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Stručná charakteristika e-learningu
Informační a komunikační technologie přinesly nové široké možnosti pro využití v mnoha oborech a 

nejinak je tomu i ve vzdělávání. Především v distančním vzdělávání mají informační a komunikační technologie 
své zásadní využití při tvorbě a používání multimediálních distančních opor, při komunikaci mezi vzdělávanými 
a vzdělavateli, při organizování a administrování distančního studia atd.. Informační a komunikační technologie 
se však mohou uplatnit i při kombinované výuce či jako doplněk pro prezenční formu studia.1

E-learning  patří  mezi  aktivní  formy učení  a  ve  spojení  s Internetem nabízí  velké  množství  výhod. 
Zejména je možné zmínit nezávislost na umístění vzdělávací instituce a na konkrétním vyučujícím, možnost 
studia v libovolném čase i místě, využití moderních prostředků apod.2

Projekt E-Matiční3

Cílem projektu E-Matiční je zpřístupnit studentům našeho gymnázia databázi studijních materiálů za 
tímto  účelem vytvořenou,  včetně  procvičování  celé  řady  tématických  celků,  za  využití  vhodného prostředí 
podporujícího e-learning.  Tento projekt  zahrnuje  více  vyučovaných předmětů,  přičemž respektuje  standardy 
platné  pro  gymnaziální  vzdělávání.  Jednotlivé  předměty  mají  přiřazeny  garanty,  kteří  svojí  kvalifikací  a 
mimoškolními aktivitami v daném oboru garantují vysokou kvalitu obsahu.

Vytvoření  prostředí  pro  tvorbu  výukových  kurzů  pomocí  vhodného  vývojového  nástroje  umožní 
vyučujícím různých předmětů tvořit vlastní kurzy, které bude možné jednoduše aktualizovat a doplňovat o úlohy 
pro samostatné procvičování. Dostupnost kurzů studentům bude nejen ve škole, ale také doma, čehož budou 
moci využít např. při přípravě na vyučování.

Koncepce projektu zahrnuje dvě úzce spojené části. První částí je vytvoření e-learningové databáze s 
příslušnými  kurzy,  její  umístění  do  intranetu/internetu  a  vytvoření  návaznosti  na  již  existující  webové 
známkování a komunikaci s rodiči. Do druhé části spadá  vytvoření hardwarového  zázemí v podobě mobilních 
multimediálních pracovišť a pokrytí všech učeben školy bezdrátovou sítí (WiFi).

Pro  tvorbu  e-learningových kurzů  byl  vedením naší  školy  a  naším počítačovým expertem  zvolen 
produkt ToolBook II Instructor. Program obsahuje dva moduly. Základní, jehož ovládání používá stejné techniky 
jako MS Office a pokročilý, jež  umožňuje využít i možnosti programování. Nutností je dokonalá provázanost s 
multimédii. O správu se stará program iTutor, který přiděluje jednotlivé kurzy a studijní materiály příslušným 
studentům, což je velice důležité, protože se zde vytváří ve výchovně vzdělávacím procesu prostor  pro velmi 
potřebný individuální přístup. 

Komunikace s vyučujícím a následně rodiči  probíhá pomocí e-mailů,  což je podmíněno navýšením 
počtu emailových schránek.

S  projektem  také  souvisí  dobudování  multimediálních  učeben  umožňující  kvalitní  využití  dat 
dostupných v databázi E-Matiční při vlastních výukových procesech ve škole.

Chemie v projektu E-Matiční
Autoři  předkládaného  článku  vyučují  chemii,  jež  je  v projektu  také  zastoupena.  Sekci  chemie  se 

rozhodli rozdělit do více složek podle vyobrazeného schématu – viz. Obr.1 a .2. 

mailto:JanVermirovsky@seznam.cz
mailto:Adamu@mgo.cz


Obr.1: Struktura předmětu chemie na E-Matiční

Obr.2: Struktura chemie na E-Matiční (web)

Složka s názvem Aktuality by měla být uvedena jako první, neboť se předpokládá, že bude obsahovat 
aktuální termíny, kterými budou například data spojená s chemickou olympiádou, tedy informace organizačního 
charakteru. 

Chemická olympiáda bude mít také samostatnou složku. Předpokládá se, v závislosti na velikosti paměti 
vyčleněné pro předmět chemie, buď uvedení studijních úloh, či pouze zaměření příslušného ročníku a odkaz na 
internetové stránky chemické olympiády, kde jsou všem zájemcům o tuto soutěž dostupná zadání. Je možné také 
uvažovat o uvedení úloh z minulých ročníků.

Mnoho studentů by mělo najít užitečné informace z chemie ve složkách Internetové odkazy a Chemický 
freeware,  neboť by zde mohli  nalézt  nejen odpovědi na četné otázky, ale  také se naučit  využívat  chemicky 
zaměřený freeware.

Ve schématu je pamatováno také na vědecké články, příklady umožňující procvičení a tedy sebereflexi, 
ale také na témata doplňující výuku a vytvořená pomocí běžného software. V neposlední řadě zde bude také 
prostor pro příspěvky a referáty studentů, což by nejen mělo přimět studenty využívat počítače, ale nabízí se zde 
také možnost prezentovat výsledky jejich práce, což  autoři považují za významný motivační faktor.



Závěr
Využití ICT na Matičním gymnáziu v Ostravě se začíná stále více uplatňovat. Čehož důkazem je také 

probíhající  projekt  E-Matiční.  Autoři  článku  používají  ICT ve  výuce  chemie.  snaží  se  v této  souvislosti  o 
koncepční  práci.   K publikování článku se rozhodli,  protože  dospěli  k názoru,  že  v současné  době se  jejich 
pracovní  úsilí  dostalo  do  takové  fáze,  že  by  mohlo  být  přínosem a  motivací  pro  jiné  kolegy  s podobným 
předmětem zájmu. Zároveň však současný stav nepovažují za definitivní, ale naopak počítají s dalším rozvojem 
a aktualizací dat v rámci zmiňované problematiky.

Použité informační zdroje:
1 Úvod  do  online  výuky [online].  2004  [cit.  2006-03-07].  Dostupný  z  WWW: 
http://elearning.cesnet.cz/pages/teorie_uvod.html?a=0
2 FOJTÍK, Rostislav. Využití multimedií při tvorbě výukových on-line kurzů. In ICTE. Rožnov p.R. : [s.n.], 2001. s. 64-67.
3 E-gram  :  projekt  E-Matiční [online].  2004  [cit.  2006-03-07].  Projekt  E-Matiční.  Dostupný  z  WWW:  <http://is.e-
gram.cz/projekty/projekt.php?id=926>.
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DIGITÁLNA UČEBNICA FYZIKY
 PRE STREDNÉ A ZÁKLADNÉ ŠKOLY

VÝUKOVÉ PREZENTÁCIE PRE PODPORU VYUČOVANIA FYZIKY

PAEDDR. JOZEF BEŇUŠKA
Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha, Martin, Slovensko

Digitálna učebnica fyziky je kompaktný disk obsahujúci učivo fyziky základných a stredných škôl spracované 
vo forme ppt súborov ako príprav učiteľa na jednotlivé vyučovacie hodiny. Výukové prezentácie sú spracované 
s maximálnou názornosťou a obrázkovou podporou preberaných vyučovacích tém.   

Grafický model a využitie počítača na vyučovacej hodine

Úlohou grafických modelov nie je len zjednodušené zobrazenie fyzikálnej reality, ale majú za úlohu názorne 
objasňovať fyzikálnu podstatu alebo priebeh skúmaných dejov. Najväčšou prednosťou modelu je názornosť, 
ktorá má význam pri objasňovaní fyzikálnych poznatkov. 

Počítačový program predstavuje v pravom slova zmysle grafický model. Počítačom modelujeme fyzikálny jav, 
jeho priebeh, vhodne popisujeme a dokresľujeme modelovú situáciu. 

Pri tvorbe didaktického softvéru je potrebné vychádzať z analýzy konkrétnej vyučovacej hodiny pre konkrétny 
typ školy (základná škola, gymnázium a iné) a v neposlednom rade z vedomostí a poznatkov, ktoré žiaci dané
ho typu školy na tejto vyučovacej hodine majú a na ktoré vyučovacia hodina priamo nadväzuje. Tvorca prog
ramu musí mať skúsenosti z vyučovania fyziky na takom type školy, pre ktorú je program určený.

V čom môže počítač učiteľovi na vyučovacej hodine pomôcť? Uvediem niekoľko príkladov:

a) Možnosť kvalitnej riadenej diskusie zo žiakmi. Žiaci na základe svojich skúseností predvídajú vý
sledky experimentov, ktoré im prezentujeme v modelovej situácii.

Experiment: Tyč  visí  za  konce  na  silomeroch.  Hmotnosť  tyče  je 
zanedbateľne malá. V jednej tretine tyče zavesíme závažie s hmotnosťou 
0,6 kg. Aké výchylky ukážu silomery?

Prezentovanie  modelu  fyzikálneho  experimentu  vo  vhodnom  okamihu 
a umožnenie vyjadrenia názoru žiakov je prínosom pre rozvoj ich komuni
kačných schopností,  a rozvíja fyzikálne myslenie pri nazeraní na okolitú 
prírodu a svet. 

b) Kreslenie rôznych modelových situácií spolu s popisom veličín, de
finícií.  Kreslenie by sa malo postupne animovať podľa pokynov 
užívateľa programu. 

Po experimente predvedieme žiakom animáciu experimentu s doplnením 
animácie zložiek a ich ramien voči osi otáčania. Potom sa žiaci pokúsia 
nájsť vzťahy medzi veľkosťou výslednice  a veľkosťami zložiek a vzťah 
medzi polohou pôsobísk zložiek a polohou pôsobiska výslednice.   

c) Zdynamizovanie priebehu fyzikálnych dejov, čo je najvýraznejší 
prínos oproti využitiu didaktických prostriedkov typu meotar.

d) Oživenie  priebehu vyučovacej  hodiny videozáznamami reálnych 
životných situácií. 

e) Zaradenie historických aspektov do vyučovania s podporou inter
netovskej databázy.

f) Podporiť experimentálnu činnosť na vyučovacej hodine.



     V téme Rovnovážna poloha tuhého telesa je vhodné predviesť žiakom experimenty – napríklad tyč v rôz
nych rovnovážnych polohách, polohu ťažiska a iné.     

g) Záverečnú časť vyučovacej hodiny – opakovanie – je možné s podporou počítača a prezentačného 
programu realizovať veľmi jednoducho, napríklad formou testu s niekoľkými správnymi odpoveďa
mi.

Všetky opísané možnosti poskytuje program pre tvorbu prezentácií. Medzi nesporné výhody prezentácie pre jej 
didaktické využitie patria:

- Vytvorenie prezentácie nie je viazané na znalosť programovacích jazykov. 

- Prezentácia nie je  uzavretý program. Je možné ju kedykoľvek upraviť (doplniť nové snímky, zameniť 
poradie snímok atď.) a doplniť podľa predstáv užívateľa. 

Kompaktný disk Digitálna učebnica fyziky

Obsahom  kompaktného  disku  DIGITÁLNA UČEBNICA FYZIKY -  VÝUKOVÉ  PREZENTÁCIE  PRE 
PODPORU VYUČOVANIA FYZIKY  je stredoškolské učivo fyziky a učivo fyziky základnej školy spracované 
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formou prezentácií (kreslených obrázkov, animácií, fotografií a pod.) v programe Microsoft PowerPoint. Kom
paktný disk bol vytvorený s cieľom jeho priameho využitia na vyučovacej hodine. Celý kompaktný disk je vy
tvorený v programe PowerPoint ako prezentácia s aktívnymi odkazmi. 

Po spustení kompaktného disku súborom startcd. pps sa objaví úvodná snímka. V jej ľavej časti sú odkazy na 
informácie, s ktorými by sa mal užívateľ pred samotnou prácou s kompaktným diskom na vyučovacej hodine 
oboznámiť.  Informácie  sú  užitočné  nielen  v prípade  aktívneho  využívania  kompaktného  disku,  ale  aj  pre 
prípad, že užívateľ chce prezentácie ďalej upravovať. 

V strednej časti snímky je aktívny zoznam tematických celkov učiva stredoškolského učiva fyziky. Pri nastave
ní kurzora na aktívny odkaz sa zobrazí informácia “Kliknutím prejdete na výber tém tematického celku“. 

Kliknutím na vybraný tematický celok sa zobrazí snímka so zoznamom vyučovacích hodín daného tematického 
celku. Výberom témy vyučovacej hodiny a kliknutím na zvolený odkaz sa spustí prezentácia.

Texty a obrázky na jednotlivých snímkach prezentácie sú animované v takom poradí, aby učiteľ mohol vťaho
vať žiakov do prezentovaného učiva vhodne kladenými otázkami, na ktoré žiaci dokážu správne odpovedať 
a tak predpovedať ďalšiu animáciu v obrázku.   

Ppt súbory kompaktného disku sa spúšťajú pomocou programu PowerPoint viewer, ktorý je súčasťou kompakt
ného disku. CD Digitálna učebnica fyziky je možné používať ako samostatné CD bez prítomnosti programu 
PowerPoint. 

Zobrazenie radenia snímok vyučovacej hodiny Rovnovážna poloha tuhého telesa:

3



Doterajšie skúsenosti s využívaním Digitálnej učebnice fyziky na vyučovacích hodinách priniesli nasledovné 
skúsenosti:

1. Príprava na vyučovaciu hodinu vyžaduje veľmi premyslené spracovanie každej témy, čo sa potom odráža 
na priebehu celej vyučovacej hodiny. Učiteľ, ktorý nie je autorom prezentácie, si musí veľmi pozorne pre
študovať logický postup jednotlivých snímok a animácií, aby vedel v predstihu aktivizovať žiakov, klásť 
otázky a premyslene viesť diskusiu so žiakmi. 

2. Za veľký prínos považujem pracovnú pohodu učiteľa v priebehu vyučovacej hodiny. Učiteľ nemusí písať 
a kresliť na tabuľu, popritom obsluhovať meotar, video, ak chce dynamicky modelovať fyzikálne javy. 
V prezentácii sú všetky potrebné deje animované a učiteľ obsluhuje iba počítač. Vďaka spracovaniu for
mou prezentácií postačuje k obsluhe diaľkové ovládanie dataprojektora a učiteľ nie je viazaný na svoju 
prítomnosť pri počítači.

3. Aktivita, pozornosť a sústredenosť žiakov je na oveľa vyššej úrovni, ako pri klasickom priebehu vyučova
cej hodiny. Spracovanie danej témy vo farebnom, estetickom a pútavom prevedení výrazne vplýva na po
zornosť žiakov na vyučovacej hodine.

4. Žiaci si počas vyučovacej hodiny môžu spracovávať poznámky do zošita. V prípade dlhších a obrázkovo 
náročnejších prezentácií je možno na tlačiarni vytlačiť prezentáciu v režime „vytlačiť podklady“ a v takej
to forme ju sprístupniť žiakom. Žiaci potom majú v poznámkach to isté, čo im bolo prezentované na vy
učovacej hodine. Ideálny stav by bol taký, aby žiaci mali počas svojej domácej prípravy prezentácie vy
učovacích tém k dispozícii. 

5. Čas, ktorý „ušetrí“ učiteľ, keď nepíše a nekreslí na tabuľu, môže venovať experimentom. Jednoduchým, 
motivačným - zaujímavým, aby spestril vyučovaciu hodinu, aby žiakom na hodine dal to, na čo čakajú.  

6. Spracovanie učiva formou prezentácie je veľmi vhodné pre didaktické využitie výpočtovej techniky. Ďalšie 
spracovanie prezentácií v Digitálnej učebnici fyziky -  úprava, doplnenie, skrátenie - jednoducho prispôso
benie prezentácie svojmu pohľadu na vyučovaciu hodinu by nemalo byť pre učiteľov problémom.

Kompaktný disk využiteľný na vyučovacích hodinách v škole by:
- mal byť vytváraný s cieľom použiť ho na vyučovaní,
- jeho autor by mal byť učiteľ,
- svojím spracovaním by mal vťahovať poslucháčov do prezentovaného učiva.

Digitálna učebnica fyziky uvedené kritériá spĺňa.
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Profesionální audiovizuální technika ve škole, pohádka nebo skutečnost? 
VLADIMÍR BERAN
Základní umělecká škola, Komenského náměstí 108, 549 54 Police nad Metují, Tel.: 491 541 155, e-mail: bevl@seznam.cz

Vybavování škol kvalitní výpočetní i audiovizuální technikou patřilo ještě před několik lety ve většině 
případů do říše snů. Vývoj cen tohoto zboží sice otevírá i pro školy stále větší možnosti, ale ještě zde zůstává 
jedno typicky školské specifikum. 

Do firmy nebo domů většinou postačí nákup jednoho počítače, jednoho fotoaparátu nebo videokamery a 
máme vystaráno. Jeden „digitál“ ve škole skončí ale většinou v ředitelně nebo v odborném kabinetu, je využit 
pro dokumentaci školních akcí a už se těžko dostane do rukou učitelům, o žácích ani nemluvě. A právě nutnost 
nákupu většího množství kusů – tak typická pro školy – činí i dnes z moderní audiovizuální techniky vzácnost.

Přitom všichni víme, jak by mělo probíhat moderní vyučování. Z výkladu si mnoho nezapamatujeme – lepší 
je vidět, ale nejlepší vyzkoušet a pak ještě opakovat a procvičovat. Jeden počítač v učebně, jeden fotoaparát na 
skupinu žáků nebo jedna kamera na školu to ale příliš neumožňuje.

Protože se v oblasti počítačové grafiky pohybuji od roku 1989 (tedy prakticky celou dobu, kdy je možné ji 
v tomto státě efektivně provozovat) a již šestým rokem tento obor také vyučuji, chci se s kolegy ze škol podělit o 
několik zkušeností. 

Jsme základní umělecká škola na malém městě (cca 4500 obyvatel) a ve výtvarném oboru máme kolem sto 
osmdesáti žáků. Když jsme zakládali atelier počítačové grafiky, tak v celé škole byly dva počítače 
v administrativě a počítačové nahrávací studio.

Grafika dostala do začátku vyřazený počítač ze studia (PII 400) a jednu čtyřiosmšestku se skenerem. 
Postupně jsme doplnili stav počítačů nákupem repasované techniky a dva nové počítače jsme vyhráli 
v mezinárodní soutěži firmy Siemens.

Zatím píšu pouze o počítačích, ale ty nejsou tím nejdůležitějším, co je k výuce počítačové grafiky potřeba. 
Základem je vědět, čeho chceme dosáhnout a kudy k tomu chceme dojít. U nás to byla jednoznačně orientace 
k profesionalismu. Zavrhli jsme proto výuku v bezplatných programech a v bitmapové grafice jsme od začátku 
nasadili Photoshop. Časem přibyl Flash na animace – a už jsme se najednou začali pohybovat v oblasti 
multimédií. Pro multimediální tvorbu je nutně zapotřebí autorský systém pro integraci jednotlivých médií, ten 
jsme zadarmo získali v rámci siemensovské soutěže a po několika letech nám město zakoupilo profesionální 
autorský systém Scala InfoChannel Designer. Ale ve chvíli, kdy jsme se začali pokoušet o video, už začaly 
problémy. Na digitální videostřižnu jsme neměli ani technicky, ani finančně. 

Možná byl tento úvod pro někoho příliš dlouhý, ale považoval jsem jej za nezbytný pro uvedení do 
problematiky získávání financí na digitální technologie. 

V okamžiku, kdy jsme pochopili, že nám naše rozpočtové prostředky neumožňují další rozvoj, začali jsme se 
rozhlížet po grantech. Sice se v té době začal rozbíhat projekt Státní informační politiky ve vzdělávání (tehdy 
tzv. Indoš), ale základní umělecké školy ostrouhaly – na ně se projekt nevztahoval. Náš první pokus tedy 
směřoval k rozvojovým projektům Královéhradeckého kraje a uspěli jsme. Do školy jsme mohli koupit 
videokameru a počítačovou videostřižnu.

Co to ale znamená napsat projekt? Není to nářek nad nedostatkem peněz a představy, co bychom dělali, 
kdybychom je měli. Je to především pochopení důležitého vztahu. Někdo (donátor – v tomto případě kraj) je 
ochoten investovat určité peníze a má o jejich vynaložení poměrně přesnou představu. Dává je tomu, kdo už 
něco dělá, aby mohl dělat víc. Nejsou to tedy peníze na to, aby si mohl někdo koupit druhý počítač proto, že ho 
potřebuje. Jsou to peníze na činnost – a ta ještě musí být v souladu se záměrem dárce. Navíc se tvůrce projektu 
dostává vůči dárci do závazku. Je totiž povinen projekt (je-li schválen) také udělat a do půl roku po jeho 
ukončení může očekávat dost zevrubnou kontrolu.

Tak kudy na to? Rozhodně se nevyplatí fantazírovat a kvůli počítači něco „střelit od boku“. Ono se to 
většinou pozná předem a pokud náhodou ne, tak je to možná ještě horší. Je dobré mít za sebou zkušenosti a 
nějaké výsledky z oboru, ve kterém se chcete pomocí grantu rozvíjet. V našem případě to bylo několikanásobné 
umístění v soutěži Mládí a vědění firmy Siemens, zdokumentované výsledky práce na poli počítačové grafiky a 
dvě multimediální CD z vlastní dílny. To vše vytvořené v dosavadních „dřevních“ podmínkách. Dále je velmi 
dobré mít sponzory. Každý grant musí být totiž spolufinancován, takže sponzorské dary zvyšují vlastní vklad a 
navíc také vylepšují kredit žádající školy v očích vyhlašovatele grantu.

V projektu se nevyplatí moc šetřit – tedy nemyslím tím rozhazovat, ale rozhodně do něj zahrnout vše, co je 
skutečně potřeba, aby výsledek fungoval. Často se předkladatel grantu bojí říci si o dostatečné množství peněz 
na pořízení kompletní technologie.  Podle rčení, že košile je bližší než kabát si koupí nějakou „ořezanou“ verzi a 
doufá, že to bude pro začátek stačit a pak se uvidí. Tak se může stát, že zapomene na některé položky a systém 
pak nesplní jeho očekávání. Samozřejmě není ani dobré své požadavky „přepísknout“. Každé výběrové řízení na 
projekt s grantovou podporou má vyhlášené finanční mantinely. Pokud se do nich nevejdete, tak se snažte svůj 



záměr rozdělit na několik samostatných funkčních celků a oslovit více donátorů současně. Představa postupného 
budování zpravidla ztroskotá na technickém zastarání dříve pořízeného vybavení.

Stále se však pohybujeme okolo pomyslného hrnce, ve kterém chceme svůj projekt uvařit. Co tedy bude tím 
„menu“? Jádrem projektu by měla být činnost, kterou stejně budete dělat, i když žádné peníze nedostanete! 
Protože vás to baví, něco o tom víte, dělat to chcete, je po tom společenská poptávka (v našem případě žáci) a vy 
si za tím prostě jdete. S jedním „drobným“ rozdílem. Bez finanční injekce si půjdete svým skřípajícím tempem a 
dostanete se buď jenom po určitou hranici, nebo toho nakonec necháte. S dotací se dostanete dál, vaše výsledky 
budou lepší a nepřinesou prospěch jenom vaší škole a žákům, ale budou užitečné třeba veřejnosti, nebo obci – a 
nebo také širšímu regionu.

Po pilných dnech, dlouhých nocích a pracovních víkendech je tedy projekt napsán. Nesmí obsahovat 
formální chyby, musí být přiloženy všechny požadované dokumenty a vyhlašovateli musí být podán v určeném 
termínu. Chyby se neodpouštějí a pokud se vyskytnou, je projekt vyřazen předem a ani se neposuzuje. Může to 
připadat jako byrokracie, ale má to svou logiku. Kdo špatně sečte položky rozpočtu, nedodá zřizovací listinu 
nebo si špatně přečte zadání a cíle jeho projektu nejsou v souladu s vyhlášenými cíli, neskýtá záruku úspěšného 
dokončení. A navíc těch žádostí bývá většinou tolik, že toto první síto je určitou zárukou přežití hodnotitelů.

Naše škola se v loňském roce poprvé rozhodla (po předchozí první zkušenosti v krajských dotačních 
řízeních) vstoupit na pole v rozvojových projektů SIPVZ. Podali jsme tři dvouleté projekty, schváleny byly dva. 

Proč jsme se rozhodli pro dvouleté projekty?
Počítejte se mnou. Do konce března je termín podání. V případě úspěchu je v květnu projekt schválen a 

v červnu přijdou peníze. Pak jsou prázdniny, během kterých se u přípravy projektu nezastavíte, a pak už máte jen 
čtyři měsíce na realizaci, ověření a publikování – to v případě jednoleté verze. Nebo si v prvním roce nakoupíte 
první část a připravíte plánované „něco“. Začátkem druhého roku dokoupíte zbytek, pořádně to odladíte, spustíte 
realizační a ověřovací fázi projektu a po prázdninách vše dokončíte, zpracujete a publikujete včetně ověření 
partnerskou školou.  

První projekt má regionální působnost v rámci Královéhradeckého kraje a jeho název je „Multimédia – děti 
učí svou rodinu“. 

Projekt řeší realizaci cyklu pracovních dílen v "grafickém studiu" výtvarného oboru, zaměřených na 
předávání znalostí z oboru počítačové grafiky a multimédií mezi žáky tohoto ateliéru a jejich rodinami – a 
ověření projektu v praxi (včetně vytvoření výukového materiálu a metodiky). Počítač je zde veřejnosti 
představen jako nástroj pro tvořivou práci neformálním a rodinným způsobem, kdy mladí grafici pod odborným 
vedením pedagoga pomáhají svým rodinám pronikat do tajů užité grafiky (návrh a tvorba grafického prvku na 
tričko), digitální fotografie (vytvoření vlastní fotogalerie a její publikování na internetu), tvorba počítačové 
animace a zpracování digitálního videa. Závěrečným výstupem projektu jsou semináře v rámci "Polické 
univerzity volného času", které představí možnosti využití ICT ve výtvarné tvorbě a dokumentaristice širší 
veřejnosti v pořadu „Multimédia nekoušou“.

Působnost druhého projektu je v rámci celé ČR a jmenuje se „Výukou multimédií k mediální výchově dětí a 
mládeže“.

Mediální výchova v prostředí výtvarného oboru ZUŠ je založena především na pochopení principů, na nichž 
média pracují, zvládnutí jejich výrazových prostředků a využití těchto znalostí při vlastní výtvarné tvorbě. 
Projekt řeší zvládnutí digitálních médií (obraz, fotografie, film) po stránce výtvarné i technologické. Realizací 
projektu vznikne filmové pracoviště se všemi atributy profesionální televizní tvorby – redakcí a filmovým 
štábem vytvářejícím vlastní pořady. Přednášky a tvůrčí dílny z oblasti animace a filmu, exkurze na televizních 
pracovištích a seznámení s tvorbou prestižních zakázek ve špičkové internetové agentuře poskytnou žákům 
výraznou konkurenční výhodu u přijímacích zkoušek na odborné školy. Přehledné zpracování výstupů projektu 
spolu s jejich publikováním na internetovém serveru (jehož vznik je také součástí projektu) poskytne školám, 
které ICT do výtvarné výchovy teprve zavádějí, dostatek inspirace a praktické pomoci.

Před zahájením těchto dvou projektů SIPVZ mělo grafické studio výtvarného oboru ZUŠ k dispozici 
počítačovou videostřižnu, počítač pro 3D grafiku a 7 žákovských grafických stanic. Všechna počítačová 
pracoviště jsou postavena jako dvoumonitorová (videostřižna 2 x 19“, ostatní 17“ a 21“). Ze snímací techniky 
jsme měli videokameru Canon MV500i a digitální fotoaparát Canon PowerShot G2 a čtyři fotoaparáty Olympus 
Camedia 310.

Z rozpočtu projektu byla zakoupena televizní reportážní kamera Sony DSR 170 se stativem Vinten, žákovská 
kamera Canon MVX3i, fotoaparát Minolta Dimage Z3, žákovské stativy, multimediální notebook, dataprojektor 
a 2 videorekordéry S-VHS. Také byly pořízeny nové verze progamového vybavení Adobe CreativSuite a Adobe 
VideoCollection. V letošním roce bylo studio doplněno o digitální DVCAM videorekordér Sony DSR-11 a čeká 



nás ještě digitální zcadlovka a další software. Rozpočtovány jsou peníze i na workshopy pro žáky pod vedením 
profesionálních umělců. Přibude i datový server a počítač pro 3D rendering.

Projekty sponzorsky podpořily firmy Amos Software Praha (distributor Adobe), FG Forrest Náchod 
(internetová agentura) a Hobra Školník Broumov (výrobce filtračních a protipožárních desek). Místní akce 
projektu dále sponzorovali Stavebniny Grim s.r.o., Umělecké kovářství Drašnar a Pavel Fulka. Mediálními 
partnery projektů je www.grafika.cz a Font (první grafický časopis) – zde budou publikovány mediálně 
atraktivní výstupy projektů.

Další informace najdete na www.zuspolice.cz 

Následují obrázky v pořadí:
- grafické studio
- videostřižna
- filmové cvičení v plenéru
- fotodokumentace ve výuce

http://www.zuspolice.cz/
http://www.grafika.cz/




Atomové spektrum
Elektronická sbírka příkladů na využití počítače ve výuce fyziky na střední 
škole
ALENA CAHOVÁ
Střední průmyslová škola technická a Střední odborné učiliště technické, Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč, 
tel. 568 832 230, e-mail: acahova@spst.cz

Sbírka je výstupem projektu schváleného MŠMT v rámci kraje Vysočina v roce 2005 a realizovaného 
vyučujícími fyziky na SPŠT a SOUT v Třebíči Alenou Cahovou, Marií Novotnou a Danou Vodákovou. 
Jednotlivé příklady využívají internet jako zdroj informací, tabulkový procesor (MS Excel) pro výpočty a 
sestavování grafů závislostí fyzikálních veličin a zpracování měření, volně dostupné fyzikální aplikace 
(freeware), Java aplety pro modelování fyzikálních jevů, vzdálené laboratoře i vlastní aplikace.

Zpracování tématu na počítači podporuje skupinovou práci žáků, mezipředmětové vztahy (MAT, ANJ, IKT) a 
představuje pro žáky zpestření výuky. Mnohdy jsou počítačové modely jedinou možností, jak představit jev nebo 
zařízení.

Do konce roku 2005 bylo vytvořeno celkem 25 příkladů – námětů pro vyučovací hodiny v počítačové 
učebně. Některé části úloh mohou být použity i při výkladu učiva učitelem – předpokladem je ale počítač 
s možností velkoplošné projekce výstupu (dataprojektor apod.). Úlohy jsou vhodné pro skupinové samostudium, 
při výkladu učiva, pro měření v rámci laboratorních prací i pro samostudium žáků doma.

Příklady jsou řazeny do tematických celků podle obvyklého členění učiva fyziky. Ke každé úloze je ve sbírce 
pracovní list pro žáky s popisem aktivit a úkolů a s odkazy na používané www stránky, vzorové řešení, někdy i 
metodický list pro učitele s případným popisem omezení úlohy, návody na nácvik práce s použitým software. 
U úloh, které využívají dostupné freewareové aplikace, jsou tyto přiloženy.

Použití elektronické sbírky je ukázáno na zavedení pojmu atomové spektrum. Předpokládá se skupinová 
práce žáků v počítačové učebně podle bodů v pracovním listu, který mají studenti v elektronické podobě, čímž je 
usnadněn přístup na doporučené webové stránky.

Úvod hodiny patří opakování učiva o stavbě atomu z minulých hodin. Na apletu 1 je připomenut Bohrův 
model atomu – pohyb elektronu v atomovém obalu. Zároveň je vyžadován kritický přístup žáků k informacím na 
internetu: v apletu je chyba – poloměry kružnic v apletu měřítkem příliš neodpovídají známému vztahu 1
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Součástí opakování je i řešení příkladu, s jehož výsledky bude v další části hodiny pracováno.

Příklad 1:
Vypočtěte energii elektronu na 2. a 3. dráze v atomu vodíku. Výsledky zkontrolujte v apletu

JE
n
ZEn

18
112

2

10.179,2E         −−==

mailto:acahova@spst.cz


( ) )(10.448,510.179,2.
2
1 1918

2

2

2 JE −− −=−=

( ) )(10.421,210.179,2.
3
1 1918

2

2

3 JE −− −=−=

Obrázek z 2 poslouží k zopakování základního a vzbuzeného stavu atomu formou diskuze.

Přípravou pro výklad pojmu atomové spektrum je pokračování předchozího příkladu.

Příklad 2:
Určete, jakou energii musí mít foton, aby způsobil excitaci elektronu z 2. na 3. kvantovou dráhu.
Jakou vlnovou délku má příslušné světlo?
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Vznik atomového spektra je demonstrován apletem 3 s výkladem učitele nebo doplněným vysvětlujícím 
textem v pracovním listu. 



V apletu je elektron excitován náhodným fotonem při osvětlení atomu bílým světlem – vzniká absorpční 
spektrum. Excitovaný stav je krátkodobý, při návratu elektronu do základního stavu je přebytečná energie 
vyzářena ve formě světla – vzniká emisní spektrum.

Emisní a absorpční spektra atomů lze zobrazit v apletu 4. Ukážeme-li kurzorem myši na některou čáru ve 
spektru, objeví se její vlnová délka v Å (1 Å = 10-10 m)

V apletu při zobrazení spektra vodíku je zároveň ověřen výsledek příkladu 2 ze začátku hodiny.
Na závěr nebo za domácí cvičení si žáci mohou udělat představu o využití spektrální analýzy prostřednictvím 

webových stránek v chemii 5 a astronomii 6.
V pracovním listu jsou i další doporučené stránky, které zájemcům umožní další získávání informací o této 

problematice doma.

Hodiny fyziky s využitím počítače jsou mezi žáky oblíbené, zvídaví žáci se k probíraným tématům vracejí i 
ve svém volném čase. Zvlášť oblíbené jsou stránky s animacemi a zajímavostmi z běžného života. Často žáci na 
uvedených apletech zkoušejí extrémní podmínky, které mohou vést k dalším podmětným diskuzím.

1 http://www.walter-fendt.de/ph14e/bohrh.htm
2 http://csep10.phys.utk.edu/astr162/lect/light/bohr.html
3 http://www.control.co.kr/java1/masong/absorb.html
4 http://jersey.uoregon.edu/vlab/elements/Elements.html
5 http://www.webprostor.cz/vzdelani/chemie/analchem/spektro1.htm  l  
6 http://serts.gsfc.nasa.gov/classroom/understanding.shtml

http://serts.gsfc.nasa.gov/classroom/understanding.shtml
http://www.webprostor.cz/vzdelani/chemie/analchem/analytic.htm
http://jersey.uoregon.edu/vlab/elements/Elements.html
http://www.control.co.kr/java1/masong/absorb.html
http://csep10.phys.utk.edu/astr162/lect/light/bohr.html
http://www.walter-fendt.de/ph14e/bohrh.htm


TVORBA rozličných ŠVP z prostředků ICT
JAN ČIPERA, MICHAL DVOŘÁK, PETR CHLUBNA, PAVEL TEPLÝ

Katedra učitelství a didaktiky chemie, PřFUK v Praze, cipera@natur.cuni.cz

Příspěvek  je  věnován  využití  prostředků  vzniklých  prostřednictvím  ICT  pro  tvorbu  školních  vzdělávacích  
programů.  Smyslem  tohoto  referátu  bude  uvést  základní  informace  o  využití  multimediálních  prostředků  
vytvořených prostřednictvím ICT pro tvorbu rozličných ŠVP chemie pro základní a pro střední školy. 

1. Úvod 
Současné  vzdělávací  cíle  v jakýchkoliv  vyučovacích  předmětech,  tedy  i  v chemii,  vedoucí  ke  zvýšení 
vzdělanostní úrovně naší mladé generace je možné splnit za použití  multimediálních prostředků vytvořených 
ICT. Uvedené prostředky umožňují realizovat i cílové záměry rámcových vzdělávacích programů (dále jen RVP) 
vyjádřené  v klíčových  kompetencích  jako  např.  kompetence  k učení,  k řešení  problémů,  komunikativní 
kompetence  atd.  Uvedeme  zkušenosti  s využitím  zejména  zdigitalizovaných  chemických  experimentů, 
flexibilních  programů  z určitých  tématických  celků,  které  umožňují  vytvářet  rozličné  školní  vzdělávací 
programy (dále jen ŠVP) k danému vzdělávacímu cíli s ohledem na konkrétní podmínky za nichž se realizuje 
proces osvojování chemického učiva.  Úmyslně používáme termín proces osvojování učiva,  protože uvedené 
prostředky se dají výhodně používat a také je používáme v rozličných formách osvojování učiva, tedy nejen ve 
výuce, ale i při samostudiu, při distančním vzdělávání atd. Jen pro úplnost uvádíme, že uvedené prostředky svojí 
flexibilitou,  proměnlivou  strukturou,  rozličnými  autoregulačními  mechanismy  umožňují  k  danému  tématu 
vytvářet rozličné ŠVP, které se mohou lišit  obsahem, rozsahem, stupněm a způsobem osvojení  jednotlivých 
prvků „ téhož učiva“. 

2. Využití zdigitalizovaných chemických experimentů
Chemie byla, je a bude vědou o chemických reakcích a jejich zákonitostech, a proto součástí vzdělávání v chemii 
musí  být  chemický experiment.  Proti  provádění  reálného experimentu ve školních podmínkách působí řada 
faktorů např.  bezpečnost  provádění chemických experimentů,  zdravotní  závadnost  čím dál  většího množství 
chemikálií, jejich časová a ekonomická náročnost. Předností použití žákovského chemického experimentu při 
výuce  je  osvojení  senzomotorických  a  intelektuálních  dovedností  spojených  v racionálním  vyhodnocením 
z experimentu vyplývajících empirických údajů. Vzhledem k omezením k provádění reálného experimentu jsme 
se rozhodli nafilmovat a následně zdigitalizovat chemické experimenty, uložit je na CD nebo DVD což umožní 
jejich „ použití  kdykoliv a kdekoliv“, tedy i ve samostudiu a v distančním vzdělávání. Při samostudiu nebo 
distančním vzdělávání stačí např. použití notebooku, ve výuce navíc i dataprojektoru. 
Na následujícím obr. 1 je uveden jeden z možných výsledků řešení učební úlohy:  Jaký oxid dusíku vzniká při  
reakci mědi se zředěnou kyselinou dusičnou?
Prostřednictvím „ chemického jazyka “ je zde provedeno racionální vyhodnocení zjištěných empirických údajů. 
Navíc je zde uvedena i otázka, která má charakter extrapolace osvojených dovedností zhledem k vyřešenému 
problému :  Proč na počátku reakce ve vyvíjecí baňce vzniká červenohnědý plyn, když plyn jímaný do válce je  
bezbarvý údajů.
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Obr.1. Výsledek řešení problému reakce HNO3 s Cu 

Způsob zpracování tohoto multimediálního prostředku je takové, že studující si může zvolit následující způsoby 
řešení daného problému, které se mimo jiné liší svojí složitostí a obtížností. Např. v řadě od nejmenší složitosti 
k největší, mohou studující postupovat tímto způsobem : 
a)  Nejdříve  použít digitalizovaný  záznam  chemického  experimentu,  teprve  pak  začít  zapisovat  průběh 

chemického  experimentu  chemickou  rovnicí  a  na  závěr  vytvořit  slovní  vyhodnocení  průběhu 
chemického experimentu. 

V průběhu zápisu dané chemické reakce  chemickou rovnicí  mohou studující  kdykoliv  přerušit  automatický 
zápis  daného  děje  na  monitoru,  samostatně  dokončit  tento  zápis  nebo  jeho  určitou  část  a  zkontrolovat  si 
správnost řešení daného problému. 

b)  Začít  uvedený  problém řešit  teoretickým  způsobem,  tedy  začít  zapisovat  uvedenou  chemickou  reakci 
chemickou rovnicí  a  správnost  svého  zápisu  si  zkontrolovat  zápisem uvedeným na  monitoru, 
případně i zdigitalizovaným jeho průběhem. 

c)  Vyjít  nejdříve  z     výsledku   daného  experimentu  a  uvedený  výsledek  verifikovat  empirickými  údaji 
vyplývajícími ze digitalizovaného průběhu chemického experimentu a s jeho zápisem chemickou 
rovnicí atd.

Uvedené zpracování multimediálního prostředku je i takové, že jeho prostřednictvím mohou studující řešit např. 
pouze jevovou stránku daného děje, tedy zda probíhá či neprobíhá uvedená reakce, určovat pouze výchozí nebo 
konečné  produkty  daného  děje,  zapisovat  pouze  schéma  příslušné  reakce,  doplňovat  pouze  koeficienty 
k výchozím látkám nebo produktům, rovnici reakce vysvětlit  proč dochází ke zhnědnutí plynu jímaného do 
válce „ po jeho styku se vzduchem“ atd. 
Podobným způsobem bylo zpracováno více než padesát  chemických experimentů,  a  to z tématických celků 
chemie manganu, chemie vody, alkalických kovů, rtuti, fosforu, železa atd. 

3. Využití flexibilních programů. 
Pro komplexnější zpracování daného chemického tématu jsme přistoupili k tvorbě tzv. flexibilních programů. 
Flexibilní programy, ve srovnání se zdigitalizovanými chemickými experimenty, navíc obsahují tyto strukturní 



prvky: obrazovou motivaci k danému tématu, odvození značky daného prvku, postavení prvku v PSP, minerály 
tohoto  prvku,  elektronové  konfigurace,  vaznost  a  oxidační  číslo  prvku  v některých  sloučeninách,  videa 
s chemickými  experimenty  doplněné  motivačními  schématy,  jednodušším  či  složitějším  řešením  daného 
problému, kontrolními testy, jednodušší text k dané problematice, použití elektronických vyhledávačů, praktické 
použití prvku a jeho sloučenin atd. Navíc obsahují jak jednodušší tak i složitější program, a to pro ty studující, 
kteří mají nižší nebo vyšší aspirační cíle ke studiu chemie. Přitom složitější program má několik možných rovin 
řešení  daných  problémů,  regulace  se  provádí  prostřednictvím  různě  složitých  závěrečných  učebních  úloh 
s odkazem na tu část programu, který lze použít k odstranění zjištěných nedostatků, k „ušetření času“ mohou 
studující  nejdříve  řešit  závěrečné  kontrolní  úlohy  a  tak  provést  diagnózu  zjištěných  nedostatků,  program 
obsahuje i hypertextový slovník atd. Navíc v uvedené učebnici jsou použity animované gify, velice oblíbené u 
žáků, které vyjadřují radost nebo zklamání na výsledkem řešení daného problému.
Rozdíl  ve  zpracování  pouze  zdigitalizovaných  chemických  experimentů  se  strukturou  videí  použitých  ve 
flexibilních programech si ukážeme na příkladu videa se zdigitalizovaným chemickým experimentem. V tomto 
videu se řeší problém :
Reaguje železo se sírou? Důkaz složení vzniklého produktu?
Uvedené problémy je možné řešit následujícími způsoby, např.:

 buď  primárním spuštěním  zdigitalizovaného  chemického  experimentu  a  pak  pokračovat  na  řešení 
uvedeného problému jednodušším nebo složitějším způsobem, 

 nebo nejdříve k motivaci pro řešení daného problému využít příslušné motivační obrázky (současně 
jevová úroveň daného děje) a pak pokračovat řešením daného problému na požadované úrovni, 

 nebo uvedený problém řešit bez použití zdigitalizovaného chemického experimentu jednodušším nebo 
složitějším způsobem a výsledek např. verifikovat zdigitalizovaným chemickým experimentem atd. 

Na obr. 2 je uvedeno správné řešení uvedených dvou problémů, a to v rovině jednoduššího řešení. Jde jednak o 
exotermický vznik sulfidu železnatého, jednak o důkaz složení vzniklého produktu. Navíc je na levé straně 
monitoru je uveden i animovaný gif, projevující radost nad úspěšným vyřešením daného problému. 

Obr.2. Výsledek řešení uvedených problémů a charakteru a složení produktu vzniklého reakcí železa se sírou. 

Na obr. 3 je uveden částečně chybný výsledek při řešení problému charakteru reakce železa s práškovou sírou a 
o  důkazu  vzniklého  produktu  při  této  reakci.  Chybné  odpovědi  jsou  zde  barevně  odlišeny  od  správných 
odpovědí. Pro zajímavost stojí upozornit na jiný animovaný gif v případě, kdy jde o nesprávnou odpověď. 



Obr.3. Část nesprávného výsledku složitějšího řešení problémů spojených s charakterem reakce železa se sírou a 
důkazu složení vzniklého produktu. 

 Závěr 
 O  velké  efektivitě  využití  takovýchto  multimediálních  prostředků  získáváme  z praxe  stále  nové  a  nové 
empirické údaje verifikující tento závěr. Přes uvedené přednosti takovýchto multimediálních prostředků je však 
třeba jejich použití kombinovat se reálným chemickým experimentem, ve kterém si mohou žáci nebo studenti 
osvojit  motorické  dovednosti  spojené  s jeho  provedením.  Takovýto  přístup  se  realizuje  na  přírodovědecké 
fakultě ve výuce anorganické chemie, ve výuce didaktiky chemie na zemědělské fakultě Jihočeské univerzity 
atd.
 
Při tvorbě tohoto článku se zejména používala následující literatura:

1) Čipera,J.: Rozpravy o didaktice chemie I,II 
Karolinum. UK Praha 2000,2001
Prospektrum, Praha 2000 
2) Čipera, J. a kol. : Motivierende tutorielle Programme fuer Chemieunterricht
NiU- Chemie 8,(1997),Nr.38,s. 31-34
3) Čipera, J. a kol. : Chemische Programme mit variabler Struktur
NiU- Chemie6,(1995),Nr.28,s. 32-35
4) Mička, Š.: Elektronická podoba chemických experimentů
PřFUK, Praha 2003 
5) Chlubna,P. : Flexibilní učebnice – Kyslík
PřFUK, Praha 2003 
6)Hrnčířová,A.: Flexibilní učebnice – Alkalické kovy 
PřFUK, Praha 2004
7) Novák,K.: Flexibilní učebnice – Fosfor 
PřFUK, Praha 2005
8) Ševčík,J.: Flexibilní učebnice – Voda
PřFUK, Praha 2005
9) Dvořák, M.: Flexibilní učebnice –Mangan
PřFUK, Praha 2005 
10) Kamlar, M.: Flexibilní učebnice – Ruť
PřFUK, Praha 2005 
11)Teplý,P.: Flexibilní učebnice – Železo 
PřFUK, Praha 2006 



Robolab ve výuce fyziky
MAGDA DOSTÁLOVÁ, ANTONÍN JAVŮREK

Gymnázium Jeseník, Komenského 281, Jeseník 790 01, tel.: 584 412 072, e-mail: javurek@gymjes.cz; 
 

Nejprve na úvod pár základních informací  o Robolabu samotném. Jedná se o vzdělávací systém 
počítačového řízení modelů a virtuální laboratoře LEGO Mindstorms for Schools se softwarem ROBOLAB™, 
který je držitelem ocenění z předních světových výstav edukačních materiálů včetně ocenění Schola Nova 2004.

Systém Robolab se skládá z několika částí. Jeho základem je programovatelná LEGO kostka RCX, což je 
autonomní mikropočítač. Tato kostka je základem každého robota, kterého žáci staví z kostek lega, doplněných 
o senzory (tlakový, teplotní, polohy, intenzity světla), motory, žárovky a další aktivní prvky, jejichž výrobcem je 
LEGO Educational Division. Inteligentní chování takto vytvořeného robota je řízeno pomocí programu, 
vytvořeného softwarem ROBOLAB, který umožňuje jednoduché intuitivní programování.

ROBOLAB je ikonografický software, který je školskou verzí nástroje řízení a měření LabVIEW™ od 
National Instruments. V nižší úrovni (Inventor) umožňuje přímé řízení a programování modelů (s autonomním 

mikropočítačem) k inteligentnímu chování v interakci s prostředím. 

Ve vyšší úrovni (Investigator), která se týká našeho projektu, lze inteligentní 
chování rozšířit o senzorická měření fyzikálních veličin a jejich ukládání do 
mikropočítače. Naměřená data se průběžně, nebo následně přenáší na 
počítač. Řízení a měření můžeme provádět i prostřednictvím Internetu. Ve 
virtuální laboratoři softwaru pak se data zobrazují, vyhodnocují a lze s nimi 
provádět matematické operace.

Cílem našeho projektu bylo mezipředmětové propojení výuky fyziky 
a informatiky v nižších ročnících víceletého gymnázia s využitím systému 

RoboLab. Využili jsme naše zkušenosti s tímto vzdělávacím systémem 
a rozšířili je o senzorické měření fyzikálních veličin s využitím autonomního 
mikropočítače při řešení laboratorních úloh ve fyzice. Zajistili jsme tak integraci obou předmětů a  procvičení 
fyzikálních teorií pomocí reálného experimentu s modelem, sestaveným a naprogramovaným žáky na základě 
zadání laboratorní práce obsažené v osnovách fyziky.

Naše škola je vybavena učebnou Robolab třetím rokem a  používá ji v projektovém  vyučování  informatiky 
v primách a sekundách víceletého gymnázia. V rámci těchto hodin získávají žáci základní znalosti  robotiky, 
řízení reálných procesů a intuitivního programování. Studenti, kteří projeví hlubší zájem o práci s Robolabem, 
mohou navštěvovat nepovinný útvar  a připravovat náročnější modely. 

Díky projektu jsme letos rozšířili využití Robolabu také do tercií. Studenti tercií  tak mají možnost pracovat 
se systémem Robolab už třetím rokem. Základní znalosti a dovednosti již mají vytvořeny  z předchozích ročníků 
a v hodinách informatiky se zaměřili na řešení konkrétních fyzikálních úloh, stavbu příslušných modelů a jejich 
naprogramování. Sestrojené modely pak studenti využili v hodinách fyziky při řešení předepsaných 
laboratorních prací a zpětně tak ověřili jejich funkčnost. Získané výsledky měření dále v hodinách informatiky 
zpracovali a vytvořili příslušnou dokumentaci.

Zvolená témata laboratorních úloh1:  

1. laboratorní úloha - Urči teplo přijaté vodou o nižší teplotě a odevzdané vodou o vyšší teplotě po jejich 
smíchání

2. laboratorní úloha - Urči teplo přijaté vodou  a odevzdané ocelovým válečkem o vyšší teplotě ponořeným 
do vody

3. laboratorní úloha - Urči teplotu tání krystalického thiosíranu sodného 

4. laboratorní úloha - Urči měrné skupenské teplo tání ledu

mailto:javurek@gymjes.cz


Výstupy:
Na ukázku uvedeme podrobnosti o 1. laboratorní úloze s názvem Urči teplo přijaté vodou o nižší teplotě 

a odevzdané vodou o vyšší teplotě po jejich smíchání.

Program pro měření 2 teplot pomocí 2 teplotních senzorů, který žáci vytvořili v Robolabu 2.5.4:

Foto měřící aparatury: Tabulka s naměřenými hodnotami:

Graf  změn teplot studené a teplé vody při tepelné výměně:

Čas Teplota modrá Teplota červ. 

0 s 21,9 °C 70,0 °C

10 s 21,4 °C 70,0 °C

20 s 21,1 °C 67,6 °C

30 s 29,7 °C 50,6 °C

40 s 33,9 °C 41,4 °C

50 s 35,5 °C 39,4 °C

60 s 36,3 °C 38,8 °C

70 s 36,9 °C 38,5 °C

80 s 37,2 °C 38,4 °C

90 s 37,5 °C 38,1 °C

100 s 37,4 °C 38,1 °C

110 s 37,5 °C 38,1 °C

120 s 37,6 °C 37,9 °C

130 s 37,8 °C 37,8 °C



Závěrem
Za přínos projektu považujeme: 

• posílení plynulé mezipředmětové integrace fyziky  a informatiky

• oživení a zpestření výuky obou předmětů

• rozvoj logického myšlení žáků 

• prohloubení jejich programátorských dovedností 

• využití počítače pro vlastní měření i zpracování výsledků laboratorních prací – tabulky, grafy, protokoly

Využívání mezipředmětových vztahů a integrovaného pojetí výuky jsou jedním ze základních principů 
platňovaných v RVP. Využití Robolabu může přispět k naplnění cílů RVP ve vzdělávací oblasti Člověk a svět 
práce. Ideální je použití stavebnic v tematickém okruhu Design a konstruování. Podle předpokládaných výstupů 
tohoto okruhu mj. žák sestaví podle návodu, náčrtu, plánu, jednoduchého programu daný model, navrhne a 
sestaví jednoduché konstrukční prvky a ověří a porovná jejich funkčnost, nosnost, stabilitu aj., provádí montáž, 
demontáž a údržbu jednoduchých předmětů a zařízení dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny práce a 
bezpečnostní předpisy. Navazující část tvorby programu už spadá do vzdělávací oblasti Informační a 
komunikační technologie, mnohostranné využití se nabízí také v oblasti Člověk a příroda.

1Kolářová R., Bohuněk J.: Fyzika pro 8. ročník základní školy, Praha, Prometheus 2004: 202-208



Pracovní listy pro střední odborné školy a nematematická gymnázia

MGR. KATEŘINA DVOŘÁKOVÁ
Přírodovědecká fakulta MU, Janáčkovo náměstí 2a, Brno, 602 00 (hudcovaK@seznam.cz)
SOŠ informatiky a spojů, Čichnova 23, Brno, 624 00

RNDR. JIŘÍ HERMAN, PH.D.
Gymnázium třídy kapitána Jaroše, třída kapitána Jaroše 14, Brno, 612 00 
Přírodovědecká fakulta MU, Janáčkovo náměstí 2a, Brno, 602 00

Pro základní školu je v současné době k dispozici mnoho typů pracovních sešitů. V pracovních sešitech je 
využíváno metody „škola hrou“, tedy toho, že děti rády vyplňují, luští, hádají a hrají si. Kromě toho hraje 
významnou roli i grafická úprava pracovního sešitu.  Těchto skutečností je využito i v přípravě pracovních listů 
pro předmět matematika na SŠ. Listy jsou určeny prvotně pro střední odborné školy a nematematická gymnázia, 
a to proto, že u studentů matematických gymnázií se předpokládá zaujetí pro matematiku natolik, že stačí pro 
motivaci a pochopení probíraného učiva klasická metoda učení. 
Pracovní listy se tedy snaží nejen potlačit „nechuť“ k matematice, která obvykle panuje mezi studenty SŠ, ale 
také zkvalitnit a urychlit pochopení probíraného učiva. 
Pracovní listy jsou vytvářeny pomocí počítače a různých matematických programů.  
Následuje ukázka pracovních listů (formát listů a obrázků byl pro potřeby sborníku upraven).

Pracovní list:
MOCNINY S CELÝM MOCNITELEM

Zjednodušte pomocí mocnin prvočísel:  
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Převeďte mocniny do čitatele a upravte:
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Př1.  Určete souřadnice bodů  zakreslených v kartézské soustavě souřadnic Oxy:

A[ ]

B[ ]

C[ ]

D[ ]

E[ ]

F[ ]

G[ ]

Př2.  Ještě jednou si prohlédněte body znázorněné v kartézské soustavě souřadnic Oxy  a odpovězte 

         na tyto otázky:

a) Jak nazýváme bod E    ………………………………………………………

b) Co platí pro souřadnice bodů, které leží na ose x? ……………………………………………

c) Co platí pro souřadnice bodů, které leží na ose y?  …………………………………

Př3.  Zakreslete dané body pomocí kartézské soustavy souřadnic:

A[2,3] B[0,-3] C[-2,-2] D[4,5] E[ 4
3

2
1 , ] F[3,0]

 



Úvod do analytické geometrie – vektory

MGR. KATEŘINA DVOŘÁKOVÁ
Přírodovědecká fakulta MU, Janáčkovo náměstí 2a, Brno 602 00
SOŠ informatiky a spojů, Čichnova 23, Brno, 624 00

I při výuce analytické geometrie lze využít počítačový program Cabri Geometrie II. a dataprojektor. Zmíněný 
program nám umožňuje lepší a rychlejší vysvětlení pojmů (např. orientovaná úsečka, vektor). Je možné rychle 
reagovat na dotazy studentů a podle konkrétních dotazů měnit současné zakreslení.  Program Cabri je 
dynamický, proto jej lze využívat i pro důkazové úlohy.  
Výuka je tedy kombinovaná. Při výkladu se využívá jak klasické tabule, tak dataprojektor. Studenti dostanou 
vše, co je připravené pro dataprojektor, nakopírované na zvláštním listu, který si vyplní a poté založí či vlepí do 
sešitu. Mohou tedy pracovat současně s učitelem a nemusí se zdržovat zbytečným překreslováním obrázku. 
Např. Odvození pravidla, které udává, kdy orientované úsečky určují týž vektor. 

Obr. 1

Obr.1 je vidět na dataprojektoru a současně jej mají studenti nakopírovaný. Společně s učitelem spojí navzájem 
počáteční body a koncové body orientovaných úseček a vytvoří čtverec. Ve čtverci platí, že se úhlopříčky 
navzájem půlí, získají jejich střed S (obr. 2) 

Obr. 2

 



Pak pomocí programu Cabri  učitel posune orientované úsečky tak, aby stále určovaly tentýž vektor, ale 
spojením počátečních bodů a koncových bodů vznikl jiný rovnoběžník než čtverec.  Postupně tak může ukázat, 
že orientované úsečky určují tentýž vektor nejen, když vznikne čtverec, ale i když vznikne jakýkoliv 
rovnoběžník. Přitom stále platí, že úhlopříčky rovnoběžníku se navzájem půlí. Tak se odvodí pravidlo:  Dvě 
různé orientované úsečky AB a CD určují týž vektor, jestliže úsečky AD a BC mají stejný střed. 
Dále učitel může prostřednictvím programu Cabri ukázat příklady, kdy orientované úsečky neurčují tentýž 
vektor. 



Užití programu Cabri 3D k demonstraci prostorových vztahů ve výuce 
stereometrie.
ŠÁRKA GERGELITSOVÁ
Gymnázium Benešov, Husova 470, 256 01 Benešov; Tel.: 317 785 084, e-mail: sarka@gbn.cz 

Prostorová představivost je schopnost, kterou posilujeme od dětství zejména manipulací se skutečnými 
trojrozměrnými objekty. Od dětských stavebnic počínaje, přes vystřihování a lepení papírových modelů až po 
vlastní návrhy důmyslných samohybných konstrukcí. Ve škole se však setkáme spíše s úlohami a větami 
začínajícími „představte si…“ a s několika pevnými či drátěnými modely (převážně) pravidelných těles. 
„Virtuální stavebnice“ –  trojrozměrná scéna v počítači – představuje nové prostředí, vyžaduje jiný způsob 
manipulace s trojrozměrnými objekty a ovládání pohybu ve scéně. Je to abstrakce, na rozdíl od knihy či sešitu 
však dovoluje manipulovat ne s čarami, ale s reprezentací těles jako 3D objektů. Aplikací využívajících 
trojrozměrnou počítačovou grafiku přibývá, známé počítačové hry jsou jen jedním z příkladů. Samotné ovládání 
takového programu vyžaduje – a posiluje prostorovou představivost. Modelování trojrozměrných objektů 
pomáhá ujasnit si prostorové vztahy mezi těmito objekty. Cílem workshopu je ukázat, jaké prostředky dává 
k dispozici jeden ze školských programů, program Cabri 3D. Při vytvoření jednoduché scény si stručně ukážeme 
jeho prostředí a poté jeho využití při řešení několika učebnicových úloh zmíněného typu „představte si…“ či 
„sestrojte…“.

Úvodem je třeba poznamenat, že mnohé konstrukce, které jsou v učebnicích formulovány jako více či méně 
obtížné úlohy, jsou již součástí základní výbavy programu a zobrazovací metody jsou samozřejmý nástroj 
k tomu, abychom scénu viděli. Klasické „deskriptivářské“ úlohy jako sestrojit rovinu souměrnosti dané úsečky, 
kružnici v dané rovině či kulovou plochu danou čtyřmi nekomplanárními body apod. jsou zde již hotovými 
nástroji sloužícími při řešení dalších úloh.

Program vyžaduje zásadně „geometrické“ zadání veškerých konstrukcí, není možná žádná přímá uživatelská 
forma komunikace v souřadnicích. Je to zřejmý záměr tvůrců, podle mého soudu to však práci s programem 
znesnadňuje. Uživatelské makrokonstrukce program (zatím?) nepodporuje. Hlavní menu a hlavní panel nástrojů 
jsou jednoduché a přehledné, samotné ovládání, které je podporováno okénkem nápovědy a také nápovědou 
u ukazatele myši, je dost intuitivní.

Hlavní menu obsahuje obvyklé nástroje pro práci se souborem, možnosti uživatelského přizpůsobení 
prostředí programu, volbu měřítka zobrazení, správu pohledů a zejména volbu druhu zobrazení. K dispozici je 
výběr z předem připravených kosoúhlých a pravoúhlých projekcí a také volby perspektivy, včetně „perspektivy 
z nekonečna“, tedy axonometrie. 

Hlavní panel nástrojů obsahuje jednotlivá nástrojová menu pro výběr a konstrukci bodů, křivek, ploch a částí 
roviny, v pravé části panelu jsou nástroje pro modelování obecných i specielních těles, pravidelných mnohostěnů 
a pravidelných mnohoúhelníků. Uprostřed panelu najdeme konstrukční nástroje (kolmé a rovnoběžné útvary) 
a konstrukce–nástroje shodných zobrazení. V následujícím textu se na jednotlivá menu hlavního panelu budu 
odvolávat pod následujícím označením:
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menu 
výběr

menu 
bod

menu 
křivky

menu 
plochy

menu 
konstrukce

menu 
souměrnosti
shodná zobrazení

menu 
n-úhelníky

konstrukce těles 
s rovinnými 

stěnami menu 
tělesa

pravidelné 
mnohostěny menu 
mnohostěny

Uvedené ikonky jsou výchozí, pro první z nástrojů v menu. Při volbě jiného nástroje menu se zobrazí jiná, 
zvolenému nástroji odpovídající ikonka. 

Pokud v Cabri 3D vymodelujeme řešení nějaké úlohy, dynamika systému významně pomáhá při diskusi 
existence a počtu řešení úlohy. V planimetrických úlohách můžeme specielní případy načrtnout, v trojrozměrné 
scéně je to mnohem obtížnější a skica nebývá dostatečně názorná a přehledná. 3D systém nás osvobozuje od 
pracného postupu zobrazování a na rozdíl od skutečných – pevných modelů dovoluje scénu modifikovat.

V Cabri 3D můžeme vytvořit modely demonstrující nové pojmy a ukazující geometrické vlastnosti objektů, 
které mohou jinak působit dosti abstraktně. Příkladem může být třeba pojem nejkratší příčky dvou mimoběžek.

V ukázkových scénách, které jsou součástí instalace programu, najdeme spoustu inspirativních ukázek 
- konstrukce mnohostěnů, demonstraci Quetelet-Dandelinovy věty a také zmíněné konstrukce příčky dvou 
mimoběžek. Sestrojme příčku daných mimoběžek daného směru.

PŘÍKLAD PRVNÍ – PŘÍČKA MIMOBĚŽEK DANÉHO SMĚRU

Nejprve sestrojíme zadání. Přímku (menu křivky nástroj Přímka) zadáme ve scéně dvojicí bodů. Bod 
v základní rovině (souřadnicová rovina os xy) zadáme pomocí myši, s klávesou Shift jej „zvedneme“ z jeho 
půdorysu mimo základní rovinu. Směr můžeme zadat podobně, z téhož menu zvolíme přímku, úsečku či vektor. 
Vzhled všech zadaných nebo sestrojených objektů můžeme posléze editovat (v okně Styly či výběrem 
z místního menu vyvolaného stisknutím pravého tlačítka myši).

Nyní potřebujeme sestrojit rovinu procházející jednou z daných mimoběžek rovnoběžnou s daným směrem. 
Zvolíme tedy bod na jedné mimoběžce a jím vedeme přímku rovnoběžnou se zadaným směrem (v menu 
konstrukce vybereme nástroj Rovnoběžka). Poté proložíme rovinu dvojicí různoběžek (menu plochy 
nástroj Rovina). Rovina se vždy zobrazuje jako rovnoběžník, ale omezení zobrazené části nemá vliv na 
následné konstrukce. 

Najdeme průsečík sestrojené roviny s druhou za zadaných mimoběžek (menu bod, nástroj Průsečíky) . 
Máme jeden krajní bod hledané příčky a příčku můžeme sestrojit např. opět pomocí nástroje Rovnoběžka.



PŘÍKLAD DRUHÝ – KOSÝ A NAKLONĚNÝ VÁLEC

V odpovědi na dotaz, jak vypadá kosý kruhový válec, se často setkáme s popisem „nakloněného“ rotačního 
válce. V Cabri 3D můžeme snadno vymodelovat obě tělesa a ukázat jejich odlišnost. 

Nejprve vymodelujeme kosou kruhovou válcovou plochu. V základní rovině sestrojíme libovolnou kružnici. 
Zvolíme menu křivky, nástroj Kružnice –  kružnici zadáme jako kružnici v dané rovině určenou středem 
a jedním bodem; nejprve tedy označíme rovinu, pak střed a nakonec bod kružnice. Kurzor myši je při zadávání 
doprovázen nápovědou.

Pak zvolíme směr stran válce (menu křivky nástroj Vektor). Můžeme jej umístit kamkoli, ale pro další 
postup bude výhodné nechat vektor vycházet ze středu kružnice. Směr volíme kosý k základní rovině.

Zobrazíme kosý válec (přesněji: část kosé kruhové válcové plochy, která prochází zvolenou podstavnou 
kružnicí) pomocí menu plochy, nástroj Válec. Označíme kružnici podstavy a směr stran.

Abychom ukázali rozdíl od nakloněného rotačního válce, můžeme v téže scéně sestrojit rotační válcovou 
plochu s osou v zadaném vektoru. Potřebujeme však ještě jeden bod požadované válcové plochy. Zvolme ho 
jako bod na ploše – na již sestrojené kosé válcové ploše. Zadáme-li bod na ploše, budeme s ním pak moci po této 
ploše pohybovat a ukázat tak rotační válcové plochy o různých poloměrech. Barvu obou ploch vhodně upravíme. 

PŘÍKLAD TŘETÍ –  JEHLAN

Předpokládejme, že máme zadanou scénu, v níž v základní rovině leží rovnoramenný trojúhelník. Sestrojme 
(nějaký) pravidelný šestiboký jehlan, jehož jednou stěnou je trojúhelník shodný s daným trojúhelníkem.

Zvolíme nejprve jednodušší řešení – hledaný jehlan bude mít podstavu v základní rovině a daný trojúhelník 
pak otočíme do správné polohy na jeho plášti. 

Nejprve najdeme střed kružnice opsané podstavě. Sestrojíme obě kružnice se středem v krajním bodě 
základny trojúhelníku a procházející druhým krajním bodem (menu křivky, nástroj Kružnice). Z jejich 
průsečíků jeden zvolíme. Pak z menu n-úhelníky zvolíme nástroj Pravidelný šestiúhelník 
a opět zadáme rovinu, v níž má ležet, střed a jeden vrchol.

Zbývá nalézt vrchol jehlanu. Leží jednak na kolmici vztyčené ve středu podstavy k základní rovině (v menu 
konstrukce vybereme nástroj Kolmice)a jednak na kružnici, kterou opíše vrchol zadaného trojúhelníku 
(stěny) při otáčení kolem základny. Tuto kružnici zadáme opět z menu křivky, týmž nástrojem Kružnice, 
ale tentokrát sestrojíme kružnici v rovině kolmé k ose. Označíme tedy osu – základnu daného trojúhelníku a bod, 
jímž kružnice prochází – vrchol zadaného trojúhelníku.

Konstrukci jehlanu najdeme v menu tělesa, nástroj Jehlan. Zadáme šestiúhelník podstavy a vrchol. 
Vrchol, který jsme získali jako průsečík dvou čar, není nutno předem vyznačovat značkou bodu, ale pro 
přehlednost konstrukce je to jistě užitečné. Zvolený bod je možno popsat – nástrojem Ukazovátko bod 
vybereme a z klávesnice zadáme popis.

Všechny pomocné objekty můžeme skrýt (výběrem Skrýt/Zobrazit z místního menu vyvolaného 
stisknutím pravého tlačítka myši nad objektem, nebo kombinací Ctrl+M ) , nebudou pak rušit výslednou scénu. 
Tou můžeme otáčet – buď automaticky (okno Upravit pohled), nebo pohybem myši ve scéně při 
stisknutém pravém tlačítku myši.

Skryté objekty se skutečně skryjí, pokud není v okně Upravit pohled označena položka Zobrazit 
skryté objekty. V tom případě jsou skryté objekty neviditelné a nelze na nich volit další objekty ani je 
využívat k novým konstrukcím. Pokud je zobrazíme (v okně Upravit pohled), můžeme s nimi pracovat 
a můžeme jejich označení jako „skryté“ zrušit.

Po sestrojení požadovaného jehlanu můžeme modifikovat zadání – upravovat délky stran daného trojúhelníku 
a názorně předvést diskusi řešení.

Varianta 2: Sestrojíme pravidelný čtyřboký jehlan.
Varianta 3 (těžší): Sestrojíme (jeden) jehlan, který má stěnu přímo v daném trojúhelníku.
Při této variantě nejspíš použijete otáčení (v menu shodnosti vybereme nástroj Otočení a označíme 

otáčený útvar, osu otáčení a dvojici bodů sloužící k určení úhlu otáčení – první bod s osou otáčení tvoří 
polorovinu, která se otočí do poloroviny určené osou a druhým z bodů).

PŘÍKLAD ČTVRTÝ – KULOVÉ PLOCHY

Jsou dány dvě různoběžné roviny a úsečka. Sestrojte všechny kulové plochy, které se dotýkají obou rovin, 
mají střed ve vámi zvolené rovině a které mají poloměr daný velikostí zadané úsečky. 

Úloha je prostorovou analogií planimetrické konstrukce kružnice o daném poloměru dotýkající se zadaných 
různoběžek. Hledané kulové plochy mají středy na průsečnicích rovin, které jsou rovnoběžné s danými rovinami 
a jsou od nich vzdáleny daný poloměr. 

V Cabri 3D však chybí jakékoliv numericky zadané konstrukce. Není zde tudíž ani nástroj pro nanesení dané 
délky na zvolenou polopřímku. Nanášení délky je proto nutné obejít konstrukcí kulové plochy daného poloměru 



(přesněji poloměru určeného délkou dané úsečky; menu plochy nástroj Koule). Střed kulové plochy zvolme 
nejlépe na průsečnici zadaných rovin a najděme průsečíky (menu bod, nástroj Průsečík) plochy 
s kolmicemi k daným rovinám. Kolmice povedeme středem kulové plochy. Poté pomocnou kulovou plochu 
raději skryjeme (pravé tlačítko myši – Skrýt/Zobrazit).

Dále už vystačíme s výše zmíněnými postupy a nástroji – vedení rovnoběžných rovin a nalezení jejich 
průsečnice (menu křivky, nástroj Průsečnice, tento nástroj však nemusíme použít; pokud zvolíme 
rovnou konstrukci přímky, najde si Cabri vzniklou průsečnici rovin a nabídne nám ji k vyznačení). 
Poznamenejme, že namísto konstrukce rovnoběžných rovin (menu konstrukce, nástroj Rovnoběžka) 
můžeme využít posunutí roviny o daný vektor (menu souměrnosti, nástroj Posunutí). Při užití 
shodných zobrazení se vytvoří obraz objektu a původní objekt zůstane zachován.

Dynamika konstrukce dovoluje měnit vzájemnou polohu zadaných útvarů a tak názorně ukázat polohu 
výsledných kulových ploch při různém úhlu zadaných rovin.

PŘÍKLAD PÁTÝ – KRYCHLE 
Je dán bod S – střed krychle a přímka h, na níž leží hrana krychle. Vymodelujte krychli.
Řešení této úlohy pomocí Cabri 3D je rychlé a přehledné, musíme jen provést rozbor zadání. Rovina 

procházející bodem S kolmo k přímce h protíná tuto přímku ve středu hrany (M). Čtverec v této rovině, který má 
střed v bodě S a vrchol v bodě M, sestrojíme přímo (menu n-úhelníky, nástroj čtverec) a najdeme střed 
jeho strany (menu konstrukce, nástroj Střed dvojice bodů). Pomocí kulové plochy se středem 
v nalezeném průsečíku, kterou použijeme k vynesení vzdálenosti, vymezíme vrcholy krychle na přímce h. 
Samotnou krychli je výhodné složit ze dvou hranolů s podstavnou stěnou ve dříve sestrojeném čtverci.

 
PŘÍKLAD ŠESTÝ – ÚLOHA NA ZÁVĚR –  DVA VÁLCE 

Je dána rotační válcová plocha s osou o1 a přímka o2, různá od o1. Vymodelujte rotační válcovou plochu 
s osou o2, která se dotýká dané plochy.

Tato úloha je zajímavá diskusí existence a počtu řešení. Budou-li zadané přímky o1 a o2 různoběžné, 
nebude mít řešení. Budou-li zadané osy rovnoběžné, řešení nebude existovat, nebo se plochy budou dotýkat 
podél své strany (najděte všechna řešení). Systém nám vždy zobrazí pouze část plochy, konstrukci jsme si již 
ukázali (menu plochy, nástroj Válec). Na způsobu konstrukce závisí, jakou část plochy systém zobrazí.

Zajímavější případ nastane, budou-li zadané osy mimoběžné a osa o2 nebude danou plochu protínat. V tom 
případě nalezneme bod dotyku ploch na nejkratší příčce daných mimoběžných os. Výsledek ukazují obrázky 
a konstrukci najde čtenář na níže uvedené adrese. 

Všechny uvedené příklady a ještě nějaké další najdete na adrese http://www.gbn.cz/cabri/3D/ .

http://www.gbn.cz/cabri/3D/


Zeměpis Chebska s ICT
ANTONÍN JALOVEC1

1 Gymnázium Cheb, Nerudova 7, 350 40, Cheb Tel.: 354 430 137, e-mail: jalovec@gymcheb.cz; 

Zeměpis místní oblasti je jednou ze stěžejních kapitol RVP ZV i RVP GV. Bohužel řada vyučujících 
zeměpisu nevěnuje tomuto tématu dostatečnou pozornost, i když právě na místním regionu lze žákům nejlépe 
demonstrovat důležité zeměpisné vztahy a souvislosti. Jedním z důvodů, proč je zeměpis místní oblasti často 
opomíjen, je nedostatek výukových materiálů. Pro nakladatelství je pochopitelně ekonomicky nezajímavé 
vydávat specifickou učebnici pro každý kraj či ještě menší region Česka, a proto shánění podkladů pro výuku 
zůstává na bedrech vyučujícího. To je obzvlášť obtížné pro neaprobovované vyučující zeměpisu, jichž je 
především na základních školách značné množství.

Pro učitele z území bývalých Sudet je navíc problémem i přetrvávající nízká identifikace žáků s regionem 
bydliště a z toho pramenící zásadní neznalosti, což je u žáků ze sociálně slabších rodin ještě umocněno jejich 
nízkou mobilitou v rámci kraje.

Absenci výukových materiálů o zeměpisu Chebska jsem se rozhodl vyřešit v rámci projektu SIPVZ 
„Zeměpis Chebska“. Jelikož socioekonomická data rychle zaostávají, rozhodl jsem se pro formu e-learningového 
kurzu, který, na rozdíl od tištěných  materiálů, umožňuje postupnou aktualizaci dat.  Na kurz dále navazuje 
metodický materiál, který nabízí další náměty na využití ICT a GPS ve výuce o místním regionu.

Netutorovaný e-learningový kurz jsme zpracovali v uživatelsky přívětivém prostředí LMS Unifor. Dle 
zkušeností ze spolupracujících škol nečiní orientace v tomto prostředí problémy ani žákům s minimálními 
zkušenostmi s e-learningem. Náš kurz se skládá ze sedmi výukových kapitol, závěrečného opakování a 
vstupního a výstupního testu.

 Jednotlivé kapitoly kromě učebních textů obsahují i původní fotografie, mapy, tabulky a grafy, ale také 
problémově pojaté úkoly na procvičení látky. Řada kapitol obsahuje i rozšiřující texty pro nadanější studenty. 

mailto:jalovec@gymcheb.cz


Maximálně jsme se snažili posílit mezipředmětové vazby, takže obsah textů přesahuje ze zeměpisu i do učiva 
dějepisu, přírodopisu či občanské výchovy. Do závěrečného opakování jsem se pokusil zařadit netradičně pojaté 
úkoly včetně práce s geografickými informačními systémy a internetovými odkazy. U testů jsme zvolili 
jednoduchou variantu s jednou správnou odpovědí a automatickým vyhodnocováním. Vstupní test má spíše 
motivační charakter.

Významným doplňkem kurzu je i metodický materiál. Velkou pomocí by měl být především pro 
neaprobované vyučující. Obsahuje náměty na žákovské projekty, vzorové odpovědi na otázky z kurzu a námět na 
zeměpisnou vycházku s využitím GPS přijímače. 

Právě využití technologie GPS ve výuce jsem se  věnoval na workshopu pro učitele ze spolupacujících škol. 
V době, kdy tato technologie proniká do mobilních telefonů, přenosných počítačů a navigace v automobilech, 
považuji za důležité, seznámit s jejím praktickým užitím i studenty našich škol. 



Vzhledem k příznivým ohlasům se v současnosti snažím obsah kurzu rozšířit na celý region Karlovarského 
kraje.

Odkazy:
http://roland.gymcheb.cz/ - vzdělávací portál s umístěním kurzu  

http://roland.gymcheb.cz/


Možnosti využití programů firmy Dosli
MGR. JAROMÍR JUŘEK
Integrovaná střední škola živnostenská Plzeň, Škroupova 13, 301 00 Plzeň; Tel.: 604 775 985, e-mail: isszskola@seznam.cz

S programy typu Dotest a EduBase jsem se poprvé seznámil shodou okolností na akci, která byla obdobná té 
dnešní. Jednalo se o konferenci – tehdy Počítač na základní škole, pořádané ve Žďáru nad Sázavou v roce 1999, 
kde měla firma Dosli své zastoupení.  Od té doby využívám testovací programy pravidelně ve výuce a zároveň i 
spolupracuji s firmou Dosli na odstraňování chyb v programech, případně na dalších doplňcích vycházejících 
z praxe učitele. Některé ze svých zkušeností jsem se rozhodl dát k dispozici dalším kolegům právě formou 
tohoto příspěvku. Veškeré mé zkušenosti jsou orientovány na výuku předmětů matematika, fyzika a dále 
předmětu informační a komunikační technologie (či chcete-li informatika, výpočetní technika, apod.).

V letech 2000 – 2004 měl největší rozvoj program Dotest 2000, později přejmenovaný na doSystem-Dotest. 
Program je možno získat dodnes, avšak už pouze po individuální dohodě s firmou Dosli, a jeho další vývoj už 
byl ukončen. Ve své praxi ho využívám jednak ke tvorbě „papírových“ testů, kdy během několika minut je 
možno velmi rychle vytvořit a vytisknout test z libovolného tématického celku. Je pravda, že leckdo namítne, že 
mnoho práce zabere vytvoření databází otázek. Mnoho učitelů si ale takovéto otázky píše pro jednorázové 
použití například ve Wordu. V programu Dotest není práce o nic náročnější a lze vše využít opakovaně v různých 
variacích, či kombinacích jednotlivých kapitol výuky. Program sám o sobě umožňuje vytvářet otázky klasické 
(zadání + až osm odpovědí), seřazovací (hodí se k seřazení něčeho podle velikosti, případně k popisu nějaké 
činnosti – např. vytvoření zástupce programu na ploše Windows), přiřazovací (zde spojujeme nějak odpovídající 
si pojmy – např. ve fyzice veličina – její značka), či otázky obrázkové (např. mám několik schémat zapojení 
elektrického obvodu a žák vybírá to, které odpovídá zadání). V testech lze využívat různé možnosti nastavení 
(správnost zodpovězení otázky jeden nebo více bodů, hodnotit se může bodově dokonce každá volba 
v jednotlivé otázce; v testech lze používat jednu, ale i více, správných odpovědí, apod.). Vytvořené testy můžeme 
používat i k přímému zkoušení na počítači. Program totiž kromě lokální verze (pro samostatný počítač – např. 
v kabinetě učitele) má i síťovou verzi, která umožňuje práci v počítačové učebně, kdy žákům se na základě 
předem stanovených kritérií vygeneruje test a učitel  od svého počítače sleduje vyhodnocení. Každý žák má 
přitom otázky vygenerovány v odlišném pořadí od souseda a jednotlivé volby ještě zpřeházeny. Proto možnost 
opisování je velmi omezena a učitel nemusí při práci na žáky v podstatě vůbec dohlížet. Testy mohou být  i 
limitovány časem.

Program doSystem-Dotest pracuje s příjemným grafickým prostředím a je v tuto chvíli z hlediska chyb velmi 
dobře odladěn.

  
Já osobně jsem si vypracoval vlastní databáze otázek zahrnující veškeré učivo fyziky základní školy (lze úspěšně 
použít i v jednodušších netechnických oborech středních škol). Jedná se přibližně o 2 500 otázek a s odstupem 
času mohu říci, že to byl čas dobře investovaný.

Program doSystem-Dotest má ještě jednu velkou výhodu. Existuje k němu jakási domácí verze Dotest-Home, 
kterou si mohou žáci legálně zakoupit za 299,- Kč. Tu si pak nainstalují na svůj počítač doma a umožňuje 
podobný provoz, jako modul Zkoušení v počítačové učebně. Učitel má možnost ze síťové verze vyexportovat 
testy a žákům je předat např. na disketě nebo na CD. Žáci si takto vyexportované testy naimportují do své verze 
Home a sami si pak generují různé testy. Možnost, že by se tedy na hodinu připravili jakýmsi naučením se 
správných voleb odpovědí je tedy téměř nulová. Mně osobně se osvědčilo zveřejňovat žákům příslušné soubory 
pro domácí verzi na webové stránce – viz http://www.volny.cz/jarjurek/fyzika.htm .

Od počátku roku 2005 začal ve větší míře rozvoj nástupnického programu, který má název EduBase. Veškeré 
databáze otázek vytvořené v programu doSystem-Dotest lze do novější verze naimportovat. Grafické prostředí 
tohoto programu už sice není tak příjemné, ale je to dáno, a tedy i kompenzováno, tím, že umožňuje mnoho 
dalších možností využití.

http://www.volny.cz/jarjurek/fyzika.htm
mailto:isszskola@seznam.cz


Po zhruba jednoletém vývoji tohoto programu, kdy přiznám, že jsem byl na autory leckdy i dost nazloben, 
protože v programu byly dost závažné nedostatky, má v dnešní době program už poměrně dosti vysokou úroveň. 
Podobně jako předchozí verze umožňuje jak vytváření „papírových“ testů, tak i  přímé zkoušení v počítačové 
učebně. Je mnohem dokonaleji zabezpečen, každý žák má možnost se přihlašovat svým jménem a heslem do 
programu. Existuje ale i možnost, že všichni žáci se přihlašují do programu stejným jménem a heslem a následně 
teprve zadají své jméno pro identifikaci zkoušení. Já osobně s ohledem na jednodušší typ školy, kde pracuji, 
používám tento způsob přihlašování. V tomto programu je hlavní předností, že lze vytvářet kromě testů i další 
učební materiály. Lze zde vytvářet učební texty (tj. vlastní učebnice), doplněné ukázkovými příklady, 
procvičovacími příklady, apod. Já učím v Integrované škole živnostenské, kde není běžným zvykem, že by si 
žáci kupovali učebnice, které jim kantor na začátku roku předepíše. Veškerá výuka je tedy stavěna na výkladu a 
zápisu poznámek do sešitu. Právě na takovémto typu školy se mi využití programu velmi osvědčilo. Formou 
vlastní přípravy na hodinu, kterou si vytvořím v programu EduBase, vytvořím výukový materiál, který jednak 
umožní mně lepší orientaci při hodině a studenti si zároveň mohou materiál s časovým předstihem stáhnout 
z internetové stránky, kde vše zveřejňuji, a při hodině už pak nemusí vše otrocky zapisovat do sešitu, ale mohou 
si jen do textu doplňovat vlastní poznámky. V dnešní době, kdy kopírování textů je běžně dostupné, tento způsob 
je vstřícný i pro žáky, kteří doma připojení k Internetu ještě nemají. Velký přínos má tento systém i pro studenty, 
kteří jsou ve škole nepřítomni z důvodu nemoci, protože si mohou zameškané učivo snadno doplnit. Další 
využití takto připraveného materiálu je pro studenty dálkového studia. Ti se opět mohou touto formou na 
konzultační hodiny předem připravit. Konkrétní způsob zveřejňování výukových materiálů uvádím zde:



Kompletní přehled všech učebních materiálů, které jsem využil od začátku letošního školního roku, je možno 
shlédnout na http://www.cmail.cz/jarjurek - položka AKTUALITY.

Na závěr předkládám i k nahlédnutí část konkrétní učebnice vytvořené v programu EduBase:

 V závěru každé „učebnice“ je vygenerován i obsah.
V praxi se mi osvědčilo i to, že před jakoukoliv soubornou (např. čtvrtletní) písemnou prací  vytvořím ze 

dříve vytvořených materiálů během několika minut učebnici novou, která obsahuje jen kapitoly, které budou 
obsaženy v písemné práci. Zároveň do takové učebnice zařadím i ukázkové a procvičovací příklady a každý 
student má tak možnost se na písemku dokonale připravit.

Na závěr uvádím ještě jednu zkušenost, která se mi při výuce celkem osvědčila. Při většině písemných prací 
dávám studentům možnost pracovat s jakýmkoliv předem připraveným textem (taháky, poznámky v sešitě, 
učebnice, vytištěné materiály z EduBase, apod.). Program EduBase mi totiž velmi snadno umožňuje, že mohu 
zařadit příklady typové, či dokonce téměř stejné (použity jiné hodnoty veličin) než byly použity v učebním textu 
a možnost pouhého opsání je téměř zanedbatelná. Navíc žáci, kteří se na písemku nepřipraví, většinou nemají ani 
s čím při hodině pracovat, případně v použitém sešitě v časovém období stejně nic nenajdou. Opět je to jen 
zkušenost z praxe.

Program EduBase tedy otevírá velké možnosti učitelům jak při přípravě hodin, tak při jejich konkrétní 
realizaci. Oproti verzi doSystem-Dotest bohužel není možné využití formou domácí verze Dotest-Home, jsou ale 
zase možnosti zcela jiné a je jich více...

Domnívám se, že v současné době je to jeden z velmi kvalitních produktů na našem trhu. Vývoj tohoto typu 
programů sleduji více než osm let a jiný program, mající podobné možnosti, neznám (případné alternativy 
uvítám!). A ze své praxe mohu říci, že zkoušení formou testování je jedna z nejefektivnějších a zároveň také 
nejobjektivnějších metod. I kantor s dlouholetou praxí určitě uzná, že při ústním zkoušení žáka lze vždy zadat 
otázku tak, že ji odpoví každý žák a také tak, že ji neodpoví nikdo...Kde je pak objektivita? Pokud žák řeší 
příklad do sešitu, velmi často se učitel dostává do situace, kdy musí zvážit, za kolik malých chyb a nepřesností 
dá ještě dvojku a za kolik už trojku? Co je malá chyba a co už je chyba větší??? I případné připomínky se pak 
řeší obtížně. To vše u testů odpadá. Občas se též setkávám s myšlenkou, že žáci v testu něco uhodnou. Máme-li 
test nastaven tak, že správná je vždy jedna ze čtyř možností, je pravděpodobnost uhodnutí odpovědi 25 %. Stačí 
tedy známku dostatečnou dát například od třicetiprocentní úspěšnosti...

Většina myšlenek, které v příspěvku uvádím, je podložena konkrétními praktickými zkušenostmi. V případě 
jakýchkoliv dalších dotazů nebo podnětů pište na adresu jarjurek@seznam.cz . Rád navážu kontakt, či spolupráci 
s dalšími uživateli programu.

Mnoho dalších informací k programům firmy Dosli získáte i na jejich webových stránkách: 
http://www.dosli.cz . Příspěvek je zpracován k možnostem, které jsou dostupné ke 28. únoru 2006 a pokud mám 
informace, firma Dosli připravuje v dohledné době další novinky.

http://www.dosli.cz/
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Interaktivní tabule – nový prvek v učebním procesu
KACHLÍKOVÁ LADISLAVA  , SOLAŘOVÁ ZUZANA
 Základní škola, Leandra Čecha 860, 592 31 Nové Město na Moravě; Tel.: 566 618 187, e-mail: 
ladislava.kachlikova@zs2.nmnm.cz; 
 Základní škola, Leandra Čecha 860, 592 31 Nové Město na Moravě; Tel.: 566 618 187, e-mail: 
zuzana.solarova@zs2.nmnm.cz

MOTTO :
Efektivně vyučovat znamená nacházet nejvhodnější kombinace učebních stylů (z jednání na škole  Ascham 
v Sydney).

Motto z tohoto jednání učitelů jsme použili záměrně, neboť modernizace a zavádění nových učebních stylů 
se netýká pouze škol v okolním světě,ale samozřejmě i škol v naší republice.

Rozvoj společnosti vyžaduje také zásadní změny našeho školství.Je zřejmé,že klasické škole založené na 
pouhém drilu,kdy žák byl pouze příjemcem kvanta informací je odzvoněno.V této souvislosti jsme začali na naší 
škole uplatňovat prvky daltonské školy.Jde o vzdělávací koncepci,která vychází ze zásady individuálního 
učení,podporuje nadšení a radost žáků v procesu učení.Péče o přirozenou dětskou zvědavost a vštěpovaná důvěra 
ve vlastní intelekt a schopnosti umožňuje žákům a studentům,aby z nich vyrostli zodpovědní a samostatní 
lidé,kteří se uplatní ve vlastní komunitě,ale také dynamicky se rozvíjejícím globálním světě.

Tyto změny je však třeba podpořit i kvalitním technickým zázemím, proto jsme využili příležitosti a zapojili 
se do tvorby projektu k získání interaktivní tabule, kterou považujeme za velice přínosnou pro zpestření výuky a 
zvýšení zájmu žáka o práci v hodinách.Podařilo se nám získat dvě interaktivní tabule. Na první i druhý stupeň.

Na prvním stupni naší školy našla interaktivní tabule uplatnění ve třech rovinách.

1. Výuka cizích  jazyků.  
Při výuce Aj lze velice dobře využít 
výukové programy pro rychlé procvičení 
slovní zásoby. Žáci slyší zvukovou a 
současně vidí psanou podobu slov. Pokud 
se dopustí chyby, mohou ji snadno 
opravit, v případě nutnosti pomohou 
ostatní spolužáci. Na IT lze připravit 
stránky pro různé soutěže ve skupinách – 
přiřazování slov k obrázkům anglického a 
českého slova, vět k obrázkům, 
doplňování slov do vět a podobně.
Pro rychlou kontrolu lze výhodně využít 
pro zakrytí správného řešení rolety nebo 
zakrýt pouze jednotlivá slova. Žáci si 
potom mohou svoji práci samostatně 
zkontrolovat.
Pro mladší děti je práce na IT vítanou 
změnou při osvojování cizího 
jazyka.Učení je efektivnější,  protože žáci 
vnímají  učivo více smysly.

2. Daltonská výuka.  
Interaktivní tabule je využívána 
k prezentaci Daltonu pro zájemce z řad 
pedagogů,ale i ostatních zájemců o tento 
způsob vzdělávání. Především je ale 
využívána přímo ve vzdělávacím procesu, 
kdy žáci zcela samostatně vypracovávají 
zadané úkoly dle vlastního výběru. Již ve 
třetím ročníku jsou schopni pracovat 
s touto tabulí bez přítomnosti učitele.V 
daltonských blocích se ovšem těší 
velkému zájmu především přehled plnění 
úkolů,kdy si žák po splnění každého 
úkolu,který si vybral, odchází označit 
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příslušné okénko . Na konci týdne má tak zcela jasný přehled o tom,jak se mu práce v tomto týdnu dařila. 
Společně s učitelem pak mohou hledat řešení případných neúspěchů.

3.  Využití IT ve vzdělávání žáků s individuálním plánem. 
   Zcela konkrétně se nám IT osvědčila u žákyně,která je na naší škole integrována pro vývojovou disfázii a je 
vzdělávána podle osnov  speciální školy.Tato žákyně má velký třes rukou,proto také měla problémy s ovládáním 
myši u počítače,přičemž práce na počítači je základní činností této žákyně. Se zavedením IT však tento problém 
zcela zmizel, protože dotykové ovládání nedělá 
této žákyni již problémy. Při psaní na tabuli také 
může používat velké tvary,takže i tento problém 
v sešitech byl odstraněn použitím IT.

IT jinak používají učitelky l. stupně průběžně 
v hodinách dle svých potřeb.
Zavedení IT se setkalo s velkým zájmem 
dětí,které se doslova přetahují o to,kdo bude na 
tabuli pracovat. Samozřejmě,že naše práce je 
teprve v začátcích a musíme se ještě hodně a 
hodně učit,než budeme tuto skvělou pomůcku 
umět zcela využívat.



Literate Programming na střední škole
LADISLAV KAŠPÁREK
Střední průmyslová škola, Legionářů 3, 586 01 Jihlava; tel.: 777 022 334, e-mail: kasparek@sps-jia.cz

Co je to Literate Programming
Literate Programming obecně je způsob zápisu programu, kde se do jednoho zdrojového souboru zapisuje 

program (zdrojový text  v programovacím jazyce)  a  dokumentace k němu. Dále je tento soubor rozdělen do 
číslovaných sekcí. Každá sekce se skládá právě z dokumentace a části kódu, která tvoří relativně samostatný 
celek programu. Z jiného úhlu pohledu můžeme také říci, že Literate Programming je způsob programování 
(vytváření algoritmů, jejich zápis v prog. jazyce) a jeho současné dokumentování. Literate Programming lze tedy 
chápat i jako proces vzniku programu. Autorem myšlenky Literate Programming je prof. Donald E. Knuth, který 
také vyvinul jeho první implementaci – systém web.

Literate Programming se do češtiny volně překládá jako „Literární programování“, „Dobře dokumentované 
programy“ nebo „Kultivované programování“, ani jeden z překladů nepovažuji za vhodný, proto budu používat 
originál nebo zkratku LitProg.

Systémů  realizujících  LitProg  je  celá  řada,  např.  web,  cweb,  spiderweb,  nuweb  atd.  Prvním  takovým 
systémem byl  již  zmíněný web,  který má jako  programovací  jazyk  Pascal  a  pro  formátování  dokumentace 
používá TeX. Jeden z nejpoužívanějších systémů je cweb, založený na C/C++ a TeXu. Existuje mnoho systémů 
pro různé prog. jazyky, popřípadě jsou na jazyku nezávislé, a pro různé formátovací nástroje (nejčastěji TeX).

Jak to celé funguje
V systému web,  který  se  skládá  z programu tangle,  programu weave a  TeXovského makra  webmac.tex, 

programátor zapisuje svůj zdrojový text a dokumentaci k němu pomocí řídících kódů do sekcí – vše do jednoho 
textového souboru. Soubor má vždy příponu *.web. Kompletní  popis struktury webovského souboru a jeho 
jednotlivých řídících kódů přesahuje rámec tohoto článku, proto odkazuji  čtenáře na literaturu. Pro základní 
informaci  stačí  vědět,  že  pomocí  názvů sekcí  lze  zdrojový  kód  různě  slučovat,  skládat,  případně  opakovat 
v pořadí, ve kterém to vyhovuje programátorovi. S takto vzniklým souborem lze pracovat dvojím způsobem (viz 
obrázek):

1. Program tangle z web souboru vygeneruje pascalovský zdrojový text a ten lze kompilátorem přeložit.
2. Program  weave  z web  souboru  vygeneruje  dokumentaci  složenou  z textů  z jednotlivých  sekcí 

a „naformátovaného“ zdrojového textu v Pascalu. Výsledek zpracuje TeX do finální podoby (dvi, pdf, ps 
apod).

Výsledkem jsou  tedy  dvě  věci.  Jednak  soubor  s programem v Pascalu a  jednak precizně  naformátovaná 
dokumentace k programu, včetně rejstříku použitých identifikátorů, rejstříku sekcí, křížových referencí a obsahu.

Tímto způsobem prof. Knuth vytvořil např. programy TeX, Metafont, weave, tangle, StandfordBase a mnoho 
dalších. Systém cweb pracuje stejně, jen programovací jazyk je C/C++.

Literate Programming ve výuce
Programy psané v některém ze systémů LitProg jsou vhodné pro použití ve výuce programování, zejména 

pro výuku algoritmů (například předmět Programové vybavení, jak jej definují učební dokumenty studijního 
oboru  26-47-M/002  Elektronické  počítačové  systémy).  Pro  výuku  základů  programovacího  jazyka,  tedy 
elementární syntaxe a sémantiky, struktury programu a základních datových struktur není ideální, protože pro 
jednoduchý program v Pascalu (do deseti řádek kódu) by byla použita jedna nebo dvě sekce a program weave by 
vygeneroval dokumentaci o čtyřech téměř prázdných stránkách. To by studenty zbytečně mátlo a zatěžovalo.
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1. Výklad
Předností tohoto systému je možnost rozdělit zdrojový text programu do sekcí a program z nich „skládat“. Při 

výkladu algoritmu je  možné se  zabývat  jen tím kódem,  který je  důležitý  (průchod daným cyklem, hledání 
minima  v poli  čísel,  ...)  a  nepodstatné  věci  (deklarace  proměnných,  „ostatní“  větve  příkazu  case  apod.) 
odfiltrovat. Samozřejmě nepodstatné se v dalším výkladu může změnit na podstatné a naopak.

Dalším  zajímavým efektem je  možnost  vysvětlovat  algoritmus  buď  „shora  dolů“  (začít  přímo  hlavním 
programem, případně hlavičkou podprogramu a „zanořovat se“ do jednotlivých sekcí) nebo můžeme postupovat 
„zdola nahoru“ (začít jednotlivostmi někde hluboko v sekcích a ty postupně skládat do celku). Obě dvě možnosti 
lze samozřejmě vhodně kombinovat.  (Toto je  ideální  v hodinách přednáškového typu,  kdy lze dokumentaci 
upravenou a naformátovanou pro dataprojektor promítat, při tom ji komentovat a diskutovat se studenty.)

Dokumentace,  kterou získáme výše popsanou cestou toto vše umožňuje pomocí názvů sekcí,  čísel  sekcí 
a pomocí propracovaných křížových referencí (odkazů). Konkrétní příklad: následující obrázek je fragmentem 
třídícího algoritmu select sort.

Na obrázku jsou sekce č. 6 a 7, které tvoří jádro algoritmu. Je vidět, že v kódu sekce 6 je použit název 
sekce 7, která tam logicky patří, avšak je uvedena a dokumentována zvlášť. Např. při čtení sekce 6 čtenář může, 
ale  nemusí  číst  sekci  7.  Takové jednoduché a přirozené přeskočení části  kódu je  v přímo v prostředí  Turbo 
Pascalu nemožné. V prostředí Delphi sice lze skrývat části kódu, ale o křížových referencích nebo o podobné 
dokumentaci nelze hovořit. 

2. Praktické využití v hodinách
Práce s dokumentací se nemusí omezit pouze na přednášení, ale je možné do práce aktivně zapojit i studenty 

v hodinách  kdy  pracují  s  počítačem.  V praxi  se  mi  osvědčilo  zadat  studentům  jako  samostatnou  práci 
z dokumentace ručně vypsat celý program – nahradit tak činnost programu tangle. Ukázkové programy nejsou 
nijak dlouhé, takže to studentům trvá několik minut (pokud je program „delší“, je vhodné použít program tangle 
nebo práci rozdělit). Nejedná se o samoúčelnou nebo prázdnou činnost, při této práci si musí student uvědomit 
jak to v daném programu funguje a to jej nutí k lepšímu pochopení učiva.

Ukazuje se, že s takovým zdrojovým souborem je student více ztotožněn a je lépe motivován k další práci, 
která spočívá v úpravách, optimalizací a dalších obměnách původního zdrojového textu. Pozitivní je, že i slabší 
studenti jsou vtaženi do problému a mohou se zapojit do „programování“, které jim dříve nešlo.

3. Samostudium
Forma  těchto  dokumentů  je  přímo  předurčena  k samostudiu.  Výstup  programu  weave  je  v  podstatě 

hypertextovým dokumentem podobně jako html stránky. Ten lze vytisknout jako knihu a také ji tak číst nebo 
lépe řečeno listovat v ní ze sekce na sekci. Pomocí pdfTeXu je možné vytvořit i interaktivní podobu dokumentu 
a ten pak pročítat a studovat přímo na počítači.



Shrnutí
Použití  programů napsaných v systému web vnáší  do výuky programování několik  nových prvků.  Mezi 

primární patří oživení výuky jinou formou zápisu programu, lepší zapojení studentů do procesu výuky a možnost 
pohodlného a efektivního samostudia, dále si studenti zvykají své programy více a lépe komentovat. Vedlejší 
efekt je propagace typografického systému TeX mezi studenty.

Snahou autora příspěvku je také vytvořit sbírku výukových programů v duchu Literate Programming.
Jistým negativem je skutečnost, že vytváření takovýchto programů je pro učitele časově náročné, vyžaduje 

dodatečné znalosti a dovednosti při programování a psaní dokumentace. Není to však překážka nepřekonatelná.

Literatura
Kašpárek L.: Literate Programming at Secondary School, ÚTIA 2003, Sborník PhD Workshopu, str 10
Knuth D.: Literate Programming, Stanford, California, ISBN 0-937073-80-6
Knuth D.: TeX the Program, Addison Wesley, ISBN 0201134373
Olšák P.: Typografický systém TeX, Konvoj 2000, ISBN 80-85615-91-6
www.literateprogramming.com



Dálkový průzkum Země ve výuce zeměpisu
KATEŘINA KEPRTOVÁ1, PETR DOBROVOLNÝ2, 
1 Geografický ústav PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno; Tel.: 549 49 1062, e-mail: kkeprtova@gmail.com;
2 Geografický ústav PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno; Tel.: 549 49 3536, e-mail: dobro@sci.muni.cz; 

Úvod / K čemu je to dobré? 

Dálkový průzkum Země patří mezi základní disciplíny tzv. geoinformatiky. Zabývá se pořizováním snímků, 
jejich zpracováním a analýzou. Geografům slouží především k tvorbě map.

 A to jak  map „klasických“, na kterých jsou jednotlivé objekty znázorněny pomocí kartografických značek, 
ale  také k tvorbě mapových děl,  na kterých jsou letecké či  družicové snímky přímo využity.  Tyto mapy se 
označují jako ortofotomapy a spojují přednosti snímku i klasické mapy. Jsou geometricky přesné a je tedy možné 
na nich měřit – například zjišťovat  vzdálenosti  a  plochy. Navíc zobrazují  území tak,  jak skutečně vypadalo 
v době pořízení snímku. To má velký význam pro zaznamenání dynamiky jevů v krajině. Právě porovnáním 
několika snímků stejného území z různých časových období si uvědomíme, jak se krajina kolem nás postupně 
mění.  Snímky však  mohou zaznamenávat  i  průběh takových jevů jako jsou  povodně.  Nenahraditelný  zdroj 
informací představují družicové snímky pro předpovídání počasí. 

V současné době je metodami dálkové detekce získávána naprostá většina informací o zemském povrchu, 
povrchu moří i oceánů, spodních vrstvách atmosféry a za vhodných podmínek také o svrchní vrstvě půd. 

Družicové a letecké snímky  mají tu vlastnost, že jsou obrazy reálného světa a ne jeho generalizovaným a 
abstraktním vyjádřením, jako je tomu např. u klasických map. To má své klady i zápory. Na jedné straně jsou 
atraktivní svým vzhledem (nic nepotěší žáky více než barevný obrázek) a umožňují sledovat reálné objekty a 
jevy z neobvyklého pohledu. Na druhé straně je potřeba určitá zkušenost a dovednost se na snímcích orientovat, 
umět je interpretovat. 

Princip DPZ / Jak to funguje – obrázky či měření?

Dálkový průzkum Země je založen na zaznamenávání množství  elektromagnetického záření,  které se od 
snímaných povrchů odráží či které samy vyzařují. V tomto smyslu lze dálkový průzkum považovat nejen za 
způsob  pořizování  obrázků,  ale  spíše  za  způsob  měření.  A  to  způsob  velice  efektivní,  který  umožňuje 
zaznamenat opakovaně informaci o téměř každém čtverečním metru zemského povrchu. Díky tomu, že se člověk 
v průběhu času naučil zaznamenávat elektromagnetické záření v různých intervalech spektra, lze na snímcích 
studovat řadu jevů, které v přírodě přímo nevidíme či které se projeví až po určité době. 

Obr. 1 Digitální snímek

Snímky přímo zaznamenané v digitální podobě či snímky do podoby čísel následně převedené se skládají 
z tzv. obrazových prvků (pixelů). Každému obrazovému prvku přísluší jedna hodnota představující množství 
odraženého  či  emitovaného  záření.  Tato  hodnota  zaznamenaná  pro  určitý  interval  spektra  koreluje  s řadou 
fyzikálních  či  biologických  vlastností  snímaného  objektu.  Právě  na  tom  je  pak  založeno  např.  tématické 
mapování – na hledání vazeb mezi naměřenou hodnotou a procesy na zemském povrchu či v atmosféře. 
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Možnosti využití snímků ve výuce zeměpisu

Příklad 1. Interpretace základních druhů povrchu
Ze stránek www.mapy.cz si stáhněte družicový snímek Vámi zvolené oblasti (okolí města apod.). Zdrojem 
mohou být i stránky www.geodis.cz 
S využitím znalosti území a topografických map (www.atlas.cz či supermapy.centrum.cz) zakreslete základní 
druhy povrchů (zastavěné oblasti,  lesy, zemědělské a vodní plochy). Diskutujte oblasti konfliktu zájmů – 
příroda – společnost, bariéry rozvoje města, navrhněte přírodně hodnotné lokality, …
Diskutujte přednosti a nevýhody klasických map a snímků (aktuálnost, orientace, znázornění reliéfu …)

Obr. 2. Nové Město na Moravě a okolí na snímku z družice LANDSAT 7 (24.5.2001)

Příklad 2. Typy krajin Země
Na stránkách  zulu.ssc.nasa.gov/mrsid/ s  mozaikou  družicových  snímků  celé  zeměkoule  vyberte  snímek 
prezentující určitý krajinný typ.
Diskutujte odlišnosti jednotlivých snímků, porovnejte s krajinou střední Evropy,
Vyhledejte snímky ústí velkých řek, světových metropolí, pohoří apod.
Podobně postupujte v měřítku ČR (např. http://www.sci.muni.cz/~dobro/CZ/mapa1.html) 

Příklad 3. Globální mapování 
Vyhledejte na internetu (zdroje viz dále) snímky a mapy dokumentující dynamické změny na Zemi 
v globálním, popř. regionálním měřítku - stav ozónové vrstvy, vegetační pokryv, teplota oceánů...
Diskutujte příčiny a následky výše uvedených jevů.
Využijte map sestavených z družicových snímků na stránkách NASA 
http://earthobservatory.nasa.gov/Observatory/ k porovnání současného průběhu počasí (např. letošní 
mimořádně sněžná zima) s rozsahem sněhové pokrývky v jiných letech …

Příklad 4. Změny v krajinné sféře
Vyhledejte  na  internetu  (zdroje  viz  dále)  snímky  a  mapy  dokumentující  dynamické  změny  na  Zemi 
regionálním  měřítku  -  snímky  dokumentující  procesy  odlesňování,  vysychání  jezerních  pánví,  změny 
způsobené sopečnou činností, povodněmi..
Diskutujte příčiny a následky výše uvedených jevů.

Příklad 5. Interpretace snímků z meteorologických družic
Ze  stránek  ČHMÚ  http://www.chmi.cz/meteo/sat/ si  stáhněte  snímek  střední  Evropy  pořízený  družicí 
METEOSAT k určitému datu. Do snímku zakreslete polohu atmosférických front a základních tlakových 
útvarů (využijte informací o předpovědi počasí např. z denního tisku). Pokuste se o identifikaci základních 
druhů oblačnosti. Jak vypadá typická oblačnost vázaná např. na studenou frontu, …

http://www.chmi.cz/meteo/sat/
http://earthobservatory.nasa.gov/Observatory/
http://www.sci.muni.cz/~dobro/CZ/mapa1.html
https://zulu.ssc.nasa.gov/mrsid/
http://www.seznam.cz/
http://www.atlas.cz/
http://www.geodis.cz/
http://www.atlas.cz/


Zdroje informací

V současné době lze především na internetu nalézt nepřeberné množství informací o dálkovém průzkumu 
Země. Jistým problémem může být jazyková bariéra, protože naprostá většina informací je v angličtině a stránek 
v češtině je poskrovnu. Z hlediska využitelnosti ve výuce zeměpisu je lze rozdělit do následujících kategorií:

• Galerie a databáze snímků - pro výuku mají především dokumentární hodnotu. Velmi dobře se hodí pro 
prezentaci např. typů krajin, přírodních katastrof. Je dobré upozornit na skutečnost, že snímky jsou až 
na výjimky prezentovány s omezeným rozlišením či v tzv. komprimovaném formátu (JPEG, GIF).

• Mapové servery - mapy a atlasy přímo využívající snímků. Mají podobné využití jako první skupina. 
Často jsou vybaveny vhodným uživatelským rozhraním, integrují dynamické prvky, dovolují aktivní 
zasahování do obsahu zobrazeného snímku – přidávání vrstev, změny způsobu zobrazení apod. Velmi 
názorným příkladem je Google Earth.

• Mapy sestavené ze snímků (často se překrývají s galeriemi, proto v následujícím přehledu nejsou brány 
jako samostatná kategorie) – ve většině případů slouží k tzv. globálnímu mapování – tedy k tvorbě map 
v měřítku  celé  zeměkoule.  Pokud jsou  vybaveny vhodným uživatelským rozhraním,  lze  jich  velmi 
dobře  využít  k tvorbě  vlastních  map  –  Earth  Observatory  na  stránkách  NASA.  Často  dovolují 
porovnávat např. mapy zvolené charakteristiky z různých období, vytvářet časové řady dokumentující 
např.  změnu  teploty  povrchu  oceánu  v průběhu  několika  let.  Tyto  mohou  například  sloužit 
k dokumentování jevu El Niňo. Dalším příkladem jsou mapy tzv. vegetačních indexů, které prezentují 
vegetační cyklus.

• Výukové materiály, tutorialy a informační zdroje o DPZ – např. programy pro vizualizaci drah družic 
včetně základních informací o vybraných družicových systémech.

• Volně dosažitelné nástroje a aplikace pro práci se snímky– lze je dále rozdělit do dvou velkých skupin. 
První  tvoří  tzv.  „prohlížečky“  snímků  –  programy,  které  lze  najít  volně  ke  stažení  na  stránkách 
profesních firem.  Některé z těchto programů nabízí  značné množství  nástrojů nejen pro vizualizaci 
snímků ale i pro jejich jednoduchou analýzu. Navíc nabízejí i vlastní snímky. Druhou skupinu pak tvoří 
programy vytvářené svými autory přímo jako freeware, některé přímo pro výukové účely. Například 
program MicroMSI je doprovázen instrukcemi pro vypracování několika cvičení. 

A několik odkazů, kde začít

Galerie a databáze snímků 
Galerie snímků na stránkách NASA

http://earthobservatory.nasa.gov/Newsroom/NewImages/images_index.php3
- možnost stáhnout některé snímky jako data do Google Earth (.kml)
- podrobný komentář u každého snímku

GeoCover 
https://zulu.ssc.nasa.gov/mrsid/
- mozaika snímků Země z družice Landsat (v nepravé barevné syntéze RGB 7 4 2), možné stáhnout v 

komprimovaném formátu MrSID (lepší), nebo prohlížet on-line 
- obsahuje i tutorial, kde jsou mj. názorně vysvětleny barevné syntézy

Katalog snímků a animací NASA 
http://visibleearth.nasa.gov/
- velké množství snímků pořízených různými družicemi, vybrané aktuální snímky, podrobný 

komentář
- kromě snímků i celá řada map a animací (ve formátu .MOV QuickTime či Irfan View s potřebnými 

pluginy)
- tematické členění, výběr podle několika kriterií

Scientific Visualization Studio
http://svs.gsfc.nasa.gov/index.html
- řada kvalitních animací (MPEG – Winamp) a zpracovaných družicových dat použitelných pro 

výuku nejrůznějších témat 
- tematicky rozčleněné stránky, intuitivní ovládání a vyhledávání

Galerie snímků z družice ASTER 
http://asterweb.jpl.nasa.gov/gallery/ 

http://asterweb.jpl.nasa.gov/gallery/
http://svs.gsfc.nasa.gov/index.html
http://visibleearth.nasa.gov/
https://zulu.ssc.nasa.gov/mrsid/
http://earthobservatory.nasa.gov/Newsroom/NewImages/images_index.php3


- každý snímek je doplněn stručným komentářem
- tematické rozčlenění galerie 

Galerie snímků z družice Landsat (USGS) 
http://landsat7.usgs.gov/gallery/
- velikost ve stovkách kb, podrobný popis snímku 
- Interactive Map – výběr snímků nad mapou světa
- Change Over Time – snímky s různých časových horizontů téhož území 
- Main Gallery – vlastní galerie

Družicové snímky dokumentující přírodní změny (Earthshots)
http://edcwww.cr.usgs.gov/earthshots/slow/tableofcontents
- sekvence snímků v různých časových období z vybraných míst, podrobný popis –vysvětlení příčin, 

odkazy v textu, doplnění mapami, fotografiemi
Studium přírodních katastrof metodami DPZ (Das Zentrum für satellitengestützte Kriseninformation ZKI)

http://www.zki.caf.dlr.de/intro_en.html
- snímky jsou zpracované do formy družicových map, které jsou doplněny pomocnými přehlednými 

mapami, animacemi... 
Mapy zdravotního stavu lesů ČR z družicových snímků 

http://www.uhul.cz/landsat/     
Družicové oddělení ČHMÚ 

http://www.chmi.cz/meteo/sat/
- aktuální data z meteorologických družic

Mapové servery 
Barevné orthofoto ČR v rozlišení 1px = 0,5 m (data od firmy Geodis) 

http://www.mapy.cz
- funkce GPS (určování souřadnic), měření vzdáleností, možnost srovnávat interaktivně s klasickou 

mapou, snadné ovládání

Celý svět v mozaice družicových snímků různého rozlišení (záleží na lokalitě) 
http://maps.google.com/
- podklad z družicových snímků, topografická mapa (mimo území USA pouze státní hranice a vodní 

plochy), možnost překrytí státních hranic přes družicová data 
Google Earth

http://earth.google.com/
- aplikace ke stažení, freeweare, náročnější na operační paměť a rychlost připojení k internetu
- prohlížení celého světa v bezešvé mozaice družicových snímků podobně jako v on-line verzi na 

maps.google.com
- navíc umožňuje přidávání aktuálních dat (vrstev – stažitelné na internetu), animací, 3D průlety 

apod.

Výukové materiály, tutorialy a informační zdroje
Turorial k DPZ na stránkách NASA

http://rst.gsfc.nasa.gov
- rozsáhlé zdroje základních informací včetně řady příkladů využití snímků 

Výukové stránky  – Geografický ústav PřF MU Brno 
http://www.sci.muni.cz/~dobro/intro.html
- výukové materiály nejen pro studenty GÚ
- zaměření na témata voda v krajině, zemský povrch, atmosféra a typy krajin ČR

Družicová meteorologie
http://euromet.meteo.fr/euromet/english/navig/begins.htm
- interaktivní tutorial včetně otázek a odpovědí, zaměřený na využití družicových snímků 

v meteorologii a klimatologii
Základy DPZ

http://www.profc.udec.cl/~gabriel/tutoriales/rsnote/contents.htm   
- texty k DPZ spíše pro pokročilejší 

Jtrack3D
http://science.nasa.gov/Realtime/JTrack/3d/JTrack3D.html  

http://science.nasa.gov/Realtime/JTrack/3d/JTrack3D.html
http://www.profc.udec.cl/~gabriel/tutoriales/rsnote/contents.htm
http://euromet.meteo.fr/euromet/english/navig/begins.htm
http://www.sci.muni.cz/~dobro/intro.html
http://rst.gsfc.nasa.gov/
http://maps.google.com/
http://beta.mapy.cz/
http://www.chmi.cz/meteo/sat/
http://www.uhul.cz/landsat/
http://www.zki.caf.dlr.de/intro_en.html
http://edcwww.cr.usgs.gov/earthshots/slow/tableofcontents
http://landsat7.usgs.gov/gallery/


- on-line program pro vizualizaci drah družic včetně základních informací (nutná Java Runtime 
Environment)

GISAT 
http://www.gisat.cz/
- stránky firmy zpracovávající data DPZ
- novinky ze světa DPZ
- přehled družic, aplikací DPZ, ukázky družicových map aj.

Agentura ochrany přírody a krajiny – oddělení DPZ 
http://www.nature.cz/publik_syst2/ctihtmlpage.php?from=mapa&what=50
- stručný přehled aplikací dat DPZ pro ochranu přírody

Stránky společnosti  GEODIS Brno 
http://www.geodis.cz/www/
- ukázky komerčního využití dat DPZ

Stránky Společnosti pro fotogrammetrii a DPZ ČR 
http://www.sfdp.upol.cz/ 

Projekt GLOBE 
http://www.terezanet.cz/www/index.php?id=46
- program DPZ v rámci projektu GLOBE (možnost analýzy družicového snímku okolí školy)

Nástroje a stažitelné aplikacepro práci se snímky 
MircoMSI

www.nima.mil/micromsi
- SW pro analýzu dat DPZ určený k úvodu do tohoto tématu, freeware
- poměrně jednoduché ovládání, extra data na stažení (použitelná i v Multispecu) 
- tutorial (excercises) přímo součástí programu

Multispec 
http://dynamo.ecn.purdue.edu/~biehl/MultiSpec/
- jednoduchý SW pro zpracování dat DPZ, freeware
- manuál, tutorial i ukázková data na webu 

MrSIDViewer
http://sal.uamont.edu/pages/nsdd/DownLoads/MrSIDViewerSetup.zip
- prohlížeč formátu .SID, freeware, časově neomezený, snadno ovladatelný

http://sal.uamont.edu/pages/nsdd/DownLoads/MrSIDViewerSetup.zip
http://dynamo.ecn.purdue.edu/~biehl/MultiSpec/
http://www.terezanet.cz/www/index.php?id=46
http://www.sfdp.upol.cz/
http://www.geodis.cz/www/
http://www.nature.cz/publik_syst2/ctihtmlpage.php?from=mapa&what=50
http://www.gisat.cz/


Dějepis s interaktivní tabulí
Kříž Aleš, Mgr., ZŠ Leandra Čecha 860, 592 31 Nové Město na Moravě, tel.: 566 618 187, 
e-mail: zakladní.škola@zs2.nmnm.cz

Současná moderní společnost si žádá schopnosti ovládat, používat a hlavně využívat výpočetní techniku, která se 
neustále rozvíjí a zdokonaluje. Technologický trend míří nezadržitelně kupředu a neměl by být opomenut ani na 
základní škole. Proto je snahou naší školy poskytnout žákům v tomto oboru dostatečné množství informací a 
dovedností, které by dokázali samostatně uplatnit v praktických situacích v životě. Přitom se nesmí zapomenout 
na velký význam dalšího vzdělávání vyučujících učitelů. Jelikož se dnes informační a komunikační technologie 
využívá ve všech oborech lidské činnosti, proniká výpočetní technika do všech vyučovacích předmětů ve škole.

Cílem našeho projektu je zavedení a praktické použití interaktivní výuky s podporou multimédií do vzdělávacího 
procesu. K jeho uskutečnění byla vybrána výuka dějepisu na 2. stupni ZŠ, ve kterém bude sestaven výukový 
obsah.  Získané poznatky posloužily k proškolení  učitelů  naší  i  okolních škol,  k propagaci  moderních metod 
výuky před veřejností  a  zřizovateli  škol  v regionu a v neposlední řadě také k propagaci  a  předání poznatků 
v rámci ČR na www stránkách školy. Interaktivní výuka v dějepise slouží k získávání zkušeností, které se využijí 
k postupnému zavádění této formy výuky i do dalších předmětů.
 
Technickými prostředky vybavená učebna dějepisu obsahuje přenosný osobní počítač, dataprojektor, interaktivní 
tabuli Activboard A78 s elektronickou tužkou a bezdrátový tablet  ACTIVslateXR. Programové vybavení pro 
práci s interaktivní tabulí zahrnuje program typu ACTIVstudio2 Professional a programové vybavení pro výuku 
dějepisu tvoří v současné době TS Dějepis – otázky, testy, soutěže, s pořízením dalších výukových programů 
dějepisu v budoucnu.

Interaktivní  tabule  slouží  jako  projekce 
monitoru počítače na velkou plochu, stejně 
jako  promítací  plátno  pro  DVD,  video  či 
projekci  obrazového  materiálu.  Nahrazuje 
klasickou tabuli, jejíž výhodou je hygienická 
čistota. V tomto případě totiž odpadá prašné 
prostředí tabule s křídou. Pro případ nouze 
je  ve  třídě  hned  vedle  interaktivní  tabule 
zavěšena bílá tabule na lihové fixy.

Zavedení  interaktivní  tabule  do  výuky 
dějepisu  zkvalitňuje  a  modernizuje 
vyučovací  proces.  Hodina  dějepisu  se  tak 
výrazným  způsobem  obohacuje.  Cílem  je 
naučit žáky efektivnímu využívání počítačů 
v jejich  přípravě  na  vyučování  i  ve 
vyučování  samotném.  Žáci  se  naučí 
efektivně pracovat s informacemi z různých 
zdrojů. Důležitým prvkem je v tomto ohledu internet, který podstatnou měrou zkvalitňuje a zvyšuje efektivitu 
výuky  dějepisu.  Internet  tedy  může  vhodně  doplnit  a  rozšířit  právě  probírané  učivo.  A  navíc  zvyšuje 
samostatnost žáků při procesu učení, na internetu vyhledávají potřebné informace, které pak dokáží aplikovat 
v praxi. Prací s počítačem se hlouběji prováže školní výuka s jejich domácí přípravou. Žáci mohou na základě 
získaných informací samostatně zpracovávat své seminární práce, referáty a vlastní prezentace.

Úkolem učitelů  je  vytvořit  pro  dějepis  výukové  jednotky.  Jakási  databáze  jednotlivých  vyučovacích  hodin 
dějepisu sestává z prezentací, obsahující pestré varianty možností - zápisy, obrazovou dokumentaci, schémata, 
tabulky, grafy, filmové ukázky, zvukové nahrávky, úkoly, soutěže, hry, křížovky, otázky k zamyšlení, také testy a 
zadání  písemek.  Zpracováním takovýchto výukových jednotek se  může učitel  lépe připravit  na hodinu.   Je 
užitečné připravit si na hodinu více možných variant dle vlastního uvážení nebo podle aktuálního stavu ve třídě. 
Nebývá rovněž zásadou, že se ke stanoveným cílům dopracujeme stejnou cestou. V tomto případě se vychází 
z volby připravených možností, podle uvážení učitele. Prezentaci lze jednoduše připravit doma a ve škole pak 
pouhým kliknutím elektronického pera  spouštět.  Pro prezentaci  se  využívá internet,  knihy,  učebnice,  atlasy, 
časopisy  či  nafocené  fotografie.  Získávat  obrázky  je  možno z rozličných  pramenů digitálním fotoaparátem, 
stahováním z internetu nebo použitím funkce fotoaparát v interaktivním programu ACTIVstudio. V posledním 
případě si musíme dát  pozor, aby byl obrázek nafocen v dostatečné velikosti,  protože se v opačném případě 
mohou objevit problémy se špatným rozlišením a obrázek tak ztrácí svoji hodnotu. Fotografie se přenáší do 

mailto:zakladn?.?kola@zs2.nmnm.cz


prezentačního  programu  Power  Point  a  při  jejich  použití  ve  výuce  lze  do  nich  kdykoliv  vpisovat  nebo 
zvýrazňovat to, na co chceme poukázat. 

Při použití tabule jako prostředku pro psaní v hodině nemusíme nic mazat, ale stačí pomocí tlačítka přepnout na 
nový čistý předváděcí sešit, kde se může neomezeně pokračovat v zápisu. Žáci mohou doplňovat požadované 
údaje a my se k nim můžeme kdykoliv vrátit. Tyto předváděcí sešity je možné uložit a vrátit se k nim v jiných 
hodinách nebo v paralelní výuce dějepisu. Řešit problémy zábavnější metodou žáky lépe naučí ovládat techniku 
a  daleko  snadněji  pochopí  danou historickou problematiku.  Tabule  udržuje  pozornost,  je  přehledná  a  vede 
k vyšší aktivitě. Protože zvyšuje zájem o vzdělávání a objevování nových informací, stává se interaktivní tabule 
silným motivačním faktorem výuky dějepisu.

Interaktivní tabule se stala neocenitelnou pomůckou 
pro integrované žáky a učitele, kteří s nimi pracují. 
Tato  možnost  nabízí  integrovaným  žákům  řešit 
zadané problémy novým a atraktivním způsobem, 
jenž rozvíjí jejich komunikační kompetence. Tabule 
nabízí  ve  škole  nenahraditelnou  výhodu  lepší 
orientace na velké a barevné ploše, na které se texty, 
mapy,  obrázky  atd.  jeví  daleko  zřetelnější  a 
názornější, a tudíž lépe zapamatovatelné nejen pro 
integrované žáky. Zmíněná pozitiva zajišťují  větší 
udržení pozornosti žáků ve vyučovací hodině. Mezi 
nejčastější  úkoly,  které  žáci  řeší  elektronickým 
perem samostatně  nebo  za  asistence  učitele,  patří 
výběr  z nabízených  možností,  přiřazování 

správných termínů, jmen, názvů, letopočtů, dále opravování nesprávných tvrzení či doplňování chybějících slov 
v textu a  také  přiřazování  správných  výrazů  k obrázkům.  Zpětnou vazbu od  integrovaných  žáků  získáváme 
využitím interaktivní tabule u písemného či ústního zkoušení. Do celé technologie je zapojen i tablet pro žáky, se 
kterým pracují přímo v lavici, a proto není nutné, aby vyzvaní žáci chodili přímo k tabuli. Výhodou tabletu je 
také jeho použití při zkoušení. Pro některé žáky může být práce s elektronickou tužkou u tabule a před třídou 
silně stresující. Právě při práci s tabletem v lavici toto nepříjemné trauma u zkoušení odpadá.

Trendem poslední doby na školách je zavádění nových učebních stylů. V případě naší školy se jedná o principy 
daltonské  školy,  držící  se  hesla:  samostatnost,  zodpovědnost  a  spolupráce.  Interaktivní  tabule  vede  žáky 
k samostatné a tvořivé práci, učitel se stává rádcem a průvodcem činností dětí. Jedinečnost tabule spočívá ve 
zpracovávání dějepisných projektů žáků, které mohou vytvořit jednotlivci nebo skupinky. Výsledky své práce 
prezentují ostatním spolužákům a učiteli v hodině dějepisu. Referát s jakýmkoli tématem, zpracovaný formou 
prezentace,  vypadá ve výuce velice atraktivně a  žádá si  svoji  patřičnou pozornost.  Žáci  tím získávají  pocit 
úspěchu s dobře vykonané práce. Vytvořený projekt či referát lze samozřejmě uložit a kdykoliv ho dle potřeby 
znovu využít ve výuce. Když se v rámci Daltonu používají pracovní listy, je možné k získávání informací využít 
vedle encyklopedií také internet přímo v hodině. Nový moderní způsob výuky žáky jistě ještě více přitáhne a 
probudí v nich větší zájem nejen o daltonskou výuku, ale i o samotný dějepis. Interaktivní tabule je tedy i v této 
poloze vhodným pomocníkem.

Z pohledu dlouhodobějšího cíle je důležité žáky kvalitně připravit na přijímací zkoušky na střední školy, kde sice 
dějepis nemusí vystupovat jako samostatný předmět, ale v každém případě je součástí všeobecného přehledu, 
třeba i v rámci mezipředmětových vazeb. Znalosti a dovednosti získané při práci s interaktivní technikou mohou 
zvýšit úspěšnost žáků u přijímacím řízení. Práce s počítačem rozšíří dosavadní znalosti, dovednosti a návyky 
vzniklé v hodinách informatiky. Používání počítačů připravuje žáky 9. ročníků pro další studium a praxi.

Pokud bychom se zastavili nad některými nevýhodami interaktivní tabule, zjistíme, že jich je minimum. Práce na 
přípravách vyučovacích hodin zabírají pedagogům spoustu času a klade větší nároky na přípravu učitele, ale to 
přinese  svoje  ovoce.  Poměrně  velkou  nevýhodou se ukázalo psaní  leváků na  tabuli,  kteří  si  při  psaní  stíní 
vlastním tělem a nevidí, co píší. Tomu lze částečně zabránit vhodnějším postojem před tabulí.

Cílem celého projektu Dějepis s interaktivní tabulí je zvýšení kvality výuky žáků ve škole a nabyté zkušenosti 
poskytnout  dalším  školám,  které  by  projevily  zájem  podobný  projekt  vytvořit.  Interaktivní  tabule  a  její 
příslušenství vnáší do hodiny dějepisu zásadní změnu, žáky bezpochyby motivuje a vytváří u nich zcela nový 
náhled na předmět.  Učebna dějepisu je  nabízena  pro výuku i  v dalších předmětech,  jako jsou český jazyk, 



anglický jazyk, zeměpis a v budoucnu budou  přibývat další. Snahou naší školy je, aby se výuka s využitím 
moderní interaktivní techniky stala u nás samozřejmostí.



Aplikace výukového programu Altíkův slovník do vyučovacího procesu 
žáků s kombinovaným postižením
MGR. MIROSLAV MAREK 1
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e-mail: skolygpa@interdata.cz; 
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Základní škola a Praktická škola Gabriely Pelechové je multifunkční vzdělávací zařízení, které se nachází na 
periferii šluknovského výběžku v Dolní Poustevně. 
Našimi klienty jsou žáci se SVPU, ADHD, žáci s různým 
typem a stupněm mentálního, tělesného či smyslového 
postižení, popř. s kombinací vad, žáci s diagnózou 
autismus i žáci z řad tzv. „normální zdravé“  populace. 
Nosnou ideou ŠKOLY je zapomenout na kategorie, 
tvoření umělých skupin a jakékoliv separování kohokoliv 
z procesu vzdělávání a vytvářet tak otevřený průchodný 
prostor pro vzdělávání všech, nikoho nevyjímaje a 
pospolu.
V naší škole je vzděláváno vysoké procento žáků s 
handicapem v oblasti řeči i žáků s více vadami. Z tohoto 
důvodu je nutné věnovat těmto žákům speciální péči, která 
spočívá v uplatňování metod augmentativní a alternativní 

komunikace (dále AAK), jako nedílné součásti všech vyučovacích předmětů. Odstraňování komunikačních 
bariér je jedním z hlavních předpokladů úspěšné inkluze osob s handicapem do běžného života.
AAK zahrnuje všechny doplňující formy komunikace, které rozšiřují nebo nahrazují řeč /nebo psaní/ u skupin 
osob s závažnými poruchami v těchto oblastech. Cílem AAK je umožnit osobám s komunikačními problémy 
účinně komunikovat a vzájemně reagovat, a to v takovém rozsahu, aby se mohly zapojit do společnosti jako 
všichni ostatní /nebo alespoň v co největší možné míře/.
Důvodem pro realizaci Altíkova slovníku byla absence jednotné koncepce a vzdělávacích postupů v oblasti AAK 
v celorepublikovém měřítku. V rámci snahy o sjednocení systému výuky AAK jsme využili nejenom praktické 
zkušenosti z vyučovacího procesu v naší škole, ale i zkušenosti z naší lektorské činnosti v působnosti celé ČR, 
kde již několik let pořádáme akreditované semináře a přednášky na téma „Využití systémů alternativní a 
augmentativní komunikace v práci s osobami s těžkým mentálním a tělesným postižením“. 
Všechny  tyto získané zkušenosti byly dominantním pilířem pro realizaci projektu SIPVZ, jehož cílem bylo, ve 
spolupráci s o.s. PETIT, vytvořit interaktivní výukový software.  
Stávající výukové programy, které jsou na trhu k dispozici, lze sice prakticky využívat ve vzdělávacím procesu 
žáků se specifickými potřebami, ovšem buď nepostihují všechny úrovňové skupiny dětí, nebo databáze nejsou 
kompletní a neobsahují např. dostatek běžně užívaných symbolů. V rámci projektu jsme se pokusili tyto tituly 
doplnit tak, aby náš výukový program bylo možno využívat pro žáky na jakémkoliv stupni vývoje, aby 
odpovídal v tom daném okamžiku momentálním potřebám příslušného žáka a systematicky vycházel z 
percepčního vývoje. Víme, že nelze sestavit naprosto komplexní a univerzální titul, ale díky otevřenosti 
jednotlivých sad a možnostem jejich postupného doplňování dle momentálních potřeb žáků se podařilo vytvořit 
funkční komunikační nástroj, který slouží pro usnadnění výuky alternativní a augmentativní komunikace a 
globální metody čtení. Vzniklý multimediální program jednoznačně přispívá k jistému sjednocení vzdělávacích 
metod a celého systému v rámci výuky AAK a mohou si jej bez jakýchkoli předběžných předpokladů osvojit 
všichni, kteří se v prostředí dětí se specifickými potřebami pohybují. 
Altíkův slovník je výsledkem devítiměsíční práce a úsilí řešitelského týmu, 
který tvořilo 9 pedagogů naší školy, 3 softwaroví odborníci, specialista na 
práci s videem až po švýcarskou odbornicí na znakovou řeč pro děti s 
mentálním postižením paní Anitu Portmann, kterou bylo třeba oslovit a 
přesvědčit k týdennímu pobytu v naší republice za účelem nasnímání 
videosekvencí jednotlivých znaků.
Náplň programu tvoří přes 1 400 různých objektů. Každý objekt může být 
zobrazen v různých grafických podobách (obrázek, fotografie, piktogram, 
symbol) či vyjádřen formou videosekvence. Objekty jsou ozvučeny, takže žák si 

mailto:petit@iol.cz
mailto:skolygpa@interdata.cz


může spojit zvuk. vjem, obrázek i text v jeden celek. 
Program obsahuje 13 úkolů rozdělených do tří kapitol 
(Obrázky a symboly, Slova, Věty) a kapitolu Hry, kde 
najdete tři hry. Program také obsahuje 629 videosekvencí 
znaků. Tato speciální znaková řeč slouží k vyjádření 
základního celku slov, činností a pocitů. Znakování patří k 
základnímu dorozumívacímu prostředku mezi rodičem 
(nebo pedagogem) a dítětem se speciálními vzdělávacími 
potřebami.
Námi dodané objekty jsou ozvučeny, takže klient si může 
spojit zvukový vjem, obrázek i text v jeden celek. 
Zvukový doprovod obrázku, stejně jako název obrázku, 
může pedagog změnit a založit tak novou variantu objektu, 
který je spojen s obrázkem. Tato možnost bude především 

využívána při tvorbě vět, kde lze uchovat správné gramatické tvary jednotlivých slov.
Další možností programu je vkládání vlastních objektů - například obrázků nebo fotografií, které lze následně 
využívat ve všech úkolech programu. Nové obrázky lze pomocí našeho programu pojmenovat i ozvučit.
I když jsou v programu všechny úkoly již naplněny několika variantami obrázků v různých grafických 
podobách, jedna z hlavních předností programu je možnost přizpůsobení všech úkolů jednotlivým klientům. 
V programu můžete měnit naplnění úkolů nejen z hlediska výběru grafických podob jednotlivých objektů, ale i 
z hlediska konkrétního obsahu úkolu. Do úkolů tak můžete zařadit jen ty objekty, u nichž víte, že s nimi bude 
klient pracovat, nebo je chcete klientovi přiblížit tak, aby se je naučil a pochopil. Takto lze program udržovat 
v mnoha nezávislých variantách pro více klientů. Všechna nastavení programu se ukládají do počítače a lze je 
kdykoli zpětně vyvolat. 
Program Altíkův slovník je vytvořený pro Windows 98 a vyšší. S tím souvisí i vyšší nároky na vybavení 
počítače. Doporučujeme počítač PC / Pentium 1 GHz a lepší / 1 GB na pevném disku / 128 MB paměti RAM 
(lépe 256) /  zvukovou kartu / CD-ROM mechaniku / reproduktory / grafickou kartu s více než 256 barvami  a 
rozlišením 800x600. Pro kvalitní zobrazení doporučujeme nastavit v systému barvy True Color (32-bit).

Na programu spolupracovali: 
Anita Portmann - autorka znakové řeči, Martin Gyger - ilustrátor znaků (Švýcarsko) 
Roman Mrázek (realizace videosekvencí)
Za spolupráci na přípravě programu děkujeme i Báře Protivánkové a Pavlíně Ester Žlabové
Projekt byl financován MŠMT ČR na základě dotačního programu PROJEKTY SIPVZ, metodický pokyn 
č.j. 28885/2004-551 ze dne 17. prosince 2004.

Odkazy:
www.skolygp.cz
www.petit.netstudio.cz
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Semináře ICT v ČJL ve výuce budoucích učitelů českého jazyka
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1  Úvod

Informační technologie (ICT) postupně pronikají do všech oblastí lidské činnosti, výjimkou není ani oblast 
vzdělávání.  V rámci České republiky vzniká řada kvalitních projektů zaměřených na oblast využití ICT ve 
školství. Nabízí se tedy příležitost využít všech těchto zdrojů, které jsou tu proto, aby učitelům usnadnily práci a 
třeba i pomohly udělat výuku pro studenty zajímavější, ať jsou to odborné texty, metodické materiály, učební 
pomůcky, výukové programy, testy, náměty do výuky apod. 

K nejvýznamnějším projektům v oblasti ICT ve vzdělávání patří bezesporu koncepce Státní informační 
politiky ve vzdělávání (SIPVZ), která formulovala jednotné cíle v oblasti informační gramotnosti učitelů a 
studentů a která se snaží vytvořit příznivé podmínky pro zvyšování informační gramotnosti pracovníků veřejné a 
státní správy a knihovnictví.  

Univerzita Palackého v Olomouci je do programu SIPVZ zapojena od roku 2002, kdy byla v rámci 
celoživotního vzdělávání zajišťována školení typu Z.  V současné době je na Pedagogické fakultě UP proškoleno 
(či probíhá školení) několik lektorů předmětových modulů P (P0 – úvodní modul, ICT ve výuce českého jazyka, 
ICT ve výuce anglického jazyka, Databázové systémy, Počítačová grafika a digitální fotografie, Užití multimédií 
a mediální výchova).  Protože školení učitelů těmito lektory probíhá na různých  místech v rámci olomouckého 
regionu, usilujeme v současné době o vytvoření školicího střediska SIVPZ při PdF UP, což umožní našim 
lektorům lépe koordinovat vedení těchto kurzů a zlepšit komunikaci při vzájemné výměně zkušeností při 
lektorování modulů. 

Školení v rámci SIVPZ se zaměřují především na oblast celoživotního vzdělávání, tedy vzdělávání učitelů. 
Přesto je nezbytné v této oblasti vzdělávat již učitele „budoucí“, tedy studenty pedagogických fakult – a právě 
tato oblast je dle našeho mínění poněkud opomíjena – většina studentů získává dovednosti pro práci s ICT 
v obecněji zaměřených seminářích, které pro ně zajišťuje katedra technické a informační výchovy, ale seznámení 
s možnostmi využití ICT v jejich aprobačních předmětech většinou chybí. Nadneseně řečeno terminologií 
SIPVZ – studenti mají možnost absolvovat „školení“ typu Z a P0, ale „předmětové moduly“ jim zatím často 
chybí. 

Proto jsme se pro naše studenty pokusili připravit semináře, které danou problematiku řeší – probíhá např. 
seminář zaměřený na využití ICT v hodinách českého či anglického jazyka, do budoucna se chystají další 
studijní programy. Domníváme se, že je potřebné i tímto způsobem řešit vzdělávání pedagogických pracovníků 
pro současnou školu – tedy pro školu, pro kterou ICT už nejsou netradiční učební metodou, ale standardem. 

V následující části naznačíme některé postřehy a  zkušenosti s realizací semináře Internet a multimedia ve 
výuce českého jazyka, který je pátým rokem realizován na katedře českého jazyka a literatury Univerzity 
Palackého v Olomouci. 

2  Seminář Internet ve výuce českého jazyka 

Tento seminář je určen studentům třetích a čtvrtých ročníků oborů český jazyk s kombinací dalšího předmětu 
pro učitelství druhého stupně ZŠ a má mj. připravit budoucí učitele na příchod do školy, která standardně pracuje 
s ICT a vyžaduje totéž od svých učitelů nejen při výuce samotné, ale i při běžných pedagogických činnostech – 
jako je vedení třídnictví, zadávání známek do informačních systémů, vedení elektronických žákovských knížek, 
elektronických knihoven apod.

V rámci semináře se studenti seznamují se základy výpočetní techniky a možnostmi jejího využití jak při 
vlastní přípravě na výuku, tak při výuce českého jazyka a literatury.  V hodině věnované internetu se studenti 
seznámí se základním technickým zázemím Internetu, jeho historií a možnostmi využití ve výuce, a získají 
přehled o současných dostupných internetových zdrojích v oboru český jazyk. 



V následujících hodinách se studenti učí pracovat s jednotlivými programy, které standardně nabízí operační 
systém Windows:  s editorem MS Word, který mohou využít jako šablonu pro netradiční diktát s automatickou 
opravou nebo jako předem definovanou předlohu školního časopisu,  a  editorem MS PowerPoint, ve kterém 
vytvářejí přípravu na výuku formou prezentace s možností vytištění zápisu z hodiny či pracovního listu.  Práce 
probíhá tak, že student si nejprve zvolí ústřední téma, které pak zpracovává při všech dalších zadaných úkolech, 
takže výsledkem je kompletní soubor učebních materiálů pro konkrétní vyučovací hodinu.

V následujících hodinách se věnujeme grafickým editorům, které umožňují vkládat do textu kreslené objekty 
(např. Malování) či umožňují upravovat fotografie (např. MS PhotoEditor). Studenti zhotovují vlastní fotografie 
pomocí digitálního fotoaparátu a později je motivačně využívají při zpracování zadaného úkolu.  Při závěrečné 
práci studenti vytvoří internetovou stránku, na kterou „zavěsí“ všechny vypracované materiály,  a získávají tak 
on-line podporu pro výuku. 

Druhá část semináře je tematicky zaměřena na analýzu multimédií a výukových programů věnovaných 
problematice českého jazyka, problematiku e-knih a na současné možnosti využití elektronické komunikace 
(např. ICQ, NetMeeting ad.) a  e-learningu ve výuce českého jazyka.

Každý student pracuje samostatně na svém počítači, takže je nucen veškeré zadané úkony vykonávat, a tím se 
je i naučit. Výsledky práce zasílá  formou  e-mailu vyučující, která je následně vyhodnocuje. 
Veškeré studijní materiály pro výuku v rámci semináře jsou umístěny na samostatné internetové stránky, takže 
jsou studentům neustále k dispozici.  Jsou to především prezentace s učební látkou, galerie fotografií, které byly 
pořízeny pro potřeby výuky, přehledy multimédií a výukových programů, seznamy internetových odkazů, 
videoukázky, zdroje pro tvorbu internetových stran, ukázky prací studentů z předchozích let apod. Studenti tedy 
nepotřebují žádné písemné materiály, stačí pouze „najet“ na příslušný odkaz a lze přímo při výkladu sledovat 
prezentaci nebo z internetové stránky stahovat výukové materiály či fotografie a následně je vytisknout. 
Toto vytvoření „vlastního světa“, kam lze umístit všechny materiály (textové, mediální ad.),  se ukázalo být 
výhodným nejen v tom, že šetří čas, materiál, práci vyučujícího i studentů (odpadá nutnost neustále nosit 
pomůcky, znovu ofocovat texty pro další studenty, vyhledávat obrazové a mediální materiály, přinášet do výuky 
řadu technických výukových prostředků, jako je video, diaprojektor apod.),  ale zároveň představuje stabilní 
prostor pro jakékoliv množství studentů, kteří se mohou k potřebným materiálům kdykoliv vrátit. 

Obr. 1 Internetová stránka semináře. 



3  Závěr 
Studenti během semináře získají dovednosti, které jim mohou značně usnadnit především přípravu na výuku, 

neboť se naučí vyhledávat řadu informací a podnětů na dané téma, využívat výpočetní techniky pro 
zpracovávání výukových materiálů v jejich oboru.  Získají  řadu podnětů pro oživení výuky českého jazyka 
na základní škole (jako je např. tvorba školního časopisu, využívání fotografií, grafických prvků, vyhledávání 
v elektronických encyklopedií, vytváření příprav na výuku ve formě prezentací či internetových stran atd.).  To 
vše jim jistě usnadní vstup do pedagogické praxe a zároveň ušetří čas,  který by byli nuceni věnovat  získávání 
dovedností při práci s ICT - mohou se proto zaměřit na zkvalitnění ostatních aspektů výuky mateřského jazyka. 

Literatura:
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Využití interaktivní tabule ve výuce aneb Smart či Aktiv Board
(Několik vlastních postřehů)
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Dotyková tabule je moderním prostředkem, s nímž se vyučující na všech typech škol  mohou setkat. Na 
českém trhu je k dispozici několik typů dotykových tabulí. Nejvíce rozšířené v českém školství (díky razantní 
obchodní politice prodejců) jsou dva: Smart Board a Aktiv Board.

Naše škola, Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín, v současné době pracuje se třemi tabulemi 
typu Smart Board. V případě první tabule jsme netušili, co vlastně kupujeme. Druhý Smart Board jsme cíleně 
koupili proto, že obzvláště v mateřském jazyce oceňujeme možnost  práce pouhým prstem a volbu typu třetí 
tabule jsme ponechali na dodavateli učebny.

Máme tedy zkušenosti s tabulí Smart Board, necelý jeden a půl rok práce v počítačové učebně a pět 
měsíců výuky v učebně jazyků (především češtiny). 
Z několika prezentací ve škole i na různých akcích můžeme posoudit rozdíl mezi oběma tabulemi.

Dle našeho mínění jsou obě tabule, Smart Board a Aktiv Board, srovnatelné co do užitné hodnoty. 
Smart Board funguje na dotykovém principu, nepotřebuje ke psaní žádné pero nebo fixu, ale platí za to větší 
zranitelností plochy tabule. Ta však není až zas tak velká. V každodenním, minimálně osmihodinovém, provozu 
stačilo povrch tabule pouze několikrát umýt, protože byl „upatlaný“ prsty (studenti se s tabulí naučili rychle 
zacházet  a  většina  dává  přednost  práci  prstem).  Aktiv  Board  má  tvrdý  povrch,  který  je  odolnější  vůči 
mechanickému poškození. Na tabuli Aktiv Board pracujeme pomocí dotykového pera, bez něhož nefunguje a se 
kterým je nutné zacházet velmi citlivě.  Občas také nefunguje napoprvé. V případě jeho nefunkčnosti jej lze 
nahradit, ale bude zřejmě dosti poruchové. Na Aktiv Board lze psát tabulovými fixy. První typy Smart Board 
tabulí nebyly popisovatelné tabulovými fixy, od typu 680 již jsou.

Oba typy tabulí jsou vybaveny vlastním software, který je lokalizován v češtině. Společně se software je 
dodávána galerie objektů, která je v obou případech srovnatelná. Dle našeho názoru je dodávaný software lepší 

v případě  tabule  Aktiv  Board.  Hlavní  rozdíl  spočívá 
v možnosti  přiřazení  akcí  použitým  objektům (například 
spouštění programů apod. )  Smart Notebook umí pracovat 
pouze s odkazy na internet.
Smart  Board  tento  problém  řeší  méně  elegantním  a 
neběžným způsobem.  Umožňuje vkládat zvukové, video a 
další  soubory přímo nebo jako odkazy  do připravovaného 
souboru ve Smart Notebooku do položky připojené soubory.

Obojí software podporuje export vytvořených celků, 
ale výsledné prezentace jsou pouhými obrazy a s objekty již 
nelze  pohybovat.  Nelze  tedy  převádět  obsah  z jednoho 
software do druhého.

S dalšími   běžnými  programy  obě  tabule 
spolupracují  bez  problémů.  Zvlášť  příjemná  je  práce 
s grafickými programy nebo CAD programy pouhým prstem 

(Smart Board). Je však potřeba dbát na jemné nastavení orientace tabule. Pak lze bez větších problémů pracovat 
i s číselníky.

Posledním argumentem pro rozhodování,  zda zvolit  Smart  nebo Aktiv Board,  může být dostupnost 
kvalitních hotových výukových jednotek. Kvalitních programů pro oba typy tabulí není k dispozici příliš mnoho, 
přesto se situace posupně zlepšuje. Programy pro Smart Board lze najít na http://www.veskole.cz/. Mnohé další 
lze získat jako výstupy pilotních projektů (http://is.e-gram.cz/projekty) nebo jako výstupní práce předmětových 
modulů školení P SIPVZ
 (http://www.e-gram.cz/Informacni_gamotnost_511483C69FFE44D39E803183FD6A5D4C.htm). 

Výstupy prvního roku dvouletého pilotního projektu č: 0256P2005 Tvorba obsahu pro podporu výuky 
českého jazyka a literatury jsou shrnuty v publikaci Využití dotykové tabule ve výuce českého jazyka.a

Koupě tabule představuje velkou investici, je potřeba, aby tabule byla maximálně využita. Při 
rozhodování o koupi tabule je vhodné zvážit další fakta. Pro jaký předmět především bude tabule určena? Kdo 
z pedagogů vaší školy na ní bude pracovat? Zda je schopen vytvářet nebo modifikovat již vytvořené programy? 
Práce s tabulí a programy není obtížná, vyžaduje znalosti a dovednosti práce s počítačem minimálně na úrovni 
úvodního modulu P školení SIPVZ. A především zda je pedagog ochoten a schopen věnovat značné kvantum 
času své přípravě do vyučování s pomocí tabule. Je vhodnější pořídit tabuli především pro určitý předmět nebo 

Ukázka vložených souborů ve Smart Notebooku
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skupinu předmětů, prací s ní pověřit menší skupinku pedagogů. Ostatní se v první fázi od nich mohou učit. 
Teprve až prakticky prokáží svoji připravenost pro takový typ práce, pak lze uvažovat o dalších investicích. 

Dle  našich  zkušeností  je  důležité  vlastní  umístění  interaktivní  tabule  ve  třídě.  Nemusí  být  nutně 
umístěna  vepředu,  je  ale  důležité,  aby  byla  na  přehledném  a  dobře  dostupném  místě  pevně  umístěna  na 
nepohyblivé  stěně.  Pojízdné  stojany  jsou  velmi  nevhodné,  protože  sebemenší  pohyb a  posun  může porušit 
orientaci  dotykových bodů, rozostřit  zobrazení na tabuli.  Je pak potřeba ji  znovu orientovat.  Nemluvě již o 
možnosti se zranit při případném pádu. Také umístění dataprojektoru je vhodné realizovat napevno. Uživatelsky 

příjemnější  je  umístění  na  stropě.  Méně  oslňuje  a  uživatel  tabule  si  tolik 
nestíní. Dalším problémem při umístění tabule je výška. Nejmenší z uživatelů 
tabule (minimálně nejmenší z pedagogů) musí dosáhnout na pravý horní roh 
(umístění křížku vypínajícího okna). Přesto musí být tabule tak vysoko, aby 
na ni bylo vidět přes desku katedry (první lavice), a aby se při jejím užívání 
nebylo nutno příliš ohýbat. Z tohoto důvodu jsme na učebně českého jazyka 
vybudovali velký a vysoký stupínek. Dotykovou tabuli máme ještě doplněnu 
bílou keramickou tabulí pro jinou práci. 

Dalšími náklady spojenými s instalací interaktivní tabule je instalace 
připojení  k  internetu,  dobré  je  nezapomenout  na  ozvučení  učebny.  Bez 
obojího  se  sice  tabule  obejde,  ale  nemůžeme  využít  všech  možností 
interaktivní výuky. Velmi příjemné je i vybavení bezdrátovou klávesnicí nebo 
myší. Umožní učiteli pohybovat se libovolně po třídě. 
Častým argumentem pochybovačů o smyslu přítomnosti dotykové tabule ve 
třídě je tvrzení, že pro prezentaci učiva stačí dataprojektor a promítací plocha 
-  plátno  -  v kombinaci  s klasickou černou nebo bílou  tabulí.  Zkusme tyto 

argumenty zpochybnit.  Již  z charakteristiky dotykových tabulí  vyplývá,  že mají  zajistit  interaktivitu v rámci 
výuky. Interaktivitu mezi vyučujícím a žáky, jakož i probíraným učivem. Jistěže v rámci prezentace učiva je 
interaktivita nižší, ale i v této fázi můžeme vyzvat žáka, aby spustil část prezentace, odkaz na internet, hudební či 
video ukázku sám a aplikoval tak své znalosti z hodin ICT.  

To, v čem vidíme hlavní přínos dotykové tabule a co projekční plocha neumožňuje, je práce s objekty. 
Představme si několik příkladů:
V hodině mluvnice českého jazyka mají žáci za úkol doplňovat gramatická cvičení. Z připravené galerie objektů 
vybírají  možná  řešení  (např.  i/y,  mě/mně,  s/z),  přetahují  je  na  vynechaná  místa  ve  cvičení  a  vzájemně  se 
opravují.  Nemusejí opisovat celé výrazy, práce je rychlejší a efektivnější. V hodině slohu mohou pomocí galerie 
objektů  sestavovat  osnovy  slohových  prací,  upravovat  pořadí  vět  ve  „zmateném vypravování“,  nahrazovat 
stylisticky nevhodná vyjádření, sestavovat útvary stylu administrativního (např. strukturovaný životopis) apod. 
V hodinách  cizího  jazyka  lze  pomocí  galerie  objektů  procvičovat  slovosled  (skládání  vět  ze  slov  v galerii 
objektů), slovní zásobu (vybírání významově nejvhodnějších slov z galerie objektů do kontextu cvičení na ploše 
tabule).  Podobně si  dokážeme představit  např.  práci  v zeměpise,  kdy  žáci  na  slepou mapu přetahují  názvy 
zeměpisných celků a útvarů. Věříme, že každý z učitelů si dovede pro svůj předmět představit další možnosti 
využití.

Jakoukoli  akci  na  tabuli  je  možné  zaznamenat  a 
uložit jako video, lze si představit přípravu učitele do výuky, 
kdy nejdříve předvede způsob rozboru, výpočtu… V hodině 
jej žákům pouští a doprovází komentářem. Další nespornou 
výhodou  je  možnost  záznamu  žákova  výkonu  (uložený 
soubor má automaticky generovaný název s datem a časem 
záznamu) při případných nesrovnalostech v klasifikaci. 

Na druhou stranu však i žák dostává daleko větší 
prostor  při  prezentaci  svých  projektů  v návaznosti  na 
zvládnuté učivo ICT. Zadáme-li žákům, aby např. literární 
téma   zpracovali  formou  powerpointové  prezentace, 
„vyšperkované“  obrázky,  relevantními  internetovými 
odkazy  apod.,  budou  takový  úkol  dělat  raději  než  běžný 
psaný (opsaný, stáhnutý) referát. Při prezentaci s využitím dotykové tabule jsou zároveň nuceni dbát na logickou 
návaznost a kulturu svého mluveného projevu a projeví své tvůrčí, mnohdy až performerské schopnosti. 

Jak  již  bylo  uvedeno,  práce  s dotykovou  tabulí  je  pro  učitele  náročná  na  čas  věnovaný  přípravě 
výukových objektů. Pokud jsme si však už jednou dali tu práci a vytvořili kvalitní výukový objekt, využijeme jej 
jistě vícekrát a navíc je velmi snadné jej tzv. „upgradovat“, tedy vylepšit či doplnit o nové poznatky. S tím, jak 
přibývá vlastníků dotykových tabulí, přibývá i jimi vytvořených výukových objektů a je žádoucí, aby uživatelé 
dotykových tabulí spolupracovali a výukové objekty si poskytovali, čímž získají zpětnou vazbu v podobě mnoha 
cenných připomínek a dalších nápadů, viz nápad kolegyně Ivy Uhlíkové z Kolína na grafické ztvárnění učiva o 

Ukázka vybudovaného stupínku



jazykových rodinách jako stromu (= indoevropské jazyky) s větvemi (slovanská, germánská, románská atd.) a 
listím (= pohyblivé objekty představující jednotlivé jazyky), který jsme technicky dopracovali na naší škole a 
s úspěchem jej využíváme.    

S rozšiřováním  dotykových  tabulí  a  výukových 
objektů  na  školách  souvisí  i  diskuze  na  téma  autorských 
práv.  Pokud  chceme  naši  prezentaci  obohatit  o  grafické 
prvky, zejména fotky, obrázky, mapy apod., nepostačí nám 
objekty galerií dodávané výrobcem. Buď si postupem času 
pořídíme galerii svých autorských objektů nebo využíváme 
možnosti  internetu.  Pokud chceme např.  podobiznu  autora 
literárního díla, její pořízení často (většinou) není možné a 
bez skenování a stahování si neporadíme. Pro vlastní výuku 
takto  pořízené  objekty  použít  můžeme,  ale  chceme-li   je 
poskytnout kolegům, vystavujeme se nebezpečí porušování 
autorských práv. Je sporné, zda postačí zdroj – internetovou 
adresu  –  z níž  jsme  čerpali,  uvést  v seznamu  literatury  a 

pramenů na konci prezentace.  Této situaci se lze vyhnout, pokud na stránky prezentace neumístíme objekt samý, 
ale pouze odkaz na něj. Estetická stránka prezentace tím však trpí.

Dotyková tabule se v žádném případě nemá stát pomůckou, které se učitel bojí a nebude ji používat, 
pokud zrovna nemá připravenu špičkovou prezentaci či cvičení. Na dotykovou tabuli lze přece „jenom“ psát 
(fixem, prstem, pomocí klávesnice) jako na bílou plochu, pokud si otevřeme prázdný soubor v aplikaci Microsoft 
Word nebo Smart Notebook. Mazání je rychlé, stačí dvakrát klepnout na plochu a není třeba čekat, až oschne. 
Pořádková služba se k takovému způsobu mazání tabule ochotně hlásí. Stačí také promítnout osnovu výkladu ve 
formě textového dokumentu, při použití dostatečně velkého písma (nejméně 18) bude jistě čitelnější nežli náš 
zápis na tabuli. Pro efektnější prezentaci používáme prezentační programy Power Point a Smart Notebook či jiné 
vhodné a dostupné.
Učitel si musí osvojit základy tvorby prezentací. Pedagog se musí vžít do role žáka – diváka a zvyknout si, že 
stránka, kterou promítá, nesmí být nahuštěna množstvím textu, písmo je vhodné používat raději bezpatkové a 
dostatečně veliké. (Doporučujeme sednout si do poslední lavice ve vaší třídě a zvolit vhodnou velikost písma, 
kterou lze bez problémů ještě přečíst.) Pozadí a písmo musí 
být  dostatečně  kontrastní,  nezapomínejme,  že dataprojektor 
ne vždy přenáší barvy v takové kvalitě, jaká je na monitoru, 
je  nutné  vyhýbat  se  jemným  nekontrastním  barvám. 
Z dostupné  literatury  odkazujeme  mj.  na  titul  Rétorika  a 
prezentace.b

Dotykovou tabuli využíváme ve všech fázích výuky, 
v rámci  prezentace,   především  procvičování  i  ověřování 
zvládnutí  učiva.  Slouží  jako  projekční  plocha  s ovládacími 
prvky přímo na ní, např. pro filmové nebo hudební projekce. 
Dotyková  tabule  jistě  nenahradí  učitele,  ale  je  účinnou 
pomůckou  obohacující  výuku,  se  kterou  se  možná  během 
několika  let  ve  třídách  setkáme  podobně  často  jako  se 
zpětným projektorem.



a Využití dotykové tabule ve výuce českého jazyka. Lutín: Sigmundova SŠs, Lutín, 2005.  ISBN 80-239-6293-0.
b Hierhold E.: Rétorika a prezentace. Praha: Grada, 2005. ISBN 80-247-0782-9.



Využití počítače ke studiu pohybů kolem nás
MGR. JAROSLAV MORBACHER1, MGR. MIROSLAV KUBERA2
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2Gymnázium Matyáše Lercha, Žižkova 55, 616 00 Brno; Tel.: 541 243 892-3, e-mail: kubera@gml.cz;

Využití počítače ve fyzice by nemělo být cílem, ale pouze prostředkem k lepšímu porozumění reálným 
zákonitostem kolem nás. Již pátým rokem na našem gymnáziu používáme ke zkoumání mechanických pohybů 
těles jako vhodný doplněk teoretické výuky mechaniky metodu zaznamenání reálného experimentu pomocí 
videokamery a jeho následné zkoumání pomocí programu World in Motion. Je to komerční software, v ceně 
dostupné pro většinu škol (podrobněji viz http://www.physicstoolkit.com), ale existují i více či méně vhodné 
freeware alternativy, např. AviMeca (http://www.ac-rennes.fr/pedagogie/scphys/outinfo/log/avimeca/am_h.htm), 
AviStep (http://www.ac-amiens.fr/pedagogie/spc/phydoc/ressources/sciences_avistep.html), případně komerční 
Cineris.

Popis metody:
 Hlavní předností této metody zkoumání mechanických pohybů je její reálnost, rychlost, modernost a 

aktivní zapojení studentů. Při výuce ji lze využít hned několika způsoby:
- studium již nahrané videosekvence (asi 200 dodáno s programem World in Motion), vhodné při výkladu 

učitele na doplnění nových poznatků, nebo reálného experimentu v hodině fyziky (demonstrace)
- natočení vlastní videosekvence a její studium v hodině fyziky (demonstrace)
- studium (předem nahrané, vyučujícím určené) videosekvence samotnými studenty v rámci laboratorních 

cvičení, výstup ve formě protokolu. Vhodné při osvojování si dovedností práce studentů s programem, 
první laboratorní cvičení

- natočení libovolného pohybu samotnými studenty, jeho následné zpracování a prezentace před ostatními 
v rámci laboratorních cvičení, diskuse.

Tyto poslední dva způsoby jsou popsány níže:

Studenti sami zpracovávají videosekvence v programu World-in-Motion
Obr. 1
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Rozhodli se např. pro RZP. Sestavili pomocí stativu a vozíčkové dráhy experiment, kde přes kladku působí 
konstantní síla, takže by se v ideálním případě mělo jednat o RZP. Tento experiment nafilmovali a po získání 
videosekvence ve formátu *.avi  v programu zadali údaje jako:

Po zadání vhodného 
počátku souřadné 
soustavy a škály označili 
body polohy vozíčku 
v čase (step = 2 frame) 
Viz obr. 1. Takto 
zachycený pohyb vozíčku 
už lze dále zpracovávat, 
viz grafy: s=f(t), v=f(t), 
a=f(t), Ek=f(t)



Výhodou programu je i to, že umožňuje export naměřených dat a lze je dále zpracovávat, např. 
v programu MS Excel.

Toto rychlé zpracování reálného pohybu umožňuje využít čas efektivněji na zamyšlení se a diskusi např. 
o vlivu reálného prostředí na grafy vyjadřující závislosti fyzikálních veličin odvozené v teoretických hodinách. 
Navíc v případě, kdy studenti prezentují výsledky své práce před ostatními, s využitím dataprojektoru 
připojeného k počítači, se učí obhajovat své závěry, sdělovat je srozumitelnou formou ostatním, což jsou 
dovednosti, které využijí nejen ve svém budoucím fyzikálním snažení, ale i v běžném životě.



Duha - fyzikální projekt s využitím Cabri Geometrie a Internetu
MICHAL MUSÍLEK1

1 VOŠ zdravotnická a SZŠ, Komenského 234, 500 03 Hradec Králové; Tel.: 495 075 204, e-mail: mim3@zshk.cz 

Již třetím rokem vedu jako lektor kurzy ICT ve výuce matematiky (jde o jeden z předmětových volitelných 
modulů školení úrovně P v rámci programu informační gramotnost SIPVZ). Hlavním nosným tématem modulu 
je ovládnutí prostředí dynamické geometrie. I když existuje kvalitní alternativní software pro dynamickou 
geometrii, např. Geonexta, svou uživatelskou příjemností a bohatou škálou funkcí vítězí „interaktivní náčrtník“ 
Cabri II Plusb. Práce s ním frekventanty kurzů zpravidla velmi baví a vzhledem k tomu, že velká část z nich má 
aprobaci matematika–fyzika, zařadil jsem mezi ukázkové příklady i mezi návrhy témat závěrečných prací také 
fyzikální úlohy.

Software Cabri Geometrie je skutečně silným nástrojem nejen pro výuku geometrie, ale i některých partií 
fyziky. Z mechaniky můžeme uvést např. znázorňování vektorů a grafické ztvárnění operací s vektory, určení 
těžiště tuhého tělesa, dynamické náčrty jednoduchých strojů. Z optiky se vám jistě okamžitě vybaví tzv. 
geometrická optika. A právě při hledání zajímavých úloh v rámci geometrické optiky jsem narazil na problém 
vzniku duhy a napadlo mne z něj udělat fyzikální projekt pro své žáky.

Otázka vzniku duhy se do středoškolského učiva fyziky tradičně nezařazuje, přestože duhu lidé pozorovali 
mnohem dříve než rozklad světla uměle vyrobeným skleněným hranolem. Přitom se jedná o poměrně 
jednoduché rozšíření látky geometrické optiky, na které stačí středoškolské znalosti fyziky a goniometrie. 
Potřebná teoriec je dostupná na Internetu, kde lze nalézt schématad, vzorce, grafy, vysvětlující texty, kreslené 
obrázky i fotografie duhye. Na druhou stranu se jedná o dostatečně komplexní problém, který v jednom 
dynamickém obrázku spojí aplikaci zákonu lomu i zákonu odrazu světla, kromě hlavní (primární) duhy nám 
umožní zabývat se také duhou vedlejší (sekundární) a přirozenou formou nás donutí využít celou řadu možností 
Cabri Geometrie, jako využití různých barev a typů čar, měření velikosti úhlů, výpočtů pomocí vestavěného 
kalkulátoru, zobrazení objektů v osové souměrnosti či v otočení a dalších. Vytvořené modelyf pak budeme 
dynamicky měnit a zkoumat jejich chování a získané poznatky následně interpretovat na vlastnosti skutečné 
duhy. 

Duha je ovšem tak zajímavé téma, že by bylo škoda se orientovat pouze na žáky s matematickým nadáním. 
Humanitně zaměřené žáky můžeme vyzvat, aby zjistili co nejvíc informací z historie zkoumání duhy. Teorii 
lomu a odrazu světla na dešťových kapkách vyslovil jako první René Descartes, správně vysvětlil úhlovou 
velikost oblouku duhy, ale nedokázal ještě objasnit vznik barev duhy. To dokázal až Isaac Newton a nezávisle na 
něm (a ještě před ním) první velký český fyzik Jan Marek Marci (jehož jméno nese česká spektroskopická 
společnostg). Pečlivé pozorovatele můžeme vyzvat, aby zdokumentovali svá pozorování, zapsali místo a čas 
pozorované duhy, v jakém rozsahu bylo možné duhu pozorovat (celý oblouk, nebo jen část, primární a 
sekundární duhu, či jen primární) a pokud možno duhu vyfotografovali. Umělecky zaměření žáci mohou zjistit, 
na kterých obrazech je zobrazena duha a jakým způsobem a zda je zobrazování duhy či jiných optických úkazů v 
atmosféře typické pro konkrétní období či styl. Fantastům (kteří ovšem dobře pochopili matematický popis jevu) 
můžeme zadat problémovou úlohu z korespondenčního semináře M&M, nazvanou Duha na Titanuh.

Pokud se jedná o časové zařazení projektu „Duha“ do výuky, navrhuji jej vyhlásit ihned po probrání zákonů 
odrazu a lomu světla, pokračovat nejprve získáváním informací na Internetu, následně dát za úkol skupinám 
aktivních žáků vytvořit modely v Cabri Geometrii (u různých skupin mohou být na různé úrovni), ohodnotit 
jednotlivé modely, případně navrhnout jejich vylepšení. Teprve potom bych vyhlásil druhou fázi projektu, v níž 
se dostane na pohled historický, umělecký či dokumentární. Druhé fázi je potřeba dát dostatečný časový prostor, 
třeba i přes hlavní prázdniny. Druhou fázi projektu bych uzavřel malou „konferencí“, ve které by žáci 
prezentovali své práce o duze z různých úhlů pohledu.

Tento text je pouze hrubým náčrtem fyzikálního projektu. V živé přednášce na konferenci je doplněn jednak 
ukázkami dynamických geometrických modelůf, které objasní vznik oblouků primární a sekundární duhy, jednak 
prezentacemi schémat, grafů a fotografií z různých zdrojů na Internetu. Zde uvádím pouze tři obrázky pro 
ilustraci. Věřím, že alespoň pro některé posluchače mé krátké přednášky bude projekt „Duha“ inspirací a že něco 
podobného se svými žáky v praxi vyzkouší.

ahttp://geonext.uni-bayreuth.de/
bhttp://www.cabri.com/
chttp://kekule.science.upjs.sk/fyzika/ucebnetexty/doplnkove/lucovaoptika/02.htm
dhttp://ukazy.astro.cz/duha.php
ehttp://ukazy.astro.cz/galerie-duha.php
fhttp://www.zshk.cz/mefisto/duha/
ghttp://www.spektroskopie.cz/
hhttp://mam.mff.cuni.cz/index.php3?stranka=archiv&menu=1&tn=0&cis=6&pg=01&roc=XI

file:///C:/marie/KONFERENCE/2006/e_sbornik/prispevky/musilek/mim3@zshk.cz


Pozorovatelné části duhy

Model odrazu slunečního paprsku v dešťové kapce

Výpočet a grafické znázornění duhové funkce



Stavebnice MindStorms for Schools a program RoboLab
JANA PASTYŘÍKOVÁ
Základní škola Komenského 2, 591 01 Žďár nad Sázavou; Tel.: 566 625 515, e-mail: jpastyrikova@2zszdar.cz

Základem stavebnice je programovatelná kostka RCX a IR věž, která má na starosti komunikaci mezi 
kostkou a počítačem. Kromě toho stavebnice obsahuje asi 800 dalších dílků. Jedná se jak o  běžné LEGO 
kostičky, kola, převody, osy, spojky atd., tak i o aktivní součástky - elektromotory, žárovky a senzory. Ke 
stavebnici patří také  příručka s náměty. Ze stavebnice je možné sestavit celou řadu pohyblivých modelů. 
Funkce modelu je určena programem připraveným v počítači pomocí SW Robolab. Do kostky lze najednou 
nahrát až 5 různých programů. Kostka je schopná pomocí programu vyhodnotit údaje dodávané senzory 
(tlakový, světelný, rotační, tepelný) na vstupní porty a řídit akce na výstupních portech (žárovky, motory). 
Můžeme tedy např. sestrojit auto, které je řízeno intenzitou osvětlení v okolí, auto, které dokáže objet 
překážku, protože umí zareagovat na tlak, fotobuňku, klimatizaci místnosti závisející na teplotě… Naopak - 
pomocí senzorů lze také měřit a naměřené hodnoty v počítači dále zpracovávat.
Programuje se v příjemném grafickém prostředí. Pracuje se s ikonami, které je třeba navzájem správně 
pospojovat. Žáci tak stále vidí strukturu programu a nemusí se trápit se syntaxí jazyka (středníky, 
dvojtečky…). Program umožňuje pracovat s cykly, větvením (podmínka, paralelní větvení), proměnnými, 
podprogramy… Je také možné naprogramovat komunikaci mezi několika kostkami.
Jedna souprava je určena pro práci 2 – 4 žáků, žáci jsou tedy vedeni ke spolupráci a k rozdělení rolí při 
přípravě modelu. Program je ale možné nahrát na všechny počítače v učebně, takže žáci mohou programovat 
i samostatně (to považuji za důležité hlavně v případě, že se práci s programem teprve učí).
Naše škola otevírá od roku 2002 třídu s rozšířenou výukou informatiky. Chtěla jsem dětem nabídnout něco 
navíc (mimo MS Office, digitální fotografii, internet, základy hardware). Programování se věnujeme v 6. 
třídě (Baltík), dál jsem dlouho váhala, který programovací jazyk zařadit. Stavebnici jsem zatím vyzkoušela 
v 9. ročníku. Robolab nám nabídl příjemné prostředí, přehledný záznam a okamžitý efekt ve formě 
pohyblivého modelu. Bylo tak možné na jedné straně zaujmout žáky, kterým se jinak do programování moc 
nechtělo a na druhé straně dát prostor k realizaci těm, kteří chtěli něco skutečně vymyslet a vytvořit. Postup 
výuky jsem shrnula v jednoduché „metodice“, která je k dispozici na našich webových stránkách – 
www.2zszdar.cz. 
Další informace lze najít na www.eduxe.cz (český distributor) a www.lego.com/education (dánský výrobce).

Ukázky ze závěrečné práce (podrobnosti na našem webu)

  

   

Pouťové atrakce (lavice, centrifuga), dopravní pás, různé typy aut se senzory

mailto:jpastyrikova@2zszdar.cz


Projekt
 „Tvorba výukových a pracovních listů pro žáky s poruchami zraku“

Autoři: Anna Pečenková, ZŠ Kraslice, Havlíčkova 1717,PS 35801
Ivana Svobodová, ZŠ Kraslice, Havlíčkova 1717,PS 35801
Olina Lukašáková, ZŠ Kraslice, Havlíčkova 1717,PS 35801
Zdeněk Pečenka, ZŠ Kraslice, Havlíčkova 1717,PS 35801

Naše práce na projektu započala v září 2005. Na úvodní schůzce 
jsme si  stanovili  kriteria  a  východiska o které se bude naše práce 
opírat. Byl nakoupen potřebný materiál a vybavení pro naši práci. 

Protože  se  jedná  o  doplňkové  listy  k slabikáři  pro  1.  ročník, 
zvolili jsme metodický postup poznávání jednotlivých písmen i celý 
proces  získávání  čtenářských  dovedností  analogický  s postupem 
běžně používaným žáky prvních tříd.

Naše listy obsahují kromě sloupců slov na procvičování a jednoduchých článků doplněných obrázky, také 
různá cvičení zrakové paměti a představivosti (např. čím se liší dva obrázky, doplň chybějící části,  dokonči 
obrázek, hledej  a vybarvi  stejné tvary….),  rébusy, křížovky a v závěru pohádky. Většinu listů vytváříme na 
počítači s použitím bezpatkového písma VERDANA velikosti 36. Snažíme se o přehlednost a barevnost textů 
(nejčastěji  kombinace  červené,  modré,  zelené  a  černé  barvy)  vzhledem  k typu  zrakového  postižení.  Také 
vkládáme do textů obrázky, které musí mít kontury a být co nejjednodušší a barevně výrazné. Listy bude možné 
zalaminovat nebo vložit do eurodesek, aby se na ně dalo psát fixem 
stíratelným za sucha (na bílé tabule). Texty tvoříme na šířku, protože 
se dětem s poruchou zraku lépe pracuje. Mohou si je přitáhnout blíž 
k očím. 

V současnosti máme praktickou část pracovních listů hotovou. 
Listů jsme vytvořili asi 100. 

 Použitelnost  pracovních  listů  ověřujeme  u  dívky  se 
slabozrakostí,  která  navštěvuje  druhou  třídu  naší  školy  a  také  na 
dětech partnerské školy v Krupce. Práci konzultujeme se zrakovou 
terapeutkou FN v Motole v Praze a také listy nabídneme k ověření na 
jiných školách, kde pracují s podobně postiženými dětmi.

V pracovních  listech  používáme  České   kliparty   Zoner  a 
kliparty Word.



Současné trendy v metodice výuky programování
RUDOLF PECINOVSKÝ
Vysoká škole ekonomická Praha, Fakulta informatiky a statistiky; Amaio Technologies, Inc; 
Tel.: +420 603 330 090, e-mail: rudolf@pecinovsky.cz

Úvod
Programování doznalo v posledních 25 letech řadu 
naprosto zásadních změn. Měnily se nejenom 
používané programovací jazyky, ale měnila se i 
filozofie celého programování. Dávno již skončily 
doby, kdy programátoři vyvíjeli většinou samostatné 
programy a potřebovali se vedle syntaxe použitého 
jazyka naučit především dovednostem, jak správně 
algoritmizovat ten či onen problém. Nyní se musí 
místo toho naučit začleňovat své programy do 
existujících systémů, ovládat řadu nejrůznějších 
technologií a standardů a zvládat rozsáhlé knihovny.

Ať si to již připouštíme nebo ne, většina obtížných 
algoritmických problémů je nyní již vyřešena a jejich 
řešení jsou zařazena do běžně dostupných knihoven. 
Současné programování již dávno opustilo doby, kdy 
jsme je mohli zařazovat mezi umění, a přesunulo se do 
kategorie technologií. Základní dovedností, kterou 
musí současný programátor ovládat, není vymýšlení 
nových postupů, ale především správná aplikace 
postupů dříve vymyšlených. 

Dosavadní historie vývoje nejrůznějších 
programovacích nástrojů a knihoven však přinesla 
řadu nových poznatků a zkušeností. Jedněmi z 
nejdůležitějších bylo docenění významu 
znovupoužitelnosti a snadné modifikovatelnosti dříve 
vytvořených programů. Znovupoužitelnost a snadná 
modifikovatelnost jsou v současné době klíčovými 
zaklínadly všech zkušených programátorů a manažerů 
softwarových projektů.

Optimální by bylo, kdyby se stejně jako vlastní 
programování vyvíjela i metodika jeho výuky. 
Bohužel, jak sami jistě víte, metodika výuky se ve 
většině oblastí za vývojem daného předmětu výrazně 
opožďuje. Sebekriticky si přiznejme, že mnozí učitelé 
často připravují žáky na styl programování, který 
možná byl před 20 lety progresivní, ale v současné 
době je již dávno překonaný. O to překonanější bude v 
době, kdy budou jejich studenti vstupovat do praxe.

V současné době se při vývoji prakticky všech 
velkých projektů používá objektově orientované 
programování. Prakticky všechny vysoké školy a s 
nimi i značná část středních škol proto učí své 
studenty programovat objektově. Na špičkových 
vzdělávacích pracovištích a konferencích pedagogů se 
již neřeší otázka, zda učit objektově orientované 
programování, ale jak je učit. Tomuto tématu bych 
chtěl věnovat i tento příspěvek.

Světový standard pro vstupní kurzy 
programování
Vstupní kurzy programování bývají ve světě 
označovány zkratkou CS1 (Computer Science 1) a na 
ně navazující kurzy pak zkratkou CS2. Tyto kurzy 
přitom přestávají být výsadou univerzit, ale postupně 

se stávají součástí učebních plánů i na řadě středních 
škol. Jejich jednotné označení a relativně jednotné 
požadavky na výstupní znalosti jejich absolventů 
usnadňují celosvětovou diskusi o jejich náplni i o 
metodikách výuky.

Od šedesátých let se jednou za čas sejde skupina 
odborníků z vědeckých společností IEEE-CS 
(Computer Society of the Institute for Electrical and 
Electronic Engineers – Computer Science) a ACM 
(Association for Computing Machinery) a specifikují 
požadavky na osnovy těchto kurzů. Tato kurikula 
vyšla postupně v letech 1968, 1978, 1991 a poslední () 
pak na konci roku 2001. 

Jak začít
Mají-li si žáci nějakou látku důkladně osvojit, není 
možné začít s jejím výkladem až někdy před koncem 
příslušného kurzu. Tato zásada je obzvlášť důležitá u 
předmětů, u nichž nestačí se látku pouze naučit, ale je 
nutné si ji postupně osvojit vyřešením řady 
praktických úloh.  Do této kategorie předmětů patří i 
výuka programování.

Jak jsem řekl, požadavky kladené v současné době 
na absolventy těchto kurzů jsou shrnuty v doporučení . 
Toto doporučení zmiňuje několik základních přístupů 
k počátečním etapám výuky:

Nejdříve hardware (Hardware-first) 
Jeho zastánci tvrdí, že k tomu, aby studenti dokázali 
správně programovat, musí nejprve vědět, jak je 
počítač konstruován, protože jedině tak si mohou 
představit, jak bude jejich program prováděn. Výuka 
začíná výkladem spínacích obvodů, konstrukcí 
registrů a aritmetických jednotek, a teprve poté 
pokračuje výkladem konstrukce programů ve 
strojovém kódu a následně ve vyšších programovacích 
jazycích. Tato koncepce se uplatní pouze v několika 
speciálních oborech, protože většinou, zejména pak 
při tvorbě rozsáhlých aplikací, je považováno za 
optimální, je-li programátor od hardwaru co nejvíce 
odstíněn.

Nejdříve algoritmy (Algorithms-first)
Tento přístup nevyužívá k výkladu některého z 
existujících jazyků, ale vykládá základní algoritmy za 
použití pseudokódu. Studenti se nejprve učí základní 
principy, aniž by se zdržovali laděním nějakých 
programů. Zkušenost však ukazuje, že právě absence 
této zpětné vazby a nemožnost si vše vyzkoušet je pro 
studenty silně demotivující.

Nejdříve příkazy (Imperative-first)
Klasická, a jak odhaduji, u nás stále nejpoužívanější 
metodika výuky. Při ní se studenti nejprve seznámí s 
klasickými programovými konstrukcemi a teprve pak 
s případnou objektově orientovanou nadstavbou. 
Zkušenost však ukazuje, že takto připravovaní studenti 



se nesžijí s objektově orientovaným paradigmatem tak 
dobře, jako studenti, kteří začali výuku hned prací s 
objekty, což je vzhledem k současnému významu OOP 
považováno za velký handicap tohoto přístupu. 

Nejdříve funkce (Functional-first)
Tento přístup zavedli v osmdesátých letech v MIT. 
Jeho výhodou je sjednocení počáteční úrovně 
studentů, protože se zde setkají s jazykem, jehož 
filozofie je výrazně jiná než filozofie jazyků hlavního 
proudu. Tato odlišnost ale na druhou stranu mnohé ze 
studentů demotivuje, protože se nechtějí učit něco, co 
pak ve své praxi přímo nepoužijí.

Nejdříve objekty (Objects-first)
Tato koncepce vychází ze skutečnosti, že OOP je 
zdaleka nejpoužívanější metodikou programování a 
mají-li si je studenti opravdu osvojit, musí se s ním 
setkávat od samého počátku výuky. 

Nevýhodou tohoto přístupu je, že objektově 
orientované jazyky bývají koncipovány jako 
komplexní a pokud vyučující začne studenty 
seznamovat s daným jazykem v jeho plné šíři, 
připadají si studenti jejich složitostí zcela zahlceni. Je 
přitom jedno, zda jde o složitost vlastního jazyka, jak 
je tomu např. v případě jazyka C++, nebo o složitost 
standardní knihovny, jak je tomu v případě jazyka 
Java. 

Kurzy vedené tímto přístupem je proto třeba 
koncipovat tak, aby k tomuto zahlcení nedošlo. Přes 
tuto drobnou nevýhodu je přístup Object- first v 
současné době nejrozšířenější.

Nejdříve celkový přehled (Breadth-first)
Zastánci této koncepce tvrdí, že by se studenti měli 
nejprve seznámit s problematikou počítačové vědy 
v co největší šířce, a teprve pak se soustředit na takové 
detaily, jakým je např. programování. Studenti 
prošedší takovýmito kurzy přistupují k řešení 
problémů z většího nadhledu a jsou jej často schopni 
chápat v celé jeho šíři. Kritici však této koncepci 
vytýkají, že odkládá výuku programování a tím i na ni 
navazující předměty o jeden až dva semestry, což není 
vždy vyváženo lepšími znalostmi studentů.

Strukturované versus 
objektově orientované programování
Než se rozhovořím o tom, jak co nejlépe učit OOP, 
pokusím se nejprve přiblížit těm, kteří ještě nejsou 
v OOP zcela doma, hlavní rozdíly mezi objektově 
orientovaným programováním a metodikami, které mu 
předcházely – především modulárním a 
strukturovaným programováním.

Předchozí metodiky se soustředily na vymýšlení 
postupů jak vyřešit zadanou úlohu. Byla-li úloha 
složitější, rozdělila se na několik úloh jednodušších, 
které se pak vývojáři snažili řešit pokud možno 
samostatně. Základním stavebním kamenem těchto 
programů jsou procedury a funkce, které mívají v 
průměru několik desítek příkazů.

Objektově orientovaní programátoři postupují 
poněkud jinak. Chápou svůj program jako simulaci 

reálného či virtuálního světa, a proto se pokouší 
nejprve tento svět popsat. Zjišťují, jaké se v tomto 
světě nacházejí objekty, jaké mají tyto objekty 
vlastnosti a jak spolu komunikují. Veškeré dění pak 
převádějí na posílání zpráv mezi objekty. (Usedá-li 
např. nějaká osoba ve hře na židli, pošle židli zprávu o 
tom, že se ji zatěžuje svoji vahou a židle na tuto 
zprávu odpoví bud tichým mlčením, nebo hlasitým 
zhroucením se.) Vlastní program pak vytvářejí jako 
popis těchto objektů a zpráv, které si objekty mezi 
sebou navzájem posílají. 

Na zprávy, které danému objektu posílají jiné 
objekty, reaguje objekt zavoláním příslušných metod, 
což jsou části kódu definující reakci objekty na zaslání 
dané zprávy. Metody jsou ekvivalenty klasických 
procedur a funkcí. Na rozdíl od nich však bývají 
výrazně jednodušší – mívají většinou od jednoho do 
deseti příkazů. Metody, které by měly více než 20 
příkazů, jsou v dobrých programech spíše výjimečné.

Délka metod je ale pouze vedlejší důsledek jiné 
filosofie přístupu k řešení problému – jiného 
paradigmatu. Hlavní výhody objektového přístupu 
jsou:

Zmenšení sémantické mezery
Jedním z důležitých přínosů OOP je zmenšení 
sémantické mezery mezi „lidským“ a 
„programátorským“ popisem problému a jeho řešení. 
Popis funkce objektového programu je daleko bližší 
popisu, jakým si daný problém a jeho řešení popíšou 
mezi sebou lidé. Tvůrci program pak daleko lépe 
chápou vztah programu k simulované skutečnosti a 
mohou funkci programu snáze vysvětlit i jeho 
zadavateli. Dochází proto k mnohem méně 
nedorozuměním mezi zadavatelem programu a jeho 
řešiteli.

Zapouzdření implementace
To, že program by měl co nejméně prozrazovat o tom, 
jak to dělá, že umí to, co umí, hlásaly knihy, 
zabývající se správnou metodikou programování, již 
od šedesátých let minulého století. Autoři 
předobjektových metodik a programovacích jazyků 
však důležitost dodržování této zásady dostatečně 
nedocenili, takže jejich metodiky a jazyky pro 
dosažení tohoto cíle příliš prostředků nenabízely. 
Naproti tomu OOP staví zapouzdření implementace ve 
stupnici hodnot na jednu z nejvyšších příček a nabízí 
proto i řadu prostředků, jak je zabezpečit.

Modifikovatelnost kódu
V dobách, kdy se prosazovaly jednotlivé 
předobjektové metodiky, si tvůrci programů 
neuvědomovali nutnost tvorby modifikovatelného 
kódu. Teprve v průběhu posledních 20 let se 
ukazovalo stále jasněji, že jedinými programy, které 
nebudou nikdy modifikovány, jsou programy, které 
jsou tak špatné, že si zákazníci raději koupí nový, 
dražší program, než aby žádali autory stávajícího 
programu o jakékoliv vylepšení. Prakticky každý 
program, který je jen trochu dobrý, dozná v průběhu 
svého života řadu změn a vylepšení. Objektově 



orientované jazyky proto, na rozdíl od svých 
předchůdců, nabízejí řadu prostředků, které umožňují 
vytvořit program tak, aby jeho pozdější úpravy 
vyžadovaly jen minimální úpravy jeho zdrojového 
kódu.

Nutnost modifikovatelnosti kódu stoupla zejména 
tehdy, když programátorům začalo docházet, že 
nezávisle na tom, jak pečlivě a dokonale bude 
provedena počáteční analýza, stejně se bude kód 
měnit. Nezáleží na tom, jestli byla v analýze chyba 
nebo jestli zákazník přišel s novou specifikací toho, co 
se má vlastně naprogramovat. Důležité je, že původní 
řešení je třeba upravit a že tato oprava musí vyjít co 
nejlevněji.

Znovupoužitelnost hotových částí
Ti starší z nás ještě zažili doby, kdy svět nebyl ještě 
zaplaven nejrůznějšími programy řešícími ten či onen 
problém. Značná část řešených problémů byla řešena 
poprvé a tvůrci programů nemívali příliš často 
příležitost zjednodušit si práci tím, že použijí jiný 
program, který řeší podobnou problematiku nebo 
alespoň její část. Postupem času sice vznikly 
nejrůznější knihovny, ale při jejich používání se 
museli programátoři omezit na řešení nabídnutých 
autory daných knihoven a většinou neměli žádnou 
možnost je upravovat, vylepšovat a přizpůsobovat 
jejich vlastnosti svým požadavkům. 

OOP se řídí heslem: „Kolo není třeba pokaždé 
znovu vynalézt, ale stačí je jen znovu použít!“ 
Přineslo několik konstrukcí, které na jedno stranu 
výrazně usnadňují nerůznější modifikace chování 
kódu převzatého z jiných zdrojů a na druhou stran 
také konstrukce umožňující definovat kód tak, aby byl 
co nejlépe znovu použitelný a usnadňoval případné 
modifikace.

Návrhové vzory
Starší programovací jazyky neumožňovaly nijakou 
výraznou typizaci používaných postupů. Veškerá 
typizace se omezovala na algoritmy řešící tu či onu 
třídu úloh nebo na obecné metodologie. Oblast 
definice architektury celého systému a jeho 
jednotlivých částí zůstávala odkázána zcela na 
zkušenosti a intuici architekta. Nové prostředky a 
možnosti, které přineslo OOP, umožnily definici tzv. 
návrhových vzorů, které bychom mohli přirovnat k 
programátorské verzi matematických a fyzikálních 
vzorečků: kdo je zná, nemusí je odvozovat a je proto s 
řešením mnohem dříve hotov a navíc dělá méně chyb.

Shrnutí
Každá z výše uvedených přednosti vede k 
efektivnějšímu vývoji a spolehlivějšímu, 
robustnějšímu a snáze spravovatelnému kódu. 
Produktivita vývoje a kvalita výsledného kódu byly 
hlavními důvody, proč všechny významné 
programátorské firmy v průběhu osmdesátých let 
minulého století přešly na OOP a proč si v současné 
době téměř nikdo netroufne vyvíjet opravdu veliký 
projekt jinak než objektově.

Oblíbené námitky proti výuce OOP
Na téma výuky OOP jsem publikoval již řadu článků. 
Pro vás byly asi nejdostupnější články na serveru 
Česká škola. Ti z vás, kteří tento server sledují, si 
možná vzpomenou, jak vášnivě někteří učitelé 
obhajovali „staré dobré strukturované programování“. 
Námitky proti zaváděné výuky OOP do základních a 
středních škol byly hlavně následující:

OOP je pouze módní vlna
OOP má delší historii než strukturované 
programování. Hnutí za strukturované programování 
odstartoval Dijkstrův článek Go To Statement 
Considered Harmful přednesený v roce 1968. Prvním 
objektově orientovaným jazykem ale byl jazyk Simula 
I, který se narodil v letech 1962 až 1965 (viz např. ) a 
do své nejslavnější verze Simula 67 byl dotažený o 
dva roky později.

Strukturované programování se však ujalo rychleji, 
protože jeho zásady byly mnohem jednodušší a pro 
průměrného programátora pochopitelnější, takže se 
mezi programátorskou veřejností snáze prosazovaly. 
Naproti tomu skutečné výhody OOP byly v průběhu 
času teprve odhalovány a přiznejme si, že řada 
programátorů programujících v OOP jazycích (a 
bohužel i řada vyučujících, kteří OOP přednáší) 
zásady správného OOP nepochopila dodnes.

Objektové programování se začalo výrazněji 
prosazovat v osmdesátých letech s příchodem jazyka 
C++ a zcela ovládlo pole v devadesátých letech, 
zejména pak po příchodu jazyka Java. Za celou tu 
dobu jeho pozice stále sílí a v dohledu není zatím ani 
náznak nějaké ještě lepší alternativy.

OOP vytváří nespolehlivé programy
Oblíbenou námitkou kritiků bývá věta: „Podívejte se, 
jak nespolehlivá jsou objektová Windows a porovnejte 
je třeba s programem XYZ, který není naprogramován 
objektově.“ 

Tady lze pouze namítnout, že tak rozsáhlý program 
jako je operační systém Windows není v lidských 
silách bez použití OOP s rozumnými náklady vůbec 
naprogramovat. Programy této míry obludnosti jsou 
bez OOP s akceptovatelnými náklady a 
akceptovatelnou spolehlivostí a udržovatelností 
nenaprogramovatelné.

Každopádně firmy, kterým na spolehlivosti 
objednaných programů maximálně záleží, např. banky, 
již ani jiný, než objektově vytvořený program 
neakceptují. 

OOP je pro naše studenty příliš obtížné
Moje zkušenosti ukazují, že OOP je pro děti snáze 
stravitelné než pro dospělé, zkušené programátory. Ti 
mají s jeho naučením mnohem větší problémy.

Kroužky, v nichž jsem učil, prošla řada 12letých 
dětí a žádné nemělo s pochopením OOP nějaké 
zvláštní problémy. Zato dospělí, které přeškoluji z 
klasického programování na objektově orientované, 
zápasí s objektovou orientovaností mnohem více. 
Obdobné problémy měly i děti, které přišly do mého 
kroužku již se znalostí klasického programování, a 



museli se proto nejprve odnaučit některé ze svých 
dosavadních nevhodných návyků.

Základ úspěchu dětí tkví v tom, že děti nemají 
nutkavou potřebu zasadit nové poznatky do kontextu 
stávajících znalostí. Děti jsou totiž zvyklé se učit něco, 
s čím se doposud nepotkaly a k čemu teprve 
dodatečně přiřadí potřebný kontext.

Naproti dospělí tuto potřebu mají a vše, co o OOP 
prohlásím, se zpočátku pokoušejí interpretovat 
prostřednictvím takového programování, s nímž mají 
své zkušenosti. Základem jejich úspěšné a efektivní 
výuky je proto uvést je co nejdříve do prostoru, v 
němž nebudou moci své dosavadní zkušenosti použít, 
a budou nuceni (stejně jako děti) vybudovat vše od 
základů.

Většina absolventů bude beztak programovat jen 
webové stánky a tam OOP nepotřebuje
Podíváte-li se na nabídky pracovních míst, zjistíte, že 
programátoři, kteří nezvládají objektově orientované 
programování, jsou stále hůře uplatnitelní. 
Nebudeme-li se dívat pouze na současný stav, ale 
pokusíme-li se nahlédnout do doby, kdy budou naši 
absolventi odcházet do praxe, bude uplatnění 
neobjektového programátora téměř vyloučené.

Dosavadní zkušenosti
Moje zkušenosti s výukou OOP pocházejí ze čtyř 
zdrojů:
• zájmové kroužky programování navštěvované 

dětmi ve věku od 11 do 16 let,
• studenti VŠE v předmětu základy programování,
• dospělí, kteří se rozhodnou naučit programovat,
• profesionální programátoři přecházející z 

klasického programování na programování 
objektově orientované.

Se všemi uvedenými kategoriemi studentů mám 
obdobné zkušenosti: ti, kteří ještě nikdy 
neprogramovali, mají sice na počátku více problémů s 
napsáním byť jednoduchých programů, protože jim 
zpočátku dělá potíže syntaxe. Objektová technologie 
je však nezaskočí, protože se ji nesnaží interpretovat 
na základě neobjektových zkušeností (jak také, když 
žádné nemají) a naopak lépe odpovídá jejich 
dosavadním návykům z reálného světa.

Naproti tomu ti, kteří již programovali a chtějí 
pouze zvládnout novou technologii, nemívají 
problémy se syntaxí, ale zase jim chvilku trvá, než se 
naučí, že při OOP musejí myslet trochu jinak. 
Úpěnlivě se drží svých dosavadních zvyklostí a 
některé nové zásady, které si s jejich dosavadními 
zkušenostmi protiřečí, si osvojují problematicky.

Osvědčila se mi proto metodika, kterou s oblibou 
charakterizuji slovy co nejdříve jim podříznout větev 
dosavadních zkušeností, na které sedí. Tato metodika 
doporučuje studenty co nejdříve uvádět do situací, 
které s jejich dosavadními zkušenostmi řešit 
nezvládnou a nezbude jim, než použít objektové 
technologie.

Tento postup se osvědčil i na vysoké škole, kde 
toto časné „podříznutí větve“ do jisté míry sjednocuje 
úroveň studentů, kteří ještě nikdy neprogramovali se 
studenty, kteří přišli s poměrně bohatými 
(strukturovanými) programátorskými zkušenostmi.

Současná trendy
Jak jsem již řekl, objektově orientované programování 
je hlavním proudem v programování již téměř 20 let. 
Přibližně stejně staré jsou i první práce, které 
ukazovaly, že výuka, při níž se práce s objekty probírá 
až v závěru kurzu, nepřináší zdaleka tak dobré 
výsledky jako výuka, při které prací s objekty naopak 
začíná. 

V druhé polovině devadesátých let se na 
konferencích začaly houfně objevovat příspěvky, které 
přinášely první zkušenosti s umístěním výkladu 
objektu na počátek výuky a objevily se dokonce i 
vývojové nástroje, které tento způsob výuky 
vysloveně předpokládaly. Mezi nimi je 
pravděpodobně nejznámější vývojové prostředí 
specializované na výuku – BlueJ. Jednou z jeho 
velkých výhod je, že umožňuje studentům přemýšlet 
přímo nad diagramem tříd a „nezahání“ je hned k 
řádkům napsaného kódu.

V posledních letech se proto metodika Nejdříve 
objekty stala nejrozšířenější metodikou vstupních 
kurzů programování na vysokých školách a stále více 
se prosazuje i na školách středních.

Podíváte-li se na současná témata příspěvků v 
různých konferencích či dokonce na témata celých 
konferencí, zjistíte, že stále sílí názor, že samotné 
umístění výkladu objektů a práce s nimi na počátek 
výuky nestačí. Mají-li se zásady objektově 
orientovaného programování „vrýt studentům 
důkladně pod kůži“, musí se je od samého začátku učit 
dodržovat.

Jedním z častých témat odborných debat je 
zařazení návrhových vzorů (design patterns) v co 
nejčasnějším stádiu výuky. Na toto téma jsou dokonce 
pořádány celé konference a pracovní setkání. 
Nejznámější z nich je nejspíš seminář „Killer  
Examples“ for Design Patterns and Objects First 
pořádaný v San diegu, který se loni konal již počtvrté. 
Termínem killer examples jsou zde označovány 
příklady, které jsou schopny „zabít starou metodiku“, 
protože na nich všichni pochopí, kudy vede ta jediná 
správná cesta.

Metodika „Nejdříve návrhové vzory“
(Podklady pro workshop)
Moje zkušenosti ukazují, že tyto trendy jsou nanejvýš 
opodstatněné. Proto jsem metodiku, kterou jsem 
publikoval v  dále upravoval. Výklad konstrukce 
interface a návrhových vzorů jsem stále přesouval 
blíže k počátku kurzu, až se dostaly na jeho úplný 
začátek (viz ). 

Jednou z klíčových vlastností metodiky je to, že 
studenti nemají za úkol vytvářet nějaké samostatné, a 
proto nutně nesmírně jednoduché programy, ale že 



mají rozšiřovat funkčnost nějakého rozsáhlého 
(alespoň pro ně), předem připraveného projektu. 

Náplň výuky se tak mnohem více blíží potřebám 
praxe, protože převážnou většinou programátorských 
úkolů je právě rozšíření funkčnosti nějakého 
stávajícího projektu vytvořeného navíc většinou 
někým jiným.

První hodina: objekty, testovací metody a význam 
návrhových vzorů
Na první hodině/cvičení se studenti s objekty a třídami 
většinou teprve seznamují. Díky použitému 
vývojovému prostředí mohou přímo oslovovat 
jednotlivé třídy v projektu i jednotlivé vytvořené 
instance. Prohlédnou si strukturu nějakého předem 
připraveného projektu (viz obr. 1) a ujasní si vzájemné 
závislosti a interakce jednotlivých tříd a jejich 
instancí. Osvojí si pojmy třída a instance a naučí se 
vytvářet instance tříd v projektu.

Obr. 1: Diagram tříd úvodního projektu

V této etapě je důležité, aby studenti pochopili, že v 
programech je za objekt považováno opravdu vše, 
včetně toho, co by v běžném životě za objekt 
nepovažovali – např. různé vlastnosti, vztahy, činnosti 
apod. My se to snažíme našim studentům přiblížit tím, 
že hned v prvním projektu, v němž pracují s 
grafickými tvary, narazí na třídy Barva a Směr.

Používáme-li vhodné interaktivní prostředí, jakým 
je např. stále populárnější prostředí BlueJ, mohou 
studenti hned na počátku vytvářet nejenom instance 
tříd, které již v projektu existují, ale mohou definovat i 
svoji vlastní třídu – konkrétně testovací třídu, která si 
ve formě jednotlivých testů zapamatuje operace, jež v 
projektu s jeho třídami a jejich instancemi prováděli. 
Vytvoření vlastní testovací třídy, jejíž testy např. 
nakreslí nějaké zajímavé obrázky, může být při výuce 
na základních a středních školách prvním domácím 
úkolem.

Současně se můžeme seznámit i s prvními 
návrhovými vzory. Takto na počátku nemůžeme 
samozřejmě vysvětlovat konstrukci těchto vzorů, ale 
můžeme je seznámit s typickými úlohami, jež 
návrhové vzory řeší. V našem příkladu s 

geometrickými obrazci upozorňujeme na to, že se v 
něm vyskytuje třída, která nemá žádnou instanci 
(pomocná třída IO), třída mající právě jednu instanci 
(Plátno), třída mající předem známý počet předem 
známých instancí (výčtový typ Směr), třída, která sice 
nemá počet instancí omezen, ale sama jej řídí (třída 
Barva, která neumožní vytvořit dvě ekvivalentní 
instance) a třídy, které mohou mít libovolný počet 
operativně vytvářených instancí (geometrické třídy 
Obdélník, Elipsa a Trojúhelník).

Druhá hodina: první textový program, návrhový 
vzor Přepravka
Druhá hodina je věnována tvorbě prvních textových 
programů a návrhovému vzoru Přepravka.

Nejprve na úvodní hrátky s objekty navážeme 
konstrukcí prázdné třídy (pojmenujeme ji příhodně 
Prázdná), kterou postupně doplníme o konstruktor, 
jenž nakreslí kruh, které jsme minulou hodinu kreslili 
interaktivně. Poté si předvedeme možnosti definice 
přetížených verzí konstruktorů a seznámíme se s 
klíčovým slovem this. 

Nyní přejmenujeme naši prázdnou třídu na Světlo 
a pokračujeme definicí metod, které mají naše světlo 
rozsvítit a zhasnout. Ukážeme si jak definovat 
potřebné atributy a současně si předvedeme, jak 
instance naší třídy se svými atributy pracují. Doplníme 
metodu blikni(), která naše světlo na předem 
definovanou dobu rozsvítí a po jejím uplynutí je zase 
zhasne.

Pokračujeme definicí parametrických metod: 
metody setPozice(int,int), která obrazec přesune 
do nové pozice a metodami getX() a getY(), které 
oznamují, kde se obrazec nachází. Ukážeme si, že k 
definici přístupových metod není třeba vždy definovat 
explicitní atributy, ale že je možné hodnoty těchto 
atributů na poslední chvíli spočítat.

V tuto chvíli upozorníme na těžkopádnost práce s 
hodnotami, které mají více složek a na nemožnost 
definice metody vracející více hodnot. Seznámíme 
studenty s návrhovým vzorem Přepravka a 
definujeme třídu Pozice a v našich třídách obrazců 
zavedeme metody getPozice() a 
setPozice(Pozice), které s přepravkami pracují.

Za domácí úkol dostanou studenti vytvořit 
přepravku pro uchování informací o rozměru obrazců 
a doplnění metod, které budou vracet, resp. nastavovat 
rozměr objektu. Současně dostanou za úkol definovat 
třídu, jejíž instance by vykreslily půdorys auta, které 
má v rozích umístěna světla.

Třetí hodina: interface, návrhové vzory Služebník, 
Pozorovatel
Ve třetí hodině chceme po studentech, kteří ještě 
neznají podmínku ani cyklus, aby pro světlo 
definovali metodu blikej(int), po jejímž vyvolání 
světlo požadovaný počet krát zabliká.

Ti zkušenější sice navrhnou použití cyklu, avšak 
většinou neumí vyřešit doplňující úlohu, aby světlo 
bylo schopno provádět při blikání další činnosti – 
např. aby auto s blikajícími světla dále jelo. 



Seznámíme je proto s návrhovým vzorem Služebník a 
vysvětlíme princip jeho použití. Definujeme pak 
rozhraní IAkční, jehož instance implementují metodu 
akce() a poskytneme studentům třídu Opakovač, která 
nabízí metody umožňující opakovat akci svého 
akčního parametru.

V dalším výkladu upozorníme na nevýhody 
současného projektu, v němž pohybující se obrazce 
přemazávají obrazce, přes něž se přesouvají. 
Otevřeme proto nový projekt, v němž je dosavadní 
třída Plátno nahrazena třídou AktivníPlátno, která 
není klasickým, pasivním plátnem, ale je dispečerem, 
který řídí překreslování obrazců, jež mu byly svěřeny 
do péče.

S aktivním plátnem vstupuje do našich programů 
návrhový vzor Pozorovatel, který implementuje 
pravidlo známé jako Hollywoodský princip: 
„Nevolejte nám, zavoláme vám.“ Ukážeme, jak se 
instance – pozorovatelé u aktivního plátna přihlašují a 
jak pak takové přihlášení ovlivní jejich další život.

Čtvrtá hodina: kalkulačka, návrhové vzory Most a 
Strategie
V další hodině studentům předvedeme program, který 
realizuje jednoduchou kalkulačku. Ukážeme jim, jak 
vhodnou definicí architektury aplikace mohou 
dosáhnout toho, že jedno grafické uživatelské rozhraní 
(GUI) může spolupracovat s několika CPU – např. 
s celočíselnou, reálnou, zlomkovou atd. (viz obr. 2). 
Jako první semestrální práci pak studenti dostanou za 
úkol definovat vlastní verzi CPU kalkulačky.

Obr. 2: Diagram tříd projektu Kalkulačka

Duch výuky
V průběhu celé výuky je třeba studenty neustále 
seznamovat s hotovými programy a ukazovat jim na 
nich, jak se v současné době programuje. Je potřeba, 
aby se co nejdříve naučili „přemýšlet objektově“ a 
vytvářet své programy podle stejných zásad, podle 
nichž byly vytvořeny programy, s nimiž se setkávají 
na hodinách.

Závěr
Objektově orientované programování je v současné 
době zdaleka nejrozšířenějším paradigmatem. Vývoj 
rozsáhlejších programů je jinými technologiemi 
prakticky neřešitelný.

Nejrozšířenější metodikou výuky objektově 
orientovaného programování je metodika Object First, 
která studentům umožní se od samého počátku výuky 
pohybovat v objektovém světě. Tuto metodiku je ale 
výhodné nahradit metodikou Design Patterns First, 
která poskytuje studentům mnohem intenzivnější 
seznámení s moderními programovacími technikami a 
postupy.
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K čemu se dá GPS vlastně použít?

Každého asi napadne navigace při pohybu v neznámém terénu, použití jako navigační pomůcka v letadle, na 
lodi, v dopravním prostředku, ale to jsou jen obecné popisy.

Nejširší skupina uživatelů GPS dnes již není z řad firem, které pomocí GPS zaměřují pozice vysílačů, 
objektů, vrtů, výskytu rostlin a živočišných druhů nebo odběratelů, ale běžní zákazníci, pro které je GPS 
moderní "hračkou" pro dospělé. S GPS je možné zaměřit místo, kde jste v neznámém městě zaparkovali auto, 
takže se nemusíte starat o to,kudy jdete, abyste trefili zpátky, je možné si vytvořit svou vlastní schematickou 
mapku území pro použití např. pro tisk, web nebo orientační hru. S GPS můžete vypočíst výměru parcely tak, že 
ji obejdete nebo objedete automobilem. Přístroj vás samozřejmě provede složitou dopravní situací a to nejen 
kdekoliv na kontinentu. Veškeré své cesty můžete dokumentovat tak, aby se kdokoliv další při návratu do stejné 
lokality uměl v prostředí orientovat.

Použití GPS v různých oborech

 turistika, cykloturistika: navigace v neznámém terénu v kombinaci s mapou i bez, statistika o prošlé 
trase, času, rychlosti a pod. Možnost zaznamenání trasy a zajímavých míst po trase

 motorismus: navigace po silnicích a cestách s mapou i bez, statistika max. a prům. rychlosti, možnost 
ukládání trasy se zpětnou navigací, ukládání svých vlastních bodů a tras

 námořnictví: navigace na moři buď s modely obsahujícími podrobné námořní mapy nebo ve spolupráci 
s papírovou mapou, funkce navigace zpět po projeté trase, alarm pro případ utržení kotvy, navigace 
"muž přes palubu"

 rybaření: možnost záznamu míst na vodní ploše, kde je možné pravidelně vnadit a chytat ryby, při 
použití GPS ve spojení se sonarem možnost vymapování rybích hejn a možnost vytvoření mapy pohybu 
ryb na vodní ploše

 zemědělství: možnost kontroly výměry pozemku při např. zavlažování, sklizni a podobných službách, 
kde se platí od výměry

 botanika, zoologie: možnost protokolace nálezu živočišných a rostlinných druhů kdekoliv na světě
 geologie, geofyzika: zaměření objektů ve volném terénu, navádění na plánované profily měření
 geodézie: vyhledání trigonometrických, polygonových a jiných bodů, zjednodušení a zrychlení práce při 

vytvoření místopisu, přebírání např. trasy u liniové stavby apod.
 logistika: zaměření odběratelů a dodavatelů pro vytvoření logistického modelu
 sběr dat: propojení sběru databázových dat s pozicí objektu - možnost propojení na digitální mapu
 sledování pohybu vozidel a objektů: GPS jako zdroj informace o pozici objektu
 bezpečnostní služby: informace o pozici s možností napojení na bezpečnostní systém

Vhodný přijímač

     Šíře nabídky moderních GPS přijímačů je tak široká, že ke každému z účelů se dá vytipovat několik 
vhodných přijímačů. Zejména v případě kombinace několika účelů použití se vyplatí konzultovat výběr přístroje 
s odborníkem. Ne každý GPS přijímač umí to samé a ani nabídka GPS na trhu není tak úzká, aby se v ní každý 
dokázal orientovat. 
     Dnešní GPS přijímače se dělí na modely mapové (ty, co mají v sobě předehranou mapu a na displeji mohou 
ukázat vaši pozici vzhledem k okolním objektům na mapě, která je většinou orientovaná na silnice a sídla, 
některé modely dokáží dohrávat i další, podrobnější mapy do speciální paměti až do podrobnosti jednotlivých 
ulic) a na modely nemapové.
     Důležitou vlastností je odolnost v extrémních podmínkách - hlavně proti vodě, která je označována zkratkami 
IPX2, IPX4, IPX7, kdy nižší číslo označuje nižší odolnost, IPX2 je proti kapající vodě, IPX7 označuje již 
odolnost na ponoření do vody (30min. v hloubce 1m). Dalším parametrem je výdrž a počet použitých baterií, 
která se pohybuje mezi 12-36 hodinami provozu. Není nic horšího, než stále u GPS měnit baterie.
     Vlastnosti které by se neměli opomenout jsou: přehlednost a velikost displeje, možnost uživatelského 
nastavení jednotlivých funkcí a zobrazovaných hodnot na displeji, komplikovanost ovládání přístroje, 
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příslušenství, která jsou v ceně, možnosti upevnění a celkový vzhled. Nejprodávanějšími modely ručních 
přístrojů jsou dnes eTrex, Legend, eMap. Vyšší komfort (za vyšší cenu) pak nabízí řada Garmin 12MAP nebo 
III+, případně GPSMAP176. 

Komunikační  a transformační software
     Komunikační software se dělí na software, který graficky kreslí informace vyhrané z GPS přijímače a často 
umí pracovat i s naskenovanou mapou a na software, který pracuje negraficky, zato je mnohem jednodušší a plně 
poslouží pro zálohu, či stažení a natažení dat pro základní účely. Programy, až na maličkosti, umí totéž a liší se 
příjemností prostředí, složitostí a přehledností ovládání. 
      Jednodušší software  je označen jako nemapový, složitější, pracující s naskenovanou mapou, jako mapový. 
Nemapové softwary jsou pro ovládání poměrně jednoduché, jedinou nevýhodou pro některé uživatele může být 
anglicky psané menu, ale jelikož se točí několik slov dokola, ani to není problém zvládnout.
     
     Základní funkce programů jsou (a) stahování bodů, navigačních a prošlých tras z GPS do PC, (b) nahrávání 
bodů, navigačních a prošlých tras z PC do GPS, (c) ukládání dat do souborů, odkud se dají opětovně vyvolat
tvorba nových bodů a tras pomocí klávesnice, (d) export a tisk v textovém tvaru.  Příklady nemapových 
programů jsou G7toWin (http://www.gpsinformation.org/ronh/)  a   Waypoint+ 
(http://www.tapr.org/~kh2z/Waypoint/).  Nekomerční mapový software má možnost pracovat s naskenovanou 
mapou, ale i bez ní. Výhodou je, že vidíte grafickou obrazovku i se zaměřenými údaji tak, jako na GPS 
přijímači.  Transformace souřadných systému je zajišťována pomocí nekomerčního programu WGS2JTSK 
(http://janitor.ten.cz/indexj1.htm). 
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Co značí GPS

Globální polohový systém GPS je družicový pasivní radiový systém sloužící k určení polohy, rychlosti a času 
v reálném čase na kterémkoli místě na Zemi. Pro určování polohy uživatele využívá pasivní dálkoměrnou 
metodu. Vzdálenosti uživatele od jednotlivých družic jsou určovány pomocí doby potřebné k absolvování této 
dráhy radiovým signálem vysílaným družicemi. K určení rychlosti pohybu uživatele se využívá Dopplerova 
jevu.

Obecně by se pojmem GPS dala označovat každá technologie nebo systém pro družicovou navigaci. Ovšem 
v dnešní době je tento pojem výhradně brán jako synonymum pro americký systém NAVSTAR.

Struktura systému GPS 

     Systém GPS se skládá ze tří segmentů (podsystémů) - kosmického, řídicího a uživatelského.

a) kosmický segment
Kosmický segment se skládá z 32 družic. Z toho je 24 operačních, 3 záložní ve vesmíru a 5 záložních na 

Zemi, které jsou připraveny k vynesení na oběžnou dráhu během 24 hodin. Družice jsou umístěny ve výšce 
20180 km nad Zemí na šesti téměř kruhových oběžných drahách se sklonem k rovníku 55. Doba oběhu družice 
kolem Země je 11 hodin 58 minut. Vývojovou řadu družic tvoří družice bloku I, II, IIR a IIF. Blok I byly první 
prototypy družic z roku 1978, blok II jsou družice, zajišťující služby GPS od roku 1995, blok IIR jsou výměnné 
družice a blok IIF je následující generace družic, které jsou v provozu od roku 2003.

Družice jsou vybaveny pohonným zařízením, které v případě potřeby umožňují změnu poloh. Vysílají signály 
na dvou nosných frekvencích: 1575,42 MHz (signál L1) a l227,6 MHz (signál L2) se zakódovanými údaji, 
pomocí kterých jsou zabezpečovány funkce systému GPS. V nejbližší budoucnosti bude zprovozněna třetí nosná 
frekvence l176,45 MHz (signál L5). Životnost jedné družice je přibližně 7 až 10 let.

Každá družice je vybavena přijímačem, vysílačem, atomovými hodinami a řadou přístrojů, které slouží pro 
navigaci nebo jiné speciální úkoly. Družice přijímá, zpracovává a uchovává informace předávané z pozemního 
řídícího centra, na základě kterých koriguje svoji dráhu raketovými motory, sleduje stav vlastních systémů a 
podává o těchto skutečnostech informace zpět do řídícího centra. Pro případné problémy je každá družice 
vybavena záložními zdroji. Palubní baterie jsou dobíjeny dvěma slunečními panely.

b) řídicí segment
Řídící segmenty se skládají z monitorovacích stanic na Zemi vykonávající nepřetržité pozorování na 

viditelné družice. Poloha těchto stanic je známa s vysokou přesností - řádově na centimetry. Hlavní řídicí stanice 
shromažďuje data z monitorovacích stanic a centrálně je zpracovává. Určují se pomocí nich tzv. Efemeridy 
(informace o polohách družic), provádějí se korekce hodin, monitorují se funkce družic a získané údaje se 
předávají zpět družicím.

Řídicí segment tvoří 5 monitorovacích stanic (Hawaii, Ascension Island, Diego Garcia, Kwajalein a hlavní 
řídicí stanice MCS (Master Control Station) v Colorado Springs) a 3 pozemní řídicí stanice, které spolupracují s 
hlavní řídicí stanicí. Cílem celého řídicího segmentu je monitorování funkcí každé družice, sledování a výpočet 
dráhy družice, komunikace a zajištění přesného chodu atomových hodin na družicích. Jakákoliv závada na 
družici musí být co nejrychleji operativně řešena.

V současné době existuje několik nezávislých monitorovacích sítí, které provádějí další přesnější určování 
polohy, především pro velmi přesné aplikace (geodézie, geodynamika). Tyto sítě se však nepodílejí na řízení a 
činnosti systému GPS. Uvádí se, že v případě válečného konfliktu je systém GPS málo zranitelný. Hlavní řídicí 
stanice MCS je umístěna v opevněném bunkru ve Skalistých horách v Colorado Springs a má speciální ochranu. 
Družice bloku II jsou vybaveny ochranou proti elektromagnetickému impulsu při jaderném výbuchu. 
Nejcitlivější vzhledem k vojenskému úderu jsou komunikační antény.

c) uživatelský segment
Uživatelský segment se skládá z GPS přijímačů jednotlivých uživatelů, které umožňují přijímat signály z 

družic a získávat z nich informace o své poloze a čase. Uživatelský segment tvoří pasivní přijímače schopné 
přijímat a dekódovat signály z družic. Jejich provoz není spojen s žádnými poplatky za využívání služby.
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Družice vysílají signály, zatímco uživatelský GPS přijímač zjišťuje čas jejich příjmu. Z doby, která uplyne 
mezi vysíláním a příjmem signálů určuje vzdálenost přijímače k družicím. Z nich a z polohy družic v daném 
okamžiku určí přijímač uživatele svou polohu. Polohu družic zjistí z parametrů, které družice vysílají ve formě 
parametrů svých drah. Z těchto parametrů přijímač uživatele vypočítá přesné souřadnice družic.

Přístroje GPS obsahují velmi citlivý přijímač signálů v pásmu 1,5 GHz, přesný zdroj časového signálu 
(hodiny) a vysoce výkonný procesor. Vše se nachází v ultrazvukově hermeticky zapouzdřeném obalu, který je 
naplněn dusíkem. Veškerá zobrazení a komunikace s uživatelem probíhají pomocí přehledného LCD displeje, 
obrazového menu systému, akustických signálů a plochých tlačítek. Rozměry kapesních GPS přístrojů se 
pohybují okolo 10x5x3 cm a jejich hmotnost je přibližně kolem 200 g. Napájení je řešeno pomocí běžných 
tužkových článků (alkalických, NiCd, NiMH) nebo vnějšího napájecího zdroje 10 až 40 V (např. v automobilu).

Většina přístrojů je opatřena konektorem k propojení dvou přístrojů navzájem nebo přístroje a osobního 
počítače. Speciální programy pak umožňují nejen načítat údaje z přístroje, zobrazovat je a uchovávat v počítači, 
ale také přímo na počítači zadávat jednotlivé trasové body, sestavovat z nich trasy různých cest a určovat 
vzdálenosti k vybraným cílům.

Pro příjem a zpracování GPS signálů byly vyvinuty speciální přijímače. Kromě speciálních přijímačů 
určených pro vojenské aplikace, existuje dnes řada dalších typů GPS přijímačů. Většina nejnovějších GPS 
přijímačů má rozměr mobilního telefonu, avšak větší displej a méně kláves. Běžní uživatelé, například turisté, si 
mohou pořídit jednoduché ruční přijímače za pět až deset tisíc korun. Přijímače kombinované s podrobnější 
digitální mapou stojí přes 30 000 Kč, s hlasovým výstupem i přes 100 000 korun. Přijímače pro geodetické účely 
umožňující centimetrová měření stojí i přes půl milionu korun.

Jednotlivé přístroje se navzájem liší, především počtem přijímaných frekvencí (l, 2), maximální velikostí 
napájecího napětí (8 až 40 V), typem miniaturní antény přijímače (vnitřní, vnější), počtem přijímacích kanálů (6 
až 12), maximální měřitelnou rychlostí (166 až l 850 km/h), maximálním počtem uložitelných trasových bodů 
(až 500) a výdrží baterií (12 až 24 hodin). 

Přehled dostupných modelů na trhu je k dispozici na http://www.gpscentrum.cz.

Dostupné systémy

GNSS (Global Navigation Satellite System) je organizační koncept, který by měl zajistit spolupráci GPS s 
dalšími družicovými a pozemními segmenty, které podporují všechny formy navigace. V současné době existují 
dva družicové systémy, které jsou obecně a prakticky bez omezení použitelné ve většině oborů lidské 
společnosti: americký systém GPS a ruský systém GLONASS. Třetí systém - evropský Galileo je ve fázi 
přípravy. Systém GPS je bezplatně přístupný každému, kdo vlastní GPS přijímač a k tomu patřičné programové 
vybavení.

a) NAVSTAR (=GPS)
NAVSTAR (NAVigation System with Time And Ranging) je jen formální název, který byl použit při 

schvalování celého projektu. Provozovatelem tohoto systému je Ministerstvo obrany USA. Vývoj systému GPS 
byl zahájen na začátku 70. let americkým vojenským letectvem. Systém byl nejprve vyvíjen pro navigaci rychle 
se pohybujících objektů (letadel, řízených střel, kosmických objektů atd.). Od roku 1993 je plně funkční a vedle 
navigačního využití poskytuje velké množství geodetických aplikací využitelných pro vojenské i civilní potřeby. 
Jeho realizace byla popsána v předešlém textu.

b) GLONASS
Ruský navigační systém GLONASS (GLObalnaja NAvigacionnaja Sputnikova Sistema) je výsledkem 

studené války v době, kdy byl v USA vyvíjen systém GPS. Princip GPS a GLONASS je totožný, oba systémy se 
však navzájem liší v několika bodech. Zatímco GPS družice používají stejnou frekvenci, ale odlišné kódy pro 
individuální identifikaci, družice GLONASS vysílají stejné identifikační kódy na odlišných frekvencích. Oproti 
GPS jsou signály GLONASS dostupné civilním uživatelům bez omezení. Oběžné dráhy systému GLONASS 
jsou nižší (19 000 km) a družice mají nejenom nižší životnost (3 roky), ale i problémové fungování. Problémy 
ruské ekonomiky se promítají i do technických oblastí, a ty se projevují i v kvalitě systému GLONASS.

Tento systém nepracuje s plným počtem družic, neumožňuje celosvětové pokrytí po celý den a je velmi 
nespolehlivý (Vejraška 2000). Z tohoto důvodu se na oběžných drahách vystřídaly již 73 družice systému 
GLONASS. GLONASS nikdy nevnášel do svých signálů záměrné nepřesnosti. Má však k dispozici pouze 16 
operačních družic, které jsou občas velmi nespolehlivé, a tak se stává, že několik hodin systém nefunguje.

Budoucnost systému GLONASS je z finančních důvodů ohrožena. Po rozpadu Sovětského svazu v roce 1991 
se financování systému zhoršilo, což se projevilo na jeho spolehlivosti. Bylo vypuštěno méně družic a v kosmu 
operují i družice s prošlou životností. V současné době je na oběžných drahách pouze 7 operačních družic (oproti 
24 systému GPS). Podrobné informace o systému GLONASS jsou na adrese http://www.rssi.ru.



c) GALILEO
Systém Galileo je výsledkem snahy evropských států o vytvoření vlastního navigačního systému. Hlavním 

argumentem pro jeho ustanovení byla nezávislost na americkém systému GPS a jeho pravidlům užívání i na 
systému GLONASS a jeho nespolehlivosti. Důvody byly především civilní, nikoli vojenské. Systém Galileo je v 
současné době řízen a financován jako veřejně soukromé sdružení, tedy Evropskou unií, obchodními a 
průmyslovými subjekty.

V současné době je v kosmu teprve první družice Galilea, je však již rozhodnuto jaké služby bude systém 
Galileo poskytovat. Rozdíl od systému GPS, který je k dispozici zcela zdarma, je také v nutnosti platit za užívání 
služby CAS1.

Zatímco systém GPS je vybudován na technologii sedmdesátých let (i když signál L5 je signálem nové 
generace), je systém Galileo produktem spojení nejmodernějších technologií konce devadesátých let. První 
družice by mělybýt podle plánu vypuštěny v roce 2004, plně funkční by měl být celý systém v roce 2008. 
Podrobné informace o celém projektu Galileo jsou na internetové adrese http://www.galileosworld.com.

Koncepce GPS

Koncepce GPS vychází z 5 myšlenek tzv. 5 základních stavebních kamenů GPS, kterými jsou (a) rozmístění 
družic, (b) přesné měření vzdáleností od družic, (c) dokonalá časová synchronizace,  (d) určení přesné polohy 
družice a (e) ionosférické a atmosférické zpomalení signálu.

a) Rozmístění družic
Každá z 24 družic představuje referenční bod při určování polohy libovolného místa na Zemi.  Rozmístění 

družic nad Zemí splňuje požadavek, aby k měření byl k dispozici dostatek družic. Měření je založeno na 
triangulaci, kdy pozice GPS přijímače na Zemi je jedním z vrcholu trojúhelníku.  Dráhy družic jsou vypočteny 
tak, aby v daném okamžiku byl v kterémkoliv místě na Zemi viditelný nad obzorem dostatečný počet družic 
nezbytný k přesnému zaměření. 

b.) Přesné měření vzdálenosti od družic
Protože vzdálenost družic od Země je 20 180 km, jsou rozdíly ve vzdálenostech družice - přijímač nevelké. 

Jednotlivé vzdálenosti přijímače od družice se vypočítávají podle doby, kterou urazí radiový signál vyslaný 
družicí do přijímače. Radiový signál se pohybuje rychlostí světa, proto je vzdálenost rovna součinu rychlostí 
světla (300 000 km.s-1) a změřeného času, tedy (rychlost světla) x (čas) = (vzdálenost).

Je nutno měřit velice přesně, protože například čas přeletu signálu z družice v nadhlavníku k přijímači je 
přibližně 0,06 sekund. Z důvodu maximálně přesných výpočtů se čas měří s přesností na nanosekundy.

Radiový signál je kódovaný. Kódování je natolik složité, že signál připomíná běžný elektrický šum. Proto je 
označován jako pseudonáhodný kódovaný signál (PRC-Pseudo-Random Code).  Každá družice vysílá vlastní 
pseudonáhodný kódovaný signál.  Tím je zaručeno, že přijímač signály jednotlivých družic nezamění.  Další 
výhodou je, že všechny družice mohou vysílat signál na stejné frekvenci L1 signálu. Tento kód je sekvence 1 023 
pseudonáhodně generovaných binárních dvoufázových modulací  na nosné vlně GPS signálu na frekvenci 1023 
Mhz opakovaných každou 1 ms.  Je znám jako C/A-kód nebo také civilian code.  Rádiová vlna s konstantním 
parametrem, jako je frekvence, amplituda nebo fáze, se nazývá nosná vlna. K vysílání signálu se využívá co 
největší šířka frekvenčního pásma. Čím širší pásmo, tím více informací přenese. Ministerstvu obrany USA 
kontroluje prostřednictvím kódování celý systém GPS. Zpřesnění signálu se provádí použitím P-kódu, který je 
součástí signálů L1  i L2 a který se kóduje technikou A-S (Anti-Spoofing) do tzv. Y- kódu.

Problém měření polohy družic by byl jednoduchý, kdyby časové základny systému a uživatele (hodiny) byly 
synchronní, protože se měří doba, která uplyne mezi vysláním signálu z družice a jeho příjmem na Zemi. 

Časová základna přijímače je posunuta o neznámý časový interval, který se přepočítává na vzdálenost. Proto 
se k neznámým souřadnicím uživatele přidává další neznámá (posun časové základny) a výpočet polohy se 
provádí řešením soustavy čtyř rovnic.

Měření se provádí tak, že přijímač uživatele generuje kopie signálu vysílaného zvolenou družicí. Důležitý je 
počet kanálů přijímače. Má-li přijímač 12 paralelních kanálů probíhá proces generování pro každou dostupnou 
družici samostatně.  Počet 12 kanálů stačí, protože se využívá 24 družic a na libovolném místě na Zemi lze 
přijímat signály maximálně od 12 družic.  Ve skutečnosti je to ale méně, a to asi 10 družic. Přijímač kopii 
zesynchronizuje s přijímaným signálem a změří časový posun počátku této kopie vzhledem k počátku své časové 
základny.  Měřený čas přepočítá na tzv. pseudovzdálenost. Provede-li přijímač uživatele měření ke čtyřem 
družicím, má k dispozici všechny veličiny potřebné pro řešení soustavy rovnic, jejichž neznámými jsou jeho 
souřadnice (X, Y, Z) a posun jeho časové základny vzhledem k časové základně družicového systému. 

c.) Dokonalá časová synchronizace



K přesnému měření času je nezbytné, aby družice i přijímač generovaly stejný pseudonáhodný kódovaný 
signál v naprosto stejném okamžiku.  Každá družice má atomové hodiny. Ne jedny, ale čtvery. To pro případ 
poruchy. Jedině atomové hodiny zaručují požadovanou přesnost měření, tedy řádově na nanosekundy. 

Při chybě 0,001 sekundy je chyba pseudovzdálenosti 200 mil, tj. 320 km.  Cena jedněch hodin je 50 až 100 
tisíc USD. Přestože je dokonalá časová synchronizace družice a přijímače nutná, není potřeba, aby v přijímači 
byly tak přesné a nákladné hodiny jako v družici.  V přijímačích jsou středně přesné hodiny, přesto lze s nimi 
dosáhnout požadované přesnosti měření času.  Teoreticky postačují k určení polohy přijímače vzdálenosti od tří 
družic. Přijímač leží na průsečíku tří kulových sfér se středem v družicích s poloměry, které se rovnají 
vzdálenostem od jednotlivých družic. Toho však lze dosáhnout při přesné synchronizaci hodin na družici a v 
přijímači.  Nedokonalost hodin v přijímači lze eliminovat využitím čtvrtého měření pseudovzdálenosti od další 
družice. Čtyři nepřesná měření (způsobená méně přesnými hodinami v přijímači) umožňují stejný výsledek jako 
tři přesná měření.

d.) Určení přesné polohy družice
Kromě vzdálenosti přijímače od družice je potřeba znát polohou družice. Protože jsou družice na velmi 

vzdálených oběžných drahách (20 180 km), jsou jejich polohy lehce předpověditelné. Přestože všechny družice 
byly vyneseny a velice přesně imístěny na své oběžné dráhy, dochází k jejich občasným neplánovaným 
přesunům. Každá družice vysílá data o své výšce, poloze a rychlosti v navigační zprávě. Detailní polohy družic 
počítá, monitoruje a poskytuje Ministertvo obrany USA. 

Chyby, které vznikají v důsledku odchýlení družice od jejich plánované dráhy, se označují jako "chyby 
efemerid". Jsou způsobeny gravitací Měsíce a Slunce a vlivem sluneční radiace na družice. Protože jsou tyto 
chyby Ministerstvem obrany USA monitorovány, počítány a odesílány na družice, jsou informace o těchto 
chybách vysílány družicemi společně s kódovaným signálem.

e.) Ionosférické a atmosférické zpomalení signálu
Rychlost světla, kterou se šíří signály z družic, je konstantní pouze ve vakuu. Při průletu ionosférou a 

atmosférou je signál zpomalován. Proto nevhodné rozmístění družic, především jejich poloha při obzoru, 
způsobuje větší chyby. Zpomalení v ionosféře (130-195 km nad povrchem Země) způsobují elektricky nabité 
částice. Zpomalení v atmosféře způsobuje vodní pára.  Obojí zpomalení signálu je příčinou vzniku podobné 
chyby jako méně přesné hodiny v přijímači.

Princip určení polohy

1. Měření navigačních parametrů (vzdálenost družice-přijímač, radiální rychlost družice vzhledem k 
přijímači). Družice vysílá signály pro uživatele v podobě složitého signálu.

2. Výpočet polohy družic pomocí informace o jejich pohybu v družicovém souřadnicovém systému . Každá 
družice vysílá zprávy o své poloze a o přibližných polohách ostatních družic systému.

3. Určení polohy (rychlosti) přijímače pomocí měřených parametrů řešením soustavy rovnic obsahujících 
jako neznámé souřadnice přijímače a jejich časové změny k určení aktuální polohy přijímač počítá tzv. 
pseudovzdálenosti, což jsou vzdálenosti mezi přijímačem a viditelnými družicemi (nad obzorem). Termín 
pseudovzdálenost se zavádí proto, že je nutné provádět další doplňující výpočty, které určení výsledné polohy 
dále zpřesňují. Výpočet pseudovzdálenosti vychází ze znalosti rychlosti šíření radiového signálu a rozdílu času 
mezi vysláním a příjmem signálu.

4. Transformace takto určených souřadnic do souřadnicového systému přijímače - pro určení dvojrozměrné 
polohy (nejčastěji zeměpisná délka a šířka) postačí příjem signálu z minimálně tří družic (výpočet tří 
pseudovzdálenosti), pro určení trojrozměrné polohy (navíc výška) minimálně ze čtyř družic. Příjem menšího 
počtu družic znemožňuje výpočet polohy, vyšší počet družic naopak určení polohy dále zpřesňuje.

Rapant P.: 2002 – Družicové polohové systémy. Ostrava, VŠB-TU, 200 s.
Voženílek, V.a kol. 2001: - Integrace GPS/GIS v geomorfologickém výzkumu. Olomouc, VUP, 185 s.



Lišejníky a mechorosty okolí Mariánských Lázní

MGR. MILOSLAV PELC

Gymnázium Mariánské Lázně, Ruská 355, 35369 Mariánské Lázně: tel.:354624166, e-mail: miloslav_pelc@gyml.cz

Tematický celek ,,Lišejníky a mechorosty  okolí Mariánských Lázní“ je zpracován v ppt prezentaci jako učební 
pomůcka daného celku pro výuku botaniky na vyšším gymnáziu. Prezentace je rozdělena na samostatné celky –
Lišejníky a Mechorosty. Tak je možné oba výukové celky využít ve výuce samostatně a dají se použít i ve výuce 
ekologie, popřípadě v biologických seminářích pro maturanty. Ti mohou tuto pomůcku zužitkovat v rámci 
samostudia k přípravě na maturitní zkoušku, popřípadě na přijímací zkoušky na vysoké školy s přírodovědným 
zaměřením. Učitelé mohou aplikovat tuto pomůcku podle vlastního  uvážení, celou prezentaci lze volně 
upravovat dle požadavků  výuky. Je možné provést úpravu i pro výuku biologie na nižším stupni gymnázia nebo 
na ZŠ. Učební pomůcka je volně k dispozici ke stažení po registraci na adrese http://bio.gyml.cz  

http://bio.gyml.cz/
mailto:miloslav_pelc@gyml.cz
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Abstrakt
Příspěvek popisuje možnosti doplnění a zkvalitnění výuky práce s ICT ale i se software. Uvedeno je několik 

možných postupů; jako jeden z vhodnějších je blíže popsán postup automatického vytváření prezentací 
zobrazujících práci na počítači s využitím programu Wink. Uvedeno je možné uplatnění těchto návodů jak 
v prezenční tak v distanční formě výuky.

Úvod
Význam informačních a komunikačních technologií (dále jen ICT) se jeví jako stále důležitější. Jejich 

používání vzrůstá na vysokých školách, v přípravě budoucích učitelů, ale stále více i v základním vzdělávání. 
Společnost prochází změnou ke společnosti informační (information society), někdy nazývaná až vědomostní 
společnost (knowledge society). ICT tak jsou právem vnímány jako prostředek, který může například umožnit 
snadné a masové vzdělávání včetně samovzdělávání.

Možnosti výuky
Prezenční výuka práce s ICT, počítači nebo určitým softwarem je nespíše stále převažující. Nadále tomu tak 

dozajista i bude – přece jenom schopnost vyučujícího (instruktora) reagovat na podněty a potřeby vzdělávaných 
je do jisté míry nezastupitelná. Na druhou stranu právě s rozšiřováním používání a uplatnění ICT vzrůstá obliba 
i e-learningu, distančních forem vzdělávání. Při snaze předat zkušenosti a postupy práce s ICT, softwarem 
a počítačem u těchto forem výuky, mohou vznikat jisté obtíže. Přenosové kapacity dnešních připojení k internetu 
již sice umožňují přenášet nejen obrázky a text, ale i video a audio nahrávky. Domunije však i nadále zejména 
statický obraz a text. Může tak vznikat nedostatek názornosti. Je třeba brát na zřetel i všeobecnou dostupnost – 
dostatečně rychlé připojení ještě nemusí mít všichni zájemci – např. současné vytáčené internetové připojení 
(dial-up) by nejspíše nebylo dostatečné. Za druhé zde můžeme brát na zřetel i obtíže, či pracnost samotného 
vytváření prezentací. Alespoň pokud se budeme dívat na kurzy, které nejsou nijak komerčně či vůbec finančně 
zaměřené.

Jako „statické“ řešení tedy můžeme pojmou snímání „obrazovek“ počítače při práci a jejich další zpracování, 
doplnění o text, popisky atd. „Pohyblivé“ řešení by se poté opíralo o video záznam dění, nějaký způsobem 
zpracovaný, uložený ve formátu umožňujícím jeho přehrání. V neposlední řadě by se dále jednalo o jistou formu 
animace nebo prezentace.

Využití
Prezentace či postupy, návody pro práci s počítačem a software je oblast, která není zatím příliš rozvinutá. 

Přitom pro distanční vzdělávání by se jednalo o velké ulehčení pro studenty (nemuseli by častokrát číst textové 
popisy). Dále jsou zde výhody pro tvůrce programů – mohou tak nenásilnou formou sdělit postupy používání 
svým uživatelům. Tvůrci rozsáhlých webových systémů mohou předvést možnosti svých aplikací. 
A v neposlední řadě jsou tyto návody použitelné při školeních (jako příprava „před“, nebo opakování „po“ 
školení) ale také ve školách. Vytvořené postupy se tak mohou stát oporou pro žáky nebo studenty, i když jsou 
mimo školu. Například prostřednictvím internetu si je mohou stáhnout na své počítače a i bez faktické 
přítomnosti daného programu (hardware počítače) si projít postup, jak vše např. při výuce prováděli.

Možnosti snímání dění do video souborů
Jako postup propracovanější oproti „sejmutým obrazovkám“ můžeme uvést videozáznam dění na ploše. 

Kromě snímání pomocí externího zařízení existují i softwarová řešení. Programy „AviScreen Classic“ (1) anebo 
„CamStudio“ (2) jsou schopny zaznamenávat dění na počítači do AVI souborů (Audio Video Interleaved, video 
formát firmy Microsoft). Pro tvůrce návodu či postupu je práce poměrně jednoduchá. Započne snímání a 
provede požadované kroky, ukázku práce. Záznam je uložen v daném video formátu a je možno jej použít. 
Případně pouze sestříhat. Samozřejmě značné datové objemy, které takto vzniknou, jsou zejména pro jeho 
rozšiřování pomocí internetu na obtíž. Použitím video kodeků lze objem dat, i při zachování přijatelné kvality, 
snížit – problémem ale mohou být starší počítače, nebo méně zkušení uživatelé ICT (video nepřehrají).

Animace, prezentace
Kromě statických obrázků lze vytvořit animované soubory např. ve formátu GIF. Ten má své uplatnění 

hlavně u internetové grafiky a animací. V případě krátkého návodu by se dal tento formát použít, výsledný 
soubor by ale ve výsledku byl datově příliš objemný. Formát GIF podporuje zobrazení maximálně 256 barev, 
což je také jeho omezení, které ale pro samotný výsledek nemusí být zásadní. Vytvoření této prezentace by 
nemělo být příliš obtížné. Kromě vytvoření jednotlivých „snímků“ tzn. sejmutých obrazovek, je proces vytvoření 
animace (samozřejmě dle použitého software) poměrně jednoduchý. Do animačního programu se jednotlivé 
snímky vloží, nastaví se délka jejich zobrazení – i když to již může být u delšího návodu poněkud pracné. Stejná 
délka trvání zobrazení snímků je povětšinou nevhodná, a bohužel jejich nastavení musí být provedeno ručně.
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Dalším řešením je vytvořit prezentaci například v MS PowerPoint nebo OpenOffice Impress. Výsledek může 
být samozřejmě také dobrý. Opět objem dat by při náročnějším návodu narostl, což může způsobit problémy pro 
vyučované při stahování z internetu. Z pohledu samotného tvůrce je poté takto vytvořený postup poněkud 
obtížnější. Vkládání jednotlivých snímků do prezentace a umisťování obrázků je zde pracnější záležitostí. 
Na druhou stranu jsou zde i výhody pro vyučovaného. Návod nemusí mít lineární průběh, je možno vytvořit 
několik větví, odboček atd. To vše je samozřejmě opět práce „navíc“ pro tvůrce návodu.

Wink – mrknutím oka
Další možností je použít programů pro vytvoření postupu ve vektorovém formátu. K použití se nabízí např. 

formát SWF (Shockwave Flash). Ten jako výstup pro své prezentace využívá program „Wink“ (5) (v překladu do 
češtiny mrknutí, zamrkání). Programu lze ve své podstatě použít i jako pomocníka pro vytváření automaticky 
„sejmutých“ (tzn. zkopírovaných) obrazovek. Možnosti „Winku“ jsou však mnohem širší.

Jak již bylo zmíněno program umožňuje velice propracované snímání dění při práci na počítači. Přítomen je 
průvodce (program je ale v angličtině), ve kterém si před započetím každého snímání nastavíme základní 
parametry. Specifikuje se rozměr snímané oblasti – nastavit lze v podstatě libovolné rozměry až do maximálních 
rozměrů monitoru; dále počet snímaných snímků za sekundu. Program umožňuje i snímání na základě registrace 
stlačení tlačítka klávesnice nebo tlačítka myši. Při samotném spuštění snímání se poté dají rozlišit dva módy. Již 
zmíněný režim snímání na základě vstupů přes klávesnici nebo tlačítko myši, nebo režim snímání obrazovky 
v určitých časových intervalech.

Pro vytváření návodů práce s počítačem se jeví jako výhodnější zvolit režim řízený na základě vstupů přes 
klávesnici nebo tlačítko myši. Zamezí se tímto ukládání nepotřebných snímků, které mají minimální vypovídací 
hodnotu. V případě, kdy na ploše probíhá dění, které není doprovázeno vstupem z klávesnice nebo myši lze 
sejmout obrazovku pomocí tlačítka „Pause“ – které nemá v drtivé většině programů žádnou funkci, neovlivní 
tedy nijak naplánovaný průběh ukázky. Při samotném záznamu nemusí tvůrce program Wink ani vnímat. Po 
skončení daného úkonu, jehož délka přitom může být teoreticky neomezená, v programu nastaví konec záznamu 
a program ve svém prostředí začne vytvářet náhledy jednotlivých sejmutých obrazovek.

Velikost sejmutých obrázků lze poté přímo v prostředí programu Wink jednak ořezávat, ale i zmenšovat 
jejich rozměry. Do jednotlivých snímků prezentace lze vkládat textové vysvětlivky, nebo popisky. Program 
implicitně vytváří prezentaci lineární, kdy jednotlivé snímky následují po sobě, tak jak byly sejmuty. Je ale 
možné vložením dvou tlačítek umožnit uživateli „skokem“ se dostat i na obrázky, které přímo nesousedí s právě 
prohlíženým. Kromě těchto dvou tlačítek, je možno vložit i tlačítka posunu na následující a předchozí snímek. 
U těchto snímků se poté prezentace zastaví a čeká na reakci uživatele, který „kliknutím“ na některé z tlačítek 
opět prezentaci spustí.

Implicitně je výstup z programu ve formátu SWF. Jednotlivé rastrové „sejmuté“ obrázky mohou být 
ponechány ve výchozí kvalitě, nebo můžeme ovlivnit počet jejich barev – a tím znatelně redukovat objem dat, 
které prezentace zabere. Spolu se změnou rozměrů tak lze vytvořit animaci, návod, který objemem dat 
nepřesáhne 1-2 MB. Program dále umožňuje i export do souborů formátu HTML nebo PDF.

Program Wink je nabízen jako freeware, takže jeho užití není nijak limitováno ani omezováno. Zejména pro 
školy, se tak z něj může stát vhodný nástroj pro podporu výuky ICT a práce s počítačem a software.

Závěr
Pokud se podíváme na snadnost obsluhy a komplexní prostředí, v němž lze prezentace vytvářet, spolu 

s dostupností programu, je do značné míry vhodným kandidátem pro použití program Wink. V jednom prostředí 
můžeme získat bez větších časových nároků a složitých postupů snímky, které přímo v programu dále 
zpracujeme. Nebo lze snímky z programu exportovat a dále využít jinde, s tím, že program Wink použijeme 
pouze jako prostředí pro „snímání“ dění na počítači. Velkou výhodou programu je možnost jednotlivé obrázky 
hromadně upravovat a to tak, aby výsledná prezentace byla pokud možno malého datového objemu. Použití 
formátu SWF umožňuje pohyb kurzoru animovat „vektorově“ a nezvyšuje tak zbytečně velikost souboru při 
zachování zdání plynulosti. Ať už pomocí programu Wink, a nebo i programů pro tvorbu video záznamů či 
prezentací, lze vytvořit názorný postup práce s určitým programem či hardware počítače. V případě vytvoření 
takovéto prezentace nejspíše nedojde k úplnému nahrazení role učitele v prezenční formě výuky ICT. Návod 
však může být velmi zdárně použit jako doplňující pomůcka pro domácí samostudium a nebo jako znázornění 
pro distanční formy vzdělávání. V běžném vyučování je poté návod možno použít pro ujasnění, bez nutnosti 
dotazovat se vyučujícího.
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Využití výpočetní techniky v tématu „Mechanické kmitání a vlnění“

RENATA ZÝKOVÁ, LUDMILA CIGLEROVÁ, MARTINA PROCHÁZKOVÁ,ONDŘEJ KASAN

Gymnázium Voděradská,Voděradská 2,100 00 Praha 10 – Strašnice, Tel.: 274 817 655, e-mail: zykova@gymvod.cz

Náš projekt jsme zaměřili  na téma Mechanické kmitání a vlnění ,  protože je to jedna z obtížnějších kapitol 
středoškolské fyziky. Problémem je zejména souvislost kmitání oscilátoru s pohybem bodu po kružnici, dále 
např. představa podélného vlnění apod.
Jednou z částí projektu bylo vytvoření programu Kmitání.
Program umožňuje vytváření grafu jednoduchého i složeného kmitání, kmitání tlumeného i velmi pěkně rázy. 
Možné je měnit amplitudu, frekvenci, fázi kmitavého pohybu. Úhlovou rychlost a počáteční fázi lze zadávat 
v násobcích  π nebo  v radiánech  (zlomky  π  desetinným číslem).  Při  zadání  jedné  z veličin  úhlová  rychlost, 
frekvence a perioda vždy zbylé dvě dopočte.
Názorně ukazuje souvislost kmitavého pohybu a pohybu po kružnici. Je možné měnit barvu grafů i pozadí, také 
tloušťku čáry grafu.

Obr. 1 Ukázka obrazovky z programu Kmitání

Obr.2 Ukázka rázů
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V další  části  jsme popsali  experimenty s využitím systému ISES a také připravili  protokoly pro laboratorní 
práce, které je možné zpracovávat přímo na počítači ( je možné propojit tabulky z Excelu s Wordem ).

Ukázka protokolu

Měření rychlosti zvuku pomocí rezonance
Teoretická část

Měřením vlnové délky při známé frekvenci můžeme určit rychlost zvuku 
fv *λ= . 

Vlnovou  délku  určíme  na  základě  rezonance  vzduchového  sloupce  v trubici 
částečně naplněné vodou. U otevřeného konce trubice bude kmitna a na vodní 
hladině uzel (obrázek). Zesílení zvuku ladičky odpovídá rezonančním stavům, při 

nichž se vytvořilo stojaté vlnění, a platí 
221
λ=− hh , kde 1h , 2h  je vzdálenost 

hladiny od otvoru. Odtud vypočteme rychlost zvuku ( ) .*2 21 fhhv −=

Pomůcky
2 dlouhé skleněné trubice spojené gumovou hadicí, ladička, metr, teploměr

Úkol
Určete rychlost zvuku ve vzduchu pomocí rezonance. Naměřenou rychlost 

porovnejte s hodnotou získanou ze vztahu )6,06,331( tv +=  1. −sm , kde t je teplota vzduchu ve C0 . 

Postup
1) Trubice částečně naplníme vodou tak, abychom mohli zvedáním a snižováním širší trubice měnit výšku 

hladiny v užší trubici. 
2) Těsně nad horním koncem užší trubice rozkmitáme ladičku a hledáme takové polohy vodní hladiny, kdy se 

tón ladičky rezonancí nejvíce zesílí. 
3) Měření opakujeme vícekrát. Je obtížné poznat, kdy je zesílení tónu nejdokonalejší.
4) Vypočteme průměrnou rychlost zvuku, její absolutní a relativní odchylku, porovnáme s hodnotou získanou 

ze vztahu )6,06,331( tv +=  1. −sm , kde t je teplota vzduchu ve C0 . 
Tabulka



Měření rychlosti zvuku
f (Hz) č. měření λ/2 (m) λ (m) v (m/s) ∆v (m/s) δv (%)

1 0,355 0,71 308,9 26,1 8,4
2 0,390 0,78 339,3 4,3 1,3
3 0,415 0,83 361,1 26,1 7,2
4 0,375 0,75 326,3 8,7 2,7
5 0,390 0,78 339,3 4,3 1,3

arit. průměr 0,77 335,0 13,9 4,2

435

Výpočet rychlosti zvuku pro naměřenou teplotu vzduchu
t (0C) v (m/s)
22 344,8

Závěr
Naměřili jsme pomocí rezonance rychlost šíření zvuku ve vzduchu ( ) 1.9,130,335 −± sm  s relativní odchylkou 
4,2%. Hodnota 344,8 m.s-1 leží v námi naměřeném intervalu. 

Součástí projektu bylo i vyhledání vhodných apletů a případně internetových stránek, které se dají při výuce 
tématu Mechanické kmitání a vlnění použít.
K tématu jsme také vytvořili písemné prověrky a testy.
Toto vše je k dispozici na námi vytvořeném CD a případně na adrese www.gymvod.cz, pod heslem SIPVZ a pak 
FYZIKA.
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Využití a tvorba výukového software a informačních zdrojů ve vzdělávací 
oblasti Člověk a jeho svět (projekt SIPVZ číslo 0077P2005)
LUBOMÍR ŠÁRA
Základní škola a mateřská škola Lukavice, okres Chrudim; tel.: 469 670 160, e-mail: zslukavice@seznam.cz
 

Projekt jsme zaměřili na učivo o České republice, které je součástí vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět ve 4. 
a 5. ročníku základních škol. Cílem projektu bylo zmapovat možnosti využití ICT při vyučovacích hodinách i 
přípravě na ně. K řešení jsme přistoupili z několika pozic. Vytvořili jsme databázi výukových pomůcek pro žáky 
s možností případného doplňování, specializované výukové programy (hry) k procvičování učiva, ukázky 
vyučovacích hodin s využitím výukových programů a informačních zdrojů, specializované internetové stránky 
určené žákům i učitelům pro vyhledávání a zpracování informací o ČR. Zpracovali jsme internetový výukový 
projekt, který propojil historii ČR se současností. Učitelům a žákům jsme tak nabídli další možnosti využití ICT 
při vyučování i ve volném čase.

Z výukových pomůcek jmenujme především třináct prezentací vytvořených v PowerPoint. Učitelé je mohou 
využít především při výkladu učiva. Propojují informace v mapě s fotografiemi skutečných míst z naší vlasti. 
Jednotlivé obrazovky vedou žáky k práci s mapou České republiky. Stručné informace o jednotlivých objektech 
může vyučující doplnit podle svých znalostí. Žáci mohou s prezentacemi také pracovat v týmech u počítačů bez 
přímé asistence vyučujícího. Osvědčilo se nám, pokud žáci pracovali ve dvojicích či trojicích a navzájem si 
pomáhali zobrazené objekty vyhledávat na jedné příruční mapě. Každá prezentace je ukončena závěrečnou 
obrazovkou, která žáky vyzve k samostatné práci do sešitu (shrnutí získaných informací – zakreslení a zapsání). 
Výkladovou část vyučovacích hodin je vhodné doplnit výukovým programem či hrou s vlastivědnými kartami, 
aby si žáci fixovali správnou polohu objektu na mapě ČR.

Vlastivědné karty s fotografiemi měst, hradů, zámků, hor, řek a dalších objektů z České republiky využijeme 
k procvičení učiva při samostatné práci žáků. Na přední straně každé kartičky je umístěna fotografie objektu, na 
druhé straně je uveden název a základní informace o tomto objektu. Ve spodní části zadní strany je potom 
položena otázka, která se váže k jiné kartičce souboru. Celý soubor kartiček tak na sebe navazuje a tvoří kruh. 
Žáci se pomocí jednoduché hry, jejíž návod je součástí jednotlivých kolekcí karet, seznámí s dalšími 
informacemi, mohou si učivo zopakovat či rozšířit. Karty můžeme využít i k dalším činnostem – hádat podle 
obrázku, o jaký objekt se jedná, přikládat je k sobě podle různých hledisek, přidat je na správné místo na 
nástěnné mapě ČR…

Pracovní sešit slouží žákům k procvičení orientace na mapě. K jeho sestavení byl využit běžný kancelářský 
software. V sešitě putujeme spolu se žáky po České republice. Postupně procvičujeme práci s mapou a učíme se 
orientovat v jednotlivých regionech České republiky. Pro žáky jsou zde připraveny různé doplňovačky, kreslení, 
zkoumání, porovnávání a odhady. Pracovní sešit provází žáka po celou dobu vyučování věnovaného České 
republice. K procvičování a prohlubování učiva můžeme využít další různé pracovní listy. Ty jsou opět 
zpracovány za pomoci běžného kancelářského software. Všechny představené pomůcky najdeme na internetové 
adrese http://vlastiveda.ic.cz, odkud si je můžeme stáhnout. Správce stránek je zde připraven zveřejňovat další 
náměty pro ostatní kolegy.

Specializované programy pro žáky byly naprogramovány s cílem prohloubit místopisné znalosti, dovednosti 
a vědomosti žáků 4. a 5. ročníku. Jsou určeny k zařazení přímo do vyučovacích hodin, využít je můžeme také ve 
volném čase žáků. Programy vyžadují počítač s Windows 2000, XP a vyšší, myš, rozlišení obrazovky alespoň 
1024 x 768 pixelů a 32 bitovou (nejvyšší) kvalitu barev. Jsou doplněny jednoduchými zvukovými efekty (využití 
více smyslů).

Výukový program Cestujeme po České republice je určen k procvičování místopisu České republiky. Za 
pomoci mapy České republiky procvičujeme správnou polohu měst, hor a památek. V úvodu si můžeme zvolit 
typ objektů a jejich počet. Poté kliknutím na správná místa ve slepé mapě odhadujeme polohu objektů. Jméno 
objektu je vždy propojeno s fotografií, tím zapojujeme vizuální paměť. Počítač zaznamená, zda jsme objekt 
určili přesně, v případě omylu spočítá, o kolik kilometrů jsme se zmýlili. Na závěr si můžeme vytisknout diplom 
úspěšného cestovatele. Při určování je vždy doporučeno využít příruční mapu ČR.

Výukový program Kvarteto z České republiky je určen k uvědomění si souvislostí místopisné polohy 
různých objektů České republiky. Za pomoci příruční mapy přemýšlíme o vzájemných vztazích a propojení 
jednotlivých objektů (například město – řeka, řeka – přehradní nádrž, pohoří – nejvyšší hora, jeskyně – chráněná 
oblast). Žáci tak nejen trénují místopisnou znalost České republiky, ale rozvíjejí si i logické myšlení. Každý 
objekt je vždy představen kvalitní fotografií a názvem. Počítač nám předkládá velký obrázek některého z míst 
v České republice a k němu čtyři menší obrázky míst, které by s velkým obrázkem mohly nějak souviset. Naším 
úkolem je vytvořit logicky správnou dvojici velkého a malého obrázku. Uvažovat můžeme i s nápovědou: pokud 
klikneme na ikonu se symbolem nápovědy padesát na padesát, počítač odebere z obrazovky dva obrázky a na 
výběr zůstanou pouze dvě možnosti. Jednoduchým motivačním prvkem pro správné odpovědi je čtyřicet diod na 
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spodní liště, které se nám budou postupně rozsvěcet podle toho, jak budeme ve hře úspěšní. Pokud malý obrázek 
přiřadíme k velkému správně bez nápovědy, získáme dva body. Jestliže využijeme nápovědu, obdržíme za 
správnou odpověď jeden bod. A pokud nebudeme úspěšní, nedostaneme bod žádný. Po odpovědi počítač 
zhodnotí logickou správnost vybrané dvojice, případně nabídne správné řešení. Na konci hry nás pochopitelně 
čeká hodnocení s výpisem bodového zisku, můžeme si zde vytisknout diplom úspěšného cestovatele. 

Výukový program Pohlednice z České republiky je určen k procvičování místopisu jednotlivých regionů 
České republiky. Za pomoci mapy České republiky hledáme místo, jehož fotografii nám počítač představil na 
pohlednici. Jsou pro nás připraveny dvě nápovědy, jež se úzce váží k hledání na mapě. S programem můžeme 
pracovat postupně tak, jak se seznamujeme s jednotlivými regiony České republiky. Žáci tak nejen trénují 
místopisnou znalost České republiky, ale rozvíjejí si i logické myšlení. Každý objekt je jim vždy představen 
kvalitní fotografií. Počítač předkládá kromě fotografie šest možností odpovědi, z nichž jedna je správná. Úkolem 
je tedy poznat podle obrázku na pohlednici správné místo v České republice. Počítač postupně předloží různé 
pohlednice podle počátečního výběru regionu a ke každé nabídne šest možností, které místo by se na ní mohlo 
skrývat. Při určování lze využít v libovolném pořadí dvě nápovědy, které se otevřou po stisknutí příslušných 
tlačítek. Jednoduchou motivací je vkládání či ubírání bodů na spodní liště – na počátku máme přiděleno pět 
bodů. Za využití nápovědy nám počítač jeden bod ubere. Pokud správně odhalíme, které místo se na obrázku 
skrývá, připočítá nám tři body. Naopak za špatnou odpověď nám tři body odebere. Nebude-li se nám dařit a 
spadneme na nulu, hra pro nás předčasně skončí. Po předložení všech deseti pohlednic, které byly na počátku hry 
v nastavení vybrány, nám počítač vypíše, jak jsme byli úspěšní při určování. Ve hře si můžeme zasoutěžit 
s kamarády o titul největšího znalce České republiky. Na konci obdržíme diplom, který lze vytisknout.

Všechny výukové programy si můžeme stáhnout z internetových stránek http://vlastiveda.ic.cz.
Na internetových stránkách http://vlastiveda.wz.cz jsme pro žáky i učitele zprovoznili elektronickou učebnici 

vlastivědy. Žáci zde mohou objevovat informace k jednotlivým regionům České republiky – údaje o pohoří a 
nížinách, vodstvu, městech, hradech a zámcích, zajímavostech. Místopisné údaje jsou doplněny místními 
pověstmi ke zpestření učiva a propojení historie se současností. Učitelé zde dále najdou návod k budování 
žákovského portfolia i s ukázkami vzniklých listů a zajímavé vlastivědné projekty a návod k jejich uskutečnění.

Projekt „Pověsti z Čech, Moravy a Slezska“ nabízí všem zájemcům další možnosti využití ICT při vyučování 
i ve volném čase. Důraz klade na zpracování získaných informací a rozvoj dovedností týmové spolupráce. Je 
otevřený všem zájemcům ze základních či mateřských škol ČR. Jaké jsou jednotlivé etapy projektu:

• Společně čteme různé pověsti z Čech, Moravy a Slezska. Sami je ilustrujeme. Své obrázky 
skenujeme a vkládáme na webové stránky.

• Na internetu vyhledáváme různé pověsti týkající se míst v České republice. Internetové adresy 
společně sepíšeme i s názvy nalezených pověstí.

• Vybereme si jednu z pověstí a zkusíme ji zahrát ostatním spolužákům. Sami si vyrobíme kulisy a 
obstaráme dobové oblečení či kostýmy.

• Společně se vypravíme do nejbližšího města, projdeme jeho historické centrum, všimneme si 
zajímavých domů a dalších míst. Seznámíme se s jejich historií. Ve škole zkusíme sami vytvořit 
pověsti, které se váží k tomuto městu. Pověsti sepíšeme na počítači a v programu na malování 
vytvoříme jednoduché ilustrace, které k pověstem připojíme.

• Zapřemýšlíme nad tím, jaké asi existovaly zábavy v době, z které pocházejí naše pověsti. Některou 
ze starých her si můžeme vytvořit a zkusit zahrát.

Umístění projektu na internetu je na adrese http://povesti.unas.cz.
Ve spolupráci s kolegy z dalších škol dále vznikla databáze příprav na vyučovací hodiny s využitím 

výukových programů a informačních zdrojů. Původně jsme tuto databázi chtěli vytvářet pouze pro vlastivědné 
hodiny, postupně jsme ji ale rozšířili na všechny vyučovací předměty na 1. stupni základní školy. Na internetové 
adrese http://ict.unas.cz mohou tedy zájemci najít přípravy na vyučovací hodiny s využitím ICT, různé 
prezentace, tipy a triky k využití výukových programů a dalšího software, náměty do hodin, a to vše přehledně 
tříděno podle oblastí a vyučovacích předmětů.

Na realizaci celého projektu se podíleli Lubomír Šára, David Šára a Michal Šára. Projekt ověřovali kolegové 
ze základních škol Rabštejnská Lhota, Vejvanovice a Zaječice. Na závěr citujme vyjádření kolegů ze Základní 
školy Vejvanovice:

Měli jsme možnost v praxi ověřovat projekt, který realizovala Základní škola Lukavice. Cíle projektu, které 
jsou popsány v základní identifikaci projektu, se předkladatelům podařilo naplnit. Abychom měli srovnání s tím, 
co nabízel internet v době vzniku projektu, hledali jsme různé www stránky zabývající se vzděláváním. Nenašli 
jsme nic, co by tak přehledně nabízelo praktické práce z našich škol. Existují samozřejmě stránky jednotlivých 
škol, ale to znamená složité hledání a probírání se různými dokumenty.

Výše uvedený projekt nám nabídl možnost vyhledat si pohodlně a rychle to, co opravdu potřebujeme 
k výuce. V současné době něco podobného nabízejí stránky www.rvp.cz v sekci mapa serveru.

http://www.rvp.cz/
http://ict.unas.cz/
http://povesti.unas.cz/
http://vlastiveda.wz.cz/
http://vlastiveda.ic.cz/


Předkládaný projekt se nám zdá přehlednější a graficky lepší. Také jsme ocenili to, že je hodně zaměřen na 
první stupeň. Většina stránek zabývajících se vzděláváním je příliš obecná a široká. Druhým příkladem jsou 
samozřejmě stránky zabývající se jednotlivými předměty, které jsou zase velmi úzce zaměřené a příliš odborné.

Možnost ověřovat projekt v praxi jsme uvítali a během tohoto ověřování jsme na něm našli a v naší škole 
využili řadu nápadů. Byli bychom proto rádi, kdyby něco podobného existovalo dál a učitelé 1. stupně (a jistě 
nejen oni), by mohli z tohoto projektu čerpat a vkládat tam své nápady a zkušenosti. Určitě by to hodně pomohlo 
i při tvorbě školních vzdělávacích programů. Výměna vlastních zkušeností je vždy to nejcennější a nejlepší, co 
se při různých setkáních a vzdělávacích akcích učitelů děje. A tento projekt to nabízí v co nejširším měřítku.

Kompletní informace o projektu lze nalézt na adrese http://lusa.wz.cz.

http://lusa.wz.cz/


Učebna s tenkými klienty ve výuce informatiky
MIROSLAV  ŠIMÁK
Základní škola Postřelmov, Školní 290, 789 69 Postřelmov; Tel.: 583 437 095, e-mail: m.simak@seznam.cz 

Snad na každé základní škole řeší způsob, jak a z jakých zdrojů se vybavit výpočetní technikou. Ani Naše 
škola není výjimkou. V současné době máme dvě učebny. Jednu z nich máme vybavenou v rámci projektu Indoš, 
druhá vznikla pak naší vlastní iniciativou. Nedostatečné finanční zdroje jsme nahradili použitím moderní a pro 
nás neznámou technologií. Tím vznikl odvážný projekt, který nám přinesl nejen výrazné finanční úspory, ale i 
zajímavé praktické zkušenosti.

Stáli jsme před problémem koncepce celé učebny, která by mohla sloužit k výuce především informatiky. 
Potřebovali jsme pořídit nejen nový server, ale dovybavit síť dalšími počítači. Pochopitelně jsme řešili i otázku 
programového vybavení. Nákup serveru byla celkem jasná záležitost z hlediska hardware. Vzhledem k tomu, že 
se nám naskytla možnost zkusit v provozu GNU/Linux - RedHat 9.1, přesvědčili jsme se, že tento operační 
systém nám zajistí stabilitu a spolehlivý chod serveru. Tato první (a pozitivní) zkušenost s Linuxem nás vedla i k 
dalšímu kroku - MS Windows 98 na stanicích jsme brzy přeinstalovali na tehdy novou českou distribuci Danix. 
Tím jsme v podstatě dovršili první část přestavby učebny. Přibylo sice několik málo počítačů, ale kapacita 
učebny nebyla ještě naplněna.

Přibližně dva roky zkušeností s pro nás tehdy neznámým operačním systémem nám změnilo pohled na 
problematiku investic a využití software ve výuce. Ředitele školy přesvědčily desetitisíce ušetřené za nákup 
komerčních programů a operačních systémů na server  a pracovní  stanice. Děti přivítaly zajímavé alternativy 
programů, které doposud neměly možnost zkusit. Učitelé informatiky zjistili, že i na stanicích s GNU/Linuxem 
lze děti učit práci dle požadavků stanovených osnovami. Navíc se spolehlivost provozu výrazně zvýšila, což 
přineslo další finanční i časové úspory se správou počítačů.

Za ušetřené finance jsme se tak mohli pustit do finálního řešení - dovybavení učebny počítači na plný stav, 
pořízení dataprojektoru apod. Situace byla o to pozitivní, že se nám podařilo získat darem přes deset počítačů, 
pochopitelně starších, méně výkonných. Vznikla tak otázka, jestli je zapojit do sítě v učebně, nebo koupit stanice 
nové. Z tohoto stavu vznikla myšlenka zapojit stanice jako tenké klienty - využít tedy darovaných počítačů. 

Po testovacím provozu jsme dokoupili dva počítače (Celeron 1,8 GHz, 1 GB RAM), které jsme nainstalovali 
jako servery, na oba jsme použili GNU/Linux - Debian Sarge. Tato distribuce nabízí velké množství programů. 
Ke každému serveru je možné připojit bez problémů 10 stanic (používáme několik PI 120 MHz/32 MB RAM, 
dále  AMD 450 MHz/128 MB RAM), aniž by byla odezva stanic při práci dlouhá. V učebně máme tedy dvě 
skupiny klientů, každá má svůj samostatný server. Oba servery jsou pak propojeny s datovým serverem, kde je 
centrální úložiště dat uživatelů.

Současný stav a možnosti využití takovéto učebny s tenkými klienty můžeme hodnotit z několika pohledů. 
Tím prvním – důležitým pro vedení školy - je finanční náročnost pořízení takového řešení. To souvisí s použitým 
programovým vybavením a cenou nakoupeného hardware. Cena programového vybavení je de facto nulová pro 
libovolný počet stanic či serverů. Distribuci lze získat volně na internetu, je ovšem potřeba zaplatit vlastní 
instalaci, pokud není správce schopen toto provést sám. Vyjádřit finanční výhody s ohledem na hardware je 
složitější, protože je několik variant. Pokud má škola vlastní počítače (skutečně stačí PI 120 MHz), je třeba do 
nich dokoupit jen vhodné síťové karty umožňující boot stanic ze serveru (stojí několik málo stokorun). Výše 
uvedené servery snad ani nemá cenu kupovat, je lepší použít nové na 64bitové architektuře - i zde je cena za 
jeden server do 30.000,- Kč. Navíc je k takovému serveru možno připojit najednou i 20 klientů - stačí tedy jeden. 
A to je z hardware v podstatě vše, nebudeme-li se zabývat dalšími síťovými prvky, jako jsou kabely, switch, 
záložní zdroj či tiskárna - toto musíme pořídit vždy.

Dalším pohledem je problematika správy takovéto učebny. Vzhledem k tomu, že při zapojení stanic jako 
tenkých klientů se všechny operace odehrávají na serveru, správce na stanicích řeší jen problémy s hardwarem, 
tedy správně zapojené kabely nebo výměnu myši. Ostatní zásahy do programů nebo uživatelských účtů provádí 
správce jen na serveru a to ještě může využít možnosti vzdálené správy, například z kabinetu. Odolnost Linuxu 
proti virům je již snad obecně známa, od samého začátku jsme neřešili jediný takový problém. Protože jsme 
použili jako stanice staré počítače, je nutné občas nějaké součástky vyměnit. V případě, že jako klienty 
použijeme nové počítače, tento problém zřejmě na delší dobu odpadá. Další výhodou správy tenkých klientů je 
vybavení stanic - jsou bezdiskové, bez mechanik, nehrozí tedy potíže s pevnými disky nebo neoprávněným 
použitím výměnných médií.

Posledním, velmi podstatným pohledem, je možnost využití takové učebny ve vlastní výuce. Je třeba si 
uvědomit, k čemu žáci na základní škole používají počítače, v jakých předmětech a jaké programové vybavení 
potřebují. 

Předem lze říci, že učebnu s tenkými klienty s výkonem výše uvedených serverů zřejmě nebude možné 
použít pro práci v náročných grafických aplikacích. Toto není problém základních škol, spíše odborných škol 



středních - a to ještě některých. Naopak v ostatních typech aplikací můžeme řešení velmi dobře použít, nejlépe 
právě ve výuce informatiky. Distribuce GNU/Linux - Debian Sarge obsahuje několik tisíc programů, které ani na 
základní škole nevyužijeme.

V hodinách informatiky se děti nejvíce těší na práci s internetem. Používáme několik prohlížečů, přičemž 
Firefox je nejoblíbenější. Jeho výhodou je i to, že je multiplatformní - děti tedy nemají potíže s jeho používáním. 
Navíc - mají-li možnost zkusit několik prohlížečů, rychleji pochopí princip ovládání programu jako takového a 
jakákoli změna je nezaskočí.

Druhou významnou skupinou programů jsou kancelářské aplikace. Opět se nabízí několik variant textových 
editorů, několik tabulkových procesorů, nástroje pro prezentace či tvorbu webu. Naši žáci už mají zkušenost s 
kancelářskými balíky Open Office (multiplatformní) a KOffice, tabulkovým procesorem Gnumeric atd. 

Zejména menší děti rády využijí chvilky ke spuštění nějaké hry nebo podobně zaměřeného programu. Mohou 
se tak lépe naučit práci s myší, ovládat klávesnici...

Celkový výsledek z používání těchto programů v informatice je pozitivní. Dětem nedělá potíže ovládat jinak 
vyhlížející programy, také přechod mezi aplikacemi podobného zaměření je pro ně jednoduchý a nenáročný. Ani 
učitel, který věnuje několik minut novému programu, nezůstane bezradný.

Zvolené programové vybavení (použití GNU/Linux) nese s sebou dvě důležité výhody. První výhodou je, že 
se děti naučí lépe chápat funkce jednotlivých typů programů, nezůstanou fixovány na jedno prostředí, zvyknou si 
u práce více přemýšlet. Změna prostředí programu je nezaskočí. Učí se řešit problém, nikoli práci v konkrétním 
programu. Podařilo se nám ve škole odstranit obvyklou programovou komerční monokulturu.

Druhou výhodou je skutečná možnost volby a svoboda ve využití programů. Je to dáno především typem 
licencí software. Aplikace jsou volně šiřitelné a to na libovolný počet počítačů. Distribuce Debian Sarge 
umožňuje vybrat jen ty programy, které skutečně potřebujete na konkrétním počítači - na server tedy můžete 
instalovat jen síťové aplikace, na stanice nejspíše použijete i některé z grafických uživatelských prostředí. 
Nainstalujete si jen ty programy, které vám vyhovují. Při rozšiřování sítě neplatíte za dokoupení licencí. Projeví-
li některý žák zájem o programy, můžete mu bez obav zkopírovat instalační DVD. Podporujete tak legální 
používání software.

Závěrem bych rád konstatoval, že i přes naše počáteční obavy se celý projekt  s učebnou realizovanou 
vlastními silami a prostředky ukázal jako správný a plně vyhovující zvyšujícím se nárokům na výuku 
informatiky.  Nejsme omezeni jen jedním typem operačního systému a to nám umožňuje i zkvalitnit výuku 
praktickým používáním více systémů. Naše zkušenosti rádi poskytneme i jiným školám, které se potýkají se 
stejnými problémy.



Využití multimediální techniky na ZŠ při přípravě na výuku a ve výuce 
samotné
JIŘÍ ŠTĚPÁN1

1Základní škola Kopřivnice, Alšova 123, 742 21  Kopřivnice; Tel.: 737 188 569, e-mail: ji.stepan@seznam.cz 

V minulém roce jsem v rámci přednášky nastínil možné využití multimediální techniky při výuce na 
projektech nazvaných Rozhovory a Dnes učím já. V práci na projektech i nadále pokračujeme, představím vám 
dva další projekty, na nichž si žáci vyzkoušeli zase jiné dovednosti – Teleshopping a Reportáž.

Média nás provázejí na každém kroku, je třeba naučit žáky pracovat s médii, analyzovat informace médii 
předkládané, udržet si od nich kritický odstup.

Média 
• jsou jednou z cest, jak ovlivnit životní styl a chování jak jednotlivce, tak celé společnosti, jsou zdrojem 

zkušeností, informací i zábavy pro široký okruh lidí; 
• časopisy, hrané filmy, reklamy a pod. se příjemci snaží nabídnout vzorce chování a řešení různých 

situací, většinou spojené s žádoucím chováním jedince jako spotřebitele;
• médii dodávané informace je třeba správně vyhodnotit, nechápat je jako jediné možné a správné; 
• musíme si uvědomit, že mediované obsahy jsou uspořádány s určitým cílem, podle předem daných 

pravidel; 
• schopnost získat určitý odstup od sdělení, která jsou podávána jako objektivní výpovědi o dané 

skutečnosti, je součástí mediální gramotnosti každého z nás;

Mediální gramotnosti dosáhneme díky pochopení a osvojení si těchto principů:
• sdělení v médiích jsou zjednodušena tak, aby vyhovovala určitému účelu, který není zřejmý na první 

pohled, je tedy třeba si informace ověřovat;
• tato sdělení jsou zkonstruována, nejsou přesným obrazem světa;
• média se podílí na utváření veřejného života, naplňují volný čas jednotlivce;
• příjemci by měli být aktivními uživateli, nikoliv jen pasivně přihlížejícími a přijímajícími předkládaná 

sdělení;
• je třeba si uvědomit, že média jsou orientována na ekonomické přežití, tvorbu zisku...

V následujících dvou projektech, k nimž jsem napsal metodiku, si žáci naší školy vyzkoušeli, co všechno 
média umí, jak lze pomocí médií veřejností manipulovat, nebo ji naopak objektivně informovat.Vezmeme-li 
v úvahu RVP, projekty spadají do části 6.6. Mediální výchova, pod tematické okruhy produktivních činností 
Tvorba mediálního sdělení, Práce v realizačním týmu.

Příklad první metodiky – projekt Teleshopping:

Zadání projektu pro žáky

Název projektu:
Teleshopping

Zadání a motivace:
V dnešní hodině si vyzkoušíme práci televizního reportéra. Možná jste v televizi viděli pořad 

„Teleshopping“, který je tvořen sestřihem reklamních reportáží vychvalujících vždy určitý druh zboží, a to tak, 
aby se divák stal okamžitě zákazníkem. Společně se pokusíme o něco podobného. 

Dílčí úkoly:

1. Zvolte si téma reklamy.
2. V textovém editoru napište scénář a uložte jej pod názvem „nazev zbozi.doc“.
3. Projekt nafilmujte  a uložte pod názvem „nazev zbozi.mpg“.
4. Vámi natočený záznam pečlivě sestříhejte, doplňte titulky a vhodnými přechody, popř. podbarvěte hudbou. 

POZOR na autorský zákon!

mailto:ji.stepan@seznam.cz


5. Předveďte své dílo spolužákům.

Popis projektu pro učitele

Věková skupina:
II. stupeň (8. nebo 9. ročník), úroveň 1 až 3 

Cíle projektu:

Pro učitele:
• Reklamy jsou vybírány a zpracovávány podle rutinních kritérií:

o jednoduchost
o příběhovost
o musí zaujmout a být lehce zapamatovatelné
o nabízený produkt je spojován s obecně platnou hodnotou nebo pozitivně vnímaným životním 

stylem
o argumentace kvalitou produktu bývá neurčitá

• Poznat mechanismus fungování těchto obsahů je významnou součástí mediální gramotnosti žákovy 
osobnosti. Cílem je, aby žáci nebyli jen pasivními příjemci, nabízené obsahy si nejen vybírali a dále s 
nimi pracovali (mediální sdělení jsou obsahem dalších hovorů, vytváření vlastních postojů…).

Pro žáky:
• vznik obrazového sdělení
• získání povědomí o tvorbě reklam a o jejich možnosti zkreslit informace za účelem prodeje výrobku
• seznámení s aktivním využitím multimediální techniky
• zdokonalení v týmové práci (zodpovědné splnění úkolu, přesnost, vzájemnou komunikaci a organizaci 

práce)
• zdokonalení v prezentaci („ má-li mít člověk úspěch, nestačí, že vytvoří dokonalé dílo, ale musí ho 

umět i prodat“)

Mezipředmětové vztahy:
• český jazyk
• občanská výchova
• atd. (dle výběru)

Potřebné vstupní vědomosti:

Ovládání PC a správa souborů
• základní ovládací prvky OS
• práce se soubory a složkami, struktura složek 

Práce s textem 
• zásady správného psaní
• formátování písma
• formátování odstavce
• jednoduché úpravy (kopírování, přesun, mazání)
• tisk, nastavení stránky
• práce s tabulátory
• odrážky a číslování
• ohraničení a stínování

Cílové zručnosti:

Práce s multimédii
• možnosti formátů multimediálních dat



• vytváření vlastních multimediálních dat a jejich uložení

Potřebný hardware:
• počítač (alespoň Celeron 1,2 GHz, 128 MB RAM, W98SE)
• videokamera (v našem případě jsme používali SONY DCR-TRV355E)
• CD-RW mechanika – v případě vypalování CD
• dataprojektor – pro závěrečnou prezentaci

Doporučený software:
• textový editor (např. MS Word)
• nástroj pro práci s videem (např. Pinnacle Studio 9, VirtualDub CZ)
• (samozřejmě lze použít i jakoukoli jinou alternativu)

Návody na vedení úlohy:

Postup práce:

• Rozdělení žáků do skupin: 3 až 6 žáků v jedné skupině

• Seznámení s časovou dotací práce:

o 1 hodina
Volba tématu, rozdělení do skupin, promyšlení práce, seznámení s technikou

o 2 – 3 hodiny
Vypracování scénáře, natočení a sestříhání reklamy

o 1 hodina
Závěrečné doladění

o 1 hodina 
Prezentace a hodnocení

• Zahájení práce a postupné plnění výše uvedených bodů.

• Společná závěrečná prezentace (Možný je i skupinový rozbor dílčích problémů, které bylo nutno řešit a 
odstranit během práce, na něž je vhodné upozornit, aby se jich v budoucnu žáci nebo ostatní skupiny 
vyvarovali.)

• Vypálení projektového CD žákům na památku (na zvážení učitele)

Vzorové řešení (zpracováno žáky):

• tuzka.doc   – „scénář“
• tuzka.mpg    – reklama

Doporučení
Pokud by vyučující chtěl práci žáků prezentovat, nezapomenout na povolení zákonných zástupců žáků 

vystupujících ve filmu (na fotkách).
Př.:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

datum
Vážení rodiče,

Vaše děti pracují na projektu („Teleshopping“), v němž hrají. Žádám o povolení zveřejnění filmu 
v rámci prezentace tohoto projektu.

Děkuji

podpis vyučujícího

Jméno žáka (žákyně):

Podpis zákonného zástupce:

http://tuzka.mpg/
http://tuzka.doc/


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Možnosti vyhodnocení projektu
Hlavním kritériem hodnocení je splnění všech zadaných podmínek, preciznost jejich vyhotovení.

Příklad další metodiky – projekt Reportáž: 

Zadání projektu pro žáky

Název projektu:
Reportáž

Zadání a motivace:
Určitě začínáte přemýšlet o volbě budoucího povolání, možná někdo z vás uvažuje i o práci reportéra. Pojďte 

si vyzkoušet, co tato práce obnáší, pokuste se vytvořit krátkou reportáž. Jak by mohla vypadat, si můžete každý 
den ověřit třeba v Televizních novinách...

Dílčí úkoly:

1. Co je to reportáž? Najděte na internetu, jak má reportáž vypadat, co vše by měla obsahovat. Získané 
informace zkonzultuje i s vyučujícím ČJ.

2. Zvolte si téma své reportáže.
3. V textovém editoru napište otázky, které budete pokládat dotazovaným a uložte je pod názvem 

„otazky.doc“.
4. Projekt nafilmujte  a uložte pod tematickým názvem „tema.mpg“ (Př. pokud budete natáčet reportáž na 

téma nejprodávanějších CD (top 10), pak projekt bude uložen jako „CDtop10.mpg“).
5. Natočený materiál pečlivě sestříhejte, doplňte titulky a vhodnými přechody, popř. podbarvěte hudbou – 

POZOR na autorský zákon!
6. Předveďte své dílo spolužákům.

Popis projektu pro učitele

Věková skupina:
II. stupeň (8. nebo 9. ročník), úroveň 1 až 3 

Cíle projektu:

Pro učitele:
• I reportáž může být natočena tak, aby zkreslila objektivní data, zmanipulovala veřejnost, přestože je 

natáčena na základě přímého styku s respondentem.  Žák by si měl uvědomit, že ne vše, co nám média 
prezentují, je nutně informace pravdivá...

• definice reportáže:
o Autor s dokumentární přesností informuje čtenáře o zajímavých místech a lidech – to však na 

základě přímého styku s nimi.
• Jaká by měla být reportáž?

o Následující text je z dokumentu „Projekt zpravodajství České televize“, autorem je Ing. 
Zbyněk Honys, cituji: 

„Reportáže musejí vznikat na principu jednoduchosti, přímočarosti a odstupu bez ohledu 
na komplikovanost tématu a musejí být srozumitelné. Pokud se redaktor rozhodne zpracovat danou 
problematiku, je nepřípustné, aby v jedné reportáži rozebíral dvě či více různých témat, přičemž by 
nebylo v dané reportáži jednoduché určit, jakým konkrétním problémem se zabývá. Reportáž musí 
poskytnout vyvážený prostor všem aktérům, účastníkům, stranám apod., zachovávat náležitý odstup 
a nesmí být výkladem události. Nestranní odborníci, vystupující v reportáži, nesmí být využíváni k 
přechylování reportáže směrem k jednomu názoru nebo výslednému vyznění. Je nutné vždy pečlivě 
zvážit dopad vedlejších efektů vyvolaných např. využíváním archivních či jiných záběrů nebo 
komentářů nesouvisejících přímo s problémem nebo vyvolávajících zavádějící výklady a asociace. 
Reportáže se musí vyhnout záběrům a komentářům odkazujícím nevhodným způsobem k jiným 
podobným kauzám, využívání grafických a hudebních motivů, které vyvolávají jedním směrem 
orientovaný psychologický tlak na diváka apod. Zpravodajství a aktuální publicistika nemá atributy 



umělecké a tedy autorské publicistiky a dokumentaristiky. Tímto není dotčena samostatnost 
redaktora při výběru a zpracování témat.“ 

Pro žáky:
• získání povědomí o tvorbě reportáže a o možnosti změnit vnímání situace divákem v návaznosti na 

použitých výrazových prostředcích, způsobu vedení reportáže apod.
• seznámení s aktivním využitím multimediální techniky
• vznik obrazového sdělení
• zdokonalení v týmové práci (zodpovědné splnění úkolu, přesnost, vzájemná komunikace a organizace 

práce)
• zdokonalení v prezentaci („má-li mít člověk úspěch, nestačí, že vytvoří dokonalé dílo, ale musí ho umět 

i prodat“)

Následující části vedení projektu jsou téměř totožné s projektem předchozím (Teleshopping), pokládám za 
neúčelné je znovu opakovat... (Mezipředmětové vztahy, Potřebné vstupní vědomosti, Cílové zručnosti, Potřebný 
hardware, Doporučený software, Návody na vedení úlohy, Postup práce, Možnosti vyhodnocení projektu)

Multimediální techniku ve výuce ovšem nevyužívají jen žáci, ale i pedagogové. Příprava multimediální 
prezentace je časově náročná, pokud už je ovšem jednou hotová, ulehčí později přípravu na výuku. Na přípravě 
prezentace může pracovat i více učitelů, čímž lze zkrátit čas potřebný k jejímu zpracování.
S pomocí takto vytvořených prezentací či dokumentů lze žákům i „nezáživné“ informace podat přitažlivě, 
výhodou je možnost prezentaci kdykoliv přerušit, vrátit či posunout vpřed.
Při jejich vytváření je třeba myslet na účelnost obsažených informací, vyvarovat se zbytečně dlouhých pasáží, 
které by mohly být příčinou ztráty zájmu žáků o předkládané učivo.

I na naší škole vzniklo několik zajímavých projektů, které spadají do kategorie využití multimediální 
techniky při přípravě na výuku, v rámci RVP by se zařadily do části 5.6. Člověk a příroda ...
U těchto projektů nebylo cílem vypracovat metodiku jejich samotné tvorby, vyučující se zaměřili spíše na jejich 
výrobu a následné využití přímo ve výuce. Některé z nich bych vám rád představil...

Do fyziky by spadal můj cyklus tří filmů „Proč?“, které se vztahují k teplotní objemové roztažnosti, 
stlačitelnosti a tekutosti plynů. Žákům jsou předvedeny v počátku hodiny, zhlédnou určitý jev a jejich úkolem je 
přemýšlet nad tím, proč jev probíhá právě daným způsobem, v čem je podstata fyzikálního pravidla.
V dalších hodinách lze filmy použít i při ověřování znalostí látky, kdy žák sedí za počítačem, zhlédne film a 
napíše vysvětlení shlédnutého jevu, zatímco vyučující se může věnovat ostatním žákům.

Pro výuku zeměpisu byl natočen film s názvem Štramberk, jehož autorem je Mgr. Milan Hanzelka. Ve své 
práci filmově zpracoval všechny aktivity tohoto malého městečka, zaměřil se především na tyto oblasti: pohled 
na město z různých světových stran, historie města, kulturně – historické památky, povrch, geologie, 
paleontologie, průmysl, služby, doprava, sportovní možnosti a další turistická specifika (arboretum, rozhledna 
apod.).

Pro výuku v hodinách přírodovědy na 1. stupni ZŠ Mgr. Ladislava Havranová zpracovala film na téma 
Kočka domácí, ve kterém se žáci dozvědí základní informace o dříve tak běžném domácím zvířeti, jakým je 
právě kočka. Ne všechny děti ji dnes znají důvěrně... Cílem projektu je seznámit žáky se životem a stavbou těla 
kočky domácí, téma lze využít i při výuce VV (kresba kočky), HV (písně o kočkách), ČJ (čtení a sloh).

aKolektiv: Tvořivá informatika s Baltíkem. Soubor metodických materiálů dostupných na internetu: http://www.ict-edu.cz 
bSumbal, J.: Projekt SIPVZ č. 0072P2005
cKolektiv: Závěrečné práce kurzu SIPVZ Užití multimédií a mediální výchova ve výuce.
dKolektiv: Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. VUP, Praha 2004.

http://www.ict-edu.cz/


Výuka algoritmizace za použití animovaných interaktivních vývojových 
diagramů
IVANA DURDILOVÁ1, LENKA SUCHÁNKOVÁ2

1 Střední průmyslová škola elektrotechnická, V Úžlabině 320, 100 00  Praha; Tel.: 274 016 261, e-mail: 
durdilova@uzlabina.cz; 
2 Střední průmyslová škola elektrotechnická, V Úžlabině 320, 100 00  Praha; Tel.: 274 016 261, e-mail: 
suchankova@uzlabina.cz;

Cílem projektu SIPVZ bylo vytvořit program pro výuku algoritmizace ve formě pro studenty názorné a dobře 
pochopitelné. Zatím se na školách při výuce algoritmizace často používají vývojové či strukturované diagramy, 
ale jedná se o statické, i  když grafické formy algoritmů. Mnozí studenti mívají s pochopením a zvládnutím 
algoritmizace  problémy.  Řešitelský  tým projektu  se  proto  rozhodl  využít  názorný  a  hravý  princip.  Vznikly 
interaktivní vývojové diagramy, které umožňují studentům pochopit větvení programů, cykly apod., a zadáváním 
různých vstupních hodnot ovlivňovat průběh algoritmů.  

Důraz při práci s programem je kladen na výuku algoritmizace. Pokud student přesně chápe postup řešení, 
má k dispozici vývojový diagram a je mu naprosto jasný postup řešení, samotné přepsání vývojového diagramu 
do programu je již do značné míry pouze formální záležitost. Ve výuce algoritmizace přece nejde o to, naučit 
studenty  podrobně  syntaxi  konkrétního  programovacího  jazyka.  Cílem  je  naučit  studenty  chápat  principy 
algoritmizace, umět rozložit řešení úlohy na posloupnost po sobě následujících menších kroků, pochopit průběh 
rozhodování a průběh všech cyklů – ať již s pevným počtem opakování, či proměnlivým počtem opakování. 
Studenti i učitelé ve vzniklém programu mohou sledovat, který příkaz se právě provádí a jaké jsou hodnoty 
jednotlivých proměnných.

 Ověření výsledku projektu probíhalo v rámci běžné výuky algoritmizace a programování ve 2. ročníku a 
v rámci  kroužku  výuky  jazyka  C#.  Studenti  vzniklý  program přivítali  s až  nečekaným nadšením,  dokonce 
i studenti  4.  ročníku  během  kroužku  opakovaně  při  řešení  některých  problémů  žádali  o  spuštění  „živých 
algoritmů“.

Oproti  původnímu plánu byly po  skončení  vlastního  projektu  rozpracovány i  možnosti  tvorby vlastních 
(neinteraktivních) vývojových diagramů pro studenty či učitele - skládáním připravených značek nebo jejich 
kreslením.  

Ke všem příkladům „oživlých algoritmů“ je vypracována nápověda a je možná řada nastavení. 
K programu a jeho využití  autorky uspořádaly dva diskusní semináře spojené s  workshopem (v Brně a 

v Praze) a zúčastnily se třetího. Získaly na nich podněty pro další rozšiřování programu. Diskuse ukázala, že 
práce podobného typu u nás nejspíše neexistuje, navíc si účastníci seminářů pochvalovali intuitivní ovládání 
programu.

„Oživlé algoritmy“ je možno použít na všech školách s výukou algoritmizace a programování, bez ohledu na 
to, jaký programovací jazyk se na škole učí.

Autorský tým přeje hodně úspěchů a radosti při práci s programem a uvítá Vaše podněty a připomínky na 
výše uvedených adresách. 

mailto:suchankova@uzlabina.cz
mailto:durdilova@uzlabina.cz




Počítačová grafika ve výuce „nepočítačových“ předmětů
JIŘÍ SUMBAL1

1 Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín; Tel.: 556 810 172, e-mail: sumbal@zsals.edunet.cz; 
 

Přednáška související s příspěvkem
První část přednášky se zabývá tvorbou školní databanky digitálních fotografií, která je využitelná v různých 

vzdělávacích oblastech (zaměřím se zejména na oblasti Člověk a příroda, Člověk a společnost, Člověk a jeho 
svět). Aby bylo možno databanku efektivně využít, je třeba dbát na důslednou organizaci fotografií – popisy, 
klíčová slova, hodnocení.

V dalších částech předvedu využití vektorové grafiky a animací ve výuce a výstupy z jazykově-výtvarně-
počítačového projektu.

Začlenění počítačové grafiky do výuky
Počítačová grafika se již stala na většině základních či středních škol samozřejmou součástí výuky 

informačních a komunikačních technologií. Její záběr však přesahuje samotnou informatiku. Grafika je 
využitelná i v provozu školy a samozřejmě také ve výuce prakticky všech předmětů.

Příčin této situace je několik:
• rozmach digitální fotografie a její rostoucí popularita i mezi nepočítačovou veřejností,
• cenový pád digitálních fotoaparátů a s tím související jejich rozšíření,
• růst počítačové gramotnosti pedagogů díky projektu SIPVZ (rozšiřující modul P – Grafika a 

digitální fotografie),
• nabídka kvalitních a cenově dostupných programů, které je možno pořídit z dotace SIPVZ ve 

formě multilicence pro celou školu.
Také v naší škole je již řada pedagogů z 1. i 2. stupně proškolena v modulu Grafika digitální fotografie a 

začíná své znalosti používat i ve výuce. Napomoci by tomu měl i připravovaný projekt SIPVZ. Jeho cílem je 
vytvoření výukových a metodických materiálů pro výuku na 1. stupni. Mezi těmito materiály hraje významnou 
roli i grafika. Dílčími cíli projektu je totiž na jedné straně vytvoření databáze digitálních fotografií použitelných 
pro výuku a na straně druhé vytvoření sady vektorových kreseb a animací pro výuku. Grafické prvky budou 
samozřejmě také součástí dalších výukových objektů, jako jsou texty, tabulky, prezentace, www stránky a další.

Používaný hardware a software
Pro realizaci našich záměrů jsme vybaveni stolními počítači v kabinetech (pro přípravu výuky) a v některých 

odborných učebnách a také přenosným notebookem a dataprojektorem (pro použití v běžných třídách). Všechny 
třídy i kabinety jsou připojeny ke školní počítačové síti i k internetu.

K dispozici máme 3 digitální fotoaparáty, mnozí pedagogové vlastní svůj domácí digitální fotoaparát.
Jako základní grafické programy se nám osvědčil software firmy Zoner, momentálně v těchto verzích:

• Zoner Callisto 5,
• Zoner Photo Studio 8,
• Zoner GIF Animator 5.

Většinou je samozřejmě možné použít i nižší verze uvedených programů. Tyto programy jsme zvolili proto, 
že jsou evaluované, cenově přístupné, kvalitní, rozsahem svých funkcí nám plně vyhovují a jsou české.

Digitální fotografická databanka
Filosofie databanky vychází z předpokladu, že mnoho vyučujících i žáků používá při svých soukromých 

aktivitách, zejména při výletech a o dovolených, digitální fotoaparát a vlastní tedy menší či větší množství 
digitálních fotografiích. Mnohé z nich jsou využitelné ve výuce, protože obsahují např. obrázky z živé i neživé 
přírody, krajinných či civilizačních prvků českých i zahraničních, historických památek, uměleckých děl apod. 
Další fotografie mohou cíleně vzniknout (např. různé životní situace, sportovní disciplíny…). Jejich využití 
prakticky ve všech vzdělávacích oblastech na 1. i 2. stupni ZŠ je zřejmé.

Bylo by ovšem škoda, aby si každý učitel nechával své výtvory pouze pro sebe. Mnohem efektivnější je 
spojení sil a vytvoření celoškolní databáze digitálních fotografií. Tato databáze může být umístěna na školním 
serveru, a  takto zpřístupněna všem stanicím přihlášeným k síti. Aby měla taková sbírka smysl, je potřeba zajistit 
její přísnou organizaci a možnost vyhledávání.

Jedním ze způsobů organizace fotografií by bylo jejich roztřídění na úrovni souborů a složek. Takto lze 
ovšem třídit pouze na základě jednoho kritéria, přičemž tatáž fotografie může ve skutečnosti spadat do více 
kategorií, např. předměty: dějepis, zeměpis, vlastivěda, geografická oblast: Česká republika. Zde se nám proto 
osvědčily organizační možnosti programu Zoner Photo Studio.

mailto:novak@gym.cz


Co Zoner Photo Studio umožňuje? Jednotlivým snímkům je možné přidávat nadpisy i další popisy, 
hodnocení a přiřazovat jim různá nadefinovaná klíčová slova. Na základě těchto kritérií potom umí program 
v databázi fotografií vyhledávat, filtrovat, případně tvořit virtuální alba obsahující snímky fyzicky umístěné 
v různých složkách. Výsledky vyhledávání lze také uložit pro pozdější opětovné využití.

            

Fotobanka je primárně umístěna v lokální školní síti, chystáme ale také její příležitostnou distribuci (po 
skončení projektu) na CD/DVD a zveřejnění na WWW stránkách školy. Zde využijeme publikačních možností 
programu Zoner Photo Studio. Přímo v prostředí programu lze vytvořit CD s fotografiemi, navíc s přidaným 
volně šířitelným prohlížečem spustitelným po vložení CD do počítače. Zoner Photo Studio také umožňuje i 
laikům bez znalosti HTML jazyka vytvářet internetové fotogalerie pouhým vyplněním několika dialogových 
oken.

Výukové obrázky a animace
Při aplikaci grafických objektů ve výuce nejsou využitelné pouze digitální fotografie, ale i nejrůznější kresby: 

schémata, obrázky s popisy apod. Můžeme je využít v tištěné formě, větší flexibility ovšem dosáhneme při jejich 
prezentaci přímo z počítače. Zde totiž můžeme ukázat i pohyblivé obrázky (animace) a kresby sestavené z více 
vrstev, jejichž zobrazení lze podle potřeby zapnout nebo vypnout. Takto lze v prvním případě zachytit dynamiku 
nějakého děje (např. koloběh vody v přírodě) a na druhé straně umožnit zobrazení v různém stadiu podrobnosti, 
s popisy či bez (na stejném principu jsou vytvořeny i slepé mapy dodávané s programem Zoner Callisto 4). 
V případě obrázků kreslených ve vrstvách lze podobně i u papírového výstupu stanovit, co se bude nebo nebude 
tisknout.

Pro tvorbu vrstevnatých obrázků i podkladů pro animace využíváme již zmíněné Zoner Callisto, animace 
sestavujeme v programu Zoner Gif Animátor.

Projekt Evropský den jazyků
V září 2005 jsme ve škole oslavili netradičním způsobem Evropský den jazyků – celodenním projektem, 

který měl ovšem dohru ve výuce i v následujících týdnech.
Žáci 2. stupně vytvořili 6 - 7 členné týmy, vylosovali si jedno české slovo a přeložili je s pomocí slovníků a 

Internetu do různých evropských i mimoevropských jazyků. Nalezená slova měli potom za úkol ztvárnit pomocí 
různých výtvarných technik. Všechna vytvořená slova jsme vyfotografovali. Žáci následně své digitální 
fotografie v hodinách informatiky nebo cizího jazyka zpracovali v programu Zoner Photo Studio 7 a v tomtéž 
programu si jednotlivé skupiny vytvořily i své internetové fotogalerie. Spojili jsme tak výuku cizích jazyků, 
informatiku a výtvarnou výchovu. V následujícím období si mohli žáci i učitelé všechny fotogalerie prohlédnout 
a hlasovat pro tu, která se jim líbila nejvíce.

Žáci s fotografiemi pracovali v prostředí školní sítě přímo v programu Zoner Photo Studio, kde mohli 
vyhledávat obrázky podle různých kritérií. Díky tomu, že jednotlivé snímky správně popsali, mohli zadat do 
programu dotazy typu: „najdi slovo sestra ve všech jazycích“ nebo „najdi všechna anglická slova“, případně 
„najdi slova vytvořená třídou 7.B“. Kromě toho jsou všechny galerie vystaveny i na internetu na stránkách školy 
na adrese http://www.zsals.edunet.cz/projekty/den-jazyku/index.htm.



Literatura
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Mapové servery – nejen v hodině zeměpisu
PAVEL TAIBR1

1 Gymnázium  F.X.Šaldy v Liberci, Partyzánská 530/3, Liberec XI, 460 11, e-mail: taibr@atlas.cz; 

Rád bych navázal na svůj příspěvek-workshop na loňské konferenci „Počítač ve škole“, kde jsem se zabýval 
tématem „Zeměpis a internet“ a zároveň přijímám „pozvánku“ kolegů Miluše Dolanské (ArcData Praha) a Jiřího 
Šmídy (KG PedF TUL Liberec), kteří tu vloni prosazovali GIS do škol.

Mapové servery jsou technologií umožňující publikovat prostorová data – mapy na internetu. Je to vlastně 
open (otevřený) GIS protokol pro jednoduché mapové aplikace. Je možné ho využít v široké oblasti lidských 
oborů a činností. Proto si myslím, že žáci na školách by měli mít možnost zajít do učebny výpočetní techniky 
nejen v hodinách zeměpisu, ale i jiných předmětů – přírodopisu, občanské nauky, dějepisu a i v rámci plnění 
aktuálního tématu „Člověk za mimořádných situací“. Mapové servery mohou žákům poskytnout široký okruh 
informací, se kterými mohou posléze pracovat i mimo počítačovou učebnu.

Nové rámcové vzdělávací plány základních škol i gymnázií, kladou nemalý důraz na schopnosti žáků 
samostatně se orientovat ve zdrojích státní samosprávy, internetových služeb a informačních zdrojů a pro tyto 
oblasti je mapový server ideální nástroj. Posilování klíčových kompetencí v rámci rozvoje informační 
společnosti je v tomto případě samozřejmostí.

Ve svém workshopu bych účastníkům rád předvedl praktické ukázky v práci s několika mapovými servery, 
které možno snadno využít ve školní praxi. Žáci, což mohu ze své zkušenosti potvrdit, provádějí takováto 
cvičení s chutí a zájmem a často dopracovávají dané úlohy sami doma, aniž je to povinností.

Nejčastější možnosti tzv. „civilních“ mapových serverů (Atlas, Centrum, Mapy CZ, GoogleMaps a dalších):
⋅ Vyhledávání adres
⋅ Cestovní routery – tj. vyhledání nejkratšího (nejrychlejšího) spojení mezi dvěma místy
⋅ Zjištění zeměpisné polohy daného místa
⋅ Vyhledání nejbližší instituce (policie, železniční nebo autobusové zastávky, nemocnice apod.)
⋅ Dopravní informace (uzavírky, kalamita apod.)

Specializované úlohy, které je možné vykonávat na mapových serverech státní správy nebo specializovaných 
pracovišť. Takové mapové servery umožňují zpracovávat tématické úlohy:

⋅ Zjišťování geologického podkladu daného území (místa)
⋅ Lokalizace chráněných území a objektů
⋅ Rozlišovat geomorfologické členění
⋅ Vyhledávání těžby surovin
⋅ Zjišťování demografických dat územních celků
⋅ Monitorovat sociální aspekty územních celků (nezaměstnanost, dojížďka apod.)
⋅ V aktuálním čase sledovat míru rizik ve světě (sopky, zemětřesení)

Z tohoto přehledu je zřejmé, že mapové servery jsou silným nástrojem a dobrou učební pomůckou pro žáky 
(a nejenom pro ně) našich škol.

Co nás vlastně čeká, když si na internetu otevřeme mapový server? Podívejme se na jeden český mapový 
server s vysokou návštěvností, který nedávno změnil svoji image.

Obr.1 Mapový server Mapy.cz



Na obrázku je úvodní stránka mapového serveru Mapy.cz, který je součástí portálu Seznam. Mapové 
podklady poskytuje tomuto mapovému serveru nakladatelství Shocart s.r.o. (menší měřítka) a PlanStudio s.r.o. 
(větší měřítka), Geodis Brno (letecké snímky), seznam adres pak Český statistický úřad.

Tento mapový server poskytuje základní funkce jako vyhledání místa podle adresy, plánovač cesty, 
lokalizovat nejbližší objekt nebo zaměřit zeměpisnou polohu v souřadnicích WGS-84 užívanou na přijímačích 
GPS.

Vlastní ovládání mapy je velmi jednoduché a srozumitelné i začátečníkovi. Nedílnou součástí je podrobná 
nápověda. Maximální rozlišení jde v podstatě až na úroveň měřítka 1:2000. U leteckých barevných snímků je to 
obdobné. Na těchto snímcích jsou viditelné detaily jako zaparkované automobily, osamělé stromy a keře či 
silniční značení.

Obr.2 Detail leteckého snímku maximálního rozlišení.

Z kategorie mapových serverů státní správy je nejlépe využitelný pro školní praxi server Cenia.cz.
Obsahu je nejen digitální mapový model území ČR, ale sadu tématických (celkem 26) GIS úloh, které jsou 

jako stvořené pro školní cvičení.

Obr.3 Geoportál Cenia.cz

Na vytvoření tohoto portálu se podílejí ministerstva informatiky a životního prostředí a ČÚZK, Cenia (Česká 
informační agentura životního prostředí Praha) a Arcdata Praha.

Mapový rozsah tohoto portálu jde až do měřítka 1:5000, dál se zobrazí ortofotomapa. Úlohy obsahují 
následující témata týkající se České republiky:

⋅ Adresy poštovních úřadů 
⋅ Biosférické rezervace UNESCO 
⋅ Chráněná ložisková území 
⋅ Chráněná území 
⋅ Chráněné oblasti přirozené akumulace vod 
⋅ CORINE 2000 & CORINE 1990 
⋅ Důlní činnost 
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⋅ Geologická mapa ČR 
⋅ Geomorfologické členění ČR 
⋅ Hranice působnosti finančních úřadů 
⋅ Hranice působnosti matričních úřadů 
⋅ Hranice působnosti stavebních úřadů 
⋅ Hranice územních jednotek 
⋅ Hustota výkonu větru ve 40 m nad povrchem 
⋅ Hustota zalidnění 
⋅ NATURA 2000 
⋅ Počet obyvatel na 1 byt 
⋅ Provozovny ohlašovatelů do Integrovaného registru znečišťování 
⋅ Provozovny ohlašovatelů do IRZ s IPPC zařízením dle kódů NOSE-P 
⋅ Přírodní parky 
⋅ Sesuvy 
⋅ Staré ekologické zátěže 
⋅ Škody na vodách a pokuty ČIŽP 
⋅ Topografické mapy AČR 
⋅ Územní systémy ekologické stability 
⋅ Větrné elektrárny - střet s ochranou přírody 

Z uvedeného seznamu vyplývá, že tento portál můžeme využít nejen v zeměpise, ale i pro jiné předměty 
(přírodopis, občanská nauka). Tento server navíc umožňuje držitelům licencí ArcGIS stahovat některá data a 
pracovat tak v prostředí např. ArcMap on-line.

Obr.4 Výřez mapy tématické úlohy „Hustota obyvatel“

Ve workshopu se učitelé seznámí a naučí se pracovat i s jinými mapovými servery. Mezi ně patří především 
portály našich krajů, České geologické služby, Centra pro regionální rozvoj a další.

Pavel Taibr
GFXŠ Liberec

Prameny a zdroje:
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vzdělávacích programech). In: Wahla, A. (ed.): Geografie a proměny poznání geografické reality. Ostravská univerzita, 
Ostrava, 2004, s. 518 – 527
bTAIBR, P.: GEO 2006, zeměpisný portál. http://geo.webz.cz/vyuka/mapservery.htm
cMAPY.cz, internetový portál Seznam. http://www.mapy.cz/
dCENIA.cz, mapový serveru portálu veřejné správy. http://geoportal.cenia.cz/mapmaker/cenia/portal/
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Modul P SIPVZ – Zeměpis a ICT
PAVEL TAIBR1

1 Gymnázium  F.X.Šaldy v Liberci, Partyzánská 530/3, Liberec XI, 460 11, e-mail: taibr@atlas.cz; 

Přesně před rokem byl na této konferenci představen nový oborový modul řady P SIPVZ „Zeměpis a ICT. 
Modul seznamuje s možnostmi nasazení počítače jako učební pomůcky ve výuce zeměpisu na základních, 
středních a vyšších odborných školách.

Účastníci kurzů se seznámí s formami a metodickými postupy výuky s pomocí počítače. Jádrem kurzu je 
praktické seznámení a práce v oblasti geografie s reprezentanty jednotlivých tříd software: s programy typu 
Office a jejich využitím v zeměpise, seznámení s geografickými informačními systémy typu ArcGis, InfoMapa a 
programy vhodnými pro výuku zeměpisu rozšířenými na našem trhu nebo volně šiřitelnými na internetu. 
Účastníci by měli dokázat začlenit internetové nástroje do výuky

Účastník získá také informace o moderních softwarových produktech obecného i aplikačního charakteru 
vhodných pro výuku zeměpisu na gymnáziu (charakteristiky, demoverze, kde zakoupit).

Celková dotace kurzu je 30 hodin.

Doporučená osnova modulu

Tématická část Celkem 
hodin Lekce - téma Dotace v 

hodinách

Program Office v 
zeměpise 6

Geografický odborný text 1
Tabulkový program v zeměpise 1,5
Zeměpisná prezentace 1,5
Samostatná práce 2

Zeměpis a internet 8
Funkce internetu v zeměpise 0,5
Zdroje informací 1,5
Zeměpisná stránka 3
Samostatná práce 3

GIS 8

Základy GIS 0,5
Software a GIS 1,5
Konstrukce map 1
Aplikace GIS 2
Samostatná práce 3

Zeměpisný software 6

Programové zdroje 0,5
Freeware a shareware 1
Testování zeměpisu 1,5
Profesionální software 1
Samostatná práce 2

Vyhodnocení samostatných 
prací 2 2

Celkem 30 30

Absolvent kurzu-učitel by měl umět 
⋅ Vytvářet zeměpisné odborné texty a prezentace, měl by užívat kalkulační software pro výuku 

zeměpisu
⋅ Sestavovat individuální učební pomůcky pro svůj předmět a také je ve své praxi co nejúčelněji 

využívat. 
⋅ Se orientovat na internetových zeměpisných stránkách, bude schopen posuzovat jejich hodnověrnost 

a v geografickém software 
⋅ Sestavil testovací rozhraní na PC
⋅ Začlenit geografický software a programy typu ArcGis ve výuce

Na podzim loňského roku na konferenci SIPVZ v Brně byl Modul zařazen do oborové skupiny Člověk a 
příroda.

Za poslední rok byly uspořádány tři běhy školení lektorů (čtvrtý se pro nedostatečnou účast nekonalo), ve 
kterém se sešlo 30 potencionálních lektorů z celé ČR. Náročnou úroveň školení lektorů spojenou s tvorbou 
referenční práce a závěrečnou obhajobu dokázalo přejít 21 účastníků, znamená to tak 70ti procentní  úspěšnost.

Řada lektorů již začala se svými školeními (např. Nové Město na Moravě, Brno aj.). Od účastníků-lektorů 
modulu Zeměpis a ICT očekávám diskusi o zkušenostech z vedení modulů a o dalších možnostech ve vzdělávání 
učitelů zeměpisu.

Pavel Taibr
Národní garant 

Prameny a zdroje:



aŠMÍDA, J., TAIBR, P. Zeměpis a ICT, odborný text k modulu P. 



Měkkýši – tvorba multimediálního výukového materiálu a jeho 
implementace do hodin biologie na střední škole

MGR. PAVEL VLACH, PH.D
Gymnázium, Blovice, Družstevní 650, 336 13 Blovice; Tel.: 371 522 053, e-mail: vlach.pavel@mybox.cz; 

 

Úvod

V probíhající kurikulární reformě školství, deklarované v Národním programu vzdělávání ČRa) a) a 
Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávacích soustav ČRb)b) jsou kladeny na pedagogické 
pracovníky nové požadavky; jedním z nich je vhodná implementace ICT do běžné výuky. Zavádění ICT do 
výuky je jedním ze základních principů  posilování klíčových kompetencí v oblasti ICT a moderního naplňování 
pravidla názornosti. Řada pedagogů tímto procesem právě prochází; při hodinách používá multimediální 
prezentace, používá výukové kurzy při frontální výuce nebo samostatné práci v učebnách, zadává žákům 
seminární práce, jejichž nedílnou součástí je počítačové zpracování a následná prezentace. Někteří učitelé 
dokonce používají ICT technologie jako integrující prvek hodiny.

Na trhu existuje řada multimediálních výukových materiálů. Využití řady z nich je problematické; lze je 
využít jen pro doplnění výuky, převážně formou samostudia. Ne všichni vyučující jsou však natolik erudovaní 
v pokročilé práci s IT technologiemi, aby byli schopni sami vytvářet výukové kurzy, nebo nemají dostatek 
motivace pro jejich tvorbu. Zdařilá evaluovaná implementace již vytvořeného kvalitního materiálu, vycházející 
ho z praxe a všeobecně použitelného, je může motivovat k dalšímu využití nebo vlastní účasti při jejich tvorbě.

Cíl projektu

Cíle projektu byly navrženy tak, aby respektovaly výše uvedené skutečnosti. První skupina cílů směřovala 
k vytvoření komplexního souboru výukových materiálů, které mohou být integračním prvkem ve výuce 
tematického celku „Měkkýši“, použitelného při frontální výuce, práce ve skupinách, domácím samostudiu a 
laboratorních prací. Logickým pokračováním byla implementace tohoto souboru materiálů do výuky. Úroveň 
obsahu, vhodnost použití a zdařilost implementace byla evaluována na úrovni autorů, pedagogů i cílové skupiny, 
tedy studentů střední školy.

Obsah souboru výukových materiálů

Soubor, vytvořený v rámci projektu, obsahuje základní multimediální výukový kurz „Měkkýši“, interaktivní 
kvíz, pdf dokument se zajímavostmi o plžích a mlžích a soubor pracovních listů.

Výukový kurz Měkkýši
Základem souboru výukových materiálů je multimediální výukový program Měkkýši vytvořený v prostředí 

Macromedia Flash MX (obr. 1). 

Obr. 1. Titulní obrazovka výukového programu Měkkýši

mailto:novak@gym.cz


Tento interaktivní materiál obsahuje informace o anatomii, ekologii a systému kmene Měkkýši, základní 
charakteristiky tří nejdůležitějších tříd Plži, Mlži, Hlavonožci. Údaje o morfologii každé třídy jsou ilustrovány 
interaktivními obrázky (Obr. 2). U každé skupiny je k dispozici galerie obrázků jednotlivých zástupců. Výukový 
program také přináší instruktážní a popisná videa pitev modelových zástupců zmíněných skupin.

Obr. 2. Interaktivní obrázek vnitřní stavby plžů

Ovládání výukového programu je standardní. Výukový program lze uplatnit při frontální výuce; určitým 
omezením je velikost použitých fontů. Velmi dobře lze při tomto způsobu výuky využít interaktivních 
anatomických obrázků a videa pitev. Materiál lze doporučit pro samostatnou práci ve skupinách nebo 
samostudium.

Jednoduchý kvíz
Kvíz je opět zpracován ve vývojovém prostředí programu Macromedia Flash MX. Toto zpracování s sebou 

přináší interaktivitu a  výbornou grafickou úroveň. Program nabízí 10 kvízových obrazovek, které řeší problémy 
různého typu.  Každá dílčí kvízová otázka je ihned vyhodnocena. Program nabízí procentuální vyhodnocení a 
slovní komentář. Použití kvízu je dobře popsáno v uživatelské příručce, zpracované jako *.pdf dokument. 
Prostředí programu je patrné z obr. 3. Předpokládáme, že cílová skupina využije kvíz při samostatné práci nebo 
při domácím samostudiu.

Obr. 2. Grafický vzhled programu kvíz



Soubor pdf dokumentů
Soubor výukových materiálu je doplněn několika pdf dokumenty. Prvním z nich je šestnáctistránkový 

dokument o zajímavostech o plžních a mlžích. Zabývá se praktickým využitím lastur a ulit, historií 
hospodářského vývoje těchto skupin, chorobami a dalším populárně-naučnými tématy týkajícími se měkkýšů. 
Druhý, také šestnáctistránkový materiál přináší soubor pracovních listů s metodickými pokyny pro jejich 
praktické využití. Předpokládáme použití při laboratoních pracích. Vzhled obou dokumentů je patrný z Obr. 4 a 
5. Posledním pdf dokumentem je čtyřstránková uživatelská příručka, která shrnuje hadwarové nároky softwaru a 
postup při instalaci.

Obr. 4. Vzhled dokumentu se zajímavostmi                Obr. 5. Vzhled dokumentu s pracovními listy
             o plžích a mlžích

Řešení a rozpočet projektu

Projekt byl řešen tříčlenným autorským kolektivem. Ing. Michal Wendl, metodik IT, byl zodpovědný za 
přípravu a administrativní řešení projektu. Je autorem kvízu, dokumentu o zajímavostech, spoluautorem 
pracovních listů. Navrhl design celého souboru materiálů a webových stránek, významně se také podílel na 
programování hlavního výukového software. Mgr. Pavel Vlach, Ph.D. je autorem videozáznamu pitev, 
interaktivních anatomických obrázků a programátorem hlavního software. Vytvářel také odborné texty, 
kompletoval celý materiál a organizuje prezentaci celého díla. Věnoval se také implementaci do výuky. Mgr. 
Hana Roubíčková je autorkou řady odborných textů, provedla pitvy modelových druhů a podílela se na 
implementaci do výuky. Je třeba zmínit také přínos externích spolupracovníků. Doc. RNDr. Michal Mergl, Csc. 
je autorem řady odborných textů, Mgr. Pavla Mrvíková se podílela na implementaci do výuky a Mgr. Andrea 
Königsmarková přeložila celý materiál do němčiny.

Náklady celého projektu dosáhla výše 77.833,- Kč, výše poskytnuté dotace byla 52.670,- Kč. Neinvestiční 
prostředky tvořili 81 % rozpočtu (62833,- ), OPPP 19% (15000,-).

Implementace do výuky a evaluace

Začlenění výuky probíhalo ve třech třídách gymnázia. Tři výše zmínění pedagogové použili soubor materiálů 
pro výuku tematického celku měkkýši. Úroveň obsahu a způsob využití byl hodnocen evaluačními dotazníky 
všemi zúčastněnými studenty. Na základě vyhodnocení byly provedeny některé změny, byly doplněny 



vysvětlující formulace tak, aby produkt maximálně vyhovoval cílové skupině. Lze konstatovat, že absolutní 
většina respondentů shledala výukový kurz jako velmi poučný, atraktivní a motivující. Řada studentů si pořídila 
kopii materiálů pro vlastní využití. 

V současné době je materiál distribuován podle zájmu do dalších středních základních škol. V tomto 
okamžiku jej využívají 3 základní školy a 7 dalších středních škol z Plzeňského a Středočeského kraje.

Závěr

Výstupy celého projektu lze hodnotit jednoznačně kladně. Obsah materiálu byl evaluován odborníky i 
cílovou skupinou jako zdařilý, stejně jeho použitelnost a začlenění do různých fází edukačního procesu. 
Atraktivní vzhled, interaktivita a sada doplňkových materiálů může být integrujícím prvkem při výuce tohoto 
tematického celku. 

Bohužel se nepodařilo naplnit všechny záměry; z důvodu nedostatku lidských zdrojů nebylo možné 
realizovat kompletní překlad do několik jazyků, podařila se pouze translace do německého jazyka s pomocí 
partnerských škol. Produkt lze tak využít i při výuce biologie v tomto jazyce. Cíle projektu byly ohroženy i 
pozdním přidělením finančních prostředků; nebylo možné realizovat řadu původně zamýšlených záběrů prostě 
proto, že v době přidělení peněz sledované biologické jevy už neprobíhaly. Přesto lze konstatovat jednoznačný 
úspěch; lze předpokládat, že  výstupy tohoto projektu umožní i další práci na podobných výukových materiálech 
stejného nebo většího rozsahu.

Soubor výukových materiálů je v redukované formě k dispozici na webových stránkách naší školy 
(www.blovice.cz/projekt) nebo jej lze získat na CD-ROMu  na adrese školy za cenu média poštovného a 
balného.

a)Národní program vzdělávání v České Republice. MŠMT, Praha, 2001
b)Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České Republiky. MŠMT, Praha, 2005

http://www.blovice.cz/projekt


Interaktivní tabule, interaktivní tabletový displej
DANIELA ZATLOUKALOVÁ
Střední  škola  polytechnická  Olomouc,  Rooseveltova  79,  779  00  0lomouc;  Tel.:  585  724  216,  e-mail: 
dzatloukalova@ssprool.cz;  

V minulosti vystačil učitel matematiky s tmavou tabulí, křídou, pravítkem, kružítkem a svými grafickými 
schopnostmi. S rozvojem projekční techniky se v učebnách zabydlely zpětné projektory (někteří učitelé na ně 
nedají  dopustit)  a  v poslední  době  i  dataprojektory.  V současnosti  nám  technika  nabízí  možnost  přidat 
do výuky  další  rozměr,  a  to  interaktivní  práci  s počítačem.  Dokonce  si  můžeme  vybrat,  zda  zvolíme 
interaktivní  tabuli  či  interaktivní  tabletový  display.  Nám  matematikům  to  sice  dává  obrovský  prostor 
pro využití dostupného matematického softwaru, např. Cabri Geometry, Derive, Mathematica, na straně druhé 
však nejsme jednotní v otázce používání kapesních kalkulátorů (o jejich dnešních možnostech ani nemluvě). 
Což teprve počítače?

   

Přináší to i spoustu dalších otázek. Budeme lepšími učiteli matematiky s využitím ICT? Budou žáci lépe 
umět matematiku? Budou se rozvíjet některé jejich matematické kompetence? Změní se jejich postoj, vztah 
k matematice? Ale také dotazy typu: Vyplatí se investovat do tak nadstandardního vybavení učeben? Vyplatí se 
investovat svůj čas na zvládnutí nové techniky a do časově náročné přípravy na výuku? Je třeba připravovat 
budoucí učitele už na VŠ na nové možnosti výuky?

Není sporu o tom, že sebelepší technika neudělá ze špatného učitele dobrého učitele, je to stále jen nástroj 
řízený myšlenkami uživatele, ale také nástroj, který může matematiku přiblížit dnešní mládeži. Prokazatelně se 
nedá tvrdit, že žáci budou lépe umět matematiku. Je  však jasné, že  budou raději pracovat s počítačem než 
s pravítkem a kružítkem. Mohou totiž úspěšně řešit úlohy bez ohledu na své numerické či grafické schopnosti, 
mohou se snáz naučit číst z grafů, mohou rozvíjet svou představivost při grafickém řešení rovnic, nerovnic, 
soustav rovnic, soustav nerovnic s pomocí počítače. Mohou však také zjistit, že technika nezvládne vše, že 
musí používat svůj rozum, své znalosti a dovednosti, že i pro ně je to jen nástroj v jejich rukách. 

mailto:dzatloukalova@ssprool.cz


Projekce na plátno
Nabízí možnost  využití  počítačové grafiky při výuce planimetrie,  grafů funkcí, grafickém řešení rovnic, 

soustav rovnic, apod. 

Interaktivní tabule
Na rozdíl od plátna je možno přímo do promítaného na tabuli cokoli dokreslovat, dopisovat, zvýrazňovat, 

přemísťovat, případně si prezentaci s těmito úpravami i uložit.

Tabule je interaktivní i pro žáky, i oni mohou dokreslovat, dopisovat, doplňovat, přemísťovat. 



Nemusí se používat pouze prezentace, například s využitím programu Cabri Geometry může učitel jednak 
krokovat předem připravenou konstrukci, ale učitel i žák může provádět přímo konstrukci na tabuli.

Interaktivní tabletový display 
Umožňuje  podobné  aktivní  zásahy  do  prezentace  přímo  od  pracovního  stolu,  například  potřebujeme-li 

při výkladu více pracovat s klávesnicí,  s počítačem či používat  program, jehož ovládání u tabule by bylo 
složitější. Display je interaktivní hlavně pro vyučujícího, přednášejícího.

Jeho výhodou proti tabuli je snadná přenositelnost z jedné učebny do druhé.

Výuka v učebně výpočetní techniky
Tato metoda je náročná organizačně, ale žáky většinou baví, minimálně zaznívají otázky typu „Na co nám to 

bude?“.  Sami  mohou  s pomocí  počítače,  vhodně  zvoleného  softwaru  a   vhodné  úlohy  objevit  některé 
souvislosti  či  aplikace,  provést  verifikaci  některých  tvrzení,  souvislostí.  Někteří  mohou  být  úspěšnější 
při řešení úloh.



Na závěr jen poznámka, že mé zkušenosti s využitím ICT jsou částečně trochu zkresleny tím, že učím téměř 
samé kluky, navíc technicky zaměřené.



Matematický seminář v maturitním ročníku s využitím počítače
VÁCLAV ZEMEK

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137, Prachatice, 383 01 Prachatice, Tel.: 388 402 111, e-mail: vzemek@centrum.cz 

Matematický seminář si vybírají téměř výhradně budoucí maturanti z matematiky. Hlavním cílem je tedy 
dobře je připravit na maturitní zkoušky a přijímací zkoušky na VŠ. Poctivé „opáčko“ po tematických celcích, 
doplněné příklady z přijímacích zkoušek minulých let, tento cíl tradičně dobře plní. Má smysl si klást další cíle? 
Je nutné opakovat po stejných tematických celcích, ve kterých jsme učivo probírali? Jistě nenabouráme systém, 
když semináře připravíme tak, abychom zdůraznili souvislosti mezi poznatky z různých partií středoškolské 
matematiky. Například parabola definovaná jako množina bodů určitých vlastností v analytické geometrii má 
těsný vztah s parabolou, kterou jsme nazvali graf kvadratické funkce. Samozřejmě je dobré dávat do souvislosti 
poznatky v průběhu celého studia, ale v semináři k tomu máme mimořádnou příležitost. 

Určitě je důležité dostat se na vybranou vysokou školu, ale ještě důležitější je tam uspět. Ve všech oborech 
je prospěšné umět si studium usnadnit pomocí počítače. V matematice to vyžaduje ovládat i speciální programy. 
Mezi ně patří programy, které jsou součástí školení SIPVZ „ICT ve výuce matematiky“. Umožňují rychleji 
vyřešit úlohu či systém obdobných úloh, hlouběji proniknou do problému, pochopit souvislosti, řešit totéž 
různými metodami. Kognitivní technologie přinášejí do matematiky možnost experimentovat bez nudných 
výpočtů, zdlouhavých konstrukcí, přinášejí radost z poznání. Toho je třeba v semináři využít. 

Za efektivnost průběhu semináře musí učitel „zaplatit“ přípravou, jejíž kvalita bude nejspíše přímo úměrná 
počtu hodin, které jí věnuje. Pro každý dvouhodinový seminář je vhodné připravit dvojici prezentací. První
z dvojice je určena pro společnou práci. Učitel prezentaci postupně zobrazí dataprojektorem. Snímky obsahují 
kromě otázek, definic, vět, zadání a řešení úloh i odkazy na dynamické obrázky vytvořené v Cabri geometrii či 
soubory v Excelu, které obsahují tabulky a grafy, v menším počtu i ukázky řešení v programu Derive. S těmito 
soubory pak učitel i studenti společně pracují, objevují nebo dokazují poznatky, hledají souvislosti apod. Druhá 
prezentace obsahuje zadání úloh. Je určena pro samostatnou či týmovou práci studentů. Studenti mohou podle 
svého uvážení vytvářet soubory, které jim umožní či usnadní  řešení úloh.V závěru semináře nebo v následujícím 
semináři pak prezentují a obhajují řešení úloh.

Ukažme si vybrané části přípravy na seminář „Parabola a kvadratická funkce“. Seminář spojuje 
poznatky získané v tematických celcích funkce a analytická geometrie kvadratických útvarů. 

Nejdříve připomeneme definici paraboly otázkou s výběrem odpovědi:
Parabola je množina bodů, které mají od ohniska a řídící přímky

a) stejnou vzdálenost
b) konstantní součet vzdáleností
c) konstantní rozdíl vzdáleností

 Správnost odpovědi  lze zkontrolovat formou odkazu na snímek. Zároveň je možné diskutovat souvislost 
s definicemi elipsy a hyperboly, připomenout, že i tyto kuželosečky lze definovat pomocí řídící přímky a 
ohniska. 

Na dalších snímcích je postup konstrukce paraboly podle definice. Studenti mohou porovnat svoje nápady s 
„oficiálním“ postupem. Ze snímku s nadpisem „Studium vlastností paraboly“ je odkaz na dynamický obrázek. 
Na něm lze znovu zopakovat konstrukční kroky (pomocí tlačítka KROKOVAT KONSTRUKCI), ukázat, jak se 
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parabola tvoří z  průsečíků kružnice a přímky a především změnou polohy ohniska zjistit, jak závisí tvar 
paraboly na vzdálenosti ohniska a řídící přímky. V příloze je snímek označen jako obrázek 1.

Snímek „Rovnice paraboly s vrcholem v počátku soustavy souřadnic“ zahajuje sérii snímků, které se týkají 
analytického vyjádření paraboly. Nejdříve si zopakují příslušné rovnice podle polohy ohniska. Pochopení si 
ověří ve dvou jednoduchých příkladech. 

Dále se řeší souvislost paraboly a kvadratické funkce s využitím snímku č. 22 (obrázek 2). Studenti mají 
rozhodnout, zda všechny paraboly na obrázku jsou grafem nějaké kvadratické funkce. Při řešení si připomenou 
definici funkce a její důsledky pro graf funkce.

Navazuje porovnání rovnic parabol x
2
 = 2py, x

2
 = –2py a rovnice kvadratické funkce y = ax

2
 , které je 

doplněno obrázkem se dvěma parabolami. V dalších příkladech řešíme obdobným způsobem vztah analytického 
vyjádření paraboly a rovnice kvadratické funkce v obecné poloze vrcholu paraboly.

Graf funkce f : y = a(x – m)
2
 + n studují (pro změnu) pomocí souboru, vytvořeném tabulkovým kalkulátorem 

Excel (obrázek 3). Změny koeficientů a, m, n vyvolají změny v tabulce i grafu funkce. Porovnejme tuto možnost 
se zakreslováním grafů křídou na tabuli pro několik hodnot parametrů.

Další příklady ukazují na aplikaci získaných poznatků ve fyzikálních úlohách:
Příklad 5: Řezem dutého parabolického zrcadla rovinou xy je parabola určená rovnicí: y = 2 – 0,25x

2
. Ze 

zdroje v bodu A[0;1] vycházejí dva paprsky, které svírají s (optickou) osou zrcadla úhel 45 stupňů a dopadají na 
zrcadlo. Určete souřadnice bodů dopadu a rovnice odražených paprsků.

Řešení: Rovnici paraboly převedeme na tvar x
2
 = –4(y – 2), parametr je tedy roven 2. Protože parabola má 

vrchol v bodě V[0;2], má ohnisko F[0;1]. Využijeme znalost z optiky. Zdroj světla je v ohnisku, proto jsou 
odražené paprsky rovnoběžné s optickou osou. Úlohu vyřešíme v Cabri (obr. 4). Určíme průsečíky dopadajících 
paprsků a paraboly a ověříme řešením soustavy rovnic přímky a paraboly. Toto řešení můžeme pro úsporu času 
provést v programu Derive (obr. 5). Snadno pak zapíšeme rovnice příslušných odražených paprsků – 
polopřímek. 

Příklad 6: Hmotný bod je vržen ve výši 80 m nad vodorovnou rovinou rychlostí 5 m/s vodorovným 
směrem. Sestrojte trajektorii pohybu hmotného bodu, určete její analytické vyjádření, určete délku vrhu. 
Uvažujte pohyb v homogenním tíhovém poli s tíhovým zrychlením g = 10 m/s

2
.

Řešení: Hmotný bod koná rovnoměrný pohyb ve směru vodorovném, což vyjádříme rovnicí x = 5t, volný 
pád ve směru svislém: y = 80 – 5t

2
. Tyto rovnice lze považovat za parametrické vyjádření trajektorie. Vyjádříme 

t z první rovnice a dosadíme do druhé. Dostaneme rovnici: y = -0,2x
2
 + 80, což je rovnice kvadratické funkce. 

Můžeme ještě převést na analytické vyjádření paraboly: x
2
 = -5(y – 80). Řešením rovnice pro y = 0 dostaneme 

délku vrhu: x = 20. Úlohu názorně vyřešíme s využitím Excelu, ve kterém po sestavení rovnic snadno sestavíme 
tabulku i graf (obrázek 6).

Pro samostatnou práci jsou připraveny otevřené i uzavřené úlohy. Studenti řeší buď několik úloh zpravidla 
samostatně nebo rozsáhlejší úlohu v pracovním týmu. Na ukázku uvádíme úlohu, při které lze efektivně využít 
různé kognitivní technologie.

Úloha pro týmovou práci: Hmotný bod je vržen z bodu A ve výši h nad vodorovnou rovinou rychlostí v 
kolmo k svislé stěně ve vzdálenosti p od bodu A. Uvažujte pohyb v homogenním tíhovém poli s tíhovým 
zrychlením g = 10 m/s

2
.  

a) Sestrojte trajektorii pohybu hmotného bodu až do místa dopadu na stěnu či vodorovnou rovinu. 
b) Určete analytické vyjádření trajektorie ve vhodné soustavě souřadnic.
c) Zvolte vhodně parametry h, v, p tak, abyste demonstrovali všechny možnosti dopadu na stěnu či  
    vodorovnou rovinu.



Řešení v Cabri: V dynamickém obrázku zadáme údaje graficky. Změnou polohy bodů A, V, P měníme výšku 
h, rychlost v  i vzdálenost stěny p. Čas t měníme posouváním takto označeného bodu. Trajektorii vytváříme jako 
množinu bodů X[x, y]. Souřadnice bodu X počítáme rovnicemi: x = vt, y = h – 5t

2
.   Pomocí souřadnic bodů N, D 

rozhodujeme o místu dopadu. Program zapíše i rovnici trajektorie ovšem nikoliv obecně, ale pro aktuální 
hodnoty daných údajů. Obrázek k řešení je v příloze pod číslem 7.

Řešení v Excelu je obdobné jako v příkladu 6. Můžeme navíc měnit tabulku i graf změnou parametrů h, v. 
Místo dopadu určíme z grafu, v tabulce jej můžeme postupně upřesnit.

Řešení v Derive: V Derive zadáme podmínky – rovnice a nerovnice: 
2, 5 , 0, , 0x vt y h t x x p y= = − ł Ł Ł

Z nich program určí rovnici paraboly:

 
2

2

5x
y h

v
= −

Sestrojíme graf, který modifikujeme pomocí posuvníku pro parametry h, v, p. Pomocí trasování či výpočtem 
zjistíme souřadnice bodu dopadu na vodorovnou rovinu nebo svislou stěnu. Graf je v příloze na obr. 8.

 
Vytvoření příprav na matematický seminář je součástí dvouletého projektu. První skupinu prezentací a 

pomocných souborů bude vytvářet řešitelský tým, druhou skupinu sami studenti v seminářích. Jejich originální 
řešení zahrneme do kompletu 50 příprav na hodiny matematického semináře. Budou je moci využívat na všech 
školách, které o to projeví zájem. Spolupráci na projektu přislíbila i odborná asistentka na pedagogické fakultě, 
která vyučuje didaktice matematiky a má velké zkušenosti s využíváním kognitivních technologií ve výuce 
matematiky.

 Doufáme, že se nám podaří užitečná věc.
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