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Diginástroje 
učení  zpestří

Zářící interaktivní tabule, notebook na 
katedře, děti s QR kódy nad hlavou a uči-
telka s mobilem v ruce. I tak může vypadat 
„desetiminutovka“ v hodině matematiky 
šesté třídy. Pavla Šulcová studuje posled-
ním rokem na PedF UK a tři roky pracova-
la na částečný úvazek v pražské Fakult-
ní základní škole Brdičkova. Na druhém 
stupni vyučovala matematiku, k níž využívá 
i digitální technologie. Materiály pro výuku 
vybírá z webu Umimematiku.cz, ale přizpů-
sobuje je svým preferencím a výkladu.

Hodinu začíná zpravidla „desetiminu-
tovkou“ příkladů, jejichž správné výsledky 
jí žáci ukazují prostřednictvím QR kódů. 
Každý má svou kartičku s originálním 
kódem, po jejíchž stranách jsou písmena 
A, B, C, D – která odpovídají možnostem 
řešení. Podle toho, jak QR kód otočí, načte si 
učitelka jejich odpověď. Pokud zodpoví vše 
správně, dostanou „malou“ jedničku. Dvě 
takové jedničky odpovídají jedné klasické. 
Výhodou QR kódů je, že od sebe žáci nemo-
hou opisovat; učitelka vidí okamžitě odpo-
vědi a zobrazuje se jí i úspěšnost celé třídy. 

Zjistí, s čím mají děti nejčastěji problémy či 
kdo se „nechytá“.

Online aplikace využívá i pro domá-
cí úkoly. Žákům pošle link, přes který se 
přihlásí. Kromě výsledků hned vidí, kdy ho 
zpracovávali i jak dlouho jim trval. „Zajímá 
mě, jak se u toho cítili, zda jim způsob zadá-
ní vyhovuje. Časem je téměř vůbec netla-
čím, i při testech mohou většinou pracovat 
tak dlouho, jak potřebují, poněvadž vím, že 
některé děti uměle stanovený limit zbyteč-
ně stresuje.“

Digitechnologie dokáží žáky i rozpohy-
bovat. Třeba ve chvíli, kdy učitelka pro-
mítne na i-tabuli číselnou osu a zadá jim 
příklad. Aplikace spustí časové odpočítává-
ní, které je tak krátké, že žáci nemají šanci 
úlohu přesně spočítat. Vyvolaní pak běhají 
k tabuli a na číselné ose zadávají své tipy 
a rovnou se jim ukáže, nakolik se přiblí-
žili správnému řešení. „Cílem je trénovat 
jednu z klíčových kompetencí, a sice umění 
odhadnout výsledek. Je to potřeba. Běžně 
se totiž stává, že jim zadám příklad, a oni 
začnou rovnou počítat, aniž by uvažovali, 

co by jim mělo zhruba vyjít. Tato metoda 
jim pomůže si problém ujasnit,“ vysvětluje 
Šulcová.

Výuka pomocí digitálních technolo-
gií neznamená, že žáci neberou do ruky 
tužku nebo kružítko a učitelka se obejde 
bez křídy či fixu. Pedagožka upozorňuje: 
„Techniku je nutné používat opravdu účelně 
a v každé skupině i trochu jiným způsobem. 
Jsou třídy, kde mohu jet rychleji a pro-
střednictvím moderních nástrojů pro-
cvičovat, a pak jsou třídy, kde je lepší vzít 
křídu a pomalu vysvětlovat řešení krok za 
krokem.“

Digitální technologie jsou skvělá pomůc-
ka, ale stejně je nejdůležitější odborný pří-
stup a empatie učitele. „Snažím se posilovat 
jejich sebevědomí v matematice. Snad vní-
mají, že mi nejde o to, aby za každou cenu 
spočítali úlohu správně, ale aby se snažili 
a zkoušeli to. Aby měli chuť počítat. Když 
budou jen sedět a čekat na výsledek, který 
za ně vymyslí někdo jiný, těžko si vybudují 
k matematice dobrý vztah,“ říká Šulcová.
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hrají si hru, ale zařízení vůbec nepoužívají jako pra-
covní nástroj – třeba k tomu, aby si na něm napsaly 
úkol nebo si na něm vedly kalendář,“ zmiňuje pe-
dagožka Vaňková, podle níž tyto kompetence úzce 
souvisejí s tolik požadovanou digitální gramotností, 
kterou by měli rozvíjet také učitelé.

Technologie nejen pro matematiku
Nejvíce se dnes technologie uplatňují v předmě-
tech, jako jsou matematika, fyzika či biologie. Ná-
stroje pro geometrii třeba výrazně pomáhají žákům 
uvědomit si princip roviny či prostoru. Neznamená 
to rezignovat na rýsování (jak vysvětluje Jarmila Ro-
bová z MFF UK v rozhovoru na stranách 16 až 17), 
ale pro představu, pochopení problému a názornost 
jsou tyto nástroje šikovné. Výborně slouží dětem, 
které si například nedovedou dělat dlouhé výpisky 
či mají vývojovou poruchu, kvůli níž je plnění zadá-
ní klasickou formou stojí spoustu energie.

Petra Vaňková vedle výuky na Univerzitě Karlo-
vě učí i na základní škole, kde se jí osvědčily mimo 
jiné elektronické učebnice. „Připravím v nich žá-
kům základní informace, k nimž si mohou při-
pisovat poznámky či kreslit obrázky. Ohromným 
benefitem je rychlá zpětná vazba, neboť všechny 
práce vidím v jeden okamžik. V běžné výuce bych 
stihla vyvolat deset dětí, ale o dalších bych nemě-
la přehled. Tady vidím, kolik dětí úkol zvládlo, 
s čím měly největší problémy, kdo látce nerozumí, 
a mohu ji hned znovu vysvětlit,“ líčí Vaňková, jež 
učí matematiku a informatiku. Ale i v humanitních 
předmětech lze technologie uplatnit. Žáci už mo-
hou psát slohovky v textovém editoru, poslouchat 
nahrávky v cizím jazyce, učit se s grafickým soft-
warem ve výtvarné výchově i nahrávat zvuky a tvo-
řit melodie v hudební výchově.

Filmy do hodin dějepisu
Například Jaroslav Pinkas, který působí na kated-
ře dějin a didaktiky dějepisu PedF UK, se svými 
studenty připravil metodické pokyny pro učitele 
základních a středních škol, jak využít film ve výuce 
dějepisu. Největším kamenem úrazu je nedostatek 
času – příprava netypické vyučovací hodiny trvá 
zpočátku klidně i deset hodin. „Sám jsem během 
svého působení na středních školách dokázal vytvo-
řit zhruba pět až šest takových lekcí za rok. A právě 
proto jsme se rozhodli učitelům naše materiály po-
skytnout,“ říká Pinkas, podle kterého jdou moderní 
technologie s učitelskou praxí ruku v ruce, protože 
učitel je tím, kdo zasazuje látku do širšího kontex-
tu, individuálně ji ale vysvětluje a motivuje děti 
k další aktivitě.

Kromě časové investice do přípravy je limitem 
i technika sama. „Musíte mít připraven i náhradní 
plán, co udělat, když nefunguje wifi, nejde se připo-
jit k aplikaci, zapomenete heslo nebo nesvítí lampa 
v projektoru. To je podle mě jeden z hlavních důvo-
dů, které učitele od používání moderních techno-
logií tak trochu odrazují,“ zamýšlí se Vaňková nad 
faktorem spolehlivosti potřebné techniky. Další 
věcí, která ovlivňuje digitální gramotnost, je přístup 
učitelského sboru. Škola třeba i techniku má, ale 
nevyužívá ji, neboť s ní neumí zacházet.

Leckde používají třeba interaktivní tabuli jen 
jako projektor – a to hodně drahý projektor. Na 
druhé straně, kdo chce, vzdělání si může dopl-
nit. Řada učitelů se propojuje například i v rámci 
různých skupin na sociálních sítích – například na 
Google Education Groups nebo Microsoft Innovative 
Educator Expert. Oproti starším generacím mají 
též současní studenti „peďáku“ ohromný náskok, 
protože obavy, rozpaky či přímo nechuť k techno-
logiím se učí překonávat už během své profesní pe-
dagogické přípravy a rozvíjení digitální gramotnosti 
je zde bráno za jednu z priorit. Jedině tak ji mohou 
rozvíjet i u svých malých svěřenců.

To, že mají nové technologie ve 
výuce své místo, dokazuje též 
projekt interaktivní učebnice 
fyziky Vividbooks. Za pomoci 
animace a takzvaně rozšířené 
reality žákům objasňuje základní 
fyzikální jevy způsobem, jakým 
danou problematiku pochopí 
snáze, než by tomu bylo z klasic-
ké učebnice. Cílem autorského 
týmu je dostat výuku s Vivid-
books do škol. V nynější situaci 
se může jednat také o vhodné 
zpestření dálkové výuky v domá-
cím prostředí. Více informací 
na vividbooks.com.


