kreati-
vita k tomu, aby mohly být využity všechny 
technické a technologické možnosti při zpra-
cování a prezentaci. Je nutné se s technikou co 
nejvíce seznámit, naučit se s ní pracovat a být 
připraven na vše, co tato technika nabízí. Výu-
ka na vysoké škole by měla být (protože při-
pravuje studenty na mnoho let dopředu) v po-
předí technik a technologií vzdělávání, příkla-
dem a vůdčí silou pro ostatní tak, aby se sou-
časní studenti mohli co nejlépe připravit na 
svoji rozmanitou budoucí praxi nejen po strán-
ce technické či teoretické, ale aby nebyl odsu-
nut na vedlejší kolej také tvůrčí a kreativní 
přístup i praktická práce. 

VIDEO VE VÝUCE 
Cesty videa ve výuce do současné podoby ne-
byly jednoduché. V době, kdy slovo video by-
lo ještě téměř v nedohlednu, byly důležité poj-
my, které se odvíjely od slova televize. 

Televize zahrnovala techniku pro výrobu i pre-
zentaci, televize měla monopol na výrobu a 
šíření programů, pod pojem televize se dal 
zahrnout celý systém, který využívali pouze 
profesionálové. Pro amatérskou nebo institucio-
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nální tvorbu byl vyhrazen film a filmová tech-
nologie - a to ještě jen částečně. 

 
Obr.2 Natáčení studiovou BTV kamerou 

 
Televizní technika jako celek byla velice drahé, 
náročné a složité zařízení a zpočátku nebyla 
ani naděje, že by se tato technika mohla využí-
vat i mimo profesionální oblast. Ale objev 
šikmého záznamu na půlpalcový pásek zlomil 
tuto situaci a nastolil novou éru.  

 

 
Obr.3 První cívkové videomagnetofony 

 
Televize se začala rozdělovat. Pro šíření vzdě-
lávacích programů se využívala nadále tzv. 
školská televize, tedy systém pro výrobu a 
vysílání profesionálních výukových programů 
pro školy (nevýhodný především v tom, že by-
ly pevně dané vysílací časy, které se mnoho-
kráte dost rozcházely s časem výuky). V této 
situaci se začala formovat televize školní, mož-
ná jako protipól původní školské televize.  

V systému školní televize (především na vyso-
kých, ale i na některých středních nebo základ-
ních školách) bylo totiž možné vysílané pro-

gramy zaznamenat a přehrávat přesně podle 
potřeb výuky. Postupně se na školách začala 
objevovat centra, která umožňovala nejen jed-
noduchý záznam a přehrávku do školního sys-
tému kabelové televize, ale i tvorbu vlastních 
programů. Zpočátku jednoduchých a ještě čer-
nobílých, ale s rozvojem technických možností 
(především zjednodušením původně velkých 
televizních kamer a další techniky pro výrobu 
programů) čím dál více náročnějších. S potě-
šením je možné konstatovat, že v popředí této 
vlny byly i hradecké vysoké školy, především 
samostatná pedagogická fakulta. Jako škola, 
která vzdělávala budoucí učitele, tedy nositele 
pokroku a nových metod ve výuce, se věnova-
la technické podpoře pedagogického procesu 
v široké míře.  

 

 
Obr.4 Obrazová režie AV centra 

 
Bylo zde postupně vybudováno velké centrum, 
později nazvané Studio výukové televize, které 
již od počátku sedmdesátých let minulého sto-
letí zajišťovalo rozvoj praktických aplikací, 
výzkumu a vývoje moderních audiovizuálních 
výukových a informačních systémů, sloužících 
pro vzdělávání na vysokých školách. Řešilo 
několik výzkumných úkolů, jeho tvorba ve 
spolupráci s Lékařskou fakultou UK byla něko-
likráte oceněna na přehlídce vysokoškolských 
výukových programů Academia film Olomouc 
a celé pracoviště bylo po dlouhou dobu nosite-
lem nových metod a propagátorem zapojení 
videa do všech fází výuky. 

Všechny nabyté zkušenosti z výroby, provozu 
a činnosti Studia výukové televize včetně tech-
nické základny byly využity začátkem devade-
sátých let minulého století při přípravě výuky 
videa na nově vznikající fakultě, zaměřené na 
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přípravu informatiků - Fakulty řízení a infor-
mační technologie (FŘIT) tehdejší Vysoké ško-
ly pedagogické v Hradci Králové. 

SOUČASNÁ VÝUKA DIGITÁLNÍHO 
VIDEA NA FAKULTĚ 
Výuka v předmětech zaměřených na video za-
číná tedy již v době zrodu současné Fakulty 
informatiky a managementu, tehdy ještě FŘIT. 
Byla koncipována s cílem seznámit studenty 
především aplikované informatiky s novými 
multimediálními technologiemi nejen teoretic-
ky, ale hlavně prakticky tak, aby získali co nej-
více zkušeností od vlastního natáčení, střiho-
vého zpracování, ozvučení až po dokončení 
jednoduchých programů. Studenti mohou tvůr-
čím způsobem lépe uplatnit a aplikovat tyto 
poznatky a dovednosti ve své budoucí praxi. 

 

 
Obr.5 První natáčení s digitální kamerou 

 
Výuka je v současné době rozdělena do dvou 
předmětů. První - Digitální video (DIV) - začí-
ná zjednodušeným přehledem základních prin-
cipů snímání a přenosu barevného televizního 
obrazu včetně zpracování zvuku. Zabývá se 
mimo jiné systémy záznamu, především optic-
kého. Také zde jsou uvedeny formáty a postup 
zpracování digitálního videa. Tím končí část 
teoretická a dále pokračuje část praktická, tedy 
práce se základními komponenty, především 
digitální videokamerou včetně popisu jejích 
základních částí tak, aby mohla být maximálně 
využita při praktickém natáčení.  

Studenti se seznamují s celým procesem zpra-
cováním natočených záběrů na multimediál-
ním počítači od grabování až po editaci a mas-
tering včetně možností archivace a prezentace. 

Výuka pokračuje na praktických ukázkách po-
pisem základního prvku filmu či videoprogra-
mu - záběru a jeho začleněním do scénáře, 
tedy písemné podoby budoucího díla. Studenti 
si prakticky připravují první malé scénáře, od 
námětu a literárního scénáře až po závěrečnou 
fázi - technický scénář. Tyto vlastní návrhy 
prakticky realizují - natočí si připravené zábě-
ry na vybrané či zadané téma a zpracují na 
multimediálním počítači v učebně. Zadané krát-
ké projekty a úkoly je možné modifikovat tak, 
aby byly co nejvíce přizpůsobeny studentům a 
jejich možnostem.  

 

 
Obr.6 Natáčení reportáže již se stativem 

 
Na závěrečné prezentaci je vyučujícím prove-
den rozbor studentských projektů, včetně ohod-
nocení a popisu chyb. Předmět končí zkouš-
kou, kde student předvede, jak zvládl danou 
problematiku teoreticky a při praktickém zpra-
cování aplikuje poznatky, které získal při tvor-
bě zadaného projektu. Celý předmět DIV je 
koncipován jako základní seznámení s oblastí 
digitálního videa včetně úvodu do tvorby. 
Předpokládá se, že studenti budou pokračovat 
v předmětu TVDV, který je již plně zaměřen 
na tvorbu, především při týmové spolupráci.  

V předmětu Tvorba a využití digitálního videa 
(TVDV) se studenti nejdříve na přednáškách 
postupně seznamují s úkoly jednotlivých členů 
tvůrčího štábu, rozdělením zodpovědnosti a po-
pisem činností, které jednotliví členové štábu 
zabezpečují. Také se podrobněji dozvídají kro-
mě základů dramaturgie (především se základ-
ními otázkami tvorby včetně odpovědí na ně), 
s požadavky na přípravu náročnějších scénářů 
a se všemi fázemi natáčení, editace a ozvučení. 
Dozvědí se o praktických aplikacích autorské-
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ho zákona se zaměřením na digitální video 
včetně možností uplatnění v praxi na konkrét-
ních příkladech. 

 
Obr.7 Týmové natáčení 

 
Na cvičení se studenti rozdělí do týmů (ty 
mohou být různě velké) a vyberou si týmový 
projekt, který budou realizovat. Rozdělí si 
konkrétní úkoly v týmu včetně zodpovědnosti. 
Týmová práce má mnoho úskalí a i tím musí 
studenti projít. Projekt je možné modifikovat 
podle úrovně znalostí studentů od jednoduš-
ších po náročnější. To v případě, že již mají 
studenti předchozí zkušenosti s tvorbou digi-
tálního videa a zvládnou náročnější zadání. Při-
praví si samostatně technický scénář, případné 
rekvizity a techniku pro natáčení a začnou po-
stupně podle scénáře natáčet své připravené 
záběry.  

 

 
Obr.8 Natáčení záběrů v učebně 

 
Po dokončení natáčení si nahrají své záběry na 
velkokapacitní server Erebus, který má učebna 
k dispozici, a na multimediálním počítači v 
učebně všechny záběry zpracují do podoby vý-

sledného projektu. I když pracují samostatně, 
vše probíhá pod odborným dohledem vyučují-
cího a všechny fáze jsou s vyučujícím několi-
kráte konzultovány s cílem co nejlepšího vý-
sledku. Jsou zde využity všechny zkušenosti 
z předchozí výuky a je možné na ni navázat. 
Stejně jako v DIV je na ukončení výuky pláno-
vána závěrečná prezentace dokončených pro-
jektů včetně rozboru a diskuse nad aplikacemi 
směrem do budoucí praxe studenta. 

TECHNICKÉ A PROSTOROVÉ 
ZABEZPEČENÍ VÝUKY 
Pro výuku digitálního videa je k dispozici mul-
timediální učebna, která je koncipována pro 
10-12 studentů na cvičení (přednášky probíhají 
většinou na některé přednáškové učebně nové-
ho objektu FIM). 

 

 
Obr.9 Celkový pohled na učebnu 

 
K učebně patří ještě malá místnost, která je 
využívána jako střižna nebo zvuková kabina, 
neboť má zvukově upravené a obložené stěny. 
Učebna je také poměrně solidně upravena - má 
elektrostatickou podlahu, samostatné elektro-
rozvody a část stěn a stropu je ze zvukově tlu-
mících materiálů. K učebně patří i malé skla-
dové prostory. V učebně je šest uzavíratelných 
boxů, které umožňují určitou adaptabilitu pro-
storu podle konkrétního obsahu výuky. Částeč-
ně slouží také jako nezbytné technické zázemí. 
Celá učebna prošla několika etapami vývoje 
tak, jak byla postupně vybavována a moderni-
zována několika granty Fondu rozvoje vyso-
kých škol. I přidělené granty svědčí o tom, že 
zvolená koncepce je správná a výuka digitál-
ního videa je potřebná. 
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V nově koncipované multimediální laboratoři 
je nyní 12 multimediálních studentských počí-
tačů a jeden učitelský, propojený s dataprojek-
torem v učebně, a dvě speciální počítačová pra-
coviště - zvukové a grafické. Pro každou dvo-
jici studentů je k dispozici kvalitní tříčipová 
digitální videokamera Canon XM2 a je zde i 
další doplňující vybavení (např. stativy, světla, 
mikrofony). Pro velkoobjemové ukládání dat 
je k učebně připojen samostatný server s po-
měrně velkým datovým úložištěm 3 TB a vel-
kou variabilitou využití. Všechny počítače jsou 
vybaveny kvalitní střihovou kartou Matrox RT 
100 X Pro a balíkem software pro zpracování 
statických i dynamických digitálních materiálů 
Adobe Production Studio Premium (verze 2.0). 
Nově je také rozšířena a propojena kabeláž 
učebny. Po technické a prostorové stránce je 
výuka kompletně zabezpečena. 

STUDENTI VIDEA A JEJICH PŘÍSTUP 
Na předmět se studenti přihlašují podle zajíma-
vého obsahu, ale v poslední době i kvůli kre-
ditům, které obdrží za absolvování předmětu. 

  

 
Obr.10 Natáčení reportáže o vaření 

 
Dříve se přihlašovali více ze zájmu a o kredity 
jim tolik nešlo. Většinou jich měli více, než 
potřebovali. Nyní více počítají.  

Alespoň tak to uvádějí každý rok v malém 
dotazníku, který vyplňují na úvodním cvičení. 
Vyplňují také, co od tohoto předmětu očeká-
vají, co by jim měl přinést a co zajímavého by 
se chtěli dozvědět a naučit. Dříve jim šlo více 
o technické záležitosti, nyní by se rádi naučili 
především tvořit, protože je téměř běžné (jak 
to v dotazníku uvádějí), že většina z nich má 

doma nebo u známých přístup někdy i k tako-
vému hardware a software, že technika na 
učebně je z jejich pohledu zastaralá. Je ale jas-
né, že doma se dá naučit podle návodu ovládá-
ní techniky a intuitivně i ovládání software, ale 
dobře „tvořit“ jako samouk se dá naučit jen vý-
jimečně. Představy o tom, co všechno se naučí 
z tvorby, jsou ale většinou zkreslené a je nutné 
je v průběhu výuky korigovat. Předmět je do-
tován dvěma hodinami cvičení, při kterých lze 
naučit pouhé základy základů.  

 

 
Obr.11 Editace na počítači v učebně 

 
Po absolvování technického základu se studen-
ti začínají učit tvořit na velice krátkém (aby jej 
určitě všichni zvládli) projektu s námětem re-
portáže na vybrané nebo zadané téma. Každý 
pracuje sám za sebe - připravuje si jednoduchý 
námět a scénář, natáčí a edituje všechny zábě-
ry a také zpracovává a namlouvá vlastní ko-
mentář. Každý tedy absolvuje kompletní postup 
tvorby „na vlastní kůži“ a postupně zjišťuje, že 
tvořit není tak jednoduché, jak to vypadalo na 
začátku. Výsledné minutové reportáže z pro-
středí naší vysoké školy jsou archivovány (v 
počtu několika desítek každý akademický rok). 
Ne všechny reportáže se povedou na maxi-
mum, ale při závěrečné prezentaci a rozboru je 
možné využít i chyb, které někteří studenti v 
průběhu „vytvořili“ a lze si z nich vzít pona-
učení pro příští tvorbu. A to je již týmová prá-
ce. 

Výběr námětů týmových projektů je prováděn 
po konzultaci s vyučujícím (jsou posuzovány 
především z pohledu realizace a objemu, tedy 
jestli bude možné vybrané náměty v semestru 
natočit v tom prostoru a čase, který je k dispo-
zici tak, že jsou preferovány nebo v první řadě 
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zvoleny náměty, které vzešly od studentů, jest-
liže jsou to „jejich“ témata, je větší pravděpo-
dobnost, že celé zpracování dokončí). Pro pří-
pad, že by si studenti nevybrali vlastní téma 
projektu, jsou připravena „záložní“ témata ze 
zásobníku zajímavých návrhů, které se objevily 
v minulých letech či náměty, které jsou nějak 
jinak potřebné např. pro výuku na fakultě. 
Vždycky se ale spíše plní zásobník nerealizo-
vaných námětů novými studentskými nápady, 
než aby se námětů nedostávalo.  

Týmový projekt vyžaduje již podrobnější scé-
nář. V každém týmu si studenti také zvolí název 
týmu (ten je uveden i v závěrečných titulcích) 
a vedoucího týmu, který má mezi ostatními 
přirozenou autoritu a vedení týmu zvládne. 
Většinou to bývá zároveň režisér projektu. 
Týmová práce má svá úskalí a studenti se je 
zde snaží překonávat. Záleží na každém členu 
týmu, bude-li vybraný projekt dokončen a 
odevzdán. Všichni jsou závislí na ostatních, na 
tom, jestli si každý odvede svůj díl práce v da-
nou dobu. Samozřejmě spolupracují a pomá-
hají si, ale zde již jsou více úlohy rozděleny a 
je více vidět, kdo svou práci neodvede. Tým si 
zvolí i časový harmonogram a snaží se jej v 
průběhu semestru dodržet, což se někdy nepo-
daří a termíny se posouvají až do zkouškového 
období. Ale i zde se projevuje určitá zodpo-
vědnost vůči ostatním v týmu, i to, jestli tým 
dokáže výpadek jednoho člena nahradit (aby 
mohl být odevzdán hotový projekt), neboť pou-
ze za odevzdání kompletního projektu získají 
zápočet. Ne všechny týmy svou práci dokončí, 
ale i tak vznikl za uplynulé roky zajímavý ar-
chiv projektů, který je využíván v další výuce. 
Některé projekty jsou prezentovány budoucím 
studentům např. na dnech otevřených dveří, 
některé byly přihlášeny na přehlídku student-
ské tvorby či mohou být využity jako ukázky 
na konferenci. 

ZÁVĚR 
Struktura a náplň předmětů je zaměřena pře-
vážně na praktickou práci v oblasti digitálního 
videa tak, aby se studenti seznámili nejen s teo-
retickými základy, ale především si prakticky 
vyzkoušeli, že pouhé znalosti hardware a soft-
ware při autorské tvorbě nestačí. Je nutné znát 
alespoň základy „filmové řeči“ tak, aby reali-
zované projekty měly tvůrčí úroveň a daly se 
alespoň částečně srovnávat s rozsáhlou pro-
dukcí, se kterou se denně setkáváme. Velice 
důležité je i praktické zaměření a využití mož-
ností, které nabízí technika i odborné vedení 
v multimediální laboratoři tak, aby studenti ve 
své budoucí praxi mohli tyto zkušenosti apliko-
vat nejen při případné vlastní tvorbě, ale taky i 
při managementu v této oblasti, např. při objed-
návání a posuzování konkrétního projektu (na-
příklad u profesionální instituce). Tím se určitě 
lépe uplatní na trhu práce. 

Na závěr je třeba také připomenout, že takto 
špičkově vybavenou multimediální digitální 
laboratoř a takto připravenou výuku by nám 
mohla leckterá vysoká škola závidět a v sou-
časné době, kdy se snižuje nebo bude snižovat 
zájem studentů o některé vysoké školy či fakul-
ty, máme co nabídnout a můžeme být ve srov-
nání s ostatními v popředí. Oblast digitálního 
videa je určitě zajímavá, perspektivní a neustá-
le se rozvíjí tak, že se může stát nezbytností 
pro mnoho praktických činností nejen studentů 
FIM, ale celé Univerzity Hradec Králové. 
 
 

 
Fotografie v článku byly z důvodu zmenšení objemu dat 
zkonvertovány z originálů 1 600 × 1 200 px na rozměr tisko-
vého sloupce při velikosti zobrazení 100 %.   

(pozn. red.)
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Abstrakt: Persvaze, popř. manipulace tvoří větší či menší součást prakticky každého mediálního 
sdělení. Tento článek se zabývá nejméně prozkoumanou oblastí, a to persvazí a manipulací v 
písemném zpravodajství. Autorka definuje persvazi a manipulaci a také analyzuje vybrané 
prostředky z argumentační roviny, kterými lze cíleně ovlivňovat myšlení a postoje adresátů 
zpravodajského sdělení.  

Abstract: Persuasion as well as manipulation constitute the bigger or smaler part of almost every 
media-message. This article deals with the least researched field that is the persuasion and 
manipulation in written news. The author defines the persuasion and manipulation and also 
analyses the selected means on the level of argumentation used with the intention of 
influencing thoughts and attitudes of the recipients of the media-message. 

Klíčová slova: zpravodajství, válečné zpravodajství, persvaze, manipulace, argumentační rovina, 
pragmatická rovina. 

Key words: the news, the war news, persuasion, manipulation, level of argumentation, pragmatic 
level. 

ÚVOD 
Persvazivní a manipulativní působení komuni-
kátů na příjemce je sledováno odborníky (ne-
jen lingvisty) dlouhodobě, a to zejména v sou-
vislosti s reklamním sdělením. Rovněž se stále 
častěji můžeme setkat s výzkumem, který se 
zaměřuje na tuto specifickou složku komuni-
kátů u publicistiky v užším slova smyslu (textů 
tzv. analytického žánru). Oblast zpravodajství 
však bývá opomenuta a je zřejmé, že v podvě-
domí lidí figuruje zpravodajství jako něco ob-
jektivního, manipulací (či persvazí) nedotknu-
telného.  

Už z podstaty věci, kdy je evidentní, že novi-
nář nemůže informovat o všem, co se ve světě 
stalo, nemůže udat veškeré okolnosti, které 
s událostí souvisejí, a mnohdy nemá potřebné 
vyjadřovací a jazykové schopnosti, které by za-
jistily jednoznačné, smysluplné a nezkreslené 
zprostředkování dat, vyplývá, že zpravodajství 
bude mít k objektivitě dosti daleko. Abychom 
neupírali zpravodajství jeho základní informač-
ní funkci, je nutno říci, že většinou informuje; 
informuje v rámci daných možností; přičemž u 

konkrétních komunikátů je vhodné posuzovat 
spíše snahu o objektivitu než objektivitu jako 
takovou.  

Náš příspěvek zakládáme na výzkumu zpravo-
dajských textů v denících celostátního dosahu, 
které se prezentují jako seriózní. Konkrétně se 
jedná o tato periodika: Lidové noviny, Mladá 
fronta Dnes, Právo, Hospodářské noviny. Za-
měřili jsme se na analýzu zprávy jakožto zpra-
vodajského útvaru, a to s vědomím, že se zprá-
va vyskytuje v rozmanitých podobách (od nej-
kratších noticek až po rozsáhlé komentované 
zprávy). Protože se jednalo o značně dlouho-
dobý výzkum, byly zprávy sledovány od roku 
1990 do roku 2010; tedy celých 20 let, přičemž 
jednoznačně vyplynulo, že využívání persva-
zivních a manipulativních prostředků v průbě-
hu tohoto období doznalo jistých změn - to 
však není předmětem našeho příspěvku. 

Dlouhodobý výzkum také prokázal, že se per-
svaze a manipulace objevuje ve všech typech 
zpravodajského sdělení: z oblasti politiky, eko-
nomiky, ekologie atd. Nejvýrazněji se však 
uplatňuje v případě válečného zpravodajství, 
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které mívá černobílou podobu - neboť stát bý-
vá nakloněn jen k jedné z válčících stran (po-
kud není do válečného dění dokonce přímo 
zapojen) a novináři toto kupodivu (ve státním i 
vlastním zájmu) respektují. Následující pro-
středky persvaze a manipulace jsme proto vy-
brali právě z této oblasti.  

PERSVAZE A MANIPULACE 
Nejprve je potřeba vymezit obsah pojmů per-
svaze a manipulace. Ač se běžně používají a 
zdá se, že jejich význam je daný (persvaze ja-
ko ovlivnění; manipulace jako zkreslení či ne-
morální ovlivňování, působení), odborná lite-
ratura se při jejich definování rozchází. S obě-
ma pojmy pracuje velké množství oborů (ling-
vistika, logika, psychologie, rétorika, sociolo-
gie, vědy o žurnalistice a masové komunikaci 
aj.), a proto mají do značné míry interdiscipli-
nární charakter.  

Víceméně se všechna odborná vymezení těch-
to pojmů shodují v jednom - že mezi persvazí 
a manipulací je rozdíl. Rovněž se ve většině 
případů můžeme setkat s názory, že persvaze 
plynule přechází v manipulaci, přičemž nelze 
vyloučit, že se do určité míry překrývají.  

Další (méně často zastoupené) pojetí chápe 
oba pojmy jako dvě strany jedné mince - v ta-
kovém případě se ale může natočit vždy jen 
jedna strana, rozhoduje daná situace (Srpová, 
2007, s.36). 

Pro lepší názornost si ocitujeme některé z de-
finic, abychom si pak oba pojmy mohli vyme-
zit pro potřeby vlastního výzkumu, přičemž by 
mělo být zřejmé, co nás k danému pojetí ved-
lo. 

Persvaze se nejčastěji chápe jako přesvědčo-
vání, popř. ovlivňování: „Přesvědčování je 
umění přimět lidi, aby něco dělali nebo něče-
mu věřili, aniž je k tomu nutíme. Přesvědčovat 
nelze násilím, krutostí nebo zbraněmi; přesvěd-
čovat lze slovy, obrazy, tónem hlasu, poplácá-
ním po zádech, slzami nebo psaníčkem“ (Hef-
fernaan in Srpová, 2007, s.61). 

Při přesvědčování existuje morální předpo-
klad, že výsledek komunikace mezi mluvčím a 
posluchačem přinese uspokojení oběma part-
nerům, neboť přesvědčování vychází z úcty 
mluvčího k posluchači, kdy komunikanti spolu 

jednají jako rovnocenní partneři (Harré in Sr-
pová, 2007, s.62). 

„Lidská komunikace je určená k ovlivňování 
ostatních tím, že změní jejich přesvědčení, hod-
noty nebo postoje“ (Simons in Srpová, 2007, 
s.29). 

„Proces, který obratně a eticky využívá logic-
ké myšlenky, emocionální žádosti, důvěryhod-
nost a etické důkazy k ovlivnění a motivování 
ostatních, aby reagovali, jak si přeješ“ (Ross 
in Srpová, 2007, s.29). 

„Persvaze je proces změny nebo posílení po-
stojů, přesvědčení nebo chování“ (Mills in Sr-
pová, 2007, s.29). 

Persvaze je „úspěšná a záměrná snaha o ovliv-
nění mentálního rozpoložení jiného (člověka) 
prostřednictvím komunikace v podmínkách, ve 
kterých má přesvědčovaný jistou míru svobo-
dy“ (O'Keefe in Srpová, 2007, s.29). 

„Persvazivita je - stručně definováno - vlast-
nost řečového aktu, jímž je adresát přesvědčo-
ván o určitém mínění, názoru nebo vybízen k 
jednání“ (Jílková in Srpová, 2005, s.113). 

Persvazivní funkce „komplexně představuje 
možné funkce působící, získávací, ovlivňovací 
a také formativní“ (Minářová in Srpová, 2005, 
s.131). 

Kraus představuje tzv. pozitivní vs. negativní 
hledisko: Přesvědčování se v běžné mluvě 
spojuje s užíváním logicky korektní a věcně 
pravdivé argumentace. „Vedle neutrálních sy-
nonym ovlivňovat a získávat (na stranu mluv-
čího) sem totiž patří také sloveso přemlouvat 
(signalizující přítomnost převážně emocionální 
argumentace sloužící lichocení, lákání, chvá-
lení, vyhrožování nebo různým dalším formám 
nátlaku) a také negativně hodnotící sloveso ma-
nipulovat. Jemu významově blízké balamutit, 
jehož etymologie zřejmě souvisí se slovesy mást 
a mutit, kalit, prozrazuje využití argumentů 
záměrně nebo nezáměrně klamných“ (Kraus, 
2004, s.14). 

Tímto jsme se dostali k vymezení pojmu ma-
nipulace, který bývá definován jako rafinované 
a zpravidla nečestné ovládání či ovlivňování 
někoho či něčeho; „nepřiznané zpracovávání 
vědomí lidí zejména prostřednictvím médií za 
účelem systematického a cílevědomého řízení a 
formování jejich vědomí, myšlenek a pocitů“; 
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snaha „ovládat chování osob tak, aby si toho 
ovládané osoby nebyly zcela nebo vůbec vědo-
my a jednaly v souladu s cíli manipulujícího 
subjektu a bez ohledu na vlastní preference a 
potřeby, případně dokonce proti nim“; „Mani-
pulace představuje skrytou formu donucení, 
které nejen nevyvolává nesouhlas manipulova-
ného subjektu (na rozdíl od donucení), ale ten 
si je dokonce ani neuvědomuje“ (Reifová a 
kol., 2004, s.127). 

Na manipulaci lze také pohlížet z hlediska pro-
spěchu adresáta, či autora. „Výsledkem manipu-
lace je změna, která přináší prospěch přede-
vším produktorovi; na užitku manipulovaného 
adresáta nemá zájem. Někdy však sám nemá 
pocit, že říká nepravdu, a může se pokládat za 
vědce nebo za autora objektivního sdělení; to-
mu, co tvrdí, může upřímně věřit v důsledku 
tzv. kognitivní disonance. Může být dokonce 
přesvědčen, že zdůrazňování jedněch a zatajo-
vání jiných prvků složité skutečnosti je opráv-
něné, protože vede k určitějšímu pochopení 
myšlenky. Ještě víc může být o pravdivosti ma-
nipulativních tvrzení přesvědčen posluchač. 
Může mít i pocit, že se vzdělává. Manipulátoři 
však většinou pravdivostní hodnotu svých sdě-
lení znají a snaží se ji partnerům vsugerovat. 
Manipulovat lze jen toho, kdo si není vědom, že 
komunikace s partnerem mu přinese nepros-
pěch“ (Bartošek in Srpová, 2007, s.62). 

Objevují se také názory, že je potřeba vyhod-
notit i celý komunikační kontext: dnešní ba-
datel zabývající se účinky mediálního přesvěd-
čování je nucen mnohem důkladněji poznat 
každou konkrétní komunikační situaci, v níž je 
persvaze prezentována. „Už tu nemůže jít pou-
ze o jazykové a stylistické vlastnosti samotného 
poselství ani jen o psychickou vybavenost izo-
lovaného adresáta; je třeba vzít v úvahu celé 
aktuální sociální klima, v němž je sdělení vy-
slovováno a které je společné pro komunikáto-
ra i příjemce, včetně úvah o možném vlivu okol-
ností s poselstvím sice věcně nesouvisejících, 
ale působících s ním ve stejném čase i prosto-
ru“ (Pácl in Srpová, 2007, s.115). 

Při našem výzkumu jsme si vymezili persva-
zivní a manipulativní působení jako dva odliš-
né procesy, do určité míry na sobě nezávislé, a 
stanovili jsme následující charakteristiky: Pro 
persvazi, jakožto přesvědčování, je typické 
působení jak na rozumovou, tak emocionální 

složku člověka (současný vliv není podmín-
kou) - výsledkem je ale vždy změna v rozu-
mové oblasti. Může se jednat o změnu názoru 
(popř. utvoření si názoru či utvrzení v již stá-
vajícím), úsudku. 

Manipulaci vnímáme ve dvou rovinách: jed-
nak jako manipulativní působení na příjemce a 
jednak jako manipulaci se skutečností (s fak-
ty). V prvním případě definujeme manipulaci 
jako ovlivňování, ovlivnění člověka v nejširším 
smyslu slova (v oblasti rozumové i emocionál-
ní), přičemž výsledkem je svobodná změna 
chování, jednání (popř. vyvolané jednání), ale 
také postoje (protože ten se dříve nebo později 
v chování nebo jednání člověka projeví). Pro 
persvazi i manipulaci platí, že součástí obojího 
může být i (velmi silné) prožívání, tj. zasažení 
emocionální oblasti. Zkráceně řečeno: persva-
ze je zásah do myšlení, manipulace pak do 
vnějšího projevu člověka. Z toho je patrné, že 
oba procesy mohou probíhat současně. Určitá 
informace příjemce přesvědčí a na základě to-
ho nějak jedná (v případě reklamy si zakoupí 
daný výrobek, v případě zpravodajství může 
podepsat petici, jít demonstrovat, volit určitou 
stranu, poslat peníze na charitu ap.). 

Je důležité zdůraznit, že zatímco persvaze se 
obejde bez manipulace, obráceně to neplatí.  

Ve druhém případě pak manipulací rozumíme 
zkreslování skutečnosti (údajů ap.), tj. předá-
vání (poskytování) informací nepřesných, jak-
koliv upravených, zkomolených či lživých, 
což ve svém důsledku vede ke snazšímu a mno-
hem úspěšnějšímu persvazivnímu i manipula-
tivnímu (v prvním pojetí) působení na recipi-
enta. 

V podstatě nás vůbec nezajímá záměr autora: 
jestli chtěl nějak specificky zapůsobit na adre-
sáta, zda ho chtěl o něčem přesvědčit či niko-
liv, jestli ho měl, anebo neměl v úmyslu k ně-
čemu přimět. Ani nesledujeme, zda autor zata-
juje, zkresluje či subjektivizuje informace zá-
měrně. Důležitý je pro nás účinek na adresáta. 
To je měřítko, které jsme zvolili a které nás 
dovedlo ke stanovenému rozlišení. Prostředky, 
které pak mohou v praxi persvazi či manipula-
ci vyvolat, jsou skoro tytéž a spadají do všech 
rovin jazyka, popř. všech součástí komunika-
ce.  
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PROSTŘEDKY PERSVAZE 
A MANIPULACE 
Už jsme naznačili, že persvazivní a manipula-
tivní prostředky se projevují ve všech rovi-
nách, a to v oblasti verbální i neverbální.  

Rozsah článku sice neumožňuje komplexně 
sledovat ani jednu z rovin, ale rozhodně nabízí 
prostor pro zajímavé srovnání několika blíz-
kých prostředků. Zvolili jsme prostředky rovi-
ny argumentační, jejichž dopad se silně proje-
vuje v rovině pragmatické.  

Presupozice 
Využívání presupozice výroku považujeme za 
jeden z nejzáludnějších, nejhůře odhalitelných 
a nejvíce využívaných způsobů manipulace ve 
zpravodajství. V rámci tvrzení se jakoby mi-
mochodem podsouvá další předpoklad (tj. pre-
supozice), který je přijímán jako soud se zaru-
čenou pravdivostí, a proto se nijak nedokazuje. 
„Vlastnosti presupozice bývají využívány v ne-
přesné argumentaci: neboť předložení výpově-
di o presupozici P je ekvivalentní s tvrzením 
soudu P jako nevyžadujícího žádné dodatečné 
prokazování, a pak lze pomocí výroku podmí-
něného nepravdivou nebo chybnou presupozicí 
přimět jeho méně pozorného adresáta, aby ji 
uznal za pravdivou.“ (Szymanek, 2003, s.263) 

Ve sféře zpravodajství jsou zdrojem manipula-
ce především presupozice sémantické (skrytý 
význam výpovědi); často se k nim přidružuje 
faktor strachu, vágnost či jiný výrazný prvek, 
který posiluje konečný efekt působení. 

Spojenci se nepokusili zabít iráckého preziden-
ta Saddáma Husajna v některém z jeho krytů. 
Na včerejším tiskovém briefingu amerického 
velení v Rijádu to prohlásil náčelník štábu 
amerických sil, generálmajor americké námoř-
ní pěchoty Robert Johnston. (LN, 26. 1. 1991) 

V této době nebylo prokázáno, že by se Sad-
dám Husajn ukrýval v krytu. V průběhu celého 
válečného konfliktu byly ze strany spojenců 
často zveřejňovány informace, že se skrývá, je 
zraněn, zabit či uprchl ze své země, popř. že za 
něho na veřejnosti vystupuje dvojník. Uvádění 
těchto informací bylo součástí tzv. psycholo-
gické války, jejímž smyslem bylo vylákat Sad-
dáma Husajna na veřejnost, a zjistit tak, ve kte-
rém městě (oblasti) se právě vyskytuje. 

Významnou část skladů se již podařilo zničit 
nebo vážně poškodit. Přitom spojenci útočí na 
chemická skladiště takovým způsobem, aby roz-
sah případného úniku jedovatých látek byl co 
nejmenší, řekl generál Johnston. (Lidové novi-
ny, 5. 2. 1991) 

Tvrzení předpokládá, že se v oblasti vyskytují 
jen chemické sklady, navíc vždy naplněny je-
dovatými látkami. To nekoresponduje s infor-
macemi z předešlého dne, kdy se psalo o skla-
dech, které byly určeny pro uchovávání datlí. 

Otrávení studny 
Tento typ argumentace se týká jak útoku na 
osobu, tak zpochybnění autority. Smyslem je 
znevážit (zlehčit) argument ještě před tím, než 
se o něm začne hovořit (než se o něm protiv-
ník zmíní, aby ho využil ve svůj prospěch). V 
písemném zpravodajství je to velmi snadné, 
neboť záleží pouze na novináři, v jakém pořadí 
informace uveřejní a jaký bude jejich konečný 
dopad. Prostor pro manipulaci je zde značný. 

Již před začátkem války údajně natočili Irá-
čané Saddámovy projevy. Uvedla to CNN ještě 
před zveřejněním včerejších záběrů iráckého 
vůdce. (Lidové noviny, 5.-6. 4. 2003) 

Falešná stopa 
Uvedení nerelevantního či sekundárního dů-
vodu, a tím odvedení pozornosti od původního 
tématu, se označuje jako falešná stopa. V dis-
kusi se jedná o lstivou taktiku, kdy změníme 
téma hovoru, anebo o obranu v případě nevhod-
né otázky, kdy bez odpovědi reagujeme jinou 
otázkou.  

Ve válečném zpravodajství se uplatňuje užití 
falešné stopy zvláště v případech, kdy novinář 
nemá pro svá tvrzení dostatek argumentů, dů-
kazů, a proto urychleně přechází k dalším, více 
či méně souvisejícím informacím. Čtenář si 
tak ani nemusí povšimnout, že uváděná tvrzení 
nejsou dostatečně odůvodněná, potvrzená ap. 
Odvádění pozornosti jiným směrem se uplat-
ňuje také v případech, kdy je potřeba převést 
pozornost čtenáře od nepříznivých informací 
(zvláště válečných důsledků) k příznivým (vá-
lečným úspěchům). Nelze však pominout ani 
fakt, že u krátkých zpráv, které jsou pouhým 
výčtem událostí, bývají informace kusé, neroz-
vedené, navíc vedle sebe řazeny informace zá-
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sadní a méně důležité, a může tak vznikat fa-
lešný dojem záměrného odvádění pozornosti. 

Způsobů zavedení na falešnou stopu je něko-
lik, zmíníme se o jednom z nich a tím bude 
taktika vzbuzení pochybnosti. 

Jedná se o velice častou taktiku objevující se 
ve válečném zpravodajství. Stačí, aby novinář 
naznačil, že není daná informace věrohodně po-
tvrzena, není přesná, někdo ji popírá, situace je 
nepřehledná ap., a nikdo se už nedoví, zda mů-
že informaci protistrany věřit či nikoliv. Čtenář 
je tak zaveden na falešnou cestu poměrně snad-
no; ani novináři, ani jeho zdroji nelze dokázat, 
že takové zpochybňování zpráv bylo úmyslné, 
protože v období válečných operací je celkově 
situace značně komplikovaná a prohlášení růz-
ných zdrojů jsou mnohdy rozporuplná, navíc 
není čas zjišťovat skutečný stav věcí, neboť 
nové zprávy přicházejí jedna za druhou. 

Později pak irácká televize odvysílala záběry, 
na nichž se Saddám prochází mezi bagdád-
skými obyvateli. Není ale jasné, z jaké doby 
záběry pocházely a zda na nich nebyl některý 
ze Saddámových dvojníků. (LN, 5.-6. 4. 2003) 

Nerelevantní důvod pro závěr 
Jednou z běžných chyb ve zpravodajství vůbec, 
která může výrazně pozměnit výsledné sděle-
ní, je užití nerelevantního důvodu pro vyvoze-
ní závěru. Závěr v takovém případě z premisy 
či premis nevyplývá, přesto je prezentován ja-
ko jistý, pravděpodobný nebo alespoň možný. 

V žurnalistice se s tímto setkáme nejen z pozi-
ce novináře, ale též u citovaných osobností či 
zdrojů. Zneužití bývá časté a velmi zrádné: 
vyvozené závěry jsou totiž podloženy důvody 
a každý čtenář se nezamýšlí nad tím, zda se 
předkládané názory opírají o dostatečně ade-
kvátní argumenty, a pomíjí tak nelogičnost v 
uváděných soudech. K tomu napomáhá také 
fakt, že čtenáři neočekávají ve zpravodajství 
subjektivní názory, nýbrž obecně přijímané 
myšlenky postavené na objektivních nálezech. 
Zachce-li se tedy novináři či zdroji manipulo-
vat s veřejným míněním, pak má v tomto oka-
mžiku nekontrolovatelné možnosti. 

Jednou z technik, která se řadí do této skupiny, 
je vzbuzení podezření. Tato technika je stejně 
záludná jako předcházející. Snahou autora je 
vzbudit ve čtenáři podezření, které by buď 

znevážilo důkazy či sdělení protistrany, nebo 
naopak podpořilo tvrzení strany vlastní. Praxe 
ukazuje, že tento typ manipulace se děje růz-
nými způsoby: od označování důkazů jako po-
dezřelých, po uvádění protichůdných názorů, 
které jsou nehoráznou lží.  

Časté a zaručeně úspěšné je využití slovesa 
„nevyloučit“: Před kanceláří jedné z americ-
kých leteckých společností v centru Dillí vy-
buchla ve čtvrtek večer nálož. Výbuch silně po-
škodil budovu, ale naštěstí nezpůsobil žádná 
zranění. Jak píše agentura TASS, indické úřa-
dy nevylučují, že šlo o akci proiráckých tero-
ristů. (LN, 19. 1. 1991) 

Zbožné přání 
Je to další prostředek, který výrazně ovlivňuje 
objektivitu přinášených informací ve zpravo-
dajství, přičemž novináři se mnohdy dopouš-
tějí této chyby mimovolně, což od záměrné 
manipulace lze jen těžko odlišit. Podstatou je 
způsob myšlení (a následná formulace myšle-
nek), v němž se nerozlišuje mezi pravdou a 
vlastním přáním, přesvědčením či touhou. 

Přání živená nadějí oslabují jednak kritičnost, 
důsledkem čehož je chybné hodnocení závaž-
nosti argumentů, a jednak pod jejich vlivem 
dochází k zapomínání nevýhodných faktů a 
pravd. Zbožné přání se využívá v klamné argu-
mentaci, kdy se nedělá rozdíl mezi tím, co je 
pravdivé a co očekávané (výhodné). Živnou pů-
dou pro jednostranné akceptování domněnek, 
které odpovídají autorovým přáním, jsou situa-
ce, události, kde chybí dostatek důkazů pro ne-
bo proti danému tvrzení. Ve válečném zpravo-
dajství mají novináři tendenci přijímat nedolo-
žené, mnohdy i pochybné argumenty, údaje ja-
ko pravdivé, pokud jsou v souladu se všeobec-
ným, politickým, diplomatickým či prostě jejich 
přáním. 

V tomto duchu také čtenáři intenzivněji a sná-
ze přijímají argumenty, zjištění, údaje, názory, 
které odpovídají jejich očekáváním a přáním, 
než ty, které jsou s nimi v rozporu. Tomu pak 
odpovídá prostředek fere libenter homines id, 
quod volunt, credunt, označený dle výroku 
Julia Caesara, s významem: lidé obvykle rádi 
věří tomu, co by chtěli, aby byla pravda. 

Tvrdí, že americké tajné služby se mohou od-
volat na svědectví několika lidí, kteří viděli, 
jak Saddám vstoupil do budovy zničené ame-
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rickým bombardérem. Před útokem ji prý neo-
pustil a že by ho přežil, je takřka vyloučeno. 
(LN 10. 4. 2003) 

ZÁVĚR  
Zpravodajství je nejstarší součástí žurnalistiky, 
přičemž je pro tuto oblast sdělování typické, že 
byla vždy vnímána (alespoň v období politické 
svobody) jako objektivní, nezaujatá a nemani-
pulativní.  

Výzkumy však ukazují, že tomu tak není a že i 
tento druh komunikátů je více či méně zatížen 
persvazí a manipulací.  

Na příkladech jsme měli možnost pozorovat 
techniky, které spadají do roviny argumentač-
ní, svou podstatou jsou si blízké a všechny ve-
dou ke značnému zkreslení předávaných infor-
mací, a to mnohdy i nechtěně z pozice autora. 
Objektivní zpravodajství je tedy ideál, k němuž 
je obtížné se byť jen přiblížit.  

Umět rozlišovat základní techniky, které vedou 
k předávání nepřesných, pozměněných, zkres-
lených zpráv, by mělo patřit k běžným do ved-
nostem, které by si měli osvojovat už žáci na 
základní škole. Rozhodně by se tím zlepšila je-
jich celková mediální gramotnost.  
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Abstrakt: Internet a v poslední době sociální sítě zasahují do života mladých lidí. Adolescenti zde 
mohou navazovat nové kontakty, udržovat již navázané vztahy a osobní přátelství. Příspěvek 
se zabývá tématy agrese a motivace k agresivnímu chování u adolescentů. V současné době 
se můžeme setkávat s agresivním chováním ve virtuálním prostředí. Cílem příspěvku je in-
formovat o předpokládaných motivech adolescentů k agresivnímu chování v kyberprostoru.  

Abstract: The Internet and social networks have been influencing lives of young people. The paper 
deals with problems of aggression and adolescent aggressive behaviour motivation. Current-
ly, the aggressive behaviour has been spreading in the virtual environments. The aim of this 
paper is to inform about the expected motives of adolescent's aggressive behavior in cyber-
space.  

Klíčová slova: subjektivní předpoklady, motivace, agresivní chování, virtuální prostředí. 

Key words: subjective assumptions, motivating, aggressive behaviour, virtual environment.

AGRESE  
Agrese může být v celé své šíři projevů chápá-
na od součásti našeho chování, přes porušová-
ní sociálních norem a svobody druhého člově-
ka až po cílené ubližování druhé osobě - fyzic-
ké nebo psychické. O společensky tolerované 
formě agrese hovoříme v souvislosti s asertivi-
tou. S tématem agrese a agresivity je do jisté 
míry spojeno téma moci - může nás těšit mít 
moc nad někým z našich blízkých, nad spolu-
žáky, spolupracovníky, ale také nad klientem, 
s kterým se setkáváme jako pomáhající, napří-
klad v terapeutickém vztahu.  

Čermák (1999) hovoří o rozdělení agrese na 
rovinu instrumentální a emocionální. V instru-
mentální rovině agrese usilujeme o dosažení 
cíle, přičemž může a nemusí být zraněn někdo 
další. Naproti tomu emocionální agrese je v 
souvislosti s afektem, silnou negativní emocí a 
je sama o sobě cílem. Jiné rozdělení, které di-
ferencuje kognitivní a afektivní složku agrese, 
nabízí Berkowitz (Berkowitz in Čermák, 1999). 
Agresi rozlišuje na vědomě kontrolovanou a 
agresi impulzivní. V souvislosti s prezentova-
ným tématem je třeba zohlednit agresi přímou 
a nepřímou a rovněž verbální a fyzickou. Pro 

zkoumané téma předpokládaného online agre-
sivního chování je zásadní především nepřímá 
verbální agrese. Taková agrese je realizována 
pomluvami, hostilními poznámkami, žerty… 
(Čermák, 1999). V současné době není nezbyt-
ně nutné takové jednání realizovat v reálném 
prostředí. Virtuální prostředí umožňuje, i za 
zachování naší absolutní anonymity, realizovat 
nepřímou verbální agresi v celé škále projevů. 
V posledních letech jsou populární a přede-
vším u adolescentů oblíbené sociální sítě (např. 
Facebook, Lidé.cz, My Space, Twitter…). Zde, 
konkrétně na Facebooku, je možné o někom 
hlasovat, být tak členem skupiny, která adresu-
je pomluvy vybranému jedinci, a nebo pomlu-
vy přímo vytvářet. Kromě výše zmíněného sem 
patří také symbolická agrese (Čermák, 1999), 
realizovaná formou kreseb, básní atd. V sou-
časné době je možné v kyberprostoru vytvářet 
různě karikované fotografie, obrázky, zveřej-
ňovat videa, fotomontáže. Takové chování je 
typické pro tzv. kyberagresory. Prostřednic-
tvím informačních a komunikačních technolo-
gií cíleně a úmyslně ubližují potencionální 
oběti, která se nemůže nebo nedovede bránit. 
Podle Čermáka je možné agresi definovat ja-
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ko: „…záměrné jednání, jehož cílem je ublížit 
jinému člověku“ (Čermák, 1999, s.14). 

MOTIVACE  
Motivací rozumíme tendenci být aktivní výbě-
rovým a organizovaným způsobem. Motiv lze 
vymezit jako pohnutku k aktivitě, motiv je či-
nitel, který usměrňuje chování jedince k vědo-
mému či nevědomému cíli. Pokud motivuje-
me, podněcujeme pohnutku, incentivu. (Švan-
cara, 1986 srov. Nakonečný, 1995)  

McDougall ve své teorii motivace zdůrazňuje 
význam vrozených sklonů pro chování, které 
je především účelové. Tolmanova teorie moti-
vace zahrnuje determinaci chování několika 
proměnnými ve vzájemné interakci. Chování 
je motivováno pudy v podobě nerovnováhy v 
homeostatickém systému. Young tvrdí, že cho-
vání je motivováno uvolněním energie potře-
bami - v tomto případě chápanými jako biolo-
gické stavy nerovnováhy. O chování motivo-
vaném psychologickými proměnnými - moti-
vačními rysy, a v dospělosti nezávislém na bi-
ologických potřebách, hovoří Allport. V Lewi-
nově teorii motivace se setkáváme s chováním 
motivovaným určitým napětím, zapříčiněným 
biologickými potřebami nebo např. záměry. 
Hull přikládá velký význam primárním pu-
dům, které motivují veškeré chování. Hebbova 
teorie předpokládá „zajištění“ chování energií 
(determinovaná aktivitou nervového systému) 
a organizování a řízení chování získanými ko-
gnitivními proměnnými. (Švancara, 1986) 

K základním motivačním faktorům patří výše 
zmíněná potřeba, kterou prožíváme subjektiv-
ně jako nedostatek něčeho, co je pro nás ne-
zbytné. Kromě základních biologických potřeb 
sem zahrnujeme celou škálu potřeb vyšších - 
viz například typologie dle Maslowa. Pesso a 
Boyden (2010) hovoří ve svém terapeutickém 
směru o pěti základních potřebách - potřebě 
péče, místa, bezpečí, podpory a limitu. V pří-
mé práci s klientem v náročné životní situaci 
se můžeme setkávat s deficity výše zmíněných 
potřeb různé intenzity i délky trvání a stejně 
tak se s tímto setkáváme při práci s agresivním 
klientem. Výrost, Slaměník (2008) řadí k mo-
tivačním faktorům také potřebu moci. Tu je 
možno definovat jako touhu někoho ovládat, 
ovlivňovat, řídit, mít nad ním kontrolu. Často 
je potřeba moci kompenzací pocitu méněcen-

nosti a slouží k zvyšování vlastní hodnoty 
(Adler, 1994). Potřeba moci může být moti-
vem pro online agresory, kteří svými útoky v 
kyberprostoru oběť limitují - mohou tak činit v 
podstatě kdykoli a zvyšují si svoji hodnotu, 
aniž by se museli s kýmkoli přímo konfronto-
vat. Jediné, co potřebují, je jistá dovednost a 
orientace v informačních a komunikačních 
technologiích. Zájem je oproti potřebě vědomě 
aktivnější a je vázán ke konkrétnímu předmě-
tu. Hodnoty a hodnotová orientace jako moti-
vační faktory člověka a jeho činnost po psy-
chologické stránce orientují. Postoj jako hod-
notící vztah předpokládá pozitivní či negativní 
vztah k předmětu, jedinci. Stejně, jako motiv, 
se postoj vztahuje k zaměřenosti lidského cho-
vání nebo činnosti (Výrost, Slaměník, 2008). 
Z výsledků projektu specifického výzkumu 
u 250 adolescentů mj. vyplývá, že motivem 
pro agresivní online jednání je negativní vztah, 
postoj k oběti. Za východisko pro utváření no-
vých motivů můžeme považovat podmiňování 
emocí, ale také napodobování modelů a důsled-
ky vlastního chování. Opět lze konstatovat, že 
to, co nám přináší úspěch, uspokojení, potvrze-
ní naší osoby, máme tendenci nadále opakovat. 
Jestliže pošleme výhružnou, obtěžující texto-
vou zprávu, mail nebo zašleme fotomontáž, 
případně vyvěsíme na web materiál, který ně-
jakým způsobem škodí jedinci, a přináší nám 
to pocity moci nad druhým člověkem, potvrzu-
jeme si, že „na to máme“ - často proto, že v re-
álné situaci bychom si toto nedovolili. Nako-
nečný (1999) hovoří o zdrojích motivace inter-
personálního chování, mezi něž zahrnuje mj. 
agresi - tendenci ubližovat druhým lidem fy-
zicky, verbálně nebo jiným způsobem. Dále 
upozorňuje na identifikaci s agresorem, tzv. de-
fenzivní identifikaci. Smyslem je paralyzování 
útoků agresora. Tomuto nasvědčují průběžné 
výsledky výzkumu, kde byli respondenti dota-
zováni na předpokládané motivy agresivního 
jednání v kyberprostoru. Většina z nich před-
pokládá, že na projev kyberšikany by reago-
vali stejně - oplatili by týmž útokem, aby dali 
agresorovi najevo, že se mu může stát totéž.  

ADOLESCENCE 
Adolescenci můžeme diferencovat na fázi čas-
nou, střední a pozdní. Významnou hodnotou 
pro adolescenty jsou sebepojetí, sebereflexe a 
seberegulace. Kromě odpovědí na otázku „kdo 
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jsem“ je pro adolescenty důležité vědomí vlast-
ní stability, kompetence a pohody. Zejména 
v pozdní adolescenci jsou časté otázky týkající 
se vlastního místa a směřování, ale také otázky 
směřující ke spokojenosti s vlastním životem 
(Macek, 2003).  

Diferenciace adolescence dle Macka (2003) 
přináší následující charakteristiky v konkrét-
ních jednotlivých fázích: 

Časná adolescence zahrnuje období od deseti 
do třinácti let je charakteristická především 
změnami tělesnými (Macek, 2003). Současní 
časní adolescenti mohou svůj zájem o vrstev-
níky rozšířit o online přátelství s vrstevníky z 
různých světových kultur. Případně jim virtuál-
ní prostředí sociálních sítí nabízí možnosti 
k uzavírání přátelství s těmi, které znají výhrad-
ně v online prostředí (Slaninová, Havigerová, 
2011). 

Střední adolescence začíná od 14 let a končí v 
16 letech. Jde o období vlastních úvah a hod-
nocení adolescentů. (Macek, 2003) Hodnocení 
a sebehodnocení může v současné době pro-
bíhat právě prostřednictvím informačních ko-
munikačních technologií. Děje se tak v rámci 
různých „sekcí“, např. na sociálních sítích, jako 
je hlasování, chaty, sdílená témata, blogy, sta-
tusy, profily… (Slaninová, Havigerová, 2011).  

Pozdní adolescence se datuje od sedmnácti let 
a končí kolem dvacátého roku. Tato fáze expli-
citně směřuje k dospělosti, je zde akcentován 
sociální aspekt identity (Macek, 2003). 

FORMY KYBERNETICKÉHO NÁSILÍ 
A ONLINE AGRESIVNÍHO CHOVÁNÍ  
Jednou z forem kybernetického násilí je dětská 
pornografie, která z více než jedné poloviny 
pochází z USA a téměř jedna čtvrtina z Ruska. 
Za těmito velikány následuje Španělsko a po-
někud překvapivě, s ohledem na důraz opatro-
vání životního prostředí a propracovaný sys-
tém sociální pomoci, představitel severské ev-
ropské země - Švédsko (Madrinan, 2005). Tak-
též v naší zemi se, bohužel, setkáváme s tímto 
fenoménem častěji než tomu bylo v letech mi-
nulých (První rok Internet Hotline, 2008).  

Další variantou je kybergrooming. Agresoři se 
zde chovají tak, aby přiměli oběť k osobnímu 
setkání. Takové setkání může končit sexuálním 

zneužitím oběti, případně fyzickým násilím, 
zneužitím pro dětskou prostituci a k výrobě 
dětské pornografie (Kopecký, 2010). Kyberg-
roomingem jsou ohroženi jedinci, především 
děti, kteří tráví mnoho času v online prostředí 
a komunikují s neznámými lidmi.  

Cyberstalking je počítačová forma stalkingu - 
opakovaného a stupňovaného obtěžování růz-
ných forem a intenzity (Co je to stalking a 
cyberstalking, 2011). Příznivé ve vztahu k pro-
blematice stalkingu, potažmo cyberstalkingu 
je, že od r. 2010 je stalking trestným činem. 
Rovněž se mezi oběťmi nevyskytují děti.  

Kyberšikana (cyber bullying) bývá označová-
na jako jednání, kdy agresor využívá elektro-
nické prostředky k ubližování druhým. Podob-
ně o kyberšikaně hovoří např. Hinduja, Patchin 
(2008, s.152): „Kyberšikana je zneužití ICT k 
cílenému ubližování a obtěžování oběti.“ 

Smith, Mahdavi, Carvalho a kol. (2008, s.376) 
definují kyberšikanu jako: „úmyslné, opakující 
se a nepřátelské chování jedince nebo skupiny 
s cílem ublížit oběti za použití informačních a 
komunikačních technologií.“  

Mesch (2009, s.387) označuje kyberšikanu ja-
ko „užívání informačních a komunikačních 
technologií k úmyslnému zraňování druhých.“ 

Jedná se např. o hlasování, diskuse a pomluvy 
na účet konkrétního jedince, s cílem mu ublí-
žit, ponížit ho, zesměšnit. Z výzkumného šetře-
ní projektu E-bezpečí mj. vyplývá, že téměř 
polovina českých dětí je vystavena některé 
z forem kyberšikany. V rámci výzkumu byly 
sledovány nejčastější projevy kyberšikany, me-
zi které patří např. dehonestující útoky (nadáv-
ky, urážení nebo ponižování realizované pomo-
cí textových zpráv, e-mailů, na chatu, v disku-
zi a dále publikací zesměšňujících fotografií, 
audio nebo audiovizuálních nahrávek), vyhro-
žování a vydírání, útoky na elektronické účty 
(e-mailové, diskuzní, účty ke vzdělávacímu 
prostředí atp.) a jejich manipulaci, případně 
zneužití např. ke kyberšikaně (Krejčí, Kopec-
ký, 2009). 

VÝZKUMNÉ ŠETŘENÍ  
Výzkumné šetření proběhlo v dubnu a květnu 
2011 na základních školách a gymnáziích 
v Královéhradeckém a Pardubickém kraji.  
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Jedním z cílů výzkumu bylo získat a analyzo-
vat data vypovídající o subjektivních předpo-
kladech motivů k agresivnímu chování ve vir-
tuálním prostředí. Věková kategorie 250 res-
pondentů, 228 žáků základních škol a 22 stu-
dentů šestiletého gymnázia, zahrnovala období 
časné a střední adolescence. Vzhledem ke kon-
cipování výzkumu a věku respondentů byly 
zkoumaným osobám předloženy informované 
souhlasy pro jejich zákonné zástupce. Až na 
dvě výjimky zákonní zástupci vyslovili sou-
hlas se zařazením svých dětí do výzkumného 
šetření.  

Metodami sběru dat byly dotazník a modelové 
situace. Dotazník zjišťoval postoje adolescentů 
k informačním a komunikačním technologiím 
a ke kyberšikaně v rovině kognitivní, behaviou-
rální a emocionální. Pro téma předpokláda-
ných motivů k agresivnímu chování ve virtuál-
ním prostředí tvořil orientační a úvodní meto-
du. Modelové situace byly koncipovány pro 
roli potencionálního kyberagresora a zjišťova-
ly subjektivně předpokládané motivy k agre-
sivnímu chování (v tomto případě konkrétně 
ke kyberšikaně), dále byla zkoumána předpo-
kládaná míra ohrožení pro oběť, pocity viny ve 
vztahu k agresivnímu jednání a pravděpodo-
bnost takové jednání realizovat.  

Analýza dat byla zaměřena v této fázi vý-
zkumu na deskripci a orientovala se na zjištění 
frekvencí výskytu zkoumaných jevů.  

Dotazníkové šetření přineslo následující zjiště-
ní. Internet používá 110 chlapců a 134 dívek, 
email 102 chlapců a 126 dívek. PC her, kde se 
předpokládala vyšší frekvence ve prospěch 
chlapců, se účastní 99 chlapců a 73 dívek. 
Opět předpokládaná diference dle pohlaví res-
pondentů se objevila v používání sociálních sí-
tí. Facebook používá a má zde profil 82 chlap-
ců a 126 dívek. Můžeme konstatovat, že dívky 
inklinují mnohem významněji ke komunikaci, 
sdílení a setkávání v rovině mezilidských vzta-
hů, přičemž udržují ty stávající nebo zakládají 
nové (často existující pouze ve virtuálním pro-
středí). Naproti tomu chlapci mají vyšší ten-
denci trávit čas hraním PC her. Toto zjištění 
koresponduje se závěry výzkumného šetření 
projektu specifického výzkumu Konstrukce 
identity a experimentování s identitou na soci-
álních sítích u současných adolescentů - chlap-
ci využívají internet, když se nudí a chtějí se 

bavit a dívky především pro komunikaci, vy-
tváření a udržování mezilidských vztahů (Sta-
šová et al., 2010). Informace o tématu kyber-
šikany mají respondenti nejvíce z médií - pro 
131 je zdrojem informací televize, 99 se o ky-
beršikaně dovědělo na počítači a 68 responden-
tů získalo informace z tisku. Následuje druhý 
frekventovaný zdroj informací, část responden-
tů má informace o kyberšikaně také ze školy.  

Kladný vztah ke kyberšikaně vyjádřil z 250 žá-
ků a studentů pouze jeden respondent. Naopak 
proti kyberšikaně se jednoznačně staví nadpo-
loviční většina respondentů (73 chlapců a 101 
dívek). Za nebezpečnou považuje kyberšikanu 
rovněž nadpoloviční většina dotazovaných, 
v poměru 67 chlapců ku 101 dívce. Ve vztahu 
k agresivnímu chování ve virtuálním prostředí 
bylo zjištěno, že z celkového počtu 250 respon-
dentů se jako kyberagresor zachovalo 7 chlap-
ců a 4 dívky, a to pouze jedenkrát. Opakovaně 
realizovalo nějaký druh kyberšikany 5 chlapců 
a 2 dívky. Ve výčtu konkrétního jednání se 
jednalo nejčastěji o zamykání hrací místnosti 
u PC her - toto se týkalo výhradně chlapců. 
Dívky se orientovaly směrem k zasílání texto-
vých zpráv a mailů. Předmětem byly v tomto 
případě pomluvy (např. na sociálních sítích), 
napadání, nepravdivé a dehonestující informa-
ce. Realizované jednání koresponduje s rozdíl-
nou tendencí využívat virtuální prostředí dle 
pohlaví. V dotazníkovém šetření se neprokázal 
rozdíl mezi výše zmíněným v rovině časné a 
střední adolescence. 

Z vyhodnocení modelových situací pro předpo-
kládanou roli agresora byly vybrány, s ohledem 
na předchozí zjištění v dotazníkovém šetření, 
následující formy kyberšikany. Zasílání zraňu-
jících a výhrůžných textových zpráv a mailů, 
dále hlasování a pomluvy na sociálních sítích, 
zabraňování ve hře a napadání protihráče při 
PC hrách. U všech výše zmíněných modelo-
vých situací byla zaznamenána vysoká četnost 
zamítavých odpovědí. Respondenti jsou toho 
názoru, že k takovému jednání by je většinou 
nic nemotivovalo. Drobné rozdíly nacházíme u 
nejčastěji uvedených variant předpokládaného 
agresivního chování. V prvém případě se v 57 
případech objevil motiv pomsty. Výčet 61 od-
povědí vypovídá o kontextu kyberšikany s vzta-
hy v reálném prostředí a jako motiv je uveden 
negativní vztah, nenávist a zlost směrem k obě-
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ti. Méně než jedna polovina respondentů před-
pokládá, že takové jednání znamená pro oběť 
maximální pocit ohrožení, což koresponduje se 
stejnou četností předpokládaného pocitu viny 
u potencionálního agresora. Hlasování a pomlu-
vy na sociálních sítích předpokládá ponejvíce 
motiv negativního vztahu k oběti, a to v 57 pří-
padech, 35 odpovědí vyznělo ve prospěch mo-
tivu bavit se, což může korespondovat s ten-
dencí zejména dívek realizovat kyberšikanu 
v kolektivu - typ kyberagresora nazvaný trefně 
„sprostý holky“ (Kavalír, 2009). Pro motiv 
pomsty svědčí 31 odpovědí. Předpokládané po-
city ohrožení oběti vyjádřilo 83 respondentů a 
73 žáků a studentů počítá s pocity viny, pokud 
by se chovali takovým způsobem. Předpoklá-
daná motivace realizovat kyberšikanu v rámci 
PC her by byla dle výpovědí respondentů mo-
tivována zejména negativním vztahem k oběti/ 
protihráči, a to v 47 případech. Touha oplatit 
oběti to samé jednání byla zvolena jako motiv 
celkem 25krát. U této modelové situace byla 
zjištěna diference v pocitech viny potencionál-
ního agresora. Oproti předchozím variantám 
kyberšikany respondenti spíše nepředpokládají 
pocity viny a tato odpověď se objevuje 77krát. 
Je možné vidět souvislost mezi motivem opla-
tit to samé jednání a tendencí nemít pocity vi-
ny. Je zde patrna tendence oběti ukázat agreso-
rovi, že to samé dovede také (viz téma defen-

zivní identifikace v úvodní části textu). Pocit 
ohrožení na straně oběti předpokládalo 77 res-
pondentů. nejednali.  

ZÁVĚR  
Nejčastější a nejvíce frekventovanou odpovědí 
na předpokládanou motivaci ke zkoumanému 
agresivnímu chování - kyberšikaně, bylo „nic“. 
Většina respondentů předpokládá, že ke kyber-
šikaně by je nic nemohlo motivovat a že by 
toto nikdy neudělali. Můžeme hledat souvis-
lost s adolescentním postojem, který je striktní. 
Pro adolescenty je typické tvrzení: „…mně se 
to stát nemůže, to bych nikdy neudělal…“ a 
často se ve výsledném efektu neslučuje se sku-
tečností. Častým motivem pro agresivní cho-
vání byly nenávist a zlost - zde můžeme před-
pokládat přesah reálných vztahů do virtuálního 
prostředí. Z doposud realizovaných výzkumů 
vyplývá, že často je kyberšikana v návaznosti 
na předchozí vztahy jedinců a online agresivní 
chování může být reakcí na agresivní chování 
v reálném prostředí. Rovněž je virtuální pro-
středí příležitostí pro ty jedince, kteří se zde ve 
svém jednání cítí bezpečněji a jednají případně 
anonymně nebo pod jinou identitou.  
 
Příspěvek vznikl jako výstup z Projektu specifického vý-
zkumu Kyberšikana u adolescentů (zak. 2118, činnost 1210, 
prac. 01280, rok 2011), realizovaného na UHK.  
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TELEVIZE U NÁS A VE ŠVÝCARSKU 
Náhled na obsahovou strukturu pořadů a komunikace televize s diváky dříve i dnes  

 

TELEVISION IN OUR COUNTRY AND IN SWITZERLAND 
The preview on content and structure of programme and communication of the television with its 

audience in the past and today 

Anita Jirovská 

Pedagogická fakulta, Universita Karlova v Praze 
Charles University of Prague, Faculty of Education 

Abstrakt: Článek se věnuje otázce historického i současného vývoje televize z hlediska obsahové 
struktury televizního vysílání, stejně jako odlišnosti komunikace televize s divákem. Vychá-
zí z výrazné historické odlišnosti dvou států. Švýcarsko, které je zatíženo multilingvností a 
multikulturností, porovnává s Českou republikou, jejíž televizní program byl do určité míry 
podřízen politickému systému.  

Abstract: The article deals with the issue of historical and contemporary developments in terms of 
television content broadcasting structures, as well as differences in communication of the 
television with the audience. Based on the significant historical difference of two states -
Switzerland, which is loaded with multilingualism and multiculturalism, compared with the 
Czech Republic, whose television programme was to some extent subordinated to the politi-
cal system. 

Klíčová slova: Televize, struktura pořadů, komunikace, Česká republika, Švýcarsko.  

Keywords: Television, structure of programme, communication, Czech Republic, Switzerland. 

ÚVOD 
Média, mediální výchova, obava z médií, pozi-
tivní vliv médií. Témata, která jsou stále dis-
kutovaná, a které přinášejí stále další otázky, 
provokují k dalším zamyšlením a k napsání 
dalších článků a knih. Dva tábory stojící proti 
sobě, v nichž, přikloníte-li se ke straně jedné, 
následuje salva otázek. Chceme ale vůbec sly-
šet odpověď? A je vůbec možné ji dát? Bude-
me-li si chtít najít co nejrychlejší argument na 
to, proč nechat vliv televize jejímu vlivu, a pře-
stat diskutovat, můžeme říct, že knihy byly stej-
ně diskutovány, obdobně pohádky, ale dnes, ja-
koby se po těchto diskusích slehla zem. Ale 
potom se zamysleme nad tím, zda nás historie 
skutečně nemá o něčem poučit. Nemělo nás 
Utrpení mladého Wethra upozornit na to, že 
médium může mít i dalekosáhlé následky? Že 
může být i, v přeneseném slova smyslu, zbraní? 
Co bychom ale vyřešili, kdybychom zakázali 
literaturu, o níž se domníváme, že by mohla být 
nebezpečnou. Začneme-li zakazovat kvalitní 
literaturu jen proto, že na někoho může mít 
špatný vliv, povede to jedině k vydávání Sam-
izdatu a k „hladovění“ čtenářů. A máme vůbec 

právo, hledět na všechny knihy jako na nebez-
pečí jen proto, že jich několik vyvolalo neče-
kané reakce? Můžeme zakázat rádio jen proto, 
že lidé v roce 1939 po odvysílání románu 
H. G. Wellse Válka světů vyběhli do ulic v do-
mnění, že je země napadena mimozemšťany? 
Dovoluji si tvrdit, že většina z nás by na tyto 
otázky odpověděla ne. A stejně tak to je i u te-
levize. Není řešením začít zavírat oči před tele-
vizním vysíláním, není řešením dělat, že televi-
ze neexistuje, ale stejně tak není řešením dělat, 
že televize nemá negativní účinky. Televize, 
dovoluji si tvrdit, je po internetu nejsilnějším 
médiem. Umožňuje nám slyšet a vidět obraz in 
natura. Ne tak, jak si jej představíme ve vlastní 
mysli, ale tak, jak si jej představil režisér. Ten 
nám tak vkládá do naší mysli obrazy, které by-
chom si sami třeba nikdy nepředstavili, a nebo 
naopak, bychom si je představili ještě horší, to 
už je ale otázka jedinců. Někdo by mohl namít-
nout, že právě tím, že televize obrazy přímo 
ukazuje, nerozvíjí tolik vlastní fantazii, a tím 
pádem de facto ovlivňuje méně. Ale tomu si 
opět dovolím oponovat. Tím, že nám televize 
dává obrazy, zůstává už pouze jeden smysl, 
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jak prožít danou situaci - chuť nebo hmat. Ny-
ní si ale položme znovu otázku: Je-li televize 
silnějším médiem než literatura a rozhlas, při-
čemž obě tato media dokázala přesvědčit své-
ho „diváka“ k nějakému činu, neměli bychom 
si z toho vzít ponaučení, a snažit se naučit 
správně toto médium ovládat dříve, než příliš 
ovládne ono nás? A opět se zde probouzí další 
otázka. Pokud je silnější médium internet, ne-
měli bychom se naučit prvotně zacházet s ním? 
Měli. Jak se ale chceme vypořádat se silnějším 
nepřítelem, který v sobě ukrývá i televizi, po-
kud se nenaučíme zacházet nejdříve s jednou 
jeho součástí? Součástí internetu je i televize, a 
proto se jí nemůžeme přestávat věnovat, spíše 
naopak. Dostupnost jakéhokoliv pořadu je da-
leko větší, a proto bychom s ním měli umět za-
cházet stejně dobře jako s dalšími internetový-
mi nebezpečími a psychickými poruchami ja-
ko je netholismus, které tak hrozí. 

Bylo již sepsáno mnoho literatury na toto té-
ma, které se snaží či dokonce odpovídají na 
problematiku televize. Já si chci však poklást 
otázku jinou.  

KDE ZAČÍT?  
Uvážíme-li veškeré pořady, jež se vysílají v 
televizi, a které máme možnost shlédnout, ať 
pořady vzdělávací či zábavné, zpravodajství či 
/s horory, komedie či kriminálky, liší se nějak 
dostupnost těchto pořadů v závislosti na způso-
bu, jak začala televize vysílat? Je možné, že u 
nás, v České republice, či Československu měl 
náhlý a prudký nárůst komerčních televizí vliv 
na kvalitu vysílaných pořadů? Na kvalitu jazy-
ka a programové skladby? Či poklidný nástup 
komerčních televizí například ve Švýcarsku 
měl možnost více uhlídat kvalitu vysílaného a 
zareagovat na ni? Měla Švýcarská televize vět-
ší možnosti připravit školy na právě negativní 
prvky v televizi, a více rozvinout Mediální vý-
chovu než je tomu u nás? Měla větší možnost 
ubránit se a ubránila se „rychlokvaškám“ ame-
rických produkcí, které pro menší finanční ná-
ročnost raději použijí stejný scénář, hlavně 
když se tam dostatečně střílí? A jak ovlivnila 
vývoj tamní televize jazyková různorodost? Je 
tedy programová skladba i nadále ovlivněna 
historickým vývojem? A hlavně, má to vůbec 
nějaký vliv na spotřebitele? A pokud ano, jaký? 
Můžeme se z jejich přístupu nějak poučit? 

Otázek je zde až příliš mnoho na to, abychom 
si na všechny mohli odpovědět. Pokusme se 
tedy alespoň nahlédnout do historie, naší i Švý-
carské, a pokusme se odkrýt alespoň některé 
odlišnosti a některé zajímavosti, které by stály 
přinejmenším za zamyšlení. 

JAK TO BYLO U NÁS 
Začněme několika technickými údaji. První 
pokusné vysílání televize v Československu se 
konalo již 23. 3. 1948 v Tanvaldě, kde byla 
vědci Vojenského technického ústavu uskuteč-
něna ukázka pro veřejnost. Zkušební televizní 
vysílání ze Studia Praha v Měšťanské Besedě 
bylo zahájeno 1. května 1953 a 25. února 1954 
bylo prohlášeno za pravidelné. Zpočátku tele-
vize vysílala pouze tři dny v týdnu (v létě 2 
dny), posléze se počet vysílacích dnů rozšířil 
na čtyři a na šest dní v týdnu, až se od 29. pro-
since 1958 začalo vysílat po celý týden. Na 
obsah televizního vysílání zpočátku nebyl brán 
zřetel. Vláda se snažila z počátku televizi pře-
devším podporovat jako technickou novinku, 
neboť se obávala, že by se lidé obrátili směrem 
k televiznímu vysílání za hranicemi. Ke změně 
ve vnímání televize došlo již roku 1957, kdy 
již počet televizních licencí přesáhl půl milió-
nu, a vláda si začala uvědomovat, že televize 
může mít nějakou moc, a tu chtěla mít pod 
kontrolou. Tak došlo k institucionální změně 
fungování Československé televize a k prvním 
personálním čistkám. Televize, ať již u nás či 
v cizině, zpočátku čerpala obsahový materiál 
z rozhlasu, divadla a filmu. Hotové filmy byly 
přenášeny televizí stejně jako přenosy z divad-
la. Rychlost a přímost televize však vybízela 
k žurnalistice a tak netrvalo dlouho, a zpravo-
dajství začalo nahrazovat týdeníky v kinech. 
Obrovský rozmach žurnalistiky a dokumenta-
ristiky v 60. letech, byl ale následován i prv-
ním zákonem o Československé televizi, který 
jednoznačně stanovil, že televize slouží cílům 
a plánům komunistické strany. Na všech praco-
vištích fungoval tak zvaný úřad tiskového do-
hledu, který měl za úkol dohlížet, aby do vysí-
lání neprošlo nic, co by mohlo být závadné ne-
bo proti cílům strany. Šéfredaktoři jednotli-
vých televizních redakcí se pravidelně účast-
nili porad s ideologickým tajemníkem ÚV 
KSČ, který hodnotil uplynulé vysílání a předá-
val aktuální pokyny a úkoly. Televize se však 
nestala pouze ideologickým slepým nástrojem, 
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ale také šiřitelem informací, kultury a vzdělá-
vání, a někdy i odvážným kritikem. Televize 
měla za úkol vytvářet program, který bude pod-
porovat výchovu, tvůrčí iniciativu lidu, vzdělá-
vat a přispívat tak k dovršení kulturní revolu-
ce. Jen pro zajímavost si uveďme porovnání, 
jaké myšlenky byly za programovou skladbou 
několika států světa. Sovětský svaz upřednost-
ňoval ve své době sociální, vzdělávací a revo-
luční pohled, USA naopak již v té době chla-
páctví, bezproblémovost, humor a optimismus. 
A Německo - bylo zmítáno sebezpytnými roz-
pory poválečného člověka. 

Sedmdesátá a osmdesátá léta u nás jsou léta 
seriálová. Tato epocha dala vzniknout napří-
klad seriálům F. L. Věk, Fantom operety, Byli 
jednou dva písaři, ale i Žena za pultem nebo 
Nemocnice na kraji města, více spjatými s rea-
litou a běžným životem. V osmdesátých letech 
navíc došlo ke změně struktury zpravodajských 
pořadů, své místo na slunci měly vzdělávací 
pořady, snímky s přírodní tématikou, magazí-
ny podle zálib diváků a programy pro děti, vy-
sílané hlavně v odpoledních hodinách. 

30. listopadu 1989 oznámil nový televizní ře-
ditel, že Československá televize přestala být 
ideovým nástrojem jedné strany a od roku 1990 
otevřela ČST brány nositelům nejrůznějších ná-
zorových proudů. Měnily se znělky i pořady. 
V roce 1992 byla Česká televize ustanovena 
jako vysílající organizace veřejné služby, na 
státu nezávislá, jejíž programová struktura, fi-
nancování a kontrola odpovídala v základních 
rysech standartním modelům evropských de-
mokracií.  

Zcela nová situace nastala v roce 1994, kdy 
zahájila vysílání TV Nova. Úspěch Novy a po-
sléze i Primy přiměl Českou televizi k řadě 
programových změn. Snahou bylo zachovat fi-
losofii skladby veřejnoprávní televize. Nene-
chat se zviklat komerční představou diváka, 
ale vycházet vstříc i popularitě diváckých oče-
kávání. Mezitím TV Nova získávala řadu divá-
ků. Jejím původním plánem bylo začít s vysílá-
ním ověřených amerických a britských filmů a 
filmů české provenience, posléze se měla tele-
vize Nova orientovat na evropskou televizní 
kulturu a vysílat hlavně filmy francouzské a 
italské. Tento plán byl však nahrazen holly-
woodskými filmy a seriály, u nichž zůstalo až 
dodnes. TV Nova přišla s novými tématy tele-

vizních pořadů, jež do té doby českému divá-
kovi nebyly známy, a tak se objevil na obra-
zovkách sitcom, soap opera, či jiné programy 
koupené na klíč od zahraničních společností. 
Objevovaly se nové zábavné pořady, ale i ero-
tický magazín, nebo nekonečné seriály a inves-
tigativní pořady, jako např. Na vlastní oči. TV 
Nova zaujala novotou, „neokoukaností“ a do-
voluji si říct, jednoduchostí. Vyplnila mezeru 
na trhu, zajistila snadnou zábavu diváků, s tím 
se musela Česká televize vyrovnat. 

V září 1995 byl Statut ČT rozšířen o kodex ob-
sahující mj. následující preambule: divák na 
prvním místě, zvláštní pozornost dětskému di-
vákovi, umělecké pořady a vkus, zákaz diskri-
minace, presumpce neviny, respekt soukromí, 
pravidla pro zobrazování násilí v televizi, ale i 
otázku jazykového projevu. 

JAK TOMU BYLO VE ŠVÝCARSKU?  
První projevy směřující k vývoji televize ve 
Švýcarsku pocházejí z roku 1939. Roku 1947 
byla vytvořena první televizní společnost, kte-
rá byla složena pouze z techniků, kteří se o tři 
roky později vydávají studovat informace o te-
levizi do USA. V roce 1951 bylo vládou roz-
hodnuto o jednom zkušebním roce vysílání, o 
necelý rok později bylo uděleno povolení k vy-
sílání první televize - SGR. Zároveň s ní byla 
národní radou jmenována komise, jež se měla 
zabývat otázkou kultury a televize. Ve stejném 
roce jako u nás začíná i první vysílání švýcar-
ské televize SGR v Curychu, ale již o rok poz-
ději je vytvořen program Eurovize, spojený 
s prvním živým vysíláním a se zahájením vysí-
lání ve frankofonní části Švýcarska, televizí 
TSR. Snahou Švýcarska je, aby i v televizních 
stanicích byla dodržena jazyková odlišnost 
čtyř regionů. Postupně tedy vznikala nejen 
francouzská a německá televizní stanice, ale 
nakonec se televize rozšířila i do italské a na-
posled do románské oblasti. Již roku 1958 
SGR nabídla projekt, v němž uveřejnila návrh 
provozování televize bez finančního státního 
příspěvku, který by byl nahrazen příjmy z re-
klamy, avšak Asociace vydavatelů novin a re-
klamních agentů nabídla televizi 2 miliony 
franků ročně, pokud se vysílání reklamy zřek-
ne. SGR tuto nabídku přijalo spolu s 8,4 milio-
ny podpory od státu, a začíná pravidelné vysí-
lání celostátní veřejnoprávní televize. V této 
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době zažívá švýcarská televize strmý rozvoj. 
S novým programovým ředitelem přichází i 
nové programy, nová vysílání, divadelní před-
stavení, varieté, balet společně se snahou o vy-
tvoření magazínu, který by odkrýval taje všech 
kontinentů a stejně jako pořady vedoucí k roz-
halení politického světa jsou zárukou úspěchu. 

Tvorba programů probíhala v kruhu televizních 
režisérů společně s programovým ředitelem. 
Ten vyžadoval na každý den originální vysílá-
ní a doplňoval program vyměněnými nebo za-
koupenými pořady z Curychu, přičemž vysílá-
ní z obou televizních stanic je doplňováno o 
italský komentář a vysíláno v italské oblasti. 

Šedesátá léta jsou i nadále znakem rozmachu 
televizního vysílání a tak se televize postupně 
stává běžnou součástí života. Je oknem otev-
řeným do světa, které zůstává až do roku 1965 
neposkvrněné komercí. Typickými programy 
této doby jsou např. informační magazín Kon-
tinenty bez víza, měsíčník, který přinášel kaž-
dému divákovi informace z celého světa nebo 
programy z koprodukce a získané obchodová-
ním ve filmové oblasti, což se stalo běžnou pra-
xí. Kinem pravda je nazývána televize upřed-
nostňující člověka a zachycující realitu každo-
denního života. Točí se záznamy večerních 
show, her a divadelních představení, stejně jako 
se objevují zcela nové scénáře pro televizní 
hry a dokumentární pořady. Pro režiséry jsou 
šedesátá léta obdobím svobody jednání, která 
jim umožnila prozkoumat všechny možnosti 
pro nové druhy televizní práce. „Režisér je 
král, kameraman princ a novinář společník 
prince k rozhovorům.“ 

Ve Švýcarsku jsou léta sedmdesátá ve znaku 
globalizace a s ní satelitní přenosy s neslýcha-
nou všudypřítomností. To se odráží i v progra-
mu. Rychlost a přímost informací upoutává 
diváky a tak na konci 70. let má 95 % švýcar-
ské populace tři národní televizní kanály. Pro 
televizi je to období informací, obrovského 
množství monografií, magazínů a nového vysí-
lání. Po minulém desetiletí, které bylo deseti-
letím filmové režie, jsou, na rozdíl od nás, ob-
dobím žurnalistiky až léta sedmdesátá. Politic-
ká scéna se o televizi již začíná zajímat čím 
dál tím více. 

Osmdesátá léta, kdy u nás dochází k změně 
programové struktury, jsou ve Švýcarsku do-
bou elektronické revoluce. Lehčí videotechni-

ka je velkou pomocí nejen pro aktuální repor-
táže, ale i pro dokumentaristiku. Tato doba ale 
přináší i velké množství konkurence zahranič-
ních vysílacích stanic. Problematika vícejazyč-
ného Švýcarska začíná být v tomto okamžiku 
velmi citelnou. Frankofonní oblast Švýcarska 
si rozšiřuje své obzory na francouzských tele-
vizních stanicích, německé vysílací stanice jsou 
dokonce připraveny na využívání nepřesyce-
nosti trhu švýcarských televizí, a do svého vy-
sílání v tomto státě zařazuje švýcarské okénko 
s reklamou švýcarských obchodníků. Ti tak 
finančně podporují německou televizi na místo 
vlastní. Švýcarská televize se však snaží udržet 
si stále své postavení na trhu a kromě nemalé 
koprodukční aktivity se snaží nasytit trh tím, 
co sám nejvíc žádá, a udržet pořady, které si 
svou úspěšnost drží již přes 40 let.  

To se projevuje v tamní programové struktuře. 
Již od 90. let se vědci zabývají otázkou vlivu 
mediálního programu na diváka. S přibývající 
komercializací médií tyto diskuse přibíraly na 
intenzitě. Tématem číslo jedna byl televizní 
obsah a žánr. Tomu také odpovídala skuteč-
nost, že zákon o rozhlasovém a televizním vy-
sílání platný do roku 1991 byl daleko důsled-
nější a přísnější, než omezení stanovená Ev-
ropskou komisí. Postupně však obecný názor 
došel k tomu, že kvalita vysílaného nemůže 
být brána jako jediný ukazatel, a že je podříze-
na mediální produkci, divákovi, jenž musí být 
programem zaujat. Stejně tak tomu bylo ostat-
ně i v USA, kde od roku 1934 platil až do 60. 
let Haysův kodex, představující podrobný sou-
pis nežádoucích scén a témat, jež by se ve 
filmu, a tedy i v televizi neměly objevovat. 
Kodex závazný jak pro domácí tvůrce, tak pro 
zahraniční distributory byl však zbaven plat-
nosti v okamžiku, kdy se ukázalo, že sex a ná-
silí mohou být pro publikum atraktivní.  

Tvorba televizních programů a ochrana diváka 
ve Švýcarsku je, řekněme, několikastupňová. 
Federální zákon o rozhlasu a televizi popisuje 
ve větších detailech závazky a povinnosti tele-
vizních stanic - nepodjatý obsah, přispívání k 
informovanosti, vzdělávání a zábavě diváků.  

V rámci revize federálního zákona o rozhlaso-
vém a televizním vysílání z roku 1991 bylo na-
vrženo, aby se některé povinnosti pro veřejno-
právní televize vztahovaly i na privátní kanály. 
To však bylo odmítnuto. K mediím samozřej-
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mě patří práva daná zákonem, jako je právo na 
pravdivé informace a na svobodný názor, svo-
bodu slova, zákaz cenzury, ale stejně tak mají 
své povinnosti, jako je například zřízení nezá-
vislého orgánu na stížnosti na rozhlasové a te-
levizní vysílání, a dodržování povinností veřej-
noprávního vysílání.  

Celkem tedy program prochází několika kon-
trolami. První je kontrola uvnitř televizní sta-
nice. Zde je několik zástupců z každé jazykové 
oblasti, kteří mají pořad posoudit. Kromě toho 
si, stejně jako u nás, může každý občan stě-
žovat na vysílaný program. V takovém případě 
stížnost směřuje k radě pro rozhlasové a tele-
vizní vysílání, kde je posouzena a vyhodnoce-
na. Podle rozhodnutí je s ní dále nakládáno. 
V případě, že občan stížnost stále nepovažuje 
za vyřízenou, či je-li podána více uživateli, 
směřuje k obudsmanovi televizního vysílání. 
Pokud ani zde není divák spokojen, může stíž-
nost směřovat dál na Úřad nezávislých stížnos-
tí (UBI), který je součástí Bakomu, dozorčího 
orgánu pro vysílání, který kontroluje dodržo-
vání licenčních podmínek, právní ustanovení a 
další oblasti v dodržování zákonů. 

CO A KDO KONTROLUJE KVALITU 
POŘADŮ VE ŠVÝCARSKU?  
SRG - vnitřní kontrola SRG je prováděna 14 
členskými firmami, které se zaměřují na pod-
poru rozhlasového a televizního vysílání v 
kantonu, přičemž berou ohled na různé sociální 
vrstvy, aktuální stav společnosti a zájmové sku-
piny, ale také zda ctí a udržují kantonální cha-
rakteristiku. Vnitřní kontrola SRG má za úkol 
se chovat jako poradce ve fázi vytváření pro-
gramu, ale také programy sledovat a vyhodno-
covat reakce občanů při sledování vysílaných 
programů. To zajišťuje těsný kontakt televize 
s diváky, a dává to tak televizi neustálou zpět-
nou vazbu nejen sledovaností. Diváci tak infor-
mují televizi nejen o tom, co mají zapnuto v 
televizi, ale i o tom, co rádi sledují a budou 
sledovat. Dalším úkolem vnitřní kontroly SRG, 
jinak největší televizní stanice ve Švýcarsku s 
televizními stanicemi ve všech regionech, je 
podporovat veřejnou diskusi na téma politic-
kých programů v médiích. Do určité míry má 
vnitřní kontrola SRG rozporuplné postavení, 
neboť má podporovat programy, které SRG 

vysílá a zároveň zastávat práva diváků, a tedy 
kontrolovat a kritizovat jednotlivé programy.  

Součástí vnitřní kontroly je divácká rada, která 
je jmenována krajským ředitelstvím a čítá 6 
občanů. Tyto divácké rady jsou nezávislým 
orgánem uvnitř SRG, a jejich úkolem je zajistit 
bližší kontakt mezi řediteli programů a diváky, 
a zároveň radit ve všech aspektech, které se 
týkají programů. Členem tohoto sdružení se 
může stát jakýkoliv držitel švýcarského pasu. 
Celkem tyto rady mohou mít až 26 členů a 
scházejí se jedenkrát měsíčně. Veřejnost je 
informována o jejich činnosti prostřednictvím 
časopisu a komuniké v médiích. Jejich vliv na 
aktuální praxi je ale omezen. Vytvářejí pouze 
interní programový audit v tom nejširším slova 
smyslu. 

Pokud program projde přes vnitřní kontrolu 
SRG, následuje kontrola od nezávislých orga-
nizací Arbus a MediaForum, které se zabývají 
zpětným sociálním dopadem. 

Arbus je asociace zaměstnanců rádia a televize 
a nezávislá organizace diváků, aktivně se po-
dílející na mediální politice a prosazující kul-
turní a sociálně politické hodnoty. Účastní se i 
veřejných diskusí o mediální politice, jako je 
třeba změna federálního zákona o rozhlasovém 
a televizním vysílání, a sama pořádá veřejné 
diskuse o aktuálních otázkách. Zaměřuje se na 
přísnější pravidla pro reklamu, vyžaduje jejich 
striktnější omezení stejně jako sleduje dodržo-
vání pravidel sponzorství a požaduje nezávis-
lost televize na ekonomických tlacích, aby se 
tak mohla zvýšit kvalita publicistiky a kultur-
ních programů. Tato společnost byla založena 
již 1930, ale v současnosti počet členů ubývá a 
tak se snižuje i její vliv. Tato stagnace Arbusu 
nastala poté, co se při veřejné diskusi o refor-
mě švýcarského zákona o televizním a rozhla-
sovém vysílání pokusila prosadit návrh na vy-
tvoření mediální rady, která by měla patnáct 
členů z různých sociálních vrstev a která by 
měla větší pravomoce než stávající komise. 
Úkolem této rady by bylo dohlížet na celou me-
diální scénu - televize, rádio, internet, noviny a 
další, a to včetně soukromých subjektů a ve 
všech oblastech. SRG se však postavilo proti, 
a byl tak oslaben celkový vliv Arbusu. Přesto 
se i nadále Arbus snaží ovlivnit rozpor mezi 
ekonomickými zájmy televize a zájmy diváků 
na vysoké kvalitě programů. Určitou slabší 
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formou Arbusu je MediaForum, poskytující 
hlas spotřebtelům při utváření společnosti. 

Ať tedy hovoříme o jakékoliv zemi, a o jakých-
koliv snahách o zabránění ekonomického vlivu 
na televizi, stále vyhrávají levné scénáře pře-
táčené s malými obměnami, ale s hodně stříle-
ním. Ostatně, proč ne, je to levné a lidé na to 
koukat budou, když už nebude na co jiného. Já 
se ale dovolím vrátit k původnímu přirovnání 

k literatuře, a zeptám se, budeme-li číst pouze 
růžovou knihovnu a detektivky, nebude nám 
kvalitní literatura přece jen scházet? A pokud i 
tak necháme kvalitní literaturu stranou, k čemu 
nám potom toto medium bude sloužit? A bude 
nám vůbec sloužit?  

Nemůžeme nalézt jedno kritérium kvality, po-
kud vysíláme pro různorodou strukturu diváků. 
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Abstrakt: Cílem této kritické reflexe je upozornit na roli lidské znalosti v procesu interpretace vý-
znamu informace. Po vymezení základních myšlenkových východisek je poukázáno na ne-
gativní dopady instrumentalizace vzdělání a související rezignace na potřebu vědět a (po)ro-
zumět, zejména pak na paradox informační negramotnosti dnešní „informační“ společnosti. 

Abstract: The aim of this critical reflection is to draw attention to the role of human knowledge in 
the process of interpretation of the meaning (and importance) of information. Particulary, 
the paradox of information illiteracy of contemporary information society is emphasized. 

Klíčová slova: Vzdělání, znalost, informace, informační gramotnost. 

Key words: Education, knowledge, information, information literacy.

ÚVOD 
Příspěvek kriticky reflektuje současný stav (v) 
dnešní takzvané informační společnosti (adjek-
tivem informační označujeme společnost post-
industriální éry, která podpořena rozvojem in-
formačních technologií zpracovává bezprece-
dentní množství dat a vyznačuje se souvisejí-
cím posunem zaměstnanosti), kdy není doce-
něn význam individuální znalosti, její povaha 
a její role v procesu interpretace významu in-
formace. Opravdové porozumění a vzájemná 
provázanost znalostí je upozaděna, naopak se 
projevuje utilitarismus a instrumentalizace 
vzdělání. Informační gramotnost bývá nezříd-
ka ponížena na práci s nástrojem (tedy často 
internetovým vyhledávačem informací). Glo-
balizující se společnost významně ovlivněná 
informatizací si pak paradoxně říká „informač-
ní“, ač se velká část „informačně negramot-
ných“ jednotlivců dostává do problémů, které 
přerůstají v celospolečenské důsledky. Zámě-
rem je na uvedené fenomény v souvislostech 
poukázat a ozřejmit tak úlohu znalosti v otázce 
po informační gramotnosti. 

 

ROLE ZNALOSTI V PROCESU INTER-
PRETACE VÝZNAMU INFORMACE 
Častokrát slýcháme, jak důležitou úlohu hrají 
v dnešní společnosti moderní informační a 
komunikační technologie. S jejich rozvojem a 
praktickým uplatňováním se na nich stávají jed-
notlivci, organizace, potažmo celá společnost 
stále závislejšími. Podniky postupně přesunuly 
významný podíl „podnikových informací“ do 
počítačově založených informačních systémů a 
internet se stal nejen platformou pro podniko-
vou informatiku, ale i významným médiem. 
Informatizace a medializace, tedy masivní pro-
nikání informačních systémů na bázi informač-
ních a komunikačních technologií do různých 
oblastí fungování společnosti a měnící se úlo-
ha (význam) médií jako něčeho, co zprostřed-
kovává informace, jsou novými fenomény zá-
sadně transformujícími procesy ve společnosti 
(více například v publikaci [8]). 

Ve spojení s nárůstem množství dat, respektive 
jejich disponibility, která jsou jakožto poten-
ciální informace tím, co informační systémy a 
média poskytují, je kruciální otázka interpreta-
ce jejich významu. Výsledek interpretace vý-
znamu informace je pak determinantem rozu-
mění jednotlivce, jeho rozhodování a reálného 
konání. 
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„Význam informace“ budeme chápat dvojím 
způsobem. Jednak je jím interpretovaný smysl 
dat (vázaný na jazyk), dále jej lze chápat jako 
roli, kterou informaci interpret přisuzuje (oče-
kává) v rámci uvažovaného systému. 

Data prezentovaná pomocí symbolů jako tako-
vá význam postrádající interpretuje jednotlivec 
na základě své individuální znalosti na vý-
znamuplné informace a jeho znalost je v tomto 
procesu dále (re)formována. Takto lze vyložit 
roli znalosti (její úlohu, význam) v procesu 
interpretace významu informace, jak zjednodu-
šeně ilustruje obr.1). Míra, do jaké jsou interpre-
tace individuí v souladu, pak závisí nikoli na 
jakési objektivní či „pravdivé“ znalosti, ale na 
tom, jak mezi sebou znalosti jednotlivců na-
vzájem korespondují. Znalost je ve fázi exter-
nalizace z původně tacitní, resp. implicitní, for-
my zexplicitněna a formalizována do podoby 
dat, resp. explicitních modelů, na obr.1 „pro-
ces externalizace znalosti“), která mohou být 
následně rozšiřována (sdílena) a upravována v 
rámci činnosti skupiny lidí (resp. společnosti). 
Takto sdílené znalosti jakožto znalosti pouze 
potenciální (znalostmi nejsou) se jimi opět stá-
vají ve fázi internalizace (kdy dochází k jejich 
osvojení, formování). Znalost je proces, na je-
hož realizaci participuje mnoho od okolních 
podmínek neizolovaných a navzájem na sebe 
působících subjektů (pod vlivem např. kulturní 
determinace), kde v poslední znalost ustavující 
(formující) fázi hraje rozhodující roli lidská 
individualita. (Srov. [11], kde je poukázáno na 
problém „objektivizace“ znalosti, ke studiu lid-
ské znalosti lze dále doporučit publikaci [9]). 

Pro úspěch v rozhodování v podmínkách dneš-
ního komplexního světa je úroveň znalostí jed-
notlivce určující. Abychom pochopili, jakými 
znalostmi je potřeba disponovat, je nutno na-
hlédnout k povaze komplexního systému spo-
lečnosti, respektive komplexity jako problému 
obecně (vzhledem k rozsahu a povaze příspěv-
ku zde problematiku pouze naznačme).  

Komplexní systém se vyznačuje nejen velkým 
množstvím elementů, které zahrnuje (tato cha-
rakteristika by pro označení systému za kom-
plexní nepostačovala), ale i velkým množstvím 
vazeb a zejména pak množstvím a povahou 
(složitostí) skrze tyto vazby realizovaných in-
terakcí. Jednotlivec jakožto prvek komplexní-
ho systému mu není schopen (z jeho podstaty) 

porozumět v detailech (více v [2], příp. v [10]). 
Je však vybaven pochopit obecné principy je-
ho fungování, k čemuž využívá schopnosti ab-
strakce. Tato si přitom žádá potřebné znalosti, 
přesněji jakési penzum znalostí, které umožní 
interpretovat význam informace v obou výše 
vyložených vymezeních a „hodnotit“ tak infor-
maci, respektive reálné jevy. 

 

 
Obr.1 Interpretace významu informace 

kruhový proces (vztah) - data, informace, znalosti 
zdroj: autoři 

 

KRITICKÁ REFLEXE SOUČASNÉHO 
STAVU 
Některé myšlenky již byly naznačeny výše. 
Pro dnešní „informační“ dobu je příznačné bez-
precedentní množství disponibilních dat a snad-
nost, s jakou lze tato data využívat. Datová pře-
sycenost a neschopnost orientace (rozumějme 
neporozumění reálným jevům a procesům) 
závisí na individuální (ne)znalosti každého 
jednotlivce. Poměrně často bývá v těchto sou-
vislostech diskutována otázka tzv. „informační 
gramotnosti.“ Pod označením informační gra-
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motnost si lze představit úroveň schopností in-
dividua „pracovat“ s informacemi (více v [5]), 
přesněji řečeno s daty, která nám jsou prezen-
tována (mělo by jít tedy především o schop-
nost interpretace významu dat). Informační gra-
motnost však bývá pohříchu redukována na 
znalost ve vyhledávání, která bývá naneštěstí 
dále ponižována na gramotnost ve smyslu „prá-
ce s vyhledávačem informací,“ tedy na práci 
s instrumentem, v dnešních podmínkách na 
„počítačovou gramotnost“ (částečně to ilustru-
je [4], [7] nebo [12]). Zapomíná se na to, že je 
nejen nezbytné umět se dostat k informačním 
zdrojům, ale v prvé řadě je zásadní vědět (umět 
stanovit), které informace jsou relevantní, jaká 
je jejich hodnota (validita a kredibilita). Když 
už je alespoň proklamováno vědomí si význa-
mu schopnosti „ohodnotit“ potenciální využi-
telnost informace, zapomíná se na roli indivi-
duální znalosti a myšlení v tomto procesu. 
Vzdělání by v zájmu rozvoje informační gra-
motnosti nemělo být (jak tomu bohužel bývá) 
redukováno na pouhou obeznámenost s daty, 
tedy zaměňováno za „dostatečnou datovou na-
sycenost.“ Rakouský filosof Liessmann píše o 
„fragmentizaci znalostí“ (viz [6]), učení se po-
znatkům bez vzájemných souvislostí a averzi 
k myšlení. Ve spojení s instrumentalizací vzdě-
lání dochází ke komodifikaci vědění (jeho re-
dukci na zboží), která podle Liessmanna zna-
mená kapitalizaci ducha nutně ústící v nevzdě-
lanost.  

Schopnost člověka aktivně pracovat s dostup-
nými daty dobře ilustruje jeho práce s myšlen-
kovými konstrukty (mezi které patří matema-
tika). Při takové mentální aktivitě využívá člo-
věk nabytých znalostí a aplikuje je na symboly 
(data) či představy (mentální modely), přičemž 
je žádoucí mít určitý holistický „vhled“ na 
řešenou problematiku a dle toho dále užít ade-
kvátní metody k samotnému vyřešení konkrét-
ního problému. Z průzkumu, který provedla 
společnost Scio vyplývá, že mezi lety 2005 až 
2011 došlo k negativnímu posunu matematic-
kých dovedností žáků 9. tříd základních škol 
v ČR a to nejvíce ze čtyř sledovaných oblastí: 
český jazyk, anglický jazyk, matematika a 
obecné studijní předpoklady. Mírnější zhoršení 
bylo zaznamenáno i v případě českého jazyka. 
Naopak obecné studijní předpoklady žáků v 
letech 2005 a 2011 jsou na stejné úrovni [13]. 
Z toho lze usuzovat, že žáci „nehloupnou“, jen 

nejsou dostatečně motivováni k přemýšlení - 
identifikaci (interpretaci) a řešení problémů 
(vyhýbají se nepříjemným prožitkům, viz dále), 
což jen podtrhuje aktuálnost výše zmiňované-
ho. 

Zásadní otázkou, na kterou se doposud nedo-
stala uspokojivá odpověď, je ta po roli moder-
ních informačních technologií (zejména pak 
internetu) a jejich uplatňování ve vzdělávacím 
procesu v těchto fenoménech. V uvedeném 
kontextu dodejme, že individuální lidská zna-
lost zahrnuje nejen racionální aspekty, ale i 
složku iracionální (emocionální), na jejíž zá-
sadní úlohu se někdy (i vlivem komputerizace) 
zapomíná. Často se dnes útěkem do virtuálna 
vyhýbáme reálným (i nepříjemným) zkušenos-
tem. Jisté jsou pak změny v tvorbě znalostí 
(zejména v souvislosti s hodnocením, které je 
silně vázáno na emoce), jež nekorespondují s 
realitou. V těchto intencích se hovoří o takzva-
né „ztrátě smyslu pro realitu“, kde se nabízí 
paralela s problémem „slábnutí imunitního sys-
tému západního člověka“, o kterém ve svém 
článku píše Václav Hořejší [3]. Analogicky se 
ztrátou obranyschopnosti člověka žijícího v 
izolaci od přirozeného prostředí lze vidět ztrá-
tu smyslu pro realitu v důsledku této izolace, 
tedy (v kontextu tohoto textu) tvorbu neadek-
vátních znalostí. 

Důsledkem jsou falešné představy o skutečnos-
ti a z nich vycházející neúspěch v rozhodová-
ní. Místo znalostí adekvátních pro porozumění 
problémům dnešního stále komplexnějšího svě-
ta oplýváme fragmentovanými poznatky (tedy 
„známe“ vybrané konkrétnosti, ale „nerozumí-
me“ celku) a dostáváme se do „začarovaného 
kruhu“, kdy díky rezignaci na myšlení a po-
třebu porozumět nejsme schopni orientace a 
porozumění jevům ve společnosti a trápí nás 
za nynější „informační dostupnosti“ datová pře-
sycenost. 

ZÁVĚR 
Bylo upozorněno na rozsah tohoto textu mno-
honásobně přesahující multioborové téma. Člá-
nek se jej přesto pokusil prezentovat s pouka-
zem na vzájemné souvislosti diskutovaných 
jevů a podat tak pokud možno plastický, i 
když jistě ne vyčerpávající výklad. Závěrem 
budiž uvedeno následující.  
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To, že informační gramotnost nelze redukovat 
na práci s nástrojem pro vyhledávání, si již 
někteří uvědomují, alespoň do té míry, že pro-
klamují význam schopnosti „ohodnotit“ poten-
ciální využitelnost informace. Opomíjeným 
faktem však zůstává úloha individuální zna-
losti. Skutečnost, že nutnou podmínkou pro 
dosahování informační gramotnosti je rozvoj 
myšlení (kritického systémového) a rozvoj zna-
lostí. Spíše lze pozorovat takové procesy (jevy) 
ve vzdělávání, jako je častý opovržlivý postoj 
k humanitním vědám (ponižování role filosofie 
a takzvané obecné vzdělanosti, což není jev no-
vý, viz [1], a dnes je více než zjevný), učení 
(se) vzájemně neprovázaným poznatkům (kte-
rému konvenuje způsob ověřování, testování 
znalostí, „výstupem“ může být např. „mana-
žer“, který vybaven sadou manažerských v pra-

xi ověřených pouček paradoxně směřuje praxi 
ke krachu), případně falešnou představu o ne-
potřebě dostatečného znalostního rámce pro 
myšlení (neboť žijeme „v době snadno dostup-
ných informací“, které si lze v případě potřeby 
„vyhledat“) a rezignaci na potřebu porozumět. 
Zjevná je instrumentalizace vzdělání utilitárně 
směřující k očekávanému profitu, kdy se jen 
těžko dá hovořit o úspěšném boji s informační 
negramotností a nazývat se přitom informační 
společností (nebo snad dokonce společností 
znalostní). Mohlo by se totiž stát, že velká část 
společnosti bude za obrovského technologic-
kého rozvoje (informačních technologií) dege-
nerovat na úroveň špatně fungujících strojů jen 
nedokonale simulujících projevy lidské inteli-
gence.
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POČÍTAČOVÉ PIRÁTSTVÍ NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH 
 

COMPUTER PIRACY IN PRIMARY AND SECONDARY SCHOOLS 
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Abstrakt: Příspěvek se zabývá zmapováním současné situace ve výskytu počítačového pirátství na 
základních a středních školách v České republice. Výzkum byl realizován dotazníkovou for-
mou na vybraných školách. V příspěvku jsou uvedeny podstatné závěry získané z realizova-
ného výzkumu. 

Abstract: The paper deals with mapping the current situation in the incidence of computer piracy in 
primary and secondary schools in the Czech Republic. Research was conducted through 
questionnaires at selected schools. The paper listed the essential conclusions obtained from 
the researc. 

Klíčová slova: Počítačové pirátství, základních školy, střední školy. 

Key words: Computer piracy, primary schools, secondary schools.

ÚVOD 
V současné době se na základních a středních 
školách setkáváme s velmi rozšířeným jevem, 
který spočívá v kopírování a rozšiřování soft-
waru, elektronických knih, digitálních zázna-
mů hudby a filmů. Jedná se o druh počítačo-
vého pirátství. 

V práci1 je uvedeno, že v roce 2009 se v České 
republice nelegálně užívalo 37 % softwaru, 
v důsledku čehož byli výrobci ošizeni o 3,6 
miliardy Kč. Údaje vyplývají z výroční Celo-
světové studie softwarového pirátství, kterou 
zveřejnila protipirátská organizace BSA (Busi-
ness Software Alliance). Ve zprávě je uvede-
no, že softwarové pirátství v České republice 
stagnuje a meziročně dokonce došlo k poklesu 
o 1 procentní bod. 

Současně ale Česká pirátská strana spustila 
web2 Pirátské filmy.cz, na kterém odkazuje na 
filmové novinky, které lze zdarma stáhnout či 
přehrát z internetu. 

O tom, že počítačové pirátství se šíří mezi žá-
ky základních a středních škol svědčí i příplad3 
šestnáctiletého mladíka, který na svém webu 
nabízel ke stažení nebo k on-line sledování 
2 500 filmů. 

Právní stanovisko k počítačovému pirátství je 
uvedeno např. v článku4. 

Souhrnný přehled aktuálních informací, které 
se týkají počítačového pirátství, jsou zveřejňo-
vány na webu5 České protipirátské unie. Zde 
lze nalézt nejenom obecné informace, které se 
týkají duševního vlastnictví, ale také informa-
ce související s ochranou práv k audiovizuál-
ním dílům a záznamům a také k televiznímu 
vysílání. 

Definicí počítačového pirátství s důrazem na 
nelegální užívání softwaru se mimo jiné zabý-
vá článek6. Počítačovému pirátství jsou v za-
hraničí věnovány např. publikace7, 8. 

V našem příspěvku se dále budeme zabývat 
nejenom definováním pojmu počítačové pirát-
ství, ale především zmapováním tohoto pirát-
ství na základních a středních školách.  

CÍLE VÝZKUMU 
Cílem popisovaného výzkumu bylo na jedné 
straně získání informací o legislativním po-
vědomí dotazovaných žáků a na druhé straně 
získání informací o jejich reálném chování, ve 
kterém často vědomě porušují platné právní 
normy. 

Počítačové pirátství 

Jednou z forem počítačové kriminality je po-
čítačové pirátství, při kterém je k protiprávní 
činnosti využívána výpočetní technika. Jedná 
se o kopírování a distribuci autorsky chráně-
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ných děl, a to bez souhlasu vlastníka autor-
ských práv. Počítačové pirátství lze rozdělit do 
následujících základních skupin. 
 Výrobkové pirátství je zaměřeno na výrobu 

a rozšiřování neoprávněných kopií softwa-
ru, elektronických knih, hudebních a filmo-
vých děl na CD, DVD a dalších nosičích. 
 Internetové pirátství představuje sdílení fil-

mů, hudby a softwaru k následnému staho-
vání. Do této kategorie patří zveřejňování 
odkazů na produkty, které jsou jinými oso-
bami nelegálně umístěné na internetu. Dále 
se jedná o internetový prodej nelegálních 
kopií. 
 Softwarové pirátství spočívá v neoprávně-

ném užívání autorsky chráněného softwaru 
jeho kopírováním, stahováním, sdílením, 
prodejem či instalací většího množství kopií 
než je umožněno zakoupenou licencí. 
 Nekalé pomůcky představují nástroje, které 

umožňují prolomení, obejití nebo omezení 
protikopírovací ochrany díla před jeho neo-
právněným užitím.  
 Neoprávněné veřejné projekce filmů či hud-

by bez souhlasu nositele autorských práv se 
týkají především projekcí v klubech, dálko-
vých autobusech, hotelových halách, růz-
ných večírků apod.  
 Krádeže televizního signálu se týkají neo-

právněného přenosu cizího televizního vy-
sílání např v kabelových sítích nebo pro-
střednictvím společné televizní antény, neo-
právněného provozování televizního vysílá-
ní napři v hotelech, restauracích či klubech, 
případně neoprávněného příjmu chráněného 
vysílání při nezaplacení poplatku při příjmu 
vysílání od placených televizních kanálů. 

Metody výzkumu 
Výzkum byl založen na sběru dat ve formě vy-
plněných tištěných dotazníků, které obsahova-
ly 22 výroků rozdělených do 5 tematických 
částí: 
 Přístup k počítači a schopnost práce na po-
čítači. 
 Znalost legislativy a termínu počítačové pi-

rátství. 
 Současné chování žáků a jejich motivace. 
 Strach z možného postihu zanelegální jed-

nání. 
 Zdůvodnění nelegálního jednání. 

Úkolem žáků bylo vyjádřit míru souhlasu či ne-
souhlasu s jednotlivými tvrzeními, a to v rámci 
čtyřstupňové klasifikace: Silně souhlasím, Mír-
ně souhlasím, Mírně nesouhlasím, Silně nesou-
hlasím. 

Výzkumu se zúčastnilo 60 žáků 2. stupně zá-
kladní školy z 8. až 9. třídy a 100 žáků z 1. až 
4. ročníku střední školy. 

VÝSLEDKY VÝZKUMU 
Z dotazovaných žáků doma nemá přístup k po-
čítači 1 žák 8. třídy základní školy, který také 
doposud nepracoval na osobním počítači. 1 
žák 9. třídy základní školy a 1 žák 2. ročníku 
střední školy má doma přístup k počítači bez 
připojení k internetu. Ostatní dotazovaní žáci 
mají doma přístup k počítači s připojením k in-
ternetu. 

V následujícím grafu jsou vyneseny výsledky 
vlastního hodnocení žáků jejich schopnosti pra-
covat na osobním počítači. Z grafu vyplývá na-
růstající schopnost žáků práce na osobním po-
čítači.  

 

 
Graf 1 Schopnost práce na osobním počítači 

 

Základní otázka byla zaměřena na zkoumání, 
zda žáci jsou seznámeni s termínem počítačo-
vé pirátství. V tomto i v následujících grafech 
je vždy v názvu obrázku uveden výrok, ke kte-
rému se žáci měli vyjádřit pomocí čtyřhodno-
tové klasifikační stupnice. 

Z grafu je zřejmé, že termín počítačové pirát-
ství je pro převážnou většinu žáků na základní 
škole a téměř pro všechny žáky na střední ško-
le znám. 
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Graf 2 Termín počítačové pirátství není znám 

 

Další dva dotazy byly zaměřeny na současný 
reálný vztah žáků k nelegálnímu užívání soft-
waru, hudby a filmů. Z grafů3 a 4 vyplývá, že 
počítačové pirátství je mezi žáky velice rozší-
řené a je chápáno jako zcela normální jev, a to 
především v rámci nelegálního sdílení či kopí-
rování hudby a filmů. 

 

 
Graf 3 Používání nelegálně získaného softwaru 

je dnes zcela normální 
 

 
Graf 4 Je zcela běžné sdílet hudbu a filmy na 

internetu nebo je kopírovat známým 

Jestliže tedy alespoň malá část žáků nepovažo-
vala používání nelegálního softwaru za zcela 
normální, bylo třeba se ptát, zda toto stanovis-
ko vyplývá ze strachu z následného postihu. 

 

 
Graf 5 Ten, kdo používá nelegální software, 

nemá strach z možného postihu 
 

Z grafu je zřejmé, že převážná většina žáků ne-
má žádný strach z případného postihu. Jestliže 
většina žáků považuje sdílení a kopírování hud-
by a filmů za zcela běžné, pak je zřejmé, že ani 
v této oblasti žáci nemají strach z případného 
postihu. 

Dále byla hledána příčina nelegálního chování 
žáků. Jedná se o nepřiměřeně vysoké poplatky 
za zakoupení legálních licencí příslušného soft-
waru nebo vysoké ceny CD a DVD s hudbou a 
s filmy? Proto byly otázky zaměřeny na ceny 
licencí a legálních produktů. 

 

 
Graf 6 Důvodem rozsáhlého pořizování a 
užívání nelegálního softwaru je jeho cena 

 

Z grafů 6 a 7 vyplývá, že důvodem nelegální-
ho jednání žáků je pořizovací cena softwaru a 
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hudebních či filmových nahrávek. V obou pří-
padech s narůstajícím věkem žáků roste i pře-
svědčení o nepřiměřených cenách. 

 

 
Graf 7 Důvodem rozsáhlého stahování hudby 

a filmů z internetu nebo kopírování  
od známých je jejich cena 

 

Pak tedy nebylo než se zeptat, zda žáci znají 
reálné cenové relace. Zda vědí, jaké jsou ceny 
licencí softwaru, zda znají aktuální ceny CD a 
DVD s hudbou a filmy, které se prodávají v ka-
menných obchodech. Výsledky výzkumu jsou 
uvedeny v grafech 8 a 9. 

 

 
Graf 8 Mladí lidé, kteří používají nelegální soft-
ware ani netuší, kolik stojí jeho legální verze 

 

Z grafů je zřejmé, že většina žáků nezná ceno-
vé relace u softwarové licence. Žáci základních 
škol se ne zcela orientují v cenách hudebních a 
filmových CD a DVD, ale přibližně polovička 
žáků středních škol má o těchto cenách alespoň 
orientační přehled. 

 
Graf 9 Málo kdo ví, kolik opravdu stojí CD nebo 

DVD v kamenném či internetovém obchodu 
 

V závěru výzkumu byli žáci dotazováni na 
svoje postoje k vytváření komunity, která se 
zaměřuje na počítačové pirátství. 

 

 
Graf 10 Mladí lidé sdílejí placený software, 

hudbu nebo filmy na internetu, protože  
chtějí být součástí pirátské komunity 

 

Z grafu 10 vyplývá, že žáci, přestože se reálně 
věnují počítačovému pirátství, nedělají to pro-
to, aby vytvářeli speciální pirátské komunity. 
V tomto smyslu se vyjádřili především žáci 
střední školy. 

ZÁVĚR 
Výsledky provedeného výzkumu lze shrnout 
do následujících bodů. 
 Dotazovaní žáci mají v drtivé většině doma 

přístup na počítač s připojením na internet a 
mají dobré znalosti z oblasti práce na počí-
tači. 
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 Termín počítačové pirátství žáci znají, s le-
gislativou jsou seznámeni, ale nemají strach 
z postihů za nezákonné jednání. 
 Nelegální kopírování považují za standard-

ní věc. 
 Nelegální kopírování zdůvodňují finanční-

mi aspekty, ale současně nemají přehled o 
aktuálních cenách softwaru, hudebních a 
filmových CD či DVD. 
 Důvodem k nelegálnímu jednání není vy-

tváření pirátských komunit nebo snaha o 
podporu bezplatného šíření uvedených pro-
duktů. 

Z výsledků výzkumu je zřejmé, že při výuce 
žáků na základních a středních školách je třeba 
věnovat zvýšenou pozornost problematice po-
čítačového pirátství s ním související platné 
legislativy. 

 

 

 
Příspěvek vznikl za podpory projektu Specifického výzku-
mu Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové v roce 
2011 - Výzkum rozšíření počítačového pirátství na základ-
ních a středních školách.
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Abstrakt: Článek je zaměřen na začlenění projektové metody a projektů do vzdělávací soustavy 
ČR. Úvodní, teoretická část článku se zabývá historickým pohledem na vznik projektové 
metody a definováním projektu. Praktická část seznamuje s projektem pro 2. stupeň ZŠ ve 
vzdělávací oblasti ICT. Závěr článku je věnován návrhu kvalitativnímu výzkumu. 

Abstract: The article is focused on the integration of design methods and projects into the educatio-
nal system in the Czech Republic. Theoretical part of the article deals with the historical 
view of the emergence of design methods and defining the project. The practical part intro-
duces the project. End of the article is devoted to qualitative research. 

Klíčová slova: ICT, kvalitativní výzkum, projekty, vektorová a rastrová grafika 

Key words: ICT, qualitative research, PBL, vector and raster graphics 

ÚVOD 
Při výuce na základní škole jsem se zabývala 
zatraktivněním výuky žáků. Jednou z možnos-
tí, jak zapojit žáky plně do výuky, je využít 
projektové metody výuky. Při použití projekto-
vé metody vyvstaly otázky, jaká je úroveň teo-
retických znalostí a praktických dovedností při 
výuce informatiky s využitím projektů v porov-
nání s klasickými metodami výuky. Uvedený 
výzkum by měl stanovit odpověď na tuto aktu-
ální otázku. 

TEORETICKÝ RÁMEC 
Teoretický rámec se zabývá charakteristikou 
historickým pohledem na vznik projektové me-
tody a projektů. Součástí je souhrn požadavků 
na jednání a kompetence učitele, které jsou nut-
né pro úspěšnou realizaci projektové metody. 

Historický pohled na vznik projektové 
metody 
Pro úspěšný návrh projektu je nutno znát his-
torické, politické a sociální klima doby, ve kte-
ré vznikala projektová metoda a následně pro-
jektové vyučování. Na projektovém vyučování 
byla založena koncepce amerického pragma-
tického filozofa a nejvýznamnějšího americké-
ho pedagoga 20. století Johna Deweye (1859-
1952). Vznik a rozvoj pragmatické pedagogiky 

spadá do období, kdy USA začaly hrát význam-
nou roli ve světovém hospodářství i v politice. 
V tomto období však vznikaly v USA také čet-
né společenské problémy. Za prací přicházeli 
lidé z jižní a východní části Evropy, začali 
vytvářet svá ghetta, která přinášela nebývalé 
sociální, ekonomické a výchovné problémy - 
začíná být aktuální otázka, jak tyto lidi začlenit 
do americké společnosti. U stávajících škol se 
poukazovalo na zastaralost obsahu, metod i or-
ganizace vyučování. Při řešení těchto problé-
mů měla hrát podle přesvědčení mnoha Ameri-
čanů důležitou roli výchova a pragmatická pe-
dagogika se k tomuto úkolu hlásila. Základním 
úkolem pragmatické pedagogiky bylo nahradit 
školní výchovou kdysi tak účinné výchovné 
působení rodiny a všechny ty rozmanité bez-
prostřední zkušenosti, které v předcházejících 
generacích poskytovalo rodinné a sousedské 
prostředí. John Dewey v roce 1896 založil na 
chicagské univerzitě proslulou laboratorní ško-
-lu, jako jednu z prvních experimentálních 
škol na světě, aby v ní v praxi ověřil své nové 
pedagogické názory. Jeho progresivní pedago-
gika zavádí pojem „celé“ dítě a vyzdvihuje při 
formování osobnosti dítěte komplexně - všech 
jeho stránek osobnosti. Výchova je založena 
na prvotní dosavadní zkušenosti a vlastními 
aktivizujícími činnostmi dochází k její rekon-
strukci. Dítě se stává aktivním činitelem vý-
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chovy a vzdělání (Kratochvílová, 2009, s.11). 
Důležitým rysem pragmatické pedagogiky je 
přesvědčení, že pouhé ukládání učiva do pamě-
ti má být nahrazeno učením prostřednictvím 
řešení problémů. Během svého života vytvořil 
celý systém americké pragmatické pedagogiky, 
k němuž jeho pokračovatelé a stoupenci při-
spěli už jen drobnými doplňky (volně dle Sin-
gule, 1990). 

K Deweovým myšlenkám se připojil americký 
pedagog, William H. Kilpatrick (1871-1965), 
který byl nejdříve Deweyovým žákem a poté 
spolupracovníkem na Kolumbijské univerzitě 
až do roku 1907. Kilpatrick se zasloužil o pro-
niknutí pragmatické pedagogiky do americ-
kých škol a o prosazení jejího aktivizujícího 
obsahu vyučování a jejích vyučovacích metod 
založených na řešení problémů v praxi. Znač-
ný vliv měl i jeho spis Projektová metoda (The 
Project Method) publikovaný v roce 1918. 

Principem projektové metody bylo rozvinout 
zájem žáků o vyučování zejména tím, že pro-
jekty měly úzký vztah k životu žáků a jejich 
potřebám. Žáci by se měli učit podle svých záj-
mů a měli by zkoumat své okolí. Tím docháze-
lo k jejich učení prostřednictvím fyzické smys-
ly. Tato metoda se odvracela od zvládání učiva 
jednotlivých předmětů, výsledkem vyučování 
měly být spíše rysy charakteru a osobnosti. Ve 
dvacátých a třicátých letech minulého století 
dosáhla pragmatická pedagogika svého největ-
šího rozmachu a vlivu, a to nejen ve Spoje-
ných státech, kde už v té době změnila výrazně 
podobu výchovy i školy, ale její působení se 
silně uplatňovalo i v ostatním světě. 

Historický pohled na projektovou metodu 
v Čechách 
V Čechách se projektové vyučování prosadilo 
již v době meziválečné. Pokusné školy dvacá-
tých let hodlaly v praxi prověřit zásady světo-
vé reformy pedagogiky a v duchu Deweovy 
myšlenky, ale i v duchu tradice Komenského a 
školy národního obrození chtěly přispět k refor-
mě společnosti. Projektové vyučování, jako no-
vou metodu výuky, propagoval význačný čes-
ký pedagog a docent pedagogiky Univerzity 
Karlovy, Václav Příhoda (1889-1979). Příhoda 
se zasadil o otevření pokusných reformních 
škol, kde byl podtrhován individuální přístup k 
žákům a získávání poznatků řešením problémů 
a otázek během činnosti. Vlastní zkušenost žá-

ka, pozorování a pokus tak tvořily podstatu 
těchto škol (Kasper et al., 2008). Příhodův po-
hled na nové metody vystihuje následující ci-
tát: „Čím jest práce žákova individuálnější, 
tím větší protiváhy potřebuje v kolektivních čin-
nostech celé školy. Leč i v pochodu vyučova-
cím jest nutno uchovávati sociální, univerzální 
moment v samotné individualizaci tím, že se 
dává celé žákovské skupině projekt, i který se v 
práci dělí, a tím, že se tato práce takto zespo-
lečněná kolektivně propracovává a prohovořu-
je v diskusních hodinách“ (Příhoda, 1935).  

Události koncem 30. let minulého století a ná-
sledná okupace Československa znamenaly po-
zastavení myšlenek reformního pedagogického 
hnutí v našich školách a činnost pokusných 
reformních škol. Po roce 1948 získala rozho-
dující moc Komunistická strana Českoslovens-
ka (KSČ), což znamenalo zásadní odklon od 
reformního hnutí. Výchova a vzdělání byly za-
loženy na zásadách vědeckého světového ná-
zoru marxismu-leninismu. 

Obrat nastal až po roce 1989, kdy se změnou 
politických a společenských poměrů objevuje i 
potřeba jiné výchovy a vzdělání mladé genera-
ce. Projektová výuka se začala dostávat do 
některých našich škol. Převážně díky vlastní 
aktivitě a nadšení některých učitelů.  

PROJEKTOVÁ METODA 
Pedagogický slovník definuje projektovou me-
todu jako vyučovací metodu, v níž jsou žáci 
vedeni k samostatnému zpracování určitých 
projektů a získávají zkušenosti praktickou čin-
ností a experimentováním. Vychází z pragma-
tické pedagogiky a principu instrumentalismu. 
Podporuje motivaci žáků a kooperativní učení. 
Projekty mohou mít formu integrovaných té-
mat, praktických problémů ze životní reality 
nebo praktické činnosti vedoucí k vytvoření 
nějakého výrobku, výtvarného nebo slovesné-
ho produktu (Průcha, a další, 2009). 

PROJEKT 
Projekt předpokládá stanovení konkrétního cíle 
a promyšlený postup činností, které nás k ně-
mu přivedou. Svou práci si přitom musíme 
umět organizovat, je nutno orientovat se v in-
formačních zdrojích i ve vzniklých situacích, 
umět získané informace zpracovávat, hledat 
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souvislosti, překonávat překážky, užívat zdra-
vého rozumu i tvořivé fantazie, spolupracovat 
a komunikovat. 

Ve výchovně vzdělávacím projektu to také 
znamená nabídnout dětem prožívat skutečné 
životní role, být v kontaktu s reálným životem, 
řešit konkrétní existující problémy, setkávat se 
s různými lidmi. Neméně důležitý je přitom i 
fakt, že se žáci přesvědčují o použitelnosti 
poznatků z různých vyučovacích předmětů a o 
jejich vzájemném propojení. 

Pomocí projektů můžeme naplňovat heslo 
myslet, mluvit a konat. V projektovém vyučo-
vání jde tedy o společné přemýšlení, hledání, 
diskusi a řešení směřující k uskutečnění kon-
krétního cíle. Jedná se o týmovou spolupráci. 
K získání či ověření informací používají žáci 
všechny dostupné informační zdroje (odborné 
publikace, encyklopedie a slovníky, časopisy, 
učebnice, internet, ale i konzultace s odborníky 
prostřednictvím osobního setkání, e-mailu, tele-
fonu, faxu…) (Kašová, 1995). 

POŽADAVKY NA UČITELOVY 
ZNALOSTI, JEDNÁNÍ A KOMPETENCE 
Uplatnění projektové metody a realizace pro-
jektu vyžaduje zvýšené nároky na znalosti uči-
tele, učitelovo jednání a kompetence. Praxe 
ukazuje, že projekty realizují učitelé s delší pe-
dagogickou praxí a dostatkem znalostí (Huc-
lová, 2011). Pro úspěšnou realizaci projektu by 
měl pedagog mít následující znalosti: 
 znalosti obsahu 
 obecné pedagogické znalosti 
 znalosti kurikula 
 didaktické znalosti obsahu 
 znalost o žákovi a jeho charakteristikách 
 znalost o kontextu vzdělávání 
 znalosti o cílech, smyslu a hodnotách vzdě-

lávání (Shulman, 1987, s.8) 

Poukážeme-li na roli kompetencí učitele je pro 
vedení projektu nutno nejdříve pojem kompe-
tence vymezit. Soubor dispozic k pedagogic-
kému jednání (např. vyučování, vedení projek-
tu atd.) je označován pod pojmem kompetence 
(Janík, 2009). Pojem kompetence vysvětluje 
Průcha „Pojem kompetence pronikl do peda-
gogiky zřejmě z lingvistiky, přesněji řečeno z 
teorie generativní gramatiky Noama Chomské-
ho, v níž byly již v 60. letech minulého století 

rozlišeny: jazyková kompetence, jakožto zna-
lost jazyka na straně mluvčího a jazyková 
performance, jakožto skutečná řečová činnost 
s využitím této znalosti“ (Průcha, 2005 s.32). 
Profesní kompetenci učitele možno vymezit 
jako „otevřený a rozvoje schopný systém pro-
fesních kvalit, které pokrývají celý rozsah vý-
konu profese v komponentách znalostí, doved-
ností, zkušeností, postojů a osobních předpo-
kladů, které jsou vzájemně vázány a chápány 
celostně“ (Vašutová, 2004). 

PRAKTICKÝ RÁMEC NÁVRHU 
PROJEKTU VE VZDĚLÁVACÍ OBLASTI 
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ 
TECHNOLOGIE 
Praktický rámec uvádí konkrétní projekt, který 
je navržen pro žáky 2. stupně ve vzdělávací 
oblasti Informační a komunikační technologie. 

Projekt: Škola volá prvňáčky - pomůžeme jí  
(učivo počítačová grafika - vektorové progra-
my). Odpovídá RVP ZV a ŠVP Škola pro 21. 
století. 

Stanovení cílů projektu 
Výukový cíl chápeme jako zamýšlené změny v 
učení a rozvoji žáka (ve vědomostech, doved-
nostech, vlastnostech, hodnotových orienta-
cích, osobnostním a sociálním rozvoji jedin-
ce), kterých má být dosaženo výukou. Jde tedy 
o předpokládaný, očekávaný výsledek výuky, 
k němuž směřují žáci v součinnosti s učitelem 
(Kasíková, 2011 s.137). 

Konkretizace cíle 
Cílem projektu Škola volá prvňáčky - pomů-
žeme jí, je seznámit žáky se základními pojmy 
vektorové grafiky, pochopení principu vekto-
rové grafiky, naučit se pracovat s programy 
pro vektorovou grafiku. 

Cíl v jazyce žákova výkonu 

Cíl projektu Škola volá prvňáčky - pomůžeme 
jí, v jazyce žákova výkonu, žák:  
 dokáže pracovat s vektorovým programem 
 dokáže vytvořit vektorové soubory 
 vyhledává soubory vhodné pro vektorovou 

grafiku 
 zhotoví projekt 
 prezentuje projekt 
 vypracuje závěrečnou práci z vektorové 

grafiky 
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Cíl z hlediska stránek osobnosti 
Kognitivní cíle projektu Škola volá prvňáčky - 
pomůžeme jí: 
 vyhledávání a roztřídění základních materi-

álů pro projekt 
 orientace ve vektorových programech 
 práce s vektorovým programem 
 vyhledávání informací 
 aplikace teoretických poznatků v praktic-

kém testu 

Afektivní (výchovné) cíle projektu Škola volá 
prvňáčky - pomůžeme jí: 
 respekt k práci spolužáků 
 spolupráce s ostatními spolužáky 
 Psychomotorické cíle projektu „Škola volá 

prvňáčky - pomůžeme jí“ 
 vypracování projektu 
 prezentace své práce 
 zhodnocení svých dovedností a znalostí 

Sociální cíle projektu „Škola volá prvňáčky - 
pomůžeme jí“ 
 spolupráce se spolužáky 
 naslouchání spolužákům 
 respekt potřeby klidu při práci 
 reálné posouzení svých dovedností a 

znalostí 

Vymezení pomůcek 
Počítač s připojením na internet, interaktivní 
tabule, software pro vektorovou a rastrovou 
grafiku, tiskárna, digitální fotoaparát, pastelky, 
zvýrazňovače, nůžky, lepidlo, fotopapíry, psa-
cí potřeby, reklamní plakáty (tištěná i elektro-
nická podoba). 

Časové a organizační vymezení předmětu 

Projekt je navržen pro volitelný předmět Infor-
matika, který navazuje na předmět Informati-
ka, vyučovaný v 5. a 6. ročníku. Předmět Infor-
matika patří do vzdělávací oblasti Informační a 
komunikační technologie. 

Volitelný předmět Informatika se vyučuje v 7., 
8. a 9. ročníku v časové dotaci 3 hodiny týdně. 
Tento rozsah umožňuje prohloubení učiva z 
předchozích ročníků a hlubší využití progra-
mového a technického vybavení školy. 

Každý žák má k dispozici vlastní počítač s při-
pojením na internet, své konto pro přihlášení 
do domény, svoji e-mailovou adresu a diskový 
prostor pro ukládání zpracovaných dat. Žáci 

pracují během vyučovací hodiny v počítačové 
učebně, kde využívali hardware a software pro 
vektorovou grafiku. 

Obsah vzdělání 
Obsah vyučování je vymezen jako souhrn vě-
domostí, dovedností, schopností a zájmů, které 
si jedinec osvojil prostřednictvím vzdělávacího 
procesu (Kasíková, 2011 s.143).  

Navržený projekt se druhem vzdělávacího ob-
sahu zařazuje do všeobecného vzdělávání. Sta-
tickou formou obsahu vzdělávání je Rámcový 
vzdělávací program pro základní vzdělávání, 
ze kterého vychází Školní vzdělávací program 
31. ZŠ Škola pro 21. století, na základě které-
ho je vypracován tematický plán učitele pro 
volitelný předmět Informatika. 

Organizační formy vyučování 
Organizační formy vyučování zařazujeme ved-
le vyučovacích metod mezi nejdůležitější pro-
středky realizace cílů a učiva ve výuce (Von-
ková, 2011 s.173). Navržený projekt lze z hle-
diska způsobu řízení učební činnosti žáků ve 
výuce zařadit mezi individualizované vyučo-
vání, kde učební činnost žáků nebude bez-
prostředně řídit učitel, žáci budou pracovat na 
projektu podle svého tempa a individuálních 
možností a podle svých přání budou žáci řídit 
sami činnost v hodině.  

Vyučovací metody 
Vyučovací metodu lze charakterizovat jako po-
stup, cesta, způsob vyučování. Charakterizuje 
činnost učitele vedoucí žáka k dosažení stano-
vených vzdělávacích cílů. Obecné třídění vyu-
čovacích metod je podle způsobu interakce me-
zi učitelem a žáky. Třídění dělíme na frontální, 
skupinové, individuální (Průcha et al., 2009). 
V didaktické rovině lze pojmem vyučovací 
metoda chápat specifický způsob uspořádání 
činností učitele a žáků, rozvíjející vzdělanostní 
profil žáka a působící v souladu se vzděláva-
cími a výchovnými cíli (Vališová et al., 2011 
s.191). 

Při realizaci projektu bylo použito těchto výu-
kových metod: 

Metoda slovní - dialogická metoda (rozhovor, 
diskuse, brainstorming (skupinová technika za-
měřená na generování co nejvíce nápadů na 
dané téma)). 
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Metoda názorně-demonstrační - předvádění - 
prezentace s využitím interaktivní tabule. 

Metoda praktická - metody práce s textem 
(elektronickým materiálem, knihou, interne-
tem, mapou), metody práce s výpočetní tech-
nikou, výtvarné činnosti (kreslení, stříhaní, le-
pení). Třídění podle stupně aktivity a samo-
statnosti žáka. 

Metoda projektová 

Hodnocení projektů 
Hodnocení v procesu vyučování plní funkci 
informativní (jakého výsledku žák dosáhl) a 
funkci formativní (významný stimul pro roz-
voj osobnosti žáka) (Dvořáková, 2011). 

Při hodnocení výstupů projektu byly použity 
tyto prostředky hodnocení: 

Učitel hodnotí: 
 práci ve třídě po každé hodině (průběžné 

hodnocení) 
 výstup projektu 
 prezentaci projektu 
 závěrečný vědomostní test (pro okamžitou 

zpětnou vazbu bude test opraven další hodi-
nu) 
 smysl projektu, splnění cíle projektu a smy-

sl projektu pro žáky (sumativní hodnocení) 

Žáci hodnotí (sebehodnocení): 
 svoji práci během projektu 
 svůj výstup projektu  
 svoji prezentaci projektu  
 vlastní projekt 

Žáci hodnotí (hodnocení spolužáka): 
 výstup projektu svých spolužáků 
 prezentaci svých spolužáků 

Veřejnost a rodiče hodnotí prezentaci projektu 
Škola volá prvňáčky - pomůžeme jí. 

Realizace 
31. ZŠ, Elišky Krásnohorské 10, Plzeň, 9. roč-
ník (volitelný předmět Informatika). Časový 
plán: 12 vyučovacích hodin. 

Vzdělávací oblast:  
Informační a komunikační technologie (Infor-
mační a komunikační technologie), Umění a 
kultura (Výtvarná výchova), Jazyk a jazyková 
komunikace (Český jazyk a literatura). 

Mezipředmětové vztahy: 
Český jazyk, Výtvarná výchova. 

Motivace:  
První motivace k projektu proběhne při zpra-
cování plakátů pro zápisy prvňáčků a to při 
hodině výtvarné výchovy, poté učitel nenásil-
nou formou ve skupině pohovoří s žáky o dal-
ších možnostech vytvoření více plakátů. Žáci 
sami navrhnou elektronickou podobu a budou 
se chtít na ní podílet. Tato motivace pod vede-
ním učitele vyústí v realizaci projektu. 

Typ projektu 

Podle délky:  
střednědobý (12 vyučovacích hodin). 

Podle prostředí: školní. 

Podle počtu zúčastněných:  
společný (skupina informatiky). 

Podle organizace: vícepředmětový. 
Podle navrhovatele: uměle připravený 

Podle informačních zdrojů: 
kombinace volného a vázaného projektu (žáci 
dostanou materiály, které si rozšíří o vyhleda-
né materiály). 

Podle účelu: směřující k získání dovedností. 

Smysl projektu  
Žáci se seznámí se základními pojmy vektoro-
vé grafiky, pochopí její princip, naučí se praco-
vat s programy pro vektorovou grafiku, vypra-
cují práci v grafickém programu, práci předve-
dou a prezentují. 

Výstupy projektu 
Plakát vypracovaný pro potřeby školy ve vek-
torovém programu, prezentace plakátu v elek-
tronické podobě a tištěné podobě, test znalostí 
z vektorové grafiky, rozhovor s pedagogem o 
smyslu práce s vektorovou grafikou, vyhodno-
cení smyslu a kvality projektu. 

Požadované znalosti 
Práce s grafickým vektorovým programem, 
znalost alternativních vektorových programů. 

Předpokládané činnosti  
Brainstorming - společná skupinová diskuse o 
problematice grafických návrhů, smysluplnost 
reklamních návrhů, grafický návrh práce v ho-
dině výtvarné výchovy, diskuse nad grafický-
mi návrhy, vyhledávání informací a grafických 
návrhů, prezentace podkladů ve skupině, sez-
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námení s grafickým programem, ve kterém žá-
ci budou chtít pracovat, grafický návrh a jeho 
individuální realizace ve vektorovém progra-
mu s využitím nashromážděných materiálů, re-
alizace tištěné podoby jejich elektronického 
návrhu, prezentace elektronického a tištěného 
návrhu ve skupině, třídě a na veřejnosti, závě-
rečné vypracování testu a zhodnocení doved-
ností. 

Organizace 
Brainstorming - společná skupinová diskuse, 
skupinová práce, individuální vypracování gra-
fického návrhu pomocí počítače, prezentace ve 
třídě, internetu a na veřejnosti. 

Způsob prezentace projektu 
Ústní a elektronická prezentace s využitím in-
teraktivní tabule před žáky a pedagogem, pre-
zentace tištěná (vyvěšení plakátů ve škole a 
mimo školu), prezentace žákovských prací na 
internetu. 

Adresa projektu: 
http://www.zs31.plzen-edu.cz/nase-skola-1/ 
informatika 

KVALITATIVNÍ VÝZKUM 
Kvalitativním výzkumem bude provedena kom-
parace znalostí a dovedností žáků získaných 
výukou pomocí projektové metody se znalost-
mi a dovednostmi žáků, které získají tradičním 
způsobem výuky stejného učiva. 

Projekty pro uvedený výzkum jsou vypracová-
ny dva - jeden bude realizován v 9. ročníku ve 
volitelném předmětu Informatika - název pro-
jektu Škola volá prvňáčky - pomůžeme jí (vek-
torová grafika), druhý projekt bude realizován 
v 8. ročníku ve volitelném předmětu Informa-
tika - název projektu Můžeme být na každém 
místě na Zemi, podívejte (rastrová grafika). Ve 
stejné době bude realizována výuka kontrol-
ních skupin - pro vektorovou grafiku v 8. roč-
níku, pro rastrovou grafiku v 9. ročníku.  
Tento článek blíže specifikuje jen projekt  
Škola volá prvňáčky - pomůžeme jí.        (pozn.aut) 
 

Vlastní realizace výzkumu 
Realizace výzkumu bude na 31. základní škole 
v Plzni, škola je sídlištní školou Severního 
Předměstí v Plzni. Zařazuje se mezi městské 

školy. Její kapacita je 750 dětí. Vybavenost 
výpočetní technikou je nadstandardní, ve škole 
jsou tři učebny informatiky, jednotná počítačo-
vá síť, vysokorychlostní internet, dostatečné 
hardwarové a softwarové vybavení k realizaci 
projektu. Výzkum bude realizován v listopadu 
a prosinci školního roku 2011/2012. 

Základní výzkumné otázky 
Jaké mají znalosti žáci, kteří se učí projekto-
vou metodou v porovnání s žáky, kteří se učí 
tradičními výukovými metodami? 

Jaké mají dovednosti žáci, kteří se učí projek-
tovou metodou v porovnání s žáky, kteří se učí 
tradičními výukovými metodami? 

Jak zvládají projektovou metodu s využitím 
výpočetní techniky žáci v závislosti na věku, 
zkušenostech a počtu odučených hodin infor-
matiky? 

Jaký je přístup žáků k výuce při uplatnění pro-
jektové metody v porovnání s žáky, kteří se 
učí tradičními výukovými metodami? 

Jaké jsou znaky chování žáků, role žáků a čin-
nosti žáků ve skupině při uplatnění projektové 
metody v porovnání s žáky ve skupině, kde se 
učí tradičními výukovými metodami? 

Jaké je sociální klima ve skupině, která se učí 
projektovou metodou v porovnání se skupinou, 
kde se učí tradičními výukovými metodami? 

Způsob sběru dat  
 Metoda pozorování  
 Introspektivní metoda 
 Extrospektivní metoda 
 Metoda moderovaného rozhovoru - interview 
 Nestrukturované interview 
 Polostrukturované interview  
 Textový dokument jako zdroj kvalitativních 

dat  

Způsob zpracování dat 
 Zvukový záznam (data z netextové povahy 

budou převedeny do povahy textové - trans-
kripce) 
 Záznamový arch pro pozorování 
 Práce s existujícím textem 
 Práce s existujícím elektronickým souborem 

a jeho tiskovou podobou  

Metody analýzy kvalitativních dat 
 Kódování 
 Propojování dat 
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 Komentování a doplňování dat 
 Vyvození závěrů a verifikace 
 Grafické mapování  

Pilotní studie 
Pilotní studie se uskutečnila v měsíci listopadu 
a prosinci školního roku 2010/1011 u žáků 9. 
ročníku 31. ZŠ. Pilotní studie se zúčastnilo 13 
žáků 9 ročníků volitelného předmětu Informa-
tika. Cílem pilotní studie bylo ověření navrže-
ného projektu v praxi a specifikace výzkum-
ných otázek s ohledem na získané praktické 
zkušenosti. Grafické výstupy obou projektů 
jsou zveřejněny na stránkách http://www.zs31. 
plzen-edu.cz/nase-skola-1/informatika/projek-
ty.aspx. 

Omezení výzkumu 
Výzkum a jeho závěry je nutno brát jako lokál-
ní, protože výzkum je prováděn na žácích stej-
né základní školy, kteří absolvovali povinný 
předmět Informatika v 6. ročníku a v ostatních 
ročnících na tento předmět navazující volitelný 
předmět Informatika. Žáci tedy mají dostatek 
předchozích teoretických znalostí a praktických 
dovedností s informačními a komunikačními 
technologiemi. Toto je zároveň výhodou (sku-
piny jsou v tomto smyslu trvalé a homogenní) 

a nevýhodou (mohou se projevit i jiné vlivy, 
dané předchozími zkušenostmi, které by na 
jiné základní škole nezískali). 

Význam výzkumu 
Velký význam uvedeného výzkumu je v rovi-
ně praktického přínosu pro rozvoj vzdělávací 
oblasti ICT na základní škole. Výsledky vý-
zkumu boudou představovat škálu poznatků, 
které mohou použít učitelé při inovacích svoji 
práce. Důležité informace poskytne výsledek 
rovněž pro vedení škol, které je může využít 
při úpravách školních vzdělávacích plánů. Vý-
zkum bude mít rovněž význam pro tvůrce a 
producenty moderních výukových prostředků 
a pomůcek založených na projektové výuce s 
využitím informačních a komunikačních tech-
nologií.  

ZÁVĚR 
Využitelnosti výstupů navrženého kvalitativ-
ního výzkumu ukáže kolegům pedagogům a 
odborné pedagogické veřejnosti nejenom mož-
nost využití projektové metody ve vzdělávací 
oblasti Informační a komunikační technologie, 
ale i její efektivitu znalostí a dovedností při 
výuce jejich žáků a našich dětí.  
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INFORMAČNÍ POTENCIÁL 3D DIGITÁLNÍHO MODELU 
 

INFORMATION POTENTIAL OF THE 3D DIGITAL MODEL 

Karel Dvořák 
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Abstrakt: Výuka technických předmětů, podporovaná nástroji pro tvorbu 3D digitálních modelů 
konstrukčního návrhu a 2D výkresové dokumentace vychází z požadavků průmyslové praxe 
na odborné kompetence absolventů. Text představuje informační potenciál digitálních dat 
z hlediska didaktického, technologického a diagnostického.  

Abstract: Teaching of technical subjects supported by tools for designing the 3D digital models and 
2D drawings is based on requirements of the professional industrial practice for graduates' 
competencies. The paper introduces the information potential of digital data from the didac-
tic, technological and diagnostic point of view. 

Klíčová slova: 3D model, design, simulace, technologie, virtuální prototyp. 

Key words: 3D model, design, simulation, technology, virtual prototype. 

ÚVOD 
Rozvoj technických disciplín přináší nové po-
hledy na přenos informací, souvisejících s jed-
notlivými fázemi technické přípravy výroby a 
následným životním cyklem výrobku. Kon-
strukční návrh, příprava technologie výroby, 
výroba a uvolnění pro plnění pro provoz klade 
nároky na přenos správných a dostatečných 
informací mezi jednotlivými fázemi celého pro-
cesu. Východiskem pro kompletní realizaci ná-
vrhu jsou 2D, nebo 3D digitální data virtuální-
ho prototypu, vytvořená prostřednictvím ná-
stroje pro tvorbu designu - CAD (Computer 
Aided Design) [1]. Cílem předloženého textu 
je představení postupu, který umožňuje veške-
ré potřebné informace zahrnout do výchozího 
datového souboru modelu, nebo seskupení mo-
delů v rámci sestavy. Studie rozšiřuje pohled 
na roli komunikačního procesu, představeného 
v [2], vycházejícího z Lasswellova modelu ko-
munikace, aplikovaného na výkresovou tech-
nickou dokumentaci. V textu jsou zaznamená-
ny zkušenosti s experimentem nasazení progre-
sivních nástrojů pro technickou přípravu výro-
by v průmyslové praxi a současně v projektové 
výuce strojírenských předmětů na střední prů-
myslové a vyšší odborné škole ve Žďáru nad 
Sázavou. Úvodem je také třeba zmínit, že před-
stavené postupy zaměřené na informační poten 
ciál 3D dat v žádném případě nesnižují význam 
technické dokumentace v podobě 2D výkresů, 

jejichž komunikační role a význam je stále 
v globálním strojírenském prostředí prioritní. 
Text přináší odlišný pohled na problematiku a 
lze také předpokládat postupné širší uplatňová-
ní přístupů v praxi a s tím související přípravě 
technického personálu nejen na úrovni střed-
ních a vyšších odborných škol. Výsledky expe-
rimentu, provedeného ve školním prostředí a 
požadavky průmyslového sektoru na odborné 
kompetence absolventů by měly být východis-
kem pro optimalizaci učebních postupů odbor-
ných strojírenských předmětů na středních a 
vyšších odborných školách. Současně se zvýše-
ním dovedností a znalostí strojírenské proble-
matiky u absolventů se očekává i rozvoj dal-
ších dispozic, lze uvést např. vizuální a prosto-
rovou inteligenci [3]. 

VIRTUÁLNÍ PROTOTYPY V PRAXI 
A VE VÝUCE 
Virtuální prototypy představují 3D, v někte-
rých případech i 2D digitální modely reálných 
objektů. Nemusí jít vždy o strojírenské kon-
strukce a technická zařízení. Lze modelovat 
např. stavební konstrukce, geografické objek-
ty, nebo živé organismy. Ve všech případech 
jsou uplatňovány podobné postupy, které již 
při vytváření modelu mohou charakterizovat 
funkční význam jednotlivé části, nebo celku. 
Na statických datech jsou následně prováděny 
simulace, na základě kterých lze s vysokou 
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mírou spolehlivosti rozhodnout o správnosti 
návrhu, nebo také pochopit chování soustavy 
při dané konfiguraci a konkrétních okrajových 
vstupních podmínkách. Virtuální prototypy jsou 
vytvářeny především metodami parametrické-
ho modelování v nástrojích pro design - CAD. 
Simulace jsou prováděny prostřednictvím mo-
dulů CAE (Computer Aided Engineering). Si-
mulační moduly mohou být součástí komplex-
ní instalace vývojového nástroje, nebo mohou 
být k dispozici samostatně a simulace jsou rea-
lizovány na digitálních modelech, exportova-
ných z CAD modulu. Závěrečná zpráva prove-
dené simulace, obsahující kvantitativní výsled-
ky a kvalitativní vizualizace, je součástí kom-
pletní sady dokumentace, příslušné celému pro-
jektu. Datové modely, jejichž výroba bude rea-
lizována, mohou být po optimalizaci dle vý-
sledků simulace použity pro tvorbu a ověření 
technologie obrábění v modulu CAM (Compu-
ter Aided Manufacturing). Další výrobní tech-
nologie, např. odlévání, nebo tváření mohou 
být rovněž simulovány prostřednictvím specia-
lizovaných nástrojů, využívajících datový mo-
del finálního produktu a požadovaných dostup-
ných technologických podmínek. Tvorba výkre-
sové technické dokumentace je následně pro-
vedena ve výkresové aplikaci CAD modulu. 
Ve virtuálním prostředí lze na komplexně na-
vrženém projektu prostřednictvím simulací rea-
lizovat veškeré fáze životního cyklu výrobku. 
Designová (CAD), simulační (CAE) a techno-
logická (CAM) data jsou v praxi archivována, 
poskytována dle požadavků výroby, montáže, 
dalšího vývoje a nutnosti provádění změn až 
po řízené ukončení životnosti. Celý řetězec 
životního cyklu produktu lze efektivně řídit 
prostřednictvím nástroje pro správu dat - PLM 
(Product Lifecycle Management). PLM systém 
integruje CAx data a data dalších formátů typu 
obrázek, text, tabulka. Vzhledem ke kvantitě 
datových souborů, zejména v případech veli-
kých sestav, roste význam soustředění informa-
cí do primárních informačních nosičů, předsta-
vovaných digitálními modely. 

INFORMAČNÍ TOKY A KOMUNIKAČNÍ 
MODEL 
Studie uvedená v [2] představuje ucelený roz-
bor jednotlivých uzlů komunikačního procesu 
dle Lasswella, aplikovaný na příklad technické 
dokumentace. Model komunikace, ve kterém 

„někdo - říká něco - nějakým kanálem - něko-
mu - s nějakým účinkem“ je specifikován a vy-
světlen např. ve [4]. Tato kapitola představuje 
možnost přenosu informací a realizaci komu-
nikačního procesu s využitím 3D digitálního 
modelu, na kterém bude definován soubor in-
formací relevantních účelu návrhu a výrobním, 
nebo provozním faktorům. Cílem je objasnění 
významu uváděných informací a jejich integ-
race do digitálního modelu. Analogii souvi-
slostí představené problematiky s výukovým 
procesem lze nalézt např. v [5]. Na počátku ko-
munikačního procesu je konstruktérem (někdo) 
vytvořený návrh 3D digitálních dat, obsahující 
následující typy informací (něco): 
 Konstrukční geometrické atributy. 
 Vizualizaci modelu, nebo sestavy. 
 Výrobně technologické informace. 

Přenos informací mezi jednotlivými uzly pro-
cesu (nějakým kanálem) probíhá v případě 3D 
digitálních modelů elektronicky. Vedle nejběž-
nějších prostředků, představovaných např. elek-
tronickou poštou, sdíleným diskem, nebo file 
transfer protocolem je fenoménem současné 
technické praxe využití systému pro řízení ži-
votního cyklu produktu - PLM (Product Life-
cycle Management). Potenciál této kategorie 
aplikací je zřejmý i ve vzdělávacím prostředí a 
možnost využití PLM systémů v roli výukové-
ho learning management systému byl předsta-
ven v [6]. Nasazení této skupiny nástrojů ve 
výuce je předmětem probíhajícího výzkumné-
ho experimentu. Představení experimentu a do-
sažených výsledků může být námětem někte-
rého z následných příspěvků. Příjemcem infor-
mací (někomu) je v rámci konstrukce výrobku 
výpočetní specialista (CAE), v následné fázi 
technolog a programátor (CAM) a ve finální 
fázi seřizovač obráběcího stroje, nebo technik 
finální montáže, nastavení a oživení produktu. 
Proces může dále pokračovat do fáze servisu 
při provozu produktu a za ukončení komuni-
kačního řetězce je považována ekologická lik-
vidace produktu po dosažení limitu životnosti. 
Každá cílová složka komunikačního procesu 
využije vztažené informace pro aplikaci v rám-
ci svého určení (s nějakým účinkem). Účinkem 
může být např. změna modelu dle výsledků si-
mulace, tvorba kódu pro obrábění na číslicově 
řízeném stroji, vyrobení produktu a montáž 
sestavy. Realizací všech uvedených kroků 
v rámci řešení projektu virtuálního prototypu 
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ve školní výuce lze za významný účinek pova-
žovat dosažení stupně znalostí strojírenské pro-
blematiky, dovedností práce s aplikacemi vyu-
žívanými v průmyslové praxi a v neposlední 
řadě upevnění mezipředmětových vztahů studo-
vaného oboru [7]. S tímto faktem souvisí rych-
lejší následná adaptace absolventů po nástupu 
do technické praxe dle svého zaměření, obvyk-
le na konstruktérské, technologické, nebo vý-
robní a montážní pozice. Schéma informační-
ho řetězce s vyznačením toků a zpětných va-
zeb je na obr.1. Provádění simulací ve virtuál-
ním prostředí dává žákům možnost pochopit 
procesy, probíhající v reálné průmyslové sféře. 
Dochází tak k přirozeném propojení teorie a 
praxe ve fázi výuky. V případě rozměrově při-
jatelných dílčích modelů virtuálních prototypů 
lze model fyzicky realizovat prostřednictvím 
3D tisku (Rapid prototyping). Zpětná vazba v 
rámci komunikačního předvýrobního, výrobní-
ho a provozního procesu je specifikem řízení 
dat produktu, kde je hlavním cílem výrazný 
kvalitativní posun nejen pro optimalizaci finál-
ního výsledného produktu, ale také pro zefek-
tivnění výrobních postupů, využívání progre-
sivních materiálů a v neposlední řadě samot-
ných návrhových a simulačních metod. 

 

 
Obr.1 Tok informací při využití 3D dat 

 
Kvalita obrázků je daná kvalitou autorských podkladů.  

(pozn.red.) 

3D MODEL V ROLI NOSIČE INFORMACÍ 
Digitální model představuje významný nosič 
informací. Primárně je model tvořen za účelem 
dosažení technicky funkčního produktu, cha-
rakterizovaného tvarem, rozměry a vnitřní 
strukturou tělesa. Obvykle se v této fázi vychá-
zí z požadavku ustavení a uchycení dílu do se-
stavy a zatížení při provozu. Již při návrhu 
modelu je také nutné vycházet z technologic-
kých možností vyrobitelnosti. Na základě tva-
ru a rozměrů tělesa lze při známých okrajo-
vých podmínkách simulovat pevnostní zatížení 
a následné chování komponenty. Získaná infor-
mace je východiskem pro případnou optimali-
zaci modelu. Vizualizace 3D dat je efektivním 
nástrojem pro realistické představení návrhu a 
umožňuje provést řadu rozhodnutí již v počá-
tečních fázích vývoje nového produktu. Klíčo-
vým informačním zdrojem pro realizaci virtuál-
ního modelu je uvedení technologických poža-
davků. Export samotného 3D modelu, parame-
trického i neparametrického, dává tvarovou 
představu a prostřednictvím nástrojů pro měře-
ní, integrovaném v prohlížeči CAD dat, nebo 
přímo v CAD aplikaci umožňuje vytvoření sou-
boru rozměrových charakteristik. Pro vložení 
požadovaných rozměrových tolerancí a techno-
logických požadavků je nutné tuto informaci 
do 3D modelu přiřadit stejným způsobem, jako 
při tvorbě technického výkresu. Sdělení infor-
mací pro výrobu produktu na základě 3D digi-
tálního modelu lze realizovat prostřednictvím 
nástroje PMI - Product Manufacturing Informa-
tion. 3D model, opatřený souborem relevant-
ních informací, lze považovat za 3D technický 
výkres. Modul obsahuje sadu nástrojů, známých 
z aplikací pro tvorbu výkresové dokumentace. 
Přímo do prostředí 3D modelu jsou vkládány 
následující objekty: 
 Kóty geometrických rozměrů. 
 Geometrické tolerance. 
 Tolerance tvaru a polohy. 
 Definování jakosti povrchu. 
 Návrh způsobu opracování. 
 Specifikace materiálu. 
 Návrh povrchové úpravy. 
 Předepsání chemicko-tepelného zpracování. 
 Vyznačení funkčních ploch. 
 Další textové a grafické informace.  

Důležitá je i asociativita rozměrových kót 
s výchozím modelem. Asociativita představuje 
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provázanost modelu s kótou a v průběhu práce 
na modelu jsou změny rozměrů automaticky 
aktualizovány. Ukázkový model s vyznačením 
informací ve 3D grafickém prostředí je na 
obr.2. 

 

 
Obr.2 Částečné zakótování 3D modelu 

 

Detail zobrazení a zakótování konstrukčního 
prvku v řezu 3D modelu je na obr.3. Složitý 
model lze tímto způsobem rozdělit na potřebný 
počet zobrazení, což vede ke zvýšení přehled-
nosti. 

 

 
Obr.3 Zobrazení detailu v řezu 3D modelu 

 

Specifickou skupinou informací, obsažených v 
modelu, jsou negrafické informace - atributy. 
Jedná se především o textové informace, které 
jsou integrované v souboru modelu, ale např. i 
výkresu. Tento typ informací není primárně 
zobrazen v prostředí modelu. Zobrazení lze 
provést buď výpisem v textovém editoru, nebo 
odkazem na příslušný atribut v grafickém pro-
středí formou poznámky. Do této kategorie in-
formací lze řadit také seznam proměnných a 
parametrů, definujících geometrii modelu. In-
formace tohoto typu jsou zobrazitelné v rámci 
prostředí modulu pro tvorbu geometrie, nebo 
je lze exportovat do textových formátů a ná-
sledně využít např. pro řízení geometrie mode-
lu externími daty. 

ZÁVĚR 
Přenos správných a kompletních informací je 
klíčovým faktorem realizace celého životního 
cyklu produktu. Postupy, využívané v průmys-
lové praxi a současně uplatňované v přípravě 
technického personálu na středních a vyšších 
odborných školách se opírají o nejnovější vě-
decké poznatky a teorie. Jednou z cest zefektiv-
nění těchto přístupů je rozbor analogie s obec-
ným komunikačním modelem a následná opti-
malizace komunikačního procesu z hlediska 
předávaných informací. Technické prostředí je 
specifické využíváním vizualizačních nástrojů, 
disponujících neustále se rozvíjejícím infor-
mačním a komunikačním potenciálem. Vzhle-
dem k nastupujícímu trendu digitalizace a pře-
nositelnosti informací v průmyslovém prostře-
dí je nezbytné uplatňování nových postupů i 
při výuce na středních a vyšších odborných 
školách. Metodiku lze uplatnit i při výuce na 
vysoké škole. Koncepce výuky, představená v 
článku, se nejlépe realizuje v projektově orien-
tované výuce, kde lze v dlouhodobějším kon-
textu simulovat reálné úlohy z průmyslové pra-
xe a získat dovednosti a znalosti související 
problematiky při využití informačního a ko-
munikačního potenciálu výstupů řešených pro-
jektů. 
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Abstrakt: Mezipředmětové vztahy na základních a na středních školách získaly nové možnosti: 
využití informačních a komunikačních technologií. Článek ukazuje, jak se dá využít proble-
matiky vysokorychlostních vlaků k postupnému vytváření mezipředmětových vztahů mezi 
fyzikou a zeměpisem. 

Abstract: Interdisciplinary relations with other subjects in primary and secondary schools have 
received new options: the use of information and communication technologies. The article 
shows how the topic of high-speed trains can be applied to establish the interdisciplinary 
relations between physics and geography. 
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Key words: interdisciplinary relations with other subjects, physics, geography, science and ICT.

ÚVODEM 
Čtenář si možná vzpomene, že jsem se k po-
mezí fyziky, zeměpisu a informatiky již nejed-
nou vyjadřoval. Příroda, technika i společnost, 
které jedince obklopují, tvoří určitý celek, kte-
rý je nutno chápat v určité celistvosti - jednotli-
vé komponenty na sebe působí, někdy účelně, 
jindy neúčelně, a člověk se snaží nacházet vzá-
jemné souvislosti. K poznání přírody se během 
historie postupně vytvářely jednotlivé vědecké 
disciplíny, tedy matematika, přírodní filosofie, 
logika… S jejich rozvojem během novověku 
se z přírodní filosofie vydělovaly disciplíny 
další, tedy biologie, fyzika, chemie, geografie 
atd. V 19. a 20. století nastal další rozvoj pří-
rodovědy, a tak se v oblasti věd o přírodě zača-
ly postupně vytvářet další disciplíny, zejména 
hraniční - geofyzika, biofyzika, chemická fyzi-
ka, biochemie, mineralogie, krystalografie…  

S rostoucí diferenciací přírodních věd, jež do-
provázela proces podrobnějšího zkoumání, se 
ne vždy vyhledávaly vzájemné souvislosti, a 
tak se někdy jednotlivé vědecké disciplíny roz-
víjely samostatně, bez vzájemného kontaktu. 
Odborník v jedné disciplíně ztrácel možnost 
vyznat se ve vědě jiné, i když vzájemné využi-
tí výsledků výzkumu mohlo být velmi užitečné. 
A tak nutně kromě diferenciace musel nastu-
povat i proces integrace poznání.  

Ve školském prostředí se postupně, ovšem s 
určitou prodlevou, dělo totéž. Např. v polovině 
19. století v učebnicích přírodozpytu nachází-
me poznatky z fyziky, chemie, astronomie, ale 
i zeměpisu, avšak na začátku 20. století je na 
školách již celá plejáda přírodovědných před-
mětů, jak ji známe dnes. Ve školském prostře-
dí je diferenciace přírodovědného poznání, 
spojená s dělením výuky na jednotlivé učební 
předměty, zvláště nebezpečná, neboť se ve vě-
domí mladých lidí utvářejí navzájem oddělené 
modely chápání světa, často bez vzájemných 
souvislostí. Proto je nutné zařazovat do učeb-
ního plánu i předměty, umožňující integraci 
poznání - buď jako předměty motivační (napří-
klad přírodověda na 1. stupni základní školy) 
nebo na konci vzdělávacího cyklu (např. synte-
tizující a integrující předměty jako je biofy-
zika, astrofyzika, mineralogie, geofyzika aj.). 

Osobně nejsem příliš velkým přívržencem in-
tegrovaného předmětu Science tak, jak ho chá-
pou některé zahraniční didaktické soustavy. 
V integrovaném předmětu nacházíme sice mož-
nosti pro koordinovaný výklad a aplikaci po-
znatků o přírodě, ale současně se ztrácejí systé-
my jednotlivých učebních předmětů (didaktic-
ké vzdělávací a výchovné soustavy) jako odraz 
a didaktické rozpracování vědeckých systémů. 
V posledních letech se však objevil nový didak-
tický prostředek, který se začal stále výrazněji 
prosazovat - sběr, uložení, uchovávání a využí-
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vání informačních soustav a různých databází. 
Informatika, která je na některých školách po-
važována jen za přípravu na využívání počíta-
čů a dalších informačních a komunikačních 
technologií, postrádá právě tu podstatnou část, 
kterou je práce s informacemi. To je ponechá-
no na jednotlivých učitelích přírodovědných 
předmětů. Přitom informační soustava se den-
nodenně rozšiřuje a troufám si tvrdit, že může 
brzy zahltit každého studujícího, pokud se zej-
ména ve škole sám nedozví, jak s informacemi 
a informačními databázemi pracovat.  

Jako člověk, který většinu svého odborného ži-
vota věnoval procesu řešení fyzikálních úloh, 
jsem přesvědčen, že pokud má být fyzikální 
(obecně přírodovědná) úloha skutečně pro žá-
ky problémem, spoluvytvářející tzv. problémo-
vou situaci, nemůže být zadávána zcela přesně 
s konečným počtem údajů, z nichž žádný ne-
přebývá a žádný nechybí pro jeho řešení. Zde 
právě nastupuje práce s informacemi, a to jak 
údaji pro řešení chybějícími, které je nutno 
vyhledávat, tak s údaji vypočítanými, které je 
třeba porovnat s realitou. A těmto přístupům je 
nutno žáky naučit nejprve v jednoduchých situ-
acích na základní škole, ve složitějších na ško-
le střední, a v rámci zájmové činnosti, např. při 
zpracování projektů či řešení problémů v před-
mětových soutěžích. Takové úlohy připravuje-
me např. ve Fyzikální olympiádě, a to již v nej-
nižších kategoriích, určených pro žáky ze škol 
poskytujících základní vzdělání (základní ško-
ly, víceletá gymnázia); o tom se lze přesvědčit 
např. na webovské stránce http://fyzikalniolym-
piada.cz, když si najdeme kategorie E, F, G. 
Řada úloh je formulována tak, že vyžaduje na-
cházet informace, potřebné k řešení problémů, 
cestou vyhledávání na internetu. 

MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
Jak bylo řečeno, informace v jednotlivých pří-
rodovědných disciplínách nebo školních učeb-
ních předmětech spolu souvisejí. Když na ně-
který jev nebo děj pohlížíme z několika stran 
(„očima“ různých předmětů), můžeme přispět 
s úplnějšímu modelu zkoumané části skuteč-
nosti. Ve fyzice nás zajímá „fyzikální model 
skutečnosti“, v hodinách chemie zase „chemic-
ký model“ téže skutečnosti. V myšlení žáků 
tak často vznikají dva, na sobě nezávislé po-
hledy na stejnou skutečnost, které nejsou žáci 

sami schopni navzájem propojit, a proto by 
bylo vhodné, aby jim v této syntetické činnosti 
pomohl učitel. Jeden čas se během měsíce dub-
na žáci základní školy učili o elektrochemic-
kých jevech - poučení v chemii jim přinášelo 
typicky chemický pohled a využití v praxi, ale 
ve fyzice přistupovali k problematice zcela ji-
ným způsobem, na základě elektronové a ion-
tové teorie. „Mezipředmětové“ pochopení tak 
nefungovalo a žáci nebyli ani schopni v „poz-
dějším“ výkladu zareagovat, že o dané proble-
matice již jednou v jiném předmětu (nota bene 
ve stejném měsíci téhož roku) slyšeli a že by 
se mohlo na tento předchozí výklad aspoň vol-
ně navazovat. V tomto případě je zásadní chy-
ba na straně učitele, že se v rámci výuky che-
mie nezajímal o obsah a metody výuky fyziky 
(nebo naopak). Druhým extrémem je to „věčné 
zapírání žáků“, tedy nepřipustit možnost, že již 
o dané problematice slyšeli a získané informa-
ce přijali za své vlastní.  

Domnívám se, že jednou z cest je zadávání 
neúplných informací v zadání přírodovědných 
úloh, k jejichž řešení je třeba nutné údaje po-
stupně vyhledávat v databázích nebo třeba také 
změřit, a to jak reálně, tak i ve virtuálním mě-
ření, provedeném pomocí počítače a internetu. 
Jak je známo z didaktiky fyziky, základní pod-
mínkou úspěšné výuky je vhodná motivace 
učícího se, které je možno dosáhnout zadáním 
„zajímavého problému, který se nějak dotýká 
řešícího“. Možná, že je to dáno zájmem mé 
osoby, ale zdá se mi, že mnoho žáků (tedy po-
tenciálních řešitelů zadaných problémů) mo-
hou oslovit úlohy volené na pohraničí fyziky, 
zeměpisu a informatiky. Z těchto námětů jsem 
již v předchozích letech použil pro žáky se 
zájmem o fyzikální a technické disciplíny, te-
dy účastníky Fyzikální olympiády, byly pravdě-
podobně dosti úspěšné úlohy z oblasti dopravy. 
Podívejme se na zadání několika problémů. 

RYCHLOVLAKY DOMA A VE SVĚTĚ  
Vlaky Pendolino byly nasazeny na trati Praha - 
Ostrava a zpět. Podívejme se na úlohu, urče-
nou k řešení pro žáky 7. ročníků základní ško-
ly a odpovídajících ročníků víceletých gymná-
zií. FO51G2: Porovnávání rychlostí 

Přečti si následující informace (uvedené údaje 
se týkají jízdního řádu v roce 2008/9): 
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Každý den jezdí na trase Paříž - Marseille několik 
rychlovlaků TGV. Jeden z nich vyrazil z Paříže 
v 14:16 a poté, co urazil 333 km, zastavil v 17:21 
v Marseille. Další vyjíždí v 15:16 a jede jinou tra-
sou, takže poté, co urazí trasu 499 km, zastavuje 
v Marseille v 18:34.  

Na trase Praha - Ostrava jezdí rychlovlaky Pendo-
lino. Jeden z těchto vlaku vyrazil ze stanice Praha 
hl.n. v 15:23 a do Ostravy vzdálené 356 km dorazil 
v 18:32.  

Na trase Moskva, Kurské nádraží - Petrohrad, Mos-
kevské nádraží o délce 960 km vyjíždí z Moskvy 
vlak ve 21:55 a dojede do cílové stanice v 5:53 
následujícího dne. 

Na trase Ósaka - Tokio o délce 515 km jezdí rych-
lovlak Šinkansen. Na začátku provozu v roce 1964 
urazil tuto trasu za 4 h, od roku 1992 urazil trasu za 
2 h 30 min a nyní je doba jízdy na trase 2 h 25 min.  

a) Zkontroluj uvedené údaje na internetu (až 
na Japonsko lze užít českého jízdního řádu), 
všechna místa si určitě najdi na mapě nebo na 
www.googleearth.com. 

b) Urči průměrnou rychlost každého z vlaku 
na celé trase (včetně krátkých zastávek). 

c) Kdyby strojvedoucí vlaku utlumil svou po-
zornost na dobu 5 s, 10 s, 1 min, jakou dráhu 
každý z těchto vlaků urazí? Jak by mohli být 
strojvůdci kontrolováni, aby se nezanedbala 
bezpečnost jízdy? 

d) Jak by se změnila doba dopravy, kdyby se 
průměrná rychlost vlaků zvýšila o 5 či 10 %?  

Náznak řešení: Pro splnění části a) je třeba 
použít např. www.idos.cz, jen v případě vlaku 
Šinkansen je nutno vystačit s údaje, jež jsou 
uvedeny v textu úlohy. Průměrnou rychlost v 
části b) vlaků můžeme stanovit ze vztahu vp = 
s/t. c) Pravidelné stisknutí kontrolního knoflíku 
může sloužit jako bezpečnostní mechanismus - 
poté, co není knoflík stisknut, může nastat vý-
razné brzdění. d) Změna rychlosti způsobí změ-
nu doby průjezdu vlaku. 

FO53G2: Nový rychlovlak v Číně  
V roce 2011 začal v Čínské lidové republice 
jezdit nový moderní rychlovlak, spojující hlav-
ní město Beijing s dalším velkoměstem Šang-
haj. Trasa má délku 1318 km a vlak ji urazí za 
dobu 4 h 48 min. 

a) Jakou průměrnou rychlostí jezdí rychlovla-
ky po této trati? 

b) Rychlovlaky dosáhly na zkušební trati rych-
losti až 486 km/h. Za jak dlouho by touto rych-
lostí urazily příslušnou vzdálenost mezi jmeno-
vanými městy? 

c) Za jak dlouho by rychlovlaky urazily vzdá-
lenost Praha - Hradec Králové, tj. 116 km, kdy-
by jely průměrnou rychlostí, maximální rych-
lostí? 

d) Japonský rychlovlak Šinkanzen urazí trasu 
Tokio - Ósaka, tj. vzdálenost 515 km za dobu 
2 h 30 min. Jaké průměrné rychlosti dosahuje? 
Je tato rychlost větší než průměrná rychlost 
vlaku na trati Beijing - Šanghaj? 

Náznak řešení: a) Průměrnou rychlost vlaků 
vypočítáme užitím vztahu vp = s(t). b) Užijeme-
li pro výpočet maximální zjištěné rychlosti, do-
staneme kratší dobu pohybu na určitém úseku. 
c)Výsledky představují minutové doby pohybu; 
trať však není pro tuto rychlost vozidel uzpůso-
bena. d) Čínský vlak dosahuje asi 275 km/h, 
japonský 206 km/h. Rozdíl je nejen v délce tra-
ti, ale především postoupila modernizace želez-
niční dopravy. 

Informace o rychlovlaku 
Nejsem zvyklý řešit problémy, aniž bych se 
předtím neseznámil se základními údaji o oso-
bě, předmětu či jevu, kterého se daná situace 
týká. Proto jsem se podíval na internet, kde 
jsem se dobral určitých informací.  

Pendolino (italsky: kyvadélko) je vysokorych-
lostní elektrická vlaková jednotka, pohybující 
se průměrnou rychlostí asi 250 km/h. Aktivní 
naklápění vozové skříně umožňuje projíždět 
zatáčky rychlostí až o 30 % vyšší než mohou 
projíždět soupravy bez naklápění. V soupra-
vách jezdí 3-9 vozů. Kromě České republiky 
jezdí soupravy Pendolino v dalších deseti ze-
mích. 

TGV (čti te-že-ve, francouzsky Train a la Gran-
de Vitesse) je označení francouzských drah pro 
vysokorychlostní vlaky; vlaky se skládají ze 
dvou hnacích a několika hnaných vozů. Prefe-
ruje se elektrická trakce. Jezdí především po 
Francii, ale spojují Paříž s některými městy 
v sousedních státech. Jedna linka jezdí z Paříže 
do Londýna a využívá tunelu pod kanálem La 
Manche. 

Šinkansen (Shinkansen, japonsky: nová páteř-
ní trať) je vysokorychlostní trať na území Ja-
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ponska; vlaky se nazývají hikari. Má v součas-
nosti osm hlavních linií; vlaky mají různou dél-
ku, nejdelší mají až 16 vozů po 25 m, tedy asi 
400 m. Nejvyšší provozovaná rychlost dosahu-
je 300 km/h.  

Eurostar je název vysokorychlostních souprav 
TGV, které se využívají pro spojení hlavních 
měst Paříž a Londýn; tento úsek urazí soupra-
vy za 2 h 35 min. 

Sapsan (rusky Сапсан, název pro sokola stě-
hovavého) je vysokorychlostní vlak vyrobený 
německou firmou Siemens pro trať Petrohrad - 
Moskva s pokračováním do dalšího města Niž-
nij Novgorod. Na trati jezdí rychlostí 250 km/h 
s možností dosáhnout maximálně 330 km/h. 
Desetivagónové luxusní soupravy o celkové 
délce 250 m jsou určeny pro tzv. širokoroz-
chodnou trať (rozchod kolejnic 1 520 mm na-
roz díl od tratě u nás 1 435 mm). 

Jak je vidět, k poznávacímu a výchovnému pro-
spěchu úloh pro žáky napomáhá dobrá infor-
mační základna. Obrátíme se proto ke zdroji, 
za který tentokrát zvolíme svobodnou encyklo-
pedii Wikipedia, konkrétně její českou verzi, 
na níž je v současnosti 225 000 článků. Tato 
encyklopedie je „živá“, velmi rychle reaguje 
na změny, které nastávají ve společnosti i v ži-
votopisných údajích. Protože však dodržuji zá-
sadu: důvěřovat, ale prověřovat, budeme údaje 
kontrolovat srovnáním s verzí např. anglickou, 
která je nejrozšířenější, obsahující v této době 
takřka 4 milióny článků. Zde mohou přistoupit 
hlediska informatická, která můžeme navázat 
na hodiny informatiky, např. na zpracování pro-
jektů z mezioborových disciplín. A samozřej-
mě - každý údaj z oblasti dopravy má také geo-
grafický rozměr. Proto je třeba umět se oriento-
vat podle mapek, doprovázejících informace 
na Wikipedii, nebo se snažit najít všechna mís-
ta, o něž se v úlohách či informacích jedná, na 
příslušných mapách nebo ještě lépe na mapách 

vzniklých ze satelitních snímků, abychom tak 
získali dokonalejší představu o pohybu vlaků. 

Jakým způsobem můžeme využít informací, 
získaných studiem encyklopedie Wikipedia, 
v hodinách informatiky na základní škole nebo 
v prvním ročníku střední školy, kde je zařaze-
na ve výuce fyziky problematika mechaniky? 
Jedním z osvědčených způsobů je zadávání a 
obhajování projektů. Projekt jako určitá didak-
tická jednotka, musí být zpracován na základě 
vhodného didaktického postupu, který obsahu-
je motivační úvod, formulaci zadaného problé-
mu, který se má řešit, přehled literární rešerše, 
projekt řešení (hypotéza) s teoretickým zdůvod-
něním, konstrukce daného řešení, výsledky a 
diskuse, včetně zpětného porovnání s realitou, 
z níž projekt vycházel. V informatice přistupu-
je ještě formální stránka projektu, včetně jeho 
prezentace při obhajobě. Na širokém záběru 
však musí být vidět především řešení projekto-
vého úkolu; není možno pouze informace zpra-
covávat, ale formulovat zajímavé částečné úko-
ly, které přinášejí pro řešitele a jeho okolí nové 
prvky poznání. 

ZÁVĚRY 
Problematika Rychlostní vlaky leží na velmi 
příznivém území školní poznávací soustavy: 
učivo zeměpisu poskytuje vhodné náměty, fy-
zika dodává matematické modely, s nimiž se 
řešitel vyrovnává na základě své vlastní tvoři-
vosti a informatika umožňuje vhodně využívat 
existujících údajů (např. ve Wikipedii) a for-
málně bezchybně zpracovat projekt a připravit 
jeho prezentaci. Propojení tří předmětů vytváří 
vhodné mezipředmětové vztahy mezi fyzikou 
a zeměpisem, s použitím prostředků, které po-
skytují informační a komunikační technologie. 
Jen mimochodem: komfort rychlovlaků je srov-
natelný s leteckou dopravou a turistický přínos 
pro cestující je mnohem větší.
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STAR-WAVE TEST JAKO MNOHOSTRANNÝ NÁSTROJ HODNOCENÍ DĚTÍ 
 

STAR-WAVE TEST- A MULTIFACETED INSTRUMENT OF CHILD EVALUATION 

Magdalena Dumitrana 

Univerzita Pitesti, Rumunsko 
University of Pitesti, Romania 

Abstrakt: Příspěvek prezentuje Star-Wave test jako jednu z možností testu školní zralosti u dětí 
předškolního věku. Prostřednictvím testu je možné zjistit nejen úroveň školní zralosti, ale 
také emoční rizika. Příspěvek prezentuje krátký přehled testu a výsledky aplikace u rumun-
ských dětí. 

Abstract: The Star-Wave Test is one of the most challenging tests monitoring children multiple func-
tions. It allows both the specific evaluation and the preschool children screening. It results 
in finding out the existence of emotional risks and in evaluating the degree of the school 
maturity. Applied to children from different countries, it always shows reliable conclusions. The 
paper presents a short overview of the test results based on data collected in Romania. 

Klíčová slova: projektivní test, grafologie, emoční poruchy, dětská kresba, školní připravenost. 

Key words: projective test, graphology, emotional disturbance, children drawings, school readiness. 

A SHORT INTRODUCTION 
The Star-Wave Test was created by the Ger-
man graphologist and psychologist Ursula Avé-
Lallemant (18. XII. 1913 - 11. VII. 2004) and 
it was based on the graphological concepts. 

The test was first published in German in 1979 
and it was translated into English in 1984 [1]. 
The test allows to separate forms (the stars), 
free movement (waves) and space organization 
(the framed space of the standardized test-
sheet). 

The SWT can be performed individually or in 
a group, without a time limit. However, it is 
recommended to be used individually. Small 
children try hard to perform the best possible, 
therefore they are inclined to look in the 
others' drawings and copy their ideas. Also, it 
seems to be important to watch the children 
behavior - motor, verbal and the graphic one. 

The drawing is made on a standard form sheet 
(half of an A4), inside of a graphic frame (15,5 
× 10,5 cm). A sharpened pencil and a rubber, 
not of a good quality are provided. The reason 
for the last one is to keep visible the traces era-
sed and corrected by the child. 

The test instruction is: Draw a starry sky over 
the ocean waves. Small children may be asked 

if they have ever see stars and waves. Many of 
them have not an experience of the ocean, or 
waves. Still, they have the experience of the 
waves in the bathtub and the examiner reminds 
them about that. The small children may not 
know the word "ocean" and for this reason, we 
have replaced this word with "sea".  

There is a possibility also, that children to con-
fuse the words. For example, in Romanian, the 
words "sky" is similar to "circle" (sky = cer, 
circle = cerc), so, in a number of cases, the 
children understood and drew a circle (cerc) 
instead of sky (cer). 

During the drawing execution, the examiner 
records the order of drawing the different ele-
ments and their direction. Any remarks the 
subject makes and any unusual behavior and 
emotions are also noted. 

THE MULTIFUNCTIONALITY 
OF THE TEST 
According to D. Yalon and G. Schmuck, seve-
ral aspects of the test were examined, since its 
creation: 

a) the anthropological approach: it was found 
out that the SWT is generally, culture-indepen-
dent. However, it is possible to meet children 
living far away from lakes and seas or who 
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cannot see the stars - for example, children li-
ving in cities, in places with crowded buildings. 

b) the developmental approach: it contains se-
veral aspects, as it follows: 
 the examination of the perceptual, cogniti-

ve, motor and grapho-motor functions - up 
to age of 10, 
 the school readiness, 
 the personality development - the projective 

aspect. 

There are two directions of examination in or-
der to approach these elements and these are: 
 the way, different mental processes are in-

volved in the task execution and  
 the development of the graphic skills. 

There are several elements that has to be obser-
ved when the strategies in the task execution 
are taken into consideration: 

a) understanding of the task 
There are three possibilities of the execution, 
expressing the degree of the task understanding: 
 the correct solution - the child draws stars 

over the sky), 
 the partial solution - only one of the two ele-

ments are represented, only the stars or only 
the waves, 
 the wrong solution - the child either does 

not draw anything or scribbles something or 
just draws whatever he likes. 

In this the last case, the examiner has to be 
careful if the test was taken in group; the child 
presenting the wrong reaction just did not like 
the subject and tried something more pleasant. 

b) recalling the mental representations of the 
stars and waves, even they are draw incorrect 
(from the point of view of an adult standard) 

c) graphic execution 

The stars are represented as static, structured 
and close forms. The waves are drawn as sinu-
ous, open and dynamic curve lines. 

d) organization of the space 

The drawing has to exhibit two distinct layers-
one of the stars and the other, of the waves. 
Also, the graphic elements must be kept within 
the frame, though the examiner does not ask 
his specifically. 

 

Concerning the development of the graphic 
skills, it was found out that there was a well-
established pattern of the children drawings in 
SWT, confirming the general development of 
the graphic skills: most of the 2 and 3 year old 
produce scribbles that are actually, a pure mo-
vement, having no form or organization. The 
child enjoys moving his hand and producing 
traces; to him, this movement is also experi-
mentation. 

The scribble is normal at this age, but if it is 
found as the graphic production of a 4 or 5 
year old, this may be a sign of mental retarda-
tion, fixation or regression to an earlier stage. 
[4, p.6] 

The next phase is the geometrical stage when 
the child is able to produce circles, mandalas 
and sun-shaped stars. From the psychoanalyti-
cal point of view, finding a form means fin-
ding an identity, distinct the former one, which 
was defined by the mother-child bond. Now, 
the shapes express the separation from the 
mother. 

There is no expectation of correct spatial orien-
tation of the stars(up) and waves (down); chil-
dren change the direction in the page, chan-
ging also their bodies positions. 

The correct spatial orientation is expected by 
age 4, the latest - 5; also, the child respects the 
borders of the frame. If these two criteria are 
not fulfilling by the age 5, some organic or 
emotional problems are to be expected.  

Therefore, a 5 year child is expected to: 
 reach the stage of the schematic drawing, 

that means that he is able 
 to draw easily forms of the stars and waves 

(not as a standard forms) 
 to organize correctly the elements: the stars 

are arranged I a row at the upper part of  
 the frame often placed above a high horizon-

tal line (the sky). 

Some children add decorative and symbolic 
elements. 

From now on there is a continuous improve-
ment of the quality of the forms and the mo-
vements. Gradually, the gap between the sky 
and sea is filled up. This phase is called the 
realistic stage of the drawing, when a more 
naturalistic picture is achieved (age 9). Beyond 
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9 years old, the arrangement as a row expres-
ses an infantile and monotonous thinking.  

The school readiness is also, an important di-
rection of child study.This topic was the object 
of two research projects, one lead by Chana 
Ben-Zion and Dafna Yalon on the 5-year old 
Israeli children and the second, by Anna Ku-
charska and Jaroslav Šturma on 5,6- year-old 
Czech children.  

Kucharska- Šturma study chooses as criteria: 

a) the graphomotor abilities, the quality of 
perception and their coordination: 
 motion coordination of lines combined with 

the autoregulation 
 the formal processing of space 
 the symmetry and the proportion in stars 

formation 
 the harmony in waves' representation 

 - the size of the represented details 

b) the existence of the all three test compo-
nents: the stars, the waves, the spatial arrange-
ment (including the acquisition of the concept 
"above"). [2 p. 81] 

Yalon and Ben-Zion research followed a quan-
titative method. The total score of the maturity 
took into consideration the following 6 items: 
a) task understanding 
b) form o the stars 
c) waves motion 
d) spatial arrangement 
e) frame recognition 
f) qualitative level (traits that help children co-
ping in school, as perseverance, diligence, etc.) 
[3, pp.51-52] 

The first project results in a scale and the se-
cond one, in a screening tool. 

The projective aspect is far the most used func-
tion of SWT.The interpretation of the stars and 
the waves is based their archetypal significa-
tion, as well as on their place in the drawing. 
Also, the four spaces created by the frame 
division in four areas traced by the two ima-
ginary lines, horizontal and vertical. These 
imaginary axes are taken into consideration as 
symbols for time, feminine and masculine 
principles. The axes combination creates four 
corners: upper left (the inner values), the upper 
right (the outer values), the lower left (the ear-
liest memories, regression), the lower right 

(instinctual and material interests). The central 
area indicates a positive self-esteem, or an 
inflated Ego. 

There are presented sometimes other symbols, 
having a special meaning in SWT, as: 
- Moon: an authority figure, sometimes the 
subject himself (placed in the centre) as 
feeling different and not belonging to the 
group or situation. 
 Sun: a dominant figure (usually father, but 

also, a dominant mother); the sun can be 
pleasant, warm or dangerous, burning. 
 Comets and falling stars are movements to-

ward a goal. 
 Clouds: anxiety, unclear goals 
 Rocks: conflicts, obstacles 
 Boats: existential insecurity 
 Fish: life and emotion; they can be cute or 

dangerous, expressing the nature of the emo-
tions. 
 Gliders, surfboards, pirates: may signal chil-

dren at risk [3, pp.12-16] 

The graphological aspects are also integrated 
in the projective elements, supporting them 
and offering details. There are several elements 
concerning: 
 The form, seen mainly in the way the stars 

are drawn 
 The movement expressed by waves; they 

are dynamic or static 
 Arrangement is represented by the organiza-

tion of the elements; there may be harmony, 
regularities or disturbances, irregularities. 
 Stroke qualities - are taken from classic gra-

phology and judged accordingly to the who-
le structure and content of the drawing. 

SOME EXAMPLES 
For the beginning, here there is a drawing of a 
"normal" child, meaning statistically normal. 
Her drawing is enriched with many elements 
underlying this character (Fig.1). It appears a 
balance between stars and waves, covering 
each, quite an equal area. However, there is a 
slight dominance of the waves, containing 
more elements than the upper part. Even the 
clouds have a wave form. The central figure, 
representing the Ego, belongs to the sea. On 
the horizontal axis, the fish, including the cen-
tral one, move toward the left side; it appears a 
dependency to the feminine principle, to the 



Návrat na obsah Media4u Magazine 1/2012 135

mother. However, the waves have a slight mo-
vement to the right (future). The smiling sun in 
the upper-left corner highlights the strong 
submission to the dominant figure (feminine 
one). The clouds covering the rational section 
show vagueness in the goals. The ocean is full 
of corals, opening like flowers which mean a 
positive emotional attitude, vivacity. Dolphins 
(including the central one) jump out of the wa-
ter; this is a symbol of intelligence, alertness, 
kindness and sensitivity. The rain covers the 
gap between the happy sky and joyful ocean.  

Drawing no. 1  
D.I., ♀, 5, 8 yrs, attending kindergarten. 

The whole drawing breaths vivacity and joy. 
The little girl feels herself as a "fish in the wa-
ter" in her family. 

 

 
Fig.1 

 

Drawing no. 2 
M.I., boy, 7 yrs old, only child. 

Here there is a drawing of a well educated 
child, coming from a normal family where is 
loved and motivated to display a good beha-
vior and interest for knowledge. 

From the kindergarten teachers' report: The 
boy and his family live in a rural area; the 
financial situation is comfortable and the emo-
tional climate is good. Both parents have atten-
ded high school. 

The child's drawing behavior: Starting from 
the left upper corner he draws a star, erases it, 
draws another one and erases that too. Giving 
up the stars, he draws the higher wave (left to 
right) and then he fills with waves the whole 
space under the first one. The waves are hardly 

visible. He draws the stars as tiny black circ-
les, and one can feel that he is unpleased with 
this product, but he says that it is the only way 
he is able to draw the stars. He asks the permis-
sion to draw a ship. So, he draws the ship and 
then the "driver" he says and "He needs a dri-
ving wheel". Therefore he draws it, but the dri-
ver's hands are too short. He makes them lon-
ger and comments: „Now, he can reach the 
wheel.“ 

 

 
Fig.2 

 

Comments: As a whole, the drawing is quite 
balanced, that is every element is in the right 
place; the organization of the stars and the 
rhythmical curls of the waves express a ten-
dency to organize the world around. However 
there is an obvious dominance of the emotions 
(waves occupying a large area) over the stars. 
However, a certain regularity of the waves 
shows search for inner balance. The gentleness 
of the dots-stars shows a sensitive perception, 
as well as the weak pressure of the waves stro-
kes expressing receptivity. The most of the wa-
ves adhering to the frame constitutes an impor-
tant sign of insecurity [5, p.131]  

The central figure, covering almost the whole 
space between the stars and wave has an essen-
tial clue. There is a very large boat, lead to the 
left by a human personage. The symbolism, 
therefore, is the following: „Boats may frequ-
ently signify existential insecurity (especially 
when they are large) and more specifically - a 
mother problem, as they can be related to a 
symbolic womb. […] In tests of children, an 
early tendency to take responsibility can be a 
warning sign pointing to parental neglect. The 
direction in which the boat sails…is most signi-



Návrat na obsah Media4u Magazine 1/2012 136

ficant […]. It may move to the left, inwardly, 
showing introspection, or a desire for better 
relations with partners.“ [5, pp.102-103] 

There is nothing in the KG teacher's observa-
tions that warns about the child's problems in 
the family. It may be nothing objective. Still, 
the drawing expresses the way feels and lives 
his relations within the family. His sensitivity 
and receptive qualities may make him to expe-
rience very strong situations that pass unper-
ceived from outside. Whatever reason, the 
child's drawing conveys a strong feeling of 
insecurity, a lack of help from outside and the 
efforts the child makes, striving to cope this 
emotional situation. 

Drawing no. 3 
V.G.C., boy, 6; 7yrs old, attending the kinder-
garten. 

Information from the kindergarten teacher's re-
port: The boy lives with his mother; the father 
left for a working place in Italy. In the same 
flat lives his mother's brother with his wife and 
child. The mother loves very much the boy, 
because he was born when the parents gave up 
the hope. 

 

 
Fig.3 

 

Comments: There is a clear dominance of the 
waves (emotions) that occupy a very large area; 
they lead strongly to the left (past, memories, 
the times when the father was home). The moon 
(feminine principle, emotion, mother) emphasi- 

zes the same emotional aspect and looks also to 
the left (past). The distinct shapes of the stars 
show clear ideas; the child knows what he 
wants. The personal symbol, the surfer, makes 
everything more explicit: actually he says "I 
wish to become a great surfer." Obviously, 
there is a strong emphasis on emotionality and 
problems derived from it. Even if very much 
loved by his mother, the absence of his father 
dominates everything, provoking a great suffe-
rance to the little boy. 

CONCLUSION 
The very quick overview of the SWT shows 
that it can be a powerful instrument for appro-
aching human being on various levels, having 
multiple applications, from the evaluation of 
the maturity degree of the growing child, scho-
ol readiness and psycho-motor processes deve-
lopment to the profound analysis of psycho-
analytical type.There are multiple advantages 
of this test, as it follows:there is no need for 
special test sheets; the photocopies of the SWT 
form may be used; the application is quick; 
usually, it takes only 3-5 minutes for children 
to draw; any person can be easily instructed to 
administrated the test and this fact is important 
when the examiner deals with very anxious 
children. In this case, the parents can be taught 
how to give the test to their child, at home; the 
performances are usually, cultural independent; 
the SWT can be used for very young children 
examination (from 3 years old); being non ver-
bal, the test can be used appropriately with chil-
dren presenting different difficulties (retard of 
any type, immigrant children not speaking the 
language of the new country and so on); the 
topic to draw is free from any test-anxiety, the 
drawing being performed with pleasure; offe-
ring the possibility of group examination, the 
test can be used as a screening test; the projec-
tive potential is very rich, covering multiple 
levels of the personality. (4, p.3;5, pp.19-20). 

As one can easily say, the test allows the re-
searcher to consider the child under very diffe-
rent aspects, obtaining this way, a more accu-
rate evaluation of child personality. 
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VYUŽITÍ FORMÁLNÍCH ANALOGIÍ VE VÝUCE TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ 
Část 5: Formální analogie v případě nucených kmitů - lineární kmity 

 

THE USE OF FORMAL ANALOGIES IN TECHNICAL SUBJECTS TEACHING  
Part 5: Formal Analogies in the Forced Oscillations - the Linear Oscillations 

Bohuslav Zajíc - Jaroslav Lokvenc - René Drtina  

Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, Katedra technických předmětů 
University of Hradec Králové, Faculty of Education, Department of Technical Subjects 

Abstrakt: Článek přináší pohled na možnosti využití formálních analogií matematických výrazů ve 
výuce technických předmětů a jejich možný přínos pro rozvoj logického myšlení, systemiza-
ce poznatků a pro efektivnější přípravu studentů ke zkouškám z odborně-technicky zaměře-
ných předmětů. V pořadí pátá publikovaná část se zabývá využitím formálních analogií pro  
oblast lineárních nucených kmitů.  

Abstract: The article provides a view of possibilities using the formal analogies if mathematical 
formula in technical subjects teaching and their contribution to the logical thinking develop-
ment, systemization of knowledge and effective students' preparation for exams in technical 
subjects. Part five deals with using formal analogies in the linear forced oscillations. 

Klíčová slova: Formální analogie, matematický výraz, logické myšlení, efektivní příprava, technic-
ké předměty, nucené kmity. 

Keywords: Formal analogies, mathematical formula, logical thinking, students' training, technical 
subjects, forced oscillations.  

Pátým pokračováním seriálu o možnostech vy-
užití formálních analogií ve výuce technických 
předmětů uzavíráme téma mechanického kmi-
tání. Mezi hlavní didaktické zásady patří také 
princip postupnosti (či posloupnosti [1]), tedy 
postupovat od jednodušších věcí ke složitějším 
a přitom dostát všem ostatním didaktickým zá-
sadám. Třetí pokračování o využití  formálních 
analogií u mechanických kmitů je proto věno-
váno nejobtížnější partii - nucenému kmitání, 
vyvolaného harmonicky proměnným silovým 
působením (harmonicky proměnnou silou ne-
bo harmonicky proměnným momentem). 

NUCENÉ KMITY 
V úrovni výkladu se opět omezíme na aplikace 
pro vzdělávací proces budoucích učitelů tech-
nicky orientovaných předmětů. Jak jsme uvedli 
v předcházejícím článku: „Každý pružný prvek 
má reálně spojitě rozložené parametry a jeho 
matematický popis je poměrně náročný. Při 
deformacích se mění nejen geometrické rozmě-
ry prvku, ale i jeho mechanické vlastnosti. Pro 
zjednodušení popisu proto používáme idealizo-
vané prvky a budeme využívat do jisté míry 
idealizovaná východiska, tj. konstantní para-

metry hmotnosti, tuhosti a tlumení“ [4]. Proto 
budeme i v případě budících veličin (síly, mo-
mentu) uvažovat s ideálním stavem, kdy tato 
veličina má v čase stálý harmonický průběh, 
který můžeme vyjádřit funkčním vztahem F(t) 
= F · sinΩt nebo M(t) = M · sinΩt. Analogicky 
můžeme uvažovat i s druhou harmonickou 
funkcí: F(t) = F · cosΩt nebo M(t) = M · cosΩt. 

V technické praxi může být nucené kmitání 
jevem žádoucím (např. kmitání setrvačky hodi-
nového stroje, vibrační desky zhutňovacích za-
řízení, ale i membrány reproduktorů, atd.), bez 
něhož není provoz daného stroje nebo zařízení  
možný. Nucené kmitání ale může být i jevem, 
který ohrožuje provozní spolehlivost (bezpečný 
provoz stroje nebo zařízení) a za určitých pod-
mínek může vést k destrukci kmitajícího prvku 
(např. kmitání mostovky, kmitání hřídelů tur-
bín, vibrace spalovacích motorů, atd.). Ani bu-
dící síla či silový moment nemá vždy harmo-
nický průběh. Budící průběh může být nesyme-
trický, jednostranný nebo může mít charakter 
nepravidelně či pravidelně se opakujících pul-
sů (ty mohou mít v praxi stálou nebo proměn-
nou amplitudu).  
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Obr.33 Příklady průběhů amplitudy budící síly 

 

Lineární tlumený oscilátor buzený 
harmonicky proměnnou silou 
Pro analýzu pohybového stavu tlumeného osci-
látoru, na který působí harmonicky proměnná 
síla, použijeme schéma podle obr.21b, kde na 
kmitající těleso o hmotnosti m působí budící 
síla FB = F0·sinΩt (obr.34). Uvedené technické 
pojetí představuje většinu modelových případů, 
s nimiž se v praxi setkáváme. 

 

 
a)   b) 

Obr.34 Tlumený harmonický oscilátor (a), 
oscilátor s připojenou budící silou (b) 

(technická verze) 
 
Model tlumeného oscilátoru buzeného harmo-
nicky proměnnou silou (podle obr.34) předsta-
vuje základní schéma pro řešení vynuceného 
kmitání v pojetí inženýrské mechaniky a vyža-
duje od studentů značnou míru schopnosti ab-
strakce.  
Termín vynucené kmity (vynucené kmitání) je zpravidla uží-
ván v oblasti technických disciplín. Fyzikální pojetí používá 
obvykle pojem nucené kmity (nucené kmitání). 

(pozn. aut.) 
 

Typické školní pojetí buzeného harmonického 
oscilátoru respektuje uznávaná didaktická pra-
vidla a vychází především z Komenského zása-
dy názornosti. Pro výchozí přiblížení používá-
me model tlumeného harmonického oscilátoru 

podle obr.20a [4]. Kmitající těleso o hmotnosti 
m se pohybuje v kapalině, která vyvozuje brz-
dící sílu úměrnou rychlosti pohybu tělesa. Bu-
dící síla potom působí nikoliv na kmitající těle-
so (jako v případě technického pojetí, obr.34), 
ale na pružinový závěs (obr.35). Uvedený mo-
del lze velice snadno realizovat s minimálními 
materiálovými nároky - postačí vinutá pružina 
(případně školní pružinový siloměr), nádoba s 
vodou a těleso s větším hydraulickým odpo-
rem (například silná kruhová deska, jejíž hus-
tota ρ je větší než hustota vody).  

 

 
a)   b) 

Obr.35 Tlumený harmonický oscilátor (a), 
oscilátor s připojenou budící silou (b) 

(názorný model) 
 
Schématické znázornění přechodu od tlumené-
ho harmonického oscilátoru k nuceným kmi-
tům (ve školním pojetí), včetně působících sil 
je na obrázku 36.  

 
a)   b) 

Obr.36 Tlumený harmonický oscilátor (a), 
oscilátor s připojenou budící silou (b) 

(školní verze) 
 

Na kmitající těleso tedy působí síly Fk, FR a FB. 
Síla Fk představuje reakci pružiny na posun z 
rovnovážné polohy a podle rovnice (61) [5] je 
definována Fk = – k · y. Za předpokladu, že tlu-
mící (odporová) síla FR je lineární funkcí rych-
losti FR = FR(v), je podle rovnice (88) [4] defi-
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nována FR = – R · v. U budící síly předpoklá-
dáme harmonický průběh FB = F0 · sinΩt, kde 
F0 je amplituda budící síly a Ω kruhová frek-
vence budící síly. Na kmitající těleso tak půso-
bí výsledná síla F o velikosti Fk + FR + FB. Po 
dosazení z výše uvedených rovnic bude 

tΩsinFvRykF 0 ⋅+⋅−⋅−=   (140) 
Z porovnání obrázků 34 a 36 je zřejmé, že z hlediska názor-
nosti silového působení je  nesporně výhodnější technické 
pojetí podle obrázku 34, kde síly působí přímo na kmitající 
těleso. U školního pojetí (obr.36) jsou síly FB a Fk připojeny 
ke kmitajícímu tělesu v sérii a je tedy potřebné vyřešit séri-
ově-paralelní kombinaci sil Fk, FR, FB. 

(pozn.aut.) 
 
Zrychlení tělesa am bude 

m
FFF

a BRk
m

++
=   (141) 

Po dosazení ze (140) 

tΩsin
m
F

v
m
R

y
m
k

a 0
m ⋅+⋅−⋅−=  (142) 

Po zavedení výchylky y jako jediné proměnné 
dostaneme 

tΩsin
m
F

dt
dy

m
R

y
m
k

dt
yd 0
2

2

⋅+⋅−⋅−=  (143) 

S využitím rovnic  

2ω
m
k
=  (rovnice (67) v [5]) a 

 

δ2
m
R

=  (rovnice (95) v [4])  

upravíme rovnici (143) na tvar 

tΩsinayω
dt
dy

δ2
dt

yd 2
2

2

⋅=⋅+⋅+  (144) 

kde a · sinΩt je budící zrychlení oscilátoru. 

Rovnice (144) je pohybovou rovnicí tlumené-
ho harmonického oscilátoru, na který působí 
harmonická budící síla FB  =  F0 · sinΩt. 

Porovnejme tento postup s postupem používa-
ným v učebnicích technických fakult. Řešení 
vychází ze schématu na obrázku 34-b a obecné 
definice druhého Newtonova zákona, že časová 
změna hybnosti tělesa je rovna působící síle.  

S využitím principu superpozice tak můžeme 
pohybovou rovnici napsat ve tvaru 

BRk FFF
dt
dy

m
dt
d

++=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ⋅       (145) 

Po dosazení  

tΩsinFvRyk
dt
dy

m
dt
d

0 ⋅+⋅−⋅−=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ⋅    (146) 

upravíme na  

tΩsinayω
dt
dy

δ2
dt

yd 2
2

2

⋅=⋅+⋅+  (147) 

Diferenciální rovnice (147) je identická s rov-
nicí (144). Jedná se o diferenciální rovnici dru-
hého řádu s pravou stranou. Řešením (obecným 
integrálem) diferenciální rovnice s pravou stra-
nou je součet obecného integrálu dané rovnice 
bez pravé strany a partikulárního integrálu úpl-
né rovnice s pravou stranou. 
Moderní vysokoškolské učebnice inženýrské mechaniky 
obvykle uvádějí, že řešením diferenciální rovnice druhého 
řádu s pravou stranou (rovnice (147)) je Duhamelův in-
tegrál. Řešení vychází z integrální Laplaceovy transformace 
a využívá konvoluce při zpětné L-transformaci. Podrobný 
výklad by značně přesáhl obvyklý rámec výuky vyšší mate-
matiky v učitelských studijních programech pedagogických 
fakult. Zájemci naleznou podrobnosti např. v [2], [3], [7] a 
[10]. V dalším výkladu se proto omezíme na postupy na 
úrovni základního kurzu vyšší matematiky pro studenty 
pedagogických fakult. 

(pozn.aut.) 
 
Rovnice (147), stejně jako (144), má bez pravé 
strany tvar 

0yω
dt
dy

δ2
dt

yd 2
2

2

=⋅+⋅+  

což je pohybová rovnice tlumeného harmonic-
kého oscilátoru (rovnice (96) v [4]), která má 
řešení (rovnice (106) v [4]) 

( )φtωsinAey 1
tδ

1 += −  (148) 

Partikulární řešení předpokládáme stejného ty-
pu jako člen na pravé straně, tedy 

( )ΨtΩsinAy v2 +=   (149) 

kde Av je amplituda nucených kmitů (amplitu-
da vynuceného kmitání), Ω je kruhová frek-
vence budící síly a Ψ je fázový úhel. 
Podobně jako „odhad řešení diferenciální rovnice“ v přípa-
dě tlumeného kmitání, vychází „předpokládané řešení“ par-
tikulárního integrálu z podrobné analýzy výsledků experi-
mentálních měření a jejich matematického zpracování. Uve-
dené formulace nepovažujeme, bez podrobnějšího rozboru 
a objasnění dané problematiky, z didaktického hlediska za 
příliš vhodné. 

(pozn. aut.) 



Návrat na obsah Media4u Magazine 1/2012 141

Řešení pohybové rovnice (147) bude ve tvaru 
y = y1 + y2 a po dosazení ze (148) a (149) 

(150) 
( ) ( )ΨtΩsinAφtωsinAey v1

tδ +++= −  

Okamžitá výchylka nuceně kmitajícího oscilá-
toru je tedy součtem okamžitých výchylek tlu-
mených kmitů s kruhovou frekvencí ω1 a nuce-
ných kmitů s kruhovou frekvencí Ω.  
Z hlediska časového průběhu představuje tlu-
mené kmitání přechodový jev. Člen Ae-δt před-
stavuje obálkovou křivku amplitudy tlumených 
kmitů [4], která s rostoucím časem konverguje 
k nule a pro kterou teoreticky platí 

0Aelim tδ

t
=−

∞→
   (151) 

Kmitání by tedy zcela ustalo až po nekonečně 
dlouhém časovém intervalu. Z grafu na obrázku 
37 je zřejmé, že již v relativně krátkém čase se 
výchylka y zmenší na zanedbatelnou velikost. 
V konkrétním případě je činitel tlumení δ = 0,1 
a v čase t = 60 s se výchylka zmenší z hodnoty 
1 na 0,002 5. 

 

 
Obr.37 Obálková křivka tlumených kmitů 

 

V technické praxi zpravidla považujeme za zá-
nik tlumeného kmitání dobu, po jejímž uplynutí 
výchylka klesne pod 1 % počáteční amplitudy. 
Dobu přechodového jevu určíme z podmínky 

A
100

1
Ae transTδ =−   (152) 

kde A je počáteční amplituda kmitů, δ činitel 
útlumu a Ttrans je hledaná doba utlumení kmitů. 
Postupnými úpravami rovnice (152) dostaneme 

01,0ln
δ
1

Ttrans ⋅−=   (153) 

Závislost doby utlumení kmitů Ttrans na činiteli 
tlumení δ ukazují grafy na obr.38. Lineární osy 
grafu (obr.38a) dávají názornou představu o vý-
razném poklesu výchylky již při činiteli tlume-
ní δ  0,1. Pro odečítání hodnot z grafu je ale 
výhodnější použít logaritmické osy (obr.38b), 
kdy se funkční závislost jeví jako přímka. 

 

 
              a)    b) 

Obr.38 Trvání přechodového jevu v závislosti 
na činiteli tlumení pro e-δTtrans = 0,01 

 

Po odeznění přechodového jevu zůstává pouze 
nucené kmitání s amplitudou Av. Na obr.39 je 
příklad zániku tlumených kmitů přechodového 
jevu při činiteli tlumení δ = 0,1 a počátečních 
podmínkách: ω = 3 rad/s, Ω = 1 rad/s, A = 1 a 
Av = 0,4. Analýzou průběhu obálkové křivky 
(obr.40) můžeme vysledovat změny ke kterým 
při přechodovém jevu dochází. 

 

 
Obr.39 Zánik tlumených kmitů po rozběhu 

kmitající soustavy 
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Obr.40 Obálková křivka amplitudy kmitů  

z příkladu na obr.39 
 

Rozběh kmitající soustavy provázejí po dobu 
asi 20 sekund výrazné vlastní kmity. V násle-
dujícím intervalu (cca od 20. do 30. sekundy) se 
výchylka zmenšuje na hodnotu 0,35 a postupně 
nabývá ustálené hodnoty 0,4 s frekvencí nuce-
ného kmitání. Přechod do ustáleného režimu 
trvá přibližně 45 sekund, to odpovídá hodnotě 
Ttrans stanovené podle rovnice (153). 

Okamžitá hodnota výchylky při přechodovém 
jevu je závislá na velikosti amplitud A a Av, na 
poměru frekvencí ω a Ω, fázových úhlech φ a 
Ψ, i na činiteli tlumení δ. Příklad závislosti ča-
sového průběhu přechodového jevu na činiteli 
tlumení je na obrázku 41. 

 

 
Obr.41 Závislost časového průběhu 

přechodového jevu na činiteli tlumení  
(ω = 3 rad/s, Ω = 2 rad/s, A = 1, Av = 0,4) 

 

Provedeme řešení rovnice (147) pro případ, že  

( ) 0φtωsinAe 1
tδ →+−  

a rovnice (150) bude ve tvaru shodném s rovni-
cí (149) 

( )ΨtΩsinAy v +=  

Derivujeme podle vzorce pro složenou funkci 

1. derivace 

( )ΨtΩcosΩA
dt
dy

v +=  (154) 

2. derivace            

( )ΨtΩsinΩA
dt

yd 2
v2

2

+−=  (155) 

a dosadíme do (147) 

( ) ( )
( ) (156)tΩsinaΨtΩsinAω

ΨtΩcosΩAδ2ΨtΩsinΩA

v
2

v
2

v

⋅=++

++++−

 
Následující matematické úpravy jsou poměrně rozsáhlé. Ze 
zkušeností víme, že jejich vynechání při výkladu znamená 
pro studenty určité přerušení kontinuity řešení a studenti 
se následně učí výsledky řešení zpaměti, místo toho, aby si 
je byli schopni odvodit. Z tohoto důvodu uvádíme komen-
tovaný postup v matematickém doplňku na konci článku. 
Pro zachování posloupnosti číslování rovnic v textu jsou 
rovnice v matematickém doplňku číslovány od (900). 

(pozn.aut.) 
 

Po úpravách (rovnice (912) v doplňku) dostane-
me pro amplitudu nucených kmitů 

( ) 22222
v

Ωδ4Ωω

a
A

+−
=   (157) 

 

protože 
m
F

a 0= , můžeme psát 

 

( ) 22222

0
v

Ωδ4Ωω

1
m
F

A
+−

⋅=  (158) 

 
Fázový posuv mezi budící silou a výchylkou je 
(podle rovnice (909) doplňku) 

22 Ωω
Ωδ2

arctgΨ
−

−=   (159) 

 
Průběh fázového posuvu Ψ v závislosti na po-
měru Ω/ω získáme analýzou rovnice (159).  
Reálně se jedná o fázové zpoždění výchylky za budící silou. 

(pozn.aut.) 
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Při respektování nespojitosti funkce tangens je 
nezbytné zkoumat průběh fázového posuvu ve 
dvou intervalech, 0  Ω<ω a ω<Ω<∞. Pro 
Ω → ω potom současně platí 

2
π

Ωω
Ωδ2

arctglimΨ
22ωΩ

−=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

−
−=

−→
 

 

2
π

Ωω
Ωδ2

arctglimΨ
22ωΩ

=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

−
−=

+→
 

 
Zdánlivě se fázový posuv skokově mění z -90° na +90°, což 
je dáno průběhem funkce tangens. Reálně se jedná o pře-
chod mezi IV. a III. kvadrantem a fázový posuv se mění od 0 
do -π, tj. od 0° do -180°. 

 

Obecně lze konstatovat, že pro řešení úloh z oblasti kmitání 
je dokonalá znalost goniometrických funkcí nezbytná. 

(pozn.aut.) 
 
Na obr.42 je průběh fázového posuvu (fázové-
ho zpoždění) v rozsahu Ω = 0,1ω až 10ω, pro 
různé hodnoty činitele tlumení. Z grafu vidíme, 
že čím menší je činitel tlumení, tím strmější je 
přechod mezi minimálním a maximálním fázo-
vým posuvem. 

 

 
Obr.42 Závislost fázového posuvu na poměru 

frekvencí Ω/ω a činiteli tlumení δ 
 

Maximální amplitudy nucených kmitů dosáh-
neme tehdy, pokud jmenovatel druhého zlom-
ku v rovnici (158) bude mít nejmenší možnou 
hodnotu. 

Kritickou frekvenci Ω, při které bude Av maxi-
mální, určíme z extrému funkce, kdy 

( ) 0Ωδ4Ωω
Ωd
d 22222 =⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡ +−  (160) 

postupně 

( ) 0Ω2δ4Ωω2Ω2 222 =⋅+−⋅−  

( ) 0Ωδ8ΩωΩ4 222 =+−−  

0δ2Ωω 222 =−−  

odtud         22
rez δ2ωΩ −=         (161) 

kde Ωrez je tzv. kruhová rezonanční frekvence.  
Při Ωrez se kmitající soustava dostává do stavu, 
který nazýváme rezonance, a dosahuje přitom  
maximální možné výchylky. Rezonanční frek-
vence frez [Hz] je 

π2
δ2ω

π2
Ω

f
22

rez
rez

−
==  (162) 

 
Maximální amplitudu nucených kmitů v rezo-
nanci Arez určíme z Ωrez (rovnice (161)) dosa-
zením do rovnice (158) 

( )( ) ( )2222222

0
rez

δ2ωδ4δ2ωω

1
m
F

A
−+−−

⋅=

 

postupně upravíme 

4224

0
rez

δ8ωδ4δ4

1
m
F

A
−+

⋅=  

422

0
rez

δ4ωδ4

1
m
F

A
−

⋅=  

( )222

0
rez

δωδ4

1
m
F

A
−

⋅=  

22

0
rez

δωδ2

1
m
F

A
−⋅

⋅=  

 
s použitím rovnice (107) [4], kde ω2 - δ2 = ω1

2 
dostaneme výslednou rovnici amplitudy nuce-
ných kmitů při rezonanci 

1

0
rez ωmδ2

F
A =   (163) 



Návrat na obsah Media4u Magazine 1/2012 144

Na obrázku 43 jsou tzv. rezonanční křivky, tj. 
závislost amplitudy kmitů (maximální výchyl-
ky) na poměru frekvencí Ω/ω pro různé hodno-
ty činitele tlumení. Čím menší je tlumení kmi-
tající soustavy, tím je rezonanční křivka vyšší 
a užší. Oblast, pro kterou platí Ω  Ωrez (nalevo 
od rezonančního vrcholu) nazýváme podrezo-
nanční, oblast Ω  Ωrez (napravo od rezonanč-
ního vrcholu) nazýváme nadrezonanční. Velmi 
významným jevem v případě nuceného kmitání 
je výrazný pokles amplitudy nucených kmitů v 
nadrezonanční oblasti. Této skutečnosti se často 
využívá v technické praxi pro omezení vibrací. 

 

 
Obr.43 Závislost amplitudy nucených kmitů 
na poměru frekvencí Ω/ω a činiteli tlumení δ 

 
Z technického hlediska je rezonance důležitým aspektem 
při hodnocení provozních podmínek a stability nejrůzněj-
ších prvků, konstrukcí, strojů a zařízení. Rezonance může 
být jak jevem žádoucím (například pro činnost oscilátorů, 
vibračních stolů, rezonátorů…), tak jevem nežádoucím, kte-
rý může ohrozit provozní bezpečnost (např. kmitání mostov-
ky, kmitání závěsů kol, kritické otáčky spalovacích motorů, 
turbín, odstředivek, atd.).  

(pozn.aut.) 
 

 
Obr.44 Změna rezonanční frekvence  

v závislosti na činiteli tlumení 

Případy chybné interpretace 
Považujeme za nezbytné zdůraznit význam a 
důsledky rovnice (161) pro analýzu nuceného 
kmitání. Z detailu rezonančních křivek (obr.44) 
vidíme změnu rezonanční frekvence v závislos-
ti na činiteli tlumení. Za fatální pochybení mů-
žeme označit případ grafického vyjádření, které 
je uvedeno např. ve studijní opoře [6], z něhož 
vyplývá, že rezonanční frekvence není závislá 
na velikosti tlumení  (obr.45). 

 

 
Obr.45 Chybná interpretace rezonančních 

křivek ve studijní opoře [6] 
 

Závislost poměrné změny rezonanční frekven-
ce na činiteli tlumení ve smyslu rovnice (161) 
pro ω = 5 rad/s vidíme na obr.46. Pro ω  δ se 
Ωrez → ω, vždy ale platí Ωrez < ω. 

 

 
Obr.46 Poměrná změna rezonanční frekvence  

v závislosti na činiteli tlumení 
 
Další chybnou interpretací, které se dopouštíme 
v rámci zjednodušeného přístupu, je vztah fázo-
vého posuvu a rezonanční frekvence. Obvykle 
se uvádí, že při rezonanční frekvenci je fázový 
posuv mezi budící silou a výchylkou Ψ = -π/2. 
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To do jisté míry platí v případech, kdy ω  δ a 
současně ω  1. Analýzou funkčních závislostí 
z rovnic (159) a (161) zjistíme, že za výše uve-
dených podmínek jsou rezonanční frekvence a 
frekvence odpovídající fázovému posuvu -π/2 
téměř shodné. Při detailním zkoumání vidíme, 
že rezonanční frekvence a frekvence odpoví-
dající fázovému posuvu -π/2 jsou od sebe vzdá-
leny, a to tím více, čím větší je činitel tlumení. 
Důvodem je rozdílný fázový posuv mezi vý-
chylkou, rychlostí a zrychlením kmitavého po-
hybu s tlumícím prvkem, jak je ukázáno např. 
ve [4] na obr.29. 

Na obrázcích 47a a 47b jsou příklady odstupu 
frekvencí pro činitel tlumení δ = 0,1 a δ = 0,25. 

 

 
a) pro δ = 0,1 

 

 
a) pro δ = 0,25 

Obr.47 Odstup rezonanční frekvence a 
frekvence odpovídající fázovému posuvu -π/2 

 

Postup řešení, které reprezentují rovnice (140) 
až (163) rozšířené o příklady a výklad praktic-

kých důsledků (s grafickou podporou obrázků 
38-47), představuje klasické školské pojetí fy-
zikální výkladu nuceného lineárního kmitání. 

Vektorové řešení 
Problematika nuceného kmitání vždy byla pro 
studenty poměrně obtížná. Analýza výsledků 
studia za posledních dvacet let není nijak opti-
mistická, stejně jako asi nelze v příštích letech 
očekávat výrazný nárůst úrovně znalostí ucha-
zečů o vysokoškolské studium v technických 
oborech. V rámci předmětů, které představují 
úvod pro studium Technické mechaniky v obo-
rech učitelských studií pedagogických fakult 
sledujeme možný přínos alternativního postu-
pu při řešení problematiky nuceného kmitání, 
zavedení rotujích vektorů, tzv. fázorů.  

Východiskem je pohybová rovnice v diferenci-
álním tvaru (144), (147) 

tΩsinayω
dt
dy

δ2
dt

yd 2
2

2

⋅=⋅+⋅+  

Narozdíl od běžně užívaného postupu, budeme 
předpokládat, že partikulární řešení bude mít 
tvar 

tΩcosAtΩsinAy 212 +=   (164) 

kde A1 a A2 jsou konstanty. Dosazením rovni-
ce (164) do rovnice (147) dostaneme derivová-
ním dle dt 

tΩsinΩAtΩcosΩA
dt

dy
21

2 −=  (164a) 

tΩcosΩAtΩsinΩA
dt

yd 2
2

2
12

2
2

−−=   (164b) 

a výsledný tvar rovnice potom bude  

( )
( ) tΩsinatΩcosAtΩsinAω

tΩsinΩAtΩcosΩAδ2
tΩcosΩAtΩsinΩA

21
2

21

2
2

2
1

=++

+−+
+−−

 (165) 

Porovnáme koeficienty u sinΩt a cosΩt na levé 
a pravé straně rovnice (165).  

aωAΩAδ2ΩA 2
12

2
1 =+−−   (166a) 

0ωAΩAδ2ΩA 2
21

2
2 =++−  (166b) 

Rovnici (165) bude vyhověno, když konstanty 
A1 a A2 budou řešením soustavy lineárních rov-
nic (166a) a (166b). Pro určení konstant A1 a 
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A2 můžeme použít libovolnou metodu řešení 
soustavy lineárních rovnic. Výsledné řešení do-
staneme ve tvaru 

( ) 22222

22

1
Ωδ4Ωω

Ωω
aA

+−

−
⋅=  (167a) 

( ) 22222
2

Ωδ4Ωω

Ωδ2
aA

+−
⋅−=  (167b) 

Dosazením rovnic (167a) a (167b) do partiku-
lárního řešení (164) dostaneme 

( )
( )( )tΩcosΩδ2tΩsinΩω

Ωδ4Ωω

a
y

22

22222
2

−−⋅

⋅
+−

=
 (168) 

Rovnici (168) zjednodušíme za použití rotují-
cích vektorů podle obrázku 48.  

Zvolíme vektor A1, který se otáčí proti směru 
hodinových ručiček s konstantní úhlovou rych-
lostí Ω. Velikost vektoru je A1 (rovnice 167a).  

  

 
Obr.48 Vektorové řešení rovnice (168) 

(fázorový diagram) 
 
Průmět vektoru A1 do osy y (A1·sinΩt) dává 
první člen rovnice (168). Průmět vektoru A2 do 
osy y (A2·cosΩt) dává, s respektováním zápor-
ného znaménka, druhý člen rovnice (168). Ve-
likost vektoru je A2 (rovnice 167b)  Algebraic-
ký součet průmětů obou vektorů do osy y lze 
tudíž nahradit průmětem jejich vektorového 
součtu Av, jehož velikost bude  

 
2
2

2
1v AAA +=  

( ) 22222
v

Ωδ4Ωω

a
A

+−
=   (169) 

což je rovnice identická s rovnicí (157). Proto-
že budící síla je úměrná sinΩt, shodují se smě-
ry vektorů A1 a F0 (obr.48). Oba vektory leží 
na téže přímce. Okamžitou velikost budící síly 
F0 představuje vektoru F0 do osy y. 

Nyní ze jmenovatele vytkneme ω2 a zavedeme 
4δ2Ω2 = (2δΩ)2, a = F0/m. Po úpravě 
 

 
2

2

2

2

2
2
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Ωδ2
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Ω

1ω

1
m
F

A

⎟
⎠
⎞
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⎝
⎛+⎟
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⎠
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⎜
⎝

⎛
−⋅

⋅=    (170) 

Protože (rovnice (67) v [5]) 

mωk
m
k

ω 2=⇒=  

dostáváme po úpravě rovnice (170) 
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a dále 

2

2

2

2

2
statv

ω
Ωδ2

ω
Ω

1

1
yA

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−

⋅=     (172) 

kde ystat je maximální výchylka (např. prodlou-
žení pružiny), působí-li pouze amplituda síly F0. 

Promítnutím vektoru Av (obr.48) do osy y do-
staneme rovnici pro partikulární řešení nucené-
ho kmitání 

( )ΨtΩsin

ω
Ωδ2

ω
Ω1

1yy
2

2

2

2

2
stat −⋅

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

⋅=   

   (173) 

Z rovnice (173) můžeme odvodit, že amplituda 
kmitů odpovídá součinu ystat a absolutní hodno-
ty činitele naladění η, pro sin(Ωt-Ψ) = 1.  

ηyyA statmaxv ⋅==    (174) 
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2

2

2

2
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ω
Ωδ2
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1η

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

=   (175) 

Činitel naladění η se, jako výpočtový faktor, velmi často po-
užívá při řešení uložení strojů na odpružených základových 
blocích, pružných stavebních konstrukcích a jejich kombi-
nacích. 

(pozn.aut.) 
 
Úhel Ψ mezi vektory A1 a Av (F0 a Av) předsta-
vuje fázový posuv mezi budící silou a výchyl-
kou. Jeho velikost určíme z poměru velikostí 
vektorů A1,  A2 z rovnice 

22
1

2

Ωω
Ωδ2

A
A

Ψtg
−

−==  (176) 

která je identická s rovnicí (908) v doplňku a 
odtud (podle rovnice (909) doplňku) 

22 Ωω
Ωδ2

arctgΨ
−

−=  

což je rovnice identická s rovnicí (159). 

Z fázorového diagramu (obr.48) je zřejmé, že 
se výchylka (nucený kmit) zpožďuje za budící 
silou F0. Podrobnou analýzu fázového posuvu 
a rezonance jsme provedli již v předcházejícím 
odvození, za rovnicí (159). 

DÍLČÍ ZÁVĚR K PÁTÉ ČÁSTI 
Odvození vztahů a analýza nuceného kmitání 
v klasické fyzikální podobě je studenty první-
ho ročníku obvykle považováno za jedno z nej-
obtížnějších témat úvodu do studia technických 
předmětů. Trend klesající úrovně matematic-
kých znalostí absolventů středních škol potom 
v důsledku u studentů ústí v a priori negativ-
ním postoji k matematice jako takové a všemu, 
co s ní souvisí.  

Považovali jsme proto za účelné ukázat i alter-
nativní řešení problematiky nuceného kmitání. 
Využití fázorů přináší z formálního hlediska 
jednodušší a názornější postup řešení, na druhé 
straně však pracuje s vektory a z ryze teoretic-
kého pohledu se tak pohybujeme v oboru kom-
plexních veličin. Vektorové odvození je však 
výhodné pro budoucí zavedení elektromecha-
nických analogií, kdy vektory A1 a A2 můžeme 
simulovat pomocí obvodů RLC a snáze tak 
analyzovat přechodové děje, rezonanční oblast 
i pokles amplitudy v nadrezonanční oblasti.  

V praxi se s nucenými kmity setkáváme velmi 
často. V každodenní realitě vnímáme zejména 
jejich negativní projevy, jako je hluk a vibrace 
způsobené dopravou, chvění stavebních kon-
strukcí a strojů, rušivé jevy v elektrozařízeních 
a řada dalších.  

Téma nucených lineárních kmitů jsme tento-
krát zpracovali nejen klasickou školní metodi-
kou podle didaktických zásad postupnosti a ná-
zornosti (obr.31 [4]), ale uvedli jsme i možnost 
řešení na úrovni inženýrského studia, které mů-
žeme (podané v přiměřené formě) použít jako 
průřezové téma i v učitelských oborech pro 
prezentaci a vysvětlení dějů a jevů každodenní 
reality technického prostředí, které nás obklo-
puje. 

Snažili jsme se také znovu poukázat na důleži-
tost metodického zvládnutí matematických po-
stupů a prostředků a na možnosti netradičního 
uchopení tématu. Domníváme se, že je vhodné 
poskytnout studentům v rámci studijních opor 
paralelně obě řešení, jak pro možnost srovnání, 
tak především pro možnost volby podle stylu 
učení. 
Vzhledem k rozsahu problematiky nuceného kmitání bude 
odvození vztahů pro nucené torzní kmity uvedeno v násle-
dujícím vydání. 

(pozn.red.) 
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MATEMATICKÝ DOPLNĚK  
- odvození rovnic pro výpočet amplitudy a fázového posuvu nucených kmitů 

 

Řešení pohybové rovnice (156)/(900) 

( ) ( ) ( ) tΩsinaΨtΩsinAωΨtΩcosΩAδ2ΨtΩsinΩA v
2

v
2

v ⋅=+++++−   (900) 

výrazy ( )ΨtΩsin +  a ( )ΨtΩcos +  upravíme podle známých vzorců pro sinus a cosinus součtu 
úhlů, kdy platí, že: 

( ) βsinαcosβcosαsinβαsin ⋅+⋅=+  

( ) βsinαsinβcosαcosβαcos ⋅−⋅=+  

potom 
( ) ΨsintΩcosΨcostΩsinΨtΩsin ⋅+⋅=+  

( ) ΨsintΩsinΨcostΩcosΨtΩcos ⋅−⋅=+  

dosadíme do rovnice (900) 

( ) ( )
( ) tΩsinaΨsintΩcosΨcostΩsinAω

ΨsintΩsinΨcostΩcosΩAδ2ΨsintΩcosΨcostΩsinΩA

v
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v
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 (901) 

 
odstraníme dvojčleny součtu úhlů 

tΩsinaΨsintΩcosAωΨcostΩsinAω

ΨsintΩsinΩAδ2ΨcostΩcosΩAδ2ΨsintΩcosΩAΨcostΩsinΩA

v
2

v
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vv
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v
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  (902) 

 
vytkneme členy tΩsinAv  a tΩcosA v , čímž dostaneme               (903) 

( ) ( ) tΩsinaΨsinωΨcosΩδ2ΨsinΩtΩcosAΨcosωΨsinΩδ2ΨcosΩtΩsinA 22
v

22
v ⋅=++−++−−

 
po úpravě 

( )( ) ( )( ) tΩsinaΨcosΩδ2ΨsinΩωtΩcosAΨsinΩδ2ΨcosΩωtΩsinA 22
v

22
v ⋅=+−+−−       (904) 

 
Pro sinΩt = 1 bude současně cosΩt = 0 a z rovnice (904) dostaneme 

( ) aΨsinAΩδ2ΨcosΩωA v
22

v =−−    (905) 

Pro sinΩt = 0 bude současně cosΩt = 1 a z rovnice (904) dostaneme 

( ) 0ΨcosAΩδ2ΨsinΩωA v
22

v =+−    (906) 

a po zkrácení Av   ( ) 0ΨcosΩδ2ΨsinΩω 22 =+−     (907) 

 
Z rovnice (907) určíme fázový posuv 

( ) ΨcosΩδ2ΨsinΩω 22 −=−  

 

22 Ωω
Ωδ2

Ψcos
Ψsin

Ψtg
−

−==      (908) 
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22 Ωω
Ωδ2

arctgΨ
−

−=       (909) 

 
Pro výpočet amplitudy nucených kmitů umocníme rovnice (905) a (906) 

( )( ) 22
v

22
v aΨsinAΩδ2ΨcosΩωA =−−     (910a) 

( ) ( ) 222
v

22222
v

22222
v aΨsinAΩδ4ΨcosΨsinΩωAΩδ4ΨcosΩωA =+−−−          (910b) 

( )( ) 0ΨcosAΩδ2ΨsinΩωA
2

v
22

v =+−   (911a) 

( ) ( ) 0ΨcosAΩδ4ΨcosΨsinΩωAΩδ4ΨsinΩωA 22
v

22222
v

22222
v =+−+−          (911b) 

 
Sečteme rovnice (910b) a (911b) 

( ) ( ) 222
v

2222
v

2222222
v

22222
v aΨcosAΩδ4ΨsinAΩδ4ΨsinΩωAΨcosΩωA =++−+−  

upravíme 
( ) ( ) ( ) 2222

v
22222222

v aΨcosΨsinAΩδ4ΨcosΨsinΩωA =+++−  

 
a dále (s využitím sin2Ψ + cos2Ψ = 1) 

( ) 22
v

222222
v aAΩδ4ΩωA =+−  

 

( ) 2222222
v aΩδ4ΩωA =⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡ +−  

 
z toho určíme amplitudu nucených kmitů 

( ) 22222
v

Ωδ4Ωω

a
A

+−
=      (912) 
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PŘÍKLAD INTERDISCIPLINÁRNÍHO PROPOJENÍ VÝUKY GEOGRAFIE  
A ANGLICKÉHO JAZYKA 

 

AN EXAMPLE OF INTERDISCIPLINARY INTERRELATIONSHIP BETWEEN 
GEOGRAPHY AND ENGLISH  

Jaroslav Kacetl 

Katedra aplikované lingvistiky, Fakulta informatiky a managementu, Univerzita Hradec Králové 
Department of Applied Linguistics, Faculty of Informatics and Management, University of Hradec Králové 

Abstrakt: Na Fakultě informatiky managementu Univerzity Hradec Králové využíváme nových 
technologií ve výuce reálií a jazykových stylů v cestovním ruchu. Pracujeme s krátkými 
videi v anglickém a německém jazyce a připravujeme k nim pracovní listy s cvičeními. Stu-
denti se tak ve výuce setkávají s jazykovými styly v cestovním ruchu i s významnými reálie-
mi vybraných destinací s přesahem do historie, architektury, umění a podobně.  

Abstract: At the Faculty of Informatics, University of Hradec Kralove, we use the ICT in teaching 
foreign languages (English/German) for the Management&Tourism students. We work with 
adequate video-recordings presenting attractive destinations and prepare worksheets with 
exercises focusing on history, life and institutions of these destinations. Students are taught 
the given foreign language (listening, vocabulary) as well as geographical, cultural and 
other information about the chosen destinations.  

Klíčová slova: interdisciplinární propojení, výuka, geografie, anglický jazyk. 

Key words: interdisciplinary relation, teaching, Geography, English.

V následujícím textu vycházíme z předpokla-
du, že pro studenty cestovního ruchu je vedle 
geografie klíčové i studium jazyka. Důležitost 
jazyka v oblasti cestovního ruchu je obecně 
uznávaná. K tomuto tématu ostatně existuje již 
poměrně rozsáhlá literatura. Někteří autoři do-
konce jazyk v oblasti cestovního ruchu činí 
svým hlavním tématem. Například Dann (1996) 
rozlišuje následující čtyři základní jazykové 
styly v cestovním ruchu:  
 nostalgický (nostalgia),  
 zdravotní (spasprech),  
 kulinářský (gastrolingo) a  
 ekologický (greenspeak).  

Dále autor upozorňuje, že z hlediska používání 
jazyka je vztah mezi pracovníky v cestovním 
ruchu a turisty podobný vztahu rodič - dítě, 
což lze dokázat právě na používání jazyka a 
jeho vlivu na chování lidí. Simmonsová (2004) 
tvrdí, že analýza soudobých textů v oblasti 
cestovního ruchu ukazuje, že současný diskurs 
cestovního ruchu (contemporary travel discour-
se) se skládá ze čtyř prvků: privilegium (privi-
lege) - turista je víc než místní, má přístup k 
luxusu; touha (desire and longing) - dovolená 
je synonymem hledání potěšení, rozkoše, ale i 

pocitu nostalgie po minulosti; prohlížení pamá-
tek (sightseeing) - turisté jsou diváci (specta-
tors) a místo je podívaná (spectacle); hrátky 
(fanciful play) - iluze svobody a úniku je důle-
žitější než realita. Studium a zkoumání jazyka 
tedy má významné postavení v oblasti cestov-
ního ruchu.  

Dále věříme, že jednou z klíčových podmínek 
tolik potřebné efektivity vyučovacího procesu 
na všech typech škol, včetně škol vysokých, je 
provázanost jednotlivých předmětů. Proto je 
na místě klást si otázky po možnostech prová-
zanosti jazykové výuky s výukou geografie tu-
rismu a rekreace. Právě nepropojenost jednotli-
vých předmětů je jednou z příčin často neefek-
tivní výuky. Zdá se, že se v posledních dvaceti 
letech nenaplnila představa o samozřejmé chu-
ti studovat cizí jazyky, především na středních 
školách. Studenti přicházejí na vysokou školu 
velmi různorodě připraveni a s celou škálou 
postojů k výuce jazyků od nesporné chuti až k 
naprostému nezájmu. Na vysoké škole však 
není čas a prostor pro výuku začátečníků. 
Smyslem a cílem výuky cizích jazyků na vy-
sokých školách je dosažení odbornosti (v na-
šem případě geografické) a lehkosti v běžné 
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konverzaci. Zdá se, že zásadním problémem je 
rozpačitý až stydlivý přístup ke konverzaci v 
cizím jazyce. Naše zkušenosti s delšími pobyty 
studentů v zahraničí - v rámci programů Eras-
mus a Leonardo - nás však přesvědčují, že již 
několikaměsíční studijní pobyt na zahraniční 
univerzitě studenty téměř úplně zbavuje kon-
verzační nejistoty.  

Považujeme proto za zásadní volit takové me-
todické postupy, které studentům cestovního 
ruchu mohou trochu přiblížit situaci pobytu 
v zahraničí. Vedle toho je z hlediska budování 
jejich odbornosti nutné zamyslet se nad tím, 
jak je co nejefektivněji naučit angličtině pou-
žívané v rámci jejich oboru. Domníváme se, že 
současný stav rozvoje ICT nám k tomu dává 
dobrou příležitost. Je již poměrně běžné, že na 
školách všech typů jsou k dispozici přístroje, 
které umožňují vyučujícím používat interneto-
vých zdrojů přímo ve výuce. Následující řádky 
naznačují jednu z možností, jak vhodně využít 
současný stav technologií k interdisciplinární-
mu propojení výuky anglického (či německé-
ho) jazyka s výukou geografie v pro studenty 
cestovního ruchu.  

Studenti cestovního ruchu musejí znát nejen 
teorii cestovního ruchu, ale i množství reálií a 
jazykové styly používané v rámci cestovního 
ruchu. Zůstává však otázkou, jak bychom jim 
mohli v tomto směru pomoci při výuce. Naším 
cílem totiž rozhodně není pouhé memorování 
kusých informací, fakt a nových slovíček. Rádi 
bychom naopak našli cesty, jak studentům 
umožnit získání znalostí v souvislostech. Na 
začátku roku 2010 nás napadlo, že bychom 
mohli zkusit používat krátké, zhruba čtyřmi-
nutové reportáže v anglickém (a v německém) 
jazyce, natočená téměř výhradně německou 
vysílací společností Deutsche Welle. Lze je po-
měrně snadno nalézt a kdykoliv shlédnout na 
internetových stránkách Deutsche Welle i na 
stránkách YouTube. Po více než roce se z naše-
ho nápadu stala významná pomůcka ve výuce.  

Pro vyučující to není jednoduchá práce. Nejpr-
ve je nutné najít a vybrat na internetu vhodné 
reportáže. Do úvahy je třeba brát zejména je-
jich téma, obsah, délku a používaný jazyk. 
Vybraná videa poté vyučující sleduje a přepi-
suje jejich mluvený obsah. Na základě přepisu 
je následně vytvořen slovníček zhruba pěti klí-
čových slov - buď s anglickou (či německou) 

definicí, nebo s českým překladem daného slo-
va. Přepis vyučujícímu dále slouží k tvorbě pra-
covního listu pro studenty. Ten obsahuje zej-
ména otevřené otázky zaměřené na porozu-
mění videu a cvičení na doplňování klíčových 
slov do vět z průvodního textu k reportáži. 
Obtížnost otázek závisí do značné míry na je-
jich formulaci. Studenty mohou pozitivně mo-
tivovat například otázky zaměřené na porozu-
mění číslům, což je poměrně snadné. Obtíž-
nost je však možné přizpůsobovat tak, aby od-
povídala úrovni studentů.  

Nicméně jsme brzy pochopili, že reportáže 
jsou velice dobře zpracovány a dá se z nich 
vytěžit mnohem víc. Cílem těchto reportáží je 
seznámit diváky s turistickými a kulturně-his-
torickými zajímavostmi a lákadly vybraných 
míst. To nám dává příležitost k tomu, aby-
chom cvičení v pracovních listech zaměřili na 
klíčovou slovní zásobu a na nejdůležitější - a 
pokud možno nadčasové - souvislosti spojené 
s danou destinací. Nadto, v úvodním krátkém 
shrnutí obsahu reportáže jsou již v předstihu 
zdůrazněna důležitá a zajímavá fakta, mnohdy 
doplněna o bližší věcná vysvětlení. Studentům 
cestovního ruchu se tak dostává kulturně-his-
torických odkazů k tematizovaným místům, 
městům a zemím. Nejčastějšími tematickými 
okruhy reportáží jsou architektura, výtvarné 
umění, literatura, ale i kulinářství, historie, 
sport, hotelnictví, místní tradice a podobně. 

Na konkrétních příkladech je možné ukázat, 
jak lze s reportážemi při výuce pracovat. Sta-
nice Deutsche Welle představuje zejména ně-
mecká města a další zajímavosti, nicméně ne-
omezuje se pouze na ně. Pro lepší představu je 
možno nahlédnout do mapy na jejích interne-
tových stránkách, kde si lze snadno vyhledat 
reportáže o zhruba třiceti evropských městech, 
ovšem jedná se pouze o pořad euromaxx city. 
Pokud bude zájemce vyhledávat podobné zhru-
ba čtyřminutové reportáže v úplném seznamu 
videí na stránkách Deutsche Welle, najde jich 
mnoho přes 1 000. Jejich témata jsou různoro-
dá, vedle turistických průvodců jsou zde i re-
portáže ekonomického či politického zaměření 
a mnoho dalšího, ovšem mnoho z nich se vzta-
huje k určité lokalitě, což dále rozlišuje mož-
nost výběru videí vhodných ke zpracování do 
výuky anglického jazyka. Jako příklad použi-
jeme v následujícím textu videa o městech v 
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anglicky mluvících zemích na britských ostro-
vech. 

V reportáži o irském Dublinu se mimo jiné ho-
voří o 250leté historii slavného pivovaru Guin-
ness. Ve městě u ústí řeky Liffey Irsko vyhlá-
silo svou nezávislost na Velké Británii v roce 
1916. Pocházejí odtud obdivovaní autoři Oscar 
Wilde, George Bernard Shaw či James Joyce, 
který napsal slavnou knihu Ulysses (Odysseus), 
k níž se pojí významné datum 16. 6., kdy auto-
rovi příznivci slaví tzv. Bloomsday. Stranou 
pozornosti nezůstává ani katedrála Sv. Patrika 
se svou historií spojenou s touto patrně nejvý-
znamnější postavou irské historie. Zmíněn je 
jeden ze symbolů Irska, shamrock (jetel, troj-
lístek) a obdivovat se můžeme ukázce fyzicky 
velmi náročného tradičního irského tance. 

Velmi zajímavá je i reportáž o skotském hlav-
ním městě Edinburghu, která je zaměřena 
zvláště na každoroční srpnový divadelní festi-
val Fringe, který probíhá vlastně po celém 
městě. Ovšem nechybějí ani zajímavosti o tra-
dičním skotském oděvu. Jeho nejznámější sou-
částí je kilt, avšak lze si nechat ušít celý oblek, 
což může přijít asi na 1 300 €. Dále se reportáž 
zmiňuje o známém edinburghském hradu, vý-
znamných dopravní tepně Princes Street a tu-
risticky přitažlivé Royal Mile. I v Edinburghu 
se narodili významní literáti, Sir Walter Scott a 
J. K. Rowlingová.  

Londýn je u nás velmi známá destinace, takže 
místa jako Trafalgar Square, Buckingham Pa-
lace s Changing of the Guard nebo Tower se 
slavnými Beefeatery a havrany není nutno před-
stavovat. Mnozí si jistě rovněž vzpomenou, že 
posledním sídlem princezny Diany byl Ken-
sington Palace. Reportáž dále nabízí krátké 
představení londýnského městského obvodu 
Camden, známého nejen svými trhy, ale zejmé-
na jako místo setkávání se lidí vyznávajících 
alternativní styly života.  

Norwich je z turistického hlediska zajímavý 
zejména svými zachovalými středověkými pa-
mátkami. Nachází se zde hrad, který byl až do 
19. století vězením, je tu i normanská katedrá-
la. Ovšem na své si přijdou i ti, které zajímá, 
co nabízí největší tržnice pod otevřeným ne-
bem v celé Anglii. Milovníci současné archi-
tektury se mohou v Norwichi obdivovat tzv. 
Sainsbury Centre for Visual Arts, které patří 
norwichské univerzitě. A hlavně, tuto budovu 

z moderních materiálů navrhl jeden z nejuzná-
vanějších současných anglických architektů, 
Norman Foster, který navrhl mj. známou lon-
dýnskou „Okurku“.  

Reportáž o Oxfordu se snaží přiblížit nejen 
tamní univerzitu, ale i s ní spojenou módu, re-
prezentovanou firmou Shepherd & Woodward, 
kde si studenti mohou zakoupit slavnostní talá-
ry, typickou oxfordskou koženou obuv či tví-
dová (vlněná látka) saka. V Oxfordu, přesněji 
v jeho části Cowley, založil v roce 1912 Sir 
William Morris svou automobilovou firmu, 
která později vyráběla známá auta Morris Mini. 

Reportáže společně s pracovními listy tak 
vhodně doplňují jak výuku praktického a od-
borného jazyka v oblasti cestovního ruchu, tak 
výuku reálií v rámci geografie, nemluvě o tom, 
že na tyto poslechy lze navázat v další výuce, 
neboť studenti mohou v cílovém jazyce sami 
vyhledávat a zpracovávat další fakta spojená s 
reportážemi. Tento způsob výuky jazyka se 
nám ukazuje velice dobře. Cílem naší práce je 
zejména zlepšování poslechových schopností a 
rozšiřování odborné slovní zásoby, ale stranou 
nezůstává ani posilování kulturně-historicko-
geografického přehledu studentů. Časté jsou 
přesahy do historie, architektury, umění - zej-
ména hudby a malířství, dále do biologie, 
sportu či obchodu. Jsme přesvědčeni, že toto 
vhodným způsobem napomáhá k vytváření sou-
vislostí a znalostí klíčových pro práci v oblasti 
cestovního ruchu. 

Rovněž bychom rádi zdůraznili, že reportáže 
budoucím pracovníkům v cestovním ruchu i 
potenciálním turistům jasně naznačují, jakou 
by měli mít slovní zásobu a co je dobré znát. 
Jak vyplývá z výše zmíněného, jedná se zej-
ména o (alespoň) základní výrazy v oblasti 
architektury, historie, kulinářství, umění, biolo-
gie (fauny a flóry) i sportu. Naše zkušenosti na-
značují, že rozšiřování slovní zásoby založené 
na vhodně vybraných autentických zdrojích je 
mnohem účelnější než jiné způsoby výuky slo-
víček. Příkladem mohou být názvy pokrmů, 
s nimiž se lze v dané lokalitě často setkat, a 
jejich ingrediencí, které se v reportážích opako-
vaně objevují (příklad již zmíněného tzv. gas-
trolingo). V reportážích se studenti skutečně 
alespoň v náznacích setkávají se čtyřmi základ-
ními jazykovými styly v cestovním ruchu a se 



Návrat na obsah Media4u Magazine 1/2012 153

čtyřmi prvky současného diskursu cestovního 
ruchu.  

Závěrem chceme zdůraznit, že zde v žádném 
případě nechceme vyvozovat, že sledování vi-
deí může nahradit autentickou zkušenost s des-
tinací. Na druhou stranu, podobné souhrnné 
reportáže mohou posloužit i k přilákání pozor-
nosti a k prohloubení připravenosti možných 
návštěvníků, jejichž pozornost může být rov-
něž vhodně usměrněna podle jejich zájmu. Za 
zásadní je možné považovat především pří-
hodnou délku videozáznamů (kolem 4 minut), 

kterých je v další práci se studenty hojně vyu-
žíváno. Aktivní práce s didakticky vhodně 
zpracovaným videozáznamem (mnohdy jako 
základu e-learningové výuky) může vést k roz-
šíření klíčové odborné slovní zásoby, ke zlep-
šování poslechových schopností, k postupnému 
odstraňování konverzačních rozpaků a k aktiv-
nímu osvojení si klíčových odborných geogra-
fických pojmů. Domníváme se, že taková prů-
prava je pro budoucí odborníky v této oblasti 
nezbytná.
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Abstrakt: Článek se zabývá principiálním řešením ozvučovacích soustav velkých auditorií (učebny 
a přednáškové sály). Uvádí výhody, nevýhody a podmínky funkce jednotlivých typů ozvu-
čovacích soustav, způsob řešení i specifické požadavky pro velké ozvučovací systémy. 
Osmá část je věnována problematice směrových charakteristik reproduktorových sloupů. 

Abstract: This article deals with the fundamental solution of the sound systems for lecture and 
assembly halls. It presents advantages, disadvantages and conditions of functioning the 
single types of sound systems, ways of solving problems and specific requirements for large 
sound systems. Part eight deals with problems of directional characteristics of the column 
speaker. 
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ÚVOD K OSMÉ ČÁSTI 
Seznámení se směrovými akustickými zářiči 
typu reproduktorového sloupu bylo uvedeno  
v [1]. K tomuto tématu jsme se vrátili o rok 
později v souvislosti s hledáním příčin nepříliš 
uspokojivého zvuku malých reproduktorových 
sloupů, dodávaných pod různým označením řa-
dou obchodních a montážních firem [2].  

V roce 2011 jsme s finanční podporou projek-
tu specifického výzkumu Predikce směrových 
charakteristik skládaných akustických zářičů a 
možnosti jejich využití pro ozvučovací systémy 
učeben mohli detailně popsat vlastnosti námi 
upravených reproduktorových sloupů DPT 
208. Cílem výzkumu bylo ověřit soulad teore-
tických předpokladů s reálnými vyzařovacími 
charakteristikami reproduktorových sloupů a z 
nich skládaných zářičů. Reproduktorové slou-
py jsou totiž neprávem opomíjené zářiče, s pří-
znivými akustickými vlastnostmi. 

Učebny a posluchárny obvykle patří mezi pro-
story bez akustických úprav, které jsou převáž-
ně tlumeny pouze přítomností žáků. Akustické 
prostředí je tak poměrně proměnlivé, s nadli-
mitní dobou dozvuku a energetickou převahou 
v dolní části spektra. Výsledky rozsáhlého vý-
zkumu v oblasti přenosových vlastností uče-

ben ve většině případů ukázaly nevyhovující 
parametry, kdy se srozumitelnost řeči pohybu-
je pod úrovní 90 %. 

UČEBNA NENÍ OBÝVACÍ POKOJ 
Ozvučování učeben a poslucháren patří ke spe-
cifickým úkolům elektroakustiky. Předcházet 
by mu však měla akustická příprava prostoru. 
Jedná se zejména o úpravu doby dozvuku a vy-
rovnání dozvukového spektra, přitom za hlavní 
hodnotící parametr akustiky učebny lze pova-
žovat dokonalou srozumitelnost řeči, nastavení 
ozvučení na hlasovou podobu a s tím souvise-
jící minimální sluchovou únavu. Výsledky ná-
mi provedených měření ukazují, že řada ozvu-
čovacích systémů poslucháren není podložena 
projektem a měřením. Jsou používány nevhod-
né, ale i chybně instalované komponenty a ani 
drahé řešení není nutně zárukou kvality. To vy-
plývá i z analýzy projektů FRVŠ za posledních 
pět let, kde některé návrhy (nebo dokonce rea-
lizace) představují nejen principiálně špatné 
řešení, ale i plýtvání finančními prostředky. 

Typickým příkladem může být používání systé-
mů domácího kina pro ozvučení velkých poslu-
cháren. I v případě špičkových domácích zaří-
zení se stále jedná o komerční techniku, která 
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není určena pro jiné použití [3]. Problémem je 
především výkonové dimenzování zářičů (re-
produktorů) v soustavách, které je u profesio-
nálních systémů podstatně vyšší, dimenzování 
výkonových zesilovačů, ale i další doplňkové 
funkce těchto zařízení. Zásadní rozdíl je v tom, 
že úkolem domácích zařízení je ozvučit plochu 
o velikosti několika metrů čtverečních, pro 4-8 
osob. Multiformátový reciver Onkyo TX-NR 
808 je příkladem špičkového zařízení pro do-
mácí kino (obr.137). Tak ho také výrobce de-
klaruje a v manuálu udává pravdivé parametry. 

 

 

 
Obr.137 Reciver Onkyo TX-NR 808 

 
Zatímco naši prodejci uvádějí v nabídce výkon 
7 × 180 W, výrobce udává 180 W při vybuzení 
jen jednoho kanálu [4], celkový výstupní výkon 
tedy rozhodně není vypočtených 1 260 W.  

Také certifikace THX Select2, kterou reciver 
má, jej určuje pro pozorovací a poslechovou 
vzdálenost 3-4 m a objem prostoru do 60 m3, 
tedy přibližně pro běžný obývací pokoj [5]. 

Implementovaný adaptivní systém Audyssey, 
představuje špičkovou aplikaci v oblasti tzv. 
audioprocessingu. Sebelepší DSP (Digital Sig-
nal Processing) ale nedokáže eliminovat nedo-
statky v prostorové akustice na ploše velkého 
auditoria. Navíc musíme rozlišovat, zda se po-
hybujeme v oblasti blízkého, volného nebo di-
fúzního pole. Audyssey MultEQ je určen pro 
optimalizaci poslechu v rozsahu poslechové 
plochy 4-8 míst a vytváření doplňkových efek-
tů v domácích podmínkách. Typická instalace 
s vyznačením měřicích bodů je na obr.138 [6]. 

Jedná se v podstatě o standardní řešení, jak ho 
uvádí např. Chromý [7], Tureček [8], a jiní. 
 

 
Obr.138 Příklad kontrolních bodů  

systému Audyssey MultEQ [6] 
 
U reproduktorových soustav určených pro do-
mácí použití nejsou obvykle uváděny kmitoč-
tové a směrové charakteristiky (a to ani u řady 
renomovaných značek) a jejich vysokotónové 
systémy jsou dimenzovány pouze na zlomek 
udávaného jmenovitého výkonu, jak jsme uved-
li například v [3]. 

SMĚROVÉ CHARAKTERISTIKY 
Pro profesionální návrh ozvučovací soustavy 
jsou směrové charakteristiky zářičů důležitým 
parametrem při hodnocení pokrytí plochy audi-
toria vyzařovaným signálem. Číselně udávaný 
činitel směrovosti Qv zpravidla nemá velkou 
vypovídací hodnotu. Činitel směrovosti je defi-
nován poměrem čtverců akustického tlaku reál-
ného (pr) a všesměrového zářiče (p0), v akus-
tické ose reálného zářiče v dané vzdálenosti r  

 
2
0

2
r

v p
p

Q =  (49) 

Podle konstrukce zářiče je činitel směrovosti 
frekvenčně závislý Qv = f(f) [9].  

Směrové charakteristiky zářiče můžeme popsat 
také pomocí směrových funkcí. Směrová funk-
ce S1 jednoduchého (osově symetrického) záři-
če je definována jako podíl akustického tlaku 
pα mimo akustickou osu zářiče ve vzdálenosti r 
k akustickému tlaku p0 v téže vzdálenosti v ose 
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zářiče. Opět platí, že směrová funkce je v praxi 
frekvenčně závislá, pα(f) a z toho S1(f) [9]. 

 
0

α
1 p

p
S =  (50) 

 

 
Obr.139 K pojmu směrové funkce 

 
Většina reproduktorových sloupů v současné 
době používá zářiče malých průměrů s mělkou 
kuželovou membránou. Aktivní průměr mem-
brány da zpravidla nepřesahuje 15 cm. S jistým 
zjednodušením tak můžeme membránu zářiče 
považovat za pístově kmitající kruhovou desku 
o ploše S = πda

2/4, kde da je tzv. aktivní prů-
měr membrány a jejíž mechanická rychlost v, 
definovaná rovnicí  

 tωj
max evv ⋅=  (51) 

je v celé ploše konstantní.  
 

 
Obr.140 K odvození směrové funkce [8] 

 
Pro teoretické odvození směrové funkce uva-
žujme bod B ve vzdálenosti h0 ve směru α od 

středu kmitající desky, přičemž platí h0  R, 
kde R = da/2, a h1 je vzdálenost elementární 
plošky dS od roviny kolmé na směr k bodu B a  
procházející středem kmitající desky (obr.140). 
Pro rychlostní potenciál Φα v bodu B podle [9] 
platí 

 ∫∫
−

−=
S

jkh

α ds
h

e
π2
v

Φ  (52) 

kde k je vlnové číslo a h = h0 + h1. 
Rychlostní potenciál Φ je hypotetická skalární veličina, defi-
novaná tak, že její gradient je roven akustické rychlosti vak, 
tj.: gradΦ = vak. 
Vlnové číslo k (vlnový vektor) je definováno k = 2π/λ, kde λ 
je vlnová délka. Po úpravě, kdy zavedeme λ = c/f a f = ω/2π, 
rovněž platí, že k = ω/c, kde ω je kruhová frekvence vyzařo-
vaného signálu a c rychlost šíření vln v daném prostředí. 

(pozn.aut.) 
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Podle obr.140 můžeme odvodit, že pro h1 platí  

 αsinψsinrh1 ⋅⋅=  (54) 

a drψdrdS ⋅⋅=  (55) 

Za předpokladu, že h1/h0 → 0, můžeme po do-
sazení (54) a (55) do (53) psát 
  

ψrdrde
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ev
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R

0

π2

0

αsinψsinjkr

0

0jkh

α ∫ ∫ ⋅
⋅

−= ⋅⋅−
−

 (56) 

 
Rovnice (56) se řeší za pomoci Besselových 
funkcí nultého a prvního řádu. Podrobný po-
stup řešení je uveden například v [8] a [9]. Pro 
rychlostní potenciál potom dostaneme výsled-
nou rovnici 

 ( )αsinkRJ
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eRv
Φ 1

0

0jkh
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⋅

−=
−

 (57) 

kde J1 je Besselova funkce prvního řádu. Zave-
deme do výpočtu plochu S = πda

2/4 
  (58) 
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Rychlostní potenciál Φ0 v ose kmitající desky 
(pro α = 0), ve vzdálenosti h0 můžeme stanovit 
přímo z rovnice (53), kde h1 = 0. 
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Akustický tlak pα, který odpovídá rychlostnímu 
potenciálu Φα je  

 
t
Φ

ρp α
α ∂

∂
−=  (60) 

kde ρ je hustota prostředí, a pro harmonický 
signál platí 
 αα Φωρjp −=  (61) 

Po dosazení z (61) do (50) pro Φα a Φ0 

 
0

α
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a po dosazení z (58), (59) a zavedení k = 2π/λ 
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Na obr.141 jsou příklady směrových funkcí při 
da = 55 mm a 320 mm pro různé frekvence. 

 

 
da = 55,6 mm, f = 6,3 kHz ▬▬, f = 12,5 kHz ▬▬ 

 

 
da = 320 mm, f = 2 kHz ▬▬ 

Obr.141 Příklady směrových funkcí 
reproduktor je uvažován jako kruhová deska 

 
Analogickým postupem lze odvodit směrové 
funkce pro řadu bodových zdrojů, vyzařujících 
kulovou vlnu i pro řadu pístově kmitajících de-
sek kruhového průřezu. U řady bodových zdro-
jů (obr.142) předpokládáme (podle [9]), že leží 
na přímce a vzdálenosti b mezi nimi jsou stejné 
(tzv. báze je konstantní). 

 
Obr.142 Řada bodových zdrojů 

 
Směrová funkce pro řadu n bodových zdrojů 
s konstantní bází b, za předpokladu že h0  b, 
je určena rovnicí  
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bπ
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λ
nbπ

sin
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Podrobné odvození rovnice (64) nalezne zájemce v [9], [10]. 
(pozn.aut.) 

 
Na obrázku 143 je příklad směrové funkce pro 
řadu pěti bodových zdrojů s bází 8 cm při frek-
vencích 2 kHz a 3,15 kHz. Z průběhů jsou 
zřetelně viditelné tzv. postranní vyzařovací la-
loky a rovněž tzv. nulové směry, kam teoretic-
ky není vyzařován žádný signál.  

 

 
n = 5, b = 8 cm, f = 2 kHz ▬▬, f = 3,15 kHz ▬▬ 

Obr.143 Směrové funkce řady bodových zdrojů 
 

Reproduktorový sloup, jehož směrové charak-
teristiky nás zajímají, se nejvíce přibližuje řadě 
n kruhových, pístově kmitajících desek, jejichž 
středy jsou na jedné přímce ve vzdálenosti b. 
V praktických aplikacích se obvykle jednotlivé 
zářiče (reproduktory) montují těsně vedle sebe. 
Báze sloupu potom bývá nepatrně větší, než 
geometrické rozměry zářičů. Matematicky lze 
dokázat, že směrová funkce SC řady n kruho-
vých, pístově kmitajících desek (podrobně na-
příklad v [8] a [9]) je součinem směrové funk-
ce S1 samostatného zářiče a směrové funkce Sn 
řady bodových zdrojů. 
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 n1C SSS ⋅=  (65) 

Rovnice (65) platí i pro směrové funkce S1 zjiš-
těné měřením. To je výhodné v případech, kdy 
je velice obtížné určit směrovou funkci zářiče 
analyticky matematickým popisem. U složitých 
zářičů se proto dnes používá výpočet metodou 
konečných prvků. Výpočet je relativně obtížný 
i u velkých reproduktorů s hlubokou membrá-
nou nerozvinutelného tvaru a reproduktorů se 
sektorovou membránou, kde se v závislosti na 
frekvenci mění mechanická rychlost v jedno-
tlivých profilech membrány a tím se mění i její 
aktivní průměr (obr.144). 

 

 
Obr.144 Veličiny z obr.140 na membráně 

reálného reproduktoru 
rychlost v nemusí být v závislosti na r konstantní 

 

 
n = 4, b = 8 cm, f = 2 kHz ▬▬, f = 4 kHz ▬▬ 

Obr.145 Směrové funkce řady kruhových desek 
 
Směrové funkce mají nesporný význam v teorii 
zářičů a jejich konstruování. Jsou také výcho-
diskem pro směrové charakteristiky v hladino-
vém vyjádření, které se v praxi používají nej-
častěji. Nejnázornější je zobrazení směrových 
charakteristik v polárním grafu (obr.146). Jeho 

výhodou je, že i laik získá určitou konkrétní 
představu, v jakém směru a s jakou "hlasitostí" 
sloup hraje. Snadno také určíme tzv. vyzařova-
cí úhly, tj. směry, kde hladina akustického tla-
ku klesne o 10 dB oproti vyzařování v ose. 

 

 
n = 3, da = 18 cm b = 22 cm, 

f = 3,15 kHz ▬▬, f = 6,3 kHz ▬▬ 

Obr.146 Směrové charakteristiky 
reproduktorového sloupu 

 
Často se v praxi také setkáváme s vyjádřením 
směrových charakteristik v kartézské (pravo-
úhlé) soustavě. Přestože grafy na obr.147 mají 
stejný informační obsah (významově jsou iden-
tické) jako grafy na obr.146, jejich názornost je 
výrazně menší a pro laiky mají na první pohled 
téměř nulovou vypovídací hodnotu. V obou pří-
padech použitá logaritmická míra lépe kores-
ponduje se sluchovým vnímáním, než směrové 
funkce s ostrými maximy a zdánlivě užším vy-
zařovacím diagramem. 

 

 
 

 
n = 3, da = 18 cm b = 22 cm, 

f = 3,15 kHz ▬▬, f = 6,3 kHz ▬▬ 

Obr.147 Směrové charakteristiky 
reproduktorového sloupu z obr.146 

zobrazení v kartézské soustavě 
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Přesnost výpočtů z diskrétních hodnot 
Při konstrukci grafů směrových funkcí a vyza-
řovacích charakteristik z diskrétních hodnot je 
nutné optimalizovat počet kroků výpočtu tak, 
aby grafy byly přehledné a co nejvíce odpoví-
daly skutečnosti. Na obr.148 je uveden příklad 
výpočtu směrové charakteristiky reproduktoro-
vého sloupu se třemi zářiči s aktivním průmě-
rem membrány da = 18 cm a bází b = 22 cm za 
pomoci tabulkového procesoru MS-Excel. Pro 
výpočet byl použit krok 0,1°,1°,3° a 10° při 
frekvenci 3,15 kHz. Pro větší názornost jsou 
grafy v kvadrantech polárních souřadnic. 

 

 
Obr.148 Porovnání přesnosti výpočtu 

směrových charakteristik  
reproduktorový sloup  

n = 3, da = 18 cm b = 22 cm, f = 3,15 kHz 
krok výpočtu: 0,1° ▬, 1° ▬, 3° ▬, 10° ▬ 

 

Po analýze výsledků (viditelných i v grafu) je 
zřejmé, že při výpočtech s krokem α  0,1° 
(min 3 600 bodů) dostaneme zřetelně ohrani-
čené vyzařovací laloky s vyznačenými nulový-
mi směry. Výpočet s krokem 1° (360 bodů) má 
srovnatelnou přesnost, jen nulové směry nema-
jí tak ostré vyznačení. Výpočet s krokem 3° 
(120 bodů) je vhodný k pouze prvnímu přiblí-
žení, a to ještě pouze pro relativně nízké frek-
vence, kdy soustava zářičů nemá mnoho po-
stranních laloků. Výpočty s krokem nad 5° už 
nemají téměř praktický význam, uvedený pří-
klad výpočtu při kroku 10° (36 bodů) je v praxi 
prakticky nepoužitelný. Výjimkou jsou výpoč-
ty pro frekvence, kdy se zářič chová téměř ja-
ko všesměrový, s minimálními změnami vyza-
řovací charakteristiky. 

REPRODUKTOROVÝ SLOUP DPT208 
Jak jsme uvedli v [2], DPT208 je malý repro-
duktorový sloup osazený osmi širokopásmový-
mi reproduktory o průměru 2,5", určený pro 
vnitřní instalace. Plášť sloupu tvoří tažený hli-
níkový profil, nastříkaný bílým Komaxitem, 
do vodících drážek je spolu s krycím děrova-
ným plechem nasunuta sestava reproduktorů 
opatřená průzvučným molitanem. Vnitřní tlu-
mení sloupu je provedeno pruhem netkané tex-
tilie (vatelínu). Z obou stran je sloup uzavřen 
plastovými čely, ve kterých jsou upevňovací 
matice pro konzoly (obr.149). 

 

  

 
Obr.149 Reproduktorový sloup DPT208 [2] 

 

Katedra technických předmětů Pedagogické fa-
kulty Univerzity Hradec Králové pořídila pro 
potřeby výuky v předmětu Auditoriologie uče-
ben pro učitele osm reproduktorových sloupů 
DPT208 z rozvojového projektu FRVŠ 594/ 
2007 pro mobilní výukové pracoviště. Subjek-
tivní hodnocení reprodukce a směrových účin-
ků, po demontáži problematických převodních 
transformátorů (podrobně v [2]), bylo pozitivní. 

V rámci projektu specifického výzkumu PdF 
19/2011 jsme ve spolupráci s akustickými la-
boratořemi FEL ZČU v Plzni, provedli měření 
frekvenčních a směrových charakteristik re-
produktorového sloupu DPT208. Měření byla 
provedena v bezodrazové komoře akustických 
laboratoří FEL ZČU, za použití analyzátoru 
Brüel & Kjaer BK PULSE 3560C (obr.150 a 
151). 

Výchozí hodnoty pro měření a kontrolní výpoč-
ty jsou uvedeny v tabulce 14. 
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Obr.150 Reproduktorový sloup DPT208 

instalovaný na točně bezodrazové komory 
 

 
Obr.151 Řídící pracoviště bezodrazové komory 
 

Tab.14 Výchozí hodnoty 

parametr zn. hodnota 
počet reproduktorů n 8 
jmenovitý průměr d 2,5" 
aktivní průměr membrány da 55 mm 
báze sloupu b 72,5 mm 
aktivní vyzařovací plocha Sa 190 cm2 

měřicí vzdálenost Lm 2,26 m 
příkon sloupu při měření P 1 VA 
napájecí napětí  URMS 4 V 
teplota v komoře T 21,3 °C 
relativní vlhkost vzduchu φ 54 % 

 

Frekvenční charakteristika 

Frekvenční charakteristika byla měřena bílým 
šumem pomocí FFT (Fast Fourier Transforma-
tion). Měřeno 3 200 spektrálních čar v pásmu 
6,25 Hz až 20 kHz, Δf = 6,25 Hz [11]. Způsob 
upevnění reproduktorů (obr.149), čelní krycí 
mřížka a její děrování spolu vytvářejí relativně 
velkou dutinu uvnitř sloupu. Proto byla změře-
na i frekvenční charakteristika bez krycí mříž-

ky. Výsledky jsou uvedeny v grafech na obráz-
cích 152-154. Reproduktorové sloupy DPT208 
mají v pásmu 250 Hz až 5,8 kHz vyrovnanou 
frekvenční charakteristiku, zvlnění nepřesahuje 
± 3 dB (referenční frekvence pro všechny cha-
rakteristiky f0 = 1 kHz). Při poklesu hladiny 
akustického tlaku o - 6dB dosahuje frekvenční 
rozsah DPT208 k 15 kHz. Pokles v oblasti nad 
5 kHz lze vyrovnat korekcemi přenosové cha-
rakteristiky v rámci tzv. sálových korekcí, tyto 
jsou obvykle nutné pro vyrovnání úrovně sy-
kavek v důsledku útlumu vysokých frekvencí 
při šíření vzduchem a pro zachování potřebné 
srozumitelnosti řeči. 

  

 
Obr.152 Frekvenční charakteristika DPT208 

 

Drobné změny vykazuje frekvenční charakte-
ristika sloupu bez krycí mřížky (obr.153), ty 
jsou však vzhledem k předpokládaným aplika-
cím zanedbatelné. Odchylky charakteristiky od 
průběhu zobrazeného na obr.152 nepřesahují 
2 dB (obr.154). 

 

 
Obr.153 Frekvenční charakteristika DPT208  

bez krycí mřížky 
 

 
Obr.154 Rozdíly frekvenčních charakteristik 

průběh je aproximován pro třetinooktávová pásma 
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Charakteristická citlivost 
Charakteristická citlivost byla měřena v soula-
du s ČSN IEC 268-5 a ČSN EN 60268-5 růžo-
vým šumem filtrovaným pro pásmo 150 Hz až 
20 kHz, měření v třetinooktávových pásmech, 
při buzení 1 VA (budicí napětí URMS = 4 V) ve 
vzdálenosti 2,26 m (přibližně trojnásobek dél-
ky sloupu) [11], [12].  

Charakteristická citlivost určená analyzátorem 
v měřicí vzdálenosti 2,26 m je 87,3 dB při pří-
konu 1 VA. Ekvivalentní charakteristická citli-
vost ve vzdálenosti 1 m, přepočítaná z průběhu 
akustického tlaku v akustické ose sloupu v pás-
mu 400 Hz až 4 kHz je 95,8 dB/1 VA/1 m.  

 

Směrové charakteristiky 
Směrové (vyzařovací) charakteristiky repro-
duktorového sloupu byly měřeny v horizontální 
a vertikální rovině, nulovým směrem je vždy 
akustická osa sloupu. Vzhledem k uspořádání 
zářičů a mechanické konstrukci není akustická 
osa totožná s osou geometrickou (obr.155). To 
je také důvod, proč je reproduktorový sloup na 
točně (obr.150) umístěn zdánlivě asymetricky. 

 

 
Obr.155 Geometrická a akustická osa DPT208 

 

Pro běžnou instalaci nemá 55mm rozdíl mezi 
akustickou a geometrickou osou až tak zásadní 
význam, pro skládané zářiče je však už důleži-
té montovat sloupy "hlavou na sebe", tak aby 
zůstala zachována báze b po celé délce sloupu. 

Směrové charakteristiky v horizontální rovině 
byly měřeny v oktávové řadě 0,5; 1; 2; 4; 8 a 
16 kHz. Doplňující měření bylo provedeno pro 
frekvenci 12,5 kHz (obr.155 a 156).  

Měření v oktávové řadě je dostačující, vyzařo-
vací diagramy v předním poloprostoru kores-
pondují s charakteristikami vypočítanými pro 

ideální zářič tvaru kruhové pístově kmitající 
desky. Srovnání charakteristik pro frekvence 
8 kHz a 16 kHz je na obrázku 157. Všechny 
charakteristiky jsou normovány na úroveň 0 dB 
v akustické ose reproduktorového sloupu. 

 

 
Obr.155 Směrové charakteristiky DPT208 

horizontální rovina v akustické ose 
 

 
Obr.156 Směrové charakteristiky DPT208 

horizontální rovina v akustické ose 
 

 
Obr.157 Porovnání horizontálních směrových 

charakteristik DPT208 a ideálního zářiče 
vypočítaný teoretický průběh ▬▬ 

DPT208: f = 8 kHz ▬▬, f = 16 kHz ▬▬ 
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Ze změřených a srovnávacích charakteristik lze 
odvodit, že směrové charakteristiky v horizon-
tální rovině jsou dány směrovými charakteris-
tikami použitých zářičů. Difrakce na čelní kry-
cí mřížce potom způsobují rozšíření vyzařova-
cího diagramu u vysokých frekvencí. Výrazněj-
ší směrování sloupu se projevuje až pro pásmo 
frekvencí nad 4 kHz. Pro frekvence do 8 kHz 
můžeme uvažovat s horizontálním vyzařovacím 
úhlem γh = 90°. Při f = 16 kHz je γh = 60°.  

Směrové charakteristiky ve vertikální rovině 
byly měřeny v třetinooktávové řadě frekvencí 
od 160 Hz do 20 kHz. Zobrazeny jsou charak-
teristiky v rozsahu od 200 Hz do 16 kHz, a to 
v řadě 200; 250; 315; 400; 500; 630; 800 Hz a 
1; 2; 2,5; 3,15; 4; 5; 6,3; 8; 10; 12,5 a 16 kHz. 

 

 
Obr.158 Směrové charakteristiky DPT208 

vertikální rovina v akustické ose 
 

 
Obr.159 Směrové charakteristiky DPT208 

vertikální rovina v akustické ose 
 

 

 
Obr.160 Směrové charakteristiky DPT208 

vertikální rovina v akustické ose 
 

 
Obr.161 Směrové charakteristiky DPT208 

vertikální rovina v akustické ose 
 

 
Obr.162 Směrové charakteristiky DPT208 

vertikální rovina v akustické ose 
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Všechny směrové charakteristiky ve vertikální 
rovině byly změřeny v souladu s normou ČSN 
EN 60268-5 signálem sinusového průběhu a 
stejně jako charakteristiky v rovině vertikální 
jsou normovány na úroveň 0 dB v akustické 
ose reproduktorového sloupu. 

Změřené vyzařovací charakteristiky ukazují, že 
směrování akustického signálu nastává již pro 
frekvence nad 500 Hz. Pro frekvence 800 Hz a 
vyšší vykazuje DPT208 již výrazné svazkování 
energie. V oblasti středních a vyšších středních 
frekvencí (od 1 kHz do 6,3 kHz), tedy v oblasti 
kde se nacházejí hlasové formanty, lze uvažo-
vat s vyzařovacím úhlem ve vertikální rovině 
γv = 25-30°. Výrazné boční laloky, v tomto pří-
padě v podélné ose sloupu, resp. v úhlu ± 45°, 
nacházíme při frekvencích 5 kHz a 6,3 kHz. 

  

 
Obr.163 Porovnání vertikálních směrových 

charakteristik DPT208 a ideálního zářiče 
vypočítaný teoretický průběh ▬▬ 

DPT208: f = 5 kHz ▬▬, f = 6,3 kHz ▬▬  
 
Porovnáme-li vyzařovací diagramy změřené ve 
vertikální rovině v předním poloprostoru slou-
pu s teoretickými charakteristikami vypočíta-
nými pro ideální zářič řady pístově kmitajících 
kruhových desek, je zřejmé, že pro frekvence 
5 kHz a 6,3 kHz spolu reálné a teoretické cha-
rakteristiky korespondují (obr.163). Na změře-
ných charakteristikách jsou méně výrazná mi-
nima v tzv. nulových směrech. 

 

 
n = 8, da = 5,5 cm b = 7,25 cm, 

f = 8 kHz ▬▬, f = 12,5 kHz ▬▬ 

Obr.164 Směrové charakteristiky řady 
pístově kmitajících kruhových desek 

V pásmu vysokých frekvencí, se uplatňují di-
frakce na čelní mřížce. Pro frekvence od 8 kHz 
do 16 kHz je tak směrová charakteristika více 
vyrovnaná, bez výrazných vedlejších laloků. 

Na obr.164 jsou pro srovnání vypočítané prů-
běhy řady pístově kmitajících kruhových desek 
pro frekvence 8 kHz a 12,5 kHz. 

MOŽNOSTI APLIKACE VÝSLEDKŮ DO 
PROCESU VZDĚLÁVÁNÍ 
Soubor naměřených hodnot, spolu s výpočty 
prediktivních charakteristik a jejich variacemi, 
představuje rozsáhlý materiál, který lze použít 
nejen pro popis technických parametrů repro-
duktorového sloupu DPT208 a pro optimaliza-
ci jeho aplikací v nejrůznějších akustických 
prostorech, ale tato data můžeme využít jako 
konkrétní příklady při výuce. Uvedené frek-
venční a směrové charakteristiky budou zej-
ména využívány pro výuku v předmětu Audi-
toriologie učeben pro učitele. Cílem předmětu 
je seznámit studenty s auditoriologií nejen jako 
s vědním oborem, ale též ukázat nutnost jejího 
těsného propojení s oborovými didaktikami, 
včetně možné aplikace komunikačních modelů 
při řešení přenosových kanálů učeben [13]. 

 

 
Obr.165 Analyzátor NTi XL2 

 

Studenti se na konkrétních příkladech reálných 
směrových charakteristik seznámí s jejich vý-
znamem a s postupem návrhu řešení ozvučení 
při využití naměřených hodnot a simulovaných 
průběhů. Zároveň si mohou chování reproduk-
torových sloupů ověřit  přímo v praxi. V rámci 
řešení projetu specifického výzkumu získala 
katedra technických předmětů moderní analy-
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zátor NTi XL2 (obr.165). Studenti tak mohou 
během krátkého času provést několikanásobná  
akustická měření. Zpracování výsledků potom 
provedou v rámci seminárních prací nebo pro-
jektových úkolů, podobně jako v modelových 
úlohách uvedených v [11], [12]. 

Možnost prakticky přímého srovnání různých 
řešení ozvučovacího systému (které umožňuje 
náš mobilní komplex a jeho variabilita), včetně 
okamžitého záznamu naměřených hodnot, je 
nenahraditelnou osobní zkušeností. Výuka se 
tím posouvá na zcela jinou kvalitativní úroveň, 
přičemž za mimořádně významný považujeme 
právě posun k praktickým aplikacím. Součástí 
praktických aplikací je i softwarová podpora 
pro hodnocení prostorových parametrů učeben 
a jejich akustiky. 

ZÁVĚR 
Na základě podrobné analýzy výsledků měření, 
porovnání naměřených hodnot s teoretickými 
předpoklady a z výsledků provozních zkoušek 
můžeme konstatovat, že reproduktorový sloup 
DPT208 představuje akustický zářič s dobrými 
přenosovými vlastnostmi a směrovými charak-
teristikami, který je plně srovnatelný s jinými 
(a mnohdy výrazně dražšími) pasivními repro-
duktorovými sloupy osazenými širokopásmo-

vými reproduktory. Také srovnání cena/výkon 
řadí DPT208 mezi nejlepší produkty ve své ka-
tegorii. Připomínáme ovšem, že námi publiko-
vané výsledky se vztahují na DPT208 bez pře-
vodního transformátoru [2]. Pochopitelně není 
možné je srovnávat s digitálně řízenými repro-
duktorovými sloupy Iconyx nebo EAW, které 
jsou ale více jak stonásobně dražší.  

DPT208 představuje velmi dobrý základ pro 
návrh ozvučovacích systémů pro přenos řeči (a 
případné hudební kulisy). Je také mimořádně 
vhodnou alternativou standardně dodávaného 
ozvučení interaktivních tabulí, kde díky směro-
vému vyzařování zvyšuje dosažitelnou srozu-
mitelnost a omezuje energii difúzního pole. Při 
samostatné instalaci je vhodný pro dosah kolem 
12 m.  

V dalším pokračování se zaměříme na proble-
matiku skládaných akustických zářičů, realizo-
vaných z reproduktorových sloupů DPT 208, a 
to v několika verzích. 

 
Článek byl vytvořen s podporou projektu specifického vý-
zkumu SV PdF 19/2011 Predikce směrových charakteristik 
skládaných akustických zářičů a možnosti jejich využití pro 
ozvučovací systémy učeben. 

 
Autoři děkují Ing. Oldřichu Turečkovi, Ph.D. za odbornou a 
technickou pomoc při měření v akustických laboratořích 
FEL ZČU.
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BADATELSKY ORIENTOVANÉ VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH A TECHNICKÝCH  
 

INQUIRY BASED EDUCATION IN ENGINEERING SUBJECTS 

Vlasta Rabe 

Univerzita Hradec Králové, Přírodovědecká fakulta 
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Abstrakt: Cílem příspěvku je ukázat možnosti nových přístupů ke vzdělávání v přírodovědných a 
technických předmětech, vyhledávání vhodných informačních zdrojů a současně využívání 
odborných a vědeckých informací v různých technických oborech. Článek poukazuje na 
přednosti tzv. badatelského přístupu k učení. 

Abstract: This article focuses on possibilities of new approaches in engineering education, the 
search of usable information resources and using special and scientific information in 
several technical fields. The paper emphasizes advantages of the inquiry based education. 

Klíčová slova: Badatelský přístup k učení, konstruktivní učení, e-learning. 

Key words: Inquiry based education, constructive learning, e-learning.

ÚVOD 
Východiskem pro změny ve vyučovacím pro-
cesu v prostředí nové ekonomiky založené na 
znalostech je proaktivní přístup ke vzdělávání 
a výzkumu. Výukové aktivity, ve většině pří-
padů podporované ICT, se zaměřují zejména 
na inovativní metody ve výuce nejen technic-
kých 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 infor-
mačně gramotné společnosti. Jedná se tedy o 
rozvoj všech funkčních gramotností, jak infor-
mační a počítačové, tak i literární, dokumento-
vé, numerické a jazykové, a jejich vzájemného 
propojení. V této souvislosti lze chápat infor-
mační gramotnost jako o jednu z klíčových 
kompetencí v informační společnosti. 

INFORMAČNÍ ZDROJE 
V důsledku prudkého rozvoje v oblasti ICT 
dochází ke změnám i ve vyhledávání a zpraco-
vání informací. Pomocí moderních technologií 
máme možnost informace a znalosti sdílet a 
účelně využívat. Díky informačním a komuni-
kačním technologiím v tradičním řízení a orga-
nizování aktivit, byly tyto aktivity částečně na-
hrazeny strojem, a tím vzniklo pole působnosti 
pro kreativitu, změnu, inovace a rozvoj kritic-

kých pohledů na náš technický i společenský 
život. Zatímco v minulosti společnost potřebo-
vala pro nový průmysl zdroje energie a materi-
álu, nyní se zabýváme vyhledáváním strategic-
kých informačních zdrojů a možnostmi využí-
vání a rozšiřování znalostí, které jsou vyžado-
vány novým technickým okolím. Moderní in-
formační 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 struk-
tuře informačních zdrojů relevantních pro po-
třeby technických disciplín a jejich expertů. Je 
velmi přínosné, když učitel postupuje didaktic-
ky a přehledově a neopomíjí žádný významný 
typ potřebných informací, zmiňuje zdroje (data-
báze, encyklopedické a slovníkové publikace, 
časopisy), faktografické zdroje, bibliografické 
odkazy, elektronické knihovní katalogy, inter-
netové adresy a odkazy na související obory. 
To současně motivuje studenty k potřebě získá-
vat další informace a při zkoumání jednotli-
vých problémů tak získají ucelený přehled po-
znatků o současném informačním prostředí v 
příslušném technickém oboru.  

Učitel potřebuje informace hned k několika 
účelům najednou: pro své permanentní vzdělá-
vání, přípravu výuky, přímý vyučovací proces, 
zadávání úkolů studentům a pro zpětnou vaz-
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bu. Měl by si proto vytvořit vlastní systém 
informací, zahrnující databázi s uspořádanými 
studijními materiály. Výuka se stává tím zají-
mavější, čím více je zapojeno smyslů příjem-
ců. Doplnění klasického výkladu vhodnými 
audiovizuálními pomůckami nebo výběr soft-
waru pro podporu výuky jistě zpestří hodinu. 
Nové trendy přímého vyučovacího procesu ve-
dou studenta k samostatnosti při vyhledávání a 
zpracovávání informací na základě rámce da-
ného studijními texty. Učitel je průvodcem in-
formačním 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 vy-
pracování referátu. Průběžné hodnocení učiteli 
poskytuje zpětnou vazbu a vyhodnocování tes-
tů pomocí počítače mu usnadňuje práci a roz-
šiřuje možnosti. Informační a komunikační 
technologie nacházejí široké uplatnění samo-
zřejmě 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 spole-
čenské požadavky na vysokoškolské vzdělá-
vání. Proto by měl výukový proces zdůraznit 
schopnost práce v týmech (např. při projekto-
vém učení), adaptovat se na změny a nové 
skutečnosti, být flexibilní a inovovat. Od stu-
dentů to bude vyžadovat schopnost kriticky 
hodnotit získané informace a zaujímat postoj k 
jejich obsahu, což nabude řádově větší důleži-
tosti než paměťové výkony zaměřené na me-
morování obsahu sériově produkovaných učeb-
nic. 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 no-
vých vzdělávacích programů či učebních ma-
teriálů. Nové souvislosti, které lze tímto způso-
bem odkrývat, se mohou uplatnit jako výrazný 
motivující a inspirační prvek.  

V informační společnosti se práce s informa-
cemi, jejich sdílení a prezentace stává součástí 
každodenního života. Roste potřeba celoži-

votního vzdělávání, ve vzdělávání se jedná o 
kontinuální proces, který zahrnuje zvýšenou 
míru školení, studia při zaměstnání, krátkých 
kurzů apod. Široká flexibilita poznatků, poskyt-
nutá studentům, je v mnoha aspektech výsled-
kem úplně nového způsobu vyučování. Proto 
dochází na univerzitách k prosazování otevře-
ného užívání distančního vzdělávání, cesty for-
mující celoživotní základnu organizace studií a 
šířící externí školení v kombinaci se studiem a 
prací. Tato flexibilita má však svá rizika, pro-
tože i navzdory změnám zájmu studentů a hra-
nicím věd si instituce musí zachovat způsobi-
lost k odborné nebo disciplinární orientaci. Pro-
to je monitorovací a poradenská struktura sesta-
vena tak, aby radila studentům nebo jim navrh-
la cesty nejen k dosažení jejich akademického 
cíle, ale i zajištění zaměstnanosti. 

BADATELSKY ORIENTOVANÉ 
VZDĚLÁVÁNÍ 
Počet studentů technických oborů dlouhodobě 
klesá, zatímco na trhu práce v současné době 
roste poptávka po kvalitních absolventech tech-
niky. 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 nejdůležitěj-
ší a zároveň většinou patří u žáků mezi nejmé-
ně oblíbené. Řešením by podle expertní komi-
se EU mohl být přechod na badatelsky orien-
tované přírodovědné vzdělávání (inquiry-based 
science education - IBSE). Podle dosavadních 
zjištění při tomto stylu výuky vzrostl zájem žá-
ků o přírodovědné obory, zlepšily se i jejich do-
sahované výsledky a současně se podněcovala 
motivace učitelů. 

Studentům středních škol je pak potřeba po-
skytnout pro ně zajímavou a přitažlivou formou 
dostatek informací k výběru dalšího studia či 
kariéry. Studentům chybí informace o možnos-
tech následného uplatnění a tudíž i motivace 
pro výběr studia techniky.  

Technické a přírodovědné obory potřebují pod-
poru nejen ve školách ze strany učitelů, ale rov-
něž podporu firem, pro něž technické absol-
venty vychováváme (zdroj MŠMT, 2010). 
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Princip badatelsky orientovaného 
vzdělávání 
Badatelsky orientované vyučování (= inquiry 
based education) je jednou z účinných aktivi-
zujících metod vyučování. Vychází z konstruk-
tivistického přístupu ke vzdělávání. Učitel ne-
předává učivo výkladem v hotové podobě, ale 
vytváří znalosti cestou řešení problému a sys-
témem kladených otázek (komunikačního apa-
rátu). Učitel má funkci zasvěceného průvodce 
při řešení problému a vede přitom žáka postu-
pem obdobným jaký je běžný při reálném vý-
zkumu. Od formulace hypotéz (jak co funguje, 
jakou to má roli…), přes konstrukci metod 
řešení (jak to zjistit…) , přes získání výsledků 
(zjištěných metodikou, na které se žáci s uči-
telem dohodli) a jejich diskusi (co mohlo být 
jinak? co tomu říkají informace na webu a v li-
teratuře?) až k závěrům (takhle to je … by to 
mohlo být…). To umožňuje žákovi relativně 
samostatně a v kooperaci se spolužáky formu-
lovat problém, navrhnout metodu jeho řešení, 
vyhledávat informace, řešit problém prodisku-
tovaným způsobem, a tak aktivně získávat po-
třebné kompetence, znalosti, dovednosti a ko-
munikační schopnosti (Stuchlíková, 2010). 

 „Learning by Doing“,  
„Experiential 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 ně-
jaké prakticky navozené situaci, která simuluje 
aspekty skutečného světa, se zaměřením na je-
jich 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 snad-
nější porozumění novým problémům. 

Studenti se naučí řešit nové problémy technic-
kého předmětu (např. fyziky, chemie, atd.) a 
moderních technologií s použitím výkonné vý-
početní techniky. Tak budou schopni aplikovat 
efektivně její současné produkty ve výzkumu a 
vývoji, zároveň dobře porozumějí technické-
mu 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 pro-
jeví ve kvalitě výuky při výkonu jejich povo-
lání. 

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 hypotetic-
ky průběh pokusu a k tomu analyzovat známé 
poznatky. Použití simulací může být efektivní 
např. i před laboratorními pracemi, kde studen-
ti 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 pro-
gramů, znázorňujících fyzikální a chemické 
pokusy. Při projektování jednoduchých infor-
mačních systémů v předměti Informatika 3 mo-
hou studenti pomocí zvoleného CASE nástroje 
vytvářet simulační modely. Simulační model 
může reálný život projektu nahradit např. ma-
nažerovi, který si zvyšuje kvalifikaci. Hovoří-
me pak o simulačních projektových trenažé-
rech apod. Student (či trénující manažer pro-
jektů) 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 snad-
no dohledat. Následně je velmi účelné přímé 
využití simulačního modelu při řízení nějaké-
ho projektu a jeho rizik. Simulace se může 
uplatnit, byť rozdílným způsobem, ve všech 
fázích životního cyklu projektu. 

Změna role učitele 
Využívání ICT ve vyučovacím procesu vyža-
duje změnu role učitele, a to od přenosu zna-
lostí k přemýšlivému učení, poznání, jak se 
studenti učí a za jakým účelem. (V současnosti 
se prosazující teorie konstruktivního vyučová-
ní předpokládá změnu role učitele. Jeho hlav-
ním úkolem již není vědět vše, ale vytvářet 
prostředí, v němž mají studenti vlastní zájem o 
učení.) Existuje rostoucí pohyb vzdělávacích 
procesů od učitele v centru zájmu, k procesům, 
v nichž je centrem zájmu student. Autorita uči-
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tele z hlediska věrohodnosti předávaných zna-
lostí a informací bude v mnohem větší míře 
muset odrážet pluralitu informačních zdrojů, 
které studenti budou mít k dispozici. Moderní 
ICT nabízejí širší informační základnu a posky-
tují prostředí, které obsahuje i multimediální 
prvky, na rozdíl od tištěné podoby. Internet je 
velmi dynamický a dosud netušené možnosti 
může přinést obzvláště v distančním studiu.  

Síťová architektura se neomezuje jen na zdroj 
informací nebo technologii umožňující vznik 
nových aplikací, ale může sloužit jako před-
loha efektivní znalostní a znalosti generující 
struktury. Metody učení založeného na spolu-
práci („collaborative learning“) umožňují stu-
dentům získat pomocí interakcí ve skupině žá-
dané vědomosti, dovednosti nebo postoje. Zá-
kladními pojmy jsou sdílení, spolupráce, pod-
pora. Při řešení úkolů se studenti snaží získat 
informace, porozumět problému, hledat souvis-
losti a konstruovat řešení. Kooperativní a kola-
borativní model učení vytváří nové struktury, a 
právě počítačová technika je ideálním prostře-
dím pro zprostředkování komunikace a vzájem-
nou spolupráci studentů. V moderním vyučova-
cím procesu by měl mít učitel více roli moti-
vační a inspirativní a vytvářet prostředí pro 
aktivní učení studentů. 

Nárůst zájmu o badatelsky orientované 
učení 
Oblastí, která zcela přirozeně očekává přínos 
od badatelsky orientovaného přístupu k učení, 
jsou přírodní vědy. Bádání je podstatou těchto 
věd, plánování, zpřesňování a realizace experi-
mentů tvoří důležitou část procesu osvojování 
si klíčových konceptů. Studentské bádání tak 
dává studentům šanci si nejen osvojit nové 
poznatky, ale také pochopit základní povahu 
vědy. Ruku v ruce jde získávání osvojování si 
nových pojmů i metod výzkumu. 

V oblasti přírodovědného vzdělávání se jedno-
značně formulovaný požadavek badatelského 
přístupu k učení a vyučování objevil v Národ-
ních standardech přírodovědného vzdělávání v 
USA (1996): 

„Students at all grade levels and in every do-
main of science should have the opportunity to 
use scientific inquiry and develop the ability to 
think and act in ways associated with inquiry, 
including asking questions, planning and con-

ducting investigations, using appropriate tools 
and technologies to gather data, thinking criti-
cally and logically about relationships between 
evidence and explanation, constructing and 
analyzing alternative explanations, and com-
municating scientific arguments.“  

(Stuchlíková, 2010) 

E-LEARNING V TECHNICKÝCH 
PŘEDMĚTECH 
Pod pojmem e-learning se rozumí učení s po-
mocí 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 vyhodnoco-
vání výuky využívá databázové nástroje. Počí-
tačové prostředky umožňují simulace složitých 
jevů, ale rovněž mohou prohlubovat a zkvalit-
ňovat motivaci a zpětnou vazbu studentů. Ne-
ustále se zvyšuje role Internetu. Ale až online-
learning znamená skutečné virtuání výukové 
prostředí. Vyžaduje připojení studentů a tutorů 
k serveru, odkud jsou relevantní data distribuo-
vána, přičemž tutor může se studenty komuni-
kovat synchronně nebo asynchronně.  

Cílem řešení pomocí e-learningu je definování 
uživatelských požadavků s vysokou dostupnos-
tí 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-lear-
ningu je přitom jádrem to, aby byly fáze se-
známení s učivem, vysvětlení, prohloubení, 
upevnění, opakování a shrnutí podstatných zá-
věrů podporovány nasazením efektivní výpo-
četní techniky.  
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ZÁVĚR 
Na vývoj výukových metod mají značný vliv 
informační a komunikační technologie. V sou-
časné době převládá snaha zapojovat technolo-
gie do výuky spíše konstruktivním způsobem. 
Přínos technologií spočívá především v urych-
lování a umocňování výukových procesů. To, 
jakým způsobem budou technologie použity, 

závisí ve velké míře na znalostech, schopnos-
tech, a přístupu učitelů. Jejich úkolem je vý-
ukové využití technologií správným způsobem 
nasměrovat. 

V případě využití badatelského přístupu by 
mohlo dojít ke zvýšení zájmu o přírodovědné a 
technické předměty.
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REDAKČNÍ POZNÁMKA - PRAVIDLA PUBLIKOVÁNÍ OD 1/2012 
 

Vážení autoři, současní i budoucí, 
připomínáme, že od 1. ledna 2012 jsou povinná klíčová slova v jazyce článku a v angličtině, u člán-
ků v angličtině pak jsou povinná klíčová slova v angličtině a v češtině. Rozsah abstraktu je nově omezen na 
350 znaků, rozsah klíčových slov na 70 znaků - viz nová šablona pro psaní příspěvků.  
I pro toto vydání musela redakční rada zamítnout či vrátit k přepracování řadu článků, které nesplňovaly 
požadovaná kritéria. Tradičně jsou největší problémy s kvalitou obrázků a grafů. Ve značné míře se ale také 
objevuje psaní citací až za interpunkční tečkou, takže citace stojí samostatně za větou. Upozorňujeme, že 
citace je součástí textu a tečka patří až za citaci. Články s chybnou interpunkcí u citací budou autorům 
vraceny k přepracování z formálních důvodů. Vydavatelství a vědecká redakční rada časopisu pracuje bez 
nároku na honorář, striktně proto budeme u Vašich příspěvků vyžadovat splnění veškerých formálních 
náležitostí. Není v našich možnostech opravovat texty, citace, vzorce, překreslovat obrázky, atd. Z těchto 
důvodů jsou od vydání 1/2012 v platnosti následující opatření:  

a) Každý příspěvek, který nebude splňovat veškeré formální náležitosti (uvedené dále) bude 
zamítnut ještě před recenzním řízením.  

b) Opravený příspěvek, zaslaný autorem opětovně po zamítnutí, bude automaticky odložen pro 
posouzení k následujícímu vydání. 

c) Nebudou publikovány články s textovým rozsahem menším než 2 strany. Doporučený rozsah 
příspěvků je 4-8 stran. V případě požadavku publikování rozsáhlých statí je potřebné toto předem 
konzultovat s redakcí. 

Pro možnost publikování článku musejí být vždy splněny tři zásadní podmínky: 
1) kladné hodnocení nejméně dvěma recenzenty,  
2) dodržení potřebné formální úpravy (týká se i obrázků, fotografií, tabulek a grafů) 
3) dodání kompletních podkladů pro publikování článku (originály obrázků, zdrojová data…) 
 
Od čísla 1/2012 platí inovovaná šablona pro psaní příspěvků, v níž jsme odstranili drobné nepřes-
nosti z původní šablony. Stránka má okraje 2 cm, vlastní text článku se píše do sloupců šířky 8 cm s dělící 
čárou mezi nimi. Celý článek (včetně nadpisů, popisků obrázků a tabulek) se píše bez odsazování prvního 
řádku odstavce, výhradně stylem Normální, Times New Roman, 12. Používání hypertextových odkazů 
(včetně e-mailových adres), poznámek pod čarou, indexovaných citací, automatického číslování, používání 
lomítka "/" místo závorek je nepřípustné. Uvozovky se zásadně používají ve formátu 99…66 („text“). 

Abstrakt a Abstract jsou od čísla 1/2012 omezeny na maximální rozsah 350 znaků (včetně mezer). 
Klíčová slova a Key words jsou povinná, v maximálním rozsahu 70 znaků (včetně mezer). 

Obrázky se vkládají se stylem obtékání "v textu", obrázek je na pozici znaku a přesouvá se s textem. Jiné 
umístění, stejně jako použití složených (seskupených) obrázků je nepřípustné.  

Tabulky musejí být vytvořeny v MS-Word.  

Vzorce se píší výhradně v MS-Equation (Editor rovnic), musí splňovat podmínku korektního otevření v edito-
ru rovnic Microsoft 3.1 (Word 2000) a musí jít tímto editorem upravit. Font Times New Roman je nastaven 
i pro malou a velkou řeckou abecedu. Základní nastavení editoru rovnic je na obrázku dole.  

 

Při psaní vzorců dodržujte všechna typografická pravidla (mezery mezi číslem a jednotkou, řádové meze-
ry…). Pro symbol násobení se zásadně používá násobící tečka v polovině výšky písma (nikoliv interpunkční 
tečka nebo hvězdička - ta je přípustná pouze pro výpisy programů, kde je standardem pro operaci násobe-
ní), pro rozměry apod. se používá násobící křížek, např. 1 024 × 768 px. (ne 1024x768 px), číslování vzorců 
vpravo v oblých závorkách. Jednoduché jednořádkové vzorce umístěné v textu se píší jako text, editor rovnic 
narušuje řádkování. 
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Grafy se vkládají přímo do textu jako obrázky (např. vyříznuté snímky obrazovky) v jednoduchém barevném 
provedení, ve velikosti 1:1, výhradně ve formátu PNG. Základní nastavení MS-Excel pro graf je: Ohraničení - 
žádné; Plocha - žádná; Osy - plná, černá; Mřížky - plná, světle šedá; Hlavní značky - křížek; Vedlejší značky - 
uvnitř, pro všechny popisy: Písmo - Arial, 8, tučné, automatická velikost - NE. Graf nesmí mít nadpis. 

Maximální šířka obrázků, tabulek a grafů je 7,9-8 cm, tj. 300 pixelů, pro 100% velikost. Při zvětšo-
vání či zmenšování dochází k výrazné degradaci a tím i ke ztrátě grafické úrovně Vašeho příspěvku. Pro za-
chování maximální kvality grafů a obrázků je nezbytné vytvořit je ve skutečné velikosti a převést do bez-
kompresního formátu PNG, případně BMP. Použití formátu JPG je nepřípustné. Obrázky i grafy musí být 
kontrastní a dokonale ostré, zejména pokud obsahují text. Základní tloušťka čáry je 1 pixel, v tomto směru 
předpokládejte značné problémy při konverzi z grafických programů, které standardně definují čáru v milimet-
rech nebo milsech (Corel, Callisto, Visio…). Proto Vám doporučujeme jednoduché obrázky a schémata kreslit 
v jednoduchých a nenáročných grafických programech (Paintbrush, Malování…). Obrázek určený pro zobra-
zení na monitoru musí být poměrně hrubý. Výjimkou jsou pouze ilustrační PrintScreeny obrazovek, které ná-
sledně konvertujeme na potřebnou velikost. Ve výjimečných případech je možné obrázky, tabulky a grafy 
umístit přes celou šířku stránky tj. 17 cm (630 px). Maximální velikost objektu je 17 × 24 cm. Toto je nutné 
předem konzultovat s redakcí časopisu. Časopis je formátován pro zobrazení na monitoru při základním 
zvětšení 100 % a pro něj musíme zajistit maximální čitelnost.  

Citace musejí být dle ISO-690, a to ve formátu podle příkladu v šabloně.  
Příjmení a iniciála(y) autora velkým písmem, mezi autory pomlčka. Název zdroje kurzívou. Má-li zdroj ISBN 
(ISSN), neuvádí se vydání ani počet stran. Všechny citace musejí mít jednotnou strukturu a jednotný styl. 
U datovaných citací: 
NOVÁK, J. - MATĚJŮ, S. (1992) Citace dle ISO. Praha. ČNI. 1992. ISBN 80-56852-45-X. 
Je-li použito číslování zdrojů, je v hranatých závorkách, odsazené tabulátorem: 
[1] NOVÁK, J. - MATĚJŮ, S. Citace dle ISO. Praha. ČNI. 1992. ISBN 80-56852-45-X. 
 
Automatické číslování nadpisů a citací, poznámky pod čarou, textová pole a aktivní hypertexto-
vé odkazy jsou zakázány, a to i v případě internetových adres, které musí být vloženy jako normální text, 
a obrázků stažených z internetu, které musí být vloženy do textu jako nezávislá bitová mapa. Pokud do šablo-
ny kopírujete již hotové texty, potom výhradně postupem Úpravy → Vložit jinak → Neformátovaný text. 
Je povinností autora, zkontrolovat, že v odesílaném souboru je pouze styl Normální, případně sys-
témově přidané a neodstranitelné styly z originální šablony: Nadpis1, Nadpis2, Nadpis3 a Standardní písmo 
odstavce. Všechny zavlečené styly, stejně jako automatické číslování nadpisů a citací, poznámky pod čarou, 
textová pole, hypertextové odkazy, budou před formátováním příspěvku do časopisu bez náhrady odstraně-
ny. Pokud dojde ke ztrátě některých informací, budou příspěvky vráceny z formálních důvodů. 

Příspěvek musí být zaslán ve formátu DOC - pro MS-Word 2000 (příp. Word 6, 98, 2003). Při výchozím 
zpracování článků v MS-Word 2007 a 2010 je nutné před uložením zvolit odpovídající formát. Nekompatibilní 
a nekorektně otevírané soubory budou autorům vráceny z formálních důvodů. 

Ke každému příspěvku musejí být zaslány originály obrázků v bezkompresním formátu PNG či BMP, 
fotografie lze zaslat také v bezkompresním formátu JPG. Konzultace k obrazovým materiálům si můžete vy-
žádat na e-mailové adrese rene.drtina@uhk.cz. 
Pro tvorbu obrázků je k dispozici technické podpora v souboru šablon. Červený rámeček vyznačuje přípust-
nou šířku pro sloupec a stránku. Naleznete tam i ukázku detailu obrázku tak, jak jej poslal autor, a ukázku, 
jaký je požadavek časopisu. Soubory není potřeba instalovat, pouze se rozbalí do libovolného adresáře. 
Písmo v obrázcích přednostně Tahoma 8 Bold nebo Arial 8 Bold. 

Pro grafy musejí být zaslána zdrojová data ve formátu XLS pro MS-Excel 2000 (příp. Excel 5.0, 98, 
2003). Při výchozím zpracování dat v programech MS-Excel 2007 a 2010 je nutné před uložením zvolit odpo-
vídající formát. Nekompatibilní a nekorektně otevírané soubory budou autorům vráceny z formálních důvodů. 
 

Informace pro psaní příspěvků najdete rovněž na http://www.media4u.cz/m4u-sablony.pdf nebo přímo na: 
http://www.media4u.cz/m4u-graf.xls 
http://www.media4u.cz/m4u-tabulka.doc  
http://www.media4u.cz/m4u-text.doc 
http://www.media4u.cz/mm.zip  
 

Na stránkách časopisu si můžete stáhnout šablonu pro psaní příspěvků, ukázku tabulek nebo předdefinovaný 
formát grafu. Věříme, že používání šablon oboustranně zefektivní naši práci a přinese jednodušší a účinnější 
úpravy textů. 

Redakční rada Media4u Magazine 
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