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ABSTRAKT 

Bakalářská práce se zabývá informačními a komunikačními technologiemi a digitálními 

technologiemi. V teoretické části jsou popsány důleţité pojmy z oblasti informačních a 

komunikačních technologií, charakteristika Rámcového vzdělávacího programu pro gym-

názia a tematické oblasti Digitální technologie. Praktická část obsahuje prezentaci na téma 

Vyuţití digitálních technologií a návrh vyuţití ICT a digitálních technologií osob s handi-

capem. 
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ABSTRACT 

This bachelor thesis deals with information and communication technologies and digital 

technology. The theoretical part describes important notions from the area of information 

and communication technologies, characteristic of Framework education programme for 

high school education and educational area Digital technology. Practical part includes pre-

sentation on topic Utilization of digital technologies and proposal the use of ICT and digi-

tal technologies for people with disabilities. 
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ÚVOD 

Naše současná společnost je charakteristická konjunkturou moderních informačních, 

komunikačních a digitálních technologií. Dnes jiţ snad neexistuje obor nebo oblast, kde 

bychom se s informačními a komunikačními technologiemi (dále ICT) nesetkali. Vţdyť 

podle Českého statistického úřadu „v roce 2009 pouţívalo mobilní telefon 91 % obyvatel 

ČR starších 16 let. Zatímco v mladších věkových kategoriích skutečně platí, ţe mobilní 

telefon pouţívá téměř kaţdý (98 % jednotlivců ve věku 16–54 let).“ [17] 

ICT nelze v dnešní době ignorovat a není moţné si říci, ţe budeme ţít zcela bez nich, 

dotýkají se prakticky všech stránek lidského ţivota s výraznými významy a dopady ve sfé-

ře ekonomické a sociální. ICT představují speciální oblast techniky zahrnující digitální 

technologie, zpracování, uchování a přenosu informací a komunikace zaloţené na počíta-

čích, mobilních komunikačních prostředcích a na internetu. Nejznámějšími prostředky 

moderních informačních a komunikačních technologií se staly osobní počítače, které jsou 

součástí kaţdodenního ţivota moderní společnosti. „V České republice ţije 5 617 tis. oby-

vatel ve věku nad 16 let v domácnostech vybavených počítačem (2. čtvrtletí 2009), z nich 

4 873 tis. počítač pouţívá, kromě nich ţije v ČR dalších 388 tis. uţivatelů počítače, kteří 

jej však nemají doma. Celkem pouţívá osobní počítač 59 % dospělé populace ČR.“ [17] 

Úspěch jedince v současné společnosti je dán jeho schopnostmi informace získávat, 

analyzovat a následně uţívat. Jestliţe nebude jedinec umět kvalifikovaně pracovat s ICT, 

pak bez ohledu na to, jaké zaměstnání bude vykonávat, bude mu tato znalost nebo doved-

nost dříve či později chybět. Nejde o to naučit se jednotlivé nabídky konkrétních progra-

mů, jde o to pochopit principy a vědět jaká je logika. Aby bylo moţné těchto znalostí, do-

vedností a návyků dosáhnout, je nutno integrovat ICT do edukačního procesu. Toto místo 

ICT ve vzdělávání na střední škole vymezuje Rámcový vzdělávací program pro gymnázia, 

který definuje ICT jako samostatnou vzdělávací oblast – Informatika a informační a komu-

nikační technologie, která navazuje na oblast ICT v základním vzdělávání, zaměřenou na 

zvládnutí základní úrovně informační gramotnosti. [1] 

Vzdělávací obsah vzdělávací oblasti Informatika a informační a komunikační techno-

logie je rozdělen na tři tematické okruhy Digitální technologie, Zdroje a vyhledávání in-

formací, komunikace a Zpracování a prezentace informací. 
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V teoretické části bakalářské práce se věnuji tématům ICT, digitálním technologiím, 

jejich zařazení v Rámcovém vzdělávacím programu pro gymnázia. V praktické části baka-

lářské práce předkládám multimediální prezentaci, podporující výuku ICT dle podmínek 

RVP, týkající se tematické oblasti Digitální technologie a také návrh vyuţívání ICT pro-

středků osobami s handicapem. 

Pro tuto bakalářskou práci jsou stanoveny následující cíle: 

1. Literární rešerše odborného tématu z hlediska ICT a digitálních technologií 

2. Analyzovat moţnosti vyuţívání digitálních technologií na Gymnaziální 

úrovni vzdělávání dle podmínek RVP 

3. Vytvořit projekt prezentací podporující digitální technologie dle podmínek 

RVP 

4. Vytvořit návrh propojení digitálních technologií ve vyuţívání prostředků 

ICT handicapovanými osobami 
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I.  TEORETICKÁ ČÁST 
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1 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 

Informatiku, jako vědní disciplínu, odlišujeme od jejích aplikací. Informatiku apli-

kovanou v technologiích potom označujeme pojmem informační technologie. Můţeme je 

obecně definovat jako standardní postupy automatizovaného zpracování informací. Pod 

pojem informační technologie tedy zahrnujeme metody, postupy a způsoby sběru, uchová-

vání, zpracování, ověřování, vyhodnocování, selekce, distribuce a včasného doručení po-

třebných informací ve vyţadované formě a kvalitě. V uţším smyslu jsou informační tech-

nologie metody, postupy a způsoby sběru, uchovávání, zpracování, ověřování, vyhodnoco-

vání, selekce, distribuce a včasného doručení potřebných informací ve vyţadované formě 

a kvalitě. Pod pojem informační technologie v širším smyslu navíc zahrnujeme i technické 

a programové prostředky, které zabezpečují nebo podporují realizaci činností podle uţší 

definice. [24] 

 

Obrázek 1: Širší a uţší definice informačních technologií 

V odborné literatuře se vyskytují v souvislosti s  informatikou dva pojmy. Jsou to 

informační technologie a informační a komunikační technologie. Tyto pojmy můţeme po-

vaţovat za synonyma. V dalším textu se budeme drţet označení informační a komunikační 

technologie. Pro tento pojem existují v odborné literatuře dvě zkratky IKT a ICT. Zkratka 

IKT vychází ze zkráceného českého (také slovenského) pojmenování Informačních 

a Komunikačních Technologií, ICT naopak vychází z anglického pojmenování Information 

and Communication Technology. Vzhledem k faktu, ţe v majoritní většině odborné litera-
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tury jejich autoři pouţívají zkratku ICT, budeme se i my v dalším textu drţet tohoto zave-

deného označení. 

Informační technologie nemusí být nutně počítačové, zahrnujeme zde všechny způ-

soby tvorby, získávání, výměny a zpracování informací: [2] 

- tradiční média jako televize, video a rádio, 

- osobní počítače s multimediální podporou, 

- vstupní a výstupní zařízení, prostředky pro digitalizaci, snímání, řízení a měře-

ní, 

- Internet a jeho sluţby, 

- integrované edukační programy (tj. komplexní počítačové prostředí pro učení 

se), 

- prostředky pro synchronní datovou komunikaci (např. videokonference), 

- prostředky pro asynchronní datovou komunikaci (např. e-mail), 

- různé elektronické a programovatelné komponenty, 

- automatické snímače, záznamníky a zařízení pro automatické vyhodnocování 

dat. 

Informační technologie tedy umoţňuje okamţitou výměnu informací (jednosměrná - tele-

vize, obousměrná – telefon), jejich uchovávání (DVD, CD, knihy, video) a také další zpra-

cování (osobní počítače). Dále existuje moţnost i konvertovat jeden typ informace na dru-

hý (např. převod několika knih na CD) [15] 

1.1 Informatika 

Informatika je vědní disciplína, která se zabývá strukturou, vlastnostmi, zpracová-

ním a vyuţitím informací. Snaţí se vypracovávat optimální metody, formy a prostředky na 

shromaţďování, ukládání, vyhledávání, zobrazování, zpracování a rozšiřování informací 

bez vztahu k procesoru (zařízení, které je má zpracovávat) a bez ohledu na oblast, z které 

pochází nebo ve které se budou pouţívat. [27] 

V uţším smyslu se informatika interpretuje jako: 

„disciplína zabývající se konstrukcí, výrobou a vyuţívání prostředků automatizační a vý-

početní techniky, přičemţ ji zajímají převáţně technické stránky tohoto procesu – výpočet-
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ní a komunikační technika, projektování a programování základního a aplikačního progra-

mového vybavení, jeho aplikace v rozmanitých oblastech společenské praxe.“ [15] 

Nezbytným technickým prostředkem informatiky v její praktické podobě je výpo-

četní technika, coţ je souhrn metod a technických prostředků na automatizaci zpracování 

údajů. Pod pojem výpočetní technika můţeme zahrnout veškeré technické prostředky, pro-

vádějící aritmeticko-logické operace a zpracovávající informace v číslicovém tvaru. Nej-

rozšířenějším technickým prostředkem informatiky je osobní počítač. [24] 

 

1.2 Informační společnost 

V dnešní době se často setkáváme s názorem, ţe současná společnost je stále více 

zaloţena na práci s informacemi. Ta dřívější (tzv. industriální) společnost byla ekonomic-

kou společností, zaloţenou na průmyslové výrobě, přisuzující vědecko-technickému po-

kroku, výrobě a spotřebě schopnost ovlivňovat všechny stránky společenského ţivota a 

také schopnost řešit vnitřní problémy systému. [2] 

Společnost, která je však zaloţená na průniku informačních technologií, informací a 

poznatků do všech oblastí společenského ţivota, v takové míře, ţe zásadně mění společen-

ské vztahy a procesy, nazýváme informační společností. V této společnosti jsou všechny 

aspekty ţivota (oblasti ekonomické, sociální a politické, technologie) závislé na přístupu 

k informacím. Srovnání vzdělávání v průmyslové a informační společnosti je v tabulce č. 

1. [2] 

 Vzdělávání v průmyslové společ-

nosti (tradiční pojetí) 

Vzdělávání v informační společnosti 

(moderní pojetí) 

Škola  Izolovaná od společnosti 

 Většina informací ve škole je 

důvěrná 

 Integrovaná do společnosti 

 Informace jsou veřejně přístupné 

Učitel  Dává pokyny ţákům 

 Vyučuje celou třídu 

 Hodnotí ţáka 

 Nízký důraz na komunikaci 

 Napomáhá ţákům nalézt vhodnou 

učební cestu 

 Průvodce nezávislým učením ţáka 

 Pomáhá ţákovi zhodnotit vlastní po-
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krok 

 Vysoký důraz na komunikaci 

Student  Většinou pasivní 

 Učí se většinou ve škole 

 Téměř ţádná týmová práce 

 Otázky čerpá z knih nebo od 

učitelů 

 Učí se odpovědi na otázky 

 Malý zájem o vzdělávání 

 Více aktivní 

 Učí se ve škole i mimo školu 

 Mnoho týmové práce 

 Klade sám otázky 

 Nalézá odpovědi k otázkám 

 Velký zájem o vzdělávání 

Rodiče  Téměř se nezajímají o vzdě-

lávací proces 

 Nedávají řídící instrukce 

 Nedávají model celoţivotní-

ho vzdělávání 

 Velmi aktivní ve vzdělávacím proce-

su 

 Podílí se na řízení učení 

 Rodiče poskytují model celoţivotní-

ho vzdělávání 

Tabulka 1: Srovnání vzdělávání v průmyslové a informační společnosti 

 

Aby tedy školství odpovídalo potřebám informační společnosti, mělo by splňovat 

tyto hlavní poţadavky: [26] 

 urychlit vstup základních a středních škol do informační společnosti prostřednictvím 

nového způsobu jejich kontaktu se světem; 

 podpořit co nejširší vyuţívání výukových programů v praxi a další vzdělávání učitelů, 

aby byli schopni tyto programy do své výuky vhodným způsobem zahrnout; 

 posílit evropský vzdělávací systém pomocí prostředků informační společnosti; 

 zkvalitnit školení a podporovat učitele a školitele v dalším vzdělávání v oblasti ICT a 

jejich začlenění do výukových metod; 

 informovat všechny zúčastněné o výukových moţnostech daných technologií. 
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1.3 Informační gramotnost 

S  informační společností je úzce spjat pojem informační gramotnost, Informační 

gramotnost můţeme charakterizovat jako schopnost jedince ovládat a vyuţívat moderní 

informační prostředky a technologie v běţném ţivotě. Moderní společnost jiţ vyţaduje, 

aby kaţdý spolu se získáním příslušné jazykové gramotnosti získal věku přiměřenou počí-

tačovou gramotnost. [24] 

P. Krpálek ve svém článku definuje informační gramotnost následujícím způsobem: 

„ Informační gramotnost představuje schopnost efektivně zpracovat a vyuţít rostoucí ob-

jemy dat na základě vyuţívání ICT.“ [27] 

Výše uvedená myšlenka je podrobněji specifikována v Pedagogickém slovníku, 

kde J. Průcha vymezuje konkrétní vědomosti a dovednosti, které by člověk informačně 

gramotný měl získat: [29] 

o „soubor vědomostí o moţnostech a mezích počítačů i programování pro po-

čítače, 

o soubor dovedností vhodně definovat úlohu a řešit jí pomocí počítače, 

o soubor návyků nutných k obsluze počítače, 

o soubor pozitivních postojů, hodnot a očekávání souvisejících s počítači.“ 

 

V. Stoffová definuje informační gramotnost jako: „schopnost člověka aktivně vyu-

ţívat moderní výpočetní techniku při řešení různých problémů kaţdodenního ţivota, hlav-

ně v oblastech, které vyţadují práci s větším mnoţstvím informací.“ [28] 

V dokumentu Státní informační politika ve vzdělávání je pro pojem informační 

gramotnost vymezeno několik následujících schopností: [20] 

o schopnost pouţívat počítač a jeho periférie (tiskárna, scanner, dataprojektor) 

jako pracovní nástroj k psaní textů, tisku textů, řešeních jednoduchých prak-

tických problémů s vyuţitím běţného aplikačního programového vybavení; 
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o schopnost pochopit strukturu textu, vytvořit jednoduchý multimediální do-

kument (dokument, v němţ je spojený textový = statický či pohyblivý = 

grafický a zvukový záznam); 

o schopnost pouţívat počítač, který je zapojený do počítačové sítě - vyhledá-

vání na Internetu pomocí webových prohlíţečů, odesílání a příjímání elek-

tronické pošty včetně výměny multimediálních dokumentů; 

o schopnost orientovat se ve vlastním výpočetním systému – základy práce 

s operačním systémem, se soubory, uchovávání dat apod.; 

o schopnost vyhledávat a filtrovat informace; 

o schopnost orientovat se v předloţených informacích, schopnost vybrat si a 

následně pouţít ty informace, které jsou potřebné k řešení daného problému.  

Informačně gramotný člověk v moderní společnosti by měl být schopný: 

 zjistit potřebu informací, 

 určit rozsah poţadovaných informací, 

 eticky a legálně získávat a pouţívat informace, 

 hodnotit získané informace a jejich zdroje, 

 začlenit získané informace do soustavy aktuálních vědomostí, 

 efektivně vyuţívat informace na řešení úloh, 

 chápat a respektovat ekonomické, právní, sociální a kulturní problémy spojené 

s uţíváním informací, 

 klasifikovat, skladovat a zpracovávat získané nebo vytvořené informace, 

 uznávat informační gramotnost jako nevyhnutelný předpoklad celoţivotního vzdě-

lávání. 
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2 VZDĚLÁVACÍ OBLAST INFORMATIKA A INFORMAČNÍ A 

KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE V RÁMCOVÉM 

VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PRO GYMNÁZIA 

Vzdělávání ve čtyřletých gymnáziích a na vyšším stupni víceletých gymnázií má 

ţáky vybavit klíčovými kompetencemi a všeobecným rozhledem na úrovni středoškolsky 

vzdělaného člověka a tím je připravit především pro vysokoškolské vzdělávání a další typy 

terciárního vzdělávání, profesní specializaci i pro občanský ţivot. 

Pro člověka, který má náročnější povolání, které lze vykonávat pouze se středo-

školským nebo vyšším vzděláním, by se také nároky na jeho schopnosti měly zvyšovat. 

Proto by i vzdělávání na vyšších stupních mělo být tomuto faktu přizpůsobeno. Absolvent 

střední školy by měl navíc zvládnout posoudit, zda je na daný úkol vhodné vyuţívat ICT, 

odstranit jednoduché závady na výpočetní technice, umět si vyuţívat běţné aplikační pro-

gramy, umět vyuţívat Internet, komunikovat přes něj, schopnost prezentovat svá sdělení 

na Internetu a umět si vybrat na řešení konkrétního úkolu ten nejvhodnější způsob. Dále by 

měl vyuţívat Internet nejen pro získávání informací, ale také pro komunikaci a prezentaci. 

Důleţité také je uvědomovat si rizika spojená s vyuţíváním ICT. Tyto schopnosti by stře-

doškolák získával obtíţně, pokud by neměl dobré základní znalosti a dovednosti z tohoto 

oboru, které bude moci v tomto směru dále prohlubovat, coţ je úkolem základních škol. 

[1], [22] 

 

2.1 pojetí a cíle RVP G  

Rámcový vzdělávací program pro gymnázia (dále jen RVP G) [1] je komplexní 

pedagogický dokument, jehoţ prioritním úkolem je ovlivňovat a usměrňovat vzdělá-

vání na všech typech gymnázií. RVP G stanovuje pouze obecný rámec vzdělávání na 

gymnáziu. Ve svých školních vzdělávacích programech mohou školy tento rámec 

obohacovat podle vlastních vzdělávacích záměrů, podle potřeb a zájmů ţáků i podle 

regionálních podmínek. V souladu se svým ŠVP, se svou profilací či zaměřením si 

školy dotvářejí profil absolventa svého gymnázia.  

RVP G obsahuje dlouhodobé cíle, soubor obecných kompetencí, vymezuje pojetí 

oblastí vzdělávání, cíle a obsah jednotlivých oblastí a oborů vzdělávání a výsledky v podo-
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bě očekávaných kompetencí. Uvádí zásady, podle kterých bude škola zpracovávat svůj 

vlastní vzdělávací program, i podněty pro evaluaci školy. 

 

Principy Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia: 

 je určen pro tvorbu ŠVP na čtyřletých gymnáziích a vyšším stupni víceletých gym-

názií; 

 stanovuje základní vzdělávací úroveň pro všechny absolventy gymnázií, kterou 

musí škola respektovat ve svém školním vzdělávacím programu; 

 specifikuje úroveň klíčových kompetencí, jíţ by měli ţáci na konci vzdělávání na 

gymnáziu dosáhnout; 

 vymezuje závazný vzdělávací obsah – očekávané výstupy a učivo; 

 zařazuje jako závaznou součást vzdělávání průřezová témata s výrazně formativní-

mi funkcemi; 

 podporuje komplexní přístup k realizaci vzdělávacího obsahu, včetně moţnosti jeho 

vhodného propojování, a předpokládá volbu různých vzdělávacích postupů, růz-

ných metod a forem výuky ve shodě s individuálními potřebami ţáků; 

 umoţňuje modifikaci vzdělávacího obsahu pro vzdělávání ţáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami a ţáků mimořádně nadaných. 

Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových 

kompetencí tím, ţe vede ţáka k: 

 porozumění zásadám ovládání a věcným souvislostem jednotlivých skupin apli-

kačního programového vybavení a k vhodnému uplatňování jejich nástrojů, me-

tod a vazeb k efektivnímu řešení úloh; 

 porozumění základním pojmům a metodám informatiky jako vědního oboru a k 

jeho uplatnění v ostatních vědních oborech a profesích; 

 uplatňování algoritmického způsobu myšlení při řešení problémových úloh; 

 vyuţívání prostředků ICT k modelování a simulaci přírodních, technických a 

společenských procesů a k jejich implementaci v různých oborech; 

 tvořivému vyuţívání spektra moţností komunikačních technologií a jejich 

kombinací k rychlé a efektivní komunikaci; 
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 vyuţívání výpočetní techniky ke zvýšení efektivnosti své činnosti, k dokonalejší 

organizaci práce a k týmové spolupráci na úrovni školní, republikové a meziná-

rodní; 

 vyuţívání informačních a komunikačních technologií (on-line vzdělávání, spo-

lupráce na zahraničních projektech) k celoţivotnímu vzdělávání a vytváření po-

zitivních postojů k potřebám znalostní společnosti; 

 vyuţití moţností výpočetní techniky a internetu k poznávacím, estetickým a 

tvůrčím cílům s ohledem ke globálnímu a multikulturnímu charakteru internetu; 

 uvědomění si, respektování a zmírnění negativních vlivů moderních informač-

ních a komunikačních technologií na společnost a na zdraví člověka, ke znalosti 

způsobů prevence a ochrany před zneuţitím a omezováním osobní svobody 

člověka; 

 získávání údajů z většího počtu alternativních zdrojů a odlišování informačních 

zdrojů věrohodných a kvalitních od nespolehlivých a nekvalitních; 

 respektování a pouţívání odborné terminologie informačních a počítačových 

věd; 

 poznání základních právních aspektů a etických zásad týkajících se práce s in-

formacemi a výpočetní technikou, k respektování duševního vlastnictví, copy-

rightu, osobních dat a zásad správného citování autorských děl. 

 

Informační a komunikační technologie zaujímají klíčové místo v RVP G mezi 

osmi základními vzdělávacími oblastmi, které jsou znázorněny na obrázku č. 2. 
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Obrázek 2: ICT v RVP G 

2.2 Místo ICT v RVP G 

Oblast Informatika a informační a komunikační technologie (dále jen Informatika a 

ICT) na gymnáziu navazuje na oblast ICT v základním vzdělávání zaměřenou na zvládnutí 

základní úrovně informační gramotnosti, tj. na dosaţení znalostí a dovedností nezbytných 

k vyuţití digitálních technologií. 

Oblast Informatika a ICT na gymnáziu prohlubuje u ţáka schopnost tvůrčím způso-

bem vyuţívat informační a komunikační technologie, informační zdroje a moţnosti apli-

kačního programového vybavení s cílem dosáhnout lepší orientaci v narůstajícím mnoţství 

informací při respektování právních a etických zásad pouţívání prostředků ICT. Ţák je 

veden ke schopnosti aplikovat výpočetní techniku s vyuţitím pokročilejších funkcí k efek-

tivnímu zpracování informací, a přispět tak k transformaci dosaţených poznatků v syste-

maticky uspořádané vědomosti. Dynamický rozvoj oblasti ICT vyţaduje od ţáka flexibilitu 

při přizpůsobování se inovovaným verzím digitálních zařízení a schopnost jejich vzájem-

ného propojování. [1] 

V rámci oblasti Informatika a ICT se ţák seznámí se základy informatiky jako věd-

ního oboru, který studuje výpočetní a informační procesy z hlediska pouţívaného hardwaru 

i softwaru, a s jejím postavením v moderním světě. Cílem je zpřístupnit ţákům základní 

Oblasti kmenového učiva 

podle Rámcového vzdělávacího 

programu pro gymnázia 

Jazyk a jazyková 

komunikace 
Informatika a Informační 

a komunikační technologie 

Matematika a její 

aplikace 

Člověk a svět práce 

Umění a kultura Člověk a společnost 

Člověk a příroda Člověk a zdraví 
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pojmy a metody informatiky, napomáhat rozvoji abstraktního, systémového myšlení, pod-

porovat schopnost vhodně vyjadřovat své myšlenky, smysluplnou argumentací je obhajo-

vat a tvůrčím způsobem přistupovat k řešení problémů. Ţák se seznámí se základními prin-

cipy fungování prostředků ICT a soustředí se na pochopení podstaty a průběhu informač-

ních procesů, algoritmického přístupu k řešení úloh a významu informačních systémů ve 

společnosti. V souvislosti s pronikáním poznatků informačních a počítačových věd do růz-

ných oblastí lidské činnosti a se specifickým vyuţitím ICT v různých oborech je vhodné 

zapojit do výuky i inteligentní, interaktivní výukové prostředky, modelování přírodních, 

technických a sociálních procesů a situací posilujících motivaci k učení. Tím se zvyšuje 

pravděpodobnost uplatnění absolventů gymnázia v dalším vzdělávání a na trhu práce. 

Vzdělávací oblast Informatika a ICT vytváří platformu pro ostatní vzdělávací oblasti i pro 

mezipředmětové vztahy, vytváří ţákovi prostor pro tvořivost, vlastní seberealizaci i pro 

týmovou spolupráci, zvyšuje motivaci k tvorbě individuálních i skupinových projektů, vy-

tváří příleţitost k rozvoji vlastní iniciativy ţáků, prohlubuje jejich smysl pro inovativnost a 

iniciuje vyuţívání prostředků výpočetní techniky a internetu k přípravě na vyučování a k 

celoţivotnímu vzdělávání. 

 

2.3 Vzdělávací obsah tematického okruhu Digitální technologie 

Tematický okruh „DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE“ [1] 

Očekávané výstupy: 

Žák 

 ovládá, propojuje a aplikuje dostupné prostředky ICT 

 vyuţívá teoretické i praktické poznatky o funkcích jednotlivých sloţek hardwaru 

a softwaru k tvůrčímu 

 a efektivnímu řešení úloh 

 organizuje účelně data a chrání je proti poškození či zneuţití 

 orientuje se v moţnostech uplatnění ICT v různých oblastech společenského po-

znání a praxe 

Učivo 

 informatika – vymezení teoretické a aplikované informatiky 
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 hardware – funkce prostředků ICT, jejich částí a periferií, technologické inovace, 

digitalizace a reprezentace dat 

 software – funkce operačních systémů a programových aplikací, uţivatelské pro-

středí 

 informační sítě – typologie sítí, internet, síťové sluţby a protokoly, přenos dat 

 digitální svět – digitální technologie a moţnosti jejich vyuţití v praxi 

 údrţba a ochrana dat – správa souborů a sloţek, komprese, antivirová ochrana, 

firewall, zálohování dat 

 ergonomie, hygiena a bezpečnost práce s ICT – ochrana zdraví, moţnosti vyuţití 

prostředků ICT handicapovanými osobami 

2.4 Vzdělávací obsah tematického okruhu Zdroje a vyhledávání infor-

mací, komunikace 

Tematický okruh „ZDROJE A VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ, KOMUNIKACE“  

Očekávané výstupy: 

Žák 

 vyuţívá dostupné sluţby informačních sítí k vyhledávání informací, ke komuni-

kaci, k vlastnímu vzdělávání a týmové spolupráci 

 vyuţívá nabídku informačních a vzdělávacích portálů, encyklopedií, knihoven, 

databází a výukových programů 

 posuzuje tvůrčím způsobem aktuálnost, relevanci a věrohodnost informačních 

zdrojů a informací 

 vyuţívá informační a komunikační sluţby v souladu s etickými, bezpečnostními 

a legislativními poţadavky 

Učivo 

 internet – globální charakter internetu, multikulturní a jazykové aspekty, sluţby 

na internetu 

 informace – data a informace, relevance, věrohodnost informace, odborná termi-

nologie, informační 

 zdroje, informační procesy, informační systémy 
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 sdílení odborných informací – diskusní skupiny, elektronické konference, e-

learning 

 informační etika, legislativa – ochrana autorských práv a osobních údajů 

2.5 Vzdělávací obsah tematického okruhu Zpracování a prezentace in-

formací 

Tematický okruh „ZPRACOVÁNÍ A PREZENTACE INFORMACÍ“  

Očekávané výstupy: 

Žák 

 zpracovává a prezentuje výsledky své práce s vyuţitím pokročilých funkcí apli-

kačního softwaru, 

 multimediálních technologií a internetu 

 aplikuje algoritmický přístup k řešení problémů 

Učivo 

 publikování – formy dokumentů a jejich struktura, zásady grafické a typografic-

ké úpravy dokumentu, 

 estetické zásady publikování 

 aplikační software pro práci s informacemi – textové editory, tabulkové kalkulá-

tory, grafické editory, 

 databáze, prezentační software, multimedia, modelování a simulace, export a 

import dat 

 algoritmizace úloh – algoritmus, zápis algoritmu, úvod do programování 
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II.  PRAKTICKÁ ČÁST 
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3 VÝUKOVÁ PREZENTACE 

Cílem praktické části bakalářské práce, je seznámení studentů s učivem a výstupy 

v Rámcovém vzdělávacím programu pro gymnázia a to hlavně z důvodu nedostačující lite-

ratury a praktických pomůcek. Při zpracování bylo pouţito hlavně příkladů z praxe, inter-

netu a učebnic informatiky a výpočetní techniky pro střední školy. [3], [4], [5], [6], [7], [8], 

[9], [10], [11], [12], [13], [14] 

Jako prostředek pro naplnění tohoto cíle byla zvolena výkladová forma, propojena 

s názorně - demonstrační formou.  

Výuková prezentace je určena pro studenty a pedagogy středních škol gymnaziálního ty-

pu.  

3.1 Popis prezentace 

Prezentace se nachází v příloze na optickém disku, má úvodní menu a na další strán-

ky se uţivatel dostane pomocí hypertextových odkazů. Jednoduše se dostane i zpět kliknu-

tím na červenou šipku a kdykoliv můţe kliknutím na ikonu domečku „skočit“ zpět na 

úvod. Uţivatel nikdy nemusí projet celou prezentaci, vţdy si můţe vybrat jen určitou část. 

Materiály pouţité v prezentaci jsou volně přístupné na internetu. V prezentaci pouţité 

názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo regis-

trovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků. 
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Obrázek 3: Úvodní strana výukové prezentace 

 

Obrázek 4: Stránka prezentace s hypertextovými odkazy 



UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 28 

 

 

Obrázek 5: Stránka s prezentace s výkladem učiva 
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4 NÁVRH PROPOJENÍ DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ VE 

VYUŽÍVÁNÍ PROSTŘEDKŮ ICT HANDICAPOVANÝMI 

OSOBAMI 

Jako speciální pedagog s aprobací technická a informační výchova se dennodenně setká-

vám s dětmi s různým druhem postiţení. Počítače a jiné kompenzační pomůcky ulehčují 

dětem s jakýmkoliv postiţením jejich učení, ale i komunikaci. Handicapovaným pomáhají 

ICT ve všech oblastech kaţdodenního ţivota mnohem citelněji, neţ je tomu u zdravých 

osob. Na rozdíl od nich jim totiţ dovolují dělat věci, které pro ně byly dříve naprosto nedo-

saţitelné.  

4.1 Zrakové postižení 

Zrak je pro člověka jeden z nejdůleţitějších smyslů. Aţ 80% všech informací přijí-

máme pomocí zraku. Ztráta zraku s sebou přináší problémy s orientací, pohybem, sebeob-

sluhou, vzděláváním i přístupem k informacím. Nevidomí dokáţí vnímat jen sluchem a 

hmatem, coţ znamená, ţe mohou informace přijímat jen ve zvukové podobě nebo pomocí 

Braillova písma. Naštěstí však existuje technika, která umoţňuje bariéry překonávat a 

zpřístupnit jedincům se zrakovým postiţením celou řadu činností, jako například počítače 

s hlasovým výstupem, počítače s braillským řádkem, scanner, který dokáţe text knihy sám 

číst, popřípadě zařízení, která zvětšují text dle potřeby. 

 

Obrázek 6: Braillský řádek (nebo téţ hmatový displej) 
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4.1.1 Barvoslepost a šeroslepost 

Poruchu vidění některých barev, popřípadě sníţenou schopnost vidění při sníţené in-

tenzitě světla, lze velmi jednoduše vyřešit vhodným nastavením barev, jasu a kontrastu 

daného monitoru. 

 

Obrázek 7: Vady barevného vidění 

4.1.2 Slabozrakost 

Pro slabozraké se pouţívají speciální lupy, které vše potřebné zvětšují do rozměrů, 

které jsou schopni sami rozeznat. Pouţívají se nejen klasické lupy, ale i optické televizní 

lupy a digitální televizní lupy, které navíc pouţívají počítač k digitalizaci obrazu a jeho 

převedení do textového formátu, který je moţné dále na počítači editovat. Počítač také 

můţe nasnímaný text sám přečíst a společně s dalšími programovými moţnostmi (textový 

editor, diář, kartotéka) šetří jedincům s handicapem jejich zbytky zraku.  

 

Obrázek 8: Televizní lupa Prisma 
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4.1.3 Slepota 

U nevidomých jedinců je moţné vyuţívat pouze jejich sluchu a hmatu. Vyuţívají se 

programy typu screen reader, které umí přečíst to, co je právě na obrazovce. S pomocí 

těchto programů mohou nevidomí pouţívat běţný počítač.  

 

Obrázek 9: Čtecí program ZoomText 

 

Obrázek 10: Čtecí program JAWS 

 

V současné době v kategorii speciálního hardware pro nevidomé jsou dvě významné 

pomůcky: braillský řádek (hmatový zobrazovač, terminál), který se připojuje k počítači. 

Prostřednictvím ovladače pro tento řádek se nevidomému uţivateli převádí textové infor-

mace z obrazovky do Braillova písma a zobrazují se na tomto speciálním terminálu. Tuto 

pomůcku si lze pořídit jen v případě, ţe: 

 umíte dobře číst Braillovo písmo (hmatem)  

 máte počítač vybavený některým z odečítačů obrazovky, který podporuje 

braillské řádky 
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Další pomůckou je speciální elektronický zápisník: Aria, Gin. Jde o speciálně sesta-

vený přístroj, obvykle s braillskou klávesnicí a s hlasovým výstupem. V zahraničí existují i 

tyto zápisníky s hmatovým výstupem. Jednoznačnou výhodou těchto zápisníků je dlouho-

dobý provoz bez nutnosti připojit je k elektrické síti, přizpůsobení potřebám nevidomých 

uţivatelů. Jsou však určeny k výhradnímu uţívání nevidomého uţivatele. 

 

Obrázek 11: Elektronický zápisník Aria 

 

 

Obrázek 12: Elektronický zápisník Gin 

 

Do kategorie slepeckých zápisníků je také moţné zařadit i běţně prodávané kapesní 

počítače typu PDA. Ty bývají vybaveny buď odečítačem displeje, nebo samostatnými 

mluvícími aplikacemi. 
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Obrázek 13: PDA (personal digital assistant - osobní digitální pomocník) 

 

Ačkoliv nevidomí nedokáţí vnímat barvy, neznamená to, ţe je nevnímá jejich okolí. 

Sladit vhodné barvy oblečení, zvolit vhodný make-up, nevzít si kaţdou ponoţku jinou, to 

jsou problémy, které i přes svůj handicap řešit musí. Jednou z moţností je jiţ jmenovaná 

organizace svého šatníku dle barev, materiálů apod. Ne vţdy to však musí stačit. ColorTest 

je přístroj k rozpoznání barev. Disponuje „umělým okem“, se kterým je moţno rozpoznat 

veškeré spektrum barev. Rozpozná barvy předmětů, světlo a průsvitné tekutiny. Stanoví, 

jestli jsou předměty tmavé, světlé, jednobarevné nebo vícebarevné (např. oblečení se vzo-

rem). Vedle těchto činností má také funkci čas, datum, termíny, stopky a informace. 

 

Obrázek 14: ColorTest 

 

Looky TV je malá ruční 200 g váţící lupa s kvalitní LCD obrazovkou 3,5“ a ostrým 

barevným obrazem. Pro své malé rozměry a váhu je lehce přenositelná a pouţitelná téměř 

kdekoliv. CCD kamera snímá obraz předlohy a zvětšený jej dále promítá na LCD displej. 
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Obraz lze zvětšit aţ 8x, k dispozici jsou 4 zobrazovací reţimy, tj. kontrastní pozitiv, kon-

trastní negativ, plné barvy a zmrazení. V provozu vydrţí lupa bez připojení k síťovému 

adaptéru 1,5 hodiny. Jednou z jejích hlavních nevýhod je pak fakt, ţe ji nelze připojit k PC. 

 

Obrázek 15: Looky TV 

4.2 Sluchové postižení 

Sluch společně s řečí tvoří základní prostředek dorozumívání mezi lidmi. Ztráta slu-

chu znamená odříznutí od světa zvuků, od zvukových informací. Kromě narušení komuni-

kace se se ztrátou sluchu zhoršuje i orientace v prostoru, pohybová koordinace a sniţuje se 

pocit bezpečnosti a sebevědomí. Vlivem civilizace, vyšší koncentrace toxických látek všu-

de kolem nás a narůstajícího okolního trvalého hluku, dochází k postupnému zvyšování 

počtu sluchově postiţených. 

Většina sluchově postiţených osob disponuje zbytky sluchu. Moderní technologie 

umoţňují nedoslýchavým lidem vyuţívat zbytky svého zvuku. Sluchadlo je elektronická 

pomůcka, která se nejčastěji nosí za uchem nebo v uchu. Skládá se z mikrofonu, reproduk-

toru a mikročipu se zesilovačem. Napájeno je pak malou baterií. V současné době mohou 

být sluchadla vyráběna tak malá, ţe jsou ve zvukovodu téměř neviditelná. Přes malou veli-

kost je v nich však zachována kvalita reprodukce zvuku, která odpovídá poslechu CD na-

hrávky. Některá sluchadla jsou vybavena indukční cívkou, která umoţňuje poslouchat 

zvuky přes systém indukční smyčky. Ty se pouţívají na veřejných místech, jako jsou kina, 

divadla či shromáţdění. 
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Obrázek 16: Sluchadla 

 

U neslyšících osob se pouţívá jiné zařízení. Kochleární implantát je elektronická 

funkční smyslová náhrada, která zprostředkuje sluchové vjemy neslyšícím jedincům pří-

mou elektronickou stimulací sluchového nervu uvnitř hlemýţdě vnitřního ucha. Implantát 

převádí zvuk na digitální signály, které jsou vysílány sluchovým nervem do mozku, kde 

jsou rozpoznávány jako zvuky. 

 

Obrázek 17: Kochleární implantát 

 

Sluchově postiţení mohou samozřejmě zcela normálně pracovat s počítačem bez ja-

kýchkoliv potíţí. Počítač jim umoţňuje nahradit sluchový nedostatek tak, ţe převádí zvu-

kové podněty na vizuální. Toho se dá například vyuţít u neslyšících při výuce řeči. Odříz-
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nutí od zvukového světa totiţ vede k nedostatečnému rozvíjení slovní zásoby, proto lze 

vyuţít počítače k rozvíjení této oblasti pomocí obrázkového slovníku.  

 

Obrázek 18: Obrázkový slovník firmy Petit OS 

Další pomůckou jsou zařízení pro snazší komunikaci s okolím, tedy zařízení 

s hlasovým výstupem. Jestliţe chce dotyčný se sluchovým postiţením něco říci, stačí jen 

sdělení napsat na klávesnici a počítač hovoří místo něj. 

 

Obrázek 19: Program s hlasovým výstupem 
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4.3 Poruchy řeči 

Řeč je nástrojem myšlení a dorozumívání mezi lidmi. Umoţňuje sdělovat si navzá-

jem představy, myšlenky, názory a postoje. Poruchy řeči mohou vést mimo jiné ke sníţené 

sebejistotě a komplexům méněcennosti. Nápravou vad řeči se zabývá obor speciální peda-

gogiky – Logopedie. Logoped pomocí různých cvičení učí děti správně dýchat, vyslovovat 

jednotlivé hlásky a správně artikulovat. Speciální počítačové programy ulehčují logope-

dům jejich práci. Umoţňují vizualizovat zvukové signály. Pomocí mikrofonu se zvukové 

signály převádějí do počítače a zde se vyhodnocuje jejich správnost. Cvičení bývá prove-

deno formou hry, aby se dítě zabavilo a u práce vydrţelo. Počítače se také pouţívají jako 

náhrada ztracené schopnosti mluvit. Existuje celá řada programů, které dokáţí říct jakou-

koliv zadanou větu. 

 

Obrázek 20: Program Mentio 

4.4 Tělesné postižení 

Vrozené či získané vady pohybového aparátu hluboce ovlivňují ţivot postiţeného je-

dince. Jsou většinou velmi nápadné a přinášejí s sebou znemoţnění celé řady činností a 

zaměstnání. Oproti ostatním typům postiţení vznikají ve větší míře tyto vady v důsledku 

úrazů. V těchto případech bývá psychický dopad postiţení mnohem horší.  
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Ovládání počítače a počítačových programů je moţné převést na ovládání několika 

tlačítek a ani to nemusí být tlačítka na klávesnici. Vyrábí se celá řada speciálních tlačítek 

pro tyto účely, ve všech barvách, tvarech, velikostech, jednoduchá, citlivá na dotek, citlivá 

na světlo a pohyb atd. Tlačítka nemusí leţet přímo na stole, ale mohou se upevnit na libo-

volné místo na vozíku, nebo pomocí drţáků je moţné je nastavit libovolně v okolí postiţe-

ného. Ten je pak můţe spínat rukama, nohama, kolenem, loktem, bradou, hlavou, světel-

ným perem přichyceným k hlavě, nebo za pomoci jakéhokoliv pohybu, kterého je postiţe-

ný schopen – např. fouknutím vzduchu z úst do trubičky. 

Pohyb kurzoru myši lze ovládat i jinak. Někdy stačí trackball, který nahradí pohyb 

myší na ploše stolu. Trackball bývá často označován jako tzv. „obrácená myš“. Klasická 

myš vybavená kuličkou umoţňovala posun kurzoru právě na základě pohybu kuličky po 

rovné ploše. Zde je situace obrácená. Uprostřed trackballu je umístěna natolik velká koule, 

aby zaplnila celou dlaň. Na ni tedy handicapovaný poloţí svou ruku a jejím pohybem po-

sunuje kurzor. Nepohybuje tedy rukou celou (jako u klasické myši), ale pouze dlaní. Ke 

snadnějšímu ovládání pak přispívají i velká tlačítka. 

 

Obrázek 21: Trackball 

 

U postiţených s těţší formou můţeme vyuţít český Systém I4Control® z laboratoří 

katedry kybernetiky Fakulty elektrotechnické ČVUT, který umoţňuje ovládat PC pomocí 

pohybů očí, případně hlavy. Svému uţivateli nabízí jednoduchý způsob, jak prostřednic-

tvím oka komunikovat s instalovanými aplikacemi. Základ tvoří malá kamera umístěná na 

brýlově obrubě. Z tohoto místa kamera snímá aktuální polohu oka. Systém ji průběţně 
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vyhodnocuje a vysílá pokyn pro pohyb kurzoru. Klik či dvojklik se aktivuje dostatečně 

dlouhým mrknutím oka. Tento interval je volitelný, není se tedy třeba obávat, ţe by samo-

volná neovladatelná mrkání komplikovala jeho činnost. 

 

Obrázek 22: Systém I4Control 

 

Dále je moţné vyuţívat řadu alternativních klávesnic, které jsou větší, citlivější, pře-

hlednější, jednodušší, barevnější a mívají na sobě připevněnou desku z plexiskla s otvory 

pro kaţdou klávesu, která brání nechtěnému stisku jiných kláves nebo vyuţít speciální 

software, který umoţňuje ovládání počítače pomocí 1 klávesy nebo tlačítka. 

 

Obrázek 23: Klávesnice MID MEDIUM 
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Obrázek 24: Program 1 klávesou firmy PETIT OS 

4.5 Mentální postižení 

Jedinci se sníţenými rozumovými schopnostmi tvoří nejpočetnější skupinu postiţe-

ných. Nejvýraznějším projevem mentální retardace je celkové sníţení intelektuálních 

schopností osobnosti postiţeného. Mezi dětmi s mentální retardací jsou značné individuál-

ní rozdíly, a proto je vţdy nutné přizpůsobit se kaţdému jedinci. Cílem je probudit v nich 

zájem alespoň o jednu oblast, a tak je motivovat a kladně ovlivňovat jejich celkový vývoj. 

Největší problém, se kterým se můţeme v této oblasti setkat, je komunikace. Na jedné 

straně schopnost vyjádřit se, na straně druhé schopnost porozumění. 

Pro motivaci dětí s mentálním postiţením můţeme pouţívat všechny programy pro 

děti na rozpoznávání písmen, čísel, tvarů, obrázků, barev, základů počítání a čtení. Jsou i 

programy, které simulují chování v samoobsluze – učí děti, jak se tam mají chovat. Děti si 

vybírají zboţí, dávají do košíku a nakonec musí zajet k pokladně a zaplatit. Takové typy 

programů postiţeným dětem vysvětlují, jak se postupuje v situacích, které jsou pro nás 

běţné, ale do kterých oni nikdy neměli moţnost přijít.  
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Obrázek 25: Program Méďa počítá firmy PETIT OS 

 

 

Obrázek 26: Program Méďa čte firmy PETIT OS 

 

Jako kompenzační pomůcky pro komunikaci se pouţívají tzv. komunikátory. Po-

můcky s hlasovým výstupem slouţí k podpoře komunikace. Tyto jednoduché pomůcky 

umoţňují opakovaně nahrát a opakovaně vyvolat jednoduchý vzkaz. Vzhledem ke své 

funkčnosti jsou určeny zejména pro práci s nemluvícími, u kterých se budují komunikační 

dovednosti. Osoba blízká postiţenému nahraje základní sadu vzkazů, které jsou doplněny 

odpovídajícími obrázky. V první řadě kláves jsou umístěny nejdůleţitější vzkazy (chci, 

nechci, umím, neumím, potřebuji pomoc apod.) vţdy doplněny grafickým symbolem. V 

dalších řadách jsou jiţ klávesy pro předměty, kterých se má informace týkat (jídlo, WC, 

pití, spánek, apod). Ty jsou opět zobrazeny obrázkem. Platí zde pravidlo, ţe základní (nej-
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důleţitější) vzkazy mají k dispozici delší dobu záznamu. Uţivatel pak tedy volí kombinaci 

kláves, která vystihuje obsah chtěného sdělení. V neposlední řadě jsou zde pak tlačítka pro 

volbu hlasitosti a přepínání úrovní. Tyto tabulkové komunikátory bývají pouţívány 

i v nemocničních zařízeních například u pacientů, kteří prodělali mozkovou mrtvici či ji-

nou závaţnou nemoc. Díky těmto komunikátorům se opět učí mluvit či alespoň mohou 

vyjádřit svá přání a potřeby. 

 

Obrázek 27: Komunikátor Go Talk 

4.6 Specifické poruchy učení a chování 

Specifické poruchy učení a chování zahrnují stavy jako je dyslexie, dysgrafie, dysor-

tografie, dyskalkulie, dyspinxie, dyspraxie, dysmúzie, ADHD, LMD, vývojová dysfázie 

atp. Jde o různorodou skupinu poruch, které předpokládají dysfunkci centrálního nervové-

ho systému.  

Pouţívá se speciálních programů, především her, které budou nenápadnou formou 

procvičovat některé dovednosti. Velmi důleţité ale je, aby měly děti radost ze svého výko-

nu.  

Tato postiţení si nekladou ţádné vysoké nároky na speciální technické vybavení.  
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ZÁVĚR 

Rozvoj ICT ovlivnil téměř všechny lidské činnosti. Dnes jiţ není moţné setkat se 

s přístrojem či oblastí, která by nebyla ovlivněna digitálními technologiemi. Vliv těchto 

technologií je jasně patrný i v oblasti výuky a vzdělávání. Mimo jiné umoţňuje kvalitnější 

ţivot lidem s handicapem a v pedagogice dovoluje výuku takovými metodami, které v his-

torii pedagogiky nemají obdoby.  

Ke své bakalářské práci jsem si vybral téma: Vyuţití digitálních technologií. Téma 

jsem si vybral nejen z toho důvodu, ţe Rámcový vzdělávací program pro gymnázia přináší 

nové a zajímavé vzdělávací oblasti, zejména ICT a digitální technologie, ale i proto, ţe se 

s digitálními technologiemi setkáváme dennodenně. Bakalářská práce by měla být pro-

spěšná z důvodu společenské poptávky po materiálech pro výuku témat. Z tohoto důvodu 

byly v rámci bakalářské práce vytvořeny výukové prezentace, které mají za cíl pomoci 

učitelům při výuce tohoto tématu. 

Bakalářská práce byla rozdělena do čtyř částí. V první části jsou popsány ICT a digi-

tální technologie z odborného hlediska, druhá část se zabývá Rámcovým vzdělávacím pro-

gramem pro gymnázia. Třetí část práce je zaměřena na popis prezentace, která je přiloţena 

na optickém disku a ve čtvrté části je analyzována moţnost propojení ICT a digitálních 

technologií pro jedince s handicapem, doplněna o fotografie a obrázky. 

Bakalářská práce má mít především praktický přínos. Protoţe je Rámcový vzdělávací 

program pro gymnázia relativní novinkou, nejsou ještě příliš vypracovány nebo rozšířeny 

učebnice a jakékoliv materiály k  tématům. Cílem prezentací nebylo udělat teoretický roz-

bor tématu, ale především usnadnit práci pedagogům při výuce. Výhoda prezentace je, ţe 

si pedagog můţe vybrat pouze tu část prezentace, kterou zrovna potřebuje a kterou bude 

vyučovat. Je pouze na rozhodnutí pedagoga, jak podobné učební pomůcky (multimediální 

prezentace, aplikace) do výuky zařadí. Kvalitní pedagog je schopen sám odhadnout, kterou 

aplikaci či prezentaci vybrat a jak ji nejlépe svým ţákům prezentovat. 

Při psaní bakalářské práce jsem získal mnoho zkušeností. Bylo velmi náročné zjistit a 

najít všechny podstatné informace a vybrat, co je důleţité, pravdivé, aktuální a hodnotné. 

Hlavním přínosem práce bylo, ţe jsem si osvojil spoustu nových poznatků nejen z oblasti 

ICT, ale i vyuţití ICT prostředků ţáků s handicapem, se kterými pracuji. Zavádění ICT do 
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vzdělávání a zejména do ţivota těmto lidem pomohlo nejvíce. Nezáleţí příliš na tom, ja-

kým handicapem nebo postiţením trpí, ICT jim jsou schopny umoţnit ţít mnohem hodnot-

nější ţivot, neţ tomu bylo dříve. 

Věřím, ţe úsilí věnované vytvoření této bakalářské práci, mi bude přínosem 

v budoucí praxi a pomůţe některým pedagogům při výuce. 
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ICT  Informační a komunikační technologie. 

RVP  Rámcový vzdělávací program. 

IKT  Informační a komunikační technologie. 
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