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1 Elektronická učebnice ELUC 
V rámci projektu Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji vznikla elektronická 

učebnice ELUC2, obsahující 6 učebnic: biologie, elektrotechniky, strojírenství, fyziky, řemesel a chemie. Všechny 

učebnice jsou výsledkem práce kolektivu autorů, učitelů ze středních škol Olomouckého kraje. Vytvořené 

materiály prošly odbornou recenzí a některé jejich části mají přiděleny schvalovací doložky MŠMT.  

1.1 Charakteristika učebnice 

Elektronická učebnice je pozoruhodná především tím, že shrnuje poznatky ze zvolených oborů nejen podle 

ročníků, ale podle témat, proto je lépe využitelná pro větší množství škol. Protože mimo všeobecně vzdělávacích 

předmětů zpracovává i tři oblasti odborného vzdělání, je vítaným učebním materiálem pro odborné školství, které 

trpí nedostatkem učebních materiálů a bývá často odkázáno pouze na přebírání a úpravu informací 

z vysokoškolských skript, či dnes již těžko dostupných starých učebnic. Proto pro vyučujícího bývá mnohdy 

problém zpracovávat novinky pro výuku svých žáků. Navíc žáci jsou při učení odkázáni na své poznámky z výuky. 

Především u učebních oborů bývá kvalita takovýchto poznámek velmi různá. V případě nepřítomnosti žáka ve 

výuce se mnohdy musí učit z poznámek někoho druhého. To často vede k neschopnosti učební látku pochopit 

a naučit se ji.  

Pro naší školu mají velký význam učebnice Strojírenství a pro rukodělné učební obory je ještě využívána část 

učebnice řemesel nazvaná Zpracování kovů a opravárenství. 

Učebnice je prvoplánově určena jako výukový materiál pro žáky. Může být využívána pro podporu učení doma 

i pro přímou práci v hodinách. Mimo souhrnu teoretických poznatků doplněných o obrázky, grafy, schémata 

a videa obsahuje ELUC i testy, které mohou učitelé využívat pro opakování, procvičování probrané látky či 

zkoušení.  

Testy mohou mít jak otevřené, tak uzavřené testové otázky. Mohou mít více správných odpovědí na jednu otázku. 

Otázka může obsahovat text, tabulku i obrázek jak v části dotazu, tak i v části odpovědi. Test se generuje náhodně. 

Učitel vybírá počet otázek, odpovědi jsou opět náhodně uspořádány. Při odeslání se výsledek zobrazuje 

testovanému v procentech a jsou označeny správné i špatné odpovědi. Učitel, který vypsal test, dostává výsledky 

e-mailem. Test je vypsán na určité časové období a je možné, že test v této době vyplní i jiní uživatelé ELUC, než 

pouze žáci třídy, kterou učitel chce testovat. Test je možné opakovat a všechny výsledky se archivují. Testovaný 

do nich může nahlédnout i zpětně. 

1.2 Využití učebnice 

Vytvořené materiály lze dále obohacovat o další testové úlohy. Vzhledem k faktu, že všichni žáci naší školy mají 

své přihlášení do elektronické učebnice. Začíná autorka článku používat prostředí ELUC i pro testování v českém 

jazyce.  

                                                           
1 Dostupná na www: https://eluc.kr-olomoucky.cz/ 
2 Název projektu: Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji 

Příjemce projektu: Olomoucký kraj; Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0009; Financování projektu: Evropský sociální fond 

a státní rozpočet České republiky; Operační program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost  

Prioritní osa: 7.1 Počáteční vzdělávání; Oblast podpory: 7.1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání; Doba realizace: 1. 9. 2013–

30. 06. 2015 
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Zajímavější využití vidíme v odborných předmětech. Kolega využívá pravidelně testování jako metodu opakování 

v úvodu hodiny, kdy několik žáků v prvních lavicích může zkoušet pomocí testu na tabletech, vlastních mobilech 

nebo noteboocích a mezitím zkouší jiného žáka ústně. 

Testování žáka v hodině - vlevo, vpravo - práce s QR kódy v hodině technického měření 

Další možné využití nachází elektronická učebnice v hodinách technického měření. Zde žáci provádějí praktická 

cvičení různých metod měření v oboru strojírenské výroby. Učebnice zde slouží jako teoretická podpora pro 

měření a žák, pokud si není jistý teorií nebo ji nezná, se v průběhu měření může libovolně do učebnice dívat 

a hledat tam potřebné informace. Na měřicím přístroji nebo na pracovišti pro měření se nacházejí QR kódy s názvy 

měřicích přístrojů nebo pomůcek. Každý žák na začátku měření obdrží zadání s číslem pracoviště a tablet. V zadání 

není uveden postup měření slovy, ale QR kódem, také název pomůcky nebo přístroje si musí, pokud jej nezná, žák 

zjistit pomocí čtečky QR kódů. V zadání je mimo QR kódů pouze tabulka pro zaznamenání výsledků měření 

a náčrt měřené součásti, na kterém jsou vyznačeny měřené rozměry. Každý žák ve skupině má jiné zadání, využívá 

jiné pomůcky a řeší jiný problém. 

 

Žáci maturitní nástavby v hodině technického měření využívají čtečky a zadání s QR kódy  

Žáci uvedeného oboru již využívají podporu ELUC, práci s tablety a QR kódy celý školní rok. Zpočátku pro ně 

představovala vítané, až někdy obávané novum, ale v současnosti je pro ně podobná práce běžná. Jsou schopni si 

potřebnou neznámou informaci aktivně dohledávat a nečekají pouze na pokyny či informace od vyučujícího.  

Závěr 
Učebnice ELUC je dle našeho názoru dobrým krokem na cestě k zlepšení nedostatku učebních materiálů pro 

odborné předměty odborného školství. Je však pouze krůčkem prvním a zatím dost nesmělým. Bylo by třeba 

materiály dále rozšířit, získat doložku i pro další části, doplňovat testy, obrazový či video doprovod textů. Důležité 
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je i zpracované materiály soustavně využívat, protože jinak byla práce kolegů zpracovávajících učebnici zbytečná. 

Navíc by bylo velmi vhodné doplnit i ostatní odborné předměty, protože pro některé z nich je učebnic nebo 

učebních materiálů ještě méně.  

Zde také vidíme úkol pro ministerstvo školství, zamyslet se nad soustavnou podporou tvorby učebních materiálů 

nejen pro předměty všeobecné, ale i pro předměty odborné, aby školy mohly lépe garantovat kvalitu výuky svých 

absolventů. Je daleko jednodušší zpracované materiály poskytovat žákům i učitelům v elektronické podobě, 

zvláště tam, kde vydávání v knižní podobě je ekonomicky nerentabilní a navíc elektronická podoba umožňuje 

častější a rychlejší reakci na mnohé poměrně zásadní změny ve vývoji oboru. 

Nakonec si náš stát stanovil ve strategii digitálního vzdělávání do roku 2020 takovéto cíle: 

„Strategie digitálního vzdělávání formuluje tři prioritní cíle, ke kterým budou směřovat první intervence:  

 otevřít vzdělávání novým metodám a způsobům učení prostřednictvím digitálních technologií,  

 zlepšit kompetence žáků v oblasti práce s informacemi a digitálními technologiemi, 

 rozvíjet informatické myšlení žáků.“[1] 

Minimálně první dva z nich využití učebnice naplňuje, a dle našeho názoru, přispívá i k rozvoji informatického 

myšlení žáků. Proto pokládáme za vhodné šířit informaci o existenci ELUC a možném využívání tohoto projektu 

i za hranicemi Olomouckého kraje. 

Citace 

[1] Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020. [online]. 2014 s. 15, [cit. 15. 3. 2016] Dostupné z www: < 

http://www.vzdelavani2020.cz/images_obsah/dokumenty/strategie/digistrategie.pdf >. 


