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ÚVOD
Využití počítače při výuce na základních školách se v dnešní době stává samozřejmostí.
Počítače přinášejí velké množství pozitivních efektů, vhodným způsobem doplňují
a podporují výuku a jsou také obsahem výuky. Výukové programy ve výuce sdělují
informace, řídí žákovu samostatnou práci a také ji hodnotí, ve výuce může být využito stěží
postradatelné informační médium, kterým je dnes Internet, jde i o zjednodušení práce učitelů
a jejich kontaktu se žáky i jejich rodiči.
Vzhledem k rychlému a globálnímu rozvoji informačních technologií se dá očekávat dále
rostoucí potřeba zapojení výpočetní techniky do výuky. Možností zapojení výpočetní
techniky v celém rámci edukační reality přibývá především v souvislosti se zvyšujícím se
rozsahem použitelnosti počítačového vybavení, jak po stránce hardwarové, tak především po
stránce softwarové. Podle názoru S. Juszcyka, uznávaného odborníka na využití výpočetní
techniky ve vzdělávání „využívání nových technologií ve vzdělávacím procesu bude růst
společně s růstem vývoje lidské společnosti, výstavbou společenstva věd, informací
a komunikace. Přičemž telekomunikace, internetové sítě, multimediální informačněkomunikační technologie jako i světový informační servis World Wide Web celkově otevřely
cestu výuky a učení se pro různé instituce, tedy i pro instituce vzdělávací“ (1, str. 1).
Uvedené skutečnosti kladou nové podněty rozvoji pedagogické teorie. Již dokončené
výzkumy formulovaly základní principy počítačem podporované výuky. Tyto principy
vymezují funkci výukových programů jako základního prvku počítačem podporované výuky
a vedou k vytváření metod výuky, jejímž hlavním nástrojem je počítač. Na základě principů
počítačem podporované výuky je možné dále rozvíjet teorii i praktické aspekty takto
realizované výuky. Jednotlivé aspekty jsou potom reprezentovány stanovením cílů počítačem
řízené či podporované výuky, které jsou základním jednotícím prvkem celé koncepce
zapojení výpočetní techniky do edukačního procesu. Dále je nutné rozvíjet obsahovou stránku
výuky zaměřenou na použití a využití výpočetní techniky na základních školách a středních
školách. Jelikož situace v oblasti informačních a komunikačních technologií se neustále
vyvíjí, jsou nutné neustálé úpravy příslušných obsahů vzdělávání. Také použití výpočetní
techniky jako technického výukového prostředku je nutné neustále korigovat, neboť stávající
teorie v některých případech neodrážejí současné trendy a potřebám moderního školství.
Problematika využívání výpočetní techniky ve výuce je předmětem pedagogiky, popř.
didaktiky. Pedagogika je charakterizována jako věda zabývající se vzděláváním a výchovou
v nejrůznějších sférách života společnosti. Didaktika je charakterizována nejednotně, jako
teorie vzdělání a vyučování (2, str. 22), jako teorie vzdělávání a vyučování (3, str. 14), nebo
jako teorie vyučování. „Edukační proces, v němž je realizováno kurikulum, se stal hlavním
zájmem didaktiky, v níž je současně středem pozornosti učení“, charakterizuje současnou
didaktiku stať (4, str. 54). Vazba pedagogiky či didaktiky na realitu výchovy a vzdělávání je
charakterizuje.
Š. Švec nachází mezi vědami, které se zabývají problematikou výchovy, vědy aplikační
(aplikatívne) a fundamentální (5, str. 29 – 36). Mezi fundamentální vědy o výchově zařazuje
edukační biologii, psychologii, sociologii, kulturní antropologii aj. Mezi aplikační vědy
zařazuje pedagogiku, andragogiku aj. Označení vědy jako praktické či aplikační znamená, že
tato věda souvisí s jistým oborem lidské činnosti, který tvoří předmět jejího zkoumání,
zatímco vědy označované jako základní či fundamentální se zabývají především jistou částí
6

skutečnosti existující v zásadě nezávisle na konkrétní lidské činnosti (6, str. 117). Významná
stránka pedagogiky je tedy syntéza poznání směřující k řešení konkrétních praktických úloh
souvisejících s výchovou.
Odrazem zmíněného charakteru pedagogiky jsou podle našeho názoru některé součásti její
teorie, jako jsou např. didaktické zásady nebo výchovné zásady (7) atp. Didaktické zásady
jsou nejvšeobecnější a nejdůležitější požadavky, které v souladu s cíli vyučovacího procesu
a s jeho zákonitostmi určují jeho výsledný charakter (8, str. 60). Protože vyplývají ze
zákonitostí vyučovacího procesu, mají v tomto smyslu objektivní charakter. Má se jimi řídit
praxe vyučování, učení, výběr učiva, metod, prostředků a forem.
Výpočetní technika je obor techniky, který se dále člení na mnoho odlišných oblastí. Mezi
tyto oblasti patří i softwarové inženýrství, softwarový design apod. Jedním z možných
výsledků činnosti těchto oborů jsou potom výukové aplikace (programy), které je možné
využít v pedagogické praxi. Oblast vymezení obecných pravidel (zásad) pro konstrukci
výukových programů žáky a studenty se v současnosti dostává do popředí zájmu mnoha
pedagogů a to i zahraničních (9, 10 a 11). Respektování teorie programovaného vyučování
zajišťuje plnění požadavků pedagogiky. Nicméně skutečnost, že postup vytváření výukových
programů pomocí počítače je již ryze technickou záležitostí, dnes nutí k přehodnocení role
učitele v tomto procesu.
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POČÍTAČ JAKO DIDAKTICKÝ
PROSTŘEDEK

1

Při výuce bývá nejčastěji pro sdělování didaktických informací využíván verbální
komunikační kanál, ale z mnoha příčin jsou však efektivnější informace vizuální.
Výzkumy ukazují, že informace vstupují do našeho mozku následujícím způsobem (12,
s. 171):
-

87 % informací vnímáme zrakem,
9 % informací vnímáme sluchem,
4 % informací vnímáme ostatními smysly,

Z těchto údajů vyplývá nutnost využívání vizuálních a audiovizuálních prostředků ve výuce,
které se tím stává efektivnější.
Jako hlavní výhody využívání vizuálních a audiovizuálních pomůcek můžeme uvést (12,
s. 172):
1) Upoutávají pozornost
Sebelépe připravená hodina je bez pozornosti žáků neefektivní. Ignorovat nový
obrázek na dataprojektoru je daleko těžší, než ignorovat novou větu výkladu. Také
platí, že když se žák dívá na vizuální pomůcku, není jeho pozornost odváděna jinými
zrakovými podněty – například pohledem z okna.
2) Přinášejí změnu
Tyto prostředky přinášejí změnu a zvětšují zájem žáků o výuku.
3) Napomáhají konceptualizaci
Mnoha pojmům lze lépe porozumět, pokud jsou ve vizuální formě. Jak vyrobit určitý
výrobek je daleko patrnější z vizuálního předvedení, než ze sebelépe připraveného
vysvětlení. Proto je tato vlastnost často považována za vůbec nejdůležitější.
4) Jsou snáze zapamatovatelné
5) Jsou projevem vašeho zájmu
Pokud učitel stráví mnoho času přípravou vizuálních a audiovizuálních podkladů pro
výuku je jasné, že mu tato výuka není lhostejná. Můžeme také tyto materiály
s výhodou inovovat a nebýt pouze pasivním prvkem při vytváření učebních materiálů.
Z tohoto výčtu je patrné, jaké nezastupitelné místo má didaktická technika v moderní výuce.
Obohacuje výuku o mnoho podnětů, které vedou ke zkvalitnění a modernizaci výuky (12, s.
162).
Vývoj vizuální a audiovizuální didaktické techniky je v současnosti velmi často zmiňován se
zaváděním výpočetní techniky do škol. Výpočetní technika je jedním z nejnovějších typů
didaktické techniky.
V následujícím textu uvádíme základní typy didaktické techniky pro podporu výuky
(12, s. 159):
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Rozmnožované materiály
Zpětný projektor
Tabule
Modely
Tabulky a vývěsky
Video
Diaprojektor a dataprojektor
Výpočetní technika

Všechny uvedené typy didaktické techniky mají svoje nezastupitelné místo ve škole. Některé
z nich se již možná zdají zastaralé, nicméně jejich vhodné použití přináší celou řadu
pozitivních podnětů. Modernizace jednotlivých typů didaktické techniky přináší úzké
propojení s výpočetní technikou. Jako příklad si lze uvést diaprojektor a dataprojektor. Oba
tyto přístroje slouží ke zvětšení vytvořeného obrazu, zatímco diaprojektor používá jako zdroj
informace diapozitiv, dataprojektor je napojen na výstup počítače a zobrazuje informace,
které jsou na monitoru.
V moderním pojetí můžeme didaktickou techniku definovat jako: „souhrnné označení
technických zařízení užívaných pro výukové účely. Didaktickou technikou se rozumí
přístroje, nikoliv jejich náplně – programy“ (13, s. 49).
Proto zde uvádíme členění didaktické techniky, které respektuje tyto nejnovější poznatky
v této oblasti. Toto rozdělení ukazuje následující obrázek.

Obr. 1 Členění didaktické techniky podle J. Průchy
Výpočetní technika, jak je z uvedeného obrázku patrné, se stává výraznou hybnou silou ve
vývoji moderního školství a počítač jako součást didaktické techniky si stále více upevňuje
svoje nezastupitelné místo.
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1.1 FUNKCE POČÍTAČE V PEDAGOGICKÉM PROCESU
Počítač je nutné chápat při použití ve výuce jako jeden z audiovizuálních prvků didaktické
techniky s tím rozdílem, že má mnohem více možností než klasické, byť i nejmodernější
prostředky.
Je to dáno jeho základními didaktickými funkcemi (14, s. 11):
-

přenos a sdílení informací,
řízení procesů a činností,
sběr, uchovávání a zpracování dat,
zajišťování zpětné vazby.

Počítač může sloužit nejen jako zdroj poznatků, ale i jako prostředek pro nácvik dovedností
a trénink schopností. Tato možnost se s ohledem na rychlý rozvoj virtuální reality stává stále
aktuálnější.
Zavádění počítačů do výuky se uskutečňuje v mnoha zemích (15, s. 411). U nás se o zavádění
počítačů do výuky zasazuje především Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR. Tato
skutečnost je patrná především v dokumentu „Koncepce státní informační politiky ve
vzdělávání“.
Využití počítače při výuce můžeme rozdělit do dvou vzájemně prolínajících se skupin.
Obě skupiny sice tvoří autonomní oblasti znalostí, nicméně jedna skupina bez druhé nemůže
existovat. Pokud by se tak stalo, přestal by počítač být vnímán jako součást moderního světa
a byl by považován za didaktický prostředek, bez možnosti reálného uplatnění v životě.
Následující obrázek dokladuje dvojí pojetí výuky realizované pomocí výpočetní techniky
a naznačuje nejasnou hranici mezi oběma oblastmi.

Obr. 2 Schéma oblastí použití počítače ve výuce podle L. Jandové
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1.1.1 Výuka o počítačích
Obsahuje poznatky o počítačích samotných, tedy o technickém vybavení
(hardware), o programovém vybavení (software) a o programování počítačových
aplikací. Dále sem řadíme výuku o užití aplikačního software (16, s. 1). Výuka je
realizována vzhledem k žákovi, který je objektem, který má být vzděláván. Počítač je tady
chápán pouze jako objekt výuky, o kterém se žák učí.
Tato výuka je nezbytným předpokladem výuky s počítači, neboť bez těchto základních
znalostí by neměla smysl. Je nutné ale podotknout, že výuka o počítači by neměla smysl bez
dalšího rozšíření. Tímto rozšířením je výuka s počítači. Vzájemná provázanost obou složek
výuky o výpočetní technice a jejím využitím je dobře patrná z obrázku 2 z předchozí části
textu.
Hlavní oblasti výuky o počítačích na základní škole jsou (14, s. 65):
1)

2)

Hardware
Žáci se seznamují se základními součástmi počítače s ohledem na možnosti
rozšiřování a doplňování počítače o další komponenty. Jednotícím prvkem této
výuky je použitelnost jednotlivých komponent. Dále se žáci seznamují
s nejpoužívanějšími typy periferií.
Software
V této části výuky o počítačích se žáci učí obsluhovat a používat jednotlivé aplikace.
Rozdělení jednotlivých typů aplikací do různých skupin odpovídá jejich
charakteristice. Je kladen důraz především na činnostní pojetí tohoto vyučování.

Jednotlivé skupiny aplikací podle jejich charakteristik.(14, s. 23):
-

operační systémy
diskové managery
textové editory
tabulkové kalkulátory
grafické programy
programovací jazyky
autorské systémy
aplikační software.

Podle uvedeného rozdělení je zřejmé, že tato oblast výuky je zaměřená na získávání znalostí
o výpočetní technice a jejím použití.

1.1.2 Výuka s počítači
Zahrnuje všechny způsoby využití počítače pro účely výuky, tedy jako pomůcky pro
učitele či žáka (14, s. 2). Může být uplatněna v mnohých předmětech nejrůznějšího
charakteru – přírodovědného, technického i společenskovědního. Tato výuka je zaměřena
směrem od žáka k počítači. Počítač již není pouze objektem zájmu, ale stává se prostředkem
výuky.
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Ve většině případů se nepředpokládají znalosti týkající se programovacích jazyků u žáků.
Uživatel však musí umět alespoň v určitém rozsahu komunikovat s počítačem. Rozsah
požadavků nutných pro používání počítače jako výukové pomůcky ze strany uživatele – tedy
žáka, je dána rozsahem výuky realizované v části „výuka o počítači“.
Obsahem počítačové výuky rozumíme tyto základní složky, které jsou zároveň funkcemi
počítače ve výuce (14, s. 16):
1)
2)
3)
4)

prezentace látky (výklad),
řízení žáka pro dosažení jednotlivých výukových cílů,
kontrola dosažení výukových cílů žákem,
organizace a administrativa kurzu jako celku.

Z těchto základních funkcí počítače ve výuce je možné stanovit jednotlivé aspekty, na které je
nutné brát ohled při realizaci výuky podporované počítačem. Aspekty zasahují do všech
oblastí pedagogické činnosti a je tedy nutné jejich působení předem odhadnout, abychom
mohli zabránit některým negativním účinkům takto koncipované výuky.
Tyto aspekty výuky lze sledovat v těchto rovinách:
A) Pedagogické aspekty
- Uplatnění didaktické zásady názornosti, přiměřenosti, boje proti formalismu a využití
výhod individuálního přístupu.
- Program má plnit všechny didaktické funkce. To znamená funkci motivační, informativní,
reproduktivní a formativní.
- Program musí respektovat fáze učení. Jednotlivé fáze učení na sebe navzájem navazují,
a proto je nutné dodržovat i pořadí jednotlivých fází. První je fáze poznávací, následuje
fáze motivační a prováděcí. Poslední je potom velmi důležitá fáze zpětnovazební.
- Při použití výuky s počítači se musí uplatňovat všechny způsoby učení, od učení
senzomotorického, přes učení podmiňováním, až po učení verbální a pojmové.
- Počítač musí být schopen přebrat funkci učitele ve výuce. Mezi nejdůležitější funkce patří
funkce usměrňovací, inspirativní, zprostředkování poznatků a motivační. Další funkce
jsou pak kontrolní a kooperativní.
- Vhodný program respektuje funkce hodnocení. Hodnocení jako jedna z velmi důležitých
složek edukace má několik na sobě nezávislých složek a to složku kontrolní, výchovnou,
rozvíjející a administrativní.
- Dále je nutné respektovat uplatnění všech cílů a to jak kognitivních tak i postojových
a výchovných.

B)
-

Psychologické aspekty
Rovnováha mezi podmínkami výuky (jak podmínkami vnějšími tak i vnitřními).
Možnost diferenciace žáků podle úrovně tvořivosti.
Uplatnění motivace a její zvyšování.
Je vhodné, aby byly zastoupeny všechny složky percepce. Jak složka organizace vnímání,
tak i složky fixace, selekce a axentace.
Rozšíření a zpřesnění interakce mezi žákem a učivem.
Je respektován poznávací proces žáka, který vždy směřuje od jednoduchého ke složitému.
Autodidaktika žáka, který si sám řídí tempo výuky.
Odstranění nežádoucích psychologických tlaků: stres, úzkost a tréma.
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C) Zdravotně-hygienické aspekty
- Pozitivní:
- nepřetěžování žáků, protože tempo práce si řídí sami,
- klid při výuce, je možné pustit hudbu,
- přiměřenost z hlediska vývojových aspektů (puberta, motorika, vnímání),
- výhoda pro zrakově, tělesně a sluchově postižené,
- žák rekonvalescent může snadno dohnat učivo,
- zajištění vhodného mikroklimatu,
- uplatnění zásad výchovy ke zdravému životnímu stylu.
- Negativní:
- statická sedavá práce,
- zatěžování zraku žáků (nutnost filtrů),
- nemožnost samostatného vybití žáků (málo pohybu v učebně),
- narušení pitného režimu.

1.2 PŘÍNOS POČÍTAČŮ PRO VÝUKU A UČENÍ
Aby byl učitel schopen co nejlépe připravit výukové aplikace, uvádíme dále některé
dosavadní zkušenosti a poznatky o vlivu počítačů na výchovu, výuku a učení.
Počítače vytvářejí spolehlivé a přitažlivé prostředí pro učení, které dětem nevyhrožuje
ani neubližuje, naopak je láká a přitahuje (16, s. 10).
Počítače umožňují žákovi o problému více přemýšlet a nemít strach, že se zesměšní před
třídou v případě špatné reakce na otázku. Počítače nejsou netrpělivé jako řada učitelů,
nevysmívají se žákovu úsilí, což někdy činí spolužáci. Počítače mohou pomoci i žákům, kteří
nemají dobrou paměť a dlouho neudrží pozornost, poskytují jim pozitivní zpětnou vazbu,
mohou jim i poradit při řešení problému.
Počítačové systémy respektují individuální požadavky žáka, jeho tempo učení a jeho
dovednosti. Každý člověk se učí různým způsobem a odlišným tempem (17, s. 12). Počítač
však může pracovat rychlostí vyhovující potřebám žáka, dovoluje mu vrátit se zpět
a žádat po něm vysvětlení, dovoluje mu začít a končit práci v různých místech, může mu
dát okamžitě zpětnou vazbu.
Děti, které učení nebaví, se díky počítačům mohou pro učení nadchnout a to může přispět
k jejich školnímu úspěchu. Sledování informací na počítači vyvolává u dětí větší zájem
o učení a zpříjemňuje tak zážitky z učení.
Počítače dávají žákovi příležitost být úspěšný tam, kde předtím neuspěl a kde často
prožíval trauma z nezdaru (16, s. 11).
Dítě, které píše perem „nepěkně“, dokáže stejně jako ostatní pomocí počítače vytvořit
úhledný text. Ti, kteří zápasí s gramatikou, mohou řadu chyb v textu odstranit jednoduchým
příkazem textového editoru pro kontrolu pravopisu. Počítače tedy snižují riziko neúspěchu ve
škole, strach z vlastních nedostatků a neschopnosti. Této skutečnosti by se mělo více využívat
ve výuce, protože děti se pak mohou více koncentrovat především na vlastní obsah práce.
Motivace a soustředění na učení jsou klíčovými faktory pro osvojení základních dovedností
a posílení sebedůvěry žáka.
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Pomocí počítače se mohou děti začít učit číst a psát již od tří let. Před několika lety
přesvědčivě ukázala Rachel Cohenová (15, s. 389), že již tříleté děti jsou schopny pomocí
počítače tvořit a psát povídky a pohádky.
Počítače mohou přispět i k učení dětí se specifickými poruchami učení, především pak
dyslektiků a dyskalkuliků (16, s. 11).
Pomocí zvláštních programů se děti mohou svým tempem naučit určité operace z matematiky
nebo si osvojit dovednost číst. Počítač může být použit jako komunikační prostředek
s okolním světem u dětí s dysfunkcemi pohybové a motorické oblasti.
Počítače velice rychle zpřístupňují bohaté zdroje informací jak lokálního, tak
i globálního charakteru (16, s. 12).
V souladu s tímto je nutné žáky vést k využívání technik sběru a zpracování dat, k metodám
výběru a uspořádávání informací a k jejich prezentaci a třídění. V souvislosti s tímto nabývá
na významu výchova k práci s informacemi a k vizuální nebo grafické komunikaci. Souvisí to
především se skutečností, že mnoho údajů je v počítači prezentováno grafickou formou, proto
se grafický jazyk a grafické prostředí stává stále více nástrojem pro komunikaci mezi lidmi na
celém světě.
Počítače nabízejí prostředí pro rozvoj myšlení žáků (16, s. 12).
Například při práci s tabulkovým procesorem mohou žáci snáze objevovat závislosti mezi
veličinami, vliv parametrů na průběh závislosti. Pokud můžeme využít existujícího systému
znalostí a dovedností, zajištěného na odpovídající úrovni, nezdržují se žáci při analýze vztahů
mezi údaji nezáživnými numerickými výpočty. Pokud by nebyla dodržena podmínka znalosti
podstaty prováděného úkonu, nemuselo by dojít k rozvoji myšlení žáka, ale k pouhému
použití počítače bez jakékoliv zpětné vazby.
Obecně lze říci, že tvůrčí práce založená na počítačových technologiích rozvíjí myšlení žáka,
protože nemusí neustále přemýšlet, jakým způsobem uskuteční svůj záměr a dosáhne své
představy.
Uvedené skutečnosti ukazují na rozsah pozitivních změn, které může vnést do výuky použití
počítače. Je třeba zdůraznit, že počítač je pouze prostředkem pro dosažení určitého cíle. Nelze
se na počítač dívat jako na prostředek, pomocí něhož nastane „spása prostřednictvím
technologie“ (10, s. 56), ale jako na prostředek, který umožňuje zkvalitnit a zefektivnit výuku
na základě vhodného použití pedagogem.

1.3 VÝHODY A NEVÝHODY POUŽITÍ POČÍTAČE VE
VÝUCE
Z textu této publikace jednoznačně vyplývá kladný vztah autora k využívání moderní
didaktické techniky a obzvláště počítačů. Nicméně jsme nuceni připustit i různé výhrady,
které se v souvislosti se zaváděním této výuky vyskytují.
K následujícím úvahám nás vedou skutečnosti:
1)

U části učitelů zaznamenáváme nadšení z výuky podporované počítačem. Tito
učitelé usilují o rychlé zavádění informačních technologií do škol, což někdy vede
i k názoru, že počítač by měl mít k dispozici každý žák a to neustále (18, s. 112).
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2)

Druhá skupina učitelů zase vychází z předpokladu, že počítače budou stále více
potlačovat úlohu člověka v edukačním procesu, což může vést k narušení výchovy
žáků.

Oba tyto přístupy jsou svým způsobem krajní, neboť ani jeden z těchto stavů není ideální. Je
nesporné, že podíl počítačem podporované výuky bude neustále narůstat.
Řada článků publikovaných o této problematice (18, s. 113), ale i rozhovory s učiteli (WWW
stránky: Učitelský pomocník, Bobrův pomocník a Česká škola) vyznívají jednoznačně
přesvědčivě a jsou zaměřeny v prospěch nasazování různých nových technologií do výuky,
přičemž se nejčastěji zdůrazňují jen přednosti. Ty jsou samozřejmě nepopiratelné, ale
současně s nimi je třeba připomínat i některé problémové stránky, které jsou součástí tohoto
vyučování. Ve smyslu naznačeného se pokusíme o výčet některých výhod a nevýhod
používání počítače při výuce.

1.3.1 Výhody výuky prostřednictvím počítačů
Tyto výhody lze shrnout do následujících bodů, které respektují vždy určitou oblast
použití počítače ve výuce.
-

-

Žák si volí svoje individuální tempo práce, pokud pracuje s větveným programem, může
si volit i metodu učení (18, s. 113).
Pro žáka nevznikají stresující okamžiky jako při klasickém frontálním vyučování.
Práce s počítačovým programem zabezpečuje okamžitou zpětnou vazbu, bez ohledu na
průběh a výsledky učení.
Samostatné zpracování programu a práce s ním zabezpečuje aktivitu a pozornost žáka při
vyučování.
Žák je u počítače nejen objektem, ale i subjektem, protože zasahuje do programu,
aktivizuje se, koriguje svoje postupy atd.
Práce je pro žáka více motivující než slovo učitele, protože velmi účinně působí například
grafické zpracování učiva, barevnost, zvukové efekty, zpomalování, zrychlování
prezentovaného učiva, možnost dobrého pozorování – analýza obrazů, ale i textu apod.
V neposlední řadě k výhodám patří i objektivní diagnostikování žáka a možnost okamžité
zpětné vazby pro žáka.
V soupise výhod, či předností nemůžeme zapomenout i na učitele. V takto pojaté výuce je
osvobozený od fixační a diagnostické didaktické funkce a tak může čas a pozornost
věnovat na jiné pedagogicko-didaktické aktivity.

Můžeme dodat, že tyto výhody jsou mnoha učitelům známé. Byly zdůrazňovány již v 60-tých
letech, když se i u nás začalo s programovaným vyučováním (19, s. 3).

1.3.2 Nevýhody výuky prostřednictvím počítačů
Odpůrci počítačové výuky v ní vidí daleko více nedostatků než předností (19, s. 114).
Stejně jako u první skupiny pedagogů se jedná o jednostranný pohled na tuto problematiku,
přičemž je přeceňována a zároveň i podceňována úloha moderních technologií zaváděných do
škol. Odpůrci tohoto pojetí výuky většinou argumentují těmito skutečnostmi.
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-

-

-

-

Hovořit o vlastním tempu výuky a individuální metodě není celkem správné. Podle nich
jde o „pseudoindividualizaci“, protože ne žák, ale program už svou vlastní podstatou
rozhoduje o vyučovací metodě a jejím průběhu.
Žák může operovat jen s tím, co je v programu obsažené. To znamená, že není možné
přimět program vytvářet a předkládat nové pojmy, ale pouze ty, které programátor do
programu zahrnul.
V podobném duchu vyznívá i pohled na aktivitu, kterou charakterizují jako
„pseudoaktivitu“ a „pseudosamostatnost“ – žák sice pracuje s programem, ale – jaké jsou
jeho možnosti rozhodování, vlastní tvořivosti, plánování činností, realizace vlastních
nápadů, využívání hodnotícího myšlení, je žák doopravdy samostatný a aktivní, nebo se
jen přizpůsobuje hardware a software počítače?
O „pseudodialogizaci“ hovoří proto, proto že žák s počítačem nekomunikuje, neklade mu
otázky a je víceméně závislý na programu.
Za vážný problém považují i skutečnost, že se v takovémto vyučování vytrácí emocionální
a výchovná stránka edukace.
Také uvádějí, že počítač není kvalitní diagnostický prostředek, protože není schopen
prověřovat, jak žák učivo pochopil a jak ho dokáže aplikovat.

Zamyšlení se nad uvedenými výhodami a nevýhodami nás přivádí k myšlence, že obě skupiny
argumentujících vycházejí z porovnání vícerých hledisek (18, s. 115), avšak výpočetní
techniku nemůžeme považovat za samospasitelnou, ani ji nemůžeme zavrhnout.
Jak již bylo uvedeno, obě skupiny vyzvedávají vždy jednostrannosti jednoho pohledu na
problematiku na úkor jiných hledisek a naopak.

1.4 ZDRAVOTNÍ ASPEKTY POUŽITÍ POČÍTAČŮ PŘI
VÝUCE
Při nesprávné činnosti s počítačem je možné předpokládat některé negativní účinky na
lidský organismus. Zvláště u žáků základních škol, jejichž fyzický i psychický vývoj ještě
není ukončen, jsou tato rizika obzvláště závažná (14, s. 18). Je nutné ale podotknout, že
téměř všem zdravotním rizikům je možné se vyhnout při přijetí základních postupů pro
dodržování hygieny práce s počítačem a při použití běžně dostupných ochranných pomůcek.
Práce běžných uživatelů osobních počítačů a zvláště pak studentů a žáků při využití
výukových programů je výrazně orientována na sledování obrazovky zrakem a na komunikaci
s počítačem (14, s. 24). Tato činnost je značně pohybově monotónní a smyslově zatěžující.
Proto je nutné při vlastní přípravě výuky podporované počítačem dbát na respektování
určitých zdravotních a ergonomických zásad.
Práce s počítačem vyvolává zásadně zdravotní potíže dvojího druhu:
1) Zrakové potíže.
2) Pohybové potíže.
Ad 1) Mezi nejrozšířenější zrakové potíže pří práci s počítačem patří (14, s. 23):
- pálení očí,
- chvění víček a mrkání,
- neostré vidění,
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-

bolesti hlavy v zátylku a spáncích,
světloplachost a barevné kontury kolem objektů.

Poškození zraku jako takové nebylo nikdy v souvislosti s používání počítačů dokázáno,
nicméně je prokázáno, že se urychluje projevení tzv., skrytých vad.
Předcházení potížím:
Nesmí docházet k oslnění, jas obrazovky se má shodovat svojí intenzitou s osvětlením pozadí,
pracovní desky a klávesnice. Nejlépe vyhovuje světlé pozadí s tmavým textem.
Velmi vhodné je použití obrazovkových filtrů, které odstraňují škodlivé složky záření
obrazovky.
Je vhodné také dodržovat minimální vzdálenosti očí:
Pracovní deska
Klávesnice
Obrazovka displeje

50 – 70 cm
30 – 50 cm
50 – 70 cm

Ad 2) Mezi nejrozšířenější pohybové potíže patří:
- bolesti v zádech,
- bolesti v pažích,
- nedostatek pohybu nohou.
Tyto potíže vznikají především v důsledku nerovnoměrného zatížení jednotlivých svalových
partií.
Předcházení potížím:
Je dáno především technickým uspořádáním pracoviště a přístupem tvůrce výukového
software. Lze jej ovlivnit pouze časovou náročností jednotlivých lekcí a časovou dislokací
výuky.
Zásadně by délka jednoho dílu programu s pasivním příjmem informací neměla přesahovat 15
až 20 minut, u programů komunikačních pak 30 až 40 minut.
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2

KONCEPCE A NÁSTROJE VÝUKY
ZÁKLADŮ PROGRAMOVÁNÍ

Kapitola se zabývá možnými přístupy k výuce základů algoritmizace a programování jako
součásti vzdělávání žáků vyšších ročníků základních škol, či studentů středních škol. Uvádí,
mimo jiné, i možné metody výuky, včetně některých aspektů, které se vztahují k základům
programování v objektově orientovaných jazycích.
Znalost některého z programovacích jazyků se dnes i pro běžného uživatele stává stále
citelnější potřebou. Ať již jde o programování a tvorbu WWW stránek nebo o vytváření
maker dokumentů, až po vytváření vlastních aplikací pro běžnou denní potřebu (20, s. 88).
Hlavním cílem není vychovávat programátory, kteří zvládnou i náročné algoritmizační úlohy,
ale především žáky a studenty, kteří budou schopni použít získané vědomosti a zkušenosti
s programováním k vytváření výukových aplikací dotvářejících celkovou koncepci pojetí
moderní výuky.
I přesto, že výuka na základních a středních školách je primárně zaměřena na všeobecnou
přípravu, stává se příprava k použití výpočetní techniky stále významnější složkou této
přípravy. Proto je vhodné se zaměřit, vzhledem k omezené časové dotaci, na některý
z objektově zaměřených jazyků, který i při nižší znalosti problematiky umožní vytvořit
efektivní výukovou aplikaci.
Jako vhodný programovací jazyk se potom jeví program Visual Basic, který jako jeden
z nejrozšířenějších objektových jazyků umožňuje vytváření aplikací běžících pod operačními
systémy Microsoft Windows (21, s. 25).
Volba tohoto jazyka má ještě několik výhod, které spatřujeme především v těchto
bodech:
-

-

programátor, který si osvojí základy práce s Visual Basicem, může po krátkém
zaškolení přejít na jiný objektově orientovaný programovací jazyk,
vzhledem k existenci programovacího rozhraní Visual Basic for Applications může
programátor vytvářet makra a jiné doplňky v aplikacích produkovaných firmou
Microsoft (22, s. 247),
konečně při základních znalostech z oblasti programování ve Visual Basicu může
programátor využít Visual Basic Script, jako doplněk při vytváření WWW stránek
v HTML (22, s. 253).

Jak jsme již uvedli, je vhodné se zaměřit především jen na jisté okruhy znalostí z oblasti
algoritmizace a využívání programovacího jazyka (21, s. 88). Některé specializované oblasti
je třeba vynechat s tím, že uživatel po získání základních znalostí a dovedností další znalosti
získá samostatným studiem této problematiky.

2.1 VÝUKA ZÁKLADŮ ALGORITMIZACE
Pro pochopení principů funkce a vytváření aplikací pomocí programovacího jazyka je nutné
nejprve studenty seznámit se základními pojmy z oblasti počítačového zpracování dat.
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V prvotní fázi seznámit studenty s pojmy jako (21, s. 48):
-

algoritmus a jeho význam,
program a jeho části,
definiční a deklarační části programu,
příkazová část programu,
pojem funkce a procedury,
popis procesu vykonávání programu.

Uvedené seznámení vychází z potřeb programování v objektově zaměřeném jazyku, a to
především v oblasti vysvětlení příkazů, funkcí, procedur a syntaxe jejich zápisu (20, s. 88).
V další fázi je třeba rozvíjet některé konkrétní oblasti z problematiky algoritmizace, ale opět
s ohledem na výše definované podmínky.
V této oblasti by se měla pozornost věnovat především těmto pojmům (22, s. 89):
-

jednotlivé datové typy,
proměnné a hodnoty a jejich deklarace,
základní operace s proměnnými,
matematické operace s deklarovanými i vygenerovanými proměnnými,
zápis a použití jednoduchých příkazů,
zápis a použití strukturovaných příkazů.

Obsah a rozsah uvedených témat by měl opět vycházet především z potřeb programování
v objektově zaměřeném jazyce Visual Basic. Některé výše uvedené pojmy potom nejsou
závislé na programovací platformě a jejich znalost pomůže studentům k vytvoření základního
přehledu o vytváření a funkci programů. Tyto znalosti umožní také lepší orientaci ve vnitřních
procesech počítačového zpracování dat, které studenti mohou s úspěchem využít při dalším
vzdělávání.
Po zvládnutí této části výuky mohou studenti přikročit k vlastní práci s programovacím
jazykem a znalosti, které získali při teoretickém studiu, mohou v plné míře uplatnit při
vytváření vlastních, zatím jednoduchých programů (19, s. 6).

2.2 VÝUKA ZÁKLADŮ PROGRAMOVÁNÍ VE VISUAL
BASICU
Po absolvování základů algoritmizace mohou studenti přikročit k vlastnímu programování
v objektovém jazyce Visual Basic. Znalosti, které získali v první a druhé fázi přípravy, nyní
mohou prakticky aplikovat při tvorbě jednoduchých programů. Vzhledem k omezenému
rozsahu výuky se jako optimální jeví praktická aplikace poznatků na konkrétní příklady,
včetně vytváření programů, které studentům umožní lépe pochopit probíranou látku (20, s.
89).
V třetí fázi výuky tohoto tématu je vhodné se zaměřit především na tyto činnosti
a pojmy (22, s. 326):
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-

práce s aplikačním prostředím programovacího jazyka Visual Basic,
možnosti vytváření formulářů,
používání objektů a nástrojů obsažených v nabídce programu,
zápis zdrojového kódu objektů,
anatomie handlerů událostí,
deklarace proměnných,
deklarace procedury a funkce,
možnosti ladění pomocí Debug Window,
možnosti archivace vytvořených programů.

Tato fáze je zaměřena především na základní přehled a orientaci v prostředí jazyka Visual
Basic. Rozšiřuje znalosti studentů tím, že pomocí praktické aplikace znalostí získaných
v teoretické části výuky upevňuje tyto znalosti a ukazuje jim praktické užití příkazů
a deklarací.
Čtvrtá fáze je potom zaměřena na vlastní tvorbu aplikací ve Visual Basicu. V této části
je vhodné se zaměřit zejména na tyto oblasti (2, s. 398):
-

zásady tvorby aplikací a návrh uživatelské rozhraní,
navržení a možnosti formuláře,
vhodný výběr události,
zápis obslužného kódu, jeho modifikace a možnosti rozšíření,
vytváření nabídek (Menu Bar) navrhovaného programu,
příkazy pro práci se soubory,
příkazy pro práci s databázemi,
technologie OLE a možnosti jejího využití,
tvorba vlastních jednoduchých programů pro upevnění získaných vědomostí
a dovedností.

Pátá a závěrečná fáze výuky základů programování ve Visual Basicu má za cíl spojit získané
dílčí vědomosti s používáním programovacího jazyka. Především se jedná o problematiku
vytváření vhodných výukových aplikací (19, s. 26), se zřetelem na dodržení didaktických
zásad prezentace informací ve výuce. Složení obsahu tohoto oddílu výuky je vhodné volit
takto:
-

typy výukových aplikací (19, s. 4),
didaktické zásady tvorby výukových aplikací (19, s. 23),
základní postupy při vytváření výukových aplikací ve Visual Basicu,
ukázka základních přístupů a postupů při programování těchto aplikací,
využití multimédií (zakomponování zvuku, videa a grafiky) jako vhodného doplňku
výukového programu,
přizpůsobení programů různým typům zobrazovacích soustav PC,
možnosti vytváření instalačních celků pro potřeby šíření programu (vytváření EXE
instalačních souborů),
archivace vzniklých instalací na různá média.

Složení jednotlivých oddílů je zaměřeno především na zvládnutí těch znalostí a dovedností,
které jsou bezprostředně nutné pro vytváření výukového software pro použití na 2. stupni ZŠ
a středních školách. Takto navrženou skladbu předmětu proto není možné aplikovat na
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přípravu studentů na jiných typech škol, než na základních a středních školách, protože
některé části jsou úmyslně vynechány nebo omezeny.

2.3 VYMEZENÍ STRUKTURY A OBSAHU VÝUKY
ZÁKLADŮ PROGRAMOVÁNÍ
Vzhledem k činnostnímu pojetí výuky se jako optimální jeví praktická aplikace poznatků na
konkrétní příklady, včetně vytváření programů, které studentům umožnily lépe pochopit
probíranou látku (23). Dále tedy uvádíme konkrétní obsah výuky.
-

-

Úvod do algoritmizace v jazyce Microsoft© Visual Basic (dále jen VB). Pojem
funkce a procedury, syntaxe jazyka. probírané pojmy, příkazy, funkce a procedury
Sub, Function, Dim, End, Private.
Popis prostředí jazyka VB - práce s prostředím programu, nástrojové lišty a práce
s programem.
Seznámení s vývojovým prostředím VB – probírané pojmy, příkazy, funkce
a procedury: Form, Command, End, Beep.
Vývojové prostředí VB – probírané pojmy, příkazy, funkce a procedury: Line,
Text, Form, Command, Unload, Show, Label.
Vývojové prostředí VB – probírané pojmy, příkazy, funkce a procedury:
OptionButton, If...Then, Booleovské operátory.
Práce s ovládacími prvky VB - probírané pojmy, příkazy, funkce a procedury:
Combo, AddItem, Frame, Label, Caption, EXE.
Práce se soubory ve VB – probírané pojmy, příkazy, funkce a procedury: Drive,
Dir, File, MsgBox, LoadPicture, &, \, „ .
Práce s proměnnými ve VB – probírané pojmy, příkazy, funkce a procedury:
MouseMove, MouseDown, Click, Nabídka, Dim, Public.
Práce s multimédii ve VB – probírané pojmy, příkazy, funkce a procedury: Dir,
Drive, File, AddItem, MediaPlayer.
Práce s řetězci ve VB – probírané pojmy, příkazy, funkce a procedury: String,
Label, Replace, Split, Len, Frame.
Práce s databázemi ve VB – probírané pojmy, příkazy, funkce a procedury: Data,
FlexGrid, RecordSource, Database, Table.
Práce s uživatelsky definovanými datovými typy – probírané pojmy, příkazy,
funkce a procedury RichTextBox, Ole, Datový typ.

Celkově je tedy výuka základů programování rozdělena do 12 samostatných tematických
celků, které na sebe navazují. Jednotlivé navržené tematické celky mají dvouhodinovou
výukovou dotaci.
Pořadové číslo tematického celku:
Název tematického celku:
Stručný popis obsahu
tematického celku:

01
Úvod do programování ve VB 2010
Tematický celek 01 seznamuje studenty se základy
obsluhy a použití uživatelského rozhraní aplikace
Visual Basic 2010. Pomocí cvičných příkladů jsou
studenti postupně seznamováni s jednotlivými částmi
rozhraní a funkcí VB 2010 a seznamují se také
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s tvorbou základních ovládacích prvků a použitím
základních příkazů a procedur nutných pro sestavení
ukázkové aplikace – „Pípni“, kterou samostatně
vytvářejí.
• Microsoft Visual Basic 2010
• Formulář
Základní pojmy, které tematický
• Tlačítko
celek obsahuje:
• Příkaz END
• Příkaz BEEP
Tab. 1 Obsah tematického celku 01
Pořadové číslo tematického celku:
Název tematického celku:

02
Práce se základními ovládacími prvky
Tematický celek 02 seznamuje studenty se
základními ovládacími prvky a nastavováním jejich
vlastností. Pomocí cvičných příkladů jsou studenti
postupně seznamováni s jednotlivými ovládacími
Stručný popis obsahu
prvky VB 2010 a seznamují se také s úpravou
tematického celku:
základních ovládacích prvků a použitím základních
příkazů a deklarací nutných pro sestavení ukázkové
aplikace – „Rovnováha na páce“, kterou samostatně
vytvářejí.
• Microsoft Visual Basic 2010
• Typy souborů a objektů
• Ovládací prvky Label a TextBox
Základní pojmy, které tematický
• Základní příkazy a vlastnosti ovládacích
celek obsahuje:
prvků
• Práce s objekty (ovládací prvky a jejich
vlastnosti)
Tab. 2 Obsah tematického celku 02
Pořadové číslo tematického celku:
Název tematického celku:

03
Práce s proměnnými a podmínkami
Tematický celek 03 seznamuje studenty se základy
práce s proměnnými a jejich deklaracemi. Pomocí
cvičných
příkladů
jsou
studenti
postupně
seznamováni
s
dalšími
ovládacími
prvky
VB
2010
Stručný popis obsahu
a seznamují se také s použitím rozhodovacích
tematického celku:
podmínek If…Then a dalších programovacích
technik nutných pro sestavení ukázkové aplikace –
„Kvíz“, kterou samostatně vytvářejí.
• Proměnná
• Datové typy
Základní pojmy, které tematický
• Deklarace proměnných a konstant
celek obsahuje:
• Ovládací prvek RadioButton a GroupBox
• Práce s podmínkami (If…Then…Else; Select
Case)
Tab. 3 Obsah tematického celku 03
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Pořadové číslo tematického celku:
Název tematického celku:

04
Práce s událostmi
Tematický celek 04 seznamuje studenty se základy
práce s událostmi. Pomocí cvičných příkladů jsou
studenti postupně seznamováni s dalšími ovládacími
prvky VB 2010 a seznamují se také s použitím
Stručný popis obsahu
základních
příkazů
Add.Item
a
dalších
tematického celku:
programovacích technik nutných pro sestavení
ukázkové aplikace – „Počítání“, kterou samostatně
vytvářejí.
• Událost
• Typy událostí
Základní pojmy, které tematický
• Obsluha události
celek obsahuje:
• Ovládací prvek ComboBox a ListBox
• Práce s logickými operátory
Tab. 4 Obsah tematického celku 04
Pořadové číslo tematického celku:
Název tematického celku:

05
Práce se soubory
Tematický celek 05 seznamuje studenty se základy
práce se soubory a procházení stromové struktury
disku PC. Pomocí cvičných příkladů jsou studenti
postupně seznamováni s příslušnými ovládacími
Stručný popis obsahu
prvky VB 2010 a seznamují se také s použitím
tematického celku:
základních příkazů a dalších programovacích technik
nutných pro sestavení ukázkové aplikace –
„Prohlížeč obrázků“, kterou samostatně vytvářejí.
• Soubor ve VB 2010
• Model FSO
• předdefinovaná dialogová okna (MsgBox,
Základní pojmy, které tematický
InputBox)
celek obsahuje:
• Ovládací prvek Image, Picture, DriveListBox,
DirListBox a FileListBox
• Ošetření chyb
Tab. 5 Obsah tematického celku 05
Pořadové číslo tematického celku:
Název tematického celku:

Stručný popis obsahu
tematického celku:

06
Práce s menu a grafikou
Tematický celek 06 seznamuje studenty se základy
práce s rozbalovacími menu a generovanou grafikou.
Pomocí cvičných příkladů jsou studenti postupně
seznamováni s příslušnými ovládacími prvky VB
2010 a seznamují se také s použitím základních
příkazů a dalších programovacích technik nutných
pro sestavení ukázkové aplikace – „Kreslení“, kterou
samostatně vytvářejí.
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•
•

Rozbalovací menu (MenuStrip1)
Tvorba a modifikace nabídek za běhu
aplikace
Základní pojmy, které tematický
celek obsahuje:
• Reakce na události myši
• Základní příkazy pro práci s grafikou
• Ovládací prvek ColorDialog
Tab. 6 Obsah tematického celku 06
Pořadové číslo tematického celku:
Název tematického celku:

07
Práce s textovými soubory
Tematický celek 07 seznamuje studenty se základy
práce s chybami a jejich řešením a také s textovými
soubory a jejich obsahem. Pomocí cvičných příkladů
jsou studenti postupně seznamováni s příslušnými
Stručný popis obsahu
ovládacími prvky VB 2010 a seznamují se také
tematického celku:
s použitím
základních
příkazů
a
dalších
programovacích technik nutných pro sestavení
ukázkové aplikace – „Prohlížeč souborů“, kterou
samostatně vytvářejí.
• Ladění kódu a chyby
• Druhy chyb
Základní pojmy, které tematický
• Ladící nástroje
celek obsahuje:
• Ovládací prvek RichTextBox
• Textové soubory a jejich obsah
Tab. 7 Obsah tematického celku 07
Pořadové číslo tematického celku:
Název tematického celku:

08
Práce s řetězci a cykly
Tematický celek 08 seznamuje studenty se základy
práce s textovými řetězci a technikami jejich
zpracování. Věnuje se také problematice cyklů
a jejich využití při tvorbě aplikací. Pomocí cvičných
příkladů jsou studenti postupně seznamováni
Stručný popis obsahu
s příslušnými ovládacími prvky VB 2010 a seznamují
tematického celku:
se také s použitím základních příkazů a dalších
programovacích technik nutných pro sestavení
ukázkové aplikace – „Průměry známek“, kterou
samostatně vytvářejí.
• Funkce pro práci s řetězci
• Pole proměnných a jeho použití
Základní pojmy, které tematický
• Cykly Do…Loop
celek obsahuje:
• Cykly For…Next
• Cykly For Each…Next
Tab. 8 Obsah tematického celku 08
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Pořadové číslo tematického celku:
Název tematického celku:

09
Práce s časem a datem
Tematický celek 09 seznamuje studenty se základy
práce s příkazy pro zpracování času a data. Věnuje se
také problematice využití ovládacího prvku Timer.
Pomocí cvičných příkladů jsou studenti postupně
Stručný popis obsahu
seznamováni s příslušnými ovládacími prvky VB
tematického celku:
2010 a seznamují se také s použitím základních
příkazů a dalších programovacích technik nutných
pro sestavení ukázkové aplikace – „Výpočet stáří“,
kterou samostatně vytvářejí.
• Datový typ Date
• Naplnění datové proměnné
Základní pojmy, které tematický
celek obsahuje:
• Příkazy pro práci s časem a datem
• Ovládací prvek Timer
Tab. 9 Obsah tematického celku 09
Pořadové číslo tematického celku:
Název tematického celku:

10
Cykly
Tematický
celek
10
seznamuje
studenty
s pokročilými způsoby využití cyklů. Věnuje se také
problematice využití dialogového okna InputBox.
Pomocí cvičných příkladů jsou studenti postupně
Stručný popis obsahu
seznamováni s příslušnými ovládacími prvky VB
tematického celku:
2010 a seznamují se také s použitím základních
příkazů a dalších programovacích technik nutných
pro sestavení ukázkové aplikace – „Výpočet teplot“,
kterou samostatně vytvářejí.
• Cyklus For … Next
• Cykly Do…Loop
Základní pojmy, které tematický
• Ovládací prvek InputBox
celek obsahuje:
• Jednorozměrné
pole
dynamických
proměnných
• Metoda Print
Tab. 10 Obsah tematického celku 10
Pořadové číslo tematického celku:
Název tematického celku:

Stručný popis obsahu
tematického celku:

11
Práce s dialogy a seznamy
Tematický
celek
11
seznamuje
studenty
s pokročilými způsoby dialogových oken a seznamů.
Věnuje se také problematice pokročilého využití
ovládacích prvků ComboBox a ListBox. Pomocí
cvičných
příkladů
jsou
studenti
postupně
seznamováni s příslušnými ovládacími prvky VB
2010 a seznamují se také s použitím základních
příkazů a dalších programovacích technik nutných
pro sestavení ukázkové aplikace – „Test“, kterou
samostatně vytvářejí.
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• Ovládací prvek ComboBox a ListBox
• Práce s položkami
Základní pojmy, které tematický
celek obsahuje:
• SaveFileDialog
• OpenFileDialog
Tab. 11 Obsah tematického celku 11
Pořadové číslo tematického celku:
Název tematického celku:

12
Práce s databázemi
Tematický celek 11 seznamuje studenty se základy
práce s databázemi. Věnuje se také problematice
pokročilého vytváření databází a jejich obsluhy
v rámci VB 2010. Pomocí cvičných příkladů jsou
studenti postupně seznamováni s příslušnými
Stručný popis obsahu
ovládacími prvky VB 2010 a seznamují se také
tematického celku:
s použitím
základních
příkazů
a
dalších
programovacích technik nutných pro sestavení
ukázkové aplikace – „Knihovna“, kterou samostatně
vytvářejí.
• Ovládací prvek Data
• Ovládací prvek DataGridView
Základní pojmy, které tematický
• Připojení databáze k projektu
celek obsahuje:
• Vlastnosti databáze
• Propojení textového pole s databází
Tab. 12 Obsah tematického celku 12

2.4 NÁSTROJE PRO REALIZACI VÝUKY ZÁKLADŮ
PROGRAMOVÁNÍ
OOP (objektové programování) je moderní programovací metoda, která klade důraz na
vlastnosti řešeného problému. OOP plně podporuje modularitu, abstrakci dat a v neposlední
řadě přináší větší srozumitelnost zápisu a spolehlivost programu. Na druhé straně však od
programátora vyžaduje změnu některých jeho zvyků a odpoutání se od tradičních postupů.
Cílem OOP je vyvinout funkční řešení tvořené vzory, které můžeme dále použít. Vlastnosti
vzoru (nebo také objektu) se přenášejí (dědí) na nově vytvářený objekt. Již vytvořené
programové moduly se dají použít znovu pro získání dalších upravených modulů, které se tak
nemusí vytvářet od samého počátku. Další základní myšlenkou OOP je spojení dat
s prostředky pro manipulaci s těmito daty, tedy s algoritmy (s metodami), které jsou
specifické právě pro přiřazená data, do jednoho celku. Analogicky objektům reálného světa
jsou tak v OOP zavedeny programové objekty a jejich vzájemné vztahy.
Většina programovacích jazyků se dnes orientuje na OOP a předpokládá se, že za několik let
bude tímto způsobem programovat převážná část programátorů. Zvláště vhodná je tato
metoda v souvislosti s programováním aplikací, které pracují v grafických uživatelských
prostředích typu MS Windows.
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Na poli integrovaných vývojových prostředí programovacích jazyků je velmi úspěšná
americká firma Microsoft Corporation. Některé poslední verze jejích překladačů se jmenují:
MS BASIC 7.1, MS C/C++ 7. 0, Visual C++ 2.0 – 6.0, MS Cobol 4.5, MS FORTRAN 5.1,
MS Macro Assembler 6.0, MS Gluick Basic 4.5, MS Duick C 2.0 – 5.1, MS Visual Basic 1.0
– 6.0. Kvalitní překladače programovacích jazyků produkuje také firma Borland International.
Poslední verze jejích překladačů: Borland C++ 5.1, Turbo C++ 5.1 a Turbo C++ 3.1 for
Windows., Turbo Pascal 6.0 Profesional, Turbo Pascal 3.5 for Windows, Borland Pascal 7.0.
Z překladačů dalších firem si uveďme ještě alespoň Zortech C++ 3.0 pro Windows, DOS
& OS/2 firmy Symantec (Norton).

2.4.1 Visual Basic
Programovací jazyk Basic, vytvořený v roce 1963, byl prvním programovacím jazykem, který
dovoloval programátorovi soustředit se na metody a algoritmy potřebné k vyřešení úlohy bez
nutnosti věnovat pozornost metodám a algoritmům, které vyžaduje hardware počítače
k sestavení a ladění programů. Visual Basic zachází ve svém vývoji daleko za hranice
původního návrhu, základní filosofie však zůstala nezměněna.

Obr. 3 Ukázka uživatelského rozhraní aplikace Visual Basic
Programovací jazyk Visual Basic je programovací systém vytvořený firmou Microsoft
pracující v operačním systému Windows a sloužící k vývoji a správě aplikací pod Windows.
Plné využití operačního prostředí dovoluje přenést řadu rutinních programátorských úloh na
systém, což vede k tomu, že programátor se věnuje tvorbě podstaty aplikace a bez
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programování specifikuje vzhled a částečně i chování aplikace. Jednodušeji se dá říci, že tento
programovací jazyk se orientuje na práci s objekty, které jsou definovány programem nebo
operačním systémem. Od verze 5 (6) je možné vytvářet vlastní objekty nebo měnit vlastnosti
objektů již definovaných (pomocí USER CONTROL, popř. OCX doplňků). Tímto ztrácí
programovací jazyk Visual Basic přídomek „jazyka-hračky“ a stává se plnohodnotným
programovacím jazykem, schopným pokrýt veškeré požadavky na tvorbu kvalitních aplikací.
Výhodou „visual-produktů“ od firmy Microsoft je, že efektivní aplikaci pod Windows,
vzhledem k výše uvedenému, může vytvořit i programátor začátečník, přičemž jiné nástroje
pro tvorbu aplikací pod Windows vyžadují značné programátorské znalosti a zkušenosti.
Významnou vlastností Visual Basicu je návaznost na mechanismy zpracování dat. Jde jednak
o přímé začlenění některých prvků zpracování dat do jazyka (např. objekt Database) a jednak
o podporu standardních mechanizmů zpracování dat prostředí Windows jako je ODBC, který
dovoluje přistupovat aplikacím vytvořeným ve Visual Basicu k databázím rozličného druhu
(Excel, Access, MySQL, SQL).

2.4.2 Visual Basic.NET
Nová generace programovacího jazyka Visual Basic nese přídomek .NET. Je to z důvodu
plného využití vždy nejnovější verze .NET Frameworku. Nové verze Visual Basic jsou již
plně objektově orientovány, což poznáme například dle podpory tříd, dědičnosti, rozhraní
a generických datových typů. Dalším rozdílem oproti starším verzím je standardní použítí
explicitního nastavení, což vyžaduje po programátorovi vždy deklaraci všech proměnných.
Datový typ Variant byl změněn na Object (při zápisu zdrojového kódu si VB .NET Variant
automaticky změní na object). Řada výpočtových kódů by měla být rychlejší díky jazyku
MSIL (obdoba Assembleru). Kód v tomto jazyce se kompiluje průběžně i při odladění
aplikace.
Do následující tabulky uvádíme hlavní rozdíly v zápisu zdrojových kódu ve VB .NET oproti
verzi VB 6:

Obr. 4 Ukázka struktury programového kódu jazyka Visual Basic.NET
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3

FORMY A METODY VÝUKY ZÁKLADŮ
PROGRAMOVÁNÍ

Výuka "programování" má také na gymnáziích své specifické a nezastupitelné místo. Nejde
přitom - jak se mnozí mylně domnívají - o tupé biflování něčeho archaického a v praxi
nového inženýra, lékaře, či manažera těžko využitelného. Jde o to, že moderní programovací
jazyk, jako formalizovaný prostředek komunikace 21. století pro vyjádření pracovních
postupů (a to zcela jednoznačným a kontrolovatelným způsobem) je také ideálním nástrojem
pro formování analytického i syntetického myšlení, tolik potřebného u moderního člověka
obecně, a u budoucích vysokoškoláků zvlášť. Dlouho byl na středních a vysokých školách
dominantním vyučovaným programovacím jazykem Pascal. Konec konců byl vyvinut
vysokoškolskými pedagogy právě pro účely shora naznačené. V současné době je výuka
programování v Pascalu vystavována stále silnějším útokům a toto je také jeden z důvodů,
proč se řešitelský kolektiv rozhodl připravit a pilotáží ověřit životaschopnost a flexibilitu
moderního programovacího jazyka Microsoft Visual Basic 2010 v podmínkách gymnázií,
které jsou vstupní branou velké části budoucích vysokoškoláků.
Práce na projektech (tzv. projektový management 1) (24) a schopnost prezentovat výsledky své
práce jsou přitom v současnosti požadovány nejen v ICT oboru, a proto se tyto schopnosti
žákům budou v budoucnu hodit při kterékoli práci. Jsme si plně vědomi faktu, že ze všech
žáků a studentů nevychováme programátory, ale snažíme se, aby žáci - budoucí studenti
vysokých škol získali obecný přehled o moderních trendech v oblasti ICT, aby si procvičili
logické a analytické myšlení, aby je v budoucnu nezaskočil jiný programovací jazyk, aby
dokázaly identifikovat a rozebrat problém, hledaly možnosti řešení, zdroje a informace
k vyřešení, což se jim bude hodit ve všech oblastech jejich života.

3.1 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE
A KOMPETENCE VE VZDĚLÁVÁNÍ
Vzdělávací oblast ICT umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační
gramotnosti - získat elementární dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních
informačních technologií, orientovat se ve světě informací, tvořivě pracovat s informacemi
a využívat je při dalším vzdělávání i v praktickém životě. (25). Vzhledem k narůstající
potřebě osvojení si základních dovedností práce s výpočetní technikou byla vzdělávací oblast
ICT zařazena jako povinná součást vzdělávání nejen na 1. a 2. stupni základních škol, ale také
na středních školách všech typů, gymnázia nevyjímaje. Získané dovednosti jsou v informační
společnosti nezbytným předpokladem uplatnění na trhu práce i podmínkou k efektivnímu
rozvíjení profesní i zájmové činnosti. Zvládnutí výpočetní techniky, zejména rychlého
vyhledávání a zpracování potřebných informací pomocí internetu a jiných digitálních médií,
umožňuje realizovat metodu „učení kdekoliv a kdykoliv“, vede k žádoucímu odlehčení paměti
při současné možnosti využít mnohonásobně většího počtu dat a informací než dosud,
Standardy projektového managementu jsou pro většinu informačních pracovníků doposud méně známou
oblastí, a to navzdory skutečnosti, že v rámci svých pracovních aktivit jsou běžně vystaveni nutnosti plánovat,
obhajovat a realizovat projekty nejrůznějšího charakteru, případně se na nich podílet jako poskytovatelé
informační podpory projektových týmů. Dostupný na WWW: <http://www.inflow.cz/standardy-projektovehomanagementu-projekt-partsip>. ISSN 1802-9736.
1
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urychluje aktualizaci poznatků a vhodně doplňuje standardní učební texty a pomůcky.
Dovednosti umožňují žákům aplikovat výpočetní techniku s bohatou škálou vzdělávacího
software a informačních zdrojů ve všech vzdělávacích oblastech celého svého vzdělávání.
Tato aplikační rovina přesahuje rámec vzdělávacího obsahu a stává se součástí všech
vzdělávacích oblastí vzdělávání.
Vzdělávání směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

poznání úlohy informací a informačních činností a k využívání moderních
informačních a komunikačních technologií;
porozumění toku informací, počínaje jejich vznikem, uložením na médium, přenosem,
zpracováním, vyhledáváním a praktickým využitím;
schopnosti formulovat svůj požadavek a využívat při interakci s počítačem
algoritmické myšlení;
porovnávání informací a poznatků z většího množství alternativních informačních
zdrojů, a tím k dosahování větší věrohodnosti vyhledaných informací;
využívání výpočetní techniky, aplikačního i výukového software ke zvýšení
efektivnosti učení a racionálnější organizaci práce;
tvořivému využívání softwarových a hardwarových prostředků při prezentaci výsledků
své práce;
pochopení funkce výpočetní techniky jako prostředku simulace a modelování
přírodních i sociálních jevů a procesů;
respektování práv k duševnímu vlastnictví při využívání software;
zaujetí odpovědného, etického přístupu k nevhodným obsahům vyskytujícím se na
internetu či jiných médiích;
šetrné práci s výpočetní technikou (25).

V porovnání s již zmiňovaným Pascalem a s přihlédnutím k pro a proti lze Microsoft Visual
Basic 2010 zhodnotit následovně:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

je v moderní, ale přitom lehce naučitelné syntaxi, zcela vyhoví i nejnáročnějším
požadavkům na ryze programátorské účely;
jeho syntax obsahuje definici vlastních struktur, kompletní objektové programování,
vazbu na prostředí Windows a využívání objektů Windows;
vhodně voleným způsobem předkládání programových konstrukcí proto vyhoví
jakémukoliv spektru žáků, od úplných začátečníků až po značně pokročilé;
generovaný EXE kód je maximálně optimalizovaný;
je široce použitelný, lze v něm vytvářet samostatné programy;
jako formalizovaný jazyk plně vyhovuje základnímu požadavku na formování
algoritmického myšlení žáků bez jakýchkoliv dalších vědomostních „prerekvizit“;
je lehce dostupný;
značnou podobou s Pascalem umožňuje relativně snadný převod stávajících
výukových programů;
značná podoba s Pascalem by měla překonat i zmíněný psychologický aspekt
u vyučujících.

Programování je především praktická disciplína. Nejde v něm jen o to naučit se něco
nazpaměť, cílem je pochopit logiku a umět vytvářet vlastní programy. Proto jsou žáci obvykle
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vedeni k samostatnému programování - samozřejmě v různé míře. Žáci, kteří se mají pouze
seznámit s tím, o co v programování jde, moc programů pravděpodobně samostatně vytvářet
nebudou. Na druhou stranu techničtěji založení žáci se v samostatných úlohách mohou
realizovat. Za účelem nabídnout možnosti k programování různých úrovní úloh připravil
řešitelský kolektiv také sbírky vzorových úloh, které s příslušnou učebnicí vždy korespondují
na úrovni jednotlivých kapitol – tematických celků. To znamená, že žák si přečte kapitolu
z učebnice, a tím se dozví vše potřebné k řešení úloh. Přečte si další část učebnice a zjistí vše
potřebné k řešení úloh z této následující kapitoly učebnice atd.

3.2 ORGANIZAČNÍ FORMY VZDĚLÁVÁNÍ VHODNÉ PRO
VÝUKU ZÁKLADŮ PROGRAMOVÁNÍ
Vyučovací proces a výuku podporovanou výpočetní technikou nevyjímaje, se vždy
uskutečňuje v určitých organizačních formách, které jsou charakterizovány složením žáků,
místem a dobou vyučování, posloupností druhů činností žáků a způsoby jejich řízení učitelem
(26). Ve starověku a středověku byly vzdělávány pouze vybrané skupiny dětí, téměř výhradně
chlapci, kteří byli vyučováni samostatně, nebo v malých skupinách a v drtivé většině
odděleně. Výsledky tohoto individuálního vyučování byly samozřejmě neuspokojivé.
K podstatnému zkvalitnění organizačních forem vyučování přispěl J. A. Komenský, který ve
Velké didaktice jednak rozebral příčiny toho, proč není práce školy dost úspěšná, především
však stanovil příčiny tohoto neúspěchu. Komenského myšlenky o tom, že je potřebné zavést
do školy určitý pořádek (myšleno jako řád, systém), základem vyučovací práce určit skupinu
žáků (myšleno třídu), a jasně vymezit k práci určitý čas se v následujících epochách osvědčily
a staly se základem organizace vyučování v novodobé škole. K dalšímu propracování průběhu
vyučovací hodiny přispěl v 19. století J. F. Herbart s jeho následovníky a další teoretikové.
Zakladatelé reformní pedagogiky následně vytvořili vlastní organizační formy vyučování,
stojící na požadavcích individualizace, diferenciace a samostatného učení.

3.2.1 Třídění organizačních forem vyučování
Vorlíček ve své práci (27) uvádí, že nejdůležitější organizační formou vyučování je vyučovací
hodina, dalšími jsou seminář, exkurze, vycházky, individuální, skupinové a týmové vyučování
a domácí úkoly žáků. V následující pasáži se zaměříme v krátkém souhrnu na hlavní rysy
individuální, skupinové a týmové práce:
•

•

individuální vyučování je organizační forma, při které pracuje učitel frontálně
s celou třídou, ale současně sleduje, jak si probírané učivo osvojují jednotliví žáci.
Schopnějším dává doplňující úkoly a vede je k tomu, aby podle možností pomáhali
spolužákům, kteří tuto pomoc potřebují. Obdobně zadává slabším žákům úkoly, které
jsou schopni vyřešit. Připravuje jim také speciální domácí úkoly, při jejichž
vypracovávání si žáci doplňují vědomosti a dovednosti v těch oblastech učiva, v nichž
mají mezery;
skupinové vyučování je v jistém slova smyslu protikladem práce s celou třídou. Je
mu přikládána významná a nezastupitelná úloha, protože umožňuje překonat
jednostrannost stávajících forem, především frontálního vyučování v celé třídě na
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•

straně jedné, a individualizovaného vyučování na straně druhé. Tato forma práce je
náročná pro učitele i žáky a vyžaduje kvalitní vybavení školy;
týmové vyučování je jednou z trendových tendencí, která reprezentuje modernizaci
organizačních forem práce školy a pracuje především s rozvojem aktivity žáků
a s otázkami jejich seskupování ve vyučování. Je snahou jiným způsobem organizovat
účast učitele při učení žáků. Týmové vyučování předpokládá, že s určitou skupinou
žáků pracuje určitá skupina učitelů, kteří společně plánují svou činnost, kooperují při
jejím uskutečňování a společně hodnotí dosažené výsledky. V současnosti můžeme
jako týmové vyučování označit interaktivní vyučování, výuku programování
a projektové vyučování - vyučování v projektech (poznámka autora).

Všeobecně používaný systém rozdělení organizačních forem na čtyři základní typy vyučování
předkládáme jako doplnění a rozšíření shora uvedených informací (28):
•

•

•

•

frontální (tradiční) vyučování - reprezentuje systematičnost vzdělávání, jednoduchost
pro pedagoga, tradicionalismus (zvyk), řízené vytváření systému znalostí (nutno stále
hledat motivaci, nepodporuje znalosti, nerozvíjí sociální vztahy, nepodněcuje
kreativitu);
problémové vyučování - problém je motiv sám o sobě, logika životní reality,
diferenciace, individualizace, demokratizace, vede ke spolupráci, řeší problémy, tvoří,
nesleduje vytváření systematických znalostí, je náročné na přípravu i realizaci, náročné
na kreativitu, novost – nezvyk;
tematické vyučování - vychází z určeného tématu, které může obsahově integrovat
různé vyučovací předměty; ústřední téma je v centru zájmu a vychází z něj různá
podtémata, která se mohou uskutečňovat i v jednotlivých předmětech; tematické
vyučování může spočívat také ve sbírání informací a podkladů pro projektové
vyučování;
projektové vyučování - je výhradně úkolem studenta, za který přebírá plnou
odpovědnost, přímo, logicky a systematicky směřuje od motivace, mapování a třídění,
přes řešení ke konkrétnímu produktu (projektu), který určuje celkový proces
a závěrečný výsledek; projektové vyučování může vycházet z jednoho předmětu, ale
obvykle integruje poznatky z různých předmětů (mezipředmětové vazby).

Z předloženého přehledu jasně vyplývá, že každé jednotlivé vyučování učitele je jedinečnou
kombinací forem práce se žáky, které musí usilovat o rozvoj jejich aktivity a samostatné práce
při vyučování.

3.2.2 Shrnutí a výčet organizačních forem vyučování
Jako sumarizaci výše uvedených názorů autorů si dovolujeme předložit výčet možných
organizačních forem vyučování:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vyučovací hodina (typy: motivační, výkladová, opakovací, procvičovací
a upevňovací, examinační, smíšená;);
seminář;
laboratoř;
exkurze;
praxe;
vycházka;
školní výlet;
domácí úkoly;
konzultace;
životní situace;
frontální vyučování;
individuální vyučování (aktivita: vynucená, navozená, nezávislá, angažovaná);
individualizované vyučování;
párové (dyadické, partnerské) vyučování;
skupinové vyučování;
týmové vyučování;
interaktivní vyučování;
projektové vyučování (den, týden);
kooperativní vyučování;
otevřená škola (zdravá škola, magnetová škola, škola bez ročníků);
alternativní školy (daltonský plán, jenská škola, freinetovská škola, waldorfská škola,
montessoriovská škola).

3.3 PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ JAKO VHODNÁ METODY
PRO VÝUKU ZÁKLADŮ PROGRAMOVÁNÍ
Metoda projektového vyučování (učení), anglicky project-based learning - je tzv.
konstruktivistickým pedagogickým přístupem, jehož cílem je navodit hlubokou, detailní
úroveň učení se s využitím metod na bázi průzkumu, či výzkumu podpořených tématy, která
jsou skutečná, zajímavá a důležitá pro studentův každodenní život. Projektové vyučování
(29):
•
•
•
•
•

je navrhováno pro využití širších, komplexnějších témat, jejichž porozumění vyžaduje
zkoumání (výzkum) ze strany studentů;
není určeno pro studium jednoduchých informací a faktů;
je výukový přístup založený na dlouhodobých, mezipředmětových, a na studenta
zaměřených aktivitách (méně strukturovaný a pedagogem řízený než frontální výuka,
studenti musí velmi často sami organizovat svou práci a čas);
klade důraz na vzájemnou spolupráci studentů;
instrukce se odlišují od běžných zkoumání zejména svým důrazem na společné učení
a také zaměřením na konečný výstup, který představuje a dokumentuje učební proces
celého projektu.

Projektová metoda (metoda projektového vyučování, projektování) nabízí oproti tradičním
metodám velmi mnoho realizačních variant, nástrojů a výstupů. Čím se tedy vyznačuje
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především? Uvádíme shrnutí podle Valenty, které se nám jeví pro naše podmínky jako
nejkomplexnější (29):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

je cílená, promyšlená, organizovaná;
je intelektuální (teoretická) i ryze praktická;
vyhovuje potřebám a zájmům studentů, ale také pedagogickému rozhodnutí pedagoga;
je koncentrovaná kolem základní ideje, základního tématu;
komplexně ovlivňuje studentovu osobnost;
vyžaduje od studenta převzetí odpovědnosti za vlastní učení;
je především „záležitostí“ studentů, pedagog vystupuje především v roli partnera,
konzultanta, kouče, manažera;
nabízí a umožňuje celistvé poznání, zkoumá problémy (projektové úkoly) z různých
úhlů pohledu;
má praktické zaměření a směřuje k reálnému upotřebení v životě;
výsledný produkt projektu posiluje smysl učení, důležitou roli má také zaznamenávání
průběhu procesu učení;
je založen na týmové spolupráci studentů;
propojuje život třídy a školy s životem společnosti;
posiluje motivaci studentů a učí je důležitým životním dovednostem (spolupracovat,
diskutovat, formulovat názory, argumentovat, řešit problémy, tvořit, hledat informace,
veřejně vystupovat, atd.).

a dále toto Valentovo shrnutí doplňujeme (a upravujeme) o poznatky Tomkové, Kašové
a Dvořákové (30):
•
•
•
•
•
•

dává prostor pro integraci poznatků z různých oborů, ale i pro integraci studentova
poznávání vůbec;
poskytuje příležitost pro pěstování spoluzodpovědnosti studenta a vytváření prostoru
pro rozvoj jeho samostatnosti v bezpečném prostředí školy;
umožňuje realizaci obecných cílů vzdělávání a rozvíjení klíčových kompetencí;
buduje odpovědnost za vlastní učení;
umožňuje samostatné objevování poznatků;
rozvíjí studentovo úsilí o dosažení cíle.

3.3.1 Přednosti projektového vyučování
•

•

Významným pozitivním prvkem projektové výuky je skutečnost, že problémy, které
studenti řeší, odpovídají komplexnímu pohledu skutečného světa a nejsou členěny
vědeckým systémem jednotlivých předmětů (30). Studenti tedy získávají poznatky
a zkušenosti uceleně v integrované podobě, bez roztříštěnosti.
Na určitý jev se dívají očima více předmětů, a tak jim poznatky lépe zapadají do
souvislostí, do systému myšlení a poznání. Snaha propojit vyučování s životní realitou
umožňuje přesah „uměle vědeckých“ a "vypreparovaných" pohledů vyučování na věci
a jevy kolem nás. Studenti tak mají módnost blíže se seznámit s realitou života. Další
předností projektového vyučování je skutečnost, že studenti mají možnost pracovat
v týmu. Řešením úkolů ve skupinách získávají a rozvíjejí komunikativní a sociální
zkušenosti a dovednosti, učí se vzájemně si pomáhat, respektovat názor ostatních, mají
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•
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•
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•

možnost uplatnit se všichni bez rozdílu, vyměňovat si názory, obhajovat své pozice či
vést kolektiv. Jelikož projektové vyučování není vedeno snahou naučit co nejvíce
a v co nejkratším čase, akcentuje ty kvality vyučování, které rozvíjejí specifické
vlastnosti osobnosti studentů (aktivita, iniciativa, samostatnost, tvořivost).
Tím, že jsou studenti pozitivně motivováni, učí se chápat životní význam poznání.
Studenti získávají a rozvíjejí dovednosti: plánování vlastní práce, její dokončení i přes
překážky, nést za práci odpovědnost. To je cesta určité vyváženosti mezi zkušenostmi
studentů a systematickým poznáváním.
Učení se vlastní aktivitou umožňuje studentům snadněji, lépe a dlouhodoběji si
poznatky zapamatovat. Při skupinových projektech mají studenti silnější motivaci
dokončit práci, neboť se sami v mnoha případech rozhodují, jak bude práce probíhat.
Pedagog je v roli poradce, průvodce, který radí, pomáhá, usměrňuje a koordinuje.
Společná práce se opírá o pozitivní motivaci, neboť studenti mají často možnost si
vybrat (činnost, problém, partnery, apod.).
Projektové vyučování patří k takovým organizačním formám výuky, které se orientují
na aktivní procesy osvojování poznatků a zkušeností. Vychází z psychologie učení,
jež dokládá, že aktivita smyslů a motorická aktivita mají kladný vliv i na intelektuální
výkonnost, na motivaci a zapamatování. To je vážný signál a stimul pro tradiční
frontální vyučování, které je často založeno na pasivním pamětném vyučování bez
využití zkušeností a činností žáků.
Lze konstatovat, že projektové vyučování nezprostředkovává většinou hotové
izolované vědění, naopak rozvíjí myšlenkové struktury ve spojení s aktivní
činností. Spojuje jednání, myšlení i prožívání, teorii a praxi, školu a život, zkušenost
a metodu.
Projekty s prací ve skupinách nabízí příležitost, jak u studentů rozvíjet různé typy
nadání, které se vyskytují v běžné třídě. Tak se ve skupinové práci uplatní horliví
čtenáři, studenti s uměleckým nadáním, s matematickými schopnostmi, studenti
manuálně zruční. Také společensky založení studenti najdou své místo například při
vedení skupiny či koordinaci činností uvnitř skupiny. Úkolem pedagoga je pomoci
každému najít jeho specifické schopnosti, dovednosti a ukázat mu cestu, jak jich
využít.
Další předností projektového vyučování je skutečnost, že studenti mají možnost
pracovat v týmu. Řešením úkolů ve skupinách získávají a rozvíjejí komunikativní
a sociální zkušenosti a dovednosti, učí se vzájemně si pomáhat, respektovat názor
ostatních, mají možnost uplatnit se všichni bez rozdílu, vyměňovat si názory,
obhajovat své pozice či vést kolektiv. Jelikož projektové vyučování není vedeno
snahou naučit co nejvíce a v co nejkratším čase, akcentuje ty kvality vyučování, které
rozvíjejí specifické vlastnosti osobnosti studentů (aktivita, iniciativa, samostatnost,
tvořivost).
Tím, že jsou studenti pozitivně motivováni, učí se chápat životní význam poznání.
Studenti získávají a rozvíjejí dovednosti: plánování vlastní práce, její dokončení i přes
překážky, nést za práci odpovědnost. To je cesta určité vyváženosti mezi zkušenostmi
studentů a systematickým poznáváním.
Učení se vlastní aktivitou umožňuje studentům snadněji, lépe a dlouhodoběji si
poznatky zapamatovat. Při skupinových projektech mají studenti silnější motivaci
dokončit práci, neboť se sami v mnoha případech rozhodují, jak bude práce probíhat.
Pedagog je v roli poradce, průvodce, který radí, pomáhá, usměrňuje a koordinuje.
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Společná práce se opírá o pozitivní motivaci, neboť studenti mají často možnost si
vybrat (činnost, problém, partnery, apod.).
Projektové vyučování patří k takovým organizačním formám výuky, které se orientují
na aktivní procesy osvojování poznatků a zkušeností. Vychází z psychologie učení,
jež dokládá, že aktivita smyslů a motorická aktivita mají kladný vliv i na intelektuální
výkonnost, na motivaci a zapamatování. To je vážný signál a stimul pro tradiční
frontální vyučování, které je často založeno na pasivním pamětném vyučování bez
využití zkušeností a činností žáků.
Lze konstatovat, že projektové vyučování nezprostředkovává většinou hotové
izolované vědění, naopak rozvíjí myšlenkové struktury ve spojení s aktivní
činností. Spojuje jednání, myšlení i prožívání, teorii a praxi, školu a život, zkušenost
a metodu.
Projekty s prací ve skupinách nabízí příležitost, jak u studentů rozvíjet různé typy
nadání, které se vyskytují v běžné třídě. Tak se ve skupinové práci uplatní horliví
čtenáři, studenti s uměleckým nadáním, s matematickými schopnostmi, studenti
manuálně zruční. Také společensky založení studenti najdou své místo například při
vedení skupiny či koordinaci činností uvnitř skupiny. Úkolem pedagoga je pomoci
každému najít jeho specifické schopnosti, dovednosti a ukázat mu cestu, jak jich
využít.

3.3.2 Podstata projektového vyučování
Projektové vyučování se orientuje především na zkušenost studenta. Podstatou pojmu
zkušenost je podle názoru Mazáčové myšlenka, že …“předměty získávají význam potud,
pokud se včleňují do lidských zkušeností, nebo jsou používány ve společné činnosti“. Tyto
zkušenosti jsou založeny na aktivním vztahu studenta k okolnímu (přírodnímu či
společenskému) prostředí. Stejné můžeme vztáhnout i k projektovému vyučování. Každý
pedagog ze své praxe ví, že v kontextu se životem, který je studentům blízký, vznikají otázky,
probouzí se přirozený zájem o poznání. Jde tak o obohacování a rekonstrukci zkušeností
studentů. Nejde však o jakoukoliv zkušenost, o pouhé spontánní získávání zkušeností bez
korekce a filtrace, ale o jejich promýšlení, zpracovávání a hodnocení. Jde tedy především
o snahu spojit obsah učení se životem (29).
Dalším významným předpokladem projektového vyučování je skutečnost, že nelze od sebe
odtrhnout poznání a činnost, „práci hlavy a práci rukou“. Společná činnost studentů je
nejdůležitějším prostředkem k rozvoji dispozic jednotlivce. Podle Skalkové by mělo jít:
“zároveň o takovou činnost, se kterou se studenti ztotožňují a kterou emocionálně prožívají“.
Projektové vyučování řadíme k těm organizačním formám výuky, které se orientují na aktivní
procesy osvojování poznatků a zkušeností a vychází z psychologie učení, jež dokládá, že
aktivita smyslů a motorická aktivita mají kladný vliv i na intelektuální výkonnost, na motivaci
a zapamatování. Projekty studentům umožňují postihnout celou strukturu činností od
formulace cílů, plánování činností, přes pokusy o řešení a prezentaci výsledků, upevňují
důležitý pocit subjektivní významnosti a odpovědnosti za vlastní činnost. Na základě shora
uvedeného můžeme tedy opět shodně s Mazáčovou konstatovat, že projektové vyučování (In.
30):
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nezprostředkovává jen hotové a izolované vědění, ale naopak rozvíjí myšlenkové
struktury ve spojení s aktivní činností;
spojuje jednání, myšlení a prožívání, teorii a praxi, školu a život, zkušenost s metodou;
nabízí příležitost, jak u studentů rozvíjet různé typy nadání, které se vyskytují v běžné
třídě (horliví čtenáři, umělecky nadaní, s matematickými schopnostmi, manuálně
zruční, organizačně zdatní);
dává prostor objevit a rozvíjet u studentů jejich specifické schopnosti a dovednost
a ukazuje cesty, jak jich využít.

3.3.3 Základní znaky projektového vyučování
Vymezit jednoznačně, co je projektové vyučování, není jednoduché. Různí autoři zdůrazňují
různé znaky. U někoho je to materiální výstup projektu, u jiného smysluplnost činnosti
studentů nebo skupinová práce. Při rozhodování o tom, co je projekt, rozhoduje vztah
studenta k této činnosti a jeho podíl na této činnosti, důležitým momentem je také
odpovědnost studenta. Pokud dění ve škole vychází od učitele v tom smyslu, že učitel
přinese námět, rozpracuje ho, určí poměrně přesně, co má student dělat, organizuje detailně
jeho činnost a hodnotí ji, nejde o projekt, i když téma může být sebeatraktivnější a pro
studenta motivující. To co vidíme ve školách a co je často označováno jako projekt, je
z tohoto pohledu pouhým integrovaným tematickým vyučováním!
S přihlédnutím k uvedeným myšlenkám předkládáme výčet základních znaků projektového
vyučování (31):
•
•
•
•

•
•
•
•

záměr vychází z potřeb a života skupiny, musí být akceptován všemi účastníky včetně
pedagoga;
proces organizace začíná závazným dohodnutím pravidel spolupráce, organizací
skupin, rozdělením rolí ve skupinách a definováním způsobů komunikace;
společenský dopad - výsledky musí zahrnovat společenskou užitečnost;
zacílování - přesné, jasné a srozumitelně určené způsoby korekce cílů, úkolů
a konkrétních plánů (projektových úkolů, kostry projektu), časového harmonogramu,
způsobů předávání výsledků a modelů spolurozhodování – to vše samotnými aktéry
projektu – studenty;
sociální učení – komunikace, sebekontrola, kontrola, zodpovědnost, řízení
a podřizování se;
interdisciplinarita (mezipředmětovost);
charakter produktu:
a) vnější hmotné výstupy – produkt;
b) vnitřní nehmotné výstupy – vědomosti, dovednosti,
názory, postoje, hodnotové změny, prožitky, emoce;
hodnocení – aplikované, multifaktoriální (základem je obhajoba týmu a hodnocení
„z vnějšku“).

3.3.4 Základní dělení projektů
Jak jsme již uvedli, projektové vyučování je v dnešní době velmi oblíbená, ale dosti nejasně
strukturálně zařazená metoda vyučování. Je založena na konzistentním spojení teorie
a praxe a tím zákonitě vede ke kreativitě a vlastní činnosti studenta. V didaktické praxi se při
37

vymezování projektového vyučování setkáváme se značnou nejednoznačností. Projekt je
povařován za metodu vyučování a v novějších pracích také za komplexní metodu vyučování
(Vrána, 1934; Tomková, 1998; Maňák, 2003; Kratochvílová, 2006) (32), nebo za organizační
formu vyučování (Skalková, 1995; Solfronk, 1995; Kašová, 1995) (33). Je však pojímán
i jako specifický způsob zpracování obsahu vyučování, jako jedna z variant způsobu
koncentrace učiva (Valenta, 1993) (29), a Kubínová nahlíží na projekt jako na typ vzdělávací
strategie. Projektové vyučování je podle Kubínové specifická vzdělávací strategie založená
na aktivním přístupu studenta k vlastnímu učení. Umožňuje naplňovat potřeby a zájmy
studentů, rozvíjet jejich schopnosti, posilovat seberegulaci při učení, změnu rolí pedagoga
a studenta, týmovou spolupráci, aktualizaci školních podnětů, interdisciplinaritu a orientaci na
prezentaci výsledků. Před přípravou projektu bychom si měli rozmyslet, jaký projekt budeme
vlastně připravovat. Před samotným rozhodnutím o realizaci projektu bychom si vždy měli
rozmyslet co, bude hlavním cílem. Je to především objevení nových poznatků a získání
nových dovedností? Nebo budeme dosavadní znalosti a dovednosti procvičovat a uplatňovat
v nových situacích? Klademe si jako hlavní úkol naučit v přirozených situacích pracovat
studenty ve skupině? V projektu samotném se pochopitelně budou jednotlivé typy částečně
překrývat. Projekt jednoho typu se může stát projektem druhého typu.
Pro lepší pochopení a upřesnění pedagogových představ nabízíme jednoduchý výčet druhů
projektů podle různých kritérií tak, aby si mohl pedagog již při prvotní teoretické přípravě
správně stanovit rozsah a obsah a vyhnul se tak následným problémům (31):
a) podle navrhovatele projektu (Collings):
• spontánní - volný (podnět ke vzniku vychází z potřeb studentů – tzv. žákovský
projekt);
• umělý - uložený (podnět ke vzniku vychází z jasně koncipovaného záměru pedagoga,
nebo vnějšího subjektu – zadání soutěže);
• kombinovaný (úvodní podnět je dílem pedagoga, další činnost je společným dílem
studentů, pedagoga a dalších subjektů);
b) podle místa konání:
• školní (projekt je celý připraven a realizován ve vyučování);
• domácí (projekt je celý připraven a realizován mimo vyučování);
• kombinovaný (projekt je částečně realizován v rámci vyučování, částečně mimo
vyučování);
• samostatný (projekt připravuje a realizuje jednotlivec);
• skupinový (projekt je připravován a realizován 2 a více studenty – nikdy ne celou
třídou);
• třídní (projekt připravuje a realizuje kmenová třída);
• celoškolní (projekt je připravován a realizován napříč školou dle individuálního
zájmu);
• mezi školní (prostřednictvím internetu se zapojují různé školy stejného zaměření);
• mezinárodní (možnost získat granty, mezinárodní kontakty, vycestovat do zahraničí);
c) podle časového rozsahu:
• krátkodobý (dvou až několika hodinový);
• střednědobý (realizují se v průběhu jednoho až dvou dnů);
• dlouhodobý (tzv. „projektový týden“, obvykle jednou ročně);
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•

mimořádně dlouhodobý (zahrnují několik týdnů, nebo měsíců, avšak většinou probíhá
paralelně s obvyklým vyučováním);

d) podle integrace vzdělávacího obsahu (předmětu):
• jednopředmětový (zpracování celého učebního předmětu v projektech);
• integrující dva a více učebních předmětů (zpracování několika učebních předmětů
v projektu);
• projekt v dramatické výchově (zpracované pro dramatickou výchovu);
• projekt v průřezových tématech (realizace ŠVP formou projektů) – zaměřené na
osobnostní a sociální výchovu a environmentální výchovu;
• projekt zaměřený na zkvalitnění sociálních vztahů;
e) podle cíle:
• k získání poznatků;
• pro opakování;
• aplikační;
f) podle obsahu a charakteru:
• problémový;
• konstruktivní;
• dovednostní;
• hodnotící;
• kombinovaný;
g) podle účelu (Kilpatrickovo dělení):
• snažící se vtělit myšlenku či plán do vnější formy;
• vedoucí k estetické zkušenosti;
• usilující o řešení problému;
• vedoucí k získání dovedností;
h) podle organizace:
• během určitého časového období v hodinách, nebo v částech hodin daného předmětu,
běžně zařazených do rozvrhu;
• prolínáním vyučovacími hodinami příbuzných předmětů, beze změn v týdenním
rozvrhu hodin;
• v několika dnech probíhající výuka v oddělených předmětech – určitý čas je věnován
projektu (v týdnu probíhá práce na projektu například poslední hodinu v úterý a ve
čtvrtek, a následně je pátek „projektovým dnem“).

3.3.5 Klady a nedostatky projektového vyučování
Významným pozitivním prvkem projektového vyučování je skutečnost, že projektové úkoly
(projekty), které studenti řeší, odpovídají komplexnímu pohledu na skutečný svět, plně
korespondují s jeho každodenní dynamikou a nejsou členěny didaktickým systémem
jednotlivých předmětů. Chceme-li tedy na základě shora uvedených postulátů a tradičního
modelu vygenerovat jasně, výstižně a souhrnně formulovat klady a nedostatky projektového
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vyučování z pohledu studentů, pedagogů, školy a širšího okolí, můžeme se do toho
prostřednictvím následujících řádek pustit:
3.3.5.1 Klady a přednosti z pohledu žáka
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vysokou motivací k sebevzdělávání se učí chápat životní význam poznání;
možnost práce v týmu a řešení úkolů ve skupinách umožňuje získat a rozvinout
komunikační a sociální zkušenosti, učí vzájemně si pomáhat, respektovat názor
ostatních;
mají možnost uplatnit podle svých zájmů, zkušeností a osobnosti;
získávají poznatky a zkušenosti uceleně v integrující podobě, bez roztříštěnosti;
mají možnost vyměňovat si názory s pedagogem, obhajovat své pozice, vést kolektiv;
na určitý jev či proces se dívají očima více předmětů a tak jim poznatky lépe zapadají
do souvislostí, do systému myšlení a poznání;
výrazně studenta aktivizuje a motivuje k učení;
rozvíjí schopnost spolupráce, kolektivní zodpovědnost a toleranci, uplatňuje tvořivost,
kreativitu;
propojení vyučování s životní realitou umožňuje přesahy „vypreparovaných“
a „zkostnatělých“ pohledů frontálního vyučování na věci, jevy a procesy;
integruje poznatky z různých předmětů, připravuje na řešení globálních problémů,
pomáhá vidět věci v souvislostech a systému;
umožňuje bližší seznámení s realitou každodenního života a cílenou přípravu na ni;
pomáhá získávat poznatky spojené s prožitkem a smyslovým vnímáním;
individualizuje vyučování a umožňuje vysokou flexibilitu vnitřní diferenciace
vyučování;
respektuje individuální potřeby a možnosti studenta, jeho zájmy, osobnost;
rozvíjení schopnosti a dovednosti plánování vlastní práce, její dokončení i přes
překážky, odpovědnost za svou i kolektivní práci,
žádoucí pracovní i studijní návyky;
student nachází smysl poznání nenásilně, nebojí se dělat chyby, rozvíjí se jeho
sebedůvěra;
při realizaci projektového úkolu (projektu) mají studenti silnější motivaci dokončit
práci, neboť se sami rozhodují, jak bude činnost probíhat;
kvalitativní skok v rozvoji klíčových kompetencí studentů;
akcentuje ty kvality vyučování, které rozvíjejí specifické vlastnosti osobnosti studentů
(aktivita, iniciativa, samostatnost, tvořivost);
akcentuje vyváženost mezi zkušenostmi studentů a systematickým poznáváním;
učení se vlastní aktivitou umožňuje studentům snadněji, lépe a dlouhodoběji si
poznatky zapamatovat a následně vybavovat, aplikovat do jiných předmětů;
společná smysluplná práce se opírá o pozitivní motivaci, studenti si volí činnosti,
problémy, partnery;
vyučování se stává podnětným, škola je prostředím, kam se student rád vrací, neboť
zde prožívá procesy učení s reálným poznáváním světa;
smysluplné využívání dostupných technologií k výzkumu a prezentaci své práce
(akademický obsah);
úspěch projektu pomáhá určovat status celé skupiny, i méně sebejistí studenti mají
možnost prožít pocit úspěchu;
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•
•

vlastní porozumění jevům na základě znalostí a zkušeností, či nově nabytých
poznatků;
vyšší konkurenceschopnost a flexibilita studentů na trhu práce i dalšího vzdělávání
(31).

3.3.5.2 Klady a přednosti z pohledu učitele
•
•
•
•
•
•
•
•

široké a variabilní portfolio projektových úkolů a vzorů;
zážitková pedagogika je jedním ze způsobů boje proti „syndromu vyhoření“;
osobností a odborný rozvoj pedagoga – seznamuje se s novými rolemi poradce
a průvodce, který radí, pomáhá, usměrňuje a koordinuje, kvalitativní skok v rozvoji
klíčových kompetencí pedagoga;
přesahy přes jednostranné pohledy frontálního vyučování na věci, jevy a procesy;
rozvoj schopnosti spolupráce, kolektivní zodpovědnosti a tolerance, uplatnění
tvořivosti, kreativity;
možnost vyměňovat si názory se studenty i kolegy, obhajovat své postoje, pozice
a názory, vést a usměrňovat kolektiv;
vysokou motivací k sebevzdělávání chápat životní význam poznání;
vyšší konkurenceschopnost a flexibilita na trhu práce.

3.3.5.3 Klady a přednosti z pohledu školy
•
•
•
•

větší konkurenceschopnost v boji o studenty;
přidaná hodnota ve formě kvalitního profilu absolventa a kurikula školy;
prevence patologických jevů a chování studentů;
vyučování se stává podnětným, škola je prostředím, kam se student rád vrací, neboť
zde prožívá procesy učení s reálným poznáváním světa.

3.3.6 Nedostatky a omezení
•
•
•
•
•
•
•
•
•

časová náročnost precizní přípravy, realizace a hodnocení;
nutnost změnit navyklé postoje pedagogů i studentů spjaté s frontálním vyučováním;
nevyváženost množství látky a neadekvátní časové možnosti;
velká náročnost na přípravu a kvalitu pedagogových didaktických dovedností;
nepochopení rodičů pro změny v běžné práci třídy a organizační změny v rozvrhu
školy;
nebezpečí přílišné specializace (studenti si vybírají pouze ty činnosti, které je nejvíce
zajímají, nebo nečiní velké nároky na osobní přípravu);
projekt někdy neposkytuje dostatek času a prostoru k procvičování získaných
poznatků, s výstupy a výsledky projektů je vhodné dále pracovat, rozvíjet získané
kompetence žáků, pedagogům se nabízí podněty formativního hodnocení;
nesleduje vytváření systematických znalostí;
velká ztráta času převažující aplikací metody pokus a omyl, možnost dostat se do slepé
uličky řešení;
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•
•

•
•
•
•
•

při nižší úrovni organizačních dovedností pedagoga může vlivem přílišné volnosti při
řešení projektových úkolů dojít k neorganizovanosti, zmatenosti, dezorientaci, což
může vyústit do nejistého, nebo až arogantního a problémového chování jedinců;
nepromyšlenou prací pedagoga projekt někdy neposkytuje dostatek času a prostoru
k procvičování získaných poznatků, s výstupy a výsledky projektů je vhodné dále
pracovat, rozvíjet získané kompetence žáků, pedagogům se nabízí podněty
formativního hodnocení;
nesleduje vytváření systematických znalostí;
velká ztráta času převažující aplikací metody pokus a omyl, možnost dostat se do slepé
uličky řešení;
při nižší úrovni organizačních dovedností pedagoga může vlivem přílišné volnosti při
řešení projektových úkolů dojít k neorganizovanosti, zmatenosti, dezorientaci, což
může vyústit do nejistého, nebo až arogantního a problémového chování jedinců;
nepromyšlenou prací pedagoga se může projektové vyučování stát neefektivním, může
zanechávat velké mezery ve znalostech;
ne vždy snadné hodnocení (31).

3.4 STUDENTSKÉ PROJEKTY A ROZVÍJENÍ KLÍČOVÝCH
KOMPETENCÍ VE VÝUCE ZÁKLADŮ
PROGRAMOVÁNÍ
Velmi se osvědčilo plánovat a realizovat takové metodické přístupy, organizační formy výuky
a další aktivity školy, které (31):
•
•
•
•
•

vedou k maximální podpoře motivace, vlastních aktivit a kreativity studenta;
umožňují bezprostředně aplikovat teoretické poznatky i praktické dovednosti
v komplexně projektovaných praktických úkolech, které by měly být co nejvíce
podobné úkolům řešeným v realitě výkonu povolání;
směřují k propojení izolovaného školního prostředí, v němž je student většinou
pasivním příjemcem informací, s reálným prostředím existujícím mimo školu;
přesunují roli a působení vyučujícího v pedagogické interakci od vystupování
direktivního a autoritativního ke konzultačnímu a poradenskému;
vedou k tomu, aby studenti nejen plnili svěřené dílčí odborné úkoly, ale získávali další
pracovní i životní zkušenosti, zejména takové, které souvisejí se samostatnou
podnikatelskou činností v jejich oboru.

Tyto požadavky splňuje mimo jiné také důsledné aplikace metody projektového vyučování
ve výuce (která je často uváděná v souvislostech s koncepcí činnostně orientovaného učení),
a proto ji zde předkládáme jako jednu z možností, jak ve výuce rozvíjet klíčové kompetence
studentů. Vyučující ve spolupráci se studenty navrhují komplexní (průřezová) témata
studentských projektů, které jsou nedílnou součástí vzdělávání realizovaného podle ŠVP. Při
řešení studentských projektů studenti pokud možno co nejvíce samostatně plánují, organizují,
realizují i odpovědně hodnotí své vlastní pracovní i učební aktivity, které vykonávají
i v mimoškolním prostředí. Velmi důležité je, aby se studenti zejména vyšších ročníků
nepodíleli pouze na návrzích těchto témat, ale aktivně působili i v rámci přípravné fáze
projektu včetně volby tématu. V této souvislosti uvádíme, jaké prvky obsahuje kvalitně
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zpracovaný návrh na studentský projekt a jak je vhodné při jeho koncipování ve škole
postupovat:
•

•
•
•

•
•

•

•
•

studentský projekt má mít vždy praktický smysl a reálný cíl - velmi důležitá je
relevantnost obsahu projektu pro budoucí občanský život i pracovní uplatnění
studentů, proto by měly být jednotlivé aktivity v projektu navrhovány pedagogy tak,
aby obsahově navazovaly na teoretické vědomosti i dílčí praktické dovednosti získané
v běžné výuce, integrovaly je a navozovaly jejich praktické uplatnění v osobním životě
i v pracovním procesu, což vyžaduje spolupráci více pedagogů v pedagogickém sboru,
např. vyučující anglického jazyka může velmi pozitivním způsobem ovlivnit úroveň
písemné dokumentace studentského projektu celkově zaměřeného technicky;
pedagogové jednotlivých projektových úkolů promyslí a nabídnou příklady
praktického využívání učiva jejich předmětu či modulu a jeho propojení s realizací
požadavků stanovených u jednotlivých klíčových kompetencí;
poté pedagogové navrhnou dílčí aktivity (projektové úkoly), na jejichž základě by
měl být koncipován tematicky široce (nad předmětově) zaměřený ucelený návrh na
studentský projekt;
projekt by měl být koncipován především pro týmovou práci studentů, aktivity
v něm zařazené by měly přesahovat rámec školního prostředí (znamená to, že řadu
aktivit budou vykonávat studenti i ve svém volném čase, mohou například získávat
různé informace v terénu a kontaktovat za tímto účelem příslušné instituce, dojednávat
a vykonávat pracovní aktivity ve spolupráci se sociálními partnery školy, apod.), jde
o společně navrhované, uvážlivě rozplánované a následně realizované aktivity, ve
kterých každý jedinec má přesně určený úkol a svůj díl společné odpovědnosti;
rozdělování odpovědnosti, pracovních pozic a rolí by částečně mělo být
ponecháno studentům, pedagogové by měli zastávat role koučů, manažerů, poradců,
konzultantů a pozorovatelů;
na hodnocení výkonů studentů v oblasti dosažení klíčových kompetencí v rámci
studentských projektů se také podílí všichni pedagogové, kteří navrhovali dílčí
složky (projektové úkoly) projektů - (optimální je, jsou-li výsledky projektů
prezentovány na veřejnosti a na hodnocení je zainteresována širší veřejnost a sociální
partneři školy - rodiče, školská rada, externí spolupracovníci, zaměstnavatelé,
pracovníci Úřadů práce);
hodnocení výkonů studentů v jednotlivých projektových úkolech a projektech by
měla ovlivnit jejich celkovou klasifikaci v takovém předmětu (modulu), ke
kterému měly určité aktivity studenta v projektu po obsahové stránce nejtěsnější
vazbu;
jakého zásadního nedostatku se vyvarovat – jedno oborovosti;
návrh na studentský projekt by neměl být orientován na detailní činnosti navazující na
úzce vymezený tematický celek jednoho stěžejního předmětu, což se velmi často stává,
pokud jej koncipuje pouze jeden pedagog (zaměřuje se na předmět, který sám
vyučuje);

3.4.1 Postup při projektovém vyučování
Primární podmínkou efektivního zařazení projektového vyučování do celku vzdělávání na
škole je dlouhodobé a týmové plánování projektového vyučování. Integraci poznatků lze
43

využít podle logických vazeb mezi poznatky v rámci pedagogovy aprobace, nebo jako základ
týmové spolupráce mezi pedagogy. Přirozený rámec takové integraci dává kurikulum školy,
profil absolventa školy, řešení témat ze života a orientace na produkt projektu. O účinné
integraci můžeme hovořit, když uspoříme čas a energii studentů i pedagogů, kteří tak získají,
prověří a prakticky použijí poznatky, jež by sbírali v jednotlivých předmětech odděleně, bez
souvislostí a často bez praktického porozumění. Současná psychologie jasně říká, že student
věnuje pozornost takovým informacím, které považuje za osobně významné a v nichž může
uplatnit svou vlastní zkušenost. Častou chybou při plánování projektů je nepřesné
formulování jejich cílů, projekt bez zacílení se často stává bezbřehým tématem, ve kterém
studenti jen vykonávají různé činnosti bez vědomí jejich smyslu. Abychom co nejlépe
pochopili podstatu projektového vyučování, naznačíme si, jaké kroky musíme zvažovat, jestli
chceme kvalitně a s co nejmenšími riziky připravit a vyhodnotit projekt (projektový úkol).
Jedině tak se totiž vyhneme úskalím, která mohou zákonitě nastat při jeho realizaci. Na co je
tedy dobré pamatovat? Z našeho pohledu se jedná o následující fáze (30):
1. samostatná příprava pedagoga;
2. samostatná příprava studentů;
3. společná příprava pedagoga se studenty;
4. realizace projektu;
5. zveřejnění výsledků projektu;
6. hodnocení projektu.
1. V samostatné přípravě si musí pedagog především ujasnit záměr, cíl a jednotlivé
projektové úkoly projektu pro všechny předměty projektového vyučování tak, aby volba
nebyla nahodilá nebo neúplná. Volí témata, situace a scénáře, které pro studenty představují
reálné, podnětné, zajímavé a uchopitelné problémy. Mohou to být také situace a scénáře, které
vycházejí ze společenské reality, či profilu absolventa školy, tedy témata, která studenti
skutečně každodenně prožívají, jsou (v budoucnu budou) s nimi konfrontováni a na jejichž
zvládnutí jim bude vzhledem k jejich budoucímu uplatnění záležet, budou tedy jasně chápat
prospěšnost a přidanou hodnotu takové činnosti. Pedagog se musí zaměřit na následující
oblasti:
•
•
•
•
•
•

výběr tématu (také společně se studenty);
stanovení cílů (ujasnění, čeho má skupina prostřednictvím práce na projektu
dosáhnout, jaké jsou cíle, jestli jsou zvolené metody pro stanovené cíle vhodné);
dostupnost zdrojů (pedagog si musí položit otázky, zda má dostatek času, vhodné
prostory, dostatečné vybavení, potřebnou techniku a zda existuje dostatečné množství
informací);
příprava studentů (pedagog musí promyslet, zda jsou studenti dostatečně připraveni
a schopni zadané téma zvládnout, samostatně na něm pracovat, zda umějí pracovat
s navrhovanými zdroji a technikou);
návrh jednotlivých kroků pracovního postupu (pedagog připraví organizační schéma
/pojmovou mapu, kostru/ práce na projektových úkolech, promýšlením se ujistí, že
pomocí sledu navrhovaných kroků dosáhne stanovených cílů);
motivace studentů (uvádíme ji ve výčtu až jako poslední, ale musí prolínat celou
pedagogovou přípravou, je hnacím motorem veškeré činnosti studentů).
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2. Pro samostatnou přípravu studentů pedagog připraví a prezentuje nástin cílů a jednotlivých
projektových úkolů projektu tak, aby pro studenty představovaly pochopitelné konstrukce.
Může se také jednat o problémy, jež si studenti sami volí a chtějí je řešit (školní diskuze
o programové náplni osnov, či profilu absolventa školy). Při reakcích na své vystoupení
pedagog oceňuje všechny návrhy a akcentuje iniciativu studentů. Jednotlivé podněty jsou
v pedagogem řízené diskuzi dále zpřesňovány a formulovány tak, aby v konečné verzi co
nejtěsněji korespondovaly se vstupním záměrem pedagoga (udržení konzistentnosti na
základě cílů a mezipředmětových vazeb) a byl zachován přesah do reálného života studentů.
V závěru jsou pedagogem vydány úkoly pro samostatnou přípravu studentů. V průběhu
diskuze je zpracováván zápis - Popis přípravy projektu formou poznámek na interaktivní
tabuli, který je v závěru pedagogem shrnut a distribuován všem účastníkům k dalšímu využití
a rozpracování.
3. V rámci společné přípravy k realizaci projektu pedagoga se studenty, a na základě rozboru
a vyhodnocení výstupů ze samostatné přípravy studentů společně prodiskutují a sestaví plán
řešení (strategii realizace, záměr, kostru) vybraného projektu. Studenti následně společně
formulují a upřesňují otázky, úkoly, vztahy a vazby, které jsou reálně řešitelné, a budou
v průběhu projektu mapovány a zpracovávány. Společně je také formulována forma výsledku
(samostatné hodnocení studentů, společná prezentace před auditoriem hodnotitelů, inscenace).
Dalším důležitým úkolem je rozdělení rolí a stanovení pravidel, které napomáhá k rychlejšímu
nastartování společné činnosti. V této fázi je také potřebné, aby pedagog cíleným
„koučováním“ (vhodně kladené otázky a řízení diskuze) podnítil diskuzi všech studentů tak,
aby měli dostatečnou možnost zformulovat a vyjádřit svou představu, projevit iniciativu,
vlastní názor a navrhnout svůj postup a způsob řešení. V průběhu diskuze je zpracováván
zápis - sestavena Kostra projektu formou poznámek na interaktivní tabuli, který je v závěru
pedagogem shrnut a distribuován všem účastníkům. Výsledný plán řešení projektu je nezbytné
publikovat (webové stránky školy, školní časopis, nástěnky na chodbách).
4. V další fázi jsou detailně popsány a realizovány aktivity a činnosti dle plánu řešení
(kostry) projektu, které vedou k řešení problémů – vytvoření projektu. Pro studenty musí být
jednoznačně srozumitelné kdo, co, s kým a dokdy udělá, připraví, ověří, zjistí, zpracuje.
Skupiny či jednotlivci se následně samostatně věnují řešení svých úkolů. Studenti pracují na
získávání, ověření a vyhodnocování zdrojů informací, shromažďují je, třídí, vypracovávají
vstupní informace, formuláře, žádosti, podklady. Také v průběhu této fáze je zpracováván
zápis - Popis realizace projektu formou poznámek na interaktivní tabuli (možno vkládat
elektronické přílohy, fotografie, videa, grafy, tabulky, texty, analýzy, porovnání), který je
v závěru jednotlivých pracovních setkání pedagogem shrnut a distribuován všem účastníkům.
V této souvislosti také upozorňujeme na nutnost realizace průběžných pracovních
konzultací. Studenti musí mít možnost konzultovat průběh a dílčí výsledky jejich práce.
Získávají tak od vedoucího projektu zpětnou vazbu o správnosti dosažených výsledků, což
je ubezpečí, že se práce ubírá správným směrem, případně je pedagog na správnou cestu
navede. Aby pedagog pomohl studentům dobře se připravit na pracovní konzultaci, musí je
jasně vést. Poskytne předem (v úvodu projektu) stručnou osnovu zadání práce, způsob
a obsah hodnocení, navrhne vhodné formy prezentace, určí konzultanta, hodnotitele, zveřejní
přehled konzultačních hodin, nebo označí hodiny, které budou věnovány průběžnému
hodnocení práce a určí další podmínky vedení práce.
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Průběžná pracovní konzultace může mít různé formy:
•
•
•

prezentace dílčích výsledků před celou pracovní skupinou (dochází ke vzájemné
spolupráci všech účastníků, s nedostatky jedné skupiny se seznámí ostatní, kteří se jim
následně při další práci snaží vyhnout);
individuální prezentace výsledků práce (konzultace probíhá jednotlivě a plánovaně
v předem stanovených časech, student – pedagog, skupina – pedagog);
vzájemná studentská kontrola (každé skupině je přidělen konzultant z jiné třídy, jiný
pedagog) nehrozí odsudek pedagoga, rad se dostává v jazyce blízkém studentům,
konzultant si vede průběžné poznámky, pracuje pod přímým vedením vedoucího
projektu, informuje ho o zjištěních a návrzích.

5. Předposlední fází je zveřejnění výsledků projektu (veřejné, neveřejné) a celkové
vyhodnocení práce pedagogem (samotnými studenty, pedagogem, skupinou pedagogů,
externím subjektem). Příprava a zpracování podkladů pro hodnocení dlouhodobých projektů
(projektových úkolů) je činnost velmi náročná a pedagog se ji musí postupně učit a na tento
způsob hodnocení si zvykat. Zejména hodnocení písemných výstupů je poměrně obtížné,
protože studenti při jejich přípravě stráví hodně času, a proto je důležité, aby pedagog jejich
práci průběžně podrobně a systematicky sledoval a následně objektivně a správně ohodnotil.
K této činnosti je potřebné vytvořit dostatečné množství podkladů (poznámky a hodnocení
z průběžných konzultací, výstupy archivované v interaktivním setu, poznámky z průběžného
hodnocení pedagoga a jeho kolegů – konzultantů, přehled zadaných doplňujících úkolů
a jejich plnění, průběžné zpracovávání dalších plánovaných činností, dodržování termínů,
atd.).
Proto doporučujeme společně s Kratochvílovou (31) tento postup:
•
•
•
•
•
•

po odevzdání práce studentem (skupinou) pedagog práci celou podrobně
a v dostatečném časovém prostoru analyzuje;
neúplnou práci pedagog vrátí k dopracování (doplněnou o konstruktivní připomínky,
navržené hodnocení a termín dalšího odevzdání);
její obsah následně prodiskutuje se studenty, vyjasní si případné nejasnosti, a až poté
přistoupí k samotnému hodnocení společně s dalšími zainteresovanými hodnotiteli
(pedagogy - garanty za jednotlivé zapojené předměty);
hodnocení dlouhodobých projektů musí mít písemnou formu a musí se plně opírat
o předem známá kritéria;
hodnocení musí být podrobné a konstruktivní (musí poskytovat návody na řešení),
musí se týkat všech částí práce, jak rozsahu a obsahu, tak formy;
vypracované hodnocení doporučujeme spolu s poznámkami uchovat pro další práci
(rychlý vhled do dosažených úrovní poznání) a jednodušší navázání dalšími
projektovými úkoly, či projekty.

6. V neposlední řadě jako vhodné a nezbytné shledáváme také zamyšlení se pedagoga nad
celkovým hodnocením projektu (projektového vyučování). Vzhledem k širokosti a mnoho
vrstevnatosti (mezioborovosti) každého jednotlivého projektu vzniká velký prostor pro
utváření a rozvíjení klíčových kompetencí studentů a tudíž lze při hodnocení projektové
činnosti jako takové vycházet ze strategií hodnocení klíčových kompetencí. Charakter práce
s projektovými úkoly a projekty napomáhá rozvoji všech klíčových kompetencí, především
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pak kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence pracovní, kompetence
komunikativní a kompetence sociální a personální. Projektové vyučování vytváří takové
didaktické situace, které jedinečným a nenásilným způsobem podněcují studenty
k přirozenému rozvoji schopností, dovedností, návyků a zkušeností, důležitých pro jejich
osobní i profesní život. Základním mottem projektového vyučování a hodnocení jeho
výsledků je samostatnost studentů, a to jak při formulaci otázek a problémů, tak při jejich
řešení a prezentaci výsledků práce. Měli bychom mít na paměti, že při této specifické formě
vzdělávání si rozhodně nevystačíme s pouhým posouzením výkonu a klasifikací. Při
projektovém vyučování posuzujeme (velmi často společně se studenty) jak se zhostili
formulace problémů, jak splnili zadání projektového úkolu, či jak prezentovali své výsledky.
Do hodnocení se maximálně zapojuje sám student, který hodnotí nejen výsledky, ale i průběh
projektu, neboť byl sám hlavním aktérem. Předmětem hodnocení nemohou být tedy pouze
izolované poznatky (klasifikace znalostí), ale také pracovní (tvůrčí) proces a konkrétní nové
dovednosti, k jejichž rozvoji prostřednictvím projektové činnosti došlo. Jako vhodná se nám
jeví mimo jiné forma společného slovního hodnocení studentů jednotlivými garanty
dílčích projektových úkolů, která posuzuje jednak individuální úroveň a kvalitu činnosti
jednotlivých studentů, tak činnost celé skupiny a zároveň zaručuje fundovanost
a profesionalitu hodnocení. Do tohoto modelu hodnocení lze vhodně a nenásilně
zakomponovat také sebehodnocení a vzájemné hodnocení mezi studenty. Hodnocení se
soustředí nejen na nově osvojené vědomosti, dovednosti a klíčové kompetence, ale reflektuje
i postoje a sociální dovednosti. V reflexi mohou studenti vyjádřit své prožitky a pocity,
poděkovat spolužákům za spolupráci, vyjádřit, co se dozvěděli nového o sobě a o druhých.

3.4.2 Obsah písemné podoby zadání projektu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

název tématu (které předměty jsou do realizace projektu začleněny a proč);
název projektu (nejlépe mezipředmětový, atraktivní, populárně znějící, mediálně
přitažlivý, s výpovědní hodnotou);
typ a smysl projektu;
výstup projektu;
cíl projektu (soustava cílů – hlavní, dílčí);
kompetence (které budou rozvíjeny – za každý předmět zvlášť, které student v průběhu
projektu získá, rozvine);
mezipředmětové vazby a přesahy (jaké, kolik, proč);
délka trvání;
soustava předpokládaných činností v rámci realizace (přesné definování, kompletní
výčet uzlových činností, rizikové body);
strukturovaná organizace průběhu (scénář);
předpokládané formy práce;
předpokládané pomůcky;
vazby mimo školu, náklady, komunikace, medializace;
způsoby vyhodnocení výsledků a způsob kontroly;
prezentace projektu;
způsoby hodnocení, kritéria hodnocení a reflexe (31). 2

Předložená struktura a obsah písemného zadání projektu vychází také z názorů, které jsme získali při diskuzi
s doc. PhDr. Libuší Podlahovou, Dr., PdF UP v Olomouci, které tímto děkujeme.

2
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3.4.3 Fáze plánování a přípravy projektu
Podstatným znakem projektového vyučování, jak jsme již několikrát uvedli je, že studenti
projekt (projektový úkol) realizují od jeho plánování, až po vytvoření odpovídajícího
produktu, artefaktu, konkrétního výstupu projektu a svoje zkušenosti zprostředkovávají
druhým. Pro stanovení jednotlivých fází řešení průběhu projektu v projektovém vyučování
se budeme opírat o čtyři fáze, které stanovil již W. H. Kilpatrick: záměr – plán – provedení –
hodnocení, který předkládáme rozšířený o pojetí Kratochvílové (31):
1. Plánování projektu
•

•
•
•
•
•
•
•

definování podnětu – komplexní úkol, problém k řešení. Při stanovování daného
projektu si musíme ujasnit:
a) v rovině studentů – základní účel, smysl projektu, který nám odpovídá na
otázku „Proč?“ uskutečnit daný projekt a pomáhá určit podobu výstupu projektu;
b) v rovině pedagoga – analyzovat si projekt orientačně na základě svých
zkušeností z hlediska rozvoje osobnosti studenta ve všech jeho rovinách
a definovat si cíle v rovině kognitivní, psychomotorické, sociální a afektivní.
zvolení výstupu projektu – jaká bude závěrečná podoba projektu, jeho závěrečný
produkt;
zpracování časového rozvržení projektu – v jaké době se projekt uskuteční, jak
dlouho, zda bude probíhat nepřetržitě, či postupně s časovými prodlevami při jeho
realizování;
promyšlení prostředí projektu – kde se projekt uskuteční;
vymezení účastníků projektu – kdo všechno se projektu zúčastní, ať již aktivně nebo
pasivně;
promyšlení organizace projektu – jakým způsobem bude projekt realizován, jaký
bude jeho průběh;
zajištění podmínek pro projekt – zajištění vhodných pomůcek a kontaktů, materiálu
a všeho, co přímo i nepřímo souvisí s úspěšnou realizací projektu;
promyšlení hodnocení - jakým způsobem bude provedeno hodnocení v rámci
projektu a kdo se na něm bude podílet;

Při plánování projektu se dobře uplatňuje brainstorming, burza nápadů a podnětů pro řešení
projektu, možných inovačních zdrojů a jejich dostupnosti závěrečné podoby projektu (v této
fázi by všechny podněty měly vycházet od studentů). Současně je však třeba všechny
myšlenky utřídit, provést eliminaci zbytečného, nemožného, nereálného (do této fáze by měl
citlivě vstupovat pedagog) a stanovit společně se studenty postupné kroky při realizaci
projektu.
2. Plánování realizace projektu
Při realizaci projektu se postupuje podle předem prodiskutovaného a odsouhlaseného plánu
(kostry) projektu. Studenti sbírají vhodný materiál, třídí ho, zpracovávají, analyzují,
kompletují. Neobvyklou roli v této fázi plní pedagog, který vystupuje v roli poradce,
manažera, kouče. Musí velmi citlivě a cíleně usměrňovat konání studentů, a to pouze
v případech, kdy se odklánějí od svého záměru a cílů. Role pedagoga nabývá na významu při
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déle trvajících projektech a spočívá v podpoře motivace studentů k dokončení projektu
a podpoře zodpovědnosti za své dílo. D. L. Fried v této souvislosti podotýká, že projektové
vyučování by mělo procházet z hlediska organizace třemi fázemi:
a) počáteční – spojena s prací ve třídě (škole) – zahrnuje plánování a přípravu projektu;
b) průběžná – představuje přemístění se do reality života (mimo školu i ve škole)
a uskutečnění projektu;
c) závěrečná – je spjata s návratem do třídy (školy), kde probíhá prezentace, reflexe
a hodnocení, akcentuje tedy přímou zkušenost studentů s realitou a praxí.
3. Plánování prezentace výstupů projektu
Zahrnuje představení výsledku, k němuž studenti dospěli. Může jím o prezentaci (písemnou,
ústní, dramatizaci a hraní rolí, multimediální dílo s využitím audiovizuální techniky,
počítačovou prezentaci, atd.) praktického produktu. Závěrečný výstup může mít tedy mnoho
podob (výstava produktů, videozáznam průběhu projektu, kniha, časopis, modely, vlastní
realizace modelových situací – hraní rolí, jarmark, olympijské hry, audionahrávka, koncert,
beseda, přednáška, internetové stránky, atd.). Prezentace projektů může být realizována na
několika úrovních:
• prezentace pro rodiče;
• prezentace ve třídě pro spolužáky;
• prezentace ve škole mimo vlastní třídu;
• prezentace pro veřejnost a zainteresované složky na projektu (odborníci hodnotící
projekt po odborné stránce, zřizovatel školy, zástupci obce, partneři a sponzoři školy,
atd.);
• prezentace pro jiné instituce (dětský domov, partnerská škola, charitativní organizace,
atd.).
Velmi vhodné je prezentaci projektu naplánovat tak, aby se jí mohlo zúčastnit co nejvíce
návštěvníků (rodiče, hosté, studenti partnerské školy, zástupci obce, sponzoři, atd.), kteří tak
získávají zpětnou vazbu o činnosti školy, třídy a výsledcích svého dítěte. Učí se vnímat
studenta v jiných souvislostech, nezvyklých rolích a situacích a předchází se tak obavám
rodiny i veřejnosti, které vznikají při projektovém vyučování na základě často prezentované
věty studenty: „My si ve škole hrajeme na...“.
4. Plánování hodnocení projektu
Při hodnocení projektu se jedná o hodnocení celého procesu – naplánování projektu, jeho
průběhu i výsledku a to z pohledu studentů i pedagoga (zainteresovaných pedagogů).
Hodnocení projektu se musí opírat o kritéria, která jsou se studenty vytvořena nebo jsou jim
předložena. Z hodnocení také musí vyplynout jasná opatření do budoucna a to opět v rovině
studentů i pedagoga.
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3.5 CELKOVÉ SHRNUTÍ
Programování se nedá osvojit pouhým studiem teorie. Je třeba získávat a třídit teoretické
informace, pochopit algoritmy programovacího jazyka, řešit problémy, studiem a praktickým
cvičením upevňovat postupy, řešit vzorové příklady, dokončovat rozpracované varianty,
a konečně zkoušet psát vlastní programy. Z toho důvodu doprovází celý projekt PROŠ
elektronická „Učebnice programování“, která je strukturálně s ohledem na didaktickou
stránku rozčleněna do jednotlivých „Tematických celků“ tak, aby žáci postupně a co nejtěsněji
s realitou každodenní praxe získávali a postupně si osvojovali jednotlivé skupiny informací,
které následně doplní praktickou činností. Proniknout samostatně do tajů programování,
cílevědomě rozvíjet svou kreativitu, zároveň se naučit nenásilnou formou pracovat
s výpočetní technikou a navíc chápat svůj úkol jako práci na projektu je pro řadu z nás úkol
složitý, pro mnohé z nás pak individuálně a bez dopomoci neřešitelný.
Cílem řešitelského kolektivu bylo zpracovat informace a metodiku výuky programování tak,
aby každý, kdo projeví zájem o tuto oblast vlastního seberozvoje, našel v „Učebnici
programování“ všechny komponenty k teoretickému studiu, praktickému nácviku algoritmů,
řešení vzorových příkladů a konečně pro samostatnou tvorbu vlastních projektů. Tvořivá
informatika spočívá v práci na jednotlivých projektech - žáci dostanou formou úkolu zadání
a učitelé po vstupní instruktáži a zpětnovazebním ověření pochopení zadání nechávají na
žácích, jak nastolený problém vyřeší a jakou modifikaci daného základního programu vytvoří.
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4

VÝUKA ZÁKLADŮ PROGRAMOVÁNÍ
Z POHLEDU JEJÍCH ÚČASTNÍKŮ

Výuka programování je v podmínkách základních a středních škol novou, relativně
nepopsanou výukovou metodou, které je kombinací několika různorodých částí, jak bylo
naznačeno v předchozí kapitole předložené publikace. Jedná se tedy o kombinaci
následujících částí:
•
•
•

moderních didaktických výukových prostředků,
moderních elektronických výukových materiálů,
moderních výukových metod a příslušných organizačních forem.

Moderní didaktické výukové prostředky.
Jsou v této výukové metodě reprezentovány především vývojovými programovacími
prostředími provozovanými na PC s příslušenstvím, které tvoří vizualizační, ozvučovací
a další podpůrnou technikou (vizualizéry apod.).
Moderní elektronické výukové materiály.
Jedná se o kvalitativně odlišné výukové materiály navazující na „klasické“ tištěné učebnice či
tištěné vzdělávací materiály ve formě metodických listů či didaktizovaných záznamů výukové
látky včetně reálných příkladů a cvičení pro samostatnou práci žáků a studentů
s programovacími jazyky. Jsou charakteristické tím, že využívají výhod hypertextových či
interaktivních elektronických vzdělávacích prvků (audiozáznamy, videozáznamy, statická
a dynamická obrazová informace, elektronické texty, elektronické tabulky, externí datové
zdroje, internetové databáze apod.). Součástí těchto materiálů jsou také metodické postupy
kterak tyto materiály prakticky využívat při realizaci výuky.
Moderní výukové metody a příslušné organizační formy.
Tyto metody jsou charakteristické především svým interaktivním charakterem, kde žák nebo
student není pouhým účastníkem vzdělávacího procesu, ale sám do něj aktivně zasahuje a to
nejen ve formě manipulace se vzdělávacím obsahem, ale také ve formě úpravy či vytváření
softwarových aplikací.

4.1 NÁSTROJE PRO ZJIŠŤOVÁNÍ ZÁJMU UČITELŮ A
ŽÁKŮ ŠKOL O VÝUKU ZÁKLADŮ PROGRAMOVÁNÍ
Aby bylo možné sestavovat, a vhodně projektovat takto koncipovanou výuku základů
programování postavenou na využití moderních elektronických studijních materiálů je nutné
nejprve zjistit názory a postoje jednotlivých účastníků tohoto vzdělávání a vymezit jednotlivé
důležité aspekty tohoto vzdělávání.
Výuka programování, podpořená vhodně uspořádaným elektronickým vzdělávacím
materiálem v podobě „Učebnice programování“ (viz http://www.pros.upol.cz) tedy skýtá řadu
možností pro zefektivnění výuky. Za tímto účelem byl úspěšně realizován společný projekt
Katedry technické a informační výchovy PdF UP v Olomouci a 6. partnerských víceletých
gymnázií Olomouckého kraje, který byl zaměřen na zvyšování kvality ve vzdělávání
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prostřednictvím zavádění výuky programování. Projekt řešil tvorbu výukových interaktivních
modulů pro výuku tematického celku „Základy programování“. Projektem došlo k rozvoji
partnerství a vytvoření sítě partnerských (spolupracujících) škol v oblasti předávání
a získávání zkušeností, spolupráce a vzájemné kooperace a zapojili se do něj následující
partnerská víceletá gymnázia:
•
•
•
•
•
•

Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257
Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9
Gymnázium, Hranice, Zborovská 293
Gymnázium, Jeseník, Komenského 281
Gymnázium Jana Opletala, Litovel, Opletalova 189
Gymnázium, Šternberk, Horní náměstí 5

Na těchto školách byly zjišťovány názory a postoje studentů a učitelů těchto škol na výuku
tematického celku „Základy programování“ a její reálný dopad na edukační proces na výše
uvedených školách. Toto šetření se účastnilo celkem 321 studentů a 12 pedagogů těchto škol.
Pro potřeby tohoto šetření byly na základě osobních zkušeností a teoretické analýzy popsané
v předchozí kapitole předložené publikace zkonstruovány dva evaluační „nástroje“, pomocí
kterých by bylo možné zjistit u obou skupin jejich názory či postoje k výuce tematického
celku „Základy programování“.
První evaluační nástroj, uvedený na níže uvedeném obrázku číslo 4, byl určen pro studenty
partnerských víceletých gymnázií a měl za úkol zjistit názory žáků tematický celek „Základy
programování“ a to především v oblasti jejich zájmu o tento způsob realizace výuky.

Obr. 4 Evaluační nástroj pro studenty partnerských víceletých gymnázií.
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Druhý evaluační nástroj byl určen pro učitele výše uvedených 6 – ti partnerských víceletých
gymnázií, kteří se podíleli vzniku a úpravě všech 12 tematických celků „Učebnice
programování“ také realizovali pomocí ní výuku. Tento dotazník byl zaměřen především na
zjišťování dosaženého posunu v rozvoji kompetencí a postupů studentů v oblasti tvorby
softwarových aplikací. Takto koncipovaný evaluační nástroj je uveden na obrázku číslo 5.

Projekt „PROŠ - programování do škol“ – Reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/03.0056

EVALUAČNÍ DOTAZNÍK
EFEKTIVITA A VHODNOST TEMATICKÉHO CELKU „ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ“
VE VÝUCE Z POHLEDU METODIKŮ PG
Jméno metodika:
Název školy kde metodik působí:
Datum kdy byla evaluace provedena:
Třída, ve které byla evaluace provedena:
1.

Zaujala studenty problematika programování a tvorby aplikací?

Ano

Ne

2.

Zvýšila se míra motivace studentů při studiu?

Ano

Ne

3.

Měli studenti závažnější problémy s probíranou látkou?

Ano

Ne

4.

Preferovali studenti samostatnou práci s ukázkovými příklady?

Ano

Ne

5.

Preferovali studenti frontální část výuky s cvičnými příklady?

Ano

Ne

6.

Je nutné použít i jinou metodu prezentace učební látky?

Ano

Ne

7.

Rozvíjí u studentů výuka programování znalosti?

Ano

Ne

8.

Rozvíjí u studentů výuka programování dovednosti?

Ano

Ne

9.

Rozvíjí u studentů výuka programování u studentů hodnotovou orientaci či jejich postoje?

Ano

Ne

10.

Rozvíjí u studentů výuka programování tvořivost a představivost?

Ano

Ne

11.

Dokážou nyní studenti samostatně vytvářet jednoduché aplikace i mimo rámec výuky?

Ano

Ne

12.

Chápou nyní studenti lépe principy fungování výpočetní techniky?

Ano

Ne

13.

Zvýšila se míra zájmu studentů o problematiku výpočetní techniky?

Ano

Ne

14.

Je elektronická verze „Učebnice programování“ vhodným nástrojem pro výuku?

Ano

Ne

15.

Je struktura a věcný obsah „Učebnice programování“ dostačující pro výuku?

Ano

Ne

16.

Je efektivita studia při použití elektronické verze „Učebnice programování“ vysoká?

Ano

Ne

Obr. 5 Evaluační nástroj pro učitele partnerských víceletých gymnázií.

Oba popsané evaluační nástroje byly distribuovány v období od září roku 2011 do května roku
2012 mezi studenty a učitele výše uvedených partnerských víceletých gymnázií a to na
základě realizace 4. Klíčové aktivity projektu „PROŠ – programování do škol.
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4.2 NÁZORY STUDENTŮ NA VÝUKU ZÁKLADŮ
PROGRAMOVÁNÍ
Níže jsou uvedeny základní výsledky provedeného výzkumného šetření provedeného mezi
studenty 6 – ti partnerských víceletých gymnázií, kteří mohli pomocí dotazníku projevit svoje
názory či postoje k výuce základů programování v prostředí Visual Basicu 2010. Respondenty
tedy bylo 321 studentů výše uvedených víceletých gymnázií. Šetření bylo realizováno
dotazníkovou metodou. Popis výzkumného vzorku je uveden v níže uvedené tabulce číslo 13.
Počet respondentů

Počet respondentů
v%

chlapci

124

38,6 %

dívky

197

61,4 %

celkem

321

100 %

Pohlaví

Tab. 13 Struktura výzkumného vzorku - studenti
Studenti tedy měli možnost anonymně vyplnit dotazník (viz obrázek číslo 4) a zaznamenat tak
do něj své názory a postoje ne jednotlivé dotazníkové otázky. Svůj názor mohli projevit
zaškrtnutím pole ANO či NE a to podle svých osobních preferencí či názorů.

4.2.1 Zaujetí pro výuku programování
První zkoumanou oblastí byla skutečnost, zda je zaujala problematiky programování a tvorby
softwarových aplikací. Studenti tedy mohli svou odpovědí sdělit svůj názor na skutečnost, zda
považují výuku programování za zajímavou a tvorbu výukových aplikací za přínosnou.
Souhrn výsledků jejich odpovědí je demonstrován níže uvedenou tabulkou číslo 14 a grafem
číslo 1.
Kontingenční tabulka pro: n = 319
Pearsonův chí-kvadrát: p = 0,00546
Zaujala tě problematika programování a tvorby aplikací?
Pohlaví respondentů
Ne – nezaujala - četnost
Ne – nezaujala – v %
Ano – zaujala - četnost
Ano – zaujala – v %
Všechny skupiny - četnost
Všechny skupiny – v %

Chlapci
50
15,67%
73
22,88%
123
38,56%

Dívky
111
34,80%
85
26,65%
196
61,44%

Tab. 14 Zaujetí pro výuku programování
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Řádkové součty
161
50,47%
158
49,53%
319
100,00%

Graf 1 Zaujetí pro výuku programování
Dle zjištěných výsledků, uvedených v tabulce číslo 14 a grafu číslo 1 je možné
konstatovat, že TÉMĚŘ POLOVINA STUDENTŮ VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍ
VÝUKA PROGRAMOVÁNÍ A TVORBY APLIKACÍ ZAUJALA. Dále je možné
konstatovat, že existuje statisticky významný rozdíl (p=0,00546) mezi četnostmi
odpovědí dívek a chlapců. Chlapce zaujala problematika programování prokazatelně
více než dívky.

4.2.2 Míra obtížnosti výuky programování
Další zkoumanou oblastí byla skutečnost, zda studenti považují výuku základů programování
v jazyce Visual Basic 2012 za obtížnou. Studenti tedy mohli svou odpovědí sdělit svůj názor
na skutečnost, zda považují výuku tohoto tematického celku za obtížnější než ostatní látku
vyučovanou v rámci předmětů zaměřených na ICT. Souhrn výsledků jejich odpovědí je
demonstrován níže uvedenou tabulkou číslo 15 a grafem číslo 2.
Kontingenční tabulka pro: n = 321
Pearsonův chí-kvadrát: p = 0,00061
Připadala ti výuka programování obtížná?
Pohlaví respondentů
Ne – není obtížná - četnost
Ne – ne není obtížná – v %
Ano – je obtížná - četnost
Ano – je obtížná – v %
Všechny skupiny - četnost
Všechny skupiny – v %

Chlapci
55
17,13%
69
21,50%
124
38,63%

Dívky
51
15,89%
146
45,48%
197
61,37%

Tab. 15 Míra obtížnosti výuky programování
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Řádkové součty
106
33,02%
215
66,98%
321
100,00%

Graf 2 Míra obtížnosti výuky programování
Dle zjištěných výsledků, uvedených v tabulce číslo 15 a grafu číslo 2 je naprosto zřejmé,
že VĚTŠINĚ STUDENTŮ VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍ PŘIPADÁ VÝUKA
PROGRAMOVÁNÍ JAKO OBTÍŽNÁ, respektive obtížnější než ostatní tematické celky
zaměřené na ICT. Dále je možné konstatovat, že opět existuje statisticky významný
rozdíl (p=0,00061) mezi četnostmi odpovědí dívek a chlapců, kdy dívky považují výuku
programování na obtížnější než chlapci.

4.2.3 Zájem o další výuku programování
Třetí zkoumanou oblastí byla skutečnost, zda by studenti přivítali možnost se dále vzdělávat
v oblasti programování a tvorby aplikací. Souhrn výsledků jejich odpovědí je demonstrován
níže uvedenou tabulkou číslo 16 a grafem číslo 3.
Kontingenční tabulka pro: n = 319
Pearsonův chí-kvadrát: p = 0,00135
Chceš se i nadále věnovat programování?
Pohlaví respondentů
Ne – nechci další výuku - četnost
Ne – nechci další výuku – v %
Ano – chci další výuku - četnost
Ano – chci další výuku – v %
Všechny skupiny - četnost
Všechny skupiny – v %

Chlapci
90
28,21%
32
10,03%
122
38,24%

Dívky
173
54,23%
24
7,52%
197
61,76%

Tab. 16 Zájem o další výuku programování

56

Řádkové součty
263
82,45%
56
17,55%
319
100,00%

Graf 3 Zájem o další výuku programování
Dle zjištěných výsledků, uvedených v tabulce číslo 16 a grafu číslo 3 je naprosto zřejmé,
že POUZE VELMI MALÁ SKUPINA STUDENTŮ BY SE RÁDA DÁLE
VZDĚLÁVALA V PROBLEMATICE PROGRAMOVÁNÍ a tvorby softwarových
aplikací. Dále je možné konstatovat, že existuje statisticky významný rozdíl (p=0,00135)
mezi četnostmi odpovědí dívek a chlapců, kdy dívky další vzdělávání v oblasti
programování odmítají častěji než dívky.

4.2.4 Použití výstupů výuky programování v dalším vzdělávání
Další zkoumanou oblastí byla skutečnost, zda studenti využijí výstupy výuky programování
při svém dalším vzdělávání. U studentů, kteří by uvažovali o dalším vzdělávání v technických
oborech zaměřených na ICT, by se dalo předpokládat, že tuto potřebu budou preferovat. Na
základě této analýzy se dá tedy usuzovat i na zájem studentů o další technické vzdělávání.
Souhrn výsledků jejich odpovědí je demonstrován níže uvedenou tabulkou číslo 17 a grafem
číslo 4.
Kontingenční tabulka pro: n = 320
Pearsonův chí-kvadrát: p = 0,05248
Myslíš si, že problematiku programování využiješ v dalším vzdělávání?
Pohlaví respondentů
Ne – nevyužiji - četnost
Ne – nevyužiji – v %
Ano – využiji - četnost
Ano – využiji – v %
Všechny skupiny - četnost
Všechny skupiny – v %

Chlapci
80
25,00%
43
13,44%
123
38,44%

Dívky
148
46,25%
49
15,31%
197
61,56%

Řádkové součty
228
71,25%
92
28,75%
320
100,00%

Tab. 17 Použití výstupů výuky programování v dalším vzdělávání
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Graf 4 Použití výstupů výuky programování v dalším vzdělávání
Dle zjištěných výsledků, uvedených v tabulce číslo 17 a grafu číslo 4 je zřejmé, že
STUDENTI CHÁPOU POTŘEBU VÝUKU PROGRAMOVÁNÍ, PROTOŽE TÉMĚŘ
30% Z NICH UVEDLO, ŽE BUDOU TUTO PROBLEMATIKU POTŘEBOVAT
V DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ. Nepřímo je také možné odvodit, že zájem o technické obory
s komponentou ICT, kde je problematika programování nejčastěji využívána, je
relativně vysoká. Dále je možné konstatovat, že neexistuje statisticky významný rozdíl
(p=0,05248) mezi četnostmi odpovědí dívek a chlapců. Dívky i chlapci vnímají
problematiku programování pro jejich další studium jako stejně důležité.

4.2.5 Přínos výstupů výuky programování pro další život
Pátou zkoumanou oblastí byla skutečnost, zda studenti využijí získané kompetence v oblasti
programování a tvorby aplikací v dalším životě. Souhrn výsledků jejich odpovědí je
demonstrován níže uvedenou tabulkou číslo 18 a grafem číslo 5.
Kontingenční tabulka pro: n = 321
Pearsonův chí-kvadrát: p = 0,00565
Myslíš si, že bude pro tvůj další život programování přínosné?
Pohlaví respondentů
Ne – nebude přínosné - četnost
Ne – nebude přínosné – v %
Ano – bude přínosné - četnost
Ano – bude přínosné – v %
Všechny skupiny - četnost
Všechny skupiny – v %

Chlapci
68
21,18%
56
17,45%
124
38,63%

Dívky
138
42,99%
59
18,38%
197
61,37%

Řádkové součty
206
64,17%
115
35,83%
321
100,00%

Tab. 18 Přínos výstupů výuky programování pro další život
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Graf 5 Přínos výstupů výuky programování pro další život
Dle zjištěných výsledků, uvedených v tabulce číslo 18 a grafu číslo 5 je zřejmé, že
STUDENTI CHÁPOU POTŘEBU VÝUKY PROGRAMOVÁNÍ, PROTOŽE VÍCE
NEŽ 35 % Z NICH UVEDLO, ŽE VÝSTUPY TÉTO VÝUKY VYUŽIJÍ V DALŠÍM
ŽIVOTĚ. I když existuje statisticky významný rozdíl (p=0,00565) mezi četnostmi
odpovědí dívek a chlapců, celkově si dívky i chlapci myslí, že programování pro jejich
další život přínosné není, tak chlapci významně častěji připouštějí, že programování pro
ně přínos bude mít.

4.2.6 Lepší chápání principů a fungování výpočetní techniky
Další zkoumanou oblastí byla skutečnost, zda si studenti myslí, že na základě studia
problematiky programování nyní lépe chápou principy a způsob fungování výpočetní techniky
a softwarového vybavení. Byla tedy zkoumána skutečnost, zda došlo u studentů k hlubšímu
pochopení ostatní probírané látky související s problematikou ICT. Souhrn výsledků jejich
odpovědí je demonstrován níže uvedenou tabulkou číslo 19 a grafem číslo 6.
Kontingenční tabulka pro: n = 320
Pearsonův chí-kvadrát: p = 0,00548
Myslíš si, že nyní lépe chápeš fungování výpočetní techniky?
Pohlaví respondentů
Ne – nechápu lépe - četnost
Ne – nechápu lépe – v %
Ano – chápu lépe - četnost
Ano – chápu lépe – v %
Všechny skupiny - četnost
Všechny skupiny – v %

Chlapci
43
13,44%
81
25,31%
124
38,75%

Dívky
99
30,94%
97
30,31%
196
61,25%

Řádkové součty
142
44,38%
178
55,63%
320
100,00%

Tab. 19 Lepší chápání principů a fungování výpočetní techniky
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Graf 6 Lepší chápání principů a fungování výpočetní techniky
Dle zjištěných výsledků, uvedených v tabulce číslo 19 a grafu číslo 6 je naprosto zřejmé,
že VĚTŠINA STUDENTŮ NYNÍ CHÁPE PRINCIPY FUNGOVÁNÍ VÝPOČETNÍ
TECHNIKY LÉPE, NEŽ TOMU BYLO PŘED REALIZACÍ VÝUKY ZÁKLADŮ
PROGRAMOVÁNÍ. Dále je možné konstatovat, že existuje statisticky významný rozdíl
(p=0,00548) mezi četnostmi odpovědí dívek a chlapců. I když si celkově dívky i chlapci
myslí, že programování jim pomohlo v lepším pochopení výpočetní techniky, dívky
přesto připouštějí ve více případech, že jim programování k pochopení problematiky
fungování výpočetní techniky tolik nepomohlo.

4.2.7 Vhodnost „Učebnice programování“ pro výuku
Poslední sedmou zkoumanou oblastí byla skutečnost, zda studenti považovali poskytnuté
vzdělávací materiály, v podobě „Učebnice programování“ za vhodné pro výuku. Souhrn
výsledků jejich odpovědí je demonstrován níže uvedenou tabulkou číslo 20 a grafem číslo 7.
Kontingenční tabulka pro: n = 320
Pearsonův chí-kvadrát: p = 0,42204
Považuješ použité výukové materiály za vhodné pro výuku?
Pohlaví respondentů
Ne – nebyly vhodné - četnost
Ne – nebyly vhodné – v %
Ano – byly vhodné - četnost
Ano – byly vhodné – v %
Všechny skupiny - četnost
Všechny skupiny – v %

Chlapci
34
10,63%
89
27,81%
124
38,75%

Dívky
58
18,13%
138
43,13%
196
61,25%

Tab. 20 Vhodnost „Učebnice programování“ pro výuku
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Řádkové součty
92
28,75%
227
70,94%
320
100,00%

Graf 7 Vhodnost „Učebnice programování“ pro výuku
Dle zjištěných výsledků, uvedených v tabulce číslo 20 a grafu číslo 7 je naprosto zřejmé,
že DRTIVÁ VĚTŠINA STUDENTŮ POVAŽOVALA POUŽITÉ VÝUKOVÉ
MATERIÁLY VE FORMĚ INTERAKTIVNÍ A MULTIMEDIÁLNÍ „UČEBNICE
PROGRAMOVÁNÍ“ ZA VHODNÉ. Dále je možné konstatovat, že neexistuje statisticky
významný rozdíl (p=0,422) mezi četnostmi odpovědí dívek a chlapců. Dívky i chlapci
považují poskytnuté vzdělávací materiály za vhodné a neliší se v preferencích svých
odpovědí.

4.3 NÁZORY UČITELŮ NA VÝUKU ZÁKLADŮ
PROGRAMOVÁNÍ
Níže jsou uvedeny základní výsledky provedeného výzkumného šetření provedeného mezi
učiteli 6 – ti partnerských víceletých gymnázií, kteří mohli pomocí dotazníku projevit svoje
názory či postoje k výuce základů programování, na jejíž přípravě a realizaci se také podíleli.
Respondenty tedy bylo 12 učitelů partnerských víceletých gymnázií, uvedených na začátku
této kapitoly. Šetření bylo realizováno dotazníkovou metodou. Popis výzkumného vzorku je
uveden v níže uvedené tabulce číslo 21.
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Pohlaví
muži
ženy

Počet vyplněných
autoevaluačních dotazníků *
11

8
19

celkem

Počet vyplněných
autoevaluačních dotazníků v %
57,89 %
42,11 %
100 %

Tabulka 2.9 – Struktura výzkumného vzorku – učitelé
* Počet vyplněných autoevalučních dotazníků koresponduje s faktem, že každý učitel zapojený
v projektu provedl samostatnou evaluaci jednou nebo i dvakrát – jednou po odučení 6-ti
tematických celků a jednou po odučení všech 12-ti tematických celků. Tímto opatřením došlo
k výrazné objektivizaci hodnocení přínosů výuky programování.
Učitelé tedy měli možnost vyplnit k minimálně jeden autoevaluační dotazník (viz obrázek
číslo 5) a zaznamenat tak do něj výsledky pozorování a výsledků výuky základů programování
na jeho škole. První vlna pozorování probíhala v období září 2011 až leden 2012 (evaluace
prvních 6-ti tematických celků), druhá vlna pak probíhala v rozmezí ledna 2012 až května
2012 (autoevaluace všech 12-ti tematických celků).
Celkově tedy evaluováno 228 odučených tematických celků „Základů programování“ a to
v reálných podmínkách edukačního procesu realizovaného na 6 – ti partnerských víceletých
gymnázií a proto je možné zjištěné výsledky označit za průkazné.

4.3.1 Míra zaujetí studentů pro výuku programování
První zkoumanou oblastí byla skutečnost, zda studenty zaujala výuka programování a tvorby
aplikací, a to na základě pozorování přímé výuky, které prováděli učitelé přímo ve výuce. Zde
je nutné předeslat, že výsledky zjištěné mezi studenty korespondují s dále uvedenými
zjištěními i když je nutné připustit, že studenti ve vlastních odpovědích udávali poněkud nižší
míru zaujetí. Souhrn výsledků odpovědí učitelů je demonstrován níže uvedenou tabulkou číslo
21 a grafem číslo 8.
Kontingenční tabulka pro: n = 19
Pearsonův chí-kvadrát: p = 0,34510
Zaujala studenty problematika programování a tvorby aplikací?
Pohlaví respondentů
Ne – nezaujala - četnost
Ne – nezaujala – v %
Ano – zaujala - četnost
Ano – zaujala – v %
Všechny skupiny - četnost
Všechny skupiny – v %

muži
2
10,53%
9
47,37%
11
57,89%

ženy
3
15,79%
5
26,32%
8
42,11%

Tab. 21 Míra zaujetí studentů pro výuku programování
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Řádkové součty
5
26,32%
14
73,68%
19
100,00%

Graf 8 Míra zaujetí studentů pro výuku programování
Dle zjištěných výsledků, uvedených v tabulce číslo 21 a grafu číslo 8 je naprosto zřejmé,
že drtivá VĚTŠINA UČITELŮ UVEDLA, ŽE VÝUKA PROGRAMOVÁNÍ
STUDENTY ZAUJALA. Dále je možné konstatovat, že neexistuje statisticky významný
rozdíl (p=0,34) mezi četnostmi odpovědí mužů a žen. Muži i ženy shodně prohlašují, že
programování studenty zaujalo.

4.3.2 Míra motivace studentů ve výuce
Další zkoumanou oblastí byla skutečnost, zda došlo při zapojení tematického celku „Základy
programování“ do výuky, z pohledu učitelů, ke zvýšení motivovanosti studentů. Motivace
patří nejdůležitější psychologické předpoklady ke zdárnému a efektivnímu vyučování a proto
má zásadní vliv na jeho výsledky. Souhrn výsledků jejich odpovědí je demonstrován níže
uvedenou tabulkou číslo 22 a grafem číslo 9.
Kontingenční tabulka pro: n = 18
Pearsonův chí-kvadrát: p = 0,17972
Zvýšila se míra motivace studentů při studiu?
Pohlaví respondentů
Ne – nezvýšila - četnost
Ne – nezvýšila – v %
Ano – zvýšila - četnost
Ano – zvýšila – v %
Všechny skupiny - četnost
Všechny skupiny – v %

muži
2
11,11%
8
44,44%
10
55,56%

ženy
4
22,22%
4
22,22%
8
44,44%

Tab. 22 Míra motivace studentů při výuce programování
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Řádkové součty
6
33,33%
12
66,67%
18
100,00%

Graf 9 Míra motivace studentů při výuce programování
Dle zjištěných výsledků, uvedených v tabulce číslo 22 a grafu číslo 9 je naprosto zřejmé,
že VĚTŠINA UČITELŮ DOSPĚLA K ZÁVĚRU, ŽE ZAPOJENÍ VÝUKY
PROGRAMOVÁNÍ DO VÝUKY ZÁSADNÍM ZPŮSOBEM ZVYŠUJE MOTIVACÍ
STUDENTŮ KE STUDIU. Výuku programování je tedy možné označit za velmi vhodný
nástroj pro zvyšování motivace studentů při studiu předmětů zaměřených na ICT. Dále
je možné říci, že neexistuje statisticky významný rozdíl (p=0,17) mezi četnostmi
odpovědí mužů a žen. Muži i ženy shodně prohlašují, že výuka programování zvýšila
motivovanost studentů a zjištěné výsledky je tedy možné označit za nezávislé na pohlaví.

4.3.3 Míra obtížnosti učiva zaměřeného na výuku programování
Třetí zkoumanou oblastí byla skutečnost, zda z pohledů učitelů měli studenti závažnější
problémy s probíranou látkou. Učitelé měli tedy možnost posoudit, zda je obtížnost učiva
přiměřená cílové skupině studentů a zda je tedy možné tento tematický celek zařadit do výuky
plošně. Souhrn výsledků jejich odpovědí je demonstrován níže uvedenou tabulkou číslo 23
a grafem číslo 10.
Kontingenční tabulka pro: n = 19
Pearsonův chí-kvadrát: p = 0,72879
Měli studenti závažnější problémy s probíranou látkou?
Pohlaví respondentů
Ne – neměli - četnost
Ne – neměli – v %
Ano – měli - četnost
Ano – měli – v %
Všechny skupiny - četnost
Všechny skupiny – v %

muži
5
26,32%
6
31,58%
11
57,89%

ženy
3
15,79%
5
26,32%
8
42,11%

Řádkové součty
8
42,11%
11
57,89%
19
100,00%

Tab. 23 Míra obtížnosti učiva zaměřeného na výuku programování
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Graf 10 Míra obtížnosti učiva zaměřeného na výuku programování
Dle zjištěných výsledků, uvedených v tabulce číslo 23 a grafu číslo 10 je naprosto zřejmé,
že VĚTŠINA UČITELŮ ODMÍTLA, ŽE BY STUDENTI MĚLI S PROBÍRANOU
LÁTKOU ZÁVAŽNĚJŠÍ PROBLÉMY a tudíž výuku programování považují za
přiměřenou cílové skupině studentů 1. až 2. ročníku víceletých gymnázií. Déle je možné
konstatovat, že neexistuje statisticky významný rozdíl (p=0,72) mezi četnostmi odpovědí
mužů a žen. Muži i ženy shodně prohlašují, že studenti neměli závažnější problémy
s chápáním probírané látky.

4.3.4 Preference samostatné práce s ukázkovými aplikacemi
Další zkoumanou oblastí byla skutečnost, zda učitelé zaznamenali zájem ze strany studentů
o to, aby mohli v co největší míře samostatně pracovat s ukázkovými příklady, které mohli
studenti samostatně upravovat či dotvářet. Ukázkové aplikace představují jednoduché
projekty, kdy je možné pomocí metod projektové výuky je dále rozpracovávat a vytvářet
řešitelské týmy. Souhrn výsledků odpovědí učitelů je demonstrován níže uvedenou tabulkou
číslo 24 a grafem číslo 11.
Kontingenční tabulka pro: n = 19
Pearsonův chí-kvadrát: p = 0,00452
Preferovali studenti samostatnou práci s ukázkovými příklady?
Pohlaví respondentů
Ne – nepreferovali - četnost
Ne – nepreferovali – v %
Ano – preferovali - četnost
Ano – preferovali – v %
Všechny skupiny - četnost
Všechny skupiny – v %

muži
4
21,05%
7
36,84%
11
57,89%

ženy
8
42,11%
0
0,00%
8
42,11%

Řádkové součty
12
63,16%
7
36,84%
19
100,00%

Tab. 24 Preference samostatné práce s ukázkovými aplikacemi
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Graf 11 Preference samostatné práce s ukázkovými aplikacemi
Dle zjištěných výsledků, uvedených v tabulce číslo 24 a grafu číslo 11 je zřejmé, že
VĚTŠINA UČITELŮ VYPOZOROVALA, ŽE STUDENTI PREFERUJÍ SPÍŠE
FRONTÁLNÍ ČI SKUPINOVOU PRÁCI S UKÁZKOVÝMI APLIKACEMI
A NECHTĚJÍ JE TEDY UPRAVOVAT ČI DOTVÁŘET SAMOSTATNĚ, což odpovídá
spíše projektovému vyučování, jak bylo uvedeno v kapitole 3. Dále je možné
konstatovat, že existuje statisticky významný rozdíl (p=0,0045) mezi četnostmi odpovědí
mužů a žen. Podle učitelů mužů studenti častěji preferovali samostatnou práci než
u učitelů žen.

4.3.5 Preference frontální výuky s cvičnými příklady
Pátou zkoumanou oblastí byla skutečnost, zda učitelé pozorovali při výuce programování
skutečnost, že při cvičných příkladech studenti preferovali frontální formu výuky namísto
samostatné práce. Cvičné příklady umožňují procvičovat a v praktických aplikacích
demonstrovat jednotlivé teoretické části učiva. Souhrn výsledků odpovědí učitelů je
demonstrován níže uvedenou tabulkou číslo 25 a grafem číslo 12.
Kontingenční tabulka pro: n = 19
Pearsonův chí-kvadrát: p = 0,10748
Preferovali studenti frontální část výuky s cvičnými příklady?
Pohlaví respondentů
Ne – nepreferovali - četnost
Ne – nepreferovali – v %
Ano – preferovali - četnost
Ano – preferovali – v %
Všechny skupiny - četnost
Všechny skupiny – v %

muži
3
15,79%
8
42,11%
11
57,89%

ženy
0
0,00%
8
42,11%
8
42,11%

Tab. 25 Preference frontální výuky s cvičnými příklady
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Řádkové součty
3
15,79%
16
84,21%
19
100,00%

Graf 12 Preference frontální výuky s cvičnými příklady
Dle zjištěných výsledků, uvedených v tabulce číslo 25 a grafu číslo 12 je naprosto zřejmé,
že ZNAČNÁ VĚTŠINA UČITELŮ VYPOZOROVALA ZÁJEM STUDENTŮ O PRÁCI
S CVIČNÝMI PŘÍKLADY FORMOU FRONTÁLNÍ VÝUKY. Učitel tedy mohl
studentům demonstrovat jednotlivé aplikace osvojené teorie, které později studenti
samostatně uplatňovali při další práci. Dále je opět možné konstatovat, že neexistuje
statisticky významný rozdíl (p=0,10) mezi četnostmi odpovědí mužů a žen, kdy muži
i ženy shodně prohlašují, že studenti preferovali především frontální formu výuky.

4.3.6 Rozvoj znalostí o ICT při výuce programování
Další zkoumanou oblastí byla skutečnost, zda učitelé vypozorovali, že výuka programování
rozvíjí u studentů jejich znalosti. V tomto případě se ale nejednalo pouze o znalosti
související přímo s výukou programování, ale obecně s problematikou ICT, kdy se očekávalo,
že výuka problematiky programování vytvoří u studentů poznatkové vazby i s jinými tématy.
Souhrn výsledků odpovědí učitelů je demonstrován níže uvedenou tabulkou číslo 26 a grafem
číslo 13.
Kontingenční tabulka pro: n = 19
Pearsonův chí-kvadrát: p = 0,99
Rozvíjí u studentů výuka programování znalosti?
Pohlaví respondentů
Ne – nerozvíjí znalosti - četnost
Ne – nerozvíjí znalosti – v %
Ano – rozvíjí znalosti - četnost
Ano – rozvíjí znalosti – v %
Všechny skupiny - četnost
Všechny skupiny – v %

muži
0
0%
11
57,89 %
11
57,89 %

ženy
0
0%
8
42,11 %
8
42,11 %

Tab. 26 Rozvoj znalostí o ICT při výuce programování
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Řádkové součty
0
0%
19
100 %
19
100 %

Graf 13 Rozvoj znalostí o ICT při výuce programování
Dle zjištěných výsledků, uvedených v tabulce číslo 26 a grafu číslo 13 je naprosto zřejmé,
že VŠICHNI UČITELÉ VYPOZOROVALI, ŽE VÝUKA PROGRAMOVÁNÍ ROZVÍJÍ
U ŽÁKŮ ZNALOSTI I V JINÝCH OBORECH ICT. Dále je možné konstatovat, že tato
zjištění (p=0,99) jsou nezávislá na pohlaví učitelů, kdy muži i ženy se na tomto výsledku
shodují.

4.3.7 Rozvoj dovedností při práci s ICT při výuce programování
Sedmou zkoumanou oblastí byla skutečnost, zda učitelé vypozorovali, že výuka programování
rozvíjí u studentů jejich dovednosti. I v tomto případě se ale nejednalo pouze o dovednosti
související přímo s výukou programování, ale obecně s problematikou ICT, kdy se očekávalo,
že výuka problematiky programování vytvoří u studentů dovednostní vazby i s jinými tématy.
Souhrn výsledků odpovědí učitelů je demonstrován níže uvedenou tabulkou číslo 27 a grafem
číslo 14.
Kontingenční tabulka pro: n = 19
Pearsonův chí-kvadrát: p = 0,99
Rozvíjí u studentů výuka programování dovednosti?
Pohlaví respondentů
Ne – nerozvíjí znalosti - četnost
Ne – nerozvíjí znalosti – v %
Ano – rozvíjí znalosti - četnost
Ano – rozvíjí znalosti – v %
Všechny skupiny - četnost
Všechny skupiny – v %

muži
0
0%
11
57,89 %
11
57,89 %

ženy
0
0%
8
42,11 %
8
42,11 %

Řádkové součty
0
0%
19
100 %
19
100 %

Tab. 27 Rozvoj dovedností při práci s ICT při výuce programování
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Graf 14 Rozvoj dovedností při práci s ICT při výuce programování
Dle zjištěných výsledků, uvedených v tabulce číslo 26 a grafu číslo 13 je naprosto zřejmé,
že VŠICHNI UČITELÉ VYPOZOROVALI, ŽE VÝUKA PROGRAMOVÁNÍ ROZVÍJÍ
U ŽÁKŮ DOVEDNOSTI I V JINÝCH OBORECH ICT. Dále je možné konstatovat, že
tato zjištění (p=0,99) jsou nezávislá na pohlaví učitelů, kdy muži i ženy se na tomto
výsledku shodují.

4.3.8 Rozvoj pozitivních názorů a postojů k ICT při výuce programování
Další zkoumanou oblastí byla skutečnost, zda učitelé vypozorovali, že výuka programování
rozvíjí u studentů jejich pozitivní postoje a názory na ICT. I v tomto případě se ale nejednalo
pouze o názory a postoje související přímo s výukou programování, ale obecně o názory
a postoje k ICT, kdy se očekávalo, že výuka problematiky programování vytvoří u studentů
pozitivní postoje k jiným tématům obsaženým ve výuce o ICT. Souhrn výsledků odpovědí
učitelů je demonstrován níže uvedenou tabulkou číslo 28 a grafem číslo 15.
Kontingenční tabulka pro: n = 19
Pearsonův chí-kvadrát: p = 0,84467
Rozvíjí u studentů výuka programování hodnotovou orientaci či jejich postoje?
Pohlaví respondentů
Ne – nerozvíjí postoje - četnost
Ne – nerozvíjí postoje – v %
Ano – rozvíjí postoje - četnost
Ano – rozvíjí postoje – v %
Všechny skupiny - četnost
Všechny skupiny – v %

muži
5
26,32%
6
31,58%
11
57,89%

ženy
4
21,05%
4
21,05%
8
42,11%

Řádkové součty
9
47,37%
10
52,63%
19
100,00%

Tab. 28 Rozvoj pozitivních názorů a postojů k ICT při výuce programování

69

Graf 15 Rozvoj pozitivních názorů a postojů k ICT při výuce programování
Dle zjištěných výsledků, uvedených v tabulce číslo 28 a grafu číslo 15 je zřejmé, že
VĚTŠINA UČITELŮ VYPOZOROVALI, ŽE VÝUKA PROGRAMOVÁNÍ ROZVÍJÍ
U ŽÁKŮ POSTOJE A HODNOTOVOU ORIENTACI K ICT. Dále je možné
konstatovat, že neexistuje statisticky významný rozdíl (p=0,84) mezi četnostmi odpovědí
mužů a žen, a muži i ženy shodně prohlašují, že výuka programování rozvíjí postoje a
hodnotovou orientaci u studentů.

4.3.9 Rozvoj tvořivosti a představivosti při výuce programování
Devátou zkoumanou oblastí byla skutečnost, zda učitelé vypozorovali, že výuka
programování rozvíjí u studentů jejich tvořivost a představivost. Tvořivost a představivost je
jednou z velmi důležitých složek osobnosti člověka a tedy nutné ji neustálými podněty
rozvíjet a pěstovat. Souhrn výsledků odpovědí učitelů je demonstrován níže uvedenou
tabulkou číslo 29 a grafem číslo 16.
Kontingenční tabulka pro: n = 19
Pearsonův chí-kvadrát: p = 0,99
Rozvíjí u studentů výuka programování tvořivost a představivost?
Pohlaví respondentů
Ne – nerozvíjí tvořivost - četnost
Ne – nerozvíjí tvořivost – v %
Ano – rozvíjí tvořivost - četnost
Ano – rozvíjí tvořivost – v %
Všechny skupiny - četnost
Všechny skupiny – v %

muži
0
0%
11
57,89 %
11
57,89 %

ženy
0
0%
8
42,11 %
8
42,11 %

Řádkové součty
0
0%
19
100 %
19
100 %

Tab. 29 Rozvoj tvořivosti a představivosti při výuce programování
70

Graf 16 Rozvoj tvořivosti a představivosti při výuce programování
Dle zjištěných výsledků, uvedených v tabulce číslo 29 a grafu číslo 16 je naprosto zřejmé,
že VŠICHNI UČITELÉ VYPOZOROVALI, ŽE VÝUKA PROGRAMOVÁNÍ ROZVÍJÍ
U STUDENTŮ TVOŘIVOST A PŘEDSTAVIVOST. Dále je možné konstatovat, že tato
zjištění (p=0,99) jsou nezávislá na pohlaví učitelů, kdy muži i ženy se na tomto výsledku
shodují.

4.3.10 Schopnost vytvářet samostatně softwarové aplikace i mimo výuku
Desátou zkoumanou oblastí byla skutečnost, zda učitelé vypozorovali schopnost studentů
používat výstupy výuky programování i mimo rámec výuky. Učitelé měli tedy možnost
odpovědět na otázku, zda jsou studenti schopni samostatně vytvářet softwarové aplikaci
i mimo rámec prezentovaného učiva. Souhrn výsledků odpovědí učitelů je demonstrován níže
uvedenou tabulkou číslo 30 a grafem číslo 17.
Kontingenční tabulka pro: n = 19
Pearsonův chí-kvadrát: p = 0,63585
Dokážou nyní studenti samostatně vytvářet jednoduché aplikace i mimo rámec
výuky?
Pohlaví respondentů
Ne – nejsou schopni - četnost
Ne – nejsou schopni – v %
Ano – jsou schopni - četnost
Ano – jsou schopni – v %
Všechny skupiny - četnost
Všechny skupiny – v %

muži
3
15,79%
8
42,11%
11
57,89%

ženy
3
15,79%
5
26,32%
8
42,11%

Řádkové součty
6
31,58%
13
68,42%
19
100,00%

Tab. 30 Schopnost vytvářet samostatně softwarové aplikace i mimo výuku
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Graf 17 Schopnost vytvářet samostatně softwarové aplikace i mimo výuku
Dle zjištěných výsledků, uvedených v tabulce číslo 30 a grafu číslo 17 je naprosto zřejmé,
že VĚTŠINAUČITELŮ VYPOZOROVALA, ŽE VÝUKA PROGRAMOVÁNÍ
UMOŽNILA STUDENTŮM VYTVÁŘET SOFTWAROVÉ APLIKACE I MIMO
RÁMEC VÝUKY. Dále je možné konstatovat, že tato zjištění (p=0,63) jsou nezávislá na
pohlaví učitelů, kdy muži i ženy se na tomto výsledku shodují.

4.3.11 Míra rozvoje chápání principů fungování výpočetní techniky
Další zkoumanou oblastí byla skutečnost, zda učitelé vypozorovali, že výuka programování
umožnila studentům lépe pochopit principy fungování výpočetní techniky. Učitelé tedy mohli
odpověď na otázku, zda výuky programování rozvíjí mezipředmětové vazby a je tedy
vhodným doplňkem výuky v rámci ICT předmětů. Souhrn výsledků odpovědí učitelů je
demonstrován níže uvedenou tabulkou číslo 31 a grafem číslo 18.
Kontingenční tabulka pro: n = 19
Pearsonův chí-kvadrát: p = 0,34510
Chápou nyní studenti lépe principy fungování výpočetní techniky?
Pohlaví respondentů
Ne – nechápou - četnost
Ne – nechápou – v %
Ano – chápou - četnost
Ano – chápou – v %
Všechny skupiny - četnost
Všechny skupiny – v %

muži
2
10,53%
9
47,37%
11
57,89%

ženy
3
15,79%
5
26,32%
8
42,11%

Řádkové součty
5
26,32%
14
73,68%
19
100,00%

Tab. 31 Míra rozvoje chápání principů fungování výpočetní techniky
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Graf 18 Míra rozvoje chápání principů fungování výpočetní techniky
Dle zjištěných výsledků, uvedených v tabulce číslo 31 a grafu číslo 18 je naprosto zřejmé,
že VĚTŠINA UČITELŮ VYPOZOROVALA, ŽE STUDENTI CHÁPOU PRINCIPY
FUNGOVÁNÍ VÝPOČETNÍ TECHNIKY LÉPE. Dále je možné konstatovat, že tato
zjištění (p=0,35) jsou nezávislá na pohlaví učitelů, kdy muži i ženy se na tomto výsledku
shodují.

4.3.12 Míra zájmu o problematiku výpočetní techniky
Další zkoumanou oblastí byla skutečnost, zda učitelé vypozorovali, že výuka programování
zvýšila u studentů zájem o výpočetní techniku. Učitelé tedy mohli odpověď na otázku, zda
výuky programování rozvíjí u studentů zájem o využití výpočetní techniky nejen pro zábavu
a komunikaci, ale také pro tvorbu reálných projektů. Souhrn výsledků odpovědí učitelů je
demonstrován níže uvedenou tabulkou číslo 32 a grafem číslo 19.
Kontingenční tabulka pro: n = 19
Pearsonův chí-kvadrát: p = 0,20136
Zvýšila se míra zájmu studentů o problematiku výpočetní techniky?
Pohlaví respondentů
Ne – nezvýšila - četnost
Ne – nezvýšila – v %
Ano – zvýšila - četnost
Ano – zvýšila – v %
Všechny skupiny - četnost
Všechny skupiny – v %

muži
4
23,53%
6
35,29%
10
58,82%

ženy
5
29,41%
2
11,76%
7
41,18%

Tab. 32 Míra zájmu o problematiku výpočetní techniky
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Řádkové součty
9
52,94%
8
47,06%
17
100,00%

Graf 19 Míra zájmu o problematiku výpočetní techniky
Dle zjištěných výsledků, uvedených v tabulce číslo 32 a grafu číslo 19 je zřejmé, že
UČITELÉ NEVYPOZOROVALI ZVÝŠENÍ ZÁJMU STUDENTŮ O VÝPOČETNÍ
TECHNIKU a studenti tedy i nadále preferují její použití spíše pro komunikaci
a zábavu než pro tvorbu reálných projektů či aplikací. Dále je možné konstatovat, že
tato zjištění (p=0,20) jsou nezávislá na pohlaví učitelů, kdy muži i ženy se na tomto
výsledku shodují.

4.3.13 Vhodnost „Učebnice programování“ pro výuku
Poslední zde zkoumanou oblastí byla skutečnost, zda učitelé považovali vytvořené vzdělávací
materiály, v podobě „Učebnice programování“ za vhodné pro výuku. Učitelé tedy měli
možnost odpovědět na otázku, zda jim elektronická interaktivní a multimediální verze
učebnice přijde vhodnější než tištěná. Souhrn výsledků odpovědí učitelů je demonstrován níže
uvedenou tabulkou číslo 33 a grafem číslo 20.
Kontingenční tabulka pro: n = 19
Pearsonův chí-kvadrát: p = 0,20231
Je elektronická verze „Učebnice programování“ vhodným nástrojem pro výuku?
Pohlaví respondentů
Ne – není vhodná - četnost
Ne – není vhodná – v %
Ano – je vhodná - četnost
Ano – je vhodná – v %
Všechny skupiny - četnost
Všechny skupiny – v %

muži
2
10,53%
9
47,37%
11
57,89%

ženy
0
0,00%
8
42,11%
8
42,11%

Tab. 33 Vhodnost „Učebnice programování“ pro výuku
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Řádkové součty
2
10,53%
17
89,47%
19
100,00%

Graf 20 Vhodnost „Učebnice programování“ pro výuku
Dle zjištěných výsledků, uvedených v tabulce číslo 33 a grafu číslo 20 je naprosto zřejmé,
že DRTIVÁ VĚTŠINA UČITELŮ POVAŽOVALA POUŽITÉ VÝUKOVÉ
MATERIÁLY VE FORMĚ INTERAKTIVNÍ A MULTIMEDIÁLNÍ „UČEBNICE
PROGRAMOVÁNÍ“ ZA VHODNÉ. Dále je možné konstatovat, že neexistuje statisticky
významný rozdíl (p=0,20) mezi četnostmi odpovědí mužů a žen. Muži i ženy považují
vytvořené vzdělávací materiály za vhodné a neliší se v preferencích svých odpovědí.

4.4 SHRNUTÍ NÁZORŮ A POSTOJŮ ÚČASTNÍKŮ
VZDĚLÁVÁNÍ NA VÝUKU ZÁKLADŮ
PROGRAMOVÁNÍ
Z výsledků provedeného výzkumného šetření vyplývá, že studenti hodnotí výuku tematického
celku „Základy programování ve Visual Basicu 2010“ jako sice obtížnější než výuku jiných
tematických celků zaměřených na ICT, ale na druhé straně chápou potřebu a nutnost tohoto
vzdělávání. Výsledky této části šetření je tedy možné shrnout do těchto bodů:
•
•

Téměř polovina studentů (49 %) víceletých gymnázií výuka programování a tvorby
aplikací zaujala, přičemž ale chlapce zaujala problematika programování prokazatelně
více než dívky.
Většině studentů (67 %) víceletých gymnázií připadá výuka programování jako
obtížná, respektive obtížnější než ostatní tematické celky zaměřené na ICT. Dívky
považují výuku programování na obtížnější než chlapci.
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•
•
•
•

•

Pouze velmi malá skupina studentů (18 %) by se ráda dále vzdělávala v problematice
programování a tvorby softwarových aplikací. Dívky další vzdělávání v oblasti
programování odmítají častěji než dívky.
Studenti chápou potřebu výuku programování, protože téměř 30 % z nich uvedlo, že
budou tuto problematiku potřebovat v dalším vzdělávání. Dívky i chlapci vnímají
problematiku programování pro jejich další studium jako stejně důležité.
Studenti chápou potřebu výuky programování, protože více než 35 % z nich uvedlo, že
výstupy této výuky využijí v dalším životě. Chlapci pak významně častěji připouštějí,
že programování pro ně přínos bude mít než dívky.
Většina studentů (56 %) nyní chápe principy fungování výpočetní techniky lépe, než
tomu bylo před realizací výuky základů programování. Dívky připouštějí ve více
případech, že jim programování k pochopení problematiky fungování výpočetní
techniky tolik nepomohlo.
Drtivá většina studentů (71 %) považovala použité výukové materiály ve formě
interaktivní a multimediální „Učebnice programování“ za vhodné. Dívky i chlapci
považují poskytnuté vzdělávací materiály za vhodné a neliší se v preferencích svých
odpovědí.

Podobně pedagogičtí pracovníci (učitelé) hodnotí výuku programování jako velmi potřebnou
a nutnou pro další rozvoj kompetencí studentů v oblasti využití ICT v jejich dalším vzdělávání
či životě. Deklarují také tu skutečnost, že výuky programování poskytuje studentům hlubší
vhled do principů fungování výpočetní techniky. Výsledky této části šetření je tedy možné
shrnout do těchto bodů:
•
•

•

•

•
•
•

Většina učitelů (74 %) uvedla, že výuka programování studenty zaujala. Muži i ženy
shodně prohlašují, že programování studenty zaujalo.
Většina učitelů (67 %) dospěla k závěru, že zapojení výuky programování do výuky
zásadním způsobem zvyšuje motivací studentů ke studiu. Muži i ženy shodně
prohlašují, že výuka programování zvýšila motivovanost studentů a zjištěné výsledky
je tedy možné označit za nezávislé na pohlaví.
Většina učitelů (58%) odmítla, že by studenti měli s probíranou látkou závažnější
problémy a tudíž výuku programování považují za přiměřenou cílové skupině studentů
1. až 2. ročníku víceletých gymnázií. Muži i ženy shodně prohlašují, že studenti
neměli závažnější problémy s chápáním probírané látky.
Většina učitelů (63 %) vypozorovala, že studenti preferují spíše frontální či
skupinovou práci s ukázkovými aplikacemi a nechtějí je tedy upravovat či dotvářet
samostatně. Podle učitelů mužů studenti častěji preferovali samostatnou práci než
u učitelů žen.
Značná většina učitelů (84 %) vypozorovala zájem studentů o práci s cvičnými
příklady formou frontální výuky. Muži i ženy shodně prohlašují, že studenti
preferovali především frontální formu výuky.
Všichni učitelé (100 %) vypozorovali, že výuka programování rozvíjí u žáků znalosti
i v jiných oborech ICT. Tato zjištění jsou nezávislá na pohlaví učitelů, kdy muži i ženy
se na tomto výsledku shodují.
Všichni učitelé (100 %) vypozorovali, že výuka programování rozvíjí u žáků
dovednosti i v jiných oborech ICT. Tato zjištění jsou nezávislá na pohlaví učitelů, kdy
muži i ženy se na tomto výsledku shodují.
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•
•
•
•
•

•

Většina učitelů (53 %) vypozorovali, že výuka programování rozvíjí u žáků postoje
a hodnotovou orientaci k ICT. Muži i ženy shodně prohlašují, že výuka programování
rozvíjí postoje a hodnotovou orientaci u studentů.
Všichni učitelé (100 %) vypozorovali, že výuka programování rozvíjí u studentů
tvořivost a představivost. Tato zjištění jsou nezávislá na pohlaví učitelů, kdy muži
i ženy se na tomto výsledku shodují.
Většina učitelů (68 %) vypozorovala, že výuka programování umožnila studentům
vytvářet softwarové aplikace i mimo rámec výuky. Tato zjištění nezávislá na pohlaví
učitelů, kdy muži i ženy se na tomto výsledku shodují.
Většina učitelů (74 %) vypozorovala, že studenti chápou principy fungování výpočetní
techniky lépe, než před zahájením výuky programování. Tato zjištění jsou nezávislá na
pohlaví učitelů, kdy muži i ženy se na tomto výsledku shodují.
Učitelé nevypozorovali (53 %) zvýšení zájmu studentů o výpočetní techniku a studenti
tedy i nadále preferují její použití spíše pro komunikaci a zábavu než pro tvorbu
reálných projektů či aplikací. Tato zjištění jsou nezávislá na pohlaví učitelů, kdy muži
i ženy se na tomto výsledku shodují.
Drtivá většina učitelů (89 % považuje použité výukové materiály ve formě interaktivní
a multimediální „Učebnice programování“ za vhodné. Muži i ženy považují vytvořené
vzdělávací materiály za vhodné a neliší se v preferencích svých odpovědí.
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5

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE - PŘÍMÉ
POZOROVÁNÍ A ANALÝZA VÝUKY
PROGRAMOVÁNÍ

Metoda přímého pozorování je určitým druhem pedagogického výzkumu (34), a proto byla
vybrána, zakomponována a realizována jako neoddělitelná součást KA 02 a KA 03 projektu
„PROŠ – programování do škol“. Klíčová aktivita 02 probíhala od 1. 9. 2011 do 30. 4. 2012,
klíčová aktivita 03 byla realizována od 1. 9. 2011 do 30. 6. 2012, obě pak byly primárně
zaměřeny na pilotní zavádění výuky programování do vyučování partnerských gymnázií
a jejich následnou evaluaci.
Výzkumné šetření bylo uskutečněno na 6 zapojených partnerských gymnáziích v rámci
informativních evaluačních návštěv (Gymnázium Olomouc Čajkovského, Gymnázium
Hranice, Gymnázium Jeseník, Gymnázium Litovel, Gymnázium Šternberk a Gymnázium
Uničov) v období od 28. listopadu 2011 do 15. února 2012. Cílovou skupinou bylo 12 učitelů,
kteří byli metodiky projektu PROŠ a uskutečnilo se celkem 12 samostatných přímých
pozorování ve vyučovacích hodinách s následnou analýzou výuky programování, tedy
1 samostatné přímé pozorování výuky u každého učitele.
Hlavním cílem přímého pozorování bylo detailně se seznámit s vyučovacím stylem učitelů,
jeho změnami v souvislosti s aplikací projektové metody vyučování, dále popsat a zhodnotit
vyučovací metody, organizační formy a technologii vzdělávání (učební pomůcky), které
učitelé při vyučování využívají. Dále posoudit jejich adekvátnost, efektivnost a vhodnost pro
dosažení vytýčených cílů vyučování a zhodnotit tyto cíle z hlediska jejich přiměřenosti,
komplexnost, konzistentnosti a kontrolovatelnosti. Dílčím cílem tohoto pedagogického
výzkumu bylo mimo jiné rozpoznání a popis jedinečných jednotlivostí každé přímo
pozorované vyučovací hodiny učitelem koncipované a realizované v návaznosti na jeho
vyučovací styl a následný výklad, který může sloužit jako základní přehled, pomůcka,
metodika, nebo vzor, chceme-li portfolio v didaktické praxi ověřených námětů a doporučení
pro práci učitele, který se připravuje, nebo již aplikuje interaktivní prvky do svého vyučování.
Aby bylo našim přímým pozorováním dosaženo validních výsledků, muselo být realizováno
v souladu s pedagogickou vědou a splňovat určité požadavky. Po prostudování a vyhodnocení
pramenů jsme jako vodítko pro naše přímé pozorování vybrali, zapracovali a uplatňovali ty
požadavky, které ve své práci uvádí Klapal (34):
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1. Musí být plánovité. Má svůj plán, který vychází z časově tematického plánu a rozvrhu
učitele, v jehož hodinách budeme pozorování konat.
2. Musí být systematické. Adekvátně k plánu naplánujeme i systém zaznamenávání
získaných poznatků, jejich vyhodnocení a „vytěžení“ pro naši potřebu.
3. Musí být cílevědomé. Při každém pozorování se zaměříme především na jeden určitý
prvek, na určitý cíl, jenž je pozorovateli předem známý, a pozorovatel přesně ví, co
a jak bude pozorovat.
4. Musí být co nejvíce objektivní 1.
Samostatnému přímému pozorování předcházela přípravná fáze probíhající od 1. do 30. 10.
2011, ve které jsme se detailně seznámili s konkrétními Celky učebnice Základů
programování, které vytvořili jednotliví učitelé, a které budou následně pozorovány. Stanovili
jsme cíle pozorování, ujasnili systém, jakým bude každé jednotlivé pozorování samostatně
písemně a fotograficky zaznamenáváno do protokolu pozorování (pozorovacího archu),
konkrétně jde o „Evaluační dotazník efektivity a vhodnosti tematického celku „Základy
programování“ ve výuce z pohledu metodiků PG“ 2 a pedagogický deník 3. V neposlední řadě
jsme také stanovili, jak výsledky přímého pozorování použijeme. V našem konkrétním
případě se jedná o míru začlenění prvků projektové metody do systému forem, metod
a prostředků vyučování na zapojených partnerských gymnáziích, hlubší pochopení
problematiky výuky programování a jeho lepší praktické uchopení, k čemuž má sloužit námi
předložený sumář fotografií, postřehů a poznámek, které jsme pro tyto účely seřadili do
přehledného souhrnného přehledu, který naleznete v další části naší práce.
V návaznosti na systém vykazovaných indikátorů projektu PROŠ se přímé pozorování
uskutečnilo v rámci předmětů spojených s ovládáním výpočetní techniky, což pro naši práci
poskytuje dostatečně reprezentativní vzorek. Předešlé se stalo také východiskem pro
uspořádání a sestavení komentovaného „manuálu dobré praxe“, v němž bylo za kritérium
pořadí jednotlivých přímých pozorování zvoleno datum uskutečnění informativní návštěvy na
zapojeném partnerském gymnáziu. V následující tabulce z důvodu lepší orientace
a rychlejšího vyhledávání požadovaných informací uvádíme datum a třídu (část třídy – dělení
tříd), ve které přímé pozorování proběhlo, čas přímého pozorování, a téma vyučovací hodiny,
přičemž jsou barevně (šedá) označeny vyučovací hodiny, u nichž byla zpracována zkrácená
analýza pozorování:

Podle Klapala je objektivita nejvíce podmíněna těmito faktory:
a) odbornou úrovní pozorovatele
b) jeho praxí a zkušenostmi
c) úrovní jeho pozorovacích dovedností, postřehem, osobní zaměřeností (vlastním vztahem
k hodnocenému vyučovacímu předmětu)
d) vztahem k hodnocenému vyučujícímu, technickými možnostmi pozorovatele
e) způsobem interpretace (výkladu) údajů získaných pozorováním
f) způsobem sumarizace
g) vyhodnocení údajů.
2
Autor: PhDr. Milan Klement, Ph.D., Katedra Technické a informační výchovy PdF UP v Olomouc.
3
Pedagogický deník je vyšší formou záznamu (pozorovacího archu, protokolu pozorování), kam je zpracováván
harmonogram a plán jednotlivých pozorování s uvedením: školy, třídy, předmětu, vyučujícího, data,
předpokládaného učiva, vzdělávacího cíle, výchovného, případně psychomotorického cíle.
1
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datum přímého pozorování,
třída
28. 11. 2011, 1. ročník (víceleté)
28. 11. 2011, 1. ročník (víceleté)
5. 12. 2011, 1. ročník (víceleté)
5. 12. 2011, 1. ročník (víceleté)
12. 1. 2012, 5. ročník (víceleté)
12. 1. 2012, 5. ročník (víceleté)
16. 1. 2012, 1. ročník (čtyřleté)
16. 1. 2012, 1. ročník (čtyřleté)
30. 1. 2012, 7. ročník (víceleté)
30. 1. 2012, 5. ročník (víceleté)
15. 2. 2012, 1. ročník (čtyřleté)
15. 2. 2012, 1. ročník (čtyřleté)
Poznámka:

čas přímého
pozorování
10:05 – 11.30
13.00 – 14:20
14:55 – 15:30
14:55 – 15:30
08:50 – 09:35
11:45 – 13:15
14:00 – 15:30
14:00 – 15:30
09:55 – 10:40
10:50 – 11:35
11:00 – 12:15
12:15 – 13:50

téma
vyučovací hodiny
TC 8
TC 8
TC 10
TC 10
TC 10
TC 10
TC 4
TC 4
TC 6
TC 4
TC 3
TC 3

Pro lepší orientaci a zpřesnění uvádíme kompletní názvy jednotlivých částí Učebnice
programování – Tematických celků tak, jak jsou stanoveny v řídící dokumentaci projektu
PROŠ:
01 Úvod do programování ve VB 2010.
02 Práce se základními ovládacími prvky.
03 Práce s proměnnými a podmínkami.
04 Práce s událostmi.
05 Práce se soubory.
06 Práce s menu a grafikou.
07 Práce s textovými soubory.
08 Práce s řetězci a cykly.
09 Práce s časem a datem.
10 Cykly.
11 Práce s dialogy a seznamy.
12 Práce s databázemi.

5.1

PŘEDMĚT PŘÍMÉHO POZOROVÁNÍ

Samotný předmět přímého pozorování byl formulován jeho cílem a záměrem, šlo tedy
o zaznamenání a míru začlenění prvků projektové metody do celkového systému vyučovací
hodiny, systému práce učitele ve vyučovací hodině, systému práce žáka při učení a praktické
řešení prostorových možností.
K tomuto účelu jsme jako prvotní pramen informací využili Evaluační dotazníky vzniklé při
informativních návštěvách partnerských základních škol a pedagogický deník autora, ve
kterém byly zaznamenány všechny informace z přímého pozorování jednotlivých vyučovacích
hodin. Pro rozšíření informací, zvýšení validity hodnocení a eliminaci subjektivních vlivů byl
sestaven protokol pozorování (pozorovací arch), zaměřený na hlavní proměnné kategorie
vyučovacího procesu se zakomponováním požadavků na rozbor a hodnocení vyučovací
jednotky tak, jak je ve své práci uvádí Klapal 4. Struktura protokolu byla pro potřeby této práce
Struktura protokolu pozorování podle Klapala (zkrácený přehled hlavních kategorií bez detailního
rozpracování):
4
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upravena. Z důvodu ochrany osobních údajů nebyly záměrně uvedeny partnerské gymnázium,
třída, ani jméno a příjmení vyučujícího. Kategorie, které nemají přímý vliv na zkoumanou
problematiku, byly vypuštěny, ty které z hlediska zkoumané problematiky disponují vysokým
výpovědním potenciálem, byly rozpracovány s důrazem na kategorii implementace projektové
metody. Závěrem byla zařazena položka „příklady dobré praxe“, která popisuje inovativní
momenty vysledované v rámci přímého pozorování.

5.2

STRUKTURA, OBSAH A HODNOCENÍ
POZOROVÁNÍ VÝUKY PROGRAMOVÁNÍ

PŘÍMÉHO

Níže uvedená šablona protokolu pozorování (pozorovacího archu) ve formě tabulky následně
sloužila jako opora a vodítko při zpracovávání analýzy výuky programování:
Ročník:
Předmět:
Téma:
Datum a čas přímého pozorování:
Průběh vyučovací hodiny – krátký popis průběhu vyučovací hodiny.
Organizační forma vyučování - typ a druh hlavní organizační formy, další organizační
formy použité uvnitř vyučovací hodiny.
Vyučovací metody - výčet a systém vyučovacích metod, návaznost metod na zájmy
a potřeby žáků, přínos pro rozvoj klíčových kompetencí žáků.
Technologie vzdělávání - výčet a systém forem a metod práce učitele.
Styl práce učitele – způsob komunikace, podněcování žáků, originalita, pružnost, prostor
pro vyjádření žáků, podpora samostatnosti, vedení k sebehodnocení, pedagogický takt,
individuální přístup, celkový dojem, metodická obratnost, úroveň aplikace interaktivní
prezentace do vyučovací hodiny, úroveň zakomponování a didaktické ovládání
multimediální techniky, kreativita, adekvátnost tempa práce.
Činnosti žáků - výčet a systém organizačních forem a vyučovacích metod s důrazem na
práci s výpočetní technikou, tradiční vyučovací pomůcky, aktivita a kázeň.
Prostředí - praktické řešení prostorových možností.
Příklady dobré praxe.

Záhlaví (škola, předmět, ročník, třída, jméno vyučujícího, téma, datum).
1. Vyučovací hodina. 2. Cíl vyučovací hodiny. 3. Organizace vyučovací hodiny. 4. Průběh vyučovací
hodiny. 5. Obsah – metodické ztvárnění učiva. 6. Použité metody a postupy. 7. Využití pomůcek.
8. Styl učitelovy práce. 9. Činnost učitele. 10. Činnost žáků. 11. Klima ve třídě. 12. prostředí výuky.
13. Učitelova příprava na vyučování.
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5.3

VÝSLEDKY
PŘÍMÉHO
POZOROVÁNÍ
VÝUKY
PROGRAMOVÁNÍ – PŘÍKLADY „DOBRÉ PRAXE“

5.3.1 Ukázka výuky tematického celku Práce s řetězci a cykly
Předmět: ICT
Téma: TC 8

Ročník: 1. ročník (víceleté gymnázium)
Datum a čas: 28. 11. 2011, 13.00 – 14.20

Průběh vyučovací hodiny:
• zahájení, zápis do třídní knihy
• úvodní motivační seznámení s tématem (práce s řetězci a cykly) formou shrnutí
dosud probrané látky s důrazem na stěžejní prvky z minulé hodiny
• společné frontální opakování již probrané látky formou individuálních odpovědí na
otázky učitele v lavicích
• výklad nové látky učitelem za pomoci předem připravené prezentace s využitím
zdrojů z elektronické „Učebnice programování“ a výkladu jednotlivých dílčích
témat
• výklad nové látky učitelem s podporou postupného řešení vzorového příkladu
z elektronické „Učebnice programování“ s vysvětlením postupu a upozorněním na
možná úskalí
• samostatná práce žáků s individuální dopomocí učitele na zadání vzorového
příkladu z elektronické „Učebnice programování“
• zdatnější žáci řeší po vypracování úkolu a jeho kontrole učitelem samostatně další
příklady z nabídky
• méně zdatní žáci řeší příklad svým tempem s využitím vlastních poznámek, učitel
jim poskytuje informace o dalších krocích a zpětnou vazbu, upozorňuje na chyby
a jejich důsledky
• společné vyhodnocení řešení vzorového příkladu žáky a učitelem
• shrnutí učitelem a upozornění na nejčastější chyby, zopakování správného postupu
• vyhodnocení hodiny, dotazy
• ukončení hodiny
Organizační forma vyučování:
• vyučovací hodina (blok) smíšená (opakování, motivace, výklad, procvičování,
upevňování)
• frontální vyučování (polovina času)
• individuální vyučování (aktivita žáků navozená a vynucená)
• interaktivní vyučování
Vyučovací metody:
• frontální
• individuální a individualizované
• výklad
• vysvětlování
• instruktáž
• asistování
• výuka podporovaná počítačem
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Technologie vzdělávání:
• počítačová sestava (každý žák pracuje samostatně)
• zobrazovací plocha
• multimediální projektor
Styl práce učitele:
• efektivní využití času
• podněcování žáků k aktivní samostatné práci
• nenucené vedení partnerského dialogu s žáky, pružnost a adekvátnost při reakci na
výstupy žáků
• vytvořen dostatečný časový rámec pro samostatnou práci vlastním tempem
• vytvořen dostatečný čas na zaujetí stanovisek žáků a vyjádření jejich názorů
• vysoká míra pedagogického taktu ve vztahu k nápravě chyb
• didaktické vedení při vyhledávání zdroje chyby
• vysoká schopnost implementovat individuální přístup k žákům s rozdílnou úrovní
znalostí, dovedností a zájmu o problematiku programování
• probíraná látka uzpůsobena věkovému složení třídy
Činnosti žáků:
• aktivní zájem o všechny formy práce s vzorovými příklady
• dobrá úroveň vyjadřování při popisování požadavků a potřeb
• výborná kázeň
Prostředí:
• třída bez prostorových úprav
• klidná tvůrčí komunikační atmosféra
• uplatnění individuálních zřetelů v práci s jednotlivými žáky
• adekvátní tempo práce, učitelem nenuceně udržovaná pracovní kázeň
Příklady dobré praxe:
• velmi zdařile zpracovaná reálná a praktická problematika (práce s tabulkou)
• témata z elektronické „Učebnice programování“ jsou učitelem postupně
rozpracovávána pro využití námětů z jiných předmětů (vzorce ve fyzice)
• třída rozdělena na 2 části, výuka probíhá paralelně ve dvou skupinách dvěma
vyučujícími
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5.3.2 První ukázka výuky tematického celku Cykly
Předmět: ICT
Téma: TC 10

Ročník: 1. ročník (víceleté gymnázium)
Datum a čas: 5. 12. 2011, 14.55 – 15.30

Průběh vyučovací hodiny:
• zahájení, zápis do třídní knihy
• úvodní seznámení s tématem (cykly) formou shrnutí dosud probrané látky
a navázáním tématu
• výklad nové látky učitelem za pomoci předem připravené prezentace s využitím
zdrojů z elektronické „Učebnice programování“ a výkladu jednotlivých dílčích
témat
• výklad nové látky učitelem (heuristický návod) s podporou postupného řešení
vzorového příkladu z elektronické „Učebnice programování“
• samostatná práce žáků s individuální dopomocí učitele na zadání vzorového
příkladu z elektronické „Učebnice programování“
• zdatnější žáci řeší po vypracování úkolu a jeho kontrole učitelem samostatně další
příklady z nabídky (řešení problému)
• méně zdatní žáci řeší příklad svým tempem s využitím vlastních poznámek, učitel
jim poskytuje informace o dalších krocích a zpětnou vazbu
• shrnutí učitelem a upozornění na nejčastější chyby, zopakování správného postupu
• vyhodnocení hodiny, dotazy
• ukončení hodiny
Organizační forma vyučování:
• vyučovací hodina (blok) smíšená (opakování, výklad, procvičování, upevňování)
• frontální vyučování (třetina času)
• individuální vyučování (aktivita žáků navozená a angažovaná)
• interaktivní vyučování
Vyučovací metody:
• frontální
• individuální a individualizované
• výklad
• asistování
• výuka podporovaná počítačem
Technologie vzdělávání:
• počítačová sestava (každý žák pracuje samostatně)
• zobrazovací plocha
• multimediální projektor
Styl práce učitele:
• nenucené vedení partnerského dialogu s žáky
• pružnost a adekvátnost při reakci na výstupy žáků
• vytvořen dostatečný časový rámec pro samostatnou práci vlastním tempem
• vysoká míra pedagogického taktu ve vztahu k nápravě chyb
• didaktické vedení při vyhledávání zdroje chyby
• vysoká schopnost implementovat individuální přístup k žákům s rozdílnou úrovní
znalostí, dovedností a zájmu o problematiku programování
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Činnosti žáků:
• zájem o všechny formy práce s vzorovými příklady a elektronickou „Učebnicí
programování“
• výborná úroveň vyjadřování při popisování požadavků a potřeb
• dobrá kázeň
Prostředí:
• třída bez prostorových úprav
• klidná komunikační atmosféra
• uplatnění individuálních zřetelů v práci s jednotlivými žáky
• adekvátní tempo práce
Příklady dobré praxe:
• klidný a věcný dialog učitele s žáky o probírané látce
• vstřícnost a snaha učitele pomoci při řešení složitějších algoritmů
• individuální přístup k jednotlivým žákům
• třída rozdělena na 2 části, výuka probíhá ve dvou skupinách dvěma
vyučujícími v různých hodinách
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5.3.3 Druhá ukázka výuky tematického celku Cykly
Předmět: ICT
Téma: TC 10

Ročník: 5. ročník (víceleté gymnázium)
Datum a čas: 12. 1. 2012, 11.45 – 13.15

Průběh vyučovací hodiny:
• zahájení, zápis do třídní knihy
• seznámení s tématem hodiny (cykly)
• společné frontální opakování již probrané látky formou individuálních odpovědí na
otázky učitele v lavicích
• výklad nové látky učitelem za pomoci předem připravené prezentace s využitím
zdrojů z elektronické „Učebnice programování“ a výkladu jednotlivých dílčích
témat formou „heuristického návodu“
• výklad nové látky učitelem s podporou postupného řešení vzorového příkladu
z elektronické „Učebnice programování“ s vysvětlením postupu a upozorněním na
možná úskalí formou „řešení případu“
• samostatná práce žáků s individuální dopomocí učitele na zadání vzorového
příkladu z elektronické „Učebnice programování“
• společné vyhodnocení řešení vzorového příkladu žáky a učitelem
• shrnutí učitelem a upozornění na nejčastější chyby, zopakování správného postupu
• vyhodnocení hodiny, dotazy
• zadání domácího opakování
• ukončení hodiny
Organizační forma vyučování:
• vyučovací hodina (blok) smíšená (opakování, motivace, výklad, procvičování)
• frontální vyučování (polovina času)
• individuální vyučování (aktivita žáků navozená a nezávislá)
• interaktivní vyučování
Vyučovací metody:
• frontální
• individuální a individualizované
• výklad – heuristický návod
• instruktáž – řešení případu
• asistování
• výuka podporovaná počítačem
Technologie vzdělávání:
• počítačová sestava (každý žák pracuje samostatně)
• zobrazovací plocha
• multimediální projektor
Styl práce učitele:
• podněcování žáků k aktivní samostatné práci
• vedení partnerského dialogu s žáky, adekvátnost při reakci na potřeby žáků
• vytvořen dostatečný časový rámec pro samostatnou práci vlastním tempem
• vysoká míra pedagogického taktu ve vztahu k nápravě chyb
• vysoká schopnost implementovat individuální přístup k žákům s rozdílnou úrovní
znalostí, dovedností a zájmu o problematiku programování
• probíraná látka uzpůsobena věkovému složení třídy
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Činnosti žáků:
• kooperace s učitelem
• zájem o všechny formy práce s vzorovými příklady
• dobrá úroveň vyjadřování při popisování požadavků a potřeb
• výborná kázeň
Prostředí:
• třída bez prostorových úprav
• klidná tvůrčí komunikační atmosféra
• uplatnění individuálních zřetelů v práci s jednotlivými žáky
• adekvátní tempo práce, učitelem nenuceně udržovaná pracovní kázeň
Příklady dobré praxe:
• velmi zdařilá aplikace výukové metody „heuristický návod“
• třída rozdělena na 2 části, výuka probíhá paralelně ve dvou skupinách dvěma
vyučujícími
• pravidelná cyklická kontrola a poskytování zpětné vazby po každém kroku
všem žákům učitelem
• první polovina hodiny (bloku) věnována teorii a instruktáži, druhá polovina
věnována praktickému vypracovávání vzorových příkladů z elektronické
„Učebnice programování“
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5.3.4 Ukázka výuky tematického celku práce s událostmi
Předmět: ICT
Téma: TC 4

Ročník: 1. ročník (čtyřleté gymnázium)
Datum a čas: 16. 1. 2012, 14.00 – 15.30

Průběh vyučovací hodiny:
• zahájení, zápis do třídní knihy
• seznámení s tématem (práce s událostmi) formou shrnutí dosud probrané látky
s důrazem na stěžejní prvky z minulé hodiny
• individuální opakování již probrané látky formou vypracování připraveného testu
na PC
• vyhodnocení examinace, seznámení s výsledky
• výklad nové látky učitelem za pomoci předem připravené prezentace s využitím
zdrojů z elektronické „Učebnice programování“ a výkladu jednotlivých dílčích
témat
• výklad nové látky učitelem s podporou postupného řešení vzorového příkladu
z elektronické „Učebnice programování“ s vysvětlením postupu a upozorněním na
možná úskalí
• samostatná práce žáků s individuální dopomocí učitele na zadání vzorového
příkladu z elektronické „Učebnice programování“
• zdatnější žáci řeší po vypracování úkolu a jeho kontrole učitelem samostatně další
příklady z nabídky
• méně zdatní žáci řeší příklad svým tempem s využitím vlastních poznámek, učitel
jim poskytuje informace o dalších krocích a zpětnou vazbu, upozorňuje na chyby
a jejich důsledky
• shrnutí učitelem a upozornění na nejčastější chyby, zopakování správného postupu
• vyhodnocení hodiny, dotazy
• ukončení hodiny
Organizační forma vyučování:
• vyučovací hodina (blok) smíšená (examinační, opakování, výkladová, upevňování)
• frontální vyučování (třetina času)
• individuální vyučování (aktivita žáků vynucená a nezávislá)
• interaktivní vyučování
Vyučovací metody:
• frontální
• individuální a individualizované
• výklad
• instruktáž
• výuka podporovaná počítačem
Technologie vzdělávání:
• počítačová sestava (každý žák pracuje samostatně)
• zobrazovací plocha
• multimediální projektor
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Styl práce učitele:
• efektivní rozdělení vyučovacího bloku a využití času
• nenucené vedení partnerského dialogu s žáky vytvořen dostatečný časový rámec pro
samostatnou práci vlastním tempem
• dobrá míra pedagogického taktu ve vztahu k nápravě chyb
• vysoká schopnost implementovat individuální přístup k žákům s rozdílnou úrovní
znalostí, dovedností a zájmu o problematiku programování
• probíraná látka uzpůsoben složení třídy (třída se sportovním zaměřením)
Činnosti žáků:
• spolupráce s učitelem
• aktivní plnění zadání dle pokynů a instruktáže učitele
• nenucená uvolněná pracovní atmosféra
• dobrá úroveň vyjadřování při popisování požadavků a potřeb
• výborná kázeň
Prostředí:
• třída bez prostorových úprav
• klidná tvůrčí komunikační atmosféra
• uplatnění individuálních zřetelů v práci s jednotlivými žáky
• adekvátní tempo práce
• střídání aktivit (výklad, řešení příkladů)
Příklady dobré praxe:
• teoretické informace vždy zpracovány s předstihem (žáci si je mohou stáhnout
na webu) a prostudovat, učitel následně pouze doplňuje látku na základě
individuálních dotazů žáků
• třída rozdělena na 2 části, výuka probíhá paralelně ve dvou skupinách dvěma
vyučujícími
• ověřování znalostí žáků formou znalostního testu zpracovaného přímo
v prostředí VB 2010
• učebna a jedno pracovní místo upraveny pro bezbariérový přístup
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5.3.5 Ukázka výuky tematického celku Práce s menu a grafikou
Předmět: ICT
Téma: TC 6

Ročník: 7. ročník (víceleté gymnázium)
Datum a čas: 30. 1. 2012, 09.55 – 10.40

Průběh vyučovací hodiny:
• zahájení, zápis do třídní knihy
• úvodní motivační seznámení s tématem (práce s menu a grafikou) formou shrnutí
dosud probrané látky s využitím příkladů z internetu
• frontální výklad nové látky učitelem za pomoci předem připravené prezentace
s využitím zdrojů z elektronické „Učebnice programování“ a výkladu jednotlivých
dílčích témat
• navazující vysvětlení látky učitelem s podporou postupného řešení vzorového
příkladu z elektronické „Učebnice programování“ s vysvětlením postupu
• zadání příkladů a samostatná práce žáků s individuální dopomocí učitele na zadání
vzorového příkladu z elektronické „Učebnice programování“
• zdatnější žáci řeší po vypracování úkolu a jeho kontrole učitelem samostatně další
příklady z nabídky
• méně zdatní žáci řeší příklad svým tempem s využitím vlastních poznámek, učitel
jim poskytuje informace o dalších krocích, kooperuje s nimi a poskytuje zpětnou
vazbu na vyžádání (odložená pozornost)
• společné frontální upevňovací řešení jednoho vzorového příkladu s instruktáží pro
méně zdatné žáky
• shrnutí učitelem a upozornění na nejčastější chyby, zopakování správného postupu
• vyhodnocení hodiny, dotazy
• ukončení hodiny
Organizační forma vyučování:
• vyučovací hodina smíšená (opakování, výklad, procvičování, upevňování)
• frontální vyučování (polovina času)
• individuální vyučování (aktivita žáků navozená a angažovaná)
• interaktivní vyučování
Vyučovací metody:
• frontální
• individuální a individualizované
• instruktáž
• asistování
• výuka podporovaná počítačem
Technologie vzdělávání:
• počítačová sestava (každý žák pracuje samostatně)
• zobrazovací plocha
• multimediální projektor
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Styl práce učitele:
• kooperativní přístup
• uplatnění metody „odložené pozornosti“ (daltonský plán) při poskytování zpětné
vazby
• podněcování žáků k aktivní samostatné práci
• pružnost a adekvátnost při reakci na výstupy žáků
• vytvořen dostatečný časový rámec pro samostatnou práci vlastním tempem
• didaktické vedení při vyhledávání zdroje chyby
• vysoká schopnost implementovat individuální přístup k žákům s rozdílnou úrovní
znalostí, dovedností a zájmu o problematiku programování
Činnosti žáků:
• zájem o všechny formy práce s vzorovými příklady
• soustředěnost na výuku
• interaktivita
• výborná kázeň
Prostředí:
• třída bez prostorových úprav
• tvůrčí komunikační atmosféra
• uplatnění individuálních zřetelů v práci s jednotlivými žáky
• adekvátní tempo práce
Příklady dobré praxe:
• frontální výklad nové látky
• zadání vzorového příkladu z elektronické „Učebnice programování“ k řešení
žákům a následné sledování úrovně zvládnutí práce při uplatnění metody
„odložené pozornosti“ (daltonský plán) pro poskytování zpětné vazby
• výuka probíhá formou výběrového semináře pro zájemce ze tří tříd
• vyučování trvá 2 x 45 minut s přestávkou
• zájemcům byla poskytnuta „free“ verze programu pro práci mimo výuku
• do výkladu látky vhodně zapracovány odkazy a příklady na internetu –
oživení, lepší pochopení problematiky, příklady pro praktické uplatnění
probírané látky
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5.3.6 Ukázka výuky tematického celku Práce s proměnnými a podmínkami
Předmět: ICT
Téma: TC 3

Ročník: 1. ročník (čtyřleté gymnázium)
Datum a čas: 15. 2. 2012, 11.00 – 12.15

Průběh vyučovací hodiny:
• zahájení, zápis do třídní knihy
• úvodní motivační seznámení s tématem (práce s proměnnými a podmínkami)
formou shrnutí dosud probrané látky s důrazem na stěžejní prvky z minulé hodiny
a možnosti uplatnění znalostí a vědomostí v praxi
• rychlé opakování látky
• výklad nové látky učitelem za pomoci předem připravené prezentace s využitím
zdrojů z elektronické „Učebnice programování“ a výkladu jednotlivých dílčích
témat a nákresů na tabuli (rovnováha na páce)
• výklad nové látky učitelem s podporou postupného řešení vzorového příkladu
z elektronické „Učebnice programování“
• samostatná práce žáků s individuální dopomocí učitele na zadání vzorového
příkladu z elektronické „Učebnice programování“
• zdatnější žáci řeší po vypracování dílčí části úkolu a jeho kontrole učitelem
samostatně další část příkladu bez dopomoci
• méně zdatní žáci řeší příklad svým tempem s využitím vlastních poznámek, učitel
jim poskytuje informace o dalších krocích
• průběžné znázorňování vznikajícího algoritmu učitelem na tabuli – řešení grafické
i programátorské
• individuální kontrola správnosti řešení učitelem u všech žáků
• společné vyhodnocení řešení vzorového příkladu žáky a učitelem
• shrnutí učitelem a upozornění na nejčastější chyby, zopakování správného postupu
• vyhodnocení hodiny, dotazy
• ukončení hodiny
Organizační forma vyučování:
• vyučovací hodina (blok) smíšená (výklad, procvičování, upevňování)
• frontální vyučování (polovina času)
• individuální vyučování (aktivita žáků navozená a angažovaná)
• interaktivní vyučování
Vyučovací metody:
• frontální
• individuální a individualizované
• výklad
• instruktáž
• asistování
• výuka podporovaná počítačem
Technologie vzdělávání:
• počítačová sestava (každý žák pracuje samostatně)
• zobrazovací plocha
• multimediální projektor
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Styl práce učitele:
• zdařilé spojení výkladu s grafickým znázorněním postupu
• podněcování žáků k aktivní samostatné práci
• nenucené vedení partnerského dialogu s žáky
• vytvořen dostatečný časový rámec pro samostatnou práci vlastním tempem
• vysoká míra pedagogického taktu ve vztahu k nápravě chyb
• didaktické vedení při vyhledávání zdroje chyby
• vysoká schopnost implementovat individuální přístup k žákům s rozdílnou úrovní
znalostí, dovedností a zájmu o problematiku programování
Činnosti žáků:
• aktivní zájem o všechny formy práce s vzorovými příklady
• dobrá úroveň vyjadřování při popisování požadavků a potřeb
• samostatnost při řešení částí zadání na základě vizualizace postupu učitelem na
tabuli
• výborná kázeň
Prostředí:
• třída bez prostorových úprav
• klidná tvůrčí komunikační atmosféra
• uplatnění individuálních zřetelů v práci s jednotlivými žáky
• adekvátní tempo práce
• učitelem nenuceně udržovaná pracovní kázeň
Příklady dobré praxe:
• velmi zdařile zpracovaná reálná a praktická problematika (rovnováha na
páce), která jasně podporuje účelnost znalostí programování
• využití názorného zachycování průběhu zpracování řešení příkladu na tabuli
– grafické i programátorské kroky k dosažení výsledku
• kooperativní společné hledání správného řešení formou návodných otázek
učitele
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5.4

SHRNUTÍ VÝSTUPŮ POZOROVÁNÍ

Programování se nedá osvojit pouhým studiem teorie. Je třeba získávat a třídit teoretické
informace, pochopit algoritmy programovacího jazyka, řešit problémy, studiem a praktickým
cvičením upevňovat postupy, řešit vzorové příklady, dokončovat rozpracované varianty,
a konečně zkoušet psát vlastní programy.
Z toho důvodu doprovází celý projekt PROŠ elektronická „Učebnice programování“, která je
strukturálně s ohledem na didaktickou stránku rozčleněna do jednotlivých „Tematických
celků“ tak, aby žáci postupně a co nejtěsněji s realitou každodenní praxe získávali a postupně
si osvojovali jednotlivé skupiny informací, které následně doplní praktickou činností.
Proniknout samostatně do tajů programování, cílevědomě rozvíjet svou kreativitu, zároveň se
naučit nenásilnou formou pracovat s výpočetní technikou a navíc chápat svůj úkol jako práci
na projektu je pro řadu z nás úkol složitý, pro mnohé z nás pak individuálně a bez dopomoci
neřešitelný.
Cílem řešitelského kolektivu bylo zpracovat informace a metodiku výuky programování tak,
aby každý, kdo projeví zájem o tuto oblast vlastního seberozvoje, našel v „Učebnici
programování“ všechny komponenty k teoretickému studiu, praktickému nácviku algoritmů,
řešení vzorových příkladů a konečně pro samostatnou tvorbu vlastních projektů. Tvořivá
informatika spočívá v práci na jednotlivých projektech - žáci dostanou formou úkolu zadání
a učitelé po vstupní instruktáži a zpětnovazebním ověření pochopení zadání nechávají na
žácích, jak nastolený problém vyřeší a jakou modifikaci daného základního programu vytvoří.
Projekt PROŠ – programování do škol (CZ1.07/1.1.04/03.0056) představuje inovativní
způsob využívání moderních informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání. Jeho
dopady mohou pozitivně ovlivnit formování klíčových výukových aktivit pro žáky vyššího
sekundárního vzdělávání a zvýšit kvalifikaci pedagogů partnerských víceletých gymnázií.
Práce s moderními a trendovými výukovými prostředky nabídnula také jedinečnou možnost
rozvoje klíčových kompetencí učitelů i žáků. Přínosem a přidanou hodnotou pro pedagogy je
získání nové odbornosti, rozšíření profesních dovedností, výrazné zlepšení podmínek pro
přípravu a realizaci výuky programování, a v neposlední řadě také volný přístup do
elektronické knihovny.
Studentům projekt nabídnul možnost seznámit se a zdokonalit se v programování s využitím
objektového programovacího jazyka Microsoft Visual Basic 2010, rozvíjet jednotlivé
dovednosti nově, poutavě a samostatně řešit úkoly v návaznosti na individuální znalosti práce
s ICT, efektivně a tvořivě využívat prostředky komunikace, a přijmout odpovědnost za vlastní
práci. Všechny uvedené kompetence společně přispějí k širší adaptabilitě studentů při dalším
studiu na vysokých školách.
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