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ABSTRAKT 

Učebnice hrají v edukačním procesu velmi důležitou úlohu. Jsou nástrojem, pomocníkem, 

průvodcem i normou, proto je jejích výběr nebo tvorba velmi důležitý proces. Cílem 

diplomové práce je navrhnout učebnici IKT pro potřeby ZŠ Křižná, Valašské Meziříčí.  

První část shrnuje teoretické informace o učebnicích, jejich funkcích a hodnocení. 

Ve druhé části je provedeno hodnocení tří učebnic IKT pro základní školy. Závěr je 

věnován návrhu učebnice pro žáky a učitele naší školy. 

 

Klíčová slova: učebnice, učební text, hodnocení učebnic, výuka, kurikulum   

 

 

 

ABSTRACT  

Textbooks plays a very important role in education. They serve as tool and tutor, 

guidebook and gauge, so creating or choosing an appropriate one is very important. 

The target of this diploma thesis is to designed a textbook of the subjekt called Information 

and comunication technology for need of pupils and teachers of the basic school Křižná, 

Valašské Meziříčí. 

First part summons teoretical information about textbooks, their function and evaluation. 

In the second part is done an evaluation of three textbooks edited especially for czech basic 

school. The conclusion is given to suggestion of our own textbook which is specially 

tailored for the needs of our pupils and teachers. 

 

Keywords: texbook, teaching papers,  evaluation of texbooks, education, curicullum
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ÚVOD 

Každá doba klade na učitele vysoké nároky. Ta dnešní není výjimkou. Mění se styl života, 

návyky žáků, chování a přístup rodičů jak ke škole, tak k výchově. A k tomu všemu 

přichází školská reforma. Naposled proběhla reforma školství v takovém rozsahu 

na počátku osmdesátých let. Není divu, že pedagogové i laická sledují tyto změny 

s napětím. 

Nová reforma přináší učitelům velkou příležitost k prosazení se. Mají možnost 

spolurozhodovat o podobě vzdělávání, podílet se na spoluutváření edukačních procesů své 

školy. Na druhou stranu to samozřejmě představuje vyšší zodpovědnost za rozhodnutí. 

Učitel se nyní zabývá činnostmi, na které nebyl připraven. Kromě tvorby kurikulárních 

dokumentů, pravidelné povinnosti evaluace výuky a školy se také podílí na rozhodování 

o zařazení učiva do ročníků, o základním a rozšiřujícím učivu, a mimo jiné tak o výběru 

učebnic. 

Na trhu je celá řada učebnic, v České republice je více než 50 nakladatelství, které se 

vydáváním učebnic zabývají. Několikrát ročně nám posílají na ukázku učebnice do školy. 

Není lehké z toho množství barevných a nápaditých učebnic vybrat tu nejlepší. Jak ale 

vybrat správnou učebnici? Pro základní školu je nákup učebnic finančně náročný, většina 

učebnic se kvůli návaznosti učiva v jednotlivých ročnících prodává jako ucelená řada. 

Výměna učebnice pro určitý předmět je pro učitele časově náročné a chyba ve výběru by 

měla nepříjemné důsledky pro výuku. 

Je paradoxní, že v nové reformě je kladen velký důraz na rozvoj dovedností žáků v oblasti 

informační a komunikační technologie (IKT), ale právě tento obor je co do učebnic 

zastoupen sporadicky. V knihkupectvích přetékají regály s knihami o výpočetní technice, 

ale učebnice IKT pro základní školu se zde hledají těžce. 

Vyučuji předměty související s prací s počítačem více než pět let. Na začátku mého 

působení existovala jediná učebnice určená základním školám – Praktické činnosti – Práce 

s počítačem (Rambousek, 2003) z nakladatelství Fortuna. Tato učebnice je podle mého 

názoru nevhodná vzhledem k věku žáků a rozsahu výuky. V té době však jiné učebnice 

nebyly, existovaly pouze různé přehledy (např. Informatika v kostce) a návody (např. Jak 

na počítač), ale učebnice ve formě didaktického prostředku na trhu nebyla. Proto jsem si 

připravovala materiály pro výuku sama s využitím odborných knih a internetu. Vznikaly 
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různé pracovní listy a prezentace pro mé žáky. Stále častěji mě napadala myšlenka tyto 

podklady sjednotit do nějakého celku, která vyústila v potřebu napsat vlastní učebnici. 

V současnosti se však na trhu několik učebnic Informatiky pro základní školy objevilo. Je 

tedy otázkou, zda má smysl psát další. Při letmém seznámení s těmito knihami se 

domnívám, že neodpovídají potřebám naší školy a že přes veškerou snahu autorů nesplňují 

kriteria dobrého učebního textu. 

Psaní učebnice je dlouhodobý projekt. Pokud by se ukázalo, že trh disponuje učebnicí 

vhodnou pro potřeby naší školy, byla by moje práce zbytečná. Z toho důvodu jsem se 

rozhodla nejprve prozkoumat trh, detailněji analyzovat dostupné učebnice podle 

nejrůznějších kriterií a teprve pak se rozhodnout, zda má smysl napsat celou učebnici, 

nebo zůstat u pomocných učebních textů. 

Cílem mé diplomové práce je navrhnout učebnici IKT, která respektuje všechny didaktické 

zásady. Měla by být pomůckou a vítanou změnou pro mé žáky a pomocníkem pro kolegy.  

V teoretické části se zabývám otázkami, které s problematikou učebnic souvisejí. Kromě 

samotné učebnice a jejího zařazení do systému edukačních konstruktů je nutné popsat 

kurikulum, neboť kvalita a funkčnost učebnice je s kurikulem, zvláště pak s rámcovým 

vzdělávacím programem úzce propojena. Samostatnou kapitolu tvoří hodnocení učebnic.  

V praktické části je stěžejní kapitolou výzkum učebnic. Cílem výzkumu bylo získat 

podklady pro rozhodnutí, zda v projektu psaní učebnice pokračovat. Zároveň slouží jako 

inspirace pro psaní učebních textů. 
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I.  TEORETICKÁ ČÁST 
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1 POJETÍ ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ  

V roce 2005 byl přijat nový školský zákon. Je zde snaha opustit dosavadní způsob 

vzdělávání a přizpůsobit se novým společenským a ekonomických podmínkám. V novém 

školském zákoně se výrazně mění pojetí základního vzdělávání. Pojetí základního 

vzdělávání lze chápat jako komplexní představu o způsobu naplňování aktuálních a 

perspektivních vzdělávacích potřeb žáků ve věku 6 až 15 let. Vychází z cílů základního 

vzdělávání a současně z reálných možností zajistit vzdělávání v daných společenských a 

ekonomických podmínkách. [1] 

Tyto změny bývají označovány jako reforma školství nebo také jako kurikulární reforma. 

1.1 Kurikulum 

Samotný pojem kurikulum 1 je u nás poměrně nový. Shodnout se na definici nebo obsahu 

je problém nejen v našich zemích. Existovaly pokusy o vymezení pojmu kurikulum, 

ale doposud jeho pojetí není jednoznačně ustáleno. Průcha [2] nabízí hned několik definic. 

Pokrývají celé rozpětí možných výkladů – od označení samotného učebního plánu 

(kurikulum jako vzdělávací program), až po označení všech činností, které žák ve škole 

dělá, nebo které se ke škole vztahují. V podstatě může pojem kurikulum nabývat významu 

vzdělávacího programu, resp. průběhu studia a jeho obsahu, resp. obsahu veškeré 

zkušenosti žáka souvisejícího se školou. 

Zavedení pojmu „kurikulum“ v naší pedagogice má význam pro komplexní řešení cílů, 

obsahu, strategií a metod, způsobů organizace a hodnocení školního vzdělávání. [3] 

Důležité je, že kurikulum není statické, jde o dynamický proces.  

Kurikulum se opírá o čtyři pilíře evropské vzdělanosti2: 

1) Učit se poznávat 

2) Učit se jednat 

3) Učit se spolupracovat (žít ve společnosti) 

4) Učit se žít – být. [4] 

                                                

 

1 Z lat. Currere – znamená běžeti 
2 Zveřejněné na konferenci UNESCO r. 19979 Delorsem 
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1.2 Kurikulární dokumenty 

Nové principy kurikulární politiky jsou zformulovány v Národním programu rozvoje 

vzdělávání v ČR3 a zakotveny v Zákoně o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání. Jsou tvořeny na dvou úrovních – státní a školní. 

Na státní úrovni je základním dokumentem národní program vzdělávání. Ten vymezuje 

počáteční vzdělávání jako celek. Pro jednotlivé etapy vzdělávání (předškolní, základní a 

střední vzdělávání) jsou na státní úrovni definovány rámcové vzdělávací programy (RVP), 

které vycházejí ze čtyř pilířů evropské vzdělanosti. Na úrovni škol jsou pak rozpracovány 

školní vzdělávací programy (ŠVP). Podle nich se uskutečňuje vzdělávání na jednotlivých 

školách (Obr. 1). 

 

Obr. 1 Systém kurikulárních dokumentů (vlastní zpracování) 

Národní program vzdělávání, rámcové vzdělávací programy i školní vzdělávací programy 

jsou veřejné dokumenty přístupné pro pedagogickou i nepedagogickou veřejnost. 

 

                                                

 

3 Ozn. jako Bílá kniha 
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1.2.1 Národní kurikulum 

Znamená komplexní systém řízení obsahu školního vzdělávání na celonárodní úrovni. [2] 

Systém národního kurikula v sobě zahrnuje: 

− Vymezení obsahu vzdělávání 

− Stanovení standardů vzdělávání (cílových i evaluačních) 

− Zřízení a fungování institucí a nástrojů, jimiž se realizují obsah a standardy 

vzdělávání 

− Vytvoření vztahů mezi systémem národního kurikula a veřejnosti (zvláště 

rodičovskou) 

1.2.2 Vzdělávací program 

Součástí kurikula je vzdělávací program. Je to text, který má komplexní náplň. Vymezuje 

obvykle následující složky: 

− Koncepce vzdělávání pro vzdělávací soustavu celé země nebo pro určitý druh školy 

− Cíle tohoto vzdělávání 

− Učební plán, tj. seznam vyučovacích předmětů 

− Učivo, resp. témata učiva v jednotlivých předmětech 

− Cílové standardy, formulované např. jako požadavky na to, co se mají žáci naučit 

v určitém ročníku či stupni školy 

− Implementačí plán, tj. seznam kroků, jimiž bude program uváděn do praxe. 

Vzdělávací programy v ČR: 

− Vzdělávací program Základní škola 

− Vzdělávací program obecná škola (dříve Vzdělávací program občasnká škola a 

Vzdělávací program obecná škola) 

− Vzdělávací program Národní škola 

Všechny tyto tři kurikulární modely vychází ze závazného hlavního dokumentu – Standard 

základního vzdělávání. [2] Každá škola si volí jeden z těchto programů. Převažuje 

Vzdělávací program Základní škola, který používá 85 % škol. [5]  



UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2009 16 

 

1.3 Rámcový vzdělávací program 

Dokument, který vymezuje obsah a rozsah vzdělávání na daném stupni je nazývá Rámcový 

vzdělávací program (RVP). Je rozpracovaný zvlášť pro předškolní vzdělávání (RVP PV), 

základní vzdělávání (RVP ZV), gymnaziální vzdělávání (RVP GV), odborné vzdělávání 

(RVP SOV) a ostatní (např. speciální vzdělávání).  

V další části se budu zabývat pouze RVP ZV. Byl schválen MŠTM v roce 2005, je určen 

všem základním školám, včetně těch, které vzdělávají žáky s lehkým mentálním 

postižením, a víceletým gymnáziím. [6] Je rozdělen do čtyř částí. 

Část A vymezuje RVP ZV v systému kurikulárních dokumentů, popisuje tendence 

ke vzdělávání a principy RVP ZV. 

Část B obsahuje charakteristiku základního vzdělávání, povinnosti školní docházky, 

hodnocení výsledků vzdělávání aj. 

Část C je stěžejní část dokumentu, vysvětluje pojetí a cíle základního vzdělávání, klíčové 

kompetence, vzdělávací oblasti, průřezová témata, rámcový učební plán. 

Část D pojednává o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Pro učitele představují vodítko při sestavování školního vzdělávacího programu (ŠVP) a je 

pro školy závazný. 

1.3.1 Klíčové kompetence 

Při vzdělávání je kromě určitého množství poznatků nezbytné vést žáky k dovednostem, 

návykům a schopnostem, které jsou důležité nejen při učení. Nejdůležitější vlastnosti jsou 

nazvány klíčové kompetence4. Při přesné definici klíčových kompetencí narážíme na stejný 

problém jako u všech ostatních pojmů. Kompetence znamená podle slovníku cizích slov 

obor působnosti, dosah pravomocí, ale také ucházení se oč. [7] V případě školy tedy 

kompetence představují to, oč má učitel i žák usilovat při vzdělávání. 

„Klíčové kompetence představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a 

hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti.“ [8]   

                                                

 

4 Kompetence – příslušnost, obor působnosti, dosah pravomocí, ucházení se oč. [7] 
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Seznam klíčových kompetencí je psán v řeči žáka a popisuje, jakých kvalit má žák 

dosáhnout na konci základního vzdělávání.  

Pro základní vzdělávání jsou za klíčové kompetence považovány kompetence: 

− K učení 

− K řešení problémů 

− Komunikativní 

− Sociální a personální 

− Občanské. 

Přehled kompetencí pro ZŠ spolu s oblastmi, které mají být u žáků prostřednictvím výuky 

rozvíjeny, jsou uvedeny na schématu (Obr. 2). 

 

Obr. 2 Přehled klíčových kompetencí pro základní vzdělávání (vlastní zpracování) 

Rozvíjení kompetencí má být protikladem pamětného osvojování poznatků a mají mít 

integrativní nebo metapředmětový charakter. [3] Získání klíčových kompetencí je tedy 

pro žáka jakýmsi základem, na kterém může pak celý život stavět. Pro učitele má 

definování klíčových kompetencí taky význam. Dává mu představu, k čemu má být žák 

veden v rámci výchovné složky vyučovacího procesu.  

Získávání a rozvoj klíčových kompetencí je záležitost dlouhodobá a nekončící. Jednotlivé 

kompetence nejsou izolované, navzájem se doplňují, resp. překrývají. Procházejí napříč 

předměty a dalšími aktivitami školy. Povinností učitele při plánování výuky je brát na 

rozvoj klíčových kompetencí zřetel. 
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1.3.2 Vzdělávací oblasti 

Dříve bylo vyučování rozděleno podle předmětů. Tato praxe vedla k mnoha 

nepříjemnostem. Typickým příkladem byla duplicita učiva a izolovanost. Například úlohy 

o pohybu byly zařazeny jak do předmětu fyzika, tak do hodin matematiky. Pokud učitel 

matematiky neučil zároveň fyziku, používal pro řešení úloh jiné značení, „nefyzikální“ 

postupy a žáci nabyli dojmu, že se jedná o jinou látku a jiný problém. Vnímali pak 

jednotlivé předměty odděleně. RVP tento problém odstranil sloučením blízkých předmětů 

do bloku - vzdělávací oblasti.  

Vzdělávání se dělí na devět vzdělávacích oblastí: jazyk a jazyková komunikace, 

matematika a její aplikace, Informační a komunikační technologie, člověk a jeho svět, 

člověk a společnost, člověka příroda, umění a kultura, člověk a zdraví, člověk a svět 

práce.Vzdělávací oblasti jsou vymezeny Charakteristikou vzdělávací oblasti, která 

vyjadřuje postavení a význam vzdělávací oblasti a charakterizuje obsah jednotlivých 

oborů. Cílové zaměření pak vymezuje, k čemu je žák veden v dané oblasti, aby dosahoval 

klíčových kompetencí. 

V rámci každé oblasti může být jeden nebo i více předmětů (vzdělávací obor), které jsou 

obsahově blízké. Např. ve vzdělávací oblasti Člověk a kultura mohou být zahrnuty 

vzdělávací obory Dějepis, Výchova k občanství, Rodinná výchova atd. 

Vzdělávací obor je definován očekávanými výstupy a učivem (Obr. 3).  

 

Obr. 3 Vzdělávací oblast 
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Očekávané výstupy vymezují základní množství znalostí a dovedností, které žák musí 

v daném roce získat. Pro zjednodušení distribuce vzdělávacího obsahu do jednotlivých 

ročníků, byly zavedeny pro každý stupeň dvě období (Tab. 1).  

Tab. 1 Rozdělení vzdělávání na období 

Stupeň I. II. 

1. období 1. – 3. ročník 6. – 7. ročník 

2. období 3. – 5. ročník 8. – 9. ročník 

Očekávané výstupy Závazné - na konci 5. ročníku Závazné - na konci 9. ročníku 

 

1.3.3 Průřezová témata 

Smyslem průřezových témat je identifikovat společné oblasti, náměty, činnosti ve výchově 

a vzdělávání, která mají sloužit k rozvoji klíčových kompetencí.  

Celkem je do RVP ZV zařazeno šest průřezových témat: Osobnostní a sociální výchova, 

Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních 

souvislostech, Multikulturní výchova, Environmentální výchova, Mediální výchova.  

1.4 Školní vzdělávací program 

Na základě RVP si každá škola tvoří vlastní školní vzdělávací program (ŠVP). Je to první 

příležitost, kdy všichni pedagogové ve vlastní škole tvoří ucelený vzdělávací program. 

Díky tomu je přizpůsoben potřebám a podmínkám každé školy. Výhodou ŠVP je lepší 

spolupráce v kolektivu školy, možnost aplikovat vlastní zkušenosti a poznatky z konkrétní 

školy a definovat vlastní představy o nejlepším způsobu realizace vzdělávání.  

Tento dokument je pro školy povinný. 

1.5 Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie 

Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie (IKT) je zaměřena na rozvíjení 

počítačové gramotnosti žáků. Hlavní důraz je kladen na práci s informací, 

tj. na vyhledávání, kritické posouzení a zpracování informací. Tuto dovednost má pak žák 

uplatnit při vzdělávání. Svou podstatou tato oblast zasahuje do všech ostatních 

vzdělávacích oblastí. 
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Cílem IKT má být utváření a rozvíjení klíčových kompetencí prostřednictvím práce 

s výpočetní technikou. RVP uvádí řadu znalostí, dovedností a návyků, které má žák 

na konci školní dochází získat. Vzdělávací obsah je rozdělen na první a druhý stupeň.  

Na 1. stupni mají žáci získat základy práce s počítačem, mají umět vyhledávat informace a 

naučit se komunikovat prostřednictvím běžných komunikačních zařízení. Na 2. stupni mají 

tyto znalosti dále rozvíjet. Na každém stupni je kladen největší důraz na práci 

s informacemi a komunikaci. 

Na rozdíl od jiných oblastí v RVP jsou vzdělávací obsah, výstupy i učivo velmi obecně 

zadané. To je žádoucí, protože každá škola má jiné personální a technické vybavení, jiné 

projekty, žáci se potýkají s jinými problémy vyplývající z umístění školy ve městě 

i regionu, mají jiné zájmy.  
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2 EDUKAČNÍ KONSTRUKTY A JEJICH STRUKTURA  

Kurikulární dokumenty charakterizují obsah vzdělávání. Konkrétní postupy, nástroje a 

způsoby naplnění kurikula se uskutečňují prostřednictvím edukačních konstruktů. 

2.1 Edukace 

Ve slovníku cizích slov pod heslem edukace najdeme pojem výchova. [7] Úplně první 

význam toho slova ale pochází z latinského jazyka educare a znamená vedení vpřed, 

vedení ven, překonání horizontů. [9] Nejde tedy jen o výchovu.  

Edukace vyjadřuje výchovné působení při osvojování si vědomostí a poznatků ve škole. 

Všechny činnosti vedoucí k učení se označují jako edukační procesy. Ty probíhají 

v edukačním prostředí a opírají se o teoretické prostředky, zvané edukační konstrukty. 

2.2 Edukační konstrukty 

Edukačním konstrukty jsou všechny takové teorie, modely, plány, scénáře, předpisy a jiné 

teoretické výtvory, které nějakým způsobem určují, či ovlivňují reálné edukační procesy. 

Krátce lze edukační konstrukt charakterizovat jako výtvor zkonstruovaný pro specifické 

účely edukace. 

Struktura edukačních konstruktů zahrnuje kurikulární projekty, didaktické prostředky, 

školní didaktické texty a učebnice (Obr. 1). 

 

Obr. 4 Systém edukačních konstruktů (podle [10]) 
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Cílem edukačních konstruktů je spojit souhrn znalostí se schopností prakticky nabyté 

znalosti aplikovat. 

2.3 Kurikulární projekty  

V kurikulárním projektu škola, resp. její vedení specifikuje způsob, jakým naplní a 

realizuje kurikulum. Projekt schvaluje rada školy. [2]  

2.4 Didaktické prostředky 

Didaktickými prostředky je rozuměno vše, co vede ke splnění výchovně vzdělávacích cílů. 

Dělíme je na materiální a nemateriální.  

Nemateriální didaktické prostředky jsou např. vyučovací metody. Materiální didaktické 

prostředky jsou nazývány učební (vyučovací) pomůcky (Obr. 5). 

 

Obr. 5 Systém didaktických prostředků [11] 

2.5 Školní didaktické texty 

Školní didaktické texty jsou materiály (verbální a obrazové podklady), které byly 

vytvořeny pro účely edukace. Důležité při jejich tvorbě není jen obsah a to, co se z nich 

žáci naučí, ale i didaktická stránka, tedy jak se to naučí.  

Kromě učebnic a metodických příruček jsou do kategorie didaktických textu zařazeny také 

jazykové příručky, zpěvníky, atlasy atd. (Obr. 6). 
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Obr. 6 Didaktické texty (textové materiály) (2) 

2.6 Učebnice 

Na první pohled by se mohlo zdát, že běžným učebnicím „zvoní hrana“. Jak ale uvádí 

Průcha v Moderní pedagogice [2]: „Učebnice nejen že nemizí ze škol, nýbrž nastává 

dokonce bouřlivý rozvoj jejich využívání.“ 

Učebnice stále mají svou funkci, jen se mění způsob jejího používání. Více se dnes 

kombinuje učebnice s jinými multimediálními prostředky. Rozhodně nelze očekávat, 

že internet nebo počítačové výukové programy nahradí klasickou papírovou učebnici. 

Na druhou stranu učebnice již nebude mít postavení zprostředkovatele informací pro žáky. 
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3 UČEBNICE 

Učebnice je velmi důležitým edukačním konstruktem. Zprostředkovává žákům poznatky 

vědy, pro učitele představuje důležitou didaktickou pomůcku. Zároveň vymezuje obsah a 

rozsah vzdělávání a je scénářem, s jehož pomocí společnost reguluje edukační procesy 

v prostředí školy. Z výše uvedených důvodů jsou vázány na ideologické a politické 

principy jednotlivých zemí. [2] 

3.1 Definice učebnice 

Existuje řada definic učebnice.  

Například podle Wahly „učebnice vychází z obsahové normy učebních osnov a vymezuje a 

konkretizuje obsah a rozsah učiva daného vyučovacího předmětu v daném postupném 

ročníku.“ [1]  

Průcha v [10] definuje učebnici jako „prostředek vyučování a učení v knižní formě, 

ve kterém jsou určitá odborná témata a okruhy daného předmětu metodicky uspořádány a 

didakticky ztvárněny tak, že umožňuje učení.“ 

Učebnice lze vymezovat a zkoumat v rámci různých didaktických prostředků. 

3.2 Funkce učebnice 

Funkcí učebnice se rozumí role, předpokládaný účel, který má tento didaktický prostředek 

plnit v reálném edukačním procesu. [10] 

3.2.1 Hlediska dělení učebnic  

V literatuře najdeme dělení funkcí učebnic podle nejrůznějších hledisek. 

a) Z funkčního hlediska vnímáme učebnice 

− jako prvek kurikulárního projektu: učebnice pomáhá vymezit obsah učiva, odděluje 

podstatné učivo od rozšiřujícího.  

− jako kriterium ve vzdělávacím programu: žáci mají získat dovednost s učebnicemi 

zacházet, orientovat se v jejich textu aj.  

− jako didaktický prostředek: Didaktický prostředek je vše, co vede ke splnění 

výchovně vzdělávacích cílů. Kromě klasických učebnic můžeme do textových 

materiálů zahrnout i metodické příručky, jazykové příručky. Skalková v [12] píše: 
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„Učebnice představuje významnou etapu didaktické transformace kulturních 

obsahů do školního vzdělávání“. 

b) Podle uživatelů rozlišujeme funkci učebnice 

− pro žáky jako zdroj obsahu vzdělávání, ale také pramen, z něhož se žáci učí, 

tj. osvojují si nejen určité poznatky, ale i jiné složky vzdělávání (dovednosti, 

hodnoty, normy, postoje), 

− pro učitele jako podklad pro plánování obsahu učiva, přímou prezentací tohoto 

obsahu ve výuce, hodnocení vzdělávacích výsledků žáků aj.  

c) Podle postavení ve vyučovacím procesu plní učebnice 

− funkci prezentace učiva, představuje soubor informací, s nimiž žáci a učitelé 

pracují, 

− funkci řízení učení a vyučování, jedná se tedy o didaktický prostředek, který řídí 

jednak žákovo učení (pomocí otázek, úkolů), jednak učitelovo vyučování 

(například tím, že udává proporce učiva vhodné pro určitou časovou jednotku 

výuky), 

− funkci organizační (orientační) – učebnice uživatele orientuje o způsobech svéh 

využívání (např. pomocí pokynů, rejstříku či obsahu). [2]  

3.2.2 Funkčně strukturální analýza  

Podrobnější dělení funkcí používá funkčně strukturální analýza. Podle D. D. Zujeva [10] 

má plnit učebnice osm funkcí: 

1. Informační funkci – učebnice vymezuje obsah vzdělávání (obsah, rozsah, 

dávkování informací určených k osvojování pro žáky). 

2. Transformační funkci – didaktická transformace odborných informací 

z určitého vědního oboru tak, by byly přístupné žákovi. 

3. Systematizační funkci – učebnice rozčleňuje učivo podle určitého systémlu 

do jednotlivých ročníků či stupňů školy a vymezuje posloupnost jednotlivých 

částí učiva. 

4. Zpevňovací a kontrolní funkci – umožňuje žákům pod vedením učitele 

osvojovat si určité poznatky a dovednosti, procvičovat je a eventuelně i 

kontrolovat (pomocí úkolů aj.) jejich osvojení. 

5. Sebevzdělávací funkci – učebnice stimuluje žáky k samostatné práci s učebnicí 

a vytváří u nich učební motivaci a potřeby poznávání. 
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6. Integrační funkci – poskytuje základ pro chápání a integrování těch informací, 

které žáci získávají z různých jiných pramenů. 

7. Koordinační funkci – učebnice zajišťuje koordinaci při využívání dalších 

didaktických prostředků, které  na ni navazují. 

8. Rozvojově výchovnou funkci – učebnice přispívá k vytváření různých rysů 

„harmonicky rozvinuté osobnosti“ žáků (např. k formování estetického vkusu). 

Podobně dělí funkce učebnic J. Mikk. Kromě funkcí ještě přidává charakteristiku částí 

učebnice. [13] 

 

Obr. 7 Funkce a charakteristika učebnic (vlastní zpracování)  
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3.3 Struktura učebnice 

Strukturou učebnice rozumíme jednotlivé části učebnice (komponenty) a jejich vzájemné 

vazby. Strukturou učebnic se zabývá teorie strukturních komponentů. Základem je tu 

pojetí, podle kterého je učebnice hierarchicky členěným systémem, jehož jednotlivé 

komponenty plní ve vzájemné propojenosti a s využitím specifických vyjadřovacích 

prostředků různé funkce učebnice. Tyto komponenty je možno v učebnici identifikovat, 

exaktně analyzovat a tak učebnici celkově vyhodnocovat. [10] 

Nejčastěji bývá v literatuře uváděn model s rozdělením na textovou a netextovou složku.  

 

Obr. 8 Obecný model struktury učebnice (vlastní zpracování) 

 

Mnohem podrobnější členění s ohledem na měření didaktické vybavenosti učebnic používá 

Průcha. [2] Ve struktuře učebnic rozlišuje 36 komponentů, z nichž každý přispívá 

k realizaci určité funkce a je vyjádřen buď verbálně, nebo obrazově. Ve struktuře rozlišuje 

aparát prezentace učiva, řídící učení a aparát orientační. Jednotlivé komponenty jsou 

uvedeny na schématu (viz Obr. 9). 
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Obr. 9 Struktura učebnic podle Průchy [2] 
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4 HODNOCENÍ  A VÝZKUM UČEBNICE 

Výzkum a hodnocení učebnic není v naší historii neobvyklé. Již před druhou světovou 

válkou u nás byly prováděny Příhodou v roce 1927. [12] V současné době dochází 

k oživení zájmu o výzkum učebnic. Nejčastěji zkoumanými a hodnocenými učebnicemi 

jsou učebnice zeměpisu, dějepisu a fyziky. Srovnej viz [14], [15].  

Při hodnocení učebnice se oblast výzkumu zaměřuje na tři hlediska: 

- Hledisko předmětu (co na učebnici zkoumat) 

- Hledisko účelovosti (proč učebnice zkoumat) 

- Hledisko metod (jak učebnici zkoumat) 

4.1 Předmět výzkumu učebnic 

Z hlediska předmětu můžeme u učebnic zjišťovat několik oblastí. Jsou to vlastnosti 

učebnic, jejich fungování, výsledky a efekty učebnic, predikce o fungování učebnic a 

modifikaci parametrů učebnic (Obr. 10).  

 

Obr. 10 Předmět výzkumu učebnic (vlastní zpracování podle [10]) 

4.1.1 Vlastnosti učebnic 

Vlastnostmi jsou pojmenovány různé základní rysy kvality učebnice. V případě vlastností 

zkoumáme komunikační, obsahové a ergonomické parametry.  
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Komunikační parametry rozhodují o obtížnosti učebnice ve smyslu sdělitelnosti učiva 

prezentovaného textem.  Zahrnují verbální i neverbální prostředky. Kromě samotné 

sdělitelnosti je v rámci těchto parametrů posuzováno i množství a dávkování učiva. 

Analýza komunikačních parametrů je nejrozvinutější oblastí empirického výzkumu 

učebnic jakožto edukačních textů u nás i v zahraničí. [10] 

Při analýze obsahových vlastnosti učebnic se sleduje povaha, struktura, vztahy. Obsah 

musí odpovídat kurikulárním dokumentům. Proto se zkoumá transformace poznatků vědy 

do obsahu učebnic, prezentace hodnotových orientací, postojů a kulturních vzorců a 

persuasivní aspekty učebnic, tj. emocionální a personifikující prostředky.  

Ergonomické parametry učebnic jsou známy od 70. let minulého století. Učebnice musí 

být pro žáky vyhovujícím pracovním nástrojem. V této oblasti se posuzuje písmo, použití 

barev a orientační aparát učebnice. U nás se tato analýza neprovádí, ačkoliv ergonomické 

prvky jsou v učebnicích zastoupeny. [10] 

4.1.2 Fungování učebnic 

Analýza fungování učebnic je zaměřena na procesuální stránku učebnice. Zabývá se např. 

zjišťováním, jak učitelé využívají učebnice pro plánování vyučování, při jeho realizaci, 

jako zdroj pro hodnocení učebních výsledků žáků. Výzkumy se zabývají také názory a 

postoji uživatelů k učebnicím.  

4.1.3 Výsledky a efekty učebnic 

Při zkoumání výsledků a efektů učebnic je zjišťují změny ve vědění subjektů, změny 

v jejich postojových, hodnotových a jiných vlastnostech subjektů. 

4.2 Metody zkoumání učebnic 

Podle Průchy existuje přes 300 výzkumných metod a dílčích technik aplikovaných 

při analýze a evaluaci učebnic. [15]  

Tyto metody lze rozdělit do několika celků: 

1) Metody kvantitativní – používají různé statistické procedury a nástroje. 

2) Metody obsahové analýzy – zaměřují se na kvalitativní vlastnosti učebnic, 

především obsah. 
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3) Metody dotazovací – slouží k shromažďování a vyhodnocování výpovědí o různých 

vlastnostech učebnic a jejich fungování v edukačním procesu. 

4) Metody observační – jde o různé typy pozorování. 

5) Metody testovací – aplikují různé speciální testy pro určité soubory žáků. 

6) Metody experimentální – zjišťují, jak se projevují modifikace učebnic. 

7) Metody komparativní – porovnávání dvou nebo více učebnic z určitého hlediska. 

Zvláštním typem těchto metod jsou mezinárodní srovnávací výzkumy. 

4.2.1 Analýza učebnic 

Analýze a výzkumu učebnic se věnovala zvýšená pozornost od konce 70. let a to nejen 

u nás, ale všude ve vyspělých zemích. U nás byly v 70. – 80. letech formulovány některé 

problémy vztahující se k učebnicím a práci s nimi. Hlavními prvky v rozborech bylo 

sledování složitosti a obtížnosti učebnic, dále složení autorských kolektivů, byly nastoleny 

otázky psychologie didaktické ilustrace aj.  [12]   

Dnes je nejčastěji prováděna analýza na základě komponent. 

Pole Pingela V „List of Criteria for Analysis“ [16] je rozdělení  analýzy učebnic sledující: 

1) Učebnicové komponenty 

− Edukační systém 

− Kurikulum 

− Schvalovací procedury 

− Struktura nakladatelství 

2) Kriteria formátu 

− Bibliografické odkazy 

− Cílová skupina (podle úrovně a typu školy) 

− Šíření informací 

3) Druh textové (způsobu) prezentace 

− Autorovy záměry 

− Popis autorského textu 

− Ilustrace/fotografie/mapy 

− Tabulky, statistiky 

− Zdroje 

− Cvičení, příklady 
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4) Analýza obsahu 

− Faktická správnost, kompletnost, chyby 

− Aktuálnost 

− Dělení témat, vyváženost, reprezentativnost 

− Míra diferenciace 

− Proporcionalita faktů a názorů (interpretace) 

5) Perspektivy prezentace 

− Srovnávací/ kontrastní cesta (postoje) 

− Orientace v problému 

− Racionálnost/evokace emocí 

4.3 Trh učebnic v ČR 

Liberalizace přinesla velký rozmach vydávání nejrůznějších učebnic a učebních pomůcek. 

Učitelé a ředitelé škol při výběru učebnic nebo učebnicových řad nemají lehkou pozici. 

Jediným vodítkem pro nákup vhodných učebnic je schvalovací doložka ministerstva 

školství. 

4.3.1 Schvalovací doložka 

Hodnocením učebnic se systematicky žádná instituce nezabývá. Jediným regulátorem jsou 

schvalovací doložky MŠMT. Ta ale nezaručuje kvalitu učebnice, ale pouze soulad s cíli 

vzdělávání stanovenými školským zákonem, vzdělávacími programy a právními předpisy. 

Seznam učebnic, které mají platnou doložku, zveřejňuje ministerstvo ve Věstníku 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a na internetových stránkách ministerstva. 

Schvalovací doložka se obvykle vydává na dobu 6 let. Uplynutí doby platnosti doložky 

však v žádném případě neznamená, že učebnici nelze již dále používat. Rozhodnutí 

o používání či nepoužívání jakékoliv učebnice je zcela na úvaze ředitele školy. [17] 

Recenzenti hodnotí: 

- Celkový soulad učebnice s obecnými a základními kurikulárními dokumenty 

- Odbornou správnost obsahu učebnice 

- Přiměřenost učebnice věku a dosaženým kompetencím žáků 

- Metodické a didaktické zpracování učebnice 
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4.3.2 Výběr učebnic 

V ČR existuje 63 vydavatelství pro ZŠ. Vybrat si z jejich široké nabídky je velmi složité. 

Mnohdy ale vydavatelství spoléhají na první dojem a věnují velkou pozornost tomu, jak 

učebnice vypadají. Podle průzkumu však atraktivní design a vnější vizuální přitažlivost 

učebnice nezaručují její kvalitu jako edukační médium. 

Rolí učitelů při výběru učebnic základních a středních škol se zabývala v roce 2004 

např. Sikorová. [14] Zjistila, že se učitelé podíleli na výběru 73% učebnic, se kterými 

pracovali v daném školním roce. Potvrdila hypotézu o vztahu mezi možností učitele 

vybírat učebnici pro svou výuku a spokojeností při jejich výběru. Nejvýznamnějšími 

vlastnostmi pro učitele byla přehlednost, přiměřená obtížnost a rozsah učiva a odborná 

správnost prezentovaných poznatků. Přitom preference kriterií nezávisela na délce praxe 

učitele, vyučovacím předmětu ani aprobovanosti učitele. Na základě tohoto výzkumu 

Sikorová navrhla všeobecná kriteria pro výběr učebnic. 

4.3.3 Tvorba vlastních učebnic 

Školy mohou při výuce kromě učebnic a učebních textů uvedených v Seznamu používat 

i další učebnice a učební texty, pokud nejsou v rozporu s cíli vzdělávání stanovenými 

školským zákonem, vzdělávacími programy nebo právními předpisy a pokud svou 

strukturou a obsahem vyhovují pedagogickým a didaktickým zásadám vzdělávání. 

O použití a výběru učebnic a učebních textů rozhoduje ředitel školy, který zodpovídá 

za splnění uvedených podmínek. [18] 

Některé školy proto volí cestu publikace vlastních učebnic. Většinou se jedná 

o specializované školy s úzce profilovými obory. Náklady na vydání takových učebnic by 

mnohonásobně převýšili cenu, za kterou by je byl ochoten zákazník koupit. Někteří 

ředitelé škol naopak spolupracují a vydávají společně učebnice, z nichž některé již mají 

schvalovací doložku. Existují granty MŠMT, které mají podporovat vydávání 

nízkonákladových učebnic. 

Husník v [19] tvrdí: „Nesporným znakem kvality moderní odborné školy je schopnost 

učitelského sboru vyprodukovat vlastní učební texty a učební pomůcky. Idea školního 

vzdělávacího programu (v souladu s rámcovými vzdělávacími programy) k tomu doslova 

vybízí“. 
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5 JAK PSÁT UČEBNICI 

Pro tvorbu učebnic existují základní regulující činitele. Jedním jsou oficiální kurikulární 

dokumenty. Pro základní vzdělávání to jsou Standard základního vzdělávání a vzdělávací 

programy, především Vzdělávací program – Základní škola, obsahující učební osnovy 

jednotlivých předmětů. Vymezují sice obsahovou náplň nových učebnice, ale neřeší 

didaktické a komunikační ztvárnění. Druhým regulátorem jsou oficiální kriteria 

pro posuzování rukopisů učebnic ke schvalovacímu řízení. MŠMT ČR vydalo Osnovu 

pro vypracování odborného posudku určenou lektorům rukopisů. 

5.1 Vliv ŠVP na tvorbu vlastních učebních textů 

Podle Voněla [20] výuka podle ŠVP výrazně pozitivně ovlivnila frekvenci využívaní a 

tvorby vlastních učebních textů, učební texty jsou pomůckou aktivní a efektivní výuky jak 

pro žáky, tak pro učitele. Zároveň tvorba vlastních učebních textů s sebou přinesla i větší 

kritičnost vyučujících k používaným učebnicím a zjištění, že existuje možnost chybějící 

materiály (také za pomoci žáků) vytvořit a efektivně využívat ve výuce. Zároveň však 

dodává, že vytvářet učební texty rozsáhlejšího charakteru, např. vlastní učebnice, se stejně 

jako výuka bez učebnic v praxi neosvědčilo. Nejvíce využívanými se staly především 

pracovní listy, které je možné využít přímo pro určité pasáže výuky.  

Významný je také fakt, že pokud se žáci mohli na tvorbě učebních textů nějakým 

způsobem buď podílet, nebo je vytvářet celé sami, byla jejich efektivita z hlediska 

motivace učení se z textu velmi vysoká. 

5.2 Doporučení a pravidla pro psaní učebnic 

5.2.1 Doporučení pro psaní učebnic podle Reese 

Podle Davida A. Reese z Jižního Utahu je tvorba učebnice rozsáhlý projekt. Nejdůležitější 

je mít pro psaní dobrý důvod. On jich pro svou první učebnici uvádí hned několik: 

ekonomický přínos pro autora, možnost přizpůsobit knihu svým potřebám a cílům výuky 

aj. Navíc tvrdí, že byl překvapen, jak je napsání učebnice lehké. 

Na základě zkušeností doporučuje tento postup: „Napiš knihu, kontaktuj vydavatele, dodej 

mu návrh stránky s obrázky a grafy a tabulkami, a pak připrav dodatek.“ [21] 
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Dále Rees tvrdí, že kniha musí být čitelná, protože kvůli nízké úrovni čtivosti typické 

učebnice dosahují nízké úrovně a pak není divu, že většina studentů knihy číst neumí. 

Pro čitelnost se mají často používat deklarativní věty, stručné věty, používat správné tempo 

knihy.  

Dalším jeho doporučením je testování knihy po dobu nejméně jednoho roku ve třídě před 

dokončením psaní. A nesnažit se napsat knihu před kontaktováním vydavatele. Ti se totiž 

na knize snaží spolupracovat a chtějí mít také slovo při jejím projektování. 

Časový rozvrh podle zkušeností Reese je rok na přípravu návrhu a získání vydavatele, dva 

roky k napsání knihy, rok až dva na testování a rok na zveřejnění. [21] To činí dohromady 

minimálně 5 let. Kdyby takto postupovali autoři knih o IKT, než by vyšla, byla by 

učebnice zastaralá. 

5.2.2 Pravidla pro autory a posuzovatele podle Průchy 

Průcha v [10] uvádí tři okruhy pravidel: 

1) Obecná pravidla pro ztvárnění textu učebnic 

Autor by měl mít na zřeteli své budoucí čtenáře, jejich schopnosti a věk, měl by přímým 

pozorováním a rozhovory zjistit jazykové a komunikační charakteristiky žákovské 

populace na různých místech republiky, číst texty určené dětem a mládeži kvůli způsobu 

prezentace verbálních textů, neplést si učebnici s encyklopedií a myslet i na reálné 

podmínky učitele při výuce. 

2) Pravidla pro jazykové ztvárnění textu učebnice 

Při psaní má autor regulovat text ve vlastnostech, které ovlivňují jeho srozumitelnost. To 

znamená dát pozor při výběru slov, volbu odborné terminologie, cizí a nezvyklé termíny 

vysvětlovat, zařadit do učebnice rejstřík a zvážit rozsah základního učiva. Na úrovni vět 

doporučuje krátké věty. S délkou věty roste syntaktická i obsahová struktura a tím vzrůstá i 

obtížnost textu. Doporučuje se čtenářem hovořit, oslovovat jej. Celkový text má být 

koherentní, strukturovaný. Ke strukturování je vhodné používat polygrafické prostředky 

(různé druhy a barvy písma, vizuální prostředky). Posledním doporučením z této oblasti je 

začlenění humoru do učebnic. 
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3) Autodiagnostika vytvořeného textu 

Před odevzdáním rukopisu do tisku má autor učebnice provést analýzu učebnice podle 

dostupných metod. 

5.2.3 Učebnice podle Navrátila 

Podle představ Navrátila [22] má mít moderní učebnice následující vlastnosti: 

− Nemůže být příliš stručná. Každý důležitý zákon či fakt musí být důkladně 

vysvětlen a dokumentován na příkladech.  

− Nesmí být samozřejmě ani příliš rozsáhlá a proto je třeba vybrat pouze hlavní, 

nosné problémy. 

− Grafická stránka učebnice musí být na vysoké úrovni a poutavá, vytištěná na 

kvalitním papíře a s kvalitní vazbou. 

− Vždy když je to možné, je třeba uvádět využití získaných poznatků v praxi, 

v objasňování přírodních jevů, historické souvislosti, apod. 

− Nejdůležitější poznatky musí být zvýrazněny (rámečky, barva textu apod.). 

− Musí být psána krásnou, téměř literární češtinou, neboť co jiného dnes studenti 

čtou? 

− Autorský kolektiv musí být tvořen odborníky i zkušenými pedagogy. 

− Text musí být recenzován, nejlépe vícekrát. Svůj názor na učebnici by měli v jejím 

počátečním stádiu uvést i studenti zejména proto, aby měli autoři možnost 

posouzení obtížnosti textu. 

5.3 Pracovní postup psaní učebního textu 

Samotný návod na psaní textů poskytuje Průcha v knize Jak psát učební texty pro distanční 

studium. [23] Postup je určen pro psaní textů určených distančnímu vzdělávání, je však 

natolik obecný, že lze tento postup aplikovat na každý učební text. 

Algoritmus psaní učebního textu: 

1) Získání údajů o cílové skupině. Autor textu musí mít představu, kdo a jak bude jeho 

učebnici používat, k čemu má sloužit. 

2) Formulace vzdělávacích cílů v konkrétní podobě. Tím získá autor přehled o rozsahu 

učiva, může rozlišit základní a rozšiřující učivo, na základě cílů volit způsob 

ověřování získaných znalostí a dovedností studentů (žáků). 
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3) Sestavit seznam vstupních vědomostí a dovedností. 

4) Zpracovat osnovu celého textu – témata a podtémata. 

5) Napsat vlastní obsah, rozdělit učivo na dávky. Pro každou dávku připravit ověření 

správnosti pochopení učiva. 

6) Při psaní textu neustále aktivizovat uživatele, zajišťovat vnitřní i vnější zpětnou 

vazbu, v nejvyšší míře využívat dosavadních vědomostí a dovedností (zkušeností) 

uživatelů. 

7) Zvážit potřebnost (efektivnost) multimediálních pomůcek (audio, video). 

8) Vybrat a navrhnout ilustrace. 

9) Promyslet doplňky textu (tabulky, grafy, schémata, mapky). 

10) Připravit podklady a cvičení pro osvojování dovedností. 

11) Navrhnout hlavní úkoly pro samostatné práce. 

12) Promyslet a sepsat stručná shrnutí kapitol i celého modulu, popř. názorné přehledy 

učiva.  

13) Zadat případovou studii (komplexní příklad), jeho řešení vyžaduje integraci všech 

podstatných poznatků z celého textu (modulu).  

14) Uvést rozumné množství odkazů na dostupnou literaturu. 

15) Promyslet grafickou úpravu celého textu i každého dílu. 

16) Ověření věcné a metodické správnosti textu. 

17) Sestavit metodické poznámky pro tutory. 
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6 SHRNUTÍ TEORETICKÝCH VÝCH ODISEK PRO PRAKTICKOU 

ČÁST 

V teoretické části jsem podala přehled teorie, která souvisí s tvorbou učebnic. Důležitým 

prvkem pro tvorbu učebnice je znalost kutikulárních dokumentů. Zvláště rozsah a náplň 

kompetencí a struktura a obsah vzdělávacích oblastí.  

Přehled funkcí učebnic mi pomůže v praktické části v kvalitativním hodnocení učebnic. 

Struktura učebnice a rozpoznání jednotlivých komponentů je základem pro analýzu 

didaktické vybavenosti učebnic. 

Pravidla a doporučení pro psaní učebnic jsou pak cenným námětem pro samotný návrh 

plánované učebnice. Vychází z praktických zkušeností autorů. Každý podává svá 

doporučení z jiného úhlu pohledu. Přínosem je algoritmus pro psaní studijních textů.  
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II. PRAKTICKÁ ČÁST 



UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2009 40 

 

7 VYMEZENÍ ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

Před pěti lety, když jsem nastoupila na základní školu, byla k dispozici jediná učebnice 

výpočetní techniky Pracovní činnosti pro 6. – 9. Ročník – Práce s počítačem. Učebnice 

obsahuje zbytečně mnoho faktů, je nepřehledná, příliš podrobná vzhledem k věku žáků, 

kterým je určena a rozsahu hodin. Hledala jsem tedy jinou učebnici, ale v té době nebyla 

žádná. Existovaly sice různé příručky o práci s počítačem, ale nejednalo se o klasickou 

učebnici.  

7.1 Formulace cíle práce, hypotéza 

7.1.1 Cíle 

Hlavním cílem mého výzkumu je zjistit, zda existuje na trhu učebnice, která bude plnit 

funkce učebnice uvedené v kapitole 3.1 Funkce učebnice. Tedy bude pro mě vhodnou 

didaktickou pomůckou a scénářem pro řízení výuky a zároveň bude vyhovovat mým 

žákům. 

Dílčí cíle výzkumu: 

- získat přehled o vydaných učebnicích IKT na trhu, vybrat tituly pro výzkum a ty 

podrobit analýze, 

- zjistit, jakou představu mají žáci a učitelé o kvalitní učebnici. 

7.1.2 Výzkumný záměr 

Výzkumným problémem, který jsem řešila, je množství a kvalita učebnic IKT na trhu a 

potřeby žáků. V projektu jsem chtěla prozkoumat a vyhodnotit učebnice týkající se IKT 

z hlediska obsahu, didaktické vybavenosti, návaznosti na ŠVP. 

Řešení znamenalo uskutečnit celou řadu výzkumných aktivit od sběru poznatků a 

zkušeností až po vyhodnocení získaných dat. Problém byl řešen dva roky.  

7.1.3 Hypotéza 

Na trhu neexistuje učebnice, která by splňovala funkce učebnice a odpovídala potřebám 

naší školy. 

7.1.4 Výzkumné otázky 

- Jaké učebnice IKT pro základní školy jsou na trhu a jaká je jejich kvalita? 
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- Odpovídají dnešní učebnice IKT potřebám naší školy a našeho ŠVP? 

- Jaké požadavky mají žáci a učitelé na učebnice (co oceňují na učebnici)? 

- Pomáhají stávající učebnice učitelům jako didaktický prostředek? 

7.2 Přístup k řešení a metody výzkumu 

7.2.1 Design výzkumu 

Ve výzkumu je uplatněn smíšený design (mixed-model design), který kombinuje 

kvalitativní a kvantitativní přístup při sběru a zpracování dat. Výzkum jsem rozdělila do tří 

okruhů, v každém z nich budu analyzovat jednu část výzkumných otázek. 

První částí bude analýza učebnic včetně pozorování výuky. Druhá část se zaměřuje na žáky 

a jejich vnímání učebnic, třetí část se věnuje potřebám učitelů informatiky na naší škole 

vzhledem k učebnicím a ŠVP. Šetření bude prováděno dotazníkem, rozhovory, 

pozorováním, analýzou ŠVP naší školy. Přehled designu výzkumu je na obrázku (Obr. 11). 

 

Obr. 11 Schéma výzkumného designu (vlastní zpracování) 

Šetření 1 

Analýza učebnic 

Kvalitativní/kvantitativní 

Šetření 2 

Průzkum potřeb žáků 

Kvalitativní/kvantitativní 

- Textová analýza 

- Obsahová analýza 

- Didaktická analýza 

- Pozorování 

- Dotazník 

- Rozhovor 

- Rozhovor 

- Analýza ŠVP 

Šetření 3 

Potřeby učitelů IKT 

s ohledem na ŠVP 

Kvalitativní 

Parametry 

učebnice 

IKT 
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7.2.2 Metody výzkumu 

Hlavní metodou mého výzkumu je analýza. Výzkum jsem rozdělila na tři šetření podle 

zkoumaných jevů. 

Šetření 1: Analýza učebnic 

Při analýze učebnic vycházím z teorie popsané v kapitole o funkcích učebnic (kap. 3.2.2). 

Budu si všímat funkcí a didaktické hodnoty učebnic, zastoupení jednotlivých témat.  

Pro účely zmapování trhu s učebnice do Informatiky jsem zvolila následující měření: 

1) Počet učebnic na trhu, které mají schvalovací doložku. 

2) Celkový rozsah učebnic měřený počtem stran plošný rozsah učebnic a jejich 

strukturu. 

3) Obsah učebnice a strukturu jsem hodnotila kvalitativně především s ohledem 

na vztah k rámcovým vzdělávacím procesům (předmětná analýza). 

4) Didaktickou vybavenost hodnotím pomocí hodnocení počtu strukturních 

komponent. 

Šetření 2: Požadavky na učebnice ze strany žáků 

Pro výzkum jsem použila několik metod. Jednou bylo pozorování práce žáků při i mimo 

výuku, druhou rozhovory a třetí dotazník. 

Z kvantitativních ukazatelů používám dotazník, který obsahuje otevřené i uzavřené otázky. 

Pro kvalitativní ukazatele jsem použila pozorování a rozhovory. 

Šetření 3: Požadavky vyučujících 

V případě učitelů budu zjišťovat dotazováním, zda a jak pracují s učebními texty a jakou 

mají představu o učebnici IKT. 

7.2.3 Zkoumaný soubor 

Šetření 1 

Zvolila jsem učebnice, které jsou určeny pro výuku IKT nebo informatiky na základních 

školách a jsou běžně dostupné na trhu. Jejich přehled je uveden v tabulce (Tab.  2). 
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Tab.  2 Přehled vybraných učebnic IKT 

Název Autor 
Rok 

vydání 
Vydavatel 

Schvalovací 

Doložka 

(do roku) 

Praktické činnosti – Práce 

s počítačem 1,2 

Vladimír Rambousek 

a kolektiv 
2003 Fortuna 2009 

Informatika pro základní 

školy 1,3 
Libuše Kovářová 2004 

Computer 

Media 
2011 

Informatika pro základní 

školy a víceletá gymnázia 
Jiří Vaníček 2005 

CP Books, 

Brno 
2011 

 

Šetření 2 

Do výzkumu jsem zahrnula nereprezentativní vzorek 34 žáků z celé školy ve věku od 

12-15 let. Výběr byl náhodný. Takto volený vzorek byl vybrán s ohledem na vývoj mých 

žáků, abych zjistila, zda při přípravě dochází ke změnám v jednotlivých ročnících. 

Šetření 3 

Na naší škole vyučují předměty v IKT tři vyučující a já. Výsledky tohoto šetření jsem 

získala postupně rozhovory s jednotlivými učiteli a z diskusí v rámci předmětové komise. 

7.2.4 Metody zpracování dat 

Kvantitativní měření jsem zpracovávala pomocí tabulkového editoru MS Excell.  

Zastoupení jednotlivých témat v konkrétním sledovaném vzorku jsem počítala jako poměr 

stran věnovaných tématu k počtu stran učebního textu, nikoli k celkovému počtu stran 

učebnice. Proto se v tabulce u celkového počtu stran vyskytuje hodnota vyšší než 100%. 

V části věnované podílu verbální a neverbální stránky se jednalo opět o statistiku. 

Naměřené údaje o rozměrech plochy jsem zpracovala v tabulkovém editoru.  

Rovnoměrnost učiva (M) se vypočítá jako poměr počtu stran nejrozsáhlejšího tématického 

celku a celku s nejmenším počtem stran. Kvalitní učebnice by měla mít M <1, 5;2>. [10] 

Výsledky didaktické vybavenosti učebnic jsou vypočítány podle Průchy. [10] Dílčí 

koeficienty jsou poměrem počtu dosažených komponent ve zkoumané učebnici a 
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celkového počtu komponent v daném aparátu. Výsledek je uváděn v procentech. Ideální 

hodnotou koeficientu je 100 %. 

Zpracování dotazníku se skládalo ze dvou kroků. Nejprve jsem zpracovala kvantitativní 

údaje (počet odpovědí v případě uzavřených otázek) a pak jsem analyzovala odpovědi 

na otevřené otázky. 

Závěry z rozhovorů a pozorování jsem zaznamenávala průběžně během celého výzkumu. 
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8 VÝSLEDKY VÝ ZKUMU 

8.1 Šetření 1: Analýza souboru učebnic 

Na trhu je neuvěřitelné množství počítačové literatury. Najít ale učebnici pro základní, 

resp. střední školu je těžké. Do každého předmětu lze najít desítky knih, příruček a 

pracovních listů. V případě Informatiky tomu tak není.  

Vysvětlení je hned několik. Prvním důvodem je pravděpodobně neobyčejně rychlý vývoj 

poznatků v této oblasti. Než se učebnice dostane mezi své čtenáře, je zastaralá. Druhý 

důvod je naprosto rozdílné pojetí výuky informatiky na jednotlivých školách. Velké 

rozdíly byly způsobeny různou technickou a personální vybaveností škol. 

Schvalovací doložku MŠMT má jen pár z nich (Tab.  3). 

Tab.  3 Přehled učebnic IKT se schvalovací doložkou MŠMT 

Název  Autor Nakladatel Cena 

Excel pro školy Navrátil, P. Computer Media 110,- Kč 

Power Point pro 

školy 

Navrátil, P. Computer Media 110,- Kč 

Příklady a cvičení z 

informatiky a 

výpočetní techniky 

+ Řešení 

Navrátil, P. Computer Media 110,- Kč + 

130,- Kč 

S počítačem na 

základní škole 

Navrátil, P. Computer Media 130,- Kč 

Word pro školy Navrátil, P. Computer Media 110,- Kč 

Informatika pro 

základní školy, 1. - 

3. díl 

Kovářová, L. Computer Media 133,- Kč 

Microsoft Excel pro 

školy (učebnice a 

pracovní sešit); 

Daňhelková,V.;Blažíčková, Š. Computer Press 99,- Kč + 

69,- Kč 

Microsoft Word pro 

školy (učebnice a 

pracovní sešit); 

Daňhelková,V. Computer Press 99,- Kč + 

69,- Kč 
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Informatika pro 

základní školy a 

víceletá gymnázia, 

1. díl 

Vaníček, J.;Řezníček, P. Computer Press 139,- Kč 

 

Z přehledu je vidět, že většina autorů se zaměřuje na výuku konkrétního programu. 

Ucelené znalosti nabízí pouze 4 knihy. Cena učebnic se pohybuje kolem 100 ,- Kč.  

Z tohoto vzorku byly vybrány právě učebnice, které pokrývají problematiku IKT. 

8.1.1 Výzkum rozsahu zastoupení jednotlivých témat 

Při tomto výzkumu jsem zjišťovala proporcionalitu jednotlivých oblastí IKT. Protože se 

nejedná o samostatné knihy, ale soubory učebnic, analyzovala jsem nejprve každý díl a pak 

výsledky sečetla (Tab.  4). Nejprve jsem spočítala počet stran pro dané téma, pak zjistila 

procentuální poměr tohoto počtu a skutečného počtu stran. 

Tab.  4 Přehled zastoupení jednotlivých témat v souboru učebnic 

 Praktické činnosti Kovářová Vaníček 
Celkový počet stran 382 125,7% 196 129,8% 88 122,2% 

Obsah 4 1,3% 4 2,6% 2 2,8% 

Počítač úvod 13 4,3% 1 0,7% 2 2,8% 

HW 99 32,6% 14 9,3% 4 5,6% 

SW 26 8,6% 0 0,0% 2 2,8% 

OS 0 0,0% 11 7,3% 1 1,4% 

Ergonomie 0 0,0% 3 2,0%  0,0% 

Informace, data 21 6,9% 2 1,3%  0,0% 

Síť, Internet 23 7,6% 17 11,3%  0,0% 

Textový editor 4 1,3% 16 10,6% 20 27,8% 

Grafika 11 3,6% 37 24,5% 12 16,7% 

Tabulkový editor 3 1,0% 13 8,6% 15 20,8% 

Multimedia 8 2,6% 8 5,3%  0,0% 

Obsluha PC 38 12,5% 0 0,0%  0,0% 

Databáze 6 2,0% 0 0,0%  0,0% 

WWW 8 2,6% 18 11,9%  0,0% 

Programování 10 3,3% 2 1,3%  0,0% 

Ostatní 8 2,6% 0 0,0%  0,0% 

Elektronická pošta   0,0% 9 6,0% 11 15,3% 

Úlohy, nápady, tipy 17 5,6% 0 0,0%  0,0% 

rejstřík 9 3,0% 0 0,0% 3 4,2% 
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I pouhým jednoduchým pohledem je vidět, že jednotlivá témata nejsou v uvedených 

učebnicích zastoupena proporcionálně. Pokud bychom použili ukazatel rovnoměrnosti 

rozsahu učiva M, vychází u Pracovních činností M = 33 a  u Kovářové M = 18,5 a Vaníčka 

M = 10. Takto vysoký ukazatel svědčí o nerovnoměrnosti v jednotlivých tématech 

učebnice.  

8.1.2 Plošný rozsah učebnic a jejich strukturních složek 

Při posuzování plošného rozsahu se vychází z celkové plochy učebnicové stránky a 

zastoupení verbálních a neverbálních prvků. Přičemž verbálními prvky je označen 

jakýkoliv text. Výsledky měření jsou v uvedeny v tabulce (Tab.  5). 

Tab.  5 Zastoupení verbální a neverbální složky v učebnici 

 Praktické činnosti Kovářová Vaníček 
 Využitá 

plocha [cm2] 
Podíl 

využité 
plochy 

Využitá 
plocha [cm2] 

Podíl využité 
plochy 

Využitá 
plocha [cm2] 

Podíl využité 
plochy 

Plocha [cm2] 260 100,00% 600 100,00% 600 100,00% 

Celková 
využitá 
plocha [cm2]  

181,5 100,00% 364 100,00% 540 100,00% 

Verbální 
složka [cm2] 

129 71,07% 308 84,62% 277,5 76,24% 

Neverbální 
složka [cm2] 

52,5 28,93% 56 15,38% 202,5 55,63% 

Okraje [cm2] 78,5 43,25% 236 64,84% 60 16,48% 

 

Zastoupení verbální a neverbální složky je u všech učebnic v rovnováze. Verbální složka 

představuje 70 – 80 %, neverbální mezi 15 – 30 %. Velkou část stránek představují okraje. 

8.1.3 Didaktická vybavenost učebnic 

Didaktickou vybavenost učebnic jsem prováděla podle metodiky Průchy. [10] U každé 

z 36 komponent jsem určila, zda je v učebnici zastoupena či ne (na četnosti výskytu 

nezáleží). Určila jsem dílčí koeficienty a celkový koeficient vybavenosti učebnice. 

Značení koeficientů: 

E I – využití aparátu prezentace učiva 

E II –využití aparátu řídícího učení 

E III – využití aparátu orientačního 
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Tab.  6 Didaktická vybavenost učebnic 

  Pracovní činnosti Kovářová Vaníček 

 Max. počet 
komponent 

Dosažený 
počet 

Koef. Dosažený 
počet 

Koef. Dosažený 
počet 

Koef. 

E I 14 5 35,71% 9 64,29% 9 64,29% 

E II 18 9 50,00% 8 44,44% 12 66,67% 

E III 4 3 75,00% 4 100,00% 2 50,00% 

Celkem 36 17 0,19444444 21 0,58333333 23 0,638889 

 

Z přehledu v tabulce (Tab.  6) je vidět, že nejvyrovnanější zastoupení všech komponent má 

učebnice Vaníčka. Nejlepší orientační aparát je v učebnici Kovářové. Je zajímavé, jak 

nízké hodnoty dosahují všechny knihy v oblasti aparátu prezentace učiva. Celkový počet 

využitých komponent je nejnižší u Pracovních činností (jen 20%). Ale ani ostatní učebnice 

nevyužili strukturní komponenty v plné výši.  

8.1.4 Předmětná analýza vybraných učebnic  

V následující části hodnotím učebnice  

A) Rambouska,  

B) Kovářové a  

C)Vaníčka podle kvalitativních kriterií uvedených v kapitole 4.1. 

 

A) Praktické činnosti – Práce s počítačem (1), (2) 

Rambousek V. a kol., Fortuna, Praha 2003 

Formát A5, každý díl má 190 stran 

Tato učebnice byla důvodem pro rozhodnutí začít tvořit vlastní materiály. Učebnice je 

dvojdílná. Pokrývá všechny oblasti IKT. Obsahuje základní témata (hardware, software, 

obsluha počítače, Internet, grafika) i kapitoly věnované rozšiřujícímu učivu - zvuk, datové 

systémy, programování. Celkem je učivo členěno do 9 kapitol. 

Z hlediska vlastností obsahu učebnice překračuje témata RVP ZV. Je však nutné brát 

v úvahu, že učebnice vznikala v době, kdy se o RVP ještě nevědělo. Dávkování, množství 

učiva a rozsah neodpovídá ani věku žáků, kterým je učebnice určena, ani možnostem 

výuky v hodinách. Některé pasáže jsou v rozsahu požadovaném na středních školách 
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technického zaměření (např. Von Neumannovo schéma procesoru)5. Teorie je zde psána 

velmi podrobně. Návody na praktické činnosti jsou psány nepřehledně v souvislém textu. 

Není zde rozlišeno základní a rozšiřující učivo. 

 Učebnice je dělena na kapitoly a subkapitoly. Oba díly obsahují rejstřík. Celkově má 

učebnice charakter odborné publikace.  

Komunikační vlastnosti jsou nevyvážené. Autoři dodržují jen část pravidel pro ztvárnění 

textu. Text je čtivý, je zde často používána přímá řeč, například: „.. když dáš hledaný výraz 

do uvozovek….“ (Rambousek, 2003, díl II., str. 56). Návaznost je zajištěna odvolávkami 

na předchozí sdělení, resp. odkazy na následující kapitoly: „..se dozvíš v kapitole o 

vnitřních pamětech.“ (Rambousek, 2003, díl I., str. 55). Apeluje na znalosti žáka: „… 

přicházejí v úvahu, jak víš, opět dvě možnosti.“ (Rambousek, 2003, díl II., str. 96). Jsou 

však často používány dlouhé věty s více než 25 slovy, například: „Záznam a čtení dat se 

v disketové jednotce provádí na úplně stejném principu jako u magnetofonu, tedy na 

principu magnetického záznamu, který dovoluje data libovolně zapisovat, přepisovat, 

mazat a samozřejmě také číst“ (Rambousek, 2003, díl I., str. 112) 

Ergonomická hlediska autoři nebrali vůbec v úvahu. Text není nijak opticky členěn, jde o 

souvislý tok textu, v němž se špatně orientuje. Pomůckou mají být změny fontu písma 

(bold a použití červené barvy, viz Obr. 12), ale tyto polygrafické prvky nijak orientaci 

v textu neusnadňují. Spíš připomínají epizodu ve filmu Jak básníci přicházejí o iluze, kde 

hlavní hrdina koupil skripta s podtrženými podstatnými  pasážemi, a nad koupenými 

skripty říká:  „ale tady je podtrženo všechno“. 

                                                

 

5 Opírám se o zkušenost s výukou Informatiky na střední škole elektroprůmyslové, kde informatika patřila 
mezi profilové předměty. 
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Obr. 12 Ukázka typické stránky z učebnice Praktické  

činnosti  - Práce s počítačem (Rambousek, 20003) 
 

Učebnice je doplněna řadou ilustračních fotografií a obrázků, týkajících se především 

nastavení a pracovního prostředí. Tyto obrázky jsou sice korektně číslovány, ale dle mého 

názoru v nich chybí vysvětlení použitých prvků přímo v obrázku. Ilustrace jsou sice 

popsány v textu, ale tento  způsob snižuje efektivitu vysvětlování i samotné práce v daném 

prostředí. (srovnání ukázek a) a b)  viz Obr. 13). 
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a)         b)  

Obr. 13 Pracovní plocha e-mailového klienta a) Pracovní činnosti b) Kovářová 

Za velkou chybu považuji použití černobílých obrázků. Díky nekvalitnímu tisku název 

obrázku „Porovnání komprese ..“ budí úsměv (Obr. 14). 

 

Obr. 14 Ukázka nevhodnosti použití černobílého obrázku (Díl II, str. 118) 

Překvapuje mě použití barev v tabulkách k tématu databáze. Naopak u barevných modelů 

RGB a CMYK barvy použity nejsou. 
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Fungování učebnice je výše uvedenými nedostatky hodně ovlivněno. Přímé použití 

ve výuce nebo učení považuji za nevhodné. Plánování učiva nebo hodnocení učebních 

výsledků žáků tato učebnice nedovoluje. Je však nutné vyzdvihnout velmi dobře 

zpracované otázky, úkoly a náměty na konci každé kapitoly. Jsou vesměs složitější 

povahy. Když vyjdeme z taxonomie Tollingerové [24], převažují úlohy vyžadující 

jednoduché i složité myšlenkové operace a úlohy vyžadující tvořivé myšlení. Velkým 

plusem je řada námětů a projektů v poslední kapitole.  

V oblasti výsledků a efektů je pozitivní „vědeckost“ učebnice. Je to jedna z mála učebnic, 

které obsahují prvky odborné literatury – popisky obrázků, číslování kapitol, rejstřík. Také 

oceňuji, že autoři se neomezují jen na popsání programů z balíku MS Office, ale hovoří 

obecně o textovém a tabulkovém editoru. Nezaměřují se jen na jeden typ programů, jako 

autoři zbývajících dvou hodnocených učebnic. Také pozitivně hodnotím existenci www 

stránek, které učebnici doplňují (25). Jsou zde výsledky úloh, odkazy, doplňkové materiály 

aj., také cíl učebnice a opravy obrázků. 

Autoři v podstatě dodrželi všechny tři okruhy pravidel Průchy (kap. 6.3) s výjimkou 

strukturovanosti textu. Chybou autorů byla volba nevhodného formátu a podcenění 

grafické úpravy textu. Nebyly použity žádné prvky, které by umožnili žákům a učitelům se 

v něm snadno orientovat. Pokud bychom hodnotili učebnici podle funkcí Mikka 

(kap. 3.2.2), nesplnila učebnice ani jednu funkci.  

Když vezmu v úvahu dobu, kdy byla psána a skutečnost, že hlavní autor působí 

na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, nemohu se zbavit dojmu, že učebnice nemá 

sloužit učitelům k výuce žáků, ale k doplnění vlastních znalostí a že autoři se snažili vyjít 

vstříc nekvalifikovaným učitelům informatiky a výpočetní techniky. A nebo to svědčí 

o naprostém odtržení autorů od běžné výuky na základní škole.  

 

B) Informatika pro základní školy (1, 2, 3) 

Kovářová L., Computer Media, Kralice na Hané 2004 

Formát A4, každý díl má 100 stran 

Na první pohled zajímavá učebnice. Barevná, strukturovaná, nápaditá. Má tři díly. První 

díl je úvodní, v druhém a třetím některá témata z prvního dílu rozšiřuje. Obsahuje témata 



UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2009 53 

 

z ŠVP – hardware, software, grafika, Internet, práce s informací. Textový, tabulkový 

editor. Učivo dělí do 27 kapitol.  

Obsahem odpovídá RVP ZV i ŠVP naší školy. Učivo je odstupňováno. Detailnější 

informace jsou v textu zvýrazněny.  

Grafická úprava je zdařilá. Učebnice je přehledná, jednotlivé prvky nejsou použity 

samoúčelně. Strukturovanosti textu pomáhají různé obdélníky, rámečky apod. (Obr. 15). 

 

Obr. 15 Ukázka typické stránky z učebnice  

Informatika pro základní školy, Kovářová, 2004 

 

Autorka si dala záležet na ergonomických parametrech. Učebnice má široký okraj, 

vizuálně oddělený barvou. Využívá jej pro přidávání vysvětlivek a poznámek. 
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Obr. 16 Barevné odlišení různých doplňků učebnice  

Stejně jako ergonomické parametry a grafika je také komunikační aparát. K oslovení 

čtenáře používá autorka postavičky Huga, panáčka, který gesty a mimikou znázorňuje 

různé situace a závažnost učiva. 

 

Obr. 17 Hugo jako průvodce (Kovářová, 2004) 
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Vůči této učebnici mám zásadní výtku. Řazení a obsah učiva. Posloupnost jednotlivých 

částí témat je z mého pohledu nekonzistentní. Například v kapitole Microsoft Word 

(Kovářová, 2004, díl I, str. 57-74) začíná učivo vysvětlením psaní velkých písmen a 

zvláštních znaků, pak následuje otevření a zavření dokumentu. Další částí je práce 

s textem. Text o formátu písma je dvakrát přerušen – jednou vysvětlením náhledu, podruhé 

výkladu kopírování. Podobně nepromyšlenou strukturu najdeme i u teorie. Např. kapitola 

Co je uvnitř počítače má podkapitolu Skříň počítače (Kovářová, 2004, díl III., str. 83). 

Protože kapitoly nejsou číslovány a velikost nadpisů a podnadpisů je srovnatelná, může to 

evokovat dojem, že uvnitř počítače je skříň. Tento nedostatek snižuje hodnotu učebnice 

jako didaktického textu.  

Dalším nedostatkem této učebnice je nepřítomnost složitějších úkolů. V úkolech se sice 

snaží o mezipředmětové vztahy a vyhledávání informací, ale nerozvíjí fantazii a tvořivost. 

Naopak je třeba vyzdvihnout velmi dobře zpracované návody na praktické činnosti u 

počítače. 

Tuto učebnici bych sice nedoporučila jako učebnici pro naši školu, ale určitě mnohé prvky, 

zvláště grafické, jsou pro mě inspirací. 

 

C) Informatika pro základní školy a víceletá gymnázia 

Jiří Vaníček, CP Books, Brno, 2005 

Formát A 4, 87 stran 

Učebnice Vaníčka svým obsahem nejvíce odpovídá mým představám o učebnici. Učivo 

v učebnici odpovídá výstupům v ŠVP ZŠ Křižná. 

Obsahové vlastnosti odpovídají doporučením z kap. 4.1. Text je přiměřený věku, rozsahem 

není ani příliš stručný, ani zbytečně obsáhlý. Při komunikaci oslovuje čtenáře. Kromě 

samotného textu je učivo doplněno systémem úloh („vyzkoušejte“), tipů, poznámek a 

příkladů, pracovních úloh („pracujeme“).  

Graficky člení stránku na dvě části – hlavní část s textem a ilustracemi, vedlejší – okraj, 

slouží k umístění poznámek, tipů, úkolů. K orientaci používá barvy a emotikony (Obr. 18). 
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Obr. 18 Ukázka stránky (Vaníček, 2005) 

Tato učebnice má všechny klady, které jsem vyzdvihovala u Kovářové. Rozdělení 

učebnice, grafická úprava, dokonce použitý styl nadpisů je podobný. Jako by Vaníček 

použil vhodné prvky z učebnice Kovářové a ještě zdokonalil obsahovou stránku.  

Co mi však zde chybí, jsou otázky, náměty na práci pro žáky. Tedy to, co jsem pozitivně 

hodnotila v učebnici Pracovní činnosti (Rambousek, 2003). 

Ani v jedné z analyzovaných učebnic není shrnutí a přehledy učiva.  
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8.2 Šetření 2: Požadavky žáků 

8.2.1 Pozorování 

Pozorování probíhá dlouhodobě, zpravidla je pozorování doplněno ještě rozhovorem 

s konkrétním žákem. Pozoruji žáky v různých předmětech a v různých situacích. Nejčastěji 

v suplovaných hodinách, kdy si mají udělat zápis z učebnice, nebo pracují na referátu 

v učebně výpočetní techniky. 

8.2.2 Rozhovory 

 Rozhovory vyplývají ze situace, ke které dochází při práci žáka. Především se týkají 

způsobu učení a využívání prostředků k výuce.  

8.2.3 Dotazník 

Dotazník byl rozdán mezi 34 respondentů z 6., 8. a 9. ročníku. Vzhledem k tomu, že se 

neprokázala souvislost mezi odpověďmi a věkem respondentů, v hodnocení nebudu věk 

zohledňovat. Také se neprokázala žádná souvislost mezi studijními výsledky (průměr) a 

způsobem používání učebnic. 

Dotazník obsahuje otázky ze tří oblastí: používání učebnic, formát a obsah učebnic. 

Jsou v něm otevřené i uzavřené otázky. Otázky nebyly číslovány a nebyly seřazeny podle 

témat. Důvodem byla snaha vyhnout se ovlivnění odpovědí předešlými otázkami a taky 

zajištění validity odpovědí. Při pretestování dotazníku v 9. ročníku jsem zahrnula 

do dotazníku také hodnocení učebnic konkrétních předmětů. Ukázalo se však, že žáci 

zaměňují hodnocení učebnice se vztahem k předmětu, resp. k učiteli, proto jsem tuto 

otázku z dalšího testování vyloučila.  

Cílem tohoto výzkumu bylo poskytnout podrobný pohled na práci a vztah žáků k učebnici. 

8.2.4 Vyhodnocení výsledků 

Pokud mají žáci k dispozici více zdrojů informací (internet, učebnice, odborné publikace, 

časopisy), nejprve se snaží použít internet, když nejsou v hledání úspěšní, sáhnou 

po odborných publikacích. Neviděla jsem, že by hledali cokoliv v učebnici. Na vyhledání 

dané informace například v tabulkách nebo slovníku cizích slov je musím upozornit. 

Na druhou stranu nutno říct, že u žáků 6. třídy jsou slovníky cizích slov oblíbené a často se 

jich dožadují. 
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8.2.5 Interpretace dotazníkového šetření 

Z výsledků dotazníkového šetření vyplynulo, že většina žáků používá učebnice ve škole i 

doma, v průměru půl hodiny denně. Těch, kteří používají učebnice pouze ve škole, nebo 

vůbec, je zanedbatelné množství. Také vztah mezi výsledky učení (vysvědčením) a 

způsobem používání učebnic je není zde souvislost.   

 

Obr. 19 Používání učebnic žáky ZŠ Křižná 

Nejčastěji jsou používány učebnice matematiky, českého jazyka a přírodopisu. 

Z rozhovorů se žáky a učiteli a z jejich dalších poznámek v dotaznících i při ústním 

pohovoru vyplynulo, že způsob používání velmi výrazně ovlivňuje vyučující. Pokud učitel 

považuje učebnici za „nepoužitelnou“, žáci ji tak také označují. Např. u žáka 9. ročníku při 

hodnocení nejhorší učebnice je vysvětlení: „jsou tam blbosti“. Vzhledem k tomu, že se 

jedná o učebnici fyziky z oblasti elektřiny, dá se předpokládat, že tento výrok je z úst 

učitele, ne z hlavy žáka. Tuto skutečnost mi dotyčný kolega potvrdil. 

Až 71 % žáků používá učebnici v případě, že nestihne zápis ve škole, nebo když jsou 

nemocní. Pro pravidelné učení a pro doplnění informací použije učebnici jen 6 % žáků. 

Bylo by zřejmě zajímavé zjistit, zda je to výsledek nedostatečné práce učitele, nebo vliv 

internetu a nebo jednoduše nezájmu žáků. 



UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2009 59 

 

 

Obr. 20 Frekvence používání učebnic žáky ZŠ Křižná 

Při odpovědích na druh učebnice se projevila konzervativnost a nezkušenost s jinými 

způsoby učení. Třetina by sáhla po klasické papírové učebnici. Téměř polovina by použila 

nějakou audiovizuální učebnici. V případě internetové učebnice si nejsem jistá, zda se žáci 

s takovou formou vůbec setkali a zda mají představu, o co jde. 

 

Obr. 21 Forma učebnice vhodná pro žáky ZŠ Křižná 

Podle žáků má učebnice mít hlavně obrázky a cvičné testy. 
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Obr. 22 Požadavky žáků kladené na didaktický aparát učebnice 

V řadě učebnic chybí různé otázky na konci kapitoly, které by žákům pomohly se 

orientovat v problematice a zjistit, zda látku pochopili. 

To potvrzuje i odpověď na otázky – Co učebnice musí mít a co by jim pomohlo, kdyby 

v učebnici bylo. Kromě obrázků je z šetření patrné, že žáci vyžadují cvičné testy na konci 

kapitoly a orientační otázky. Mnoho žáků do odpovědi na tuto otázku zahrnulo ještě klíč, 

řešení, správné odpovědi. Dva žáci (6. roč. a 9. roč.) doplnili, že učebnice musí mít humor. 

 

Obr. 23 Prvky učebnice, které žákům ve stávajících učebnicích chybí 

Když něco nevědí, nenapadne je se do učebnice podívat. Častou charakteristikou 

jednotlivých učebnic bylo: „dlouhé články, nudné články, zbytečně moc textu.“ Proč jsou 
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učebnice psány tak, že žáky nezaujmou? Vtipná byla charakteristika učebnice AJ 

od žákyně 9. ročníku: “pěkná, hodně obrázků, ale nic se z ní nenaučím.“  

O vztahu a používání učebnice rozhoduje často přístup učitele. Z dotazníku je zřejmé 

prolínání vztahů – učitel – učivo – učebnice – učení. Proč se většina žáků učí ze sešitu? 

A proč učitelé žákům učivo přežvýkají a vyplivnou ve formě zápisu. Není to začátek 

spirály, kdy žáci jsou málo aktivní při učení a učení je nebaví? A proč ani učitelé 

nepoužívají učebnice, které by si sami měli vybrat?  Je jasné, že v případě základních škol 

je objednávání učebnic dlouhodobá a finančně náročná záležitost. Na učebnicích se musí 

shodnout všichni vyučující v dané předmětové komisi. Ale i tak z dopovědí žáků je vidět, 

že mnozí učitelé zapomínají na význam učebnice jako didaktické pomůcky a nástroje 

řízení vyučovacího procesu. 

8.2.6 Shrnutí výsledků dotazníku 

Z dotazníku vyplynulo jednak to, že papírové učebnice nejsou pro žáky zbytečné. 

Co hlavně chybí žákům v současných učebnicích, jsou testy, obrázky. Zajímavou 

připomínkou je chybějící humor a vtipy. V učebnici, která by žákům měla pomoci 

při učení, by měly podle žáků být testy, výsledky, klíče. Stručnější přehledy a zápis 

na konci kapitoly. Tady se zřejmě projevuje problém se čtenářskou gramotností. Častou 

námitkou u některých učebnic je nepřehlednost a množství textu. Vzhledem k tomu, že 

při suplování beru učebnice do rukou, je to skutečně pravda.  

Z těchto dotazníků pro mě plyne, že aby učebnice zaujala žáky, musí obsahovat: 

- Rozumné množství textu 

- Obrázky  

- Testy 

- Strnutí 

- Klíč 

- Humor 

8.3 Šetření 3: Potřeby učitelů IKT s ohledem na ŠVP 
Učitelé IKT na naší škole potřebují pomůcku, která by jim ulehčila plánování výuky. 

Společně jsme se podíleli na tvorbě ŠVP pro vzdělávací obor IKT, takže naše představy a 

požadavky se promítly do tohoto dokumentu. Zajímavý námět ze strany kolegů je, 

aby učebnice měla co nejvíce možných alternativ použití. 
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8.4 Závěry a shrnutí vyplývající z výzkumu 
Na základě šetření jsem získala představu o situaci na trhu s učebnicemi. V knihkupectvích 

většinou učebnice pro základní školu nemají. Školy si je objednávají přímo u dovozců 

učebnic, rodiče nemají důvod kupovat učebnice žákům ZŠ, proto není snadné učebnici IKT 

v knihkupectví koupit. Samozřejmě na internetu jsou všechny tři zkoumané učebnice 

dostupné. 

Svým výzkumem a analýzami jsem dospěla k potvrzení své hypotézy, že na trhu 

v současnosti není učebnice, která by odpovídala potřebám naší školy. Každá 

z hodnocených učebnic má řadu pozitivních prvků, ale v každé také něco chybí. 

V Kovářové je výborná grafika, ale z hlediska metodologického má knížka nedostatky. 

Pracovní činnosti – počítače mají nedostatek v obsahové stránce, na druhou stranu je to 

jediná učebnice ze tří zkoumaných, která používá otázky v závěru kapitoly. Vaníčkova 

Informatika pro základní školy a víceletá gymnázia nejlépe splňuje kriteria na kvalitní 

učebnici.  

Všechny zkoumané učebnice odpovídají požadavkům RVP a ŠVP naší školy. K učebnicím 

Vaníčka a Kovářové lze zakoupit také metodika a CD s návody a úlohami.  

V požadavcích žáků mě nejvíce překvapila potřeba mít v učebnici shrnutí a přehledy. 

Učitelé IKT u nás zatím učebnici jako didaktický prostředek nepotřebují. Je to dáno tím, 

že už si zvykli pracovat stejným způsobem jako já, tj. připravovat si materiály vlastní. 

Výzkum byl pro mě důležitý nejen jako prostředek pro hledání odpovědí na výzkumné 

otázky, ale i jako velká studnice inspirace pro psaní vlastní učebnice. 
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9 NÁVRH UČEBNICE 

9.1 Výuka IKT na základní škole Křižná 

Základní škola Křižná, Valašské Meziříčí6, se zaměřuje na rozvoj počítačové gramotnosti 

dlouhou dobu, proto zavedení RVP nebyl problém. Škola disponuje dvěma plně 

vybavenými počítačovými učebnami s připojením na Internet. Žáci mají přístup 

k počítačům i mimo výuku.  

Ve vzdělávací oblasti IKT jsou zahrnuty tři vzdělávací obory - IKT, Základy 

administrativy, Informatika a výpočetní technika.  

V šestém ročníku mají žáci vzdělávací obory IKT: 

- IKT (36 hodin za rok),  

- Pracovní činnosti -  počítače (18 hodin za rok),  

- Grafika (18 hodin za rok),  

V sedmém ročníku pokračují v Pracovních činnostech – počítače (18 hodin za rok). 

V sedmém, osmém a devátém ročníku je zařazen do výuky povinně volitelný předmět 

Informatika a výpočetní technika (dvouhodinová dotace). Základy administrativy jsou 

zařazeny do 7. ročníku.  

Charakteristika vzdělávacích oborů, výchovné a vzdělávací strategie a učivo jsou uvedeny 

v ŠVP ZŠ Křižná 2007.  

Filosofií naší školy je ukázat žákům široké možnosti využití výpočetní techniky. Tedy ne 

jen word a excell, ale práci s multimedii, s fotoaparátem, s videokamerou, s interaktivní 

tabulí. Velký důraz je kladen na schopnost aplikace získaných znalostí a dovedností 

pro vlastní potřebu. Žáci vydávají vlastní časopis, samostatně pracují s ozvučením školních 

akcí, pořizují záznamy z důležitých činností videokamerou a fotoaparáty. 

                                                

 

6 Plný název školy: Základní škola, Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Křižná 167, okres Vsetín 
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9.2 Obecná představa 

Plánovaná učebnice bude kombinovat prvky „klasické“ učebnice, cvičebnice a pracovních 

sešitů. Chci, aby každý žák měl vlastní učebnici, která mu zůstane i po odchodu ze školy. 

Kromě souvislých textů bude obsahovat ukázky prací, schémata, mapky, doplňovačky.  

Součástí učebnice bude CD obsahující podklady pro výuku (ukázkové práce, zdrojové 

soubory, volně šiřitelné programy a prezentace z výuky, na které učebnice navazuje). 

Učebnice bude formátu A4. Jak vyplynulo z dotazníku, žáci tento formát upřednostňují 

před jinými formáty. Co se týká formy, váhám mezi dvěma možnostmi. Jednou je 

kroužková vazba, druhou možnou formou jsou volně ložené listy. Tento způsob praktikuje 

např. Encykopedická edice. [26] Obě tyto formy by umožnily inovaci a aktualizaci 

učebnice, její snadné rozšíření pro žáky, kteří ve vyšších ročnících navštěvují povinně 

volitelný předmět Informatika a výpočetní technika.  

9.3 Příprava tvorby učebnice 

Při přípravě učebnice vycházím z pracovního postupu Průchy (viz kap. 1). Obsah první 

části postupu (cílová skupina, edukační cíle, osnova a náplň učebnice) je detailně 

zpracován v ŠVP Křižná, proto je zmíním jen orientačně. Pozornost zaměřím na druhou 

část algoritmu psaní učebního textu. 

Návrh učebnice doplňuji postřehy a náměty z praxe. 

9.3.1 Cílová skupina 

Cílovou skupinou jsou žáci 6. a 7. ročníků základní školy. Učebnice má sloužit jako 

podklad pro výuku v hodinách, učení, místo sešitu, vodítko pro kolegy. 

9.3.2 Výchovné a vzdělávací cíle 

Cílem je dát žákům k dispozici širokou zásobu pracovních nástrojů a postupů, které využijí 

především pro svou potřebu. Svou povahou výuka IKT zcela přirozeně žáky podněcuje 

k tvořivosti, samostatnosti a zvídavosti. Vhodnými úlohami je možné rozvíjet jejich 

fantazii. Výhodou tohoto předmětu je také to, že úspěšnost žáků nesouvisí s jejich 

prospěchem v jiných předmětech, takže mají šanci být úspěšní také jinde hůře prospívající 

žáci. Z výchovných cílů je IKT vhodným. Podstatou je IKT výchova a zároveň naukový 
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předmět. Žáci mají být vedeni k užívání terminologie, správnosti vyjadřování. Etickým 

pravidlům. 

9.3.3 Seznam vstupních vědomostí a dovedností 

Takový seznam nelze sestavit dopředu. Každá skupina je jiná, pokaždé ovládají žáci jinou 

část práce s počítačem, jsou jinak motivováni. Osvědčilo se mi na začátku tématu dělat 

seznam vstupních dovedností, které jsou žádoucí pro dané téma. Žáci se k jednotlivým 

položkám vyjadřují.  

Příklad (úvod do práce s Power Point): 

- Umím uložit soubor. 

- Umím najít na internetu obrázek, uložit jej do počítače a upravit.  

- Umím zkopírovat obrázek a umístit jej do textu. 

- Atd. 

Takový postup je částečně motivační, částečně si žáci opakují, co vlastně umí, učitel získá 

přehled, co musí ještě zopakovat. Pokud se k jednotlivým položkám žáci vyjadřují 

společně, mohou si zároveň předat nové zkušenosti a tipy. 

9.3.4 Osnova textu 

Volba témat vychází z RVP ZV, resp. z ŠVP. Učebnice bude zahrnovat následující oblasti: 

1) Práce s informacemi (pojem a hodnota informace, způsob získávání a přenosu 

informace, informační společnost, vztah informace a informatiky, komunikace; 

jako rozšiřující učivo – kryptografie). 

2) Počítač (historie a význam počítačů, rozdělení a využití počítačů, ergonomické a 

bezpečnostní zásady práce s počítačem, rozšiřující učivo - multimedia). 

3) Osobní počítač (hardware, software, operační systém, údržba počítače). 

4)  Kancelářský balík (textový editor, tabulkový editor) 

5) Grafika (rozdělení a použití grafiky, rastrový a vektorový editor, editory pro úpravu 

fotografií; rozšiřující – animace, 3D) 

6) Internet (princip a význam Internetu, služby poskytované internetem, elektronická 

komunikace, legislativa, netetika). 

7) Prezentace (prezentační techniky a programy, webové stránky). 
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9.3.5 Obsah 

Obsah bude členěn na kapitoly a subkapitoly. Kapitoly budou korespondovat s tématy 

uvedenými výše. Cílem je, aby každé téma bylo zpracováno stylem One-point-lesson7 

na jedné straně A4. Důvod je ryze praktický – kvůli snadnému dělání kopií textu, druhý 

důvod je didaktický – jedna stránka = jedna hodina. Učitel i žáci vědí, co musí během 

hodiny udělat. Zvláště ve skupinách, kde zájem o předmět není příliš velký, je vymezení 

učiva vhodným nástrojem efektivní výuky. Poslední důvod je dávkování učiva.  

Důležitým prvkem učebnice bude technika řízené psaní poznámek. Jak uvádí Silberman 

v [29]: „I taková drobnost posluchače zapojí víc, než kdyby měli k dispozici předem hotový 

namnožený text“. Žáky tato technika baví, vede je k lepší orientaci v textu, jsou nuceni 

důsledněji sledovat výklad. Vodítkem pro učitele při výkladu bude připravená prezentace 

na CD. Ukázka řízeného psaní poznámek je z tématu Ergonomie. Ukázka slidu 

z prezentace je na obrátku Obr. 24, připravený text je v příloze. 

 

Obr. 24 Slide prezentace k tématu Ergonomie 

 

 

                                                

 

7 One point lesson – OPL – je technika používaná ve výrobě jako prvek vizuálního managementu. Obsluha 
strojů, úkony, pracovní postupy jsou psány na kartě, která je viditelná z místa pracoviště.  
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9.3.6 Aktivizace uživatele 

Není těžké oslovovat v textu čtenáře, pokud jej autor zná. Odvoláváním na situace 

specifické pro naši školu získá učebnice na důvěrnosti. Způsob, který v jiných učebnicích 

použit není, je možnost učebnici „dodělávat“.  Například domalovat chybějící schémata, 

dolepit obrázky. Plánovaná učebnice nemá být neměnným textem, ale živou pomůckou a 

svým způsobem malým uměleckým dílem každého žáka. 

9.3.7 Ilustrace 

V současných pracovních listech používám ilustrace a fotografie z internetu. Pro učebnici 

je však taková praxe nevhodná. Kvůli copyrightu a autorským právům jsem se rozhodla 

použít vlastní fotografie (týká se především hardwaru a multimedií), fotografií pořízených 

žáky (pro ilustraci práce s fotografií). Chci využít také tvořivosti našich žáků a požádat je 

o ilustrace.  

9.3.8 Doplňky textu 

Doplňky budou tvořit schémata, umožňující lépe pochopit danou problematiku. V učebnici 

bude každé téma doplněno na závěr podkladem pro tvorbu mentální mapy.  

9.3.9 Závěr a shrnutí v učebnici 

Z dotazníku vyplynulo, že shrnutí a stručný přehled probraného učiva žákům v učebnicích 

chybí. Je zbytečná námitka, že žáci pak nebudou číst text, ale omezí se pouze na závěr. 

Průcha k tomu říká: „Pokud je ovšem text kapitoly chudý na problémové úkoly, málo využívá 

zpětnovazebních opatření (otázek, drobných úloh, doplňování klíčových slov v textu, vlastních úvah 

studujících apod.) a dávky učiva jsou příliš obsáhlé, uvedená námitka nabývá na síle.“ [23] 

Průcha doporučuje psát závěr natolik stručný, aby pro ovládnutí učiva nestačil, 

ale na druhou stranu splnil svůj účel. 

9.3.10  Kontrolní testy 

Za každou kapitolou bude sada otázek, vztahujících se k tématu. Některé otázky budou 

vyžadovat prostou reprodukci poznatků, některé budou vyžadovat úvahu, vyslovení a 

zdůvodnění vlastního názoru. Ukázka testu na opakování učiva, resp. vstupní test je 

v příloze (Příloha II, resp. Příloha III). Oba testy lze upravit přidáním správných odpovědí 

a bodového hodnocení na formu autototestu. 



UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2009 68 

 

V závěru učebnice bude komplexní test zjišťující očekávaný výstup podle ŠVP (Příloha 

IV). Test byl vytvořen v souladu s pravidly pro tvorby didaktického testu. [27] Žáci budou 

mít k dispozici i řešení. Jednotlivé části mohou sloužit jako autotest. 

9.3.11  Komplexní příklad 

Komplexní příklad má ukázat zvládnutí všech podstatných poznatků z probraného tématu. 

Pro takové komplexní příklady se ve škole zavádí termín „projekt“. Projekty budou 

završením každého tématu. Zatím jsem vyzkoušela tři. Jejich zadání vyplynulo přímo 

z výuky a bylo iniciováno návrhy žáků.  

K ukončení tématu práce s textovým editorem je vhodným projektem tvorba učebnice. 

V 7. ročníku si připravovali žáci referáty do zeměpisu. Při jejich tvorbě využívali všech 

dovedností, získaných v IKT (příprava textu, formátování textu, získávání informací 

z internetu a jejich ověřování, práce s obrázky). Jednotlivé referáty sloučili do jednoho 

dokumentu, doplnili automatickým obsahem, číslováním stran.  Tento projekt doporučuji, 

protože kromě upevnění dovedností práce s textovým editorem se žáci učili týmové 

spolupráci. Jediné, co se mi nepodařilo prosadit, byla jednotná úprava celé učebnice. 

Každý žák totiž zvolil vlastní formátování písma, resp. textu, a nikdo nebyl ochoten 

zvoleného formátu vzdát. 

Na ukončení tématu práce s tabulkovým editorem je vhodné provést statistiku, výzkum. 

Získaná data zpracovat. My jsme dělali průzkum vybavenosti domácností našich žáků 

počítači.  

Velmi vhodný způsob završení tématu nebo celého ročníku je tvorba mentální mapy. 

Významným autorem v této oblasti je Tony Buzan, který ve své knize Mentální mapování 

[28] uvádí postup, jak mapu vytvořit.  

Poprvé jsem mentální mapu použila loni v 7. ročníku. Tématem bylo IKT. Žáci měli zanést 

do mapy všechno, co se jim vybaví při tomto pojmu. Cílem bylo zopakovat a setřídit 

všechny znalosti a dovednosti za 2 roky povinného oboru IKT. 

Letos jsem zkusila zavést mentální mapu jako motivaci na začátku roku pro žáky 

6. ročníků. Chtěla jsem získat přehled o jejich zkušenostech a znalostech z oblasti práce s 

počítačem. Tohle se však neosvědčilo. Proto jsem mapu používala postupně. Vracela jsem 

ji žákům na konci každého tématu a oni ji postupně doplňovali v průběhu roku. Ukázka 

jedné mapy je na obrázku (Obr. 25). 
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Obr. 25 Mentální mapa – PC (zpracováno žáky 6. ročníku) 

Do učebnice chci zařadit i prázdné šablony pro tvorbu map (Obr. 26). 

 

Obr. 26 Šablona pro tvorbu mentální mapy 

 (autor: N. Kubešová, 6. ročník) 
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9.3.12  Grafická úprava textu 

Grafickou úpravu textu zřejmě žáci vnímají podvědomě. Ani jeden z žáků ji v rozhovorech 

nebo v dotazníku nekomentoval. Grafické návrhy proto nechám posoudit žáky. Budu 

používat barvy na ilustrace a fotografie, nadpisy. Jejich použití však bude omezeno 

kvalitou černobílého tisku. Předpokládám totiž, že některé části si budou uživatelé 

kopírovat. A pokud text obsahuje velké barevné plochy a tiskne nebo kopíruje se černobíle, 

dochází k nečitelnosti podbarveného textu a také k plývání barvou. 

Text bude rozdělen na základní a rozšiřující, resp. doplňující pomocí fontu písma. Základní 

poučky budou v rámečku.  

Pro vysvětlivky a poznámky budu používat poznámky pod čarou. V žádné z učebnic sice 

tato praxe není, ale kvůli kompetencím k učení to bude dobré.  

Budu zvažovat použití bočního okraje (jako jsou ve sledovaných učenicích), ale  ne kvůli 

poznámkám, ministlovníčku a tipům, ale aby si žáci mohli dělat poznámky. Opět jako 

nástroj pro získání návyku dělat si poznámky při samostudiu.  

Ve sledovaných učebnicích se mi líbí užití ilustrací k oddělení různých druhů činností. 

Piktogramy jsou i ve skriptech. V současnosti jsem požádala žáky o navržení průvodce 

učebnicí. Budou náhradou piktogramů a usnadní orientaci v textu. 

      

Obr. 27 Návrh průvodců textem (autor: Veronika Tvrdoňová, 8. ročník) 

9.3.13  Ověření věcné a metodické správnosti 

K ověření funkčnosti a správnosti požádám své kolegy, kteří IKT vyučují. Tím získám 

zpětnou vazbu o tom, zda učebnice splnila cíl být průvodcem při výuce. Průcha sice 

doporučuje anonymní dotazník. Žáci ale většinou nemusí čekat na konec tématu a 

anonymitu. Vyjadřují se kriticky ke všemu rádi a hlasitě. 
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9.3.14  Metodika 

Původní záměr byl koncipovat učebnici dvojího provedení – učebnici pro žáky a učebnici 

pro učitele. Inspirovala jsem se učebnicemi do angličtiny (student´s book a teacher´s 

book). Tím by učitel měl k dispozici metodiku, nápady i řešení zároveň s textem, 

který mají před sebou žáci. Teď zvažuji jiný koncept - učebnici ve formě volných listů 

vložených do složek. Ať už bude forma podkladů pro kolegy jakákoli, bude obsahovat 

kromě poznámek k učebnici také nápady, náměty, postřehy, odkazy na jiné zdroje, časový 

plán. 
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ZÁVĚR 

V diplomové práci jsem se zabývala několika oblastmi, které se vztahují k učebnicím. 

Hlavním cílem mé práce bylo získat podklady pro tvorbu učebnice IKT pro potřeby 

ZŠ Křižná. 

V teoretické části popisuji kurikulární dokumenty, dále funkce a vybrané metody 

hodnocení učebnic. V závěru teoretické části přináším názory a doporučení známých 

autorů studijních textů. 

V praktické části jsem analyzovala vybrané učebnice podle různých hledisek. Na základě 

analýzy jsem potvrdila svou hypotézu, že neexistuje na trhu učebnice vhodná pro potřeby 

našich žáků a učitelů. V další části výzkumu jsem zjistila, že našim žákům v učebnicích 

chybí schémata, závěry a humor.  

Na závěr práce předkládám návrhu učebnice, její strukturu a některé základní prvky, 

které plánovaná učebnice bude obsahovat.  

V rámci zpracování mé diplomové práce jsem zjistila, že evaluace jakékoliv učebnice je 

velmi složitá a časově náročná práce. Domnívám se, že každý učitel, který vybírá učebnici 

pro své žáky, by měl mít k dispozici odborné recenze.  

Z šetření vyplynulo, že diskrepance výsledků výzkumů při použití různých hodnotících 

metod může poskytovat různé výstupy. Proto je třeba zřejmě objektivizovat tyto metody. 

Cíl diplomové práce jsem splnila. 
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ZÁVĚR V ANGLIČTINĚ 

In my diploma thesis I sed myself to several areas conected with textbooks. The main 

target of my diploma thesis was to get sufficient amount of information for creation of 

textbook of ICT taylored for the needs of our school.  

In the theoretical part I describe a curicullar documents, textbooks  ́ function and some 

methods for evaluation of textbooks generally. In conclusion of this part I  brought some 

ideas and recomandations of noun authors of teaching materiále. 

In the practical part of my diploma thesis I analyzed selected textbooks from the point of 

views. I found that my hypothesi that there is not any textbook that would be sufficient for 

the needs of our pupils and techaers. In the next part of my survey I foud that our pupils 

lack schemes, conclusions and humor.  

Finally I put out my own  suggestion of our speciall textbook I put out estructure and some 

element of the prepared textbook. 

 In the frame of my diploma thesis I come up that an evaluation of a textbook is very 

dificult and timeconsumming. I think that every teacher who selects textbooks for his or 

her pupils should have a materiál that helps him/her. The first suggestion of any textbook is 

not sufficient for selecting it.  Next I found, that dicrepation of results of evaluation of a 

textbook depand on used methods and also of a point of a view of the evaluátor. 

The target of my diploma thesis is fullfilled. 
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SEZNAM PŘÍLOH 

 

 



 

 

PŘÍLOHA P I: IKT – DOTAZNÍK 

Dotazník 

Ročník:       Průměr posledního vysvědčení: 

 

Učebnice používám: 

jen ve škole doma ve škole i doma   jen když nejsem ve škole  nepoužívám 

 

Pravidelně používám učebnice z těchto předmětu (vypiš): ..............................................  

Učebnici používám v průměru …….. denně, z toho …………….. doma 

 

Učebnice musí mít 

□ obrázky 

□ otázky na konci kapitoly 

□ cvičné testy, autotest 

□ doplňovačky 

□ jiné, doplň:…………………………………… 

Nejlépe se mi pracuje s učebnicemi ve formátu: A4 (velký sešit) A4,5 (matika) A5 (malý 

sešit) 

V současných učebnicích mi chybí:……………………………………………………. 

Nejlépe se mi pracuje s učebnicí:…………………….., protože…………………………. 

Nejhorší učebnice je:……………………………., protože……………………………….. 

V současných učebnicích je navíc (zbytečné):……………………………………………… 

 



 

 

Učím se raději podle:  □ učebnice  □ sešitu  

Potřebuješ učebnice? 

□ Nepotřebuji, stačí mi sešit   

□ ano, když nejsem ve škole, nebo nestihnu zápis  

□ ano, pravidelně se podle učebnice učím 

Pomohlo by mi, kdyby v učebnici bylo: 

□ shrnutí na konci kapitoly 

□ schématický přehled učiva 

□ úvod na začátku 

□ testové otázky na konci 

□ další:………….. 

Která učebnice (nemusí být ze školy) se mi nejvíc líbila (nejlépe se mi podle ní učilo): 

 

Proč se mi líbila?: 

 

 

Kdybych si měl vybrat, použiji (podtrhni, zakroužkuj): 

klasickou učebnici,   pracovní listy,   internetovou učebnici,  

prezentaci,    video nahrávku,  audionahrávku 

 



 

 

PŘÍLOHA II UKÁZKA TESTU 

1. Pravda nebo nepravda? 
a. Počítač je stroj na zpracování informací 
b. Počítač vypínám tlačítkem na bedně. 
c. Při práci na počítači je nutné mít dobrou židli a dbát na správné sezení. 
d. Práce s Internetem ohrožuje počítač (viry), ale mě nemůže nijak ublížit. 
e. Informacím na internetu jsou pravdivé a důvěryhodné. 
f. Každý program, který stáhnu z Internetu nebo si nahraji od kamaráda, mohu použít 

bez omezení. 
g. Prohlížeč a vyhledávač mají stejnou funkcí (třeba Centrum a Mozilla). 
h. Síť je spojení dvou a více počítačů za účelem sdílení dat a hardwaru. 

2. Vyber a očísluj věty v pořadí tak, jak by měly jít jednotlivé činnosti za sebou, když se 
chystáš pracovat s počítačem. 

- Zapnu počítač 
- Spustím svoji oblíbenou hru. 
- Vrhnu se ke svému počítači 

- Posadím se. 
- Počkám, až naběhne systém. 
- Zapnu monitor. 
- Posadím se a vyčkám dalších pokynů. 

3. Vyjmenuj základní části počítačové sestavy:................................................................... 

4. Osmisměrka. Systém ochrany PC připojeného k Internetu se nazývá : 

 

K A N D E B U H F H 

C L T I S K Á R N A 

I P Á CH I P S E T R 

T Š L V I I R E A D 

S S Y O E Č K D B D 

Y L K M T S P E L I 

O O S E I E N W E S 

J T Í D N A R I T K 

F O Ť Á K E L P C D 

M O N I T O R A M E 

 



 

 

PŘÍLOHA III OPAKOVACÍ TEST 

Test – opakování základních znalostí 

Informatika 7. roč 

1) Doplň, k čemu se každý program používá. Napiš název alespoň jednoho představitele z každé 
skupiny: 

operační systém 

 

 

Textový editor 

 

 

Grafický editor 

 

 

Kancelářský balík 

 

 

2) Klávesové zkratky 
Příkaz Klávesová zkratka 

Otevření souboru  

Uložení souboru  

Tisk souboru  

Zavření souboru  

Ukončení práce s programem  

Vystřižení do schránky  

Zkopírování do schránky  

3) Označ, zda je výrok pravdivý (P) nebo nepravdivý (N): 
a) adresář si můžeme představit jako „přihrádku na disku, do které se ukládají soubory a další adresáře. 

Slouží počítači i uživateli, protože umožní snazší orientaci v souborech. 
b) Počet souborů na disku bývá značný (stovky, tisíce) 
c) Počet souborů na disku je vždy menší než počet adresářů 
d) Strom označuje všechny adresáře, ale jen na disketě 
e) Na každém disku je vždy jeden adresář – základní. Označuje se_____ 

 
4) Zakroužkuj znaky, které nelze použít (nebo je nevhodné pooužít) ve jménu souboru:       /   ,     

.     ?    *    á     -      _ 
 

 

 



 

 

PŘÍLOHA IV ZÁVĚREČNÝ DIDAKTICKÝ TEST 

Pokyny k vypracování testu 

Test zjišťuje výstupní znalosti z předmětu Pracovní činnosti – počítače, konec 7. ročníku. 

Lze jej použít jako vstupní test ke zjištění rozsahu znalostí v povinně volitelném předmětu 

Informatika.  

Informace pro učitele: Čas na vypracování testu je 30 – 45 minut (1 vyučovací hodina). 

Test vyplňují žáci přímo do připravených listů. Nelze používat žádné pomůcky (sešity, 

internet aj.). 

Otázky jsou řazeny podle tématického celku, nikoli podle obtížnosti.  

Doporučení pro žáky: Na začátku testu si test nejprve prohlédněte, zatrhněte otázky, které 

umíte bezpečně. K otázkám, kterým nerozumíte, se vraťte až po zodpovězení lehčích 

otázek. Odpovídejte stručně, heslovitě. 

Hodnocení otázek: každá správně zodpovězená otázka je hodnocena jedním až pěti body, 

za nesprávné odpovědi se body neodečítají.  



 

 

Test výstupních znalostí 

7. ročník – základní úroveň znalostí 

Čas na vyplnění testu: 45 minut 

Pomůcky: pouze psací potřeby 

Pokyny pro vyplňování testu: testové otázky nejsou řazeny podle obtížnosti, odpovídejte 

stručně 

Hodnocení: každá správně zodpovězená otázka je hodnocena jedním až pěti body, za 

nesprávné odpovědi se body neodečítají. Celkem můžeš za zodpovězení všech 23 otázek 

získat 69 bodů.  

1. Jaká pravidla je nutno dodržovat při dlouhodobé práci na počítači, aby nedocházelo ke 
vzniku zdravotních problémů 
a).............................................. 

b) ............................................ 

c)................................................ 

d)................................................ 

e)............................................... 

2. Vyjmenuj čtyři hlavní komponenty počítačové sestavy ................................................... 
3. Který program řídí veškerou činnost počítače, jak HW tak SW? .................................... 

4. Vysvětli pojem hardware .................................................................................................. 

5. Jakým způsobem byste zvýšili výkon vašeho počítače, pokud je jeho chování pomalé 
při otevření více aplikaci?............................... .......................... .............................. ...... 

6. Vyjmenuj komponenty PC (5) a  uveď jejich parametry, které ovlivňují výkon PC  

Komponenta parametry, které se hodnotí 

  

  

  

  

  



 

 

7. K následujícím pojmům napiš jejich český ekvivalent (ekvivalent není přesný překlad, 
ale odpovídající název v daném jazyce) 

Pojem Český ekvivalent 

harddisk  

case  

matheboard  

software  

notebook  

 

Následující obrázky se týkají úloh 8 a 9 

A  B C  D E F G

I J K  L M N  O

 

8. Přiřaď zařízení na obrázcích k správnému názvu (dopiš písmena podle vzoru)  

1 klávesnice   E 5 externí harddisk 9 tiskárna 13 tablet 

2 scanner 6 sluchátka 10 USB flash disk 14 webkamera 

3 plotter 7 touchball 11 joystick  

4 čtečka karet 8 myš 12 monitor  

 

9. Ze zařízení uvedených na obrázku vypiš vstupní, výstupní zařízení, paměťové zařízení 
(nevypisuj slovně, použij písmena, každé zařízení zařaď pouze jednou) 

Vstupní:.................................................. 

Výstupní:................................................. 

Paměťové zařízení:................................... 



 

 

10. Seřaď podle kapacity následující záznamových médií (od nejnižší po nejvyšší, uveď 
kapacitu). 

DVD, HDD (průměrný, běžně dodávaný v levných PC sestavách, CD, disketa 3,5“, USB 

flash disk (v ceně kolem 400 ,- Kč) 

.................................................................................................................................................. 

11. Na následujícím obrázku je stromová struktura disku C:\ Napiš úplnou cestu k souboru 
Bach.doc  

 
Cesta:.......................................................................... 

12. Jaký typ programu použiješ pro výpočty (např. pro výpočet průměru známek, pro 
výpočet výsledků fyzikálního měření atd.)?  .......................................... 

13. Ke každé příponě napiš, v jakém programu byl dokument vytvořen a navrhni, ve 
kterém programu lze otevřít  

přípona typ souboru program pro otevření 

BMP   

AVI   

XLS   

DOC   

mp3   

 

 



 

 

14. Jakou klávesu použiješ pro ukončení libovolného programu? ........................................ 

 

15. Vysvětli pojem „Kancelářský balík“, uveď dva příklady.  

.................................................................................................................................................. 

16. Následující věty se týkají programu Word. Zatrhni ty věty, které jsou pravdivé:  

 klávesu ENTER používám pouze na konci odstavce 

 typografická pravidla se týkají typu grafiky 

 pro odsazení odstavců používám mezerník 

 pro psaní velkých písmen použijeme klávesu Shift 

 kopírování vyvolám kombinací kláves CTRL+V 

 červeně podtržení slov u Automatických oprav znamená, že slovo je napsáno 
chybně 

17. Napiš alespoň tři hlavní důvody, proč je výhodné propojovat počítače do počítačových 
sítí 

1)....................................... 
2)......................................... 

3)......................................... 
18.  Vysvětli, co znamená licence na software, uveď 3 příklady.  

.................................................................................................................................................. 

19. Jaké programy použiješ pro ochranu svého počítače před útoky z Internetu? Každý 
z nich zdůvodni.  

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

20. V následujícím výčtu zatrhni ty možnosti, podle jejichž popisu usoudíš, že je počítač 

infikován virem nebo že hrozí potenciální nebezpečí nákazy virem 

 samovolné otevírání oken www stránek (tzv. pop-up okna)  

 stáhnutý shareware z ruského serveru od neznámého programátora 

 e-mail bez jakékoliv přílohy od kamaráda 

 stáhnutý program ze serveru velké seriózní společnosti 

 nápadné zpomalení počítače 

 soubor hallo.exe, který přišel od neznámého uživatel e-mailem  



 

 

21. Jaký je rozdíl mezi Internetem a internetem?  

...................................................................................................................................... 

22. Na jaké dvě velké oblasti lze rozdělit počítačovou grafiku.......................................... 

23. Zatrhněte ty věty, které jsou pravdivé:  

  při zvětšování vektorové grafiky nedochází k její deformaci 

 obrázek ve formátu TIF lze komprimovat 

 pokud se jeden rastrový obrázek uloží do více formátů, může mít každý soubor 
jinou velikost, 

 formát JPG umí velmi dobrou kompresi 

  malování je program, určený k úpravě rastrových obrázků 

 fotografie je po naskenování automaticky vektorová 

 kompresí obrázku se jeho kvalita snižuje 

Stanovení klasifikace 

Hodnocení testu 

 

otázka počet bodů poznámka 

1 5 za každý problém bod 

2 4 každá část bod 

3 1   

4 1   

5 3 podle rozsahu 1 - 3 

6 5 za každou položku bod, pokud nenapíše parametr jen 0,5 bodu 

7 5   

8 2 za celé správně 2, za více než 6 bod 

9 3 za každý řádek bod 

10 5 uvedení kapacit 4, seřazení 1 

11 1   

12 1   

13 5 za typ 0,5b, za program 0,5b 



 

 

14 1   

15 3 vysvětlení bod, každý příklad bod 

16 2   

17 3   

18 4 vysvětlení bod, příklady bod 

19 3 za typ 0,5b, za zdůvodnění 0,5b 

20 4   

21 2   

22 2   

23 4   

 69   

 

Správné odpovědi 

1. Jaká pravidla je nutno dodržovat při dlouhodobé práci na počítači, aby nedocházelo ke 
vzniku zdravotních problémů (za každé bod; celkem 5) 

a).správné sezení u PC 

b) .osvětlení – vedle monitoru, ne monitor proti oknu 

c).klávesnice s ergonomickou podložkou – neopírat zápěstí o stůl 

d).ergonomicky tvarovaná myš. 

e).netrávit zbytečně mnoho času.u PC 

2. Vyjmenuj čtyři hlavní komponenty počítačové sestavy (každá bod; celkem 4) 

.bedna, monitor, klávesnice, myš. 

3. Který program řídí veškerou činnost počítače, jak HW tak SW? Operační systém 
(1bod) 

4. Vysvětli pojem hardware .technické vybavení počítače; vše, na co mohu sáhnout. 
(1bod) 

5. Jakým způsobem byste zvýšili výkon vašeho počítače, pokud je jeho chování pomalé 
při otevření více aplikaci?.(podle rozsahu, 1-3 body) 

..vyčištění počítače (Temp, Temporary IE), defragmentace disku, vyčištění registrů (5bodů) 



 

 

6. Vyjmenuj komponenty PC (5) a  uveď jejich parametry, které ovlivňují výkon PC (za 
každou položku bod, pokud vynechá parametry 0,5 b) 

Komponenta parametry, které se hodnotí 

procesor počet jader, taktovací frekvence,  

operační paměť (RAM) kapacita 

7. K následujícím pojmům napiš jejich český ekvivalent (ekvivalent není přesný překlad, 
ale odpovídající název v daném jazyce) (celkem 5 bodů) 

Pojem Český ekvivalent 

harddisk pevný disk 

case bedna 

matheboard základní deska 

software programové vybavení počítače, všechny programy 

notebook přenosný počítač 

Následující obrázky se týkají úloh 8 a 9 

A  B C  D E F G

I J K  L M N  O

 

8. Přiřaď zařízení na obrázcích k správnému názvu (dopiš písmena podle vzoru); (celé 
správně 2b, za více než polovinu 1b) 

1 klávesnice   E 5 externí harddisk O 9 tiskárna F 13 tablet J 

2 scanner B 6 sluchátka I 10 USB flash disk C 14 webkamera M 

3 plotter L 7 touchball A 11 joystick N  

4 čtečka karet K 8 myš D 12 monitor G  



 

 

9. Ze zařízení uvedených na obrázku vypiš vstupní, výstupní zařízení, paměťové zařízení 
(nevypisuj slovně, použij písmena, každé zařízení zařaď pouze jednou); (každý řádek 
bod, celkem 3 body) 

Vstupní:.E, B, A, D, N, J, M, K. 

Výstupní:..L, F, G 

Paměťové zařízení:.O, C 

10. Seřaď podle kapacity následující záznamových médií (od nejnižší po nejvyšší, uveď 
kapacitu). 

DVD, HDD (průměrný, běžně dodávaný v levných PC sestavách, CD, disketa 3,5“, USB 

flash disk (v ceně kolem 400 ,- Kč) (uvedení kapacit u každého média – bod,seřazení bod, 

celkem 5 bodů) 

..disketa (1,4MB), CD (750 MB), USB Flash Disk (1 GB), DVD (4,7 GB), HDD (250 GB)..... 

11. Na následujícím obrázku je stromová struktura disku C:\ Napiš úplnou cestu k souboru 
Bach.doc (1 bod) 

 Cesta:....C://Texty/Škola/Bach.doc.. 

12. Jaký typ programu použiješ pro výpočty (např. pro výpočet průměru známek, pro 
výpočet výsledků fyzikálního měření atd.)? (1 bod)  
qExcel, tabulkový procesor.. 

13. Ke každé příponě napiš, v jakém programu byl dokument vytvořen a navrhni, ve 
kterém programu lze otevřít (za typ 0,5b, za program 0,5 bodu, správně řádek 1b; 
celkem 5 bodů) 

přípona typ souboru program pro otevření 

BMP grafický Malování, PhotoShop, Zoner Explorer 

AVI video Real Player, Windows Media Player 

XLS tabulkový  MS Excell 



 

 

DOC textový dokument MS Word 

mp3 hudební Real Player, Winamp 

 

14. Jakou klávesu použiješ pro ukončení libovolného programu? (1bod) ESC  

15. Vysvětli pojem „Kancelářský balík“, uveď dva příklady. (vysvětlení – bod, program – 
bod; celkem 3 body) 

Soubor nejpoužívanějších programů, zahrnuje text. tabulkový editor, prohlížeč obrázku 

MS Office, Open Office, T602 ... 

16. Následující věty se týkají programu Word. Zatrhni ty věty, které jsou pravdivé (2body):  

þ klávesu ENTER používám pouze na konci odstavce 

 typografická pravidla se týkají typu grafiky 

 pro odsazení odstavců používám mezerník 

þ pro psaní velkých písmen použijeme klávesu Shift 

 kopírování vyvolám kombinací kláves CTRL+V 

 červeně podtržení slov u Automatických oprav znamená, že slovo je napsáno 
chybně 

17. Napiš alespoň tři hlavní důvody, proč je výhodné propojovat počítače do poč. sítí (3 
body)  
1).sdílení softwaru.. 

2)..sdílení hardwaru.. 

3).komunikace. 

18.  Vysvětli, co znamená licence na software, uveď 3 příklady. (vysvětlení – bod, příklad 
– bod; celkem 4 body) 

..softwarová licence je povolení používat program určeným způsobem. 

.freeware, demo, trial, shareware, GNU-PLU, full 

19. Jaké programy použiješ pro ochranu svého počítače před útoky z Internetu? Každý 
z nich zdůvodni. (za typ 0,5 b, za zdůvodnění 0,5b; celkem 3 body) 

..antivirus (AVG, AVAST,NOD) – ochrana před viry, červy, trojskými koni 

..antispyware (Ad-Adware, Spybot, Spyware) – ochrana před adawarem, spywarem 

..spamový koš – ochrana před spamem 



 

 

20. V následujícím výčtu zatrhni ty možnosti, podle jejichž popisu usoudíš, že je počítač 

infikován virem nebo že hrozí potenciální nebezpečí nákazy virem (4 body) 

þ samovolné otevírání oken www stránek (tzv. pop-up okna)  

þ stáhnutý shareware z ruského serveru od neznámého programátora 

 e-mail bez jakékoliv přílohy od kamaráda 

 stáhnutý program ze serveru velké seriózní společnosti 

þ nápadné zpomalení počítače 

þ soubor hallo.exe, který přišel od neznámého uživatel e-mailem  

21. Jaký je rozdíl mezi Internetem a internetem? (2 body) 
..Internet = síť sítí; internet = medium – přenos informací, jako rádio, noviny atd. 

22. Na jaké dvě velké oblasti lze rozdělit počítačovou grafiku? (2 body) .vektorová a 
bitmapová (rastrová) 

23. Zatrhněte ty věty, které jsou pravdivé (4 body) 

 þ při zvětšování vektorové grafiky nedochází k její deformaci 

þ pokud se jeden rastrový obrázek uloží do více formátů, může mít každý soubor 
jinou velikost, 

þ  malování je program, určený k úpravě rastrových obrázků 

þ kompresí obrázku se jeho kvalita snižuje 

Klasifikace 

Klasifikace na podle procenta správně vyřešených úloh (běžná klasifikace)8.  

 Bodové rozlišení Klasifikační stupeň 

90 - 100 62 - 69 1 

75 - 89 51,5 - 62,5 2 

60 - 74 41 - 51 3 

50 - 59 34,5 - 40,5 4 

0 - 49 0 - 34 5 

 

                                                

 

8 HNILIČKOVÁ, J.; JOSÍFKO, M.; TUČEK, A. Didaktické testy a jejich statistické zpracování. SPN 1972 



 

 

PŘÍLOHA V PRACOVNÍ LIST K TÉMATU ERGONOM IE 

Ergonomie 

Vědní obor, zabývající se vztahem člověk – stroj se nazývá……………. 
Správný pracovní režim a pracovní podmínky řeší…………………………. 
Potíže vzniklé chybnou ergonomií lze dělit: 

 - na ty, které vedou ke změnám tkání:…………………………. 
 - nejdou zjistit běžným vyšetřením: …………………………….  

Co je to nemoc z povolání:……………………………………………………………… 
Obtíže, které vznikají z chybného používání počítače, lze rozdělit do 4 oblastí: 

1) ………………………………………….. 
2) …………………………………………… 

3) ………………………………………….. 
4) ………………………………………….. 

Při práci s PC nejvíce trpí následující části těla: 

Část těla Proč Ochrana, náprava 

   

   

   

   

   

   

Pracoviště 

Stůl: 

Židle: 

Osvětlení: 
Teplota: 

Pro správné sezení platí:  

Zjisti a vlastními slovy popiš, co znamená ztráta 
sociability. 


