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POČÍTEČEM PODPOROVANÉ
TECHNICKÉ KRESLENÍ POHLEDEM
ZÁŽITKOVÉ PEDAGOGIKY, PODPORA
A ROZVOJ PROSTOROVÉ
PŘEDSTAVIVOSTI, ZVLÁŠTNOSTI,
CÍLE, METODY A HODNOCENÍ VÝUKY

Úkolem našich škol je vzděláváním připravovat mladou generaci na aktivní, smysluplný
a vnitřně spokojený, společensky prospěšný život. Úroveň poskytovaného vzdělávání
spolu s úrovní výchovy v rodinách a společensky respektovanými hodnotami významně
určují charakter celé budoucí společnosti v evropském i globálním kontextu. Jedním
z klíčových činitelů vzdělávání byl, je, a i nadále bude učitel. Kvalitu učitele lze
posuzovat z mnoha úhlů pohledu, a jednou z nich je v současnosti aplikovaný model míry
rozvoje kompetencí potřebných pro výkon této specifické a náročné profese. Úroveň
klíčových kompetencí učitele spoluurčuje kvalitu poskytovaného vzdělávání. Současné
odborné pedagogické vysokoškolské vzdělání učitele vytváří společně s osobnostními
rysy daného člověka důležitý základ potřebných kompetencí, které se dále rozvíjejí
v procesu celoživotního učení a vzdělávání, jehož součástí je i další vzdělávání
pedagogických pracovníků. Toto je klíčovým požadavkem pro naplnění poslání školy ve
společnosti, která se dynamicky mění vlivem nových poznatků v oblasti věd o člověku
(psychologie, pedagogiky, antropologie aj), vědeckotechnických objevů, a nových
informačních technologií. Další vzdělávání pedagogů je důležitým úkolem školské
politiky státu a strategickým programem rozvoje každé školy. Jedním z cílů projektu
CAD - počítačem podporované technické kreslení do škol s registračním číslem
CZ.1.07/1.1.26/02.0091, proto bylo mimo jiné i rozšíření a prohloubení odborných
a didaktických znalostí a dovedností učitelů vyučujících technicky zaměřené předměty,
formou vzdělávání pedagogických pracovníků - metodiků partnerských gymnázií,
v oblasti aplikace matematiky a chemie s využitím počítačem podporovaného kreslení
v prostředí AutoCAD 2013, které bylo realizováno kombinovanou formou - prezenčním
studiem a e-learningem.

1.1 ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA
Zážitkové vzdělávání (vzdělávání prožitkem) je učení z důsledků vlastního jednání,
hledání netradičních řešení a společné překonávání úkolů a výzev. Předností zážitkového
vzdělávání je rozvíjení tvůrčích postupů, aktivní jednání, lepší vytváření neformálních
vztahů a především intenzivní učení z prožitků namísto pouhého shromažďování
informací. Zážitkové vzdělávání může být stejně účinné u malých školáků,
vysokoškolských studentů, i při vzdělávání dospělých (andragogika).
Metoda se obecně nejvíce používá u různých druhů programů, které mají za cíl
rozvíjení znalostí, dovedností a osobních dispozic z přímé zkušenosti.
Individuální, individualizovaná, párová, či skupinová výuka s podporou počítače,
teambuilding, outdoor training, asistování, stínování, nebo workshop je jen několik
6

příkladů zážitkových kurzů a vyučovacích forem, za pomoci kterých lze efektivně
a moderně přistoupit k výuce například technického kreslení a konstruování. „Probíraná
látka“ je účastníkům takových kurzů dávkována po částech (modulech), přesto však v
každém okamžiku v absolutním kontextu s možností aktivního 1 (angažovaného),
samostatného 2, tvůrčího zapojení vyučovaného do procesu tvorby artefaktu (rysu,
technického výkresu). Účastníci si sami ze zážitku vybírají pro ně důležité podněty,
informace a zkušenosti. Důležitým předpokladem přenosu do praxe je proces reflexe
získaných prožitků a zkušeností. Zážitkové vzdělávání, učení a vyučování můžeme podle
jeho cílů nahlížet z různých úhlů pohledu:
• výchova konfrontující účastníky se silnými prožitky v aktivitách, které v sobě
obsahují určitý stupeň rizika a dobrodružství;
• motivace mladých lidí k sebevýchově pomocí nevšedních zážitků;
• návod na aktivní trávení volného času a překonávání jednotvárnosti všedních
dnů;
• překonávání hranic možností účastníků po stránce tělesné i duševní;
• sebepoznávání, rozšiřování horizontů, pomoc při hledání místa ve světě;
• prostor pro sociální učení, získávání důvěry v sebe i v ostatní lidi;
• jedinečná možnost získávání společných prožitků ve skupině.
Za zakladatele zážitkového vzdělávání je považován John Dewey (1859 – 1952), který
kritizoval klasické „biflování“ poznatků, a zdůrazňoval nutnost zapojení osobních
prožitků a vlastních zkušeností. Na jeho myšlenky navázal na začátku sedmdesátých let
minulého století David Kolb, podle jehož výzkumů plných 80 % našeho poznání pramení
z vlastních zážitků, které si následným racionálním zpracováním přetavíme do podoby
obecného poznatku, kterým se pak řídíme. Poznatky vyvozené ze zážitků mají navíc
výhodu v tom, že jsou dlouhodobě zapamatovatelné a snadno vybavitelné. Toto zjištění
dokládá Dalova pyramida učení, podle níž si lidé pamatují:
• 10 % z toho, co čtou
• 20 % z toho, co slyší
• 30 % z toho co, co vidí
• 50 % z toho, co slyší a současně vidí
• 70 % z toho, co řeknou a současně zapíší
• 90 % z toho, co udělají, vykonají
Poznatky tohoto druhu se zasloužily o vznik a rozvoj zážitkové pedagogiky jako svébytné
disciplíny na poli pedagogické vědy. Její principy nejlépe vyniknou v porovnání
s klasickým pojetím vzdělávání. V klasickém přístupu je učitel, expertem a předává své
vědomosti účastníkům vzdělávání. Úlohou žáka je, aby poznatek pochopil, přijal,
zapamatoval si ho a promítl ho do svého jednání. V procesu učení je primární aktivita
učitele, zatímco žák jen více či méně pasivně přijímá poznatky. Oproti tomu je:
Zážitkové vzdělávání založeno na aktivitě žáka, aktivní role učitele a žáka se střídá
a prolíná. Při vlastním zážitku učitel ustupuje do role pozorovatele. Účastník
přejímá osobní odpovědnost za průběh a výsledky učení, mezi učitelem a žákem
vzniká vyvážená spolupráce a kooperace.

Aktivitu můžeme rozdělit z pohledu učitele i žáka do několika kategorií: 1. Vynucená.; 2. Navozená.; 3. Nezávislá.;
4. Angažovaná.
2 Rozlišujeme tyto stupně samostatnosti: napodobující, reprodukující, produkující, přetvářející.
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Zážitkové učení. Se zážitkovým vzděláváním souvisí pojem zážitkové učení, které se

zaměřuje na učící proces jednotlivce (na rozdíl od zážitkového vzdělávání, které popisuje
interaktivní proces mezi učitelem a žákem). Podle Kolbova modelu zážitkového
(zkušenostního) učení probíhá učení zážitkem ve čtyřech důležitých krocích, které se po
uzavření prvního cyklu opakují:
1. Zážitek získaný při řešení úkolu (aktivity) – Jak to dělám?
2. Reflexe (zpětné ohlédnutí), ve kterém dojde k sumarizaci a zhodnocení
jednotlivých kroků při řešení – Jak to dělají nejlepší?;
3. Zobecnění získaných poznatků a tvorba konceptu – Jak to budu dělat?;
4. Aktivní experiment na základě vytvořeného konceptu – Jak mi to jde?.

Důležitou součástí zážitkového vzdělávání je zpětná vazba, která cíleně využívá principů
zkušenostního učení v návaznosti na prožité aktivity. Učitel jako facilitátor vytváří
prostor pro sdílení prožitků, pocitů a otevřenou diskusi, která směřuje ke skutečnému
pochopení příčin a následků řešených problémových situací, a využívá takové teoretické
nástroje, které tento proces vedou k žádoucímu cíli.
Významnou součástí zážitkového vzdělávání je více či méně řízená diskuze účastníků o
zážitku - review. Review může být podle typu a zaměření programu velmi rozmanité, od
krátkého spontánního sdílení prožitku po aktivitě, po praktickou cílenou facilitovanou
diskuzi, svou délkou i významem přesahující samotnou aktivitu. V takovém review se
zkušený učitel řídí Kolbovým cyklem zkušenostního učení, a nenásilně účastníky provede
ohlédnutím za aktivitou a zobecněním získaných poznatků. Nejkvalitnější review jsou
završena tvorbou obecného konceptu řešení podobných situací.
Ve výukových aktivitách postavených na principech zážitkového vzdělávání nejprve
postavíme účastníky před úkol, který zdánlivě nesouvisí s připravenou pracovní
činností.
Při řešení předloženého úkolu se však často projeví obdobné chování nebo stereotypní
postupy jako při pracovní činnosti, které mohou účastníci v review odhalit a dále s ním
pracovat.
Pro většinu populace je zážitkové vzdělávání nejefektivnější formou učení.
Poznatky získané prožitím řízené, prožitkové učební situace si obvykle pamatujeme
déle a lépe, než poznatky přečtené nebo získané pasivním nasloucháním na
přednášce realizované frontální monologickou pasivní formou.

Orientace na získávání informací - učební styly. Každý člověk dává podle

svého charakteru při aktivním přijímání informací přednost jednomu z níže uvedených
učebních stylů a orientaci při získávání informací, proto by s tím měl dobrý učitel vždy
počítat a snažit se do vyučovací hodiny (bloku, modulu) pokud možno zařadit všechny
učební styly tak, aby měl každý žák šanci odnést si co nejvíce:
a) Orientace na konkrétní zkušenost - lidé s tímto stylem jsou zaměřeni na situace,
v nichž jsou vtaženi do zážitků a mohou se zaobírat bezprostředními lidskými
situacemi v osobní rovině. Zdůrazňují pocity, jedinečnost a komplexnost současné
reality. Oproti teoriím a zevšeobecňování upřednostňují intuici, „umělecký" přístup
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jako protiklad k systematickému, vědeckému přístupu k problémům. Rádi vytvářejí
dobré vztahy s lidmi a mají z toho potěšení. Rozhodují se intuitivně a fungují dobře
v nestrukturovaných situacích. Oceňují vztahy s lidmi, vtažení do reálných situací,
jsou otevření, přístupní novým věcem v životě, novým situacím.
• Prožij (akomodující) – blízký těm, kteří se nejlépe učí samotnou činností, aktivní
styl učení, kdy si chce žák bezprostředně a samostatně vyzkoušet danou
dovednost v praxi, aby ji co nejlépe prožil (vtažení do praxe pomocí případových
studií, praktických prezentací, ukázkových příkladů dobré praxe), je pro něj
důležitá zkušenost a možnost ověřování, akčnost a zážitek, je ten nejvýraznější
fixátor dovednosti;
o při použití pouze tohoto stylu učení bez ostatních, hrozí zdlouhavost
poznání, cesta pokus – omyl, riziko neúspěchu, který vyvolá negativní
emoce, směřované většinou na učitele.
b) Abstraktní konceptualizme - lidé s tímto stylem jsou zaměřeni na používání
logického uvažování a odborných koncepcí. Dávají přednost přemýšlení (uvažování)
před pocity. Zaobírají se všeobecnými teoriemi na rozdíl od intuitivního přístupu.
Mají radši vědecký než „umělecký" přístup k problémům. Jsou dobří při
systematickém plánování, práci s abstraktními věcmi, pojmy a při kvantitativních
analýzách. Oceňují přesnost, důslednost, strohost a disciplinu při analýze.
• Pochop (asimilující) – nejsilnější v budování abstraktních teorií, teoretický styl
učení, při kterém se žák snaží o logické uspořádání informací a pochopení
principu fungování, data se následně snaží zobecňovat pro širší použití;
o dobrá teorie nikoho nezabije, a když ji dáme k prozkoumání
a interpretování lidem s orientací na tento učební styl, budou spokojeni,
a akční hrdinové budou nadšeni.
c) Orientace na reflektivní pozorování - lidé tohoto stylu jsou zaměřeni na pochopení
smyslu idejí a situací tím, že je důkladně pozorují a nestranně, nezaujatě je popisují,
komentují. Zdůrazňují pochopeni jako protiklad k praktickým aplikacím. Zaobírají
se tím, co je pravda, jak se věci skutečně udály jako protiklad k tomu, co je praktické.
Zdůrazňují reflexi jako protiklad k akci. Lidé s touto orientací rádi přemýšlejí
o smyslu věcí, událostí, jevů a jsou dobří v odhadu jejich důsledků. Vynikají
v nahlížení na věci z různých perspektiv. Při vytváření (tvorbě) názorů a závěrů se
rádi spoléhají na svoje pocity a úvahy. Oceňují trpělivost, nestrannost a uvážlivá,
promyšlená hodnocení.
• Pozoruj (divergující) – typický důraz na pocity a naslouchání, tento učební styl
je založen na principu pozorování, získávání informací reflexí, v tomto případě
žák dostává různou formou potřebné informace a vyhodnocuje si jejich přínos;
o v každém kolektivu je několik jedinců, kteří se verbálně či neverbálně
neprojevují, ale rádi pozorují své spolužáky i učitele a zpozorní, když se
zahájí samostatná práce, pustí prezentace, či výukový film, protože
potřebují mít od dění odstup.
d) Aktivní experimentování - lidé s tímto stylem jsou zaměřeni na aktivní ovlivňování
jiných a na měnění situací. Upřednostňují praktické aplikace jako protiklad
k reflektivnímu chápání. Jsou pragmatičtí, zaobírají se věcmi, které fungují jako
protiklad k tomu, co je „absolutní pravda"; zdůrazňují akci jako protiklad
k pozorování. Jsou dobří v tom, aby se věci uskutečnily (udělaly) a když se to podaří,
jsou velmi spokojeni. Jsou ochotni přiměřené riskovat, aby dosáhli svých cílů.
Oceňují, když mají vliv (a dopad) na svoje okolí a vidí v tomto konkrétní výsledky.
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Příklady (konvergující) – typický pro plánovače, stavitele a tvůrce, tomuto
učebnímu stylu se říká pragmatický, žáci chtějí především slyšet a vidět fungující
a funkční příklady dobré praxe z daného oboru a provádět vlastní reálnou činnost;
o je potřebné disponovat dostatečným množstvím příkladů a vést žáky
k hledání vhodných příkladů v jejich okolí.

Oblasti a formy zážitkového vzdělávání. Filosofie a principy zážitkového
vzdělávání jsou využívány v mnoha učebních technikách, formách a metodách.
V programech založených na zážitkovém vzdělávání jsou nejprve žáci postaveni před
úkol, který zdánlivě na první letmý pohled nesouvisí s pracovní činností. Při řešení
předloženého úkolu se však často projeví obdobné chování, nebo stereotypní postupy jako
při pracovní činnosti, které mohou účastníci při zpětné vazbě odhalit a dále s ním
pracovat.

Aktivity umožňují žákům vystoupit ze své komfortní zóny (fyzicky, emocionálně,
intelektuálně, duševně) a dosáhnout tak netušených vzdělávacích výsledků.
Mezi učební techniky (metody, formy) založené na principech zážitkového vzdělávání
můžeme mi jiné zařadit:
• týmové vyučování - na jedné straně je učitel, a na straně druhé skupina žáků,
případná párová nebo týmová spolupráce učitelů a žáků vede k vyšším výkonům,
než když se jedinec vzdělává sám; umožňuje využít ve vyučování i náročnější
aktivity, procesy a prostředky, které jsou v běžné výuce a životě nerealizovatelné;
menší skupiny žáků (dělená třída) umožňují větší interakci a vzájemnou zpětnou
vazbu;
• akční učení - žáci jsou učitelem stavěni před jasně definované problémové úkoly,
sami pak organizují svou práci, případně vytvářejí situační týmy 3, v nichž se
scházejí jedinci různých věkových skupin a zastávaných rolí (učitel, žáci);
skupina sama vytváří své vlastní struktury, způsoby jedinečného sociálního
jednání, a přístup k řešení úkolu; tím dochází k prolomení generačních bariér,
rozvoji tolerance, zaujmutí možné role, větší sociální účinnosti a individuální
stimulaci; oproti tradiční výuce, zaměřené na prezentaci znalostí a dovedností se
zaměřuje na akci, která momentálně nastala, a pomocí reflexe této události se
hledá zlepšení, osvojují nové pohledy na věc, přičemž se využívá práce se
skupinovými technikami;
• kooperativní učení - jde o pozitivní vzájemnou závislost žáků při plnění
vytčeného cíle, děje se tak při složitějších úkolech a zadáních, kdy je nemožné,
3

Příklad spontánně vytvořeného situačního týmu při akčním učení.

10

•

•

aby jedinec dosáhl svou samostatnou činností celkovou úspěšnost, a strhl na sebe
veškerou pozornost, následně tak dochází přirozeně k rozdělení úkolů a spolupráci
jednotlivců, či malých skupin; důraz je kladen na osobní odpovědnost a osobní
skládání účtů ve prospěch celku, plnění postupných úkolů a dovedností probíhá
ve smyslu principu - stupňování obtížnosti - tedy od jednoduššího ke složitějšímu;
závěr úkolu je veden k hluboké skupinové reflexi 4 z prožité činnosti;
situační a příběhová dramata - v kontrastu s nezúčastněným přijímáním
informací od přednášejícího, jsou žáci vedeni k aktivnímu jednání a nasazení
s nemožností úniku 5 či postoje neúčastnění; děje se tak pomocí vymezených úkolů
a zadání, a kontroly ze strany učitele, tím se žáci dostávají do situací, příběhů
a dějů, v nichž jsou nuceni jednat; ve vlastním jednání a jeho zpětném uvědomění
nastává a probíhá proces učení, v němž je osvojována určitá vědomost, dovednost,
role, zkušenost nebo model jednání;
workshop - obvyklým a osvědčeným formátem zážitkového vzdělávání je
facilitovaný6 workshop 7, který je formátem vzdělávací aktivity, při které
facilitátor (učitel) vede program (výuku) tak, aby prostřednictvím různých technik
(brainstorming, priorizace, mentální mapy, cizí oči) žáci pomocí vlastních
zkušeností a znalostí došli k výstupu, který je pro ně užitečný a využitelný v jejich
další práci, praxi; tato interaktivní forma se jeví velmi vhodnou pro další
vzdělávání, prohlubování znalostí a vzájemné sdílení zkušeností.

4

Příklad pozitivní vzájemné závislosti žáků při kooperativním učení.

5

Příklad vedeni k aktivnímu jednání a nasazení s nemožností úniku.

Facilitace - usnadňování komunikace ve skupině. Facilitátor celé vyučování řídí po stránce procesní, a dává tím žákům
možnost plně se soustředit na věcnou stránku problému - na jeho řešení.
7 V tomto místě si dovolujeme konstatovat, že tato učební technika je vhodná pro starší žáky, jejichž znalosti
a dovednosti probrané látky dovolují plnohodnotné aplikování do výuky.
6
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1.2 ROLE VZDĚLAVATELE, STYLY VEDENÍ ŽÁKŮ
Role vzdělavatele. Abychom byli schopni maximálně naplnit očekávání našich žáků,

musíme přesně vědět, co všechno je náplní jednotlivých rolí vzdělavatele ještě před tím,
než zahájíme vlastní vyučovací proces. V současnosti mají žáci vůči učitelům různá
očekávání, která ani oni sami neumí přesně definovat. Očekávají nejen kvalitní
obsahovou náplň, dobré didaktické a manažerské vedení výuky, kreativní využívání
metod a prostředků, flexibilní zvládání nečekaných situací, ale také profesionální zpětnou
vazbu, koučování a motivování, nemluvě o facilitaci. Nejběžnější kombinací, kterou
dnešní škola aplikuje je role učitel – konzultant. V následující pasáži vám přiblížíme
podstatné rysy jednotlivých rolí a pokusíme se o vystižení podstaty jejich vzdělávací
náplně:
• konzultant (odborník na věc, problematiku) pracuje s žákem na konkrétní
záležitosti, vysvětluje, zodpovídá dotazy, poskytuje návody k dalším krokům,
uvádí příklady dobré praxe (best practice), podobné případy z oboru, doporučuje
změny;
• učitel učí a předává teoretické znalosti a praktické dovednosti podle osnov a ŠVP
(RVP), někdy lektor pouze přednáší, jindy je součástí vyučování i praktický
nácvik, či trénink;
• koučování je chápáno jako způsob komunikace a práce s lidmi, pomocí něhož
rychleji a lépe nacházejí efektivní řešení různých situací, překonávají pracovní
i mezilidské problémy a zajišťují svůj profesionální rozvoj, kouč vede svého žáka
pomocí cílených a strukturovaných otázek, neradí, neučí, pouze směruje aktivitu
koučovaného k výsledku;
• mentor dozírá na služebně mladší osoby (žáky), vede je a zapracovává, uvádí své
svěřence do filozofie firmy (vědního oboru), procesů a souvislostí, v naší
pedagogické praxi se setkáváme s pojmem „zavádějící učitel“;
• tutor je starší, zkušenější osoba, která juniorovi pomáhá s adaptací v novém
prostředí i s procesem učení, v naší pedagogické praxi je termín používám
i v souvislosti s distančním vzděláváním (e-learning);
• supervizor vykonává dozor, kontrolu, dohled nad úrovní práce jednotlivce, týmu
nebo instituce, pomáhá řešit komplikované situace, radí, poskytuje zpětnou vazbu,
v businessu sféře bývají supervizoři interními zaměstnanci firem a míra jejich
vzdělání je různá;
• facilitátor je odborník na proces a pracuje s žáky na způsobech, jak vyřešit
obtížnou situaci, neradí věcně či obsahově, ale pomáhá žákovi držet se
stanoveného cíle a najít řešení v reálném čase, facilitátor je odpovědný za to, že
vznikne výsledek (produkt, řešení);
• mediátor je odborník na proces a daný problém, pracuje s žákem na řešení
sporných (složitých) záležitostí, úkolem mediátora je obnovit či zefektivnit
narušenou komunikaci, překonat osobní animozity a spory a udržet úroveň
komunikace o problému na profesionální a věcné úrovni.
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Transakční a transformační styl vedení. V 80. letech minulého století se

v manažerské praxi a teorii řízení objevují nové názory nazývané souhrnně „Nové
vedení“. Dosavadní manažerská praxe hledala optimální styl vedení a pokoušela se
racionálně vysvětlit rozdíly mezi úspěšnými a neúspěšnými manažery (také učiteli). Nová
a hektická doba tento přístup překonává – dobrý vedoucí jakéhokoliv typu a profese musí
mít vizi, kterou dovede strhnout pracovníky (žáky). Vedle racionálních prvků se do
procesu řízení dostávají emocionální a iracionální momenty:
• vztahy mezi vedoucími (učiteli) a následovateli (žáky);
• symbolismus, mystika, fantazie.
Dosavadní vedoucí byl manažer – úspěšně a efektivně řídil. Nový vedoucí je vůdce, který
získává lidi a mění svět. Proto v moderním managementu dochází k odlišování
leadershipu (vůdcovství) od manažerské práce. V roce 1985 publikoval Bernard M. Bass
knihu „Vedení a výkon nad očekávání“, v níž vyložil své ideje a principy transakčního
a transformačního stylu vedení:
Transakční vedoucí motivuje svoje lidi poskytováním odměny za vykonané úkoly.
Transformační vedoucí motivuje svoje lidi k práci na vyšších cílech spíše skrze
sebeaktualizaci, než skrze bezprostřední odměnu.
Oba přístupy nelze striktně oddělovat – kvalitní vedoucí užívá obou modelů pružně
a intuitivně podle potřeby a aktuální situace.

Transakční vedení (vzájemná výměna) – pracovník (žák) poskytuje svůj talent, úsilí,

výkony a vedoucí (učitel) ho za to odměňuje. Toto vedení využívá dvou prostředků podmíněné odměny a řízení výjimkou:
• podmíněná odměna spočívá v souhlasném názoru učitele a žáka na to, co má žák
udělat, aby byl odměněn, nebo aby se vyhnul postihu;
o formy: a) pochvala za dobře vykonanou práci nebo doporučení zlepšení
známky; b) podmíněný postih;
o cyklus: cíl – výkon - odměna vede k rozvoji žáků, kteří přijímají rostoucí
odpovědnost za své vlastní akce;
o doporučuje se nečekat na periodické (pololetní) hodnocení, ale stanovovat
drobnější úkoly, a hned po jejich splnění ohodnotit pochvalou (známkou);
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řízení výjimkou spočívá v tom, že učitel nezasahuje do průběhu plnění úkolů,
teprve když není dosahováno očekávaných výkonů nebo nastane problém, učitel
zasahuje;
o deleguje se odpovědnost na žáky, a technika výjimky je vyjádřena
výrokem „Pokud pracuji jako vždycky, je s mým výkonem spokojen“;
o používají se spíše negativní mechanismy, protože učitel nemá možnost
stále provádět pozitivní zpevňování (mnoho žáků, není čas na průběžné
dílčí známkování);
o před postihem je třeba provést diagnózu důvodů neplnění úkolů (může jít
o nepochopení zadání), pak je třeba vysvětlit úkol znovu;
o postih je vhodný jen v případě nedostatečného úsilí - pozor, nesnižovat
osobnost postihovaného, postih se musí týkat pouze jeho aktivity.

Transformační vedení - tento styl vedení je založen na uspokojování vyšších

potřeb pracovníků (žáků). Vede je k seberealizaci, seberegulaci, sebekontrole. Probouzí
v nich potřeby, o kterých do té chvíle ani nevěděli. Transformace lze dosáhnout třemi
cestami:
• pozvednutím úrovně uvědomění o významu a hodnotě výsledků práce
i o cestách, jak jich dosahovat;
• působením na lidi, aby své zájmy převedli na zájmy týmu, organizace;
• změnou potřeb z Maslowovy soustavy nebo rozšířením dosavadního spektra
potřeb.

Nejčastější nástroje transformačního vedení:
• charisma;
• inspirativní vedení;
• individuální úcta;
• intelektuální stimulace.
Charisma učitele je pro žáky silný emocionální vztah, který dává učiteli nadobyčejnou
úctu, uznání, obdiv, lásku, důvěru. Má intenzivní emocionální složky – oddanost, bázeň,
slepá víra. Je to nezpochybnitelná důvěra ve „člověka a jeho poslání“. Charismatičtí vůdci
se vyznačují vysokou sebedůvěrou ve svou kompetenci, oddaností svým vlastním
názorům a ideálům. Dobří a charismatičtí vůdci posilují obraz svých předností a víru ve
své schopnosti technikami managementu. Protože působení charismatu není trvalé,
zajišťují si tito vedoucí životnost svých idejí pomocí organizačních pravidel a nařízení,
jejichž účelem je dosažení a udržení stability.
Inspirativní vedení inspiruje žáky emocionálními prostředky. Inspirativní chování
vedoucího stimuluje u žáků nadšení pro práci a důvěru v jejich schopnost úspěšného
splnění úkolů. Transformují se vlastní zájmy ve prospěch týmu. Povzbuzení výkonové
motivace má význam pro složité a náročné úkoly, které vyžadují iniciativní a promyšlené
podstoupení rizika, osobní odpovědnost a vytrvalost. Povzbuzení potřeby moci má
význam pro takové úkoly, které vyžadují, aby pracovníci byli soutěživí, asertivní
a bojovní. Povzbuzení potřeby afiliace (přátelství) má význam pro úkoly, které požadují
spolupráci, týmovou práci a vzájemnou podporu mezi žáky.
Individualizovaná úcta má různé formy: ocenění dobré práce, přidělování zvláštních
úkolů, využívání talentu žáků, výměna názorů mezi učitelem a žákem, delegování dílčích
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úkonů, umožnění bezbariérové komunikace – třeba pochůzkami po pracovišti,
přidělování mentorů (individuálních poradců) z řad zdatnějších žáků méně zkušeným.
Mentor zviditelňuje svého svěřence v systému organizace.
Intelektuální stimulace znamená rozvoj žáků a změnu jejich osobnosti, která se týká
chápání problémů a přístupů k řešení problémů, myšlení a představivosti, víry a hodnot
spíše než rozvoj a změna bezprostředních akcí. Místo soustředění na každodenní
operativu, by se učitel měl soustředit na strategické myšlení, které vede je a jejich žáky
při analýze, formulování, zavádění a interpretaci. Měli by hrát roli transformačních
vedoucích, ukazovat, objasňovat příležitosti a hrozby, které před třídou stojí. Je to
schopnost představovat si neexistující stav, spojená se schopností přenést ho na jiné lidi.
Intelektuální stimulace je důležitá zejména tehdy, když skupina řeší nejasný, málo
strukturovaný úkol.

1.3 TECHNICKÉ ZNALOSTI A DOVEDNOSTI
Výuka nových technologií a aplikací znamená ve výuce odborných předmětů významný
kvalitativní krok. Žáci získávají znalosti zcela nových technologií a aplikací, které budou
moci uplatnit přímo v praxi, či při dalším studiu na technicky zaměřených vysokých
školách. Desítky škol se dnes zapojují do aktivit směřujících k zavedení a podpoře
nejnovějších postupů navrhování a technického kreslení do výuky, a snaží se podle svých
možností a vybavení jít právě tímto směrem.
Znalost norem a základů technického kreslení považujeme za zcela zásadní pro
správné myšlení budoucího úspěšného technika a vývojáře.
Její návaznost na výuku počítačového konstruování ovšem zcela chybí, nebo je velmi
sporadická. Přitom tyto dvě oblasti spolu jsou zcela zásadně provázány a jedna by bez
druhé nemohla existovat. Situace je dnes ovšem ještě daleko složitější. S nástupem zcela
nových technologií do oblasti počítačového konstruování se rozšiřují možnosti
konstruktéra o možnost vytváření virtuálního modelu nového výrobku. Zcela se tak ruší
zaběhlé představy o postupu návrhu nového výrobku. Uvědomme si, že již od raného
dětství rozvíjíme prostorovou představivost, učíme se prostorové představy o konkrétním
tvaru výrobku svým způsobem násilně převádět do roviny, a potom jej z roviny opět
přetvářet do podoby prostorových tvarů výrobku. Jistě je daleko jednodušší a efektivnější
realizovat své představy přímo v prostoru. Tento postup je samozřejmě realizovatelný
pouze s využitím té nejmodernější techniky, která dnes není jen doménou špičkových
pracovišť, ale je dnes dostupná prakticky všem. S tímto záměrem byl vytvořen
a realizován projekt CAD, včetně učebnice počítačem podporovaného technického
kreslení, která nejen metodicky mapuje obecnou problematiku, ale současně připravuje
žáky na budoucí profesionální práci s aplikací CAD 8 systémů.

CAD (Computer aided design, z angličtiny computer-aided design) - česky počítačem podporované projektování,
nebo míněno na obecný CAD systém jako computer-aided drafting - počítačem podporované kreslení. Jde o velkou
oblast IT, která zastřešuje širokou činnost navrhování. Jednoduše lze říct, že se jedná o používání pokročilých
grafických programů pro projektování, místo rýsovacího prkna. CAD aplikace vždy obsahují grafické, geometrické,
matematické a inženýrské nástroje pro kreslení plošných výkresů a modelování objektů a dějů reálného světa.
Pokročilejší řeší výpočty, analýzy a řízení systémů (výroby, zařízení). Blízkým příbuzným je také oblast počítačových
vizualizací, protože virtuální 3D návrhy jsou často klientům prezentovány ve formě fotorealistických vizualizací.

8
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Těžiště projektu CAD je mimo jiné aspekty zaměřeno také na:
• zvýšení odborných znalostí pedagogů;
• rozvoj představivosti a technického myšlení žáků;
• posílení interpersonálních vazeb mezi učiteli a žáky;
• kvalitní přípravu žáků pro studium technicky zaměřených škol;
• nalezení a implementaci způsobu zvyšování efektivity vyučování technického
kreslení.
Tohoto cíle je možné dosáhnout zejména zavedením většího množství prakticky
zpracovaných (nakreslených, předpracovaných), přiměřeně složitých vzorových úloh. Při
dané časově limitované dotaci vyučovacích hodin se nabízí jediná cesta - zkrátit časově
náročnou (a mezi žáky nepopulární) fázi kreslení do školních sešitů a souběžně
s teoreticky nezbytnými informacemi hned od počátku naučit žáky efektivně a co
nejprofesionálněji ovládat pracovní prostředí AutoCAD 9 systému. A pak již v převážné
míře (a s nesrovnatelně vyšší efektivitou) zpracovávat základní výkresovou dokumentaci
v elektronické podobě.
Výuku počítačem podporovaného technického kreslení může prakticky úspěšně
realizovat pouze vyučující, který sám některý z běžně používaných CAD systémů
alespoň v základním rozsahu ovládá.
Cílem výuky předmětu za podpory software je získání běžných uživatelských dovedností
(nastavení pracovního prostředí, kreslení základních objektů a jejich modifikace,
kótovací operace, používání textů ve výkresové dokumentaci, použití bloků s atributy,
nastavení tiskového výstupu) v úzké vazbě na jejich využití právě při výuce technického
kreslení, zobrazování těles v základních pohledech, kreslení řezů, kótování a tolerování
rozměrů, vyplnění popisového pole a tvorba kusovníku, příprava testových úloh.
Technické kreslení a softwarová technická dokumentace utvářejí základní
představivost a dovednost pro technické znalosti.
Současně technická dokumentace umožňuje grafickým zobrazením a celým souborem
znalostí jejich další uplatnění v praxi. Význam technického kreslení je především v tom,
že zabezpečuje přesnost vyjadřování, správnost zobrazení vytvořené myšlenky,
spolu s hospodárností výroby. Technická dokumentace je nezbytná jako součást vývoje,
přípravy a výroby všech technických zařízení, tím i převážná část technických oborů je
zaměřena k výchově specialistů pro různá odvětví průmyslu, konstruktérů, návrhářů,
dizajnérů, opravářů, seřizovačů, strojníků, operátorů apod. Touto činností se vytváří
vazba mezi znalostmi a schopnostmi a jejich využití v praxi v daném oboru.
9

AutoCAD - populární software pro 2D a 3D projektování a konstruování (CAD), vyvinutý firmou Autodesk.
AutoCAD poskytuje řadu API rozhraní (AutoLISP/VisualLISP, VBA, ObjectARX, .NET) a je tak i otevřenou
platformou pro nadstavbové aplikace třetích firem. Přestože AutoCAD existoval i pro jiné platformy (Unix,
Macintosh), od roku 1994 jeho vývoj pokračoval jen na platformě Microsoft Windows (aktuální verze podporuje
Windows XP, Windows 7 a Windows 8 a vyšší). Po delší přestávce se však AutoCAD v roce 2010 opět vrátil i na
platformu Macintosh. První verze AutoCADu pochází z roku 1982. Aktuální verzí je AutoCAD 2015. AutoCAD je
dodáván v 32bitové i nativní 64bitové verzi. Cloud verze AutoCAD s podporou web klientů a mobilních klientů je
AutoCAD 360 (dříve 'AutoCAD WS'). Existuje řada lokalizovaných verzí AutoCADu, mj. i verze česká. Nativním
formátem výkresů AutoCADu je neveřejný souborový formát DWG, popř. jeho výměnná (textová) verze DXF. Oba
tvoří de-facto standard pro výměnu 2D CAD dat. AutoCAD publikuje CAD data i do formátu DWF (resp. DWFx).
Vedle komerční licence AutoCADu existují i jeho výukové verze (EDU); studentské a školní licence profesních verzí
AutoCADu jsou zdarma.
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U všech oborů má technické kreslení spolu s technickou dokumentací důležitou
úlohu, protože plní funkci průpravného předmětu pro další studium odborných
předmětů včetně praktického vyučování.

1.4 DYNAMICKÝ SOFTWARE A VIZUALIZACE
Vizualizace 10 prostorových objektů a vztahů není jediným přínosem 3D programů.
Důležitou roli hrají především jejich dynamické atributy, neboť díky snadné realizaci
změn v rysu lze nalezené vztahy prověřovat a zobecňovat. Zmíněné nástroje pomáhají
žákům zejména při experimentování, kreativním vytváření, hledání a ověřování hypotézy.
V případě zařazování heuristických postupů 11 s podporou počítačového modelování žáci
při řešení problémů postupně procházejí následujícími etapami:
• etapa experimentování s objekty v rysu s využitím dynamických nástrojů
programu;
• etapa objevení a formulování hypotézy (algoritmu) včetně jejího prověření
nástroji dostupnými v programu;
• etapa teoretického zdůvodnění, důkazu hypotézy.
Důsledkem používání dynamického software je kromě zvýšení názornosti vyučování také
rozvíjení samostatnosti žáků a jejich prostorové představivosti a kreativní tvořivosti,
neboť experimentování se stává důležitou složkou induktivních postupů.
Učitel by měl žáky cíleně vést k systematickému experimentování, které vychází
z logicky promyšleného postupu, nikoliv jen z nahodilých manipulací.
I když žáci zejména v počáteční etapě experimentování s objekty v rysu často pracují bez
vědomé strategie, učitel je formou vhodně zadaných dílčích úkolů (modelové příklady)
a problémových otázek může vést k tomu, aby si všímali probíhajících změn v rysu
a dávali je do souvislostí.
Je důležité, aby žáci nejen manipulovali s objekty v rysu, ale i slovně popisovali,
co vidí a k jakým zjištěním dospěli.
To vše napomáhá nejen rozvíjet úroveň žákovských poznatků z matematiky
(přepočítávání), geometrie (tvary a názvy těles) a technického kreslení, ale umožňuje
učiteli bezprostředně vyvracet chybné představy, ke kterým mohou žáci při nahodilém
experimentování dospět.

Vizualizace - vizualizací se rozumí zobrazování skutečnosti, jejíž výsledky jsou znázorněny (vnímány)
prostřednictvím zrakových receptorů. Vizualizace úzce souvisí s uplatňováním didaktické zásady názornosti.
S vizualizací se setkáváme v mnoha oblastech - stavebnictví, technice, strojírenství, geografii atd. V současnosti je při
její aplikaci využíváno moderních metod – počítačového modelování.
11 Heuristický postup, heuristika (z řeckého heuréka = objevil jsem, nalezl jsem) - věda zkoumající tvůrčí myšlení
a způsob řešení problémů. V současné výuce se úloha heuristických metod výrazně posiluje, protože společnost klade
na školu požadavek rozvíjet aktivní a tvořivé osobnosti. Na rozdíl od tradičních postupů učitel při heuristických
metodách sám žákům poznatky přímo nesděluje, ale vede je k tomu, aby si je samostatně vyhledávali a osvojovali,
přičemž na začátku pomáhá, radí a jejich „objevování" řídí a usměrňuje.
10
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Poslední etapa – teoretické zdůvodnění objevených vztahů – má převážně deduktivní
charakter a patří k obtížným fázím. Přirozeným způsobem zde dochází k propojení
induktivních a deduktivních postupů tak, jak je to v matematice běžné.
Jak uvádí Růžičková (2002), je všeobecně známo, že proces zapamatování je daleko
výraznější při současné aktivizaci více smyslů, a je nejvýraznější při spojení vjemů
zrakových a sluchových (50 – 70 %).
Žákům je potřeba předkládat informace a podněty, které umožní více smyslové
vnímání.
Zvláštní místo zaujímají technické vizualizační prostředky, které jsou vhodným
doplněním učitelova slovního výkladu. Technický vývoj postupuje velmi vysokým
tempem a vizualizační technika poskytuje ve školách velké možnosti. Tyto prostředky
nám umožňují rychlou a kvalitní vizualizaci a názornost výuky technických
předmětů.
V etapě objevování a formulování hypotézy hraje důležitou roli dopomoc učitele 12,
případně diskuze mezi spolužáky13, neboť k samostatnému objevení náročnějšího
poznatku dospějí především technicky nadaní žáci.
Nikdy však nesmíme dovolit zahlcení receptorů nadměrným množstvím současně
předávaných informací, tím by došlo k výraznému snížení efektivity výuky. Také
nepřiměřená názornost potlačuje samostatnost v myšlení a tvořivost žáků. Kvalitní
a promyšlená vizualizace ve výuce technického kreslení a konstruování nám umožňuje:
• zvýšit úroveň pozornosti a soustředění žáků;
• koncentrovat žáky na daný problém;
• vytvořit konkrétní představu - pochopení a úsudek o tématu;
• rozlišit významné a nevýznamné informace;
• přiblížit téma/problém, které je slovně obtížně vysvětlitelné;
12

Dopomoc učitele žákovi při řešení konstrukčního úkolu.

13

Diskuse a pomoc spolužáků při řešení konstrukčního úkolu.
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•

usnadňuje hledání postupu k dosažení výsledku.

Zajímavě připravená podpůrná prezentace probírané látky může žákům příjemnou
formou zprostředkovat a přiblížit probíranou tématiku. Bohaté grafické možnosti a tvůrčí
nástroje například programu PowerPoint umožní vytvořit rychle a snadno profesionální
prezentaci potřebných pasáží výuky. Při vytváření prezentace musíme brát v úvahu,
věkové specifika žáků, při jaké příležitosti, s jakými prostředky a jaký závěr má
z prezentace pro žáky vyplynout. Velice důležité je, si předem ujasnit, co je hlavním cílem
prezentace:
• poskytnout žákovi informaci;
• podpořit rozhodování jednotlivců – snaha představit několik variant řešení
problému, upozornit na jejich přednosti a umožnit žákům rozhodnout se
a pracovat individuálně;
• podpořit rozhodování skupiny – skupina žáků se na základě předložené
prezentované informace rozhodne o dalším postupu řešení úlohy.

1.5 ZVLÁŠTNOST VÝUKY TECHNICKÉHO KRESLENÍ
- INDIVIDUALIZACE
Učitelé, kteří učí na školách výpočetní techniku a její různé alternativy, jsou dnes bohužel
ještě z velké části samouci, v oboru odvážní průkopníci, a přejímají často podvědomě
a intuitivně pracovní postupy z jiných předmětů.
Učit počítače, nebo technické kreslení stejně jako matematiku, či dějepis ovšem zcela
úspěšně nelze.
Vyučovací předmět technické kreslení (výpočetní technika, informační technologie,
technické vzdělávání) má některé zvláštnosti, které jej výrazně odlišují od dalších skupin
předmětů. Předně jde o prostředí, v němž se vyučuje. Počítačová učebna je statická (bez
možnosti manipulace s nábytkem) a obsahuje velmi složitá zařízení, která nemají
v ostatních učebnách obdoby (s výjimkou některých specializovaných pracovišť na
středních odborných školách). Vyžaduje tedy jiný řád - asi není možné, aby se v této
učebně o přestávkách proháněli žáci mezi počítači, monitory, kabeláží, tiskárnami.
Počítačová učebna nenahrává k hromadné výuce.
Každý žák (nebo dvojice) má počítač, který jim poskytuje vždy trochu jinou zpětnou
vazbu, vždy jiné pracovní prostředí i motivaci, což logicky podporuje individualizaci
výuky.
Pokud to učitel dovolí, u každého počítače je možno pracovat, a tedy se učit
individuálním tempem, individuálním postupem (například někomu vyhovuje více
sám objevovat, sám si stanovovat úkoly a cíle, jiný žák je zvyklý být více veden, potřebuje
opěrné body, rady, instruktáž, dopomoc).
S individualizací výuky souvisí fakt lepší a efektivnější využitelnosti potenciálu
učitele.
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Ve třídě je vždy množina žáků rozdělena podle schopností na jakýsi střed neboli
„průměr“, pak na žáky výtečné a na žáky slabší. Jestliže při frontální výuce učitel věnuje
čas průměrným žákům, slabší rezignují na pro ně vysoké tempo, zatímco bystří žáci se
nudí. Podobně je tomu, když se učitel zaměří na některou extrémní skupinu. Důsledkem
tohoto didaktického kroku je, že velká většina třídy nespolupracuje (je napřed nebo
pozadu). Při klasické individuální výuce pracuje každý jiným tempem a učitel je
pohotově, ale nesystematicky k dispozici tomu, kdo jej právě potřebuje (bez rozdílu, zda
je dobrý či podprůměrný) a dopomáhá, radí, instruuje. Způsob práce v počítačové třídě je
jiný.
Hlavní formou výuky technického kreslení je podle našeho názoru individuální,
aktivní a kreativní práce žáka („žáci pracují, učitel koučuje“).
Ostatní formy jsou doplňkové (výklad, instruktáž, heuristické metody, případové studie,
frontální výuka) apod. V této výuce není učitel neustále středem pozornosti, centrem
výuky je žák a jeho samostatná tvůrčí práce jako prostředek jeho vzdělávání. Styl práce
v učebně výpočetní techniky připomíná spíše než dějepis, či matematiku předměty typu
práce v dílnách, výtvarnou výchovu nebo jízdy v autoškole.
Kázeň při vyučování je zajišťována především kvalitní, zajímavou a přitažlivou
náplní hodiny a také vhodně zvolenou a nasazenou formou práce v jednotlivých
fázích vyučovací hodiny.
Říká se, že kdo si hraje, nezlobí. Rozumějme tomu tak, že ten, kdo je poutavě zaměstnán
nějakou pro něj smysluplnou prací, je automaticky ukázněný. Nelze však spoléhat na
samotné prostředí počítače a líbivého softwaru, že bude pro žáky samo o sobě atraktivní.
Z vlastní zkušenosti víme, že i hodina u počítače se dá „udělat“ tak, aby byla fádní nebo
přímo nesnesitelná, případně aby byla volným herním či internetovým klubem bez ambicí
něco žáky opravdu naučit.
Mění se role učitele od osoby, která předává vědomosti, která má absolutní autoritu,
co se týče předávaných informací či kontroly, k jiným rolím.
Počítač a software učitele dokáže v této roli při kvalitním pedagogickém naplánování
částečně nahradit, učitel pak může plnohodnotně zastávat jinou, z pohledu dnešní
manažerské praxe významnější a vhodnější roli:
• manažera a lídra týmu - vede žáky za určitým cílem a motivuje je k jeho
dosažení;
• konzultanta - s žákem individuálně rozebírá problém, který právě řeší;
• kouče – pomocí otázek směřuje rozvoj žákových dovedností a myšlení;
• zákazníka - klade požadavky na vytvářené dílo, ale nechává určitou tvůrčí
volnost a rozhodování na zpracovateli;
• spolužáka - nechává si vysvětlit a „poradit“ řešení problému;
• týmového kolegy – kooperuje s žáky při vyřešení zadaného úkolu;
• komunikátora - udržuje sociální vztahy ve třídě, kde každý pracuje individuálně.
Od „nové“ role učitele a žáka se též odvíjí jiný druh autority učitele a jiný vztah mezi
učitelem a žákem.
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Učitel přestává být ústřední postavou vzdělávání, stává se více osobou, která
technicky a logisticky připravuje a organizuje výuku, stojí více v pozadí.
Protože učitel není jedinou autoritou, která dává žákovi informace o tom, zda splnil či
nesplnit úkol (to v řadě případů zastoupí počítač, například u tabulkových procesorů, při
vyhledávání na Internetu, při programování, při vytváření grafických produktů
a výkresů), a naopak tím, že dokáže poradit v slabších chvilkách, se jeho autorita stává
více neformální, více skutečnou, žáci učitele více lidsky „berou“, respektují ho jako
zkušenějšího, vlídného partnera.
Jiný styl výuky technického kreslení nese jiné požadavky na učitele výpočetní techniky.
Nestačí být pouze vynikajícím technikem a „fandou do počítačů“, zručným používaní
počítače a v ovládání aplikací. Kromě kvalitních odborných znalostí, kdy učitel
komplexně rozumí učené problematice daleko hlouběji, než vykládá žákům, se od učitele
očekává, že:
Dokáže didakticky správně stanovit cíle výuky, kreativně nacházet vhodné úlohy,
na kterých žáci pochopí pojmy, má tedy také kvalitní didaktické schopnosti.
Učitel by měl umět dokázat profesionálně řídit odbornou výuku, citlivě měnit
rytmus hodiny, zařídit pracovní klima a kázeň, spolupracovat se třídou, tedy mít
také rozvinuté sociální kompetence.
Každé vyučování je do jisté míry z hlediska učitele jakési předem pečlivě připravené
„divadlo“, učitel musí žáky zaujmout, být navenek viditelnou silnou a svébytnou
osobností, proto se dnes u vychovatele - učitele předpokládá charisma a osobnostní
vlastnosti.
Učitel výpočetní techniky by měl mít děti rád víc než počítače.

1.6 PROSTOROVÁ PŘEDSTAVIVOST A TECHNICKÁ
TVOŘIVOST
Prostorová představivost každého z nás doprovází po celý život a na každém kroku, i když
si to většina z nás ani neuvědomuje. Prostorová orientace se začíná vyvíjet již
v kojeneckém věku, kdy se dítě učí sledovat dráhu pohybujících se předmětů a orientovat
se v nejbližším okolí. Vývoj začíná ve směru vertikálním, kdy si dítě díky zemské
přitažlivosti osvojuje pojmy nahoře – dole. Následuje pohyb předozadní a horizontální.
Zdokonalování a prohlubování vnímání pak probíhá po celý náš život. O představivosti
nemůžeme říct, že se jedná výhradně o schopnost matematickou, či psychologickou. Jsou
však obory lidské činnosti, ve kterých bychom se bez rozvinuté prostorové představivosti
vůbec neobešli – máme na mysli například sochařství, topologii, architekturu
a stavitelství.
Prostorovou představivostí rozumíme soubor schopností, do kterého mohou
jednotlivé jeho složky vstupovat u různých typů osobnosti (a dokonce různých lidí)
s různou intenzitou, přičemž úroveň výkonu může být přibližně stejná.
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Řadíme sem dílčí schopnosti, jako například schopnost rozpoznat krychli v prostoru,
respektive mezi jinými prostorovými geometrickými útvary, či tělesy, ale i schopnosti
globálnější, jako je například vizualizace využívaná při technickém kreslení
a konstruování.
Prostorová představivost jako soubor schopností, tedy určitých vlastností osobnosti,
je ovlivňována vlastnostmi psychických procesů, jako jsou představování, vnímání,
ale též myšlení aj., motivací, momentálním psychickým a tělesným stavem, či také
zaměřením osobnosti.
Prostorovou představivostí se podle Jirotkové (1990) rozumí intelektová schopnost dovednost cíleně si vybavovat:
• dříve viděné - vnímané objekty v trojrozměrném prostoru a vybavit si jejich
vlastnosti, polohu a prostorové vztahy;
• dříve nebo v daném momentě viděné - vnímané objekty v jiné vzájemné poloze,
než v jaké byly nebo jsou skutečně vnímány;
• objekt v prostoru na základě jeho rovinného obrazu;
• neexistující reálný objekt v trojrozměrném prostoru na základě jeho slovního
popisu.
Prostorová představivost se rozvíjí v souvislosti s rozvojem některých dovedností, jako:
• komunikovat (zejména grafická komunikace);
• používat pomůcky a rysy;
• pracovat s matematickými a technickými pojmy;
• aplikovat matematické a technické poznatky;
• objevovat a pracovat tvořivě.
Prostorová představivost nám může sloužit k různým účelům. Může nám být užitečným
nástrojem, pomocným způsobem myšlení, cestou k získání informací, způsobem
formulace úkolů nebo přímo prostředkem, kterým lze určitý problém vyřešit. Díky
všestrannému využití a použití prostorové představivosti existuje velké množství různých
definic tohoto slovního spojení. Je samozřejmé, že jinak bude pojem definovat psycholog,
jinak neurolog a jiný bude pohled pedagoga, technika, či architekta. Vybíráme a nabízíme
tedy širokou definici profesora pedagogických věd H. Gardnera (1999), která zní takto:
“Jádrem prostorové představivosti jsou schopnosti, které zajišťují přesné
vnímání vizuálního světa, umožňují transformovat a modifikovat původní vjemy
a vytvářejí z vlastní vizuální zkušenosti myšlenkové představy, i když už žádné
vnější podněty nepůsobí“.
Právě většinu zmiňovaných účelů prostorové představivosti využíváme v matematice při
řešení různých úloh, v chemii při vizualizaci chemických vazeb, při technickém kreslení
a konstruování těles, tvarů a objektů. Musíme mít však na paměti, že vzhledem
k nerovnoměrnému vývoji psychických funkcí a upevněných vědomostí a znalostí žáků
je i jejich prostorová představivost na různé úrovni a závisí na vrozených předpokladech
a získaných zkušenostech. Ale i žáci se slabšími dispozicemi mohou své schopnosti
prostorového vnímání zlepšovat a rozvíjet pomocí vhodně volených úloh a činností, či
předdefinovaných a předem rozpracovaných výkresů a rysů.
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Pojem prostorové představivosti 14 a perspektivy 15 je velmi frekventovaný ve většině
školských dokumentů, avšak chápání tohoto pojmu není jednotné a jednoznačně
definované. Perný (2004) volně popisuje tuto problematiku následovně:
„V literatuře, ale někdy i mezi pedagogickou veřejností, se chápe představivost více
méně geometricky, což je pojetí příliš úzké. Pojetí představivosti je podstatně širší,
neboť její úroveň je významným faktorem úspěšnosti člověka ve společnosti.“
Hojná přítomnost úloh zkoumajících a testujících prostorovou představivost v kvízech,
přijímacích pohovorech a testech jen dokládá tento fakt. Bez prostorové představivosti v
širším smyslu se v každodenním životě neobejdeme. Prostorová představivost v užším
smyslu je chápána jako představivost geometrická, potřebná ve stereometrii, potažmo
v technickém kreslení a konstruování. V literatuře najdeme mnoho různých výkladů
a definic tohoto pojmu a pojmů souvisejících, například geometrická představivost,
matematická představivost či představivost obecně.
Prostorová představivost je součástí geometrické představivosti, a v užším slova
smyslu jí rozumíme souhrn schopností, které souvisejí s představami jedince
o prostoru, geometrických objektech, jejich vlastnostech a vzájemných vztazích.
Řada odborníků považuje za nejdůležitější období pro rozvoj prostorové představivosti
předškolní a mladší školní věk. Z pohledu psychologů a rozvoje geometrické
představivosti jsou to jistě nezastupitelná období, avšak i později lze geometrické myšlení
a prostorovou představivost žáků úspěšně rozvíjet, i když jde o pomalejší a dlouhodobější
proces, ve kterém se využívá především logické myšlení jedince.
Pro rozvoj prostorové představivosti je důležitý vlastní prožitek a zkušenost.
Je proto nezbytné, aby žák pracoval v hodinách geometrie, matematiky, chemie či
počítačem podporovaného technického kreslení samostatně a aktivně s prostorovými
objekty a modeloval si různé prostorové situace, které postupem času může následně
efektivně a kreativně uplatnit v hodinách technického kreslení a potažmo i matematiky,
či chemie (přepočítávání, konstruování modelů).
Je důležité, aby etapě virtuálních manipulací v počítačovém 3D prostředí (kreslení
a konstruování) předcházela manipulace s reálnými objekty.
Pro počítačové modelování prostorových situací mohou být využívány rovněž
i planimetrické dynamické programy. V těchto programech lze sestrojovat obrazy
třídimenzionálních objektů s využitím různých zobrazovacích metod, a to zejména
Prostorová představivost - schopnost myšlenkové orientace v prostoru. Má obvykle vizuální charakter, výjimečně
hmatový charakter (například v případě zrakového postižení). Je komplexem vlastností a procesů vědomí, ve kterém je
integrována vizuální paměť, vnímání prostoru a polohy v něm, tvorba prostorových představ a operace s nimi
(zrcadlení, posunutí, rotace obrazu atd.). Zahrnuje porovnávání délek, ploch a objemů. Vedle přirozené schopnosti
a jejího doplnění logickým myšlením nejsou třeba žádné specifické znalosti a dovednosti.
15 Perspektiva - optický jev, jenž způsobuje to, že se vzdálené objekty jeví zdánlivě menší než objekty blízké. Jev
způsobuje také to, že u stejných objektů postavených za sebou do jedné řady se objekty vzdálenější od pozorovatele
jeví blíže u sebe (perspektiva tedy způsobuje optické zkracování linií). Perspektivní zobrazení je běžně užíváno také
v deskriptivní geometrii, v technickém kreslení a dalších oborech lidské činnosti.
14
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kosoúhlého promítání. Používání dynamických planimetrických programů ve výuce
stereometrie i počítačem podporovaného technického kreslení je vhodné především
v hodinách, kdy se žáci učí zobrazovat jednotlivá tělesa, především mnohostěny. Pokud
žáci vytvářejí dynamické rysy těchto těles, seznamují se důkladně nejen s jejich
vlastnostmi, ale současně si uvědomují vliv použité zobrazovací metody na výsledný
obraz, a tím se také formují vlastní představy o prostoru a zobrazování prostorových
útvarů.
Také psychologické pojetí pojmu představivost je velmi široké. Chápe ji jako základ
tvořivé činnosti. Podle Hartla (2004) jde o vytváření myšlenek a obrazů bez přímé účasti
smyslových podnětů. Nejčastěji se jedná o cílené spojování útržků předchozích
smyslových zkušeností do nových celků. V umění je užíván pojem imaginace (fantazie,
obrazotvornost, obrazivost) jako schopnost tvorby zrakových, sluchových a pohybových
představ. Imaginace se chápe jako schopnost mimořádná, umělecká, související s fantazií.
Termín obrazotvornost je vysvětlován také jako schopnost tvorby obrazů, představ či
idejí, ale je užíván v souvislosti s praktickou činností člověka. Obrazivost následně chápe
Hartl jako myšlení v obrazech se spontánností, novostí, názorností, doplňováním
a sdružováním vzpomínkových představ. Maňák (1998) rozumí představivostí
(obrazotvorností) schopnost znovu vyvolat (rekonstruovat) dříve vnímanou skutečnost.
Perný (2004) se ve své práci zabývá pojetím a rozlišením představivosti matematické,
geometrické a prostorové. Chápe matematickou představivost jako speciální schopnost.
Vychází a ztotožňuje se s Koščovým pojetím faktorů matematických schopností
a Gardnerovým pojetím rozmanitých inteligencí. Košč ve své „Psychológii
matematických schopností“ předkládá Verdelinovo vymezení pojmu matematická
schopnost jako „…schopnost chápat povahu matematických a podobných úloh, znaků,
metod a důkazů, naučit se je, udržet si je v paměti a reprodukovat je, kombinovat je
s jinými úlohami, znaky, metodami a důkazy a používat je při řešení matematických
(a podobných) úloh.“ (citováno podle Perného, 2004).
Matematické a technické schopnosti odpovídají dva typy představivosti:
reprodukční a tvůrčí. Schopnost poznat nebo si pamatovat vzorce, pravidla
a důkazy odpovídá představivosti reprodukční.
Schopnost uplatňovat tyto postupy při řešení úloh je vymezena jako představivost tvůrčí.
Zároveň je nutné v matematické a technické schopnosti rozlišovat několik základních
složek – faktorů. Psychologové vymezují nejen faktor numerický, verbální, faktor
usuzování a všeobecné inteligence, ale také faktor prostorový, který je důležitý
v aritmetice, v geometrii a technickém kreslení.
V Gardnerově „Teorii rozmanitých inteligencí“ najdeme mimo jiné:
• logicko-matematickou inteligenci - schopnost získávat, zvládat a používat
logické a matematické znalosti, přičemž vývoj probíhá od senzomotorického,
stadia přes konkrétní operace, až k formálním operacím;
• prostorovou inteligenci - schopnost zajišťující přesné vnímání vizuálního světa,
umožňující transformovat a modifikovat původní vjemy a vytvářet z vlastní
vizuální zkušenosti myšlenkové představy, i když už žádné vnější podněty
nepůsobí.
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Faktorová analýza prostorové představivosti. O tzv. faktorové analýze

prostorové představivosti hovoří Juščáková (2002), která identifikuje a blíže
charakterizuje tyto její faktory:
• prostorová orientace pasivní - umět určit a definovat polohu, vztahy nahoře,
dole, před, za, vpravo, vlevo, nad, pod, uvnitř, je-li prostorový problém zadán
rovinným /2D/ výkresem či rysem, a virtuálně, prostorovým /3D/ modelem;
• vizuální paměť - umět efektivně použít v paměti uložené obrazy, spojovat je do
nových celků, pamatovat si obraz proto znamená pamatovat si jeho vlastnosti
a vztahy;
• vizuální identifikace - umět vyhodnotit kvality předkládané situace, mít vzhled
znamená rozumět vztahům uvnitř objektu zrakovým posouzením předlohy
spontánně;
• prostorová orientace aktivní - na základě vizuálního podnětu vytvořit
a zpracovat představu pohybu, či transformace objektu;
• mentální manipulace - schopnost percepčního předvídání, schopnost určovat
novou představu objektu po jeho transformaci, např. otočení, posunutí, promítnutí
do roviny, na plochu …, respektive po jeho přetvoření např. spojováním
segmentů, rozklad na části, řezy, osvětlení;
• manuální manipulace - schopnost znázorňovat představu trojrozměrné situace
v 2D, schopnost vytvořit reálný (fyzický) model trojrozměrné situace, načrtnout,
nakreslit, narýsovat, projektovat, konstruovat;
• technická tvořivost v prostorové představivosti - schopnost aplikovat
prostorovou představivost v podmíněné tvorbě – jsou-li předem známy přesné
parametry.
Janků ve své práci (1990) uvádí také několik stránek matematického myšlení. Mezi nimi
i myšlení abstraktní, které je dále členěno na myšlení analytické, logické a prostorově
schematické. Podle Janků se:
„Prostorově schematické myšlení opírá o prostorovou představivost a projevuje se
dovedností představit si různé reálné objekty, různé reálné situace a vztahy v těchto
situacích existující jako různé geometrické útvary nebo ve formě různých schémat,
diagramů, grafů a schopností provádět s nimi operace, odpovídající těm, které mají
být provedeny s danými objekty.“
Podle Stopenové (1999) za dílčí učební cíle rozvíjení prostorové představivosti
obvykle považujeme:
• vytvoření přesných představ tvaru základních geometrických útvarů;
• schopnost provést v představě analýzu geometrických útvarů (odhadnout nebo
stanovit vzájemnou polohu podmnožin bodů tvořících geometrický útvar
a odhadnout nebo popsat vztahy mezi nimi);
• číst s porozuměním a umět modelovat obrázek znázorňující prostorovou situaci
(ve volném rovnoběžném promítání, ve sdružených pravoúhlých průmětech na
dvě a tři průmětny, kótovaný půdorys apod.);
• vytvořit představu velikosti základních jednotek velikosti, odhadnout velikosti
geometrických útvarů, popsat situaci geometrickou terminologií a symbolikou,
představit si složené geometrické útvary jako sjednocení základních
geometrických útvarů, umět rozhodnout o prostorovém uspořádání
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•

geometrických útvarů („viditelnost“ na obrázku znázorněných prostorových
situací);
vytvářet konstrukční dovednost (tj. podle představy znázornit obrázkem
vzájemnou polohu a velikost geometrických útvarů), dovednost vytvořit názorný
obrázek prostorové situace nebo tělesa ve volném rovnoběžném promítání,
dovednost sestrojit sdružené průměty tělesa, vymodelovat stavbu z krychlí apod.).

1.7 PODPORA A ROZVÍJENÍ PROSTOROVÉ
PŘEDSTAVIVOSTI
Při rozvoji prostorové představivosti je v počátcích nenahraditelná manuální
manipulace s tělesy, sítěmi a pevnými modely. Jako doplňující nástroj můžeme využít
také modely virtuální.
Využití počítače a technických prostředků je pro žáky atraktivní, a aktivní
samostatná manipulace s virtuální scénou je jedním stupněm abstrakce od
skutečného modelu k představě, a k uvědomění si prostorových vztahů a souvislostí,
tedy rozvoji technických dovedností.
Pro první kontakty s profesionální sofistikovanou virtuální scénou mohou sloužit
programy, které uživatele nezahltí přemírou ovládacích prvků a voleb, a umožní mu
plně se soustředit na řešení prostorového problému.
Jednou z důležitých dovedností je schopnost orientovat se v soustavě souřadnic
v prostoru. Ta je přímo nezbytná při práci s CAD/CAM systémy, a při počítačovém
kreslení a modelování v prostoru si ji studenti v případě kvalitního didaktického vedení
pedagogem velice rychle a nenásilně vybudují.
Všestranně technicky zdatný, a didakticky obratný pedagog může u svých žáků
velmi rychle, poutavě a nenásilně vybudovat kvalitní základy prostorové
představivosti, které bude možno plnohodnotně využít při dalším všeobecném
i technickém vzdělávání.
Zkušenosti s dlouhodobě nízkou (a bohužel dále se snižující) schopností a zejména
ochotou žáků k prostorovému myšlení a řešení problémů nejen v hodinách technického
kreslení a IT nás vedly k hledání efektivnějších a atraktivnějších didaktických metod.
Naše přesvědčení je, že žák se nejspíš dobře obejde bez dovednosti bez zaváhání
vyjmenovat a narýsovat do sešitu všechny možnosti vzájemné polohy tří rovin v prostoru,
ale neobejde se bez představ a schopností, které ke splnění takového úkolu potřebuje.
Rozvoj prostorové představivosti považujeme za hlavní cíl učitelova snažení
a prostředky, jimiž bude cíle dosaženo, za podstatné mnohem méně.
Různé dovednosti souhrnně označované pojmem prostorová představivost je třeba
stimulovat různými prostředky. Velice důležitá je přitom schopnost a vůle žáka udržet
po delší dobu soustředění na řešený problém, schopnost souvisle se jím zabývat
a postupně odvozovat řešení problému. Při přemýšlení o rovinném problému si obvykle
kreslíme. Při řešení problému prostorového často nebudeme schopni problém zachytit
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srozumitelným obrázkem. Musíme více spoléhat na svou představivost a zkušenost. Bylo
by velkým omylem domnívat se, že dokážeme žákovskou prostorovou představivost
rozvinout během kurzu středoškolské stereometrie, či technického kreslení. Zdráháme se
říci, že na střední škole je už pozdě – byť optimální věk pro rozvoj těchto schopností je
přibližně o jeden stupeň školy níže – jen musíme počítat s neochotou některých žáků učit
se novým myšlenkovým dovednostem.
Prostorovou představivost musíme cvičit postupně, a v mnohem delším časovém
úseku.
Nejprve se zamysleme nad několika fakty, které nám pomohou v dalším uvažování.
Mozkové neurony se vyvíjejí zejména před narozením a s přibývajícím věkem se jejich
počet významně neliší. Jejich počet je asi 100 miliard. Počet synapsí se však s věkem
významně mění. Po narození má v mozku průměrný jedinec asi 50 trilionů
mezibuněčných spojení, tj. v průměru 500 na jeden neuron. K největšímu nárůstu synapsí
dochází v raném věku dítěte, ve věku pěti let je jejich počet největší, a v ideálním případě
je počet synapsí cca 100 trilionů. Dále se už tento počet nezvyšuje a jak uvádí Wolf
(2003): “Naopak jejich počet klesá až na polovinu, tj. 500 trilionů v dospělosti“. Důležité
je, že tento proces je dynamický, to znamená, že je možno vznik a zánik spojů v průběhu
života do jisté míry ovlivňovat. Kromě těch spojů, které má dítě od narození, a které mají
určitou souvislost s vrozenými vlastnostmi předávanými geny, ovlivňují proces vzniku
nových synapsí z velké míry stimulace přicházející z vnějšího prostředí.
Profesor Harry Chagani z Wayne Sate University trefně přirovnává tento proces k
budování silniční sítě, kde silnice (synapse), po kterých nikdo nejezdí, zanikají a ty,
co jsou pravidelně a aktivně používány, se rozšiřují (Chagani, 1998).
Jak je nám známo, u chlapců a dívek dochází k odlišnému rozvoji prostorové
představivosti z důvodu různého vývoje pravé hemisféry mozku. Molnár (2006) se
zamýšlí nad tím, jak to, že v různých experimentech týkajících se prostorové
představivosti dosáhli muži mnohem lepších výsledků než ženy. Hejný a kol. (1990) se
vyjadřují k této problematice ve své práci. Podle těchto autorů existují jistá časová období
zvlášť příznivá pro rozvoj prostorové představivosti. Pokud se však tato období
promeškají, ztrácí člověk podle autorů možnost plně rozvinout svoje schopnosti na
takovou úroveň, kterou mu poskytují genetické dispozice. Jako první takové období
označují věk 5 - 6 roků. Vysvětlují, že v tomto věku si hrají s kostkami více chlapci než
děvčata, proto mají podle autorů chlapci lépe rozvinuté prostorové vidění. Molnár jde
v této myšlence dále: „Nemohlo by to ale být obráceně, tedy že chlapci dávají přednost
hře s kostkami právě proto, že jejich mozek je lépe uzpůsoben pro vykonávání
prostorově-konstrukčních činností?“ A nejnovější výzkumy lidského mozku potvrzují
jeho slova.
U obou pohlaví se úspěšnost prostorových testů zvyšuje s věkem a praxí.
Náskok mužů před ženami se však opakováním nezmenšuje. Molnár dále konstatuje, že:
„Přestože se muži a ženy od sebe liší ve specifických kognitivních schopnostech,
v celkové inteligenci tomu tak není.“ Potvrzuje však, že na úroveň prostorové
představivosti mají vliv nejen vnitřní faktory (jako je aktuální stav pohlavních hormonů,
celkový stav organismu při výkonu), ale také faktory vnější (geografické a sociální
prostředí, kultura, zejména však výchova a učení).
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Rámcové vzdělávací programy pro všechny stupně vzdělávání šířeji, či úžeji zahrnují
prostorovou představivost a její rozvoj do nestandardních aplikačních úloh a problémů.
Doporučuje nestandardní aplikační úlohy a problémy průřezově prolínat všemi
tematickými okruhy v průběhu celého základního i středního vzdělávání,
a podchytit i ty žáky, kteří jsou v matematice, chemii, či technických disciplínách
méně úspěšní.
Podle Kuřiny (1993) musí (volně doplněno autorem):
„Matematika, chemie a technické kreslení, podobně jako jiné předměty sloužit
přípravě žáka pro praktický život.“
Tato příprava má dvě stránky, které spolu navzájem velmi úzce souvisejí: „Poznat
prostředí, v němž žák žije, a rozvíjet osobnost žáka.“ Vlastnosti prostoru, v němž se žák
pohybuje, studuje geometrie, proto geometrie a následně technické kreslení, proto nutně
patří do počátečního vyučování matematiky“. Pro život ve společnosti je totiž podle
autora poznání vlastností prostoru stejně důležité jako poznání kvantitativních vztahů
mezi jevy, které studuje aritmetika a další předměty.
Přístup ke geometrii a technickému kreslení nesmí být abstraktní, měl by být
založen na postupném poznávání geometrických vlastností prostoru, v němž žák
žije, na zkušenostech a aktivních činnostech žáků.
Kuřina (1993) předkládá koncepci geometrického vzdělávání založenou na čtyřech
principech:
• dělení prostoru;
• vyplňování prostoru;
• pohyb v prostoru;
• dimenze prostoru (rovinné a prostorové geometrické útvary).
S principem dělení prostoru na části se děti setkávají od nejútlejšího věku v realitě svého
dětského světa. Představy o vyplňování prostoru požaduje autor rozvíjet konstrukcemi
staveb z krychlí a pokrýváním (dlážděním) částí roviny kameny mozaiky. Od počátku
žáci pracují s rovinou i prostorovou geometrií. Dále doporučuje, aby geometrie
a technické kreslení měly ráz operační. Tedy nevychází z abstraktních matematických
pojmů (bod, úsečka…), ale pracuje s konkrétním didaktickým 3D materiálem (krychle,
válec…) a je přesvědčen, že:
Žák musí být při vyučování aktivní, musí poznávat vlastnosti geometrických
útvarů vhodnými činnostmi a vlastní tvořivou zkušeností.
Za nejdůležitější cíl vyučování geometrii a technickému kreslení považujeme rozvíjení
geometrické a prostorové představivosti, neboť tato schopnost podmiňuje kvalitní
a kreativní technickou tvořivost a prostorovou představivost, která je aktuální pro
současné potřeby moderní společnosti. Proto důrazně požadujeme tuto stránku vzdělávání
u nás bohužel tradičně zanedbávanou (viz výsledky letošních maturitních zkoušek) nutně
začít rozvíjet co nejdříve, a v dalších stupních vzdělávání na ně postupně nabalovat další
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znalosti a dovednosti. Rozvoj technických dovedností jako jsou kreslení a rýsování, je
druhým cílem vyučování geometrii a technickému kreslení.
Důležitým úkolem je získat žáky pro matematiku, geometrii, chemii a technické
kreslení, neboť jsou nejen krásné, ale i užitečné, a pro 21. století vyznačující se
virtuálním viděním a řešením problémů nepostradatelné.
Jirotková (1990) též považuje rozvíjení prostorové představivosti za jeden z hlavních cílů
vyučování matematiky.
Prostorová představivost jako složka matematického myšlení se rozvíjí pomalu.
Podle autorky „musí být trpělivě a soustavně připravována již v mladším školním věku
a dále systematicky rozvíjena, neboť tato dovednost právě tak jako každá jiná, není-li
využívána a rozvíjena, postupně slábne a ztrácí se“.
Vyučování geometrie a technického kreslení se někdy soustředí pouze na formální
stránku nácviku rýsování, žáci takto mají získat pouze první dovednosti a návyky
rýsování.
Tak se stává, že žáci sami nemají možnost aktivně a kreativně namodelovat geometrické
útvary, ani je vymodelované v prostoru nevidí, a tak si nedovedou v prostoru představit
to, co rýsují na papíře, a nevidí souvislost a vzájemné vztahy mezi narýsovanými
a reálnými objekty. Proto je třeba dosáhnout toho, aby si:
Žáci osvojili pojem geometrického útvaru v prostoru, a to postupným
zobecňováním získaných praktických zkušeností.
Vrcholem procesu rozvíjení prostorové představivosti podle Jirotkové (1990) je
prostorové či prostorově schematické a geometrické myšlení. Podle jejího pojetí je to
„činnost – schopnost na základě prostorových a geometrických představ“:
• vytvořit si představy nové, umět takové nové představy vyjádřit, popřípadě je
realizovat;
• myšlenkově konstruovat prostorové obrazy – geometrické útvary a provádět
s nimi operace a umět takové konstrukce a operace vyjádřit, popřípadě je
realizovat;
• vyjádřit graficky, diagramem, grafem nebo jiným geometrickým schématem
vztahy a závislosti existující v realitě, vlastnosti různých matematických pojmů
a jevů i vztahy a závislosti mezi nimi, popřípadě umět takto vyjádřit probíhající
děj;
• umět si vybavit, představit různé vztahy, jevy a závislosti existující v realitě
i vztahy, jevy a závislosti čistě matematické, jestliže jsou vyjádřeny graficky,
diagramem, grafem nebo jiným geometrickým schématem;
• využít grafických metod (diagramů, grafů, modelů) a různých geometrických
schémat k řešení praktických úloh, matematických, chemických a technických
problémů.
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Také Hejný a kol. (1990) pojem geometrického tělesa v prostoru považuje za základní,
na kterém je postavena celá počáteční výuka stereometrie a následně technického
kreslení. Podle nich dochází k rozvoji geometrické představivosti ve třech stupních:
• rozvoj prostorové představivosti (spontánní stereometrie);
• kalkulativní stereometrie;
• teoretická stereometrie a technické kreslení a konstruování.
Při výuce je podle shora citovaných autorů při rozvoji prostorové představivosti nutné
přecházet od manipulativních operací k myšlenkovým operacím. Výuka by měla
začínat například hrou s kostkami, či drátěnými (dřevěnými) modely, kterou nelze
vzhledem k její celistvosti (spojení zrakového, hmatového, myšlenkového a sluchového
vjemu) nahradit žádnými jinými vizuálními zkušenostmi.
Žák si musí těleso podle svých motorických vzorců ohmatat, pohrát si s ním, složit
ho z komponentů do celku.
Kostka (prostorový model) je podle autorů základním objektem poznávání stereometrie
a technického kreslení. Úlohou školy je ukázat žákovi cestu k uvědomování si vnímaných
jevů a k rozšíření palety geometrických a později technických her. Autoři jednoznačně
uplatňují druhý z uvedených názorů realizace vyučování stereometrie a následně také
technického kreslení. První názor za základ vyučování bere pojmy bod, přímka, rovina
a relaci incidence, a na představách těchto pojmů buduje celou stereometrii a technické
kreslení. Helný a kol. označují metodiku prvního názoru jako vedoucí k scholastickému
a formálnímu poznání.
Žáci nechápou smysl modelování bodů, přímek a rovin, vytrácí se jejich zájem
o technické obory, ochabuje snaha a zapojení tvořivosti a fantazie, což následně
vede k nezájmu a malé motivaci při studiu technického kreslení a počítačem
podporovaného konstruování.
Krejčová (1993) zdůrazňuje, že pro rozvoj a formování představivosti má nemalý význam
vhodný trénink a nácvik dovedností, podporovaný správným didaktickým vedením.
Nejvíce možností pro něj je právě v matematice, geometrii, chemii a technickém kreslení.
Jestliže se žák naučí uplatnit představivost při řešení úloh z matematiky
a soustavně ji rozvíjí, dokáže myšlenkovou analýzou využít tuto schopnost
i v jiných předmětech, a dále pak v životě vůbec.
Podle Divíška a jeho „Didaktiky matematiky vyučování na 1. stupni“ navazuje na
zkušenosti a konkrétní představy matematického charakteru získané v předškolním věku.
„Žáci vycházejí z pozorování reálných situací, modelují je, experimentují a docházejí k
jednoduchým závěrům o prostorových vztazích. Dětské představy o geometrických
útvarech a jejich vzájemné poloze se postupně upřesňují, ale od reality nejsou ještě příliš
vzdálené.“ Zde jde především o zobecňování názorných představ a praktických
zkušeností. V geometrii děti poznávají hned zpočátku geometrické tvary v prostoru, který
je obklopuje a se kterým mají vlastní zkušenosti. Názorně si vytvoří představu
o geometrickém útvaru jako o abstrahované vlastnosti reálných předmětů a naučí se
poznané geometrické útvary rýsovat a modelovat. „Rýsování rovinných a modelování
prostorových útvarů rozvíjí představy žáků především v oblasti geometrických relací.“
Při rýsování a modelování si zdokonalují své představy o poznaných geometrických
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útvarech a získají první zkušenosti z řešení jednoduchých konstrukčních úloh. Autor dále
upozorňuje, že je nutné:

„Volit takové metody a formy práce, aby poznatky nebyly formální, tedy aby se
žáci neučili jen názvům a obrazům geometrických útvarů, které by již nedovedli
spojit s konkrétní představou nebo s reálným modelem.“
Hlavním úkolem učiva je rozvíjení prostorové představivosti a vytváření
správných návyků pro rýsování a konstruování, ne vysvětlování pojmů a definic.
Je proto nutné věnovat rozvoji prostorové představivosti zvláštní pozornost
a zajistit ve vyučování matematice a technickému kreslení takové podmínky, které
by systematicky umožňovaly trvalý rozvoj této složky myšlení.
Perný (2004) vidí řešení problémů a problémových situací pomocí konstruování jako
významný prostředek k uplatňování a rozvíjení tvořivosti mladších žáků a rozvíjení
prostorové představivosti, pokud jsou tyto problémy z oblasti stereometrie a technického
kreslení. Upřednostňuje přitom úlohy a náměty použitelné i v těch hodinách matematiky,
či chemie, kde není probíráno stereometrické učivo, např. jako rozcvičky a relaxační
chvilky. Tyto problémové situace, které jsou jistě nestandardní, by neměly vyžadovat
znalost zobrazovacích technik a prostorových objektů, aby mohly být využitelné ve všech
věkových kategoriích, tedy i u žáků mladšího školního věku. Z jeho zkoumání
zaměřeného na prostorovou představivost vyplynulo mnoho závěrů důležitých pro
edukaci žáků v oblasti rozvoje prostorové představivosti.
Při výuce je třeba používat rozmanité typy modelů a měnit způsoby grafického
zobrazení těles.
Kuřina (1990) potvrzuje, že:
„V mnoha učebnicích (studijních materiálech) se prakticky nevyskytují dva různě
zobrazené obrázky téže prostorové situace, ačkoli více pohledů na těleso účinně
přispívá k vybavování si prostorových vztahů.“
Perný (2004) zaznamenal také údiv žáků při zadání úlohy, která nemá řešení. Domnívá
se, že je to tím, že takové úlohy jsou do výuky málo zařazovány. Velký význam přikládá
zapojení dalších smyslů, hlavně pohybu, který pomáhá celkové prostorové orientaci.
Požaduje zvláště u mladších žáků umožnit pohyb, případně i účast hlasu, neboť jim
pomáhá v úspěšnosti řešení prostorových úloh. Zjistil také rozdíly u hochů a dívek
a mladších a starších žáků.
U mladších žáků převládá spíše paměť mechanická, která bývá dokonalejší,
u starších žáků se více uplatňuje zkušenost a logické vazby a vztahy.
Potvrzuje, že s rozvojem prostorové představivosti je možno začít již na 1. stupni základní
školy a doporučuje zařazovat úlohy do výuky matematiky, i když není přímo probíráno
geometrické učivo. „Ku prospěchu je přitom možno využít nejen přirozené hravosti
mladších žáků, ale i toho, že v tomto věku není úroveň prostorové představivosti hochů
a dívek nijak zvlášť rozdílná.“, uzavírá autor.
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Aplikace v matematice, chemii a technickém kreslení. Prostorová představivost patří
k důležitým schopnostem, které by měl student matematiky, chemie a technického
kreslení ovládat.
Je možné, a zároveň i nutné prostorovou představivost rozvíjet ve všech předmětech
průřezově a mezipředmětově.
Hlavní pomůckou při utváření prostorové představivosti žáka je jeho vlastní aktivní
práce a experimentování.
Takové činnosti, které podporují rozvíjení prostorové představivosti, zároveň pomáhají
žákovi prohlubovat znalosti a získat vlastní zkušenost s touto problematikou. Prostorová
představivost se utváří pomocí reálného světa v raném věku jedince a rozvíjí se spolu
s uvědomováním si třetího rozměru. Má úzký vztah k tvořivosti a je předpokladem
k mnoha činnostem. Dostatečné rozvinutí prostorové představivosti je nutné k zvládnutí
mnoha technických i uměleckých oborů. Proto je důležité zkoumat možnosti jejího
rozvoje. Je to jedna z dovedností rozvíjených zejména v matematice, ale později
i v chemii, nejčastěji formou práce se základními geometrickými útvary, popřípadě
chemickými vzorci, a následně i v technickém kreslení a konstruování rysů a výkresů.
Z hlediska matematiky lze prostorovou představivost charakterizovat jako schopnost
vytvářet představy těles, s těmito představami manipulovat, provádět jejich přeměny,
měnit jejich proporce, vzájemně je kombinovat a tvořit tak představy nové. Představivost
nesmí být chápána pouze jako vybavení si obrazu nějakého konkrétního objektu, ale právě
jako schopnost práce s představou. Pro efektivní rozvoj prostorové představivosti je
důležité zachytit tzv. senzitivní období, to je období, kdy je zvláště vhodné formovat
určité oblasti osobnosti.
Které problémy chemie vyžadují prostorovou představivost:
• uspořádání atomů a vazeb okolo centrálního atomu, vznik pravidelných
geometrických tvarů – mnohostěnů;
• stavba řetězcových molekul – spojování pravidelných geometrických tvarů;
• deformace pravidelných geometrických tvarů při různosti atomů okolo
centrálního atomu;
• konformace u organických sloučenin;
• isomerie organických i anorganických sloučenin.
Tvorba modelů, které by znázorňovaly současně polyedrické geometrické tvary, je
náročnější. Klasické výukové stavebnice je většinou neumožňují – vlastní kreativní
tvorba s modelovací hmotou může být doplněna tužšími průhlednými foliemi, z nichž se
vytvoří plochy mnohostěnů a upevní se v potřebné poloze modelovací hmotou. Mnohem
výhodnější a atraktivnější je pro žáky využití chemických 3D-vizualizačních programů.
Mládež se zajímá o práci s počítači, a vhodné využití softwarových programů při
výuce a také samostatná práce s těmito programy pomůže nejen rozvoji prostorové
představivosti, ale může i zvýšit zájem o matematiku, chemii a technické kreslení,
jako školní předměty.
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1.8 NĚKTERÉ PŘÍČINY NÍZKÉ ÚROVNĚ
PROSTOROVÉ PŘEDSTAVIVOSTI
Prostorovou představivost potřebujeme skutečně všichni, ale dobře rozvinutá
představivost může náš život výrazně obohatit. Proto jsou alarmující stížnosti na její
úroveň v Česku, a to nejen v matematice, a deskriptivní geometrii, ale i při výuce
technického kreslení a konstruování. Abychom mohli zvýšit úroveň prostorové
představivosti našich žáků, je potřeba najít příčiny současného stavu. Při jejich stanovení
i při hledání námětů na jejich odstranění vycházíme z výzkumů a názorů zveřejněných
v pracích uvedených v seznamu doporučené literatury. Zjištěné příčiny současného stavu
lze rozdělit do několika skupin.
1. Celková doba, kterou je ve vyučování možno věnovat rozvíjení prostorové
představivosti, je nedostatečná, neboť:
• při současném pojetí matematiky a technického kreslení, jako vyučovacího
předmětu není dostatek času k procvičování učiva;
• je patrný úbytek vyučovacích hodin geometrie, stereometrie a topografických
prací v terénu, mnohdy chybí aplikační stereometrické úlohy v jiných tematických
celcích;
• ubývá vyučovacích předmětů, ve kterých je rozvíjení prostorové představivosti
nejúčinnější, což je důsledkem zrušení samostatného předmětu rýsování na
základních školách, povinné deskriptivní geometrie na gymnáziu, výtvarné
výchovy na středních školách, a jejího odklonu od technických náčrtů na
základních školách.
2. K plnění úkolů při rozvíjení prostorové představivosti nejsou dostatečně
připraveni všichni učitelé, neboť:
• na fakultách připravujících učitele byla v minulosti malá pozornost věnována
syntetické geometrii trojrozměrného prostoru, učitelé tedy nemají patřičnou
průpravu ve výuce rýsování, vypěstován správný vztah k vyučování stereometrii,
mnohdy nemají sami dostatečně rozvinutou prostorovou představivost;
• se projevuje citelný nedostatek kvalitní metodické literatury k dané problematice.
3. Nejsou vždy zcela respektovány požadavky vyplývající z poznatků pedagogické
psychologie, zejména:
• chybí cílevědomost, soustavnost a komplexnost při rozvíjení prostorové
představivosti dětí;
• ne vždy se správně využívá praktických zkušeností žáků a jejich potenciálních
dispozic vyplývajících z ontogenetického vývoje, jmenovitě u mladších žáků,
starší žáci nebývají dostatečně motivováni (vztah k technickým disciplínám
apod.);
• pozornost bývá zaměřena na rozvoj statických reprodukčních představ a jsou
opomíjeny představy pohybu, transformací i schopnosti anticipace;
• zpravidla nebývá zohledněna relativní obtížnost vytváření podmíněných reflexů
na prostorové signály a získávání vědomostí o prostoru.
4. Projevily se i následky nedůsledného aplikování metod rozvíjení prostorové
představivosti v matematice, například:
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•
•
•
•

žáci nejsou vedeni k zobrazování těles a prostorových situací (ve volné
rovnoběžné
projekci) při řešení úloh;
není pěstován grafický projev žáků;
nedostatečně se procvičují konstrukční úlohy.

Významnější roli by měly sehrávat moderní metody a technické prostředky výchovy
a vzdělávání, zejména multimediální prezentační programy, grafické programy,
dynamická počítačová geometrie a dynamický technický software.
Mezi další příčiny nedostatečně rozvinuté prostorové představivosti žáků patří:
• podceňování významu rozvinuté prostorové představivosti pro praxi;
• zařazování výuky geometrie a technického kreslení do méně intenzivních částí
školního roku;
• vynechávání stereometrického učiva některými učiteli;
• opomíjení stereometrických úloh při maturitních, přijímacích a jiných zkouškách.
Jako zajímavá a oprávněná se jeví doporučení A. Stopenové (1999) určená pro konkrétní
školskou praxi:
• vytvořit systém úloh k cílevědomému soustavnému rozvíjení prostorové
představivosti a vhodně jej zakomponovat do učebnic matematiky, chemie,
technického kreslení;
• více využívat možnosti interdisciplinarity, vyhledávat a uplatňovat vhodné prvky
k rozvoji prostorové představivosti ve výtvarné a technické výchově, v tělesné
výchově a dalších vyučovacích předmětech, vzájemně koordinovat formativní
působení na žáky i jejich vlastní aktivity;
• uplatňovat konstruktivistické přístupy k vyučování na všech stupních a typech
škol, akcentovat činnostní charakter a hledat účinné prostředky na rozvíjení
prostorové představivosti jako všeobecně užitečné schopnosti.
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2

CÍLE VÝUKY POČÍTAČEM
PODPOROVANÉHO TECHNICKÉHO
KRESLENÍ

Profesionální stanovení cílů výuky je pro učitele výpočetní techniky a potažmo technického
kreslení podporovaného počítačem zásadní věcí. Pokud si přesně a jasně nestanoví, co má žáky
naučit, nemůže na konci vyučovací hodiny zkontrolovat, zda je to opravdu naučil, nemůže
hledat úlohy vhodné k naučení právě těch cílů, nemůže tudíž nacházet své chyby a korigovat
je. Sledujeme-li cíle výuky, můžeme na ně nahlížet z několika úrovní:
1. Řekněme, že základním cílem je naučit žáka ovládat počítačový program podporující
technické kreslení. Co to však znamená? Řada učitelů si myslí, že naučit se pracovat
s počítačem znamená naučit se ovládat některé jeho aplikace. Zde nastává problém,
které to jsou ty správné, reprezentativní aplikace (a učitelé řeší situaci tím, že vybírají
aplikace, které v počítači jsou - tedy v českém školství především kancelářské balíky například ve většině učebnic z 90. let chybí kapitoly o počítačové grafice, o kreslení
obrázků).
2. Co však znamená naučit se ovládat a používat některou aplikaci? Podle stejného
přístupu by to znamenalo naučit se znát všechny nabídky nástrojů (opět problém: Které
jsou ty důležité nástroje? Radši naučíme všechny?).
3. Zajímavě naučit nabídky nástrojů potom znamená vysvětlit jejich funkce a použití
v praxi, nejlépe přehledně, systematicky a v definicích, a nechat žáky na předem
připravených příkladech vyzkoušet, co jednotlivé nástroje dělají a jaké výstupy
vzniknou.
Kde vidíme didaktické chyby v tomto přístupu:
• je nevyužita možnost, že by žák mohl samostatně a přímo při práci - tvorbě artefaktu
(výkresu) objevovat jednotlivé funkce nástrojů, povahu a náročnost práce v dané
aplikaci - přitom je známo, že poznatek nesdělený, ale objevený je daleko hlouběji
uchován v paměti právě pro jeho emocionální zážitek spojený s objevem - učitel by měl
navádět žáky k tomu, aby sami objevovali;
• žák se nenaučí používat nástroje v reálných situacích - zná sice, co který nástroj dokáže,
ale neví, kdy který nástroj efektivně nasadit, nenapadne jej, že pro jistou situaci by
se právě jistý nástroj výborně hodil použít;
• tím, že předem vysvětluje funkci nástrojů, nevyužívá možnosti naučit žáky orientovat
se v neznámém prostředí - je tak nevyužita možnost tréninku inteligence jako
schopnosti zorientovat se v neznámém prostředí;
• tento přístup nijak žáky nevede k tvorbě pojmů, k jejich hlubšímu a trvalejšímu poznání
- výuka je povrchní, riziko formalismu je veliké.
Pokud si zpětně projdeme podtržené části textu v předchozích odstavcích s odrážkami, máte
v podstatě vykrystalizovány základní zásady, které by neměly být opomenuty při stanovení
cílů výuky počítačem podporovaného kreslení s důrazem nejen na mezipředmětové vazby
(matematika, chemie apod.), ale také na praktické životní zkušenosti a dovednosti.
Životní dovednosti můžeme definovat jako trvalý a cílevědomý proces učit žáka takové
dovednosti, které mu umožní efektivně přežít, prožít důstojný a plnohodnotný osobní i profesní
život, uplatnit se ve společnosti, spolupodílet se na vědeckém a technickém pokroku apod. Tyto
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cíle přesahují nejen předmět Informační technologie, či Výpočetní technika, ale i školu jako
takovou. Jednou takovou dovedností je například vytrvalost, tedy schopnost pokračovat
v započaté činnosti (aktivitě, úkolu) i navzdory překážkám a potížím. Těžko si představit
vyučovací předmět, ve kterém by se primárně a cíleně, monotematicky trénovala vytrvalost,
ovšem také právě při výuce řešení úloh tvorby technických výkresů lze vytrvalost vydatně
trénovat vhodně zvolenými příklady, úlohami a zadáními k samostatné práci. Někdy je cennější
naučit žáky těmto životním dovednostem, než je naučit konkrétním počítačovým dovednostem
(kdoví, jakým způsobem a technologií se bude počítač ovládat za 10, či 15 let, a co bude hlavní
uživatelovou činností u počítače). Učitel by měl proto vždy při koncipování výuky vzít při
sestavování hodiny v úvahu vhodnou volbu metod a forem výuky, ale i praktický trénink
životních dovedností.
Cílem vzdělávání v CAD systémech je naučit žáky pracovat s prostředky informačních
a komunikačních technologií při kreslení technických výkresů převážně ve 2D zobrazení a 3D
modelování. Žáci porozumí základům CAD technologií, naučí se na uživatelské úrovni
používat AutoCAD programu včetně vykreslování navržených technických výkresů. Jedním ze
stěžejních témat oblasti CAD, a tedy i cílů výuky, je aby žák zvládl efektivně pracovat se
technickými informacemi (zejména s využitím prostředků informačních a komunikačních
technologií) popř. komunikovat pomocí Internetu při zhotovení výkresu s technickou součástí
nebo sestavou. Podstatnou část vzdělávání v CAD technologiích představuje práce s výpočetní
technikou. Vzdělávání v CAD technologiích je dále vhodné rozšířit dle aktuálních vzdělávacích
potřeb, jejichž příčinou mohou být změny na trhu práce, vývoj informačních a komunikačních
technologií a specifika oboru, v němž je žák připravován.
Umět ovládat počítač a jeho aplikace znamená umět jej využít pro svoji vlastní práci a
život, pracovat s ním tak, jak dospělí pracují s pracovními prostředky v zaměstnání.
Jednou větou, počítač a jeho aplikace nemají být cílem, ale efektivním a plnohodnotným
prostředkem výuky.

2.1 POČÍTAČEM PODPOROVANÉ TECHNICKÉ KRESLENÍ
Z POHLEDU VÝUKOVÝCH METOD
Metody a formy práce ve vzdělávání jsou vždy vyučujícím voleny se zřetelem k charakteru
předmětu, a s ohledem na schopnosti žáka (žáků). Převažující formou výuky při výuce většiny
předmětů je vyučování frontální, doplňované o metody problémového učení a týmové práce
(projektové metody, diskusní metody, kooperativní metody).
Vyučovací metoda je cílevědomý a záměrný postup, kterým učitel reguluje učení žáků při
vyučování, způsob záměrného uspořádání činnosti učitele a žáka, (cesta) směřující
k danému výukovému cíli, způsob uspořádání učiva ve vyučovacím procesu.
Prostřednictvím výukových metod se děje komunikace a interakce mezi učitelem a žáky, která
směřuje k dosažení edukačních cílů. Výuková metoda tedy zprostředkovává žákům učivo, je
nápomocná jejich učení, je soustavou kroků, které vedou k danému cíli. Plní tak funkci regulace
(řízení) učení žáků. Různé výukové metody kladou odlišné nároky na aktivitu žáků, na jejich
samostatnost a tvořivost.
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Výukové metody jsou založeny na učitelově regulaci žákova učení, což znamená, že učitel
konkretizuje edukační cíle, rozpracovává učivo, plánuje navozování učebních aktivit
žáků, zprostředkovává žákům učební informace a úlohy, kontroluje průběžné výsledky
jejich učení a plánuje další průběh výuky.
Obecně můžeme předpokládat, že každá výuková metoda může do určité míry podněcovat žáky
k autoregulaci jejich učení a z tohoto hlediska je tedy hodnotná. Podle Maňáka a Švece (2003)
je ovšem třeba splnit zejména následující předpoklady, kdy učitel:
• pomáhá nalézt vztah mezi cíli učení a vhodnými učebními strategiemi žáků;
• podněcuje žáky k tomu, aby hledali svoji vlastní cestu k novým poznatkům;
• přispívá k tomu, aby si žáci uvědomili, co už znají a dovedou;
• motivuje žáky k tomu, aby zhodnotili, co se v dané vyučovací hodině (využitím
různých výukových metod) naučili a čemu případně plně neporozuměli;
• poskytuje žákům příležitosti k monitorování a sebehodnocení jejich učebních aktivit;
• vytváří situace, které vyžadují, aby žák kontroloval a případně korigoval svoje učení.
Stěžejní, a v dnešním edukačním procesu aplikovanou metodou je metoda problémového
výkladu, kdy učitel vytýčí (formuluje) problém, a žáci společně s ním (popřípadě
samostatně) problém analyzují, formulují postup řešení s následným výběrem a ověřením
optimálního řešení.
Tato metoda je v jednotlivých případech vhodně doplňována metodou informačně
receptivního výkladu, vysvětlováním, popisem, ústní nebo obrazovou reprodukcí, a to
s maximálním využitím specializovaných odborných učebních textů a moderní audiovizuální
techniky.

Funkce metod. Jednou z klíčových funkcí výukových metod je řídit (regulovat) žákovské

učení tak, aby jeho výsledkem byly osvojené vědomosti a dovednosti a rozvinuté schopnosti
žáků, a to v souladu s výukovými cíli, s přihlédnutím k individuálním rozdílům mezi žáky ve
třídě. Učitel svou vyučovací činností (vyučováním) podněcuje, v souladu s výukovými cíli,
odpovídající učební aktivity žáků. Například zaměřuje pozornost žáků na klíčové informace,
vyvolává diskusi o učivu, zadává jim úlohy pro samostatnou práci apod. Těmito postupy tedy
navozuje učení žáků. Učením si žáci pod vedením učitele osvojují vědomosti, dovednosti,
návyky, ale například i postoje a rozvíjejí své schopnosti. Funkce výukových metod lze tedy
shrnout a definovat do tří hlavních oblastí takto:
• informační (informovat žáka);
• formativní (formování osobnosti žáka);
• výchovná.

Vývoj vyučovacích metod. Výukové (vyučovací) metody procházely dlouhým
a dynamickým historickým vývojem, a měnily se v závislosti na historicko-společenských
podmínkách výuky, školy a pojetí výuky:
• Antika - dialog, sokratovská metoda (kladení otázek);
• Středověk - memorování poznatků bez pochopení významu (J. A. Komenský
zdůrazňuje význam poznání věcí);
• 17. století - přirozená metoda, slovně-názorová koncepce, paralela společnost-příroda
(co lze pozorovat, aplikovat);
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•
•

•

19. století - Herbart (teorie „formálních stupňů vyučování“, která byla dogmatizována
jeho nástupci „herbartovci“, a vedla k opětovnému memorování, pamětnímu učení
a pasivitě žáků;
20. století - aktivní metody (žák má být při vyučování aktivizován tak, aby bylo
rozvíjeno jeho myšlení a všestranně se rozvíjela celá osobnost; problémová metoda (J.
Deweye), metoda projektová (W. H. Kilpatricka), pracovní metoda (G.
Kerchensteinera);
současnost – postupně s rozvojem pedagogické vědy a technickým pokrokem se rozvíjí
další metody (pedagogické inovace), kladoucí důraz na spoluúčast žáka a učitele ve
vyučování, aktivitu žáka a jeho učební styly, schopnosti a potřeby.

Volba metody. Pestrá nabídka výukových metod nutně vede k jejich pečlivému a cílenému

výběru pro aktuální cíle, který ovšem nemůže být prováděn na základě libovůle, ale musí
vycházet z logiky věci a objektivních kritérií. K nim patří zejména cíl a obsah výuky a také žák,
jako hlavní činitel edukačního procesu. Někteří autoři rozvádějí kritéria volby metod
podrobněji (J. K. Babanskij, 1981, H. Meyer, 1995). Nejčastěji jsou uváděna následující
kritéria:
• zákonitosti výukového procesu, a to obecné i speciální (logické, psychologické,
didaktické);
• cíle a úkoly výuky, vztahující se zejména k práci, interakci, jazyku;
• obsah a metody daného oboru zprostředkovaného konkrétním vyučovacím předmětem;
• úroveň fyzického a psychického rozvoje žáků, jejich připravenost zvládat požadavky
učení;
• zvláštnosti třídy, skupiny žáků, například hoši – dívky, různá etnika, formální
a neformální vztahy v kolektivu, klima třídy;
• vnější podmínky výchovně-vzdělávací práce, například geografické prostředí,
společenské prostředí, hlučnost okolí, technická vybavenost školy;
• hodinová dotace předmětu a doba výuky (ráno, odpoledne);
• osobnost učitele jeho odborná a metodická vybavenost, zkušenosti, pedagogické
mistrovství atd.
Je však třeba vyvarovat se přeceňování výukových metod a jejich vlivu na formování
osobnosti žáka. Vyvstává totiž velké nebezpečí planého a bezbřehého „metodikaření“,
které ztrácí ze zřetele ostatní komponenty výuky a upřednostňuje formu nad obsahem.

Strukturní prvky metody. Výukovou metodu lze charakterizovat jako soubor

vyučovacích činností učitele a učebních aktivit žáků. Tyto činnosti, determinované cíli
vyučování a učení, tvoří základní strukturní prvky výukové metody. Ve vyučovací i učební
činnosti můžeme rozlišit tyto složky:
• motiv činnosti;
• cíl činnosti;
• plánování činnosti;
• operativní obraz činnosti (jak by měla činnost konkrétně vypadat);
• úkony činnosti (její praktická realizace);
• zpracování průběžných informací o správnosti, přiměřenosti, funkčnosti činnosti;
• rozhodování (v průběhu činnosti – na základě průběžných informací, které zahrnují
i odezvy druhých, např. reakce žáků na učitelovy podněty);
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•

kontrola výsledků činnosti (vyučování i učení);
korekce dalšího jednání (činnosti).

Je zřejmé, že shora uvedené složky vyučovací i učební činnosti se ve výuce cyklicky opakují,
tj. postupně vedou ke zvládnutí a zdokonalování činnosti. Učitel si takto osvojuje výukové
metody, a žák prostřednictvím učebních činností zvládá (především chápe a učí se používat)
učivo. Směr, ale i intenzita vyučovací a učební činnosti jsou nastartovány především vektorem
„motiv – cíl". Tento vektor určuje povahu i dynamiku ostatních složek vyučovací a učební
činnosti.

Klasifikace metod. Vytvořit vyhovující, vyčerpávající a vědeckým postupům odpovídající

klasifikaci výukových metod není ovšem snadné, poněvadž je nutno logicky utřídit jevy velmi
složité i různorodé, takže uplatnění jednotného systému je značně obtížné, ne-li nemožné. Různí
autoři použili pro klasifikaci metod různá kritéria (jejich přehled podává např. L. Mojžíšek,
1975). Například dělení metod výuky podle I. J. Lernera (volně podle Kalhous, 1998) vychází
z charakteru poznávacích činností žáka při osvojování obsahu učiva vzdělávání
a z organizované činnosti učitele ve výuce. Následně uvádíme pro rozšíření pohledů na výukové
metody Kalhousem volně upravené dělení výukových metod podle Lernera:
• metoda informačně receptivní - předávání hotových informací žákům (výkladem,
vysvětlováním, popisem, ilustrací, učebnicemi, pokusy, videoprogramem, filmem
apod., osvojení poznatků závisí na žákových schopnostech, zkušenostech
a vlastnostech;
• metoda reproduktivní - učitel konstruuje učební úlohy, řídí a kontroluje plnění
učebních úloh, nevede ale k tvůrčí činnosti žáků, žáci poznatky aktualizují, reprodukují,
řeší typové úlohy, záměrně či nezáměrně si zapamatovávají;
• metoda problémového výkladu - učitel vytyčí problém (problém pouze pro žáky,
učitel řešení zná) a řeší ho sám; cílem je postupné seznamování žáků s logikou
jednotlivých fází řešení u žáků ale často převažuje nezáměrné zapamatování;
• metoda heuristická - učitel konstruuje učební úlohy tak, aby pro žáky znamenaly
určitou obtíž a vyžadovaly tak od nich samostatné řešení některých fází – je navozena
rovnováha mezi aktivitou učitele a žáků;
• metoda výzkumná - od žáků vyžaduje samostatné hledání řešení pro celistvý
problémový úkol, žáci si stanoví posloupnosti jednotlivých etap řešení, samostatně
studují; učitel sestaví (vybere) vhodné učební úlohy, kontroluje průběh řešení, ale jeho
aktivita v procesu výuky ustupuje do pozadí.
J. Maňák a V. Švec ve své publikaci „Výukové metody“ (2003) používají kombinovaný pohled
na výukové metody, přičemž rozlišují tři skupiny, totiž metody klasické, metody aktivizující
a metody komplexní, a to podle kritéria stupňující se složitosti edukačních vazeb. Tohoto
dělení se budeme pro jeho přehlednost, srozumitelnost a systematičnost v následujícím krátkém
výčtu (sumáři – tučně jsou vyznačeny ty metody, které se jeví jako vhodné pro výuku počítačem
podporovaného technického kreslení) a navazujícím výkladovém textu držet:
klasické výukové metody
• metody slovní (vyprávění, vysvětlování, přednáška, práce s textem, rozhovor);
• metody názorně-demonstrační (předvádění a pozorování, práce s obrazem,
instruktáž);
• metody dovednostně-praktické (napodobování, manipulování, laborování
a experimentování, vytváření dovedností, produkční metody);
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aktivizující metody
• metody diskusní;
• metody heuristické (řešení problémů);
• metody situační;
• metody inscenační;
• didaktické hry;
komplexní výukové metody
• frontální výuka;
• skupinová výuka;
• kooperativní výuka;
• partnerská výuka;
• individuální a individualizovaná výuka, samostatná práce žáků;
• kritické myšlení;
• brainstorming;
• projektová výuka;
• výuka dramatem;
• otevřené učení;
• učení v životních situacích;
• televizní výuka;
• výuka podporovaná počítačem.

2.2 CHARAKTERISTIKA VYBRANÝCH METOD VÝUKY
TECHNICKÉHO KRESLENÍ A KONSTRUOVÁNÍ
Metody a formy práce ve vzdělávání jsou vždy vyučujícím voleny se zřetelem k charakteru
předmětu, a s ohledem na schopnosti žáka (žáků). Převažující formou výuky při výuce většiny
předmětů je vyučování frontální, doplňované o metody problémového učení a týmové práce
(projektové metody, diskusní metody, kooperativní metody).

2.2.1 Klasické výukové metody
Klasické výukové metody: metody slovní
Vypravování, sdělování, poučování, vysvětlování, napomínání a podobné
verbální projevy řeči patří od úsvitu lidské společnosti k důležitým
pedagogickým postupům, které svou prastarou historií potvrzují význam
slovních metod i v dnešním edukačním procesu. Po vzniku řeči se
pojmenování a slovo stávají signálem, symbolem, který umožňuje přenášet
informace, komunikovat. Řeč je ovšem také základnou pro zobecňování
a myšlení. Člověk obyčejně myslí v jazykových útvarech, i když nelze také
vyloučit možnost, že člověk myslí jen v obrazech, v představách. Řeč je ovšem
velmi efektivním nástrojem myšlení, protože má schopnost integrovat
i dezintegrovat jednotlivé vnímavé senzorické vjemy a představuje také
systémotvorný faktor při vytváření celkového obrazu skutečnosti.
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Vysvětlování. Metodu vysvětlování charakterizuje logický a systematický
postup při zprostředkování učiva žákům, který respektuje jejich věkové
zvláštnosti, a vychází z aktuálního stavu jejich vědomostí a dovedností.
Vysvětlování je didaktickou variantou vědecké explanace, v níž jde
o rekonstrukci, nebo pochopení nějakého jevu na základě argumentů
vycházejících z příslušných zákonitostí.
Výklad složitějšího jevu musí probíhat postupně, po úsecích, etapách,
krocích a neustále je třeba zjišťovat, zda žák daný prvek, úsek učiva zvládl,
neboť teprve osvojení daného dílčího úkolu umožňuje další úspěšný postup.
Způsob výkladu (vysvětlování) určuje také obtížnost učiva, neboť je
metodicky účinné nejdřív se soustředit na problémy podstatné, teprve potom
je možno učivo rozšiřovat, doplňovat a dále obohacovat o případné
podrobnosti. Metoda vysvětlování má také svá úskalí. Je to zejména
přehnané uplatňování učitelovy odbornosti, kdy učitel žáky přetěžuje
přílišnými podrobnostmi a k tomu je podává žákům nesrozumitelným
(odborným) jazykem bez uvedení příkladů. Druhým extrémem je, že ve
snaze podat učivo srozumitelně učitel problematiku příliš zjednodušuje,
nebo volí nevhodné příklady, které žáky spíš matou, danou problematiku
neilustrují, nepopisují v reálných, žákovi známých rámcích.
Práce s textem. Prací s textem obvykle rozumíme výukovou metodu založenou na

zpracovávání textových informací, jejichž využití směřuje k osvojení nových poznatků, k jejich
rozšíření a prohloubení, například k jejich upevnění, fixaci (různé souhrny v učebnicích). Jde
o metodu, v níž dominuje žákovo učení (proto se setkáváme také s termínem „učení z textu"),
podporované v řadě didaktických situací učitelem.
Prostřednictvím textu žák získává podněty ke svým dalším samostatným aktivitám,
například k pozorování, či experimentování.
Práce s textem spočívá nejenom v zapamatování prezentovaných informací, ale zejména
v postupném vytváření a zdokonalování dovedností žáků využívat textových informací při
řešení různě náročných úloh a problémů.
Metoda práce s textem nemá vést jen k osvojení si technické nebo metodické dovednosti,
ale zahrnuje též vytvoření pozitivního postoje a vztahu ke knize jako zdroji informací
vůbec.
Nadčasový odkaz Komenského, že: „Kandidát vzdělání si má nad zlato a drahé kamení vážit
knih." není jen poselstvím z dávných dob, kdy kniha byla vzácností, nýbrž platí do dneška, kdy
je knih přebytek. Proto i do budoucna zůstává škole úkol naučit žáky knihy milovat, protože:
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„Nemilovat knihy znamená nemilovat moudrost, nemilovat moudrost však znamená stávat se
hlupákem." (J. A. Komenský).

Klasické výukové metody: metody názorně-demonstrační

Představují komplexní systém interakce člověka s jeho přírodním a společenským prostředím
v edukační transformaci. Smyslové poznání jako východisko školní výuky zahrnuje široký
diapazon 1 názornosti, lze hovořit o několika stupních názornosti:
• předvádění reálných předmětů a jevů;
• realistické zobrazování skutečných předmětů a jevů;
• záměrně pozměněné zobrazování a postihování reality prostřednictvím schémat, grafů,
znaků, symbolů, abstraktních modelů apod.
Metody názorně-demonstrační se uplatňují v etapě smyslového zprostředkování učiva. Tuto
skupinu metod však nelze chápat izolovaně, ale naopak je třeba zdůraznit velmi úzké vazby
s metodami dovednostně-praktickými a slovními.

Předvádění a pozorování. Při primitivním učení není nic jednoduššího než
ukázat předmět hodný zájmu, předvést činnost, která vede k naplnění jeho
funkce. Předvádění ovšem, má-li dosáhnout žádoucího účinku, vyžaduje od
přihlížejícího zájem, soustředěné vnímání a cílevědomé pozorování.
Metoda předvádění a pozorování zprostředkovává žákům prostřednictvím
smyslových receptorů vjemy a prožitky, které se stávají stavebním
materiálem pro následné psychické úkony a procesy.
Má-li být demonstrace (předvedení a pozorování) úspěšná, nelze podcenit ani význam slovního
doprovodu. Vhodný slovní komentář řídí vnímání a pozorování, upozorňuje na takové stránky,
vlastnosti nebo prvky jevu, které by jinak zůstaly nepovšimnuty. K prototypům osvědčených
pomůcek patří školní tabule v různých podobách, která je stále v mnoha ohledech
nenahraditelná. Především je nutno ocenit její univerzálnost, nenáročnost a pohotovost, s níž
slouží bez nároků na náročnou údržbu (vyjma udržování její čistoty).

Práce s obrazem. Práce s obrazem2 ve výuce představuje starý a osvědčený
postup, jak dosvědčují známé příklady už z Antiky. Základ novověké práce

1

2

Diapazon – rozpětí, rozsah.
Příklad využití školní tabule k práci s obrazem, při aplikaci metody předvádění a pozorování.
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s obrazem najdeme v Komenského „Světě v obrazech“ a později u jeho
následovníků. Je možno zajistit aktivní účast žáků na vnímání tím, že se jim
zadají úkoly na pozorování. Je prozíravé počítat též s nejednoznačností
mnohých obrazových informací, neboť se stává, že žáci vidí na obraze něco
jiného, než ve skutečnosti obraz znázorňuje. I když zajisté záměrně nejde
o tzv. optické klamy, mylné chápání obrazu se může stát příčinou zbytečného
nedorozumění a následného chybného zpracování úkolu.
Ve výuce učíme žáky obrazy nejen správně vnímat, chápat je jako závažný zdroj
informací 3, tedy pečlivě je umět číst, interpretovat je, hodnotit a všestranně využívat, ale
také je vedeme k tomu, aby sami obrazy vytvářeli a doplňovali jimi své písemné projevy.

Instruktáž. Instruktáž je výuková metoda, která zprostředkovává žákům
vizuální, auditivní, audiovizuální, hmatové a podobné podněty k jejich
praktické činnosti. Instruktáž jako metoda může zahrnovat rozmanité druhy
podnětů a instrukcí. K tradičním druhům instruktáže patří slovní instruktáž,
při níž jsou žákům prezentovány auditivní instrukce nebo instrukce textové.
Tyto druhy instrukcí plní v procesu vytváření dovedností tyto základní
funkce:
•
•

3

informují žáky o jejich předpokládané činnosti (popisují obvykle postup této činnosti);
řídí pozornost žáků a zaměřují ji na důležité a náročnější kroky („nejdříve udělej“, „nyní
dej pozor na“, „všimni si, že“, „pokus se“, „zpomal“, atd.);

Příklad zajištění aktivní účasti žáků na vnímání zadáním úkolů k pozorování.
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•

aktualizují u žáků již dříve osvojené dovednosti a evokují jejich zkušenosti („vzpomeň
si na“, „zkus to udělat podobně jako, když“, „nešlo by to udělat tak, že“, „uvádí se to do
činnosti podobně jako“, „první dva kroky jsou podobné jako při“, apod.).

Klasické výukové metody: metody dovednostně-praktické

Výuka zaměřená na posílení praktických aktivit žáků je reakcí na podmínky, v nichž dnešní
děti a mládež vyrůstají. Je to mimo převážně teoretický charakter výuky, nedostatek
komplexních smyslových podnětů, méně příležitostí k vlastní zkušenosti, konzumní přístup
ke kulturním statkům a k životu, nahrazování skutečného světa světem elektronickým atd.
Z pohledu výukových metod se problematika dovednostně-praktických kompetencí žáků
vztahuje zejména na ty postupy, které kultivují žákovy činnosti vedoucí k osvojení
psychomotorických a motorických dovedností a k tvorbě materiálních produktů.

Laborování, experimentování. Metoda manipulování napomáhá poznávat
prostředí, zařízení a vybavení, v němž se žák pohybuje a které si má osvojit,
proto je vhodná zejména v mladším školním věku, kdy žáky přitahuje
všechno, co lze zkusit, vyzkoušet, ověřit a využít. Konkrétní podoby nabývá
zacházení s předměty při různých pracovních činnostech, jako např.
stříhání, lepení, modelování, pěstování rostlin apod. Pro žáky jsou atraktivní
demontážní a montážní práce, při nichž se rozebírají a znovu skládají vhodné
výrobky a pomůcky, technická zařízení apod. Velké oblibě se u žáků
mladšího školního věku těší laborování, které se uplatňuje zejména ve fyzice,
v chemii a v přírodovědných předmětech, které umožňují provádět
jednoduché pokusy, při nichž žáci ověřují poučky nebo zdůvodňují svá
pozorování. Laborování většinou probíhá ve skupinách žáků, v nichž dochází
k dělbě práce, neboť žáci se mohou u jednotlivých úkonů střídat. Na rozdíl
od pozorování, které přírodě naslouchá, experiment ji vyslýchá, klade jí
otázky, na které hledá odpovědi. Experimentem (vědeckým, výzkumným) se
rozumí takový badatelský přístup k realitě, kterým se na základě určité,
teoreticky zdůvodněné hypotézy záměrně mění nebo ovlivňují některé
stránky sledované skutečnosti (nezávislá proměnná), při černi se existující
podmínky udržují konstantní a provedené zásahy a dosažené výsledky se
přesně registrují.
Vytváření dovedností. Proces utváření dovedností je postupný a odvíjí se
z činností žáků. V procesu utváření dovedností můžeme rozlišit několik
klíčových momentů. Jsou to:
•
•

aktualizace schopností a zkušeností žáka v dané situaci, při setkání s úlohou,
problémem; zájem tento problém řešit (když je pro žáka zajímavý), popř. potřeba
vyrovnat se s problémovou situací;
orientace v situaci, úloze, problému;
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•
•
•

aktivní hledání řešení, užší kontakt s problémem, experimentování apod., krystalizace
dovednosti;
variace podmínek pro širší uplatnění dovednosti;
přenos dovednosti do nových situací.

V běžném školním prostředí se vytváření dovedností žáků někdy nedoceňuje. Žáci mnohdy
nevidí smysl osvojovaných dovedností a jejich utváření je často navozováno a regulováno
vysvětlením, poučením, slovní instrukcí, poskytnutím vzoru pro nápodobu apod., a to bez větší
aktivity žáka.
Pokud si žáci neuvědomí význam dovedností pro jejich další život, pokud v nich vidí
„umělé, neživotné útvary", a pokud dovednosti nevzbudí svým začleněním do širšího
kontextu zájem žáků a potřebu si je osvojit, potom je i účinnost utváření dovedností
a jejich úroveň nízká.
Bylo prokázáno, že tradiční školní prostředí a konzumní způsob života sice nutí žáky k
používání dovedností, avšak velmi často daleko pod optimální, a reálně možnou, úrovní těchto
dovedností.

2.2.2 Aktivizující metody
Aktivizující metody přispívají svým podílem k překonávání petrifikovaných stereotypů ve
výuce a podporují tvořivé hledání učitelů. Inovačních, aktivizujících postupů využívají zejména
alternativní školy.
Aktivizující metody se vymezují jako postupy, které vedou výuku tak, aby se výchovněvzdělávacích cílů dosahovalo hlavně na základě vlastní učební práce žáků, přičemž důraz
se klade na myšlení a řešení problémů.

Metoda diskuse. Organicky a plynule navazuje na metodu rozhovoru a její různé varianty.

V historickém pohledu lze zaznamenat vývoj od silně řízených, direktivně vedených forem
výukového rozhovoru k volnějším typům, k dialogu a k diskusi. V aktivizujících metodách
diskuse 4 představuje důležité východisko, nebo alespoň významný prvek v edukačních
situacích, do nichž se žáci angažovaně zapojují. Výuková metoda diskuse se na rozdíl od
rozhovoru vymezuje jako taková forma komunikace učitele a žáků, při níž si:
Účastníci navzájem vyměňují názory na dané téma, na základě svých znalostí pro svá
tvrzení uvádějí argumenty, a tím společně nacházejí řešení daného problému.
Dobrá diskuse se vyznačuje jasnou zaměřeností na cíl a minimem neuspořádaných
a k věci se nevztahujících nápadů.

Diskuse – disputace, rozprava, beseda, rokování, výměna názorů – má, jak naznačují uvedená synonyma, řadu variant
a modifikací vzájemně se odlišujících svými cíli a způsoby realizace, ale v podstatě jde vždy o komunikaci ve skupině zájemců
o určitý problém.

4

45

Je třeba respektovat, že diskuse je konverzace, nikoliv monolog nebo série otázek. I když je
žádoucí, aby se do diskuse přímo zapojili všichni účastníci, není to vždy nezbytné, neboť někteří
mohou být aktivní vnitřně tím, že pozorně naslouchají. Vítaný je humor, kdežto lehkomyslné
a znevažující, nebo předpojaté výroky diskusi škodí.
Při diskusi by se měli všichni účastníci soustředit na zvolené téma a projevit na ně svůj
názor, i když by vždy nemusel najít jednoznačnou odezvu.

Metoda heuristická (řešení problémů). Heuristika (z řeckého heuréka =
objevil jsem, nalezl jsem) je věda zkoumající tvůrčí myšlení, také heuristická
činnost, tj. způsob řešení problémů. Jde o moderní odborný termín
označující významný rys lidských bytostí poznávat, odhalovat, objevovat
v daném prostředí vše, co je důležité pro život (návaznost na pátrací reflex).
Objevování bylo zřejmě vždy učebním postupem, metodou, kdy mladý
jedinec podnikal určité aktivity, aby porozuměl jevům, které ho obklopovaly,
a osvojil si potřebné poznatky a dovednosti vedoucí k uspokojení svých
potřeb.
V současné výuce se úloha heuristických metod výrazně posiluje, protože
společnost klade na školu požadavek rozvíjet aktivní a tvořivé osobnosti.
Na rozdíl od tradičních postupů učitel při heuristických metodách sám
žákům poznatky přímo nesděluje, ale vede je k tomu, aby si je sami
samostatně osvojovali, přičemž ovšem jim, zejména na začátku, pomáhá,
radí a jejich „objevování" řídí a usměrňuje.
Prostřednictvím heuristických metod se učitel snaží žáky získat pro samostatnou,
odpovědnou učební činnost různými technikami, které mají podporovat objevování,
pátrání, hledání, jako např. kladením problémových otázek, expozicí různých rozporů
a problémů, seznamováním se zajímavými případy a situacemi apod.
Tyto strategie a techniky podporující heuristické procesy žáky silně motivují, pomáhají jim
osvojovat si potřebné vědomosti a dovednosti, to však neznamená, že mohou zcela nahradit
všechny ostatní metody, protože žáci ani z časových důvodů nemohou všechno sami znovu
objevovat a prozkoumávat. Učení cesta samostatného objevování představuje neobyčejně
významný způsob poznávání a osvojování poznatků.
Pro jeho úspěšnost v podmínkách školy je nezbytné, aby žáci byli vybaveni předběžnými
výchozími vědomostmi a dovednostmi a aby cíl, kterého chtějí dosáhnout, jim byl jasný,
ale aby byl také přiměřený jejich silám.
Hlavním posláním heuristických postupů je podněcovat u žáků samostatné, tvořivé myšlení;
k tomu potřebují zvládnout řadu dovedností a pracovních návyků a úkonů, jako např.
vyhledávání, shromažďování, třídění a pořádání dat, údajů a informací, kladení otázek a tvorbu
hypotéz, techniku řešení rozporů a problémů atd. Ani při metodě objevování žák nepracuje
zcela sám, ale na druhé straně je mu poskytováno hodně prostoru, který se postupně rozšiřuje,
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aby spoléhal na vlastní síly. Není vždy nutné, aby žák všechny své „objevy" verbalizoval,
protože mnohdy je cennější, aby získal prožitky a chuť poznávat a objevovat.

2.2.3 Komplexní výukové metody
Jestliže tradiční výukové metody zajišťují zprostředkovávání vědomostí a dovedností
především v kontextu požadavků kurikula, a z hlediska logiky obsahu jednotlivých
vyučovacích předmětů, a ve vysoké míře zohledňují participaci žáků na osvojovacím procesu,
komplexní metody dále rozšiřují prostor výukových metod o prvky organizačních forem,
didaktických prostředků a mnohem víc než předchozí skupiny metod reflektují též celkové cíle
výchovy a vzdělávání.
V koncepci výukových metod se tzv. komplexní metody odlišují od tradičních
a aktivizujících metod hlavně tím, že jde o složité metodické útvary, které předpokládají
různou, ale vždy ucelenou kombinaci a propojení několika základních prvků
didaktického systému, jako jsou metody, organizační formy výuky, didaktické prostředky
nebo životní situace, jejichž účinnost a životaschopnost potvrdila praxe.
Předností komplexních výukových metod (modelů, koncepcí, komplexů) je postižení většího
úseku didaktické reality ve výuce, tak jak se jeví vnějšímu pozorovateli a praktickému uživateli
v každodenní životní i profesní praxi.

Skupinová výuka. Hlavním rysem skupinové výuky není pouhé seskupování žáků ve třídě
do menších skupin. Seskupování může být pouze vnějším rysem výuky, která je vedena
frontálně nebo spočívá v individuální práci žáků. Pro skupinovou výuku jsou naopak
charakteristické tyto rysy:
• spolupráce žáků při řešení obvykle náročnější úlohy nebo problému;
• dělba práce žáků při řešení úlohy, problému;
• sdílení názorů, zkušeností, prožitků ve skupině;
• prosociálnost, tj. vzájemná pomoc členů skupiny;
• odpovědnost jednotlivých žáků za výsledky společné práce.

Hlavním rysem skupinové výuky není pouhé seskupování žáků ve třídě do menších
skupin. Seskupování může být pouze vnějším rysem výuky, která je vedena frontálně,
nebo spočívá v individuální práci žáků.

Kooperativní výuka. Vedle pojmu skupinová výuka se objevuje též pojem kooperativní
výuka. Velmi často bývá kooperativní výuka realizována ve skupinách.

Je to také komplexní výuková metoda, která je založena na kooperaci (spolupráci) žáků
mezi sebou při řešení různě náročných úloh a problémů, ale i na spolupráci třídy
s učitelem.
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Proto ji, s jistým zjednodušením, můžeme považovat za formu skupinové výuky. Toto pojetí
kooperativní výuky potvrzují také někteří zahraniční autoři. Například C. Bassett, J. McWhirter
a K. Kitzmiller (1999) považují v kooperativní výuce ve třídě za klíčové následující prvky:
• pozitivní závislost členů skupiny, tzn., že úspěšnost každého jednotlivého člena skupiny
je závislá na úspěšnosti všech jejích ostatních členů;
• interakce žáků ve skupině „tváří v tvář";
• individuální odpovědnost žáků za skupinovou spolupráci (její průběh a výsledky),
včetně hodnocení přínosu jednotlivců pro společné řešení úlohy nebo problému;
• vývoj účinných sociálních dovedností;
• komunikace členů skupiny o zlepšování skupinového procesu.
Za hlavní znaky účinné kooperativní výuky jsou považovány dva její fenomény: ocenění
výsledků práce skupiny jako celku, a individuální odpovědnost žáků za jejich přínos pro
skupinovou součinnost.
Žáci pracují ve skupinách (dvojice nebo větší skupiny) vytvořených podle různých kritérií,
např. obtížnosti úkolu, výkonu a učebního tempa žáků. Je založena na spolupráci (kooperaci)
žáků mezi sebou při řešení různě náročných problémů a úloh, ale i na spolupráci třídy
s učitelem.

Partnerská výuka. Partnerskou výukou se rozumí spolupráce žáků při učení
ve dvoučlenných jednotkách 5. V rámci výuky představuje partnerská výuka
krátkodobé pracovní společenství dvou žáků, usměrňované učitelem, podle
jehož instrukcí žáci plní úkoly v souladu s celkovým vyučovacím postupem
ve třídě.
Práce ve dvojicích poskytuje žákům příležitost k vzájemné pomoci při řešení
úkolů, čímž se částečně uvolňuje převažující ráz frontální výuky, aniž se
narušuje její řád a organizaci.
Pro partnerskou výuku se osvědčují různé učební aktivity, které vlastně
spontánně vyplývají ze sousedství dvou žáků:
•
•

5

opakování, procvičování a upevňování učiva;
příprava a formulace otázek pro následný rozhovor nebo diskusi;

Příklad partnerské výuky žáků ve dvoučlenných jednotkách.
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•
•
•
•
•
•
•

kontrola správnosti různých písemných elaborátů a artefaktů, domácích úkolů
(diktátů, řešení matematických příkladů, technických výkresů);
společné zpracování některých cvičných úkolů, vyplňování pracovních listů;
vzájemná spolupráce při zhotovování virtuálních modelů, kreseb, při přípravě
a provádění pokusů, zhotovování výrobků, pořizování zvukových nahrávek;
práce u počítače;
učební hry ve dvojicích, řešení hádanek apod.;
partnerský dialog o zadaném problému;
cizojazyčná konverzace atd.

G. Petty (1996) rozšiřuje partnerské vztahy ve výchovně-vzdělávacím procesu také na vztah
učitele a žáka, a to při řešení nebo předcházení kázeňských problémů. V těchto případech se
osvědčuje uplatnit partnerský dialog, který by měl probíhat po vyučování mezi čtyřma očima.
Nedirektivní partnerský dialog mezi učitelem a žákem má charakter rozhovoru na úrovni
dospělý-dospělý.
Důležité je, aby byl učitel ochoten žáku naslouchat, stavět se k němu pozitivně a dosáhnout
žákovy spolupráce. Tímto způsobem může učitel posílit ve třídě kázeň, výuku otevře vzájemné
důvěře a spoluúčasti žáků a připraví půdu pro složitější a náročnější sociální formy výuky.

Individuální a individualizovaná výuka, samostatná práce žáků.
Samostatnou práci žáků chápeme jako takovou učební aktivitu, při níž žáci
získávají poznatky vlastním úsilím, relativně nezávisle na cizí pomoci
a vnějším vedení, a to zejména řešením problémů.
Se samostatnou prací, která zahrnuje komplexní vzdělávací postup, úzce
souvisí samostatné myšlení, při němž se samostatnost projevuje na teoretické
úrovni, a také kritické myšlení, jehož podstatou je odhalování souvislostí,
všestranná analýza jevů a nacházení vlastních závěrů.
Samostatnou práci žáků je možno zařadit jako účinnou metodu do všech fází vyučovacího
procesu.
Jejích specifických možností je výhodné využít např. při pozorování a sledování různých jevů,
při zobecňování dřívějších zkušeností žáků, při práci s textem, při používání vědomostí v praxi,
při pokusech a laboratorních pracích, vypracování technických výkresů, či konstruování
virtuálních těles a objektů. Přínos samostatné práce žáků je odborníky spatřován v tom, že žáci:
• individuálně se zapojují do výukových aktivit, realizují své nápady;
• učí se odpovědnosti, spoléhají se na vlastní síly;
• volí si vlastní tempo práce, plánují a rozvrhují svůj čas a síly;
• podporuje se diferenciace třídy, učitel se může individuálně věnovat některým
žákům;
• respektují se specifické předpoklady jednotlivých žáků, jejich zaujetí, tvořivost
atd.
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K nevýhodám individuální práce žáků patří:
• malá nebo žádná vzájemná komunikace a spolupráce;
• nepodporují se sociální vztahy, nerozvíjejí se formy sociálního učení.
Aktivní, samostatná, volná, svobodná, nezávislá, individuální učební práce žáků je také
příležitostí a průpravou k sebevzdělávání a sebevýchově.
Samostatná práce žáků by měla být průběžnou a trvalou součástí veškeré edukační
činnosti ve škole, poněvadž žákům vytváří prostor k vlastnímu úsilí, k uplatnění všech
důležitých funkcí a kompetencí vedoucích k formování osobnosti.

Kritické myšlení. Kritické myšlení se chápe jako činnost, nástroj, který
pomáhá žákům přejít od povrchního k hloubkovému učení, k odhalování
souvislostí, k porozumění učivu a k vlastním závěrům. Kriticky myslet
znamená uchopit myšlenku, pochopit její obsah, prozkoumat ji, podrobit ji
zdravému skeptickému posouzení, porovnat s jinými názory a s tím, co již
o dané problematice vím, a posléze zaujmout vlastní stanovisko.
Kritické myšlení ve výuce je výchovně-vzdělávací aktivita, která zasahuje celou osobnost
žáka.
Patří k těm edukačním činnostem, které napomáhají převážně racionalistickému, na kognitivní
rozvoj žáka zaměřenému školskému systému překonat svá omezení a rozšířit působení školy
také na oblast volní, citové a kreativní kultivace žáka. Základem této metody je tzv. integrovaný
model myšlení, který spojuje tři oblasti myšlení, přijímání a vybavování poznatků, kritické
myšlení a tvořivé myšlení. Metoda kritického myšlení navazuje na zkušenosti, které byly
ověřeny reformním hnutím, alternativními školami i progresivními učiteli.
Některá doporučení metodiky kritického myšlení mají specifický ráz, například vytvořit
atmosféru, v níž žáci nemají obavy vyslovovat vlastní názory, neopravovat chyby žáků
ihned, ale poskytnout jim příležitost, aby si je uvědomili i bez učitelovy pomoci,
akceptovat rozdíly v myšlení žáků, podporovat kooperativní a týmovou práci aj.
Ústředním momentem kritického myšlení je tzv. třífázový model učení, který kromě
myšlenkových procesů zahrnuje rozhodování, řešení problémů a metodické aspekty:
• fáze evokace – má vyvolat zájem o problematiku, jde o zjišťování, co žáci o tématu,
problému vědí, co si myslí, že vědí, následně žáci formulují své nejasnosti, otázky,
výsledkem by mělo být zaujetí pro řešení úkolu;
• fáze uvědomění si významu – jejímž posláním je udržet zájem žáka a podnítit ho, aby
sledoval i své myšlenkové postupy, žák hledá nové informace, upřesňuje si své názory
a konfrontuje je se svými původními představami;
• fáze reflexe – vede k prohloubení učiva. Žáci třídí, systematizují získané vědomosti
a upevňují je tím, že je přetvářejí ve své poznatkové struktury a převádějí do
smysluplného rámce souvislostí a vazeb.
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Projektová výuka. Projektová výuka (učení v projektech) částečně navazuje
na metodu řešení problémů, jde však v ní o problémové úlohy komplexnější,
o výukové záměry a plány, které mají vždy také širší praktický dosah.
Jestliže výuka zaměřená na řešení učebních problémů a úloh se uzavírá mezi
stěny učebny nebo školy, učení v projektech hranice školy překračuje, a to
do přírody, společenské komunity nebo do výrobního procesu.
Liší se však také od vycházky, exkurze nebo od pracovní a technické výuky
hlavně tím, že účastníci projektu se angažovaně začleňují do životní praxe
a že za své aktivity též přebírají určitou odpovědnost.
Tradiční výuka probíhá v izolovaných vyučovacích předmětech, kdežto
projekty sdružují přirozenou cestou k spolupráci několik vyučovacích
předmětů, neboť jejich cílem je řešit situaci ze životní reality.
Původní, obecně koncipovaná idea projektové výuky byla postupně zpřesňována
a konkretizována v pojetí, v němž se zdůrazňuje problémový charakter řešené úlohy a její
společenská vázanost, přičemž téma by mělo iniciovat interdisciplinární spolupráci a spojovat
práci hlavy a rukou.
Při vymezování projektové výuky se vyzvedává komplexnost řešeného pracovního úkolu,
jehož cílem je osvojení potřebných vědomostí a dovedností žáky.
Do popředí vystupuje také požadavek propojovat život, učení a práci, a to ve spolupráci učitelů,
žáků, zainteresovaných rodičů, případně přizvaných expertů tak, aby vybraná témata mohla být
řešena vzhledem k společenským a současně individuálním potřebám. Učební i pracovní
procesy probíhající ve třídě i mimo ni jsou stejně tak důležité jako výsledek aktivit nebo vzniklý
produkt (artefakt). Shrneme-li uvedená hlediska, můžeme projekt vymezit jako komplexní
praktickou úlohu (problém, téma) spojenou se životní realitou, kterou je nutno řešit teoretickou
i praktickou činností, která vede k vytvoření adekvátního produktu. Pedagogové, kteří se
důvěrněji seznámili s teorií a praxí učení v projektech, upozorňují na nebezpečí absolutizace
tohoto modelu výuky. Zdůrazňují, že učení není možné budovat jen na základě omezených
zkušeností žáků, případně stavět projekty do opozice vůči pravidelnému a systematickému
výukovému kursu, neboť žák potřebuje své vědomosti, dovednosti a zkušenosti syntetizovat
a uvádět do souvislostí, což je možné jen v rámci soustavného vedení.

Výuka podporovaná počítačem. Za jeden ze základních požadavků na
vzdělání moderního člověka se považuje počítačová gramotnost, která mu
má umožnit zvládat narůstající rozsah informací a pomocí počítačů umožnit
řešit i velmi složité úkoly. Využití počítačů ve škole je mnohostranné, neboť
může zajišťovat informační systém školy, poskytuje strategické informace
pro pedagogické pracovníky, je encyklopedickým zdrojem informací, pro
učitele slouží také jako operační prostředek a diagnostický nástroj, pro
všechny zájemce poskytuje obecné programy. Stále více se uplatňuje
počítačová podpora výuky, uveďme tyto možnosti:
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•
•
•
•
•
•
•
•

multimediální programy;
simulační programy, modelování;
testovací programy;
výukové programy;
informační zdroje;
videokonference;
distanční formy výuky;
virtuální realita.

Moderní mediální technologie, nejvýrazněji reprezentované zejména počítači, multimediálními
systémy a Internetem, zaujímají v učitelově instrumentáriu výukových metod stále důležitější
místo, proto musí moderní učitel tyto prostředky bezpodmínečně zvládnout a promyšleně
integrovat do ostatních metod, technik a prostředků. Tím ovšem rostou na učitele další nároky,
poněvadž se musí neustále rozhodovat mezi mnoha možnostmi a volit ty varianty, které jsou za
daných podmínek a v konkrétní situaci optimální. Jde o strategický postup, o zodpovědnou
volbu, jejímž hlavním kritériem je optimální rozvoj osobnosti.

2.3 MOŽNOSTI HODNOCENÍ PRÁCE ŽÁKA U POČÍTAČE
Předmět výpočetní technika (informatika, technické kreslení, počítače) je poměrně odlišný od
jiných školních předmětů. Z toho důvodu nelze jednoduše převzít z jiných předmětů způsob
hodnocení žáka. Úvahy o hodnocení, o známkování, o klasifikaci u počítače vyvolávají řadu
otázek:
• Je vhodné dávat testy, písemky, zkoušet ústně?
• Jakému předmětu se podobá hodnocení žákovy práce u počítače?
• Může žák "propadnout" z informatiky, výpočetní techniky?
• Kolik procent látky musí žák zvládnout na jedničku, na dvojku?
• Jak ohodnotit kreativitu, aktivitu, nekázeň, spolupráci?
• Jak promítnout do hodnocení fakt vlastnictví počítače pouze některými žáky?
• Je vůbec nutné hodnotit žáka?

Hodnocení. Předně je třeba rozlišit mezi těmito dvěma pojmy. Pokud se bavíme o hodnocení

žáka, nelze jej mechanicky přenést na známkování. Třetí a čtvrtá otázka v předchozím odstavci
jsou právě otázky týkající se klasifikace, nikoliv hodnocení jako takového. Hodnocení práce je
velice potřebné, neboť splňuje řadu funkcí:
• zpětná vazba (poskytuje informaci, zda žák pracuje správně);
• motivace (pozitivní - pochvala, pěkná známka, vidina úspěchu či zlepšení práce,
negativní – obavy z neúspěchu, napomenutí nebo pokárání, strach ze špatné známky);
• informační funkce (informuje o tom, jak žák ovládá látku, jak pracoval);
• sociální funkce (hodnocení žáka ovlivňuje jeho sociální postavení ve třídě, premiant
třídy má jinou pozici než slabý žák);
• diagnostická funkce (učitel zjistí, jak naučil látku, jak žáci porozuměli jeho výkladu,
kde dělají chyby).
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Hodnocení lze provádět pestřejšími formami než pouze klasifikací. Učitel může žáka
zhodnotit před celou třídou, uznat jeho výkon, či snahu mezi čtyřma očima při kontrole
u jeho počítače, může pochválit či pokárat celé skupiny žáků, určité pracovní postupy,
nebo pracovitost a invenci bez toho, aby jednotlivé žáky jmenoval (může takto zhodnotit
celou hodinu, či probrané téma).
Velmi významné jsou formy mimoverbálního hodnocení (výraz uspokojení, nebo neuspokojení
na tváři učitele, pohled, dotyk rukou, nesouhlasné gesto), které nemusí ostatní žáci postřehnout
a jsou tedy více soukromé.
Obecně vzato platí, že ve škole (při výuce u počítače) je vhodné používat takové metody
hodnocení práce, které jsou blízké životu ( používají se v zaměstnání, kde má dospělý
člověk svého nadřízeného, neboť vztah učitel – žák není rovnoprávný).
Zaměstnavatel veřejně neškáluje své zaměstnance, verbální hodnocení jednotlivce realizuje
v soukromí své pracovny, informace o platu jako výrazu ohodnocení je velmi soukromá
záležitost.

Klasifikace. Klasifikace představuje problém odlišný od hodnocení. Učitel může vystačit

s hodnocením bez toho, aby musel dávat známky. Je ovšem fakt, že především nutnost stanovit
závěrečnou známku „na vysvědčení“ učitele známkovat nutí. Podívejme se na některé sporné
momenty problematiky klasifikace:
• Co to klasifikace vlastně je? Klasifikace znamená roztřídění množiny žáků do
výkonnostních tříd podle učitelova názoru, nakolik ovládá látku (z latiny klasa = třída).
Podle čeho však stanovit, zda žák je ještě na dvojku, nebo již na trojku? Zdánlivě snadné
řešení, známkovat samostatné práce či písemky, a výslednou známku
stanovit nějakým matematickým postupem (vážený průměr), se ukazuje jako
problematické vždy, když názor učitele na ohodnocení žáka neodpovídá známkám,
které žák obdržel.
• Je obtížné dokázat tvrzení, že známkování vyjadřuje objektivní zhodnocení žáka.
Písemné práce přece připravil učitel, hodnotil je také učitel, a to podle kritérií, která si
on sám stanovil, a která také nemusí být objektivní (zvláště pokud používá učitel
klasifikaci „motivačně“, aby se děti začaly učit apod.).
• Známky z žákovských prací hodnotí aktuální stav dovedností a obtížně berou
v úvahu fakt různé vstupní úrovně počítačových znalostí žáků (těžko se dá
známkováním ohodnotit pokrok dítěte). Tímto způsobem hodnocení jsou zvýhodněny
děti, které mají počítač doma, tedy děti bohatších nebo pečlivějších rodičů - je tak
vlastně hodnoceno sociální postavení dítěte namísto jeho schopností.

Zásady správného hodnocení:

1. Nehodnoťme žáka, ale jeho práci. Tato zásada zní napohled nesmyslně - je to přece žák,
který dostává známky na vysvědčení, hodnotit musíme tedy jeho. Ale zamysleme se, zda
je to opravdu totéž, hodnotit práci, tedy hodnotit žáka. Odosobnění hodnocení může učiteli
pomoci být více objektivním, nebrat v úvahu sympatie či animozity vůči žákovi. Výpověď
„Dvořák udělal písemku za tři“ je jiná, než „tato práce si zaslouží známku tři“. Tento postoj
učitele při hodnocení připomíná reálnou situaci v zaměstnávání dospělých, kde je
pracovník hodnocen podle toho, jakou odvádí práci.
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2. Místo toho, co je snadné hodnotit, hodnoťme to, co má smysl hodnotit. Je relativně
snadné vymyslet nějakou úlohu, kterou mají žáci splnit, stanovit si bodování za jednotlivé
splněné úkoly a při opravování se tohoto bodování držet. Také je snadné položit žákům
několik otázek a poté písemně opravit jejich odpovědi. Daleko těžší je kvalifikovaně
usoudit, zda žákova úroveň zvládnutí učiva odpovídá určitému stupni na klasifikační
stupnici. Takovéto komplexní hodnocení je sice obtížné, nicméně nanejvýš potřebné. Jak
může o úrovni počítačových schopností žáka vypovědět to, jestli např. zná tlačítko, kterým
nastaví číslování odstavce, nebo umí na otázku vyjmenovat různé operační systémy?
Takové mechanické hodnocení nemá možnost zachytit například, zda žák ví, ve kterých
situacích je vhodné číslování použít (a kdy pouze odrážky), nebo při kterých činnostech
u počítače uživatel přímo využívá služeb operačního systému.
3. Hodnoťme to, co má vypovídací schopnost, nikoliv to, co se nám hodnotí pohodlně.
Prostým složením hodnocení mozaiky elementárních dovedností a technik nelze postihnout
úroveň znalostí v její komplexnosti. Více o této problematice v pasáži o formách hodnocení
u počítače. Hodnocením přispívat k dokonalému zvládnutí učiva.
Klasifikace používající bodovou škálu, popřípadě průměry známek, oznamuje, že student
zvládl určitou část, určitý počet procent učiva (příklad - čtvrtletní práce z matematiky: dvojku
dostane každý, kdo z 30 bodů získá aspoň 23). Takovéto hodnocení se ovšem v běžném životě
nevyskytuje. Vzali byste si domů na práci instalatéra, který svou práci odvede na 70 %? Chtěli
byste letět letadlem, jehož pilot zvládne řízení stroje na 90%? Jít na operaci
k osmdesátiprocentnímu chirurgovi? Chce zaměstnavatel, aby jeho zaměstnanec odváděl
nedokonalou práci? Zdá se, že takovouto nedokonalost akceptujeme ve škole jako normu.
Místo toho, abychom naučili žáky dokonale ovládat jen něco, učíme děti ovládat všechno,
ale nic z toho dokonale (profesionálně).
Na dokonalé zvládnutí látky „jakoby“ není čas, například:
• žáci se nenaučí pořádně psát na počítači, protože ještě musí nedokonale zvládnout práci
s odstavci, nebo hromadnou korespondenci;
• žáci se naučí vytvářet grafy bez toho, aby měly vypovídací hodnotu, protože se ještě
musí (také nedokonale) naučit ovládat všechny ovládací prvky k nastavení formátu
grafu (které ovšem již opět neumí vhodně použít).
Tento přístup v důsledku vede k tomu, že studenti vyjdou střední školu, dostanou doklad
o vzdělání a pak jsou v práci překvapeni, že zaměstnavatelé jsou z jejich výkonu zoufalí,
že se musí učit téměř vše znovu, že plat a zařazení neodpovídá jejich představám.
Dokonalé zvládnutí učiva žáky se ve školách dá realizovat současným smysluplným působením
učitele ve třech oblastech:
• kvalitní kurikulum (chceme-li hodnotit, musí být předem jasný cíl - jaké dovednosti
se mají vypěstovat, zda je k tomu dán přiměřený čas, zda je výuka smysluplná
a praktická, spjatá s životem);
• pravidla soužití (počáteční dohodnutí „pravidel hry“, především důraz na vnitřní
motivaci žáka a na osobní maximum učitele - žáci musí vidět, že učitel pracuje „na svoje
maximum“, bez rezerv);
• hodnocení práce žáka (hodnocení práce, které zohledňuje, zda žák zvládl učivo
dokonale).
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Formy hodnocení práce žáka u počítače. Základní a vhodnou formou průběžného

hodnocení práce žáka u počítače je pozorování 6. Forma výuky „individuální práce žáka
s průběžnou kontrolou učitelem“ takovémuto hodnocení vyhovuje.

Učitel přímo při práci vidí, zda žák právě vysvětlenou látku chápe, zda se orientuje
v neznámém prostředí, nebo v zadané úloze, zda se žák snaží, či je kreativní, zda chápe
probrané pojmy atd.
Pozorování má výhodu v tom, že nebudí dojem „zkoušení“, ovšem učitel nemůže současně
pozorovat všechny žáky dostatečně do hloubky.
Nevhodnou formou hodnocení je ústní zkoušení žáka u tabule - je neekonomické (ztráta času
pro učitele), pro žáka je více frustrující, je problémem organizovat činnost ostatních žáků,
a především se jedná o zkoušení „o počítači“, nelze takto zjistit, zda žák opravdu počítač ovládá.
Negativa tohoto typu hodnocení jsou podobná testu (viz níže). Nyní rozebereme formy, které
jsou použitelné při hodnocení ve výuce výpočetní techniky a počítačem podporovaného
technického kreslení a konstruování. Takovými vhodnými formami jsou z našeho pohledu tři:
nazveme je test, samostatná práce a projekt. Popišme si jednotlivé formy hodnocení, ukažme
jejich přednosti a nedostatky.

Test. Test obsahuje sadu otázek, na které očekává odpovědi. Odpovědi mohou být buď

nabízeny výběrem z několika možností (a, b, c, d, s jednou nebo více správnými odpověďmi),
nebo mohou být otevřené (libovolný text).
Výhodou testu je jednoduchost použití, časová a energetická nenáročnost (stanoví se počet
bodů za správnou odpověď, opravování probíhá velmi rychle).
Velkým problémem je, zda test netestuje skutečné počítačové dovednosti, ale znalosti. Je to
tedy nikoliv zkoušení počítačových dovedností, ale zkoušení „o počítačích“. Je otázkou,
nakolik dokáže test ověřit, že jedinec úspěšný v testu je také dobrý v práci s počítačem (tedy
nakolik test opravdu testuje to, co učitel chce, aby testoval).
Příprava testu je velmi náročná. Učitel musí vymyslet dostatečně pestrou nabídku odpovědí,
mezi kterými musí žák vybírat - často se stává, že třeba jen dvě z nabízených odpovědí jsou v
žákových očích potenciálně správné - vybírá pak z méně možností, než test nabízí. Učitel si
musí být jist, že žák vybral správnou odpověď proto, že rozumí problému, a nikoliv pro jiné
vnější znaky otázek (např. o testech z autoškoly je známo, že správná bývá nejdelší odpověď;
v testech gramatiky cizích jazyků se chybné odpovědi liší od správné vždy v jenom jevu, a lze
vysledovat, ze které správné věty byly ostatní odvozeny; v matematických testech často řešiteli
vyjde výsledek, který není nabízen mezi odpověďmi, a tím nechtěně chybu odhalí). Pokud se
ukáže, že test zkouší žáky správně (neboli pokud výsledky testu obrážejí skutečný stav
počítačových schopností ve třídě a koresponduje s výsledky zjištěnými ostatními metodami),
je velmi výhodné test používat. Takových testů je však v naší pedagogické praxi velice málo.

6

Příklad průběžného hodnocení žákovy práce pozorováním.
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Samostatná práce. Žák dostane při zahájení samostatné práce instruktáž, vstupní soubory
a sadu jednoduchých úloh, které má na počítači provést, (žák dostane text, a k němu úlohy typu
- „v 1. odstavci zarovnej text do bloku, nastav písmo šikmé, font Arial, řádkování jako
v dopise“).

Výhodou samostatné práce je, že již testuje konkrétní počítačové dovednosti, nikoliv
pouze to, co se kdo o počítači naučil. Opravování je také relativně rychlé, pokud se stanoví
body za každou splněnou úlohu (podobně jako u čtvrtletní práce z matematiky).
Problémem je výběr tzv. reprezentativních dovedností, jejichž splněním žák prokáže, že dané
problematice rozumí. Úlohy jsou totiž velmi jednoduché, elementární, je velmi obtížné zachytit
v samostatné práci 7 žákův přehled, schopnost aplikace, tvůrčí schopnosti, ale i porozumění
obtížnějším pojmům. Samostatná práce má problém tam, kde pro porozumění práci s počítačem
nestačí ovládat nabídky nástrojů aplikací. Neřeší totiž otázku, které úlohy jsou ty, jejichž
splněním žák prokáže dobrou znalost problematiky. Další nevýhodou je riziko řetězení úloh
(pokud je zadání napsáno tak, že pokud žák nesplní úlohu č. 1, nemůže splnit ani další úlohy).
Nevýhodou je také nízká šance zařadit úlohu náročnou na uvažování.

Projekt. Při realizaci projektu 8 dostane žák od učitele obecně zadaný úkol většího rozsahu

s určenými výstupními parametry a dalšími požadavky. Zpracování projektu vyžaduje i jiné než
jen počítačové dovednosti a vyžaduje též přípravu, plánování činnosti a úplné dokončení práce
(např. napsat novinovou stránku, navrhnout plakát, naprogramovat hru, spočítat finanční
rozpočet školního výletu, připravit prezentaci mobilního telefonu apod.).
Projekt vyžaduje propojení obecných pracovních návyků a inteligence s počítačovými
dovednostmi, může též testovat schopnost pracovat v týmu.

Projekt nejvíce připomíná běžnou práci samostatného pracovníka, je tedy nejbližší běžnému
životu. Zkouší také počítačové dovednosti v komplexním pohledu, zkoumá schopnost použít
naučen při konkrétním úkolu. Toto je velikou předností projektu.

7

Příklad samostatné práce zahájené instruktáží učitele, předáním vstupních souborů a sady jednoduchých úloh, které má žák
na počítači provést.

Příklad realizace projektu, žák od učitele dostane předem připravený obecně zadaný úkol většího rozsahu s určenými
výstupními parametry a dalšími požadavky.
8
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Hlavní nevýhodou projektu je jeho náročnost vlastního hodnocení učitelem. Hodnocení
projektu vyžaduje jistou zkušenost (vědět, co je podstatné, co je páteří projektu, které
nedostatky jsou závažné a které nejsou podstatné), vyžaduje zkušeného učitele.
Pro úspěšné zvládnutí hodnocení projektu je velmi potřebné dobře projekt připravit,
promyslet zadání, aby bylo srozumitelné a proveditelné. Rozmyslet si, které jevy budou
zkoumány, a jak mají být v projektu promítnuty.
Pro hodnocení projektů můžeme použít metodu „tří S“:
• splnění (zda byl úkol dokončen, zkompletován a odevzdán (odeslán), zda odpovídá
požadavkům, a splňuje zadání);
• správnost (zda práce obsahuje správné poznatky a úvahy, zda žák předvedl hodnocené
dovednosti, zda je při práci čerpáno z více než jednoho zdroje, zda odpovídá normám
pro tuto práci, zda žák nedělal věcné, či další chyby a používal počítač a jeho aplikace
správně);
• souhrnnost (zda je na práci vidět pečlivost v myšlení a hledání řešení, přehled v oboru,
zda jde rozeznat, zda žák rozumí pojmům objevujícím se v práci, zda práce není
jednostranná, nakolik je kreativní, zda má vlastní přístup a netradiční řešení).
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3

NÁSTROJE PRO REALIZACI
POČÍTAČEM PODPOROVANÉHO
TECHNICKÉHO KRESLENÍ - SYSTÉMY
CAD

V 60. letech se zaváděním a stále širším využíváním výpočetní techniky vzniká nový obor
"počítačová grafika ". Nejčastěji je charakterizován jako obor přírodních a technických
věd, který se specializuje na zpracování grafické informace pomocí počítače. Na počátku
vzniku tohoto oboru stojí i zavádění číslicově řízených NC strojů, kdy je graficky
s použitím počítačově řízených kreslících strojů kontrolována dráha frézy. Začínají se
rovněž vytvářet první systémy pro automatizované návrhy pomocí počítače. Se stále
vzrůstajícím využíváním a neustálým zdokonalováním výpočetní techniky dochází
k výraznému zkracování fází konstrukční i technologické přípravy výroby. Dnes již
existují nejrůznější systémy pro počítačovou podporu různých fází výrobního procesu.
Přehled o těchto systémech a jejich místo v procesu vzniku nového výrobku ukazuje
následující obrázek.

•
•
•
•
•
•
•
•

CAD -Computer Aided Design (drafting) -počítačem podporované konstruování
(kreslení)
CAM -počítačem podporovaná výroba
CAP -počítačem podporované plánování výroby
CAA -počítačem podporovaná montáž
CAQ -počítačem podporovaná kontrola kvality
CAR -počítačem podporovaná robotika
CAE -počítačem podporované inženýrské činnosti
CIM -počítačem integrovaná výroba
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Počítačová podpora konstrukčního a technologického procesu je podle již zavedeného
označení, nazývána jako systém (metoda) CAD/CAM. Tento systém využívá tzv.
interaktivní programy, umožňující přímý dialog mezi konstruktérem a počítačem,
zprostředkovaný vstupním zařízením (např. klávesnice, mys, tablet). Vstupní hodnoty se
mohou zobrazit v grafické formě, geometrický tvar se upravuje, propočítávají se varianty,
optimalizuje se řešení, simuluje se provoz, jsou k dispozici moduly pro dimenzování
a další speciální výpočty, je umožněn návrat na předchozí stavy, mezivýsledky se
zobrazují přehlednou grafickou formou, systém napovídá uživateli další postup
a podporuje ho k dosazení co nejlepších výsledku. Po skončení návrhu se tiskne
dokumentace výpočtová (technická zpráva), konstrukční a technologické výkresy.
Při práci s grafickou informací jsou obecně systémem CAD nazývány prostředky
počítačové grafiky. V první řadě odpovídající softwarové vybavení pro doplnění
odpovídajícím technickým zabezpečením -hardwarem. Ty pak zajišt'ují výpočty, kresby
grafů, diagramu a ploch, provádí zobrazení těles a součástí v různých metodách
promítání. Významnou úlohu v počítačové grafice má informace o geometrii řešeného
objektu, která je nutná nejen pro zobrazování objektu, ale i pro nejrůznější výpočty
(kinematické, dynamické, pevnostní).
V nejjednodušším přiblížení můžeme CAD systém chápat jako pracovní jednotku, kterou
konstruktér používá jako tužku a pravítko. Monitor se pak stává rýsovacím stolem, na
kterém kreslí svůj návrh. Předností oproti klasickému kreslení tužka, papír je nesmírná
přesnost.
Vyspělejší možností je varianta, kdy uživatel provádí geometrické konstrukce (hledání
konstrukčních bodů podle potřebných vlastností, tečné navazování kružnic, prokládání
hladkou křivkou atd.). Výslednou kresbu lze automaticky okótovat, šrafovat atd.
S obrazem lze provádět rada operací - otáčet, zvětšovat, posouvat, kopírovat, atd.
Další možností je práce ve třírozměrném prostoru 3D. Mohou se vytvářet prostorové
modely, kreslené jako " drátěné " objekty, nebo plošné objekty, či objemové objekty,
u kterých se uvažuje s vlastností hmoty jako je hustota, tepelná vodivost, pevnost, mez
únavy, atd. Ze 3D objektu se snadno mohou odvodit základní pohledy, nebo řezy
a průřezy tělesem v libovolném směru. Všechny tyto operace můžeme kontrolovat na
našem monitoru. Vytvořený objemový model součásti (vlastně její prostorový popis)
neslouží jen k nakreslení výkresu. Lze ho použít pro výpočet objemu, povrch, polohy
těžiště, hmotnosti, momentu setrvačnosti, atd.
Využití systému CAD umožňuje rychlé zpracování rady variant a návrhu a provést
optimalizaci řešení, přesné dodržování platných norem, odstranění rutinní práce,
dokonalou archivaci atd.
Tento krátký úvod má ukázat pozici, ale hlavně nesmírnou důležitost grafických
programu CAD pro efektivní využívání nejmodernějších metod a technologií ve výrobní
praxi.
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3.1 CAD PROGRAMY – JEJICH DĚLENÍ
CAD programy se staly speciální oblastí počítačových programu určených pro použití
pro konstruování. Termín CAD jak již bylo řečeno lze do češtiny přeložit jako počítačem
podporované konstruování či navrhování. Někdy se vsak můžeme setkat se zkratkou AEC
- Architecture Engineering Construction, která označuje navrhování v oblast architektury
a stavebnictví. Toto označení pomalu mizí a je nahrazováno pojmem CAD - Computer
Aided and Drafting, pod kterým je chápána oblast od jednoduchého počítačového
skicování až po střední dvojrozměrný CAD systém.
CAD jsou tedy vhodné pro konstruktéry, návrháře, projektanty a designery, kteří oceňují
jejich mnohé přednosti, především osvobození od rutinních prací a tím vytváření většího
prostoru a lepších podmínek pro vlastní tvůrčí práci.
Rozsáhlou oblast CAD programu lze rozdělit mnoha způsoby, například podle
geometrických prvků, se kterými systémy pracují, podle oboru, ve kterých se používají,
případně podle jejich složitosti.
Podle toho, s jakými geometrickými prvky systém pracuje rozlišujeme CAD na:
•
•
•

2D systém pracující pouze s rovinnými objekty
2,5D systém, který vytváří objekty prostorové povahy prostorovým pohybem
rovinného objektu
3D systém pracující s tělesy a plochami v trojrozměrném prostoru

2D systémy jsou nejjednoduššími grafickými produkty, které pracují pouze s rovinnými
objekty - tj. s prvky majícími pouze souřadnice X a Y. Lze je rozdělit na rastrové
a vektorové podle toho, s jakými objekty pracují. Pro rastrové je typické použití
vybarvovaných oblastí (např. kruh, obdélník), výsledný obraz je vsak tvořen pouze body
bez jakéhokoliv vzájemného vztahu. Vektorové systémy popisují kresbu pomocí
geometrických prvků (úseček, kružnic, oblouků). Výhodou vektoru je možnost otáčet
informace bez nejmenší ztráty, zmenšovat, zvětšovat, kopírovat, nebo i jinak deformovat.
Přenos vektorového tvaru do rastrového je jednoduchý a spolehlivý, opačný přenos může
být jen částečný a nepřesný. I proto je vektorové kreslení základním formátem v oblasti
CAD.
3D systémy používají prostorové kreslení a zvlášt' objemové modelování, v nichž jsou
kreslené prvky uchovávány v paměti počítače jako tělesa reálného světa, tedy s délkovými
rozměry ve třech souřadnicích X, Y, Z, měrnou hustotou, popřípadě dalšími fyzikálními
charakteristikami.
Podle oboru lze CAD programy rozčlenit například na:
• architektonické,
• elektrotechnické,
• stavebnictví,
• strojírenství,
• kartografii,
• a další.
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V oblasti architektury CAD systémy podporují práci se speciálními architektonickými
prvky, jako jsou vrstvené zdi, jejich složité napojování, inteligentní mechanismus pro
vytváření oken a dveří, automatické a asociativní kótování, speciální možnosti pro
vytváření střech a kompletní konstrukci schodišt'. Konstruované modely lze zobrazovat
v libovolných pohledech a řezech, v libovolném barevném stínování včetně vržených
stínů. Takto vytvořené návrhy rodinných domů či velkých komplexů budov lze umístit
do reálného terénu a dále řešit problematiku sadových úprav, zahradní architektury, či
projektování sportovišt', parkovišt', teras, atd. Pro tvoření návrhu zahrad a parků je možné
použít generátoru rostlin, který dovede simulovat, modelovat a znázorňovat rostliny
v různých stádiích růstu. Není samozřejmě opomenuto ani navrhování vnitřního zařízení
a interiéru.
Pro programy zaměřené na kartografii a geografii jsou vstupními daty pozemkové mapy
či letecké snímky. Na základě těchto informací dovedou programy nejen usnadňovat práci
s mapami, evidenci nemovitostí, ale i vytvářet digitální modely terénu, geologicky je
mapovat,
navrhovat likvidaci znečistění půdy a podzemních vod, či řešit otázky spojené
s dispečerskými službami.
V chemickém průmyslu jsou programy CAD schopny modelovat všechny základní
tepelné operace, separační procesy, chemické reakce, atd. Samozřejmostí je grafický
návrh technologických schémat a výpočet rozměru zařízení.
Systémy CAD pro elektrotechniku a elektroniku jsou vhodné pro návrhy analogových
obvodu, schémat elektrických a elektronických systémů, desek tištěných spojů,
kabelových svazků a vedení i logických obvodů.
V neposlední řadě se používá metod počítačové grafiky v televizní a filmové tvorbě, např.
titulkovací zařízení a počítačová animace, která je dnes nepostradatelným nástrojem
v reklamním průmyslu. Nejnovější programy jsou například schopny animovat jakékoliv
dvounohé bytosti, které jsou animovány na základě fyzikálních principu. Pouhým
kladením stop lze uvést postavu do pohybu vypočteného na základě přírodních
zákonitostí pro jednotlivé postavy, včetně gravitace.
Rozsáhlejší CAD programy renomovaných firem jsou často tvořeny jako modulární
systémy, které se skládají z hlavního programu a několika modulu. Hlavní program je
nezbytný pro použití jednotlivých programových modulu, ale zároveň nevyžaduje, aby
všechny moduly byly nainstalovány současně. Důvod modularity spočívá nejen ve snazší
tvorbě programu, kdy jednotlivé programátorské týmy vytvářejí konkrétní moduly, ale
i z důvodu snazší prodejnosti programu. Uživatel si může pak tedy volit pouze moduly
podle svých profesních potřeb.
K tomu abychom mohli plně využívat všech předností, které nám CAD systémy
poskytují, potřebujeme i grafická a technická zařízení odpovídající úrovně. Tato zařízení
jsou připojena jako periférie k počítači, který provádí výpočty různých aplikačních úloh
vyžadujících operace s grafickými daty.
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Lze je rozdělit dle jejich funkce na vstupní grafická zařízení a výstupní grafická zařízení.
Výstupní grafická zařízení umožňují dočasný nebo trvalý záznam grafické informace.
Dočasný záznam vytvářejí grafické displeje, jejichž funkcí je rychlá generace a změna
obrazu. Podle způsobu vytváření obrazu se grafické displeje dělí na vektorové a rastrové.
Mezi výstupní grafická zařízení pro trvalý záznam patří souřadnicové zapisovače
a grafické tiskárny. Nejpoužívanější typy jsou bodové grafické tiskárny a elektrostatické,
laserové a tryskové, které tvoří skupinu bezúderových tiskáren.
Vstupní grafická zařízení tvoří skupinu takových zařízení, která umožňují komunikaci
mezi uživatelem a grafickým systémem, nebo zajištují vstup komplexní grafické
informace, což je sejmutý obraz. Kromě klávesnice, která je základním vstupním
zařízením, se při různých grafických aplikacích nejčastěji používá světelné pero, kulový
a pákový ovladač, myš a digitizéry. Dále sem patří všechny druhy scanneru
a videokamery.

3.2 CO JE TO AUTOCAD
Výrobcem AutoCADu je známá kalifornská firma Autodesk Inc., která má řadu poboček
a nezávislých vývojářů aplikací po celém světě. Tento program se postupně vyvíjí
a z původní verze pro operační systém MS-DOS a UNIX se vyvinula dnes aktuální verze
AutoCAD 2013. Jeho popularitě u nás napomáhá fakt, že má firma Autodesk zastoupení
přímo v České republice (http:/ /www.autodesk.cz).

Obr. 1 Uživatelské rozhraní AutoCADu 2013
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AutoCAD se podobně jako jiné rozsáhlé programy vyvíjel a přizpůsoboval jak
požadavkům uživatelů, tak možnostem hardware. První verze označená jako AutoCAD
Release 1 vznikla již v prosinci 1982 a byla předvedena na veletrhu COMDEX v Las
Vegas konaném v listopadu roku 1982. Poslední verze je označena AutoCAD 2013
a existuje pro základní prostředí operačních systému Windows Vista, Windows
7 a Windows 8. Při kreslení s AutoCADem tvoříme mnohem více než pouhou kresbu.
Můžeme umísťovat sdružené objekty do skupin a tvořit tak komplexní objekty, se kterými
můžeme manipulovat jako s jednotlivými objekty. Program AutoCAD si pamatuje
polohu, velikost a barvy všech objektů, které nakreslíme a ponecháme je v datech pro
analýzu a manipulaci.
AutoCAD disponuje sadou objektů, základních tvarů, textů, které můžeme použít pro
vytváření výkresu. Pod pojmem objekt rozumíme prvek výkresu, jako např. úsečku,
kružnici, textový řetězec atd. Abychom AutoCADu sdělili, který objekt má nakreslit,
musíme zadat příkaz (např. Kružnice) pomocí klávesnice nebo jej vybrat z menu.
Vytvořené objekty můžeme libovolně upravovat včetně příslušných pohledů.
Pro kreslení nových projektů se využívá šablon, které obsahují základní informace
o formátu, jednotkách, způsobu kótování atd. Šablona je načtena při založení nového
výkresu a ušetří spoustu práce nutné před vlastním kreslením. Pokud chceme zobrazit
výkres na papír, můžeme jej vykreslit na plotru nebo grafické tiskáme. Jednoduchý formát
příkazu dovoluje všechny tyto možnosti
snadno používat.
Velkého kroku vpřed v obsluze vlastního prostředí AutoCADu bylo dosazeno při
přechodu z prostředí MS-DOS a jeho příkazové řádky na GUI (Graphics User Interface)
Windows. Použitím dialogových panelů odpadají pracné definice příkazu pomocí
klávesnice na příkazové řádce. U AutoCADu 2013 byla tato část obsluhy programu
zásadně optimalizována do velmi intuitivního Heads-Up Design interface.
Každý obor, kde nachází CAD systémy své uplatnění, má svá určitá specifika. Proto je
většina systémů, včetně AutoCADu, řešena jako otevřené systémy, které můžeme více či
méně upravovat podle požadavků. AutoCAD podporuje několik programovacích jazyků,
od jednoduchých skriptovacích až po C++ , Visual Basic a ActiveX Automation. Skript
je série příkazů AutoCADu v textovém souboru, které spouštíte při provádění
opakovaných příkazů. Pomocí jazyku DIESEL (Direct Interpretively Evaluated String
Expression Language) můžete změnit stavový řádek AutoCADu. Tento jazyk je také
možno použít jako makrojazyk nabídek.
Součástí AutoCADu je makrojazyk DCL (Dialog Control Language) pro tvorbu
dialogových oken, což jsou panely umožňující komunikaci s programem. Program navíc
plně využívá možností pro komunikaci s uživatelem prostřednictvím přehledné
nápovědy. V AutoCADu 2013 je integrován VisualLISP s podporou ActiveX automation
(práce s objekty), který vychází z AutoLISPu. Jedná se o interpretační programovací
jazyk, ze kterého můžete vyvolávat příkazy AutoCADu, systémové proměnné a dialogy.
VisualLISP lze využít pro tvorbu jednoduchých aplikací. Jedná se o relativně jednoduchý
jazyk, který by neměl činit vážné problémy i méně zdatným uživatelům a zapínajícím
programátorům.
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Využití vyšších programovacích jazyků je určeno především pro tvorbu náročných
aplikací vyzívajících plně možností otevřené architektury AutoCADu. Programování
vlastních uživatelských aplikací probíhá ve většině případů pomocí interních jazyků,
které jsou již součástí programů, nebo univerzálních programovacích jazyků.
Pro AutoCAD 2013 je interním programovacím jazykem VisualLISP a externím jazykem
C++ . Rozhraní jazyku C++ AutoCADu se označuje jako ARX (AutoCAD Runtime
Extension). AutoCAD 2008 jej podporuje technologií ObjectARX 7.1. Dalším
z podporovaných vývojových nástrojů je Microsoft Visual Basic pro aplikace (VBA).
AutoCAD 2013 je plně objektově orientovaný a jeho objektový model je zcela postaven
na systému Microsoft Component Object Model (COM). Díky tomu můžete
naprogramovat cokoliv - od rozšíření nabídek a panelů nástrojů až po objekty výkresu.
Samozřejmostí u AutoCADu je jeho spolupráce a datová výměna s programy jiných
výrobců a dokonce i jiných kategorií. Tato možnost přenosu informací mezi programy je
dána univerzálními přenosovými formáty, kterých využijeme v komunikaci AutoCADu
2013 s jinými programy, například programy CAD/CAM jiných výrobců.

3.3 CO JE NOVÉHO V AUTOCADU 2013
Díky vylepšením, která odrážejí váš styl práce, a díky automatizaci často se opakujících
postupů vám AutoCAD 2013 poskytne více času na kreativní tvůrčí činnost.
Neocenitelnou hodnotu vašich návrhů představují data, ke kterým můžete
prostřednictvím AutoCADu 2013 snadno přistupovat a opakovaně je využívat ve svých
nových návrzích.
Nové funkce AutoCADu 2013 podporují hladkou komunikaci, efektivnější sdílení dat
a zkrácení návrhového cyklu výrobku. Usnadní také spojení s vašimi spolupracovníky,
zákazníky a celým světem. Každý pracuje jinak – proto přichází AutoCAD 2008
s aktualizovanou řadou vývojových nástrojů umožňujících snadné uživatelské
přizpůsobení.
Díky AutoCADu 2013 poznáte nový svět tvůrčího navrhování, poznáte prostředí Headsup Design, kde můžete pracovat kreativněji a efektivněji. Nové nástroje vám pomohou
využít maximum z vašich stávajících výkresů a sníží se tak čas potřebný na navržení
nových, podobných výrobků. AutoCAD je nyní mnohem více transparentní v tom, že
zjednodušuje způsob, jakým pracujete. Zvýší se tak vaše produktivita, vaše výkresy budou
přesnější a více konzistentní. Navíc získáte více času na skutečně tvůrčí práci.
Díky nové vlastnosti Multiple Design Environment (MDE) můžete najednou otevřít
neomezený počet výkresů současně, bez znatelné ztráty výkonu. Mezi jednotlivými
výkresy můžete pomocí drag and drop přenášet objekty a vlastnosti, například barvu,
hladinu, typ čáry, měřítko typu čáry a další. Současné provádění příkazů v prostředí MDE
vám umožní přecházet mezi jednotlivými výkresy bez přerušení aktivního příkazu.
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Nový intuitivní nástroj AutoCAD® DesignCenter sjednotí vaše data a urychlí pracovní
postupy. Používá podobné rozhraní jako Průzkumník Windows a můžete s jeho pomocí
hledat, zobrazovat a přenášet specifické komponenty, jakými jsou bloky, hladiny a typy
čar ve výkresech AutoCADu - to vše bez ohledu na to, zda je výkres otevřený, zavřený,
lokální nebo vzdálený. Pouze vyberete požadovanou komponentu a přetáhnete ji do právě
otevřeného výkresu.
Prostředí programu zvýší vaši celkovou produktivitu. Díky nové funkci - Částečné
otevření nyní můžete zobrazit pouze tu část výkresu, kterou potřebujete vidět - mnohem
rychleji a s menšími paměťovými nároky. Funkce Částečné načtení umožňuje načtení
dalších informací, jakými jsou např. uložené pohledy nebo informace o hladinách, až
v okamžiku, kdy jsou skutečně třeba. Nová funkce Editace na místě šetří váš čas při
úpravách bloků a externích referencí přímo v hlavním výkresu, bez nutnosti otevírání
externích výkresů.
AutoCAD 2013 také zjednodušuje často se opakující postupy. Vytváření nových objektů
je rychlejší a jednodušší díky rozšíření funkce AutoSnapTM a nové funkci AutoTrackTM,
která kombinuje uchopení objektů a PolarSnapTM do jediného inteligentního nástroje.
Pomocí Rychlého kótování (QDIM) automaticky okótujete vybrané objekty pouhými
třemi klepnutími myši.
Nový 3D Orbit umožňuje dynamické vytváření, prohlížení, otáčení a úpravy 3D modelů
v libovolném pohledu, v perspektivním nebo rovnoběžném promítání. S vystínovanými
a drátovými modely můžete otáčet v reálném čase.
Největší prioritou je vždy výkon programu. AutoCAD 2013 je dosud nejrychlejší verzí
AutoCADu, zejména v klíčových funkcích, při jejichž využívání trávíte několik hodin
denně. Otevírání a ukládání souborů, zoomování a panoramování, vytváření bloků,
načítání a vytváření DXFTM souborů, vytváření, editace a výběr objektů, stínování
objemových modelů - všechny tyto funkce jsou nyní rychlejší. Zkrácením doby provádění
těchto příkazů získáte mnohem více času na vlastní tvůrčí činnost.
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4

MOŽNOSTI REALIZACE VÝUKY
POČÍTAČEM PODPOROVANÉHO
TECHNICKÉHO KRESLENÍ KONCEPCE A NÁSTOJE

Znalost některého z grafických programů se dnes i pro běžného uživatele stává stále
citelnější potřebou (Granath, 2003). Hlavním cílem není vychovávat, alespoň na této
úrovni vzdělávacího systému, profesionální návrháře a projektanty, kteří zvládnou
i náročné konstrukční úlohy, ale především studenty, kteří budou schopni použít získané
vědomosti a zkušenosti s použitím grafických systémů k vytváření výkresové
dokumentace, jako jednoho z velmi důležitých předpokladů úspěšného studia na
technických vysokých školách.
Tato potřeba vyvstává také ze skutečnosti, že pouze malá část studentů víceletých
gymnázií pokračuje ve studiu na technických vysokých školách a preferují více
humanitně zaměřená studia. Přitom jejich předpoklady ke studiu na technických
vysokých školách jsou velmi dobré (matematika, chemie, fyzika apod.). Tuto skutečnost
potvrzuje i analýza provedená autory, kdy bylo zjištěno, že pouze 13,75 % studentů
víceletých gymnázií se hlásí na technicky orientované vysoké školy.
Představovaná koncepce výuky, zaměřená na využití systému Autodesk AutoCAD 2013,
chce výše uvedené problémy řešit tím, že rozšíří výuku matematiky a chemie na
víceletých gymnáziích o oblast praktické aplikace za využití počítačem podporovaného
technického kreslení. Pomocí vytvořeného tematického celku "Aplikace matematiky
a chemie v technickém počítačovém kreslení" má dojít jednak k rozvinutí
mezipředmětových vazeb, provázanosti mezi teorií a praktickým uplatněním na reálných
příkladech a úlohách z praxe (Grecmanová, 2000), ale také k podstatnému rozvoji
kompetencí studentů v oblasti počítačem podporovaného technického kreslení (Klement,
2003), jakožto jednoho z důležitých faktorů při jejich případném dalším studiu na
technicky zaměřené vysoké škole.
Tímto způsobem tedy může dojít k podstatnému rozvinutí mezipředmětových vazeb mezi
matematikou a chemií a to na základě praktického využití znalostí studentů z uvedených
předmětů při vizualizaci objektů ve 2D a 3D prostoru s přesahem do problematiky
technického kreslení, jako jednoho ze základních prostředků grafické komunikace. Jedná
se zejména o praktickou aplikaci těchto témat:
•
•
•
•
•
•
•
•

rovinné geometrie (rovnoběžky, mimoběžky apod.),
prostorové geometrie (prostorová tělesa a plochy, kuželosečky apod.),
booleovské algebry (operátory and, or, xor, non a jejich grafická vizualizace),
deskriptivní geometrie (stopy rovin, průniky rovin, řezy těles),
vizualizace atomární stavby hmoty (vizualizace struktury jádra a valenčních sfér),
modelování molekul prvků (vizualizace molekulární stavby),
modelování molekul sloučenin (vizualizace molekulárních vazeb),
apod.

Aby bylo možné výše uvedený záměr realizovat, byl podán, schválen a realizován
společný projekt Katedry technické a informační výchovy PdF UP v Olomouci a 6-ti
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partnerských víceletých gymnázií olomouckého kraje s názvem: CAD - počítačem
podporované technické kreslení do škol. Cílem tohoto projektu je rozšíření obsahu výuky
matematiky a chemie o problematiku praktické aplikace v oblasti počítačem
podporovaného technického kreslení a to pro 2. nebo 3. ročník čtyřletého studia studijního
oboru 79-41-K/41 Gymnázium nebo pro ekvivalentní ročníky studijních oborů 79-41K/61 (délka studia 6 let) a 79-41-K/81 (délka studia 8 let). Projekt je založen na aktivním
přístupu pedagogů (metodiků) k tvorbě a implementaci nové náplně a aplikace předmětů,
tvorbě nového výukového programu, včetně jeho ověřování v přímé výuce. Jednotlivé
klíčové aktivity v sobě zahrnují všechny základní procesy spojené s obsahovou změnou
učebních plánů předmětů zaměřených na praktickou aplikaci a využití počítačem
podporovaného technického kreslení pro výuku matematiky a chemie.

4.1 POUŽITÁ KONCEPCE VÝUKY SYSTÉMU
AUTOCAD A JEHO APLIKACÍ
Vzhledem k činnostnímu pojetí realizované výuky, které vycházelo z potřeb víceletých
gymnázií, se jako optimální jevila praktická aplikace poznatků na konkrétní příklady,
včetně vytváření 2D a 3D vizualizací, které studentům umožnily lépe pochopit probíranou
látku (Klement, 2013a). Takto pojatá koncepce zaručovala, že studenti budou schopni
skutečně prakticky aplikovat získané poznatky na reálných příkladech. Na tomto místě je
nutné podotknout, že složení jednotlivých témat bylo zaměřeno především na zvládnutí
těch znalostí a dovedností, které jsou bezprostředně nutné pro základní orientaci v oblasti
vytváření 2D a 3D výkresové dokumentace v systému AutoCAD 2013 (Klement 2013b).
Dále tedy uvádíme konkrétní obsah tematického celku „Aplikace matematiky a chemie
v technickém počítačovém kreslení“.
Název výukového
modulu
Výukový modul 01:
Aplikace
matematiky: základy
rovinné geometrie
Výukový modul 02:
Aplikace
matematiky: tvorba a
základní úprava
geometrických
obrazců
Výukový modul 03:
Aplikace
matematiky: tvorba a
pokročilejší úprava
rovinných obrazců

Obsah výukového modulu
Modul seznamuje studenty se základy obsluhy a použití
uživatelského rozhraní aplikace AutoCAD 2013. Pomocí
cvičných příkladů jsou studenti postupně seznamováni
s jednotlivými částmi rozhraní a funkcí AutoCADu 2013
a seznamují se také s tvorbou základních rovinných
geometrických obrazců.
Modul seznamuje studenty s dalšími možnostmi obsluhy
a použití uživatelského rozhraní aplikace AutoCAD 2013.
Pomocí cvičných příkladů jsou studenti postupně seznamováni
s dalšími částmi uživatelského rozhraní aplikace AutoCAD
a seznamují se také s tvorbou a úpravou dalších základních
rovinných geometrických obrazců. Aplikují tak teoretické
poznatky z matematiky.
Modul navazuje na poznatky získané v předchozím výukových
modulech 01 a 02 a rozšiřuje je o možnosti úprav rovinných
geometrických obrazců pomocí pokročilejších modifikací. Jsou
tedy postupně seznamování, jak ve frontální části výuky, tak
i při samostatné práci s praktickým použitím těchto
pokročilejších možností modifikací. Navazují tak na teoretické
poznatky z matematiky a dále je prakticky aplikují.
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Modul navazuje na poznatky získané v předchozím výukových
Výukový modul 04: modulech 01, 02 a 03 a rozšiřuje je o možnosti úprav rovinných
Aplikace
geometrických obrazců pomocí pokročilých modifikací. Jsou
matematiky: tvorba a tedy postupně seznamování, jak ve frontální části výuky, tak
pokročilá úprava
i při samostatné práci s praktickým použitím těchto pokročilých
rovinných obrazců možností modifikací. Navazují tak na teoretické poznatky
z matematiky a dále je prakticky aplikují.
Modul je zaměřen na problematiku označování rozměrů
Výukový modul 05: rovinných geometrických obrazců. Studenti jsou postupně
Aplikace
seznamování se základními přístupy a principy vytváření
matematiky:
kótování rovinných obrazců. Prakticky tyto poznatky aplikují
označování rozměrů při vytváření přímých i šikmých kót, kót průměrů a poloměrů.
rovinných obrazců Navazují tak na problematiku vyučovanou v rámci matematiky
a aplikují ji v prostředí aplikace AutoCAD 2013.
Modul je zaměřen na problematiku vyplování, tedy šrafování,
Výukový modul 06: rovinných geometrických obrazců. Studenti jsou postupně
Aplikace
seznamování se základními přístupy a principy vytváření
matematiky:
šrafování rovinných obrazců. Prakticky tyto poznatky aplikují
vyplňování
při vytváření šrafovaných oblastí a to jak výběrem vnitřních
rovinných obrazců bodů, tak hraničních oblastí. Navazují tak na problematiku
vyučovanou v rámci matematiky.
Výukový modul 07 je zaměřen na seznámení studentů se
Výukový modul 07: základy prostorové geometrie a prostorového modelování
Aplikace
v systému AutoCAD 2013. Pomocí frontální i samostatné práce
matematiky: základy vytvářejí základní prostorová tělesa a některé vybrané plochy.
prostorové geometrie Aplikují tak poznatky z matematiky, které rozšiřují o praktickou
činnost zaměřenou na modelování 3D prostorových scén a těles.
Modul navazuje na výukový modul 07 a rozšiřuje jek směrem
Výukový modul 08: k praktickým aplikacím poznatků z chemie, zaměřených
Aplikace chemie: zejména na vizualizaci chemických prvků a sloučenin. Studenti
vizualizace sloučenin tedy samostatně a v 3D prostoru vytvářejí 3D modely atomů
a prvků v prostoru a molekul prvků a sloučenin a to z využitím systému AutoCAD
2013.
Modul je zaměřen na praktickou aplikaci booleovských operací
Výukový modul 09: v 3D prostoru na tělesech a plochách. Studenti tedy budou
Aplikace
seznamování s problematikou použití operací sjednocení, rozdíl
matematiky:
a průnik na praktických příkladech. Naváží tak na problematiku
booleovské operace v vyučovanou v rámci matematiky a to konkrétně v tématu
prostoru
booleovské algebry, kterou budou prakticky aplikovat
v systému AutoCAD 2013.
Modul je zaměřen na praktickou aplikaci operací v 3D prostoru
Výukový modul 10: pro vytváření prostorových těles a ploch. Studenti tedy budou
Aplikace
seznamování s problematikou použití rotace a vysunutí na
matematiky: rotování praktických příkladech. Naváží tak na problematiku
a vysunování v
vyučovanou v rámci matematiky a to konkrétně v tématu
prostoru
transformací v 3D prostoru, kterou budou prakticky aplikovat
v systému AutoCAD 2013.
Tab. 1 Obsah tematického celku „Aplikace matematiky a chemie v technickém
počítačovém kreslení“
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Celkově byla výuka tematického celku „Aplikace matematiky a chemie v technickém
počítačovém kreslení“ rozdělena do 10 samostatných výukových modulů, které na sebe
navazovaly. Jednotlivé realizované výukové moduly měly dvouhodinovou výukovou
dotaci.

4.2 PŘEDSTAVENÍ NÁSTROJE PRO REALIZACI
VÝUKY SYSTÉMU AUTOCAD 2013 NA
VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍCH
Pro potřeby výuky tematického celku „Aplikace matematiky a chemie v technickém
počítačovém kreslení“ byl vytvořen specializovaný výukový nástroj v podobě
interaktivní multimediální výukové aplikace, postavené na platformě jazyka HTML
(Lukáš, 2010) a PHP (Thompson, Nowicky, 2010). Toto pojetí umožňuje použití aplikace
jak v on-line, tak i off-line režimu a také jeho rychlou úpravu, dle aktuálních potřeb. Jak
ukazuje níže uvedený obrázek číslo 1, aplikace respektuje výše uvedenou koncepci výuky
systému AutoCAD 2013 a naplňuje ji konkrétním obsahem.

Obr. 2 Interaktivní učebnice tematického celku „Aplikace matematiky a chemie v
technickém počítačovém kreslení“
Aplikace je tedy tvořena 10-ti samostatnými výukovými moduly, které pokrývají
problematiku znalostí a dovedností v oblasti vytváření 2D a 3D výkresové dokumentace
v systému AutoCAD 2013.
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Obr. 3 Konkrétní ukázka výukového modulu
Výuková aplikace neobsahuje pouze statický text, ale je doplněna celou řadou
interaktivních objektů ve formě multimediálních animací jednotlivých postupů řešení
a také zdrojových výkresů, se kterými mohou studenti samostatně manipulovat.
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Obr. 4 Konkrétní ukázka multimediální animace postupu
Vytvořená aplikace je dostupná široké odborné veřejnosti prostřednictvím specifického
webového portálu projektu (http://www.cad.upol.cz), kde si ji mohou bezplatně stáhnout
všichni zájemci. Aplikace je zde poskytována i ve formě zdrojových kódů, takže si ji
případní zájemci mohou přizpůsobit dle vlastních potřeb.
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Obr. 5 Webový portál projektu „CAD - počítačem podporované technické kreslení do
škol“
Projekt CAD - počítačem podporované technické kreslení do škol
(CZ1.07/1.1.04/03.0056) představuje inovativní způsob využívání moderních
informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání. Jeho dopady mohou pozitivně
ovlivnit formování klíčových výukových aktivit pro studenty vyššího sekundárního
vzdělávání a zvýšit kvalifikaci pedagogů partnerských víceletých gymnázií.
Práce s moderními a trendovými výukovými prostředky nabídnula také jedinečnou
možnost rozvoje klíčových kompetencí učitelů i žáků. Přínosem a přidanou hodnotou pro
pedagogy je získání nové odbornosti, rozšíření profesních dovedností, výrazné zlepšení
podmínek pro přípravu a realizaci výuky technicky orientovaných grafických systémů a v
neposlední řadě také volný přístup k elektronických vzdělávacím materiálům z této
oblasti.
Studentům projekt nabídnul možnost seznámit se a zdokonalit se v problematice
vytváření 2D a 3D výkresové dokumentace v systému AutoCAD 2013 a rozvíjet tak
jednotlivé dovednosti nově, včetně možnosti poutavě a samostatně řešit úkoly
v návaznosti na individuální znalosti práce s ICT, efektivně a tvořivě využívat prostředky
komunikace, a přijmout odpovědnost za vlastní práci. Všechny uvedené kompetence
společně přispějí k širší adaptabilitě studentů při dalším studiu na vysokých školách.
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5

VÝUKA APLIKACÍ MATEMATIKY A
CHEMIE S VYUŽITÍM TECHNICKÉHO
POČÍTAČOVÉHO KRESLENÍ
Z POHLEDU JEJÍCH ÚČASTNÍKŮ

Výuka aplikací matematiky a chemie s využitím technického počítačového kreslení
s využitím grafických systému CAD je v podmínkách základních a středních škol
novou, relativně málo aplikovaným výukovým obsahem, který je kombinací několika
různorodých částí, jak bylo naznačeno v předchozí kapitole předložené publikace. Jedná
se tedy o kombinaci následujících částí:
•
•
•

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

Moderní didaktické výukové prostředky.
Jsou v této výukové metodě reprezentovány především technickými grafickými systémy
CAD provozovanými na PC s příslušenstvím, které tvoří vizualizační, ozvučovací
a další podpůrnou technikou (vizualizéry apod.).
Moderní elektronické výukové materiály.
Jedná se o kvalitativně odlišné výukové materiály navazující na „klasické“ tištěné
učebnice či tištěné vzdělávací materiály ve formě metodických listů či didaktizovaných
záznamů výukové látky včetně reálných příkladů a cvičení pro samostatnou práci žáků
a studentů s grafickými programy a jejich nadstavbami. Jsou charakteristické tím, že
využívají výhod hypertextových či interaktivních elektronických vzdělávacích prvků
(audiozáznamy, videozáznamy, statická a dynamická obrazová informace, elektronické
texty, elektronické tabulky, externí datové zdroje, internetové databáze apod.). Součástí
těchto materiálů jsou také metodické postupy kterak tyto materiály prakticky využívat
při realizaci výuky.
Moderní výukové metody a příslušné organizační formy.
Tyto metody jsou charakteristické především svým interaktivním charakterem, kde žák
nebo student není pouhým účastníkem vzdělávacího procesu, ale sám do něj aktivně
zasahuje a to nejen ve formě manipulace se vzdělávacím obsahem, ale také ve formě
úpravy či vytváření 2D a 3D výkresové dokumentace.

5.1 NÁSTROJE PRO ZJIŠŤOVÁNÍ ZÁJMU UČITELŮ A
STUDENTŮ ŠKOL O VÝUKU APLIKACÍ
MATEMATIKY A CHEMIE S VYUŽITÍM
TECHNICKÉHO POČÍTAČOVÉHO KRESLENÍ
Aby bylo možné sestavovat, a vhodně projektovat takto koncipovanou výuku aplikace
poznatků z matematiky a chemie za využití počítačem podporovaného kreslení
a konstruování postavenou na využití moderních elektronických studijních materiálů je
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nutné nejprve zjistit názory a postoje jednotlivých účastníků tohoto vzdělávání
a vymezit jednotlivé důležité aspekty tohoto vzdělávání.
Výuka aplikací poznatků z matematiky a chemie za využití počítačem podporovaného
kreslení a konstruování, podpořená vhodně uspořádaným elektronickým vzdělávacím
materiálem v podobě „Elektronické učebnice“ (viz http://www.cad.upol.cz/vzdelavani/)
tedy skýtá řadu možností pro zefektivnění výuky. Za tímto účelem byl úspěšně
realizován společný projekt Katedry technické a informační výchovy PdF UP
v Olomouci a 6. partnerských víceletých gymnázií Olomouckého kraje, který byl
zaměřen na zvyšování kvality ve vzdělávání prostřednictvím zavádění výuky aplikací
poznatků z matematiky a chemie za využití počítačem podporovaného kreslení
a konstruování. Projekt řešil tvorbu výukových interaktivních modulů pro výuku
tematického celku „Aplikace poznatků z matematiky a chemie za využití počítačem
podporovaného kreslení“. Projektem došlo k rozvoji partnerství a vytvoření sítě
partnerských (spolupracujících) škol v oblasti předávání a získávání zkušeností,
spolupráce a vzájemné kooperace a zapojili se do něj následující partnerská víceletá
gymnázia:
•
•
•
•
•
•

Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257
Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9
Gymnázium, Hranice, Zborovská 293
Cyrilometodějské gymnázium a mateřská škola v Prostějově, Komenského 17
Gymnázium Jana Opletala, Litovel, Opletalova 189
Gymnázium, Šternberk, Horní náměstí 5

Na těchto školách byly zjišťovány názory a postoje studentů a učitelů těchto škol na
výuku tematického celku „Aplikace poznatků z matematiky a chemie za využití
počítačem podporovaného kreslení“ a její reálný dopad na edukační proces na výše
uvedených školách. Toto šetření se účastnilo celkem 301 studentů a 12 pedagogů těchto
škol. Pro potřeby tohoto šetření byly na základě osobních zkušeností a teoretické
analýzy popsané v předchozí kapitole předložené publikace zkonstruovány dva
evaluační „nástroje“, pomocí kterých by bylo možné zjistit u obou skupin jejich názory
či postoje k výuce tematického celku „Aplikace poznatků z matematiky a chemie za
využití počítačem podporovaného kreslení“.
První evaluační nástroj, uvedený na níže uvedeném obrázku číslo 6, byl určen pro
studenty partnerských víceletých gymnázií a měl za úkol zjistit názory studentů
tematický celek „Aplikace poznatků z matematiky a chemie za využití počítačem
podporovaného kreslení“ a to především v oblasti jejich zájmu o tento způsob realizace
výuky.
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Obr. 6 Evaluační nástroj pro studenty partnerských víceletých gymnázií.
Druhý evaluační nástroj byl určen pro učitele výše uvedených 6 – ti partnerských
víceletých gymnázií, kteří se podíleli vzniku a úpravě všech 10-ti vzdělávacích modulů
„Elektronické učebnice“ také realizovali pomocí ní výuku. Tento dotazník byl zaměřen
především na zjišťování dosaženého posunu v rozvoji kompetencí a postupů studentů
v oblasti aplikací poznatků z matematiky a chemie za využití počítačem podporovaného
kreslení. Takto koncipovaný evaluační nástroj je uveden na obrázku číslo 7.
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Obr. 7 Evaluační nástroj pro učitele partnerských víceletých gymnázií.
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Oba popsané evaluační nástroje byly distribuovány v období od ledna do června roku
2014 mezi studenty a učitele výše uvedených partnerských víceletých gymnázií a to na
základě realizace 4. Klíčové aktivity projektu „CAD – Počítačem podporované
technické kreslení do škol“, registrační číslo: CZ.1.07/1.1.26/02.0091.

5.2 NÁZORY STUDENTŮ NA VÝUKU APLIKACÍ
POZNATKŮ Z MATEMATIKY A CHEMIE ZA
VYUŽITÍ
POČÍTAČEM
PODPOROVANÉHO
KRESLENÍ
Níže jsou uvedeny základní výsledky provedeného výzkumného šetření provedeného
mezi studenty 6 – ti partnerských víceletých gymnázií, kteří mohli pomocí dotazníku
projevit svoje názory či postoje k výuce Aplikace poznatků z matematiky a chemie za
využití počítačem podporovaného kreslení v prostředí systému AutoCAD 2013 (pro
potřeby zjednodušení a přehlednosti následujícího textu budeme v dalším textu používat
zkrácený název: aplikace AutoCADu 2013). Respondenty tedy bylo 301 studentů výše
uvedených víceletých gymnázií. Šetření bylo realizováno dotazníkovou metodou. Popis
výzkumného vzorku je uveden v níže uvedené tabulce číslo 2.
Počet respondentů

Počet respondentů
v%

chlapci

122

40,5 %

dívky

179

59,5 %

celkem

301

100 %

Pohlaví

Tab. 2 Struktura výzkumného vzorku - studenti
Studenti tedy měli možnost anonymně vyplnit dotazník (viz obrázek číslo 6)
a zaznamenat tak do něj své názory a postoje ne jednotlivé dotazníkové otázky. Svůj
názor mohli projevit zaškrtnutím pole ANO či NE a to podle svých osobních preferencí
či názorů.

5.2.1 Zaujetí pro výuku aplikací AutoCADu 2013
První zkoumanou oblastí byla skutečnost, zda studenty zaujala problematika aplikací
AutoCADu 2013. Studenti tedy mohli svou odpovědí sdělit svůj názor na skutečnost,
zda považují výuku aplikací AutoCADu 2013 za zajímavou a tvorbu 2D a 3D výkresové
dokumentace za přínosnou. Souhrn výsledků jejich odpovědí je demonstrován níže
uvedenou tabulkou číslo 3 a grafem číslo 1.

77

Kontingenční tabulka pro: n = 301
Pearsonův chí-kvadrát: p = 0,048454
Zaujala tě problematika počítačem podporované kreslení?
Pohlaví respondentů
Ne – nezaujala - četnost
Ano – zaujala - četnost
Všechny skupiny - četnost

Chlapci
25
97
122

Dívky
55
124
179

Řádkové součty
80
221
301

Tab. 3 Zaujetí pro výuku počítačem podporovaného kreslení

Graf 1 Zaujetí pro výuku počítačem podporovaného kreslení
Dle zjištěných výsledků, uvedených v tabulce číslo 3 a grafu číslo 1 je možné
konstatovat, že TÉMĚŘ TŘI ČTVRTINY STUDENTŮ VÍCELETÝCH
GYMNÁZIÍ VÝUKA APLIKACÍ AUTOCADU 2013 ZAUJALA. Dále je možné
konstatovat, že existuje statisticky významný rozdíl (p=0,048454) mezi četnostmi
odpovědí dívek a chlapců. Chlapce zaujala problematika aplikací AutoCADu 2013
prokazatelně více než dívky.

5.2.2 Míra obtížnosti výuky aplikací AutoCADU 2013
Další zkoumanou oblastí byla skutečnost, zda studenti považují výuku aplikací
AutoCADu 2013 za obtížnou. Studenti tedy mohli svou odpovědí sdělit svůj názor na
skutečnost, zda považují výuku tohoto tematického celku za obtížnější než ostatní látku
vyučovanou v rámci předmětů zaměřených na ICT či na matematiku a chemii. Souhrn
výsledků jejich odpovědí je demonstrován níže uvedenou tabulkou číslo 4 a grafem
číslo 2.
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Kontingenční tabulka pro: n = 301
Pearsonův chí-kvadrát: p = 0,070579
Připadala ti výuka počítačem podporovaného kreslení obtížná?
Pohlaví respondentů
Ne – nepřipadala - četnost
Ano – připadala - četnost
Všechny skupiny - četnost

Chlapci
96
26
122

Dívky
124
55
179

Řádkové součty
220
81
301

Tab. 4 Míra obtížnosti výuky aplikací AutoCADu 2013

Graf 2 Míra obtížnosti výuky aplikací AutoCADu 2013
Dle zjištěných výsledků, uvedených v tabulce číslo 4 a grafu číslo 2 je naprosto
zřejmé, že DRTIVÉ VĚTŠINĚ STUDENTŮ VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍ
NEPŘIPADÁ VÝUKA APLIKACÍ AUTOCADU 2013 JAKO OBTÍŽNÁ,
respektive obtížnější než ostatní tematické celky zaměřené na ICT či na
matematiku a chemii. Dále je možné konstatovat, že existuje statisticky významný
rozdíl (p=0,070579) mezi četnostmi odpovědí dívek a chlapců.

5.2.3 Zájem o další výuku aplikací AutoCADU 2013
Třetí zkoumanou oblastí byla skutečnost, zda by studenti přivítali možnost se dále
vzdělávat v oblasti tvorby 2D a 3D výkresové dokumentace s využitím systému
AutoCAD 2013. Souhrn výsledků jejich odpovědí je demonstrován níže uvedenou
tabulkou číslo 5 a grafem číslo 3.

79

Kontingenční tabulka pro: n = 301
Pearsonův chí-kvadrát: p = 0,002095
Chceš se i nadále věnovat počítačem podporovaného kreslení?
Pohlaví respondentů
Ne – nechci - četnost
Ano – chci - četnost
Všechny skupiny - četnost

Chlapci
70
52
122

Dívky
133
46
179

Řádkové součty
203
98
301

Tab. 5 Zájem o další tvorbu 2D a 3D výkresové dokumentace s využitím systému
AutoCAD

Graf 3 Zájem o další tvorbu 2D a 3D výkresové dokumentace s využitím systému
AutoCAD
Dle zjištěných výsledků, uvedených v tabulce číslo 5 a grafu číslo 3 je naprosto
zřejmé, že POUZE NECELÁ TŘETINA STUDENTŮ BY SE RÁDA DÁLE
VZDĚLÁVALA V PROBLEMATICE TVORBY 2D A 3D VÝKRESOVÉ
DOKUMENTACE S VYUŽITÍM SYSTÉMU AUTOCAD 2013. Dále je možné
konstatovat, že existuje statisticky významný rozdíl (p=0,002095) mezi četnostmi
odpovědí dívek a chlapců, kdy dívky další vzdělávání v oblasti aplikací AutoCADu
2013 odmítají častěji než chlapci.

5.2.4 Použití výstupů výuky aplikací AutoCADu 2013 v dalším
vzdělávání
Další zkoumanou oblastí byla skutečnost, zda studenti využijí výstupy výuky aplikací
AutoCADu 2013při svém dalším vzdělávání. U studentů, kteří by uvažovali o dalším
vzdělávání v technických oborech, by se dalo předpokládat, že tuto potřebu budou
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preferovat. Na základě této analýzy se dá tedy usuzovat i na zájem studentů o další
technické vzdělávání. Souhrn výsledků jejich odpovědí je demonstrován níže uvedenou
tabulkou číslo 6 a grafem číslo 4.
Kontingenční tabulka pro: n = 301
Pearsonův chí-kvadrát: p = 0,002431
Myslíš si, že problematiku počítačem podporovaného kreslenívyužiješ v dalším
vzdělávání?
Pohlaví respondentů
Ne – nevyužiji- četnost
Ano – využiji - četnost
Všechny skupiny - četnost

Chlapci
68
54
122

Dívky
130
49
179

Řádkové součty
198
103
301

Tab. 6 Použití výstupů výuky aplikací AutoCADu 2013 v dalším vzdělávání

Graf 4 Použití výstupů výuky aplikací AutoCADu 2013 v dalším vzdělávání
Dle zjištěných výsledků, uvedených v tabulce číslo 6 a grafu číslo 4 je zřejmé, že
STUDENTI CHÁPOU POTŘEBU VÝUKU APLIKACÍ AUTOCADU 2013 PRO
TVORBU 2D A 3D VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE, PROTOŽE TÉMĚŘ 35%
Z NICH UVEDLO, ŽE BUDOU TUTO PROBLEMATIKU POTŘEBOVAT
V DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ. Nepřímo je také možné odvodit, že zájem o technické
obory, kde je problematika využití CAD systémů často využívána, je relativně
vysoká. Dále je možné konstatovat, že existuje statisticky významný rozdíl
(p=0,002431) mezi četnostmi odpovědí dívek a chlapců, kdy chlapci vnímají
problematiku využití CAD systémů pro jejich další studium jako důležitější než
dívky.
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5.2.5 Přínos výstupů výuky aplikací AutoCADu 2013 pro další život
Pátou zkoumanou oblastí byla skutečnost, zda studenti využijí získané kompetence
v oblasti tvorby 2D a 3D technické výkresové dokumentace v dalším životě. Souhrn
výsledků jejich odpovědí je demonstrován níže uvedenou tabulkou číslo 7 a grafem
číslo 5.
Kontingenční tabulka pro: n = 301
Pearsonův chí-kvadrát: p = 0,000381
Myslíš si, že bude pro tvůj další život počítačem podporované kreslení přínosné?
Pohlaví respondentů
Ne – nebude přínosné - četnost
Ano – bude přínosné - četnost
Všechny skupiny - četnost

Chlapci
56
66
122

Dívky
119
60
179

Řádkové součty
175
126
301

Tab. 7 Přínos výstupů výuky aplikací AutoCADu 2013 pro další život

Graf 5 Přínos výstupů výuky aplikací AutoCADu 2013 pro další život
Dle zjištěných výsledků, uvedených v tabulce číslo 7 a grafu číslo 5 je zřejmé, že
STUDENTI CHÁPOU POTŘEBU VÝUKY APLIKACÍ AUTOCADU 2013
SPOJENOU S TVORBOU 2D A 3D TECHNICKÉ VÝKRESOVÉ
DOKUMENTACE, PROTOŽE TÉMĚŘ 45 % Z NICH UVEDLO, ŽE VÝSTUPY
TÉTO VÝUKY VYUŽIJÍ V DALŠÍM ŽIVOTĚ. I když existuje statisticky
významný rozdíl (p=0,000381) mezi četnostmi odpovědí dívek a chlapců, celkově si
dívky i chlapci myslí, že aplikace AutoCADu 2013 pro jejich další život přínosné
není, tak chlapci významně častěji připouštějí, že pro ně tvorba 2D a 3D výkresové
dokumentace přínos bude mít.
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5.2.6 Lepší chápání principů a fungování výpočetní techniky
Další zkoumanou oblastí byla skutečnost, zda si studenti myslí, že na základě studia
problematiky vytváření 2d a 3d technické výkresové dokumentace v prostředí
AutoCADu 2013 nyní lépe chápou principy a způsob fungování výpočetní techniky
a softwarového vybavení. Byla tedy zkoumána skutečnost, zda došlo u studentů
k hlubšímu pochopení ostatní probírané látky související s problematikou ICT. Souhrn
výsledků jejich odpovědí je demonstrován níže uvedenou tabulkou číslo 8 a grafem
číslo 6.
Kontingenční tabulka pro: n = 301
Pearsonův chí-kvadrát: p = 0,245060
Myslíš si, že nyní lépe chápeš fungování výpočetní techniky?
Pohlaví respondentů
Ne – nechápu lépe - četnost
Ano – chápu lépe - četnost
Všechny skupiny - četnost

Chlapci
51
71
122

Dívky
87
92
179

Řádkové součty
138
163
301

Tab. 8 Lepší chápání principů a fungování výpočetní techniky

Graf 6 Lepší chápání principů a fungování výpočetní techniky
Dle zjištěných výsledků, uvedených v tabulce číslo 8 a grafu číslo 6 je naprosto
zřejmé, že VĚTŠINA STUDENTŮ NYNÍ CHÁPE PRINCIPY FUNGOVÁNÍ
VÝPOČETNÍ TECHNIKY LÉPE, NEŽ TOMU BYLO PŘED REALIZACÍ
VÝUKY APLIKACÍ AUTOCADU 2013. Dále je možné konstatovat, že neexistuje
statisticky významný rozdíl (p=0,245060) mezi četnostmi odpovědí dívek a chlapců.
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5.2.7 Vhodnost „Elektronické učebnice“ pro výuku
Poslední sedmou zkoumanou oblastí byla skutečnost, zda studenti považovali
poskytnuté vzdělávací materiály, v podobě „Elektronické učebnice aplikací AutoCADu
2013“ za vhodné pro výuku. Souhrn výsledků jejich odpovědí je demonstrován níže
uvedenou tabulkou číslo 9 a grafem číslo 7.
Kontingenční tabulka pro: n = 301
Pearsonův chí-kvadrát: p = 0,442160
Považuješ použité výukové materiály za vhodné pro výuku?
Pohlaví respondentů
Ne – nebyly vhodné - četnost
Ano – byly vhodné - četnost
Všechny skupiny - četnost

Chlapci
21
101
122

Dívky
25
154
179

Řádkové součty
46
255
301

Tab. 9 Vhodnost „Elektronické učebnice aplikací AutoCADu 2013“ pro výuku

Graf 7 Vhodnost „Elektronické učebnice aplikací AutoCADu 2013“ pro výuku
Dle zjištěných výsledků, uvedených v tabulce číslo 9 a grafu číslo 7 je naprosto
zřejmé, že DRTIVÁ VĚTŠINA STUDENTŮ POVAŽOVALA POUŽITÉ
VÝUKOVÉ MATERIÁLY VE FORMĚ INTERAKTIVNÍ A MULTIMEDIÁLNÍ
„ELEKTRONICKÉ UČEBNICE“ ZA VHODNÉ. Dále je možné konstatovat, že
neexistuje statisticky významný rozdíl (p=0, 442160) mezi četnostmi odpovědí
dívek a chlapců. Dívky i chlapci považují poskytnuté vzdělávací materiály za
vhodné a neliší se v preferencích svých odpovědí.
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5.3 NÁZORY UČITELŮ NA VÝUKU APLIKACÍ
POZNATKŮ Z MATEMATIKY A CHEMIE ZA
VYUŽITÍ POČÍTAČEM PODPOROVANÉHO
KRESLENÍ
Níže jsou uvedeny základní výsledky provedeného výzkumného šetření provedeného
mezi učiteli 6 – ti partnerských víceletých gymnázií, kteří mohli pomocí dotazníku
projevit svoje názory či postoje k výuce tematického celku Aplikace poznatků
z matematiky a chemie za využití počítačem podporovaného kreslení v prostředí
systému AutoCAD 2013 (pro potřeby zjednodušení a přehlednosti následujícího textu
budeme opět v dalším textu používat zkrácený název: aplikace AutoCADu 2013), na
jejíž přípravě a realizaci se také podíleli. Respondenty tedy bylo 12 učitelů partnerských
víceletých gymnázií, uvedených na začátku této kapitoly. Šetření bylo realizováno
dotazníkovou metodou. Popis výzkumného vzorku je uveden v níže uvedené tabulce
číslo 10.
Pohlaví
muži
ženy
celkem

Počet vyplněných
autoevaluačních dotazníků *
10

9
19

Počet vyplněných
autoevaluačních dotazníků v %
52,63 %
47,37 %
100 %

Tabulka 10 – Struktura výzkumného vzorku – učitelé
* Počet vyplněných autoevalučních dotazníků koresponduje s faktem, že každý učitel
zapojený v projektu provedl samostatnou evaluaci jednou nebo i dvakrát – jednou po
odučení 5-ti výukových modulů a jednou po odučení všech 10-ti výukových modulů.
Tímto opatřením došlo k výrazné objektivizaci hodnocení přínosů výuky aplikací
AutoCADu 2013.
Učitelé tedy měli možnost vyplnit k minimálně jeden autoevaluační dotazník (viz
obrázek číslo 7) a zaznamenat tak do něj výsledky pozorování a výsledků výuky
tematického celku aplikace poznatků z matematiky a chemie za využití počítačem
podporovaného kreslení v prostředí systému AutoCAD 2013 na jeho škole. První vlna
pozorování probíhala v období únor 2014 až duben 2014 (evaluace prvních 5-ti
výukových modul), druhá vlna pak probíhala v rozmezí dubna 2014 až července 2014
(autoevaluace všech 10-ti výukových modulů).
Celkově tedy evaluováno 190 odučených výukových modulů tematického celku
„Aplikace poznatků z matematiky a chemie za využití počítačem podporovaného
kreslení v prostředí systému AutoCAD 2013“ a to v reálných podmínkách edukačního
procesu realizovaného na 6 – ti partnerských víceletých gymnázií a proto je možné dále
uvedené výsledky označit za průkazné.

5.3.1 Míra zaujetí studentů pro výuku aplikací AutoCADu 2013
První zkoumanou oblastí byla skutečnost, zda studenty zaujala výuka vytváření 2D a 3D
výkresové dokumentace v prostředí AutoCADU 2013, a to na základě pozorování přímé
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výuky, které prováděli učitelé přímo ve výuce. Zde je nutné předeslat, že výsledky
zjištěné mezi studenty korespondují s dále uvedenými zjištěními, i když je nutné
připustit, že studenti ve vlastních odpovědích udávali poněkud nižší míru zaujetí.
Souhrn výsledků odpovědí učitelů je demonstrován níže uvedenou tabulkou číslo 11
a grafem číslo 8.
Kontingenční tabulka pro: n = 19
Pearsonův chí-kvadrát: p = 0,278821
Zaujala studenty problematika počítačem podporovaného kreslení?
Pohlaví respondentů
Ne – nezaujala - četnost
Ano – zaujala - četnost
Všechny skupiny - četnost

Muži

Ženy

Řádkové součty

0
10

1
8

1
18

10

9

19

Tab. 11 Míra zaujetí studentů pro výuku aplikací AutoCADu 2013

Graf 8 Míra zaujetí studentů pro výuku aplikací AutoCADu 2013
Dle zjištěných výsledků, uvedených v tabulce číslo 11 a grafu číslo 8 je naprosto
zřejmé, že drtivá VĚTŠINA UČITELŮ UVEDLA, ŽE VÝUKA APLIKACÍ
AUTOCADU 2013 ZAUJALA. Dále je možné konstatovat, že neexistuje statisticky
významný rozdíl (p=0,278821) mezi četnostmi odpovědí mužů a žen. Muži i ženy
shodně prohlašují, že tato výuka studenty zaujala.
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5.3.2 Míra motivace studentů ve výuce
Další zkoumanou oblastí byla skutečnost, zda došlo při zapojení tematického celku
„Aplikace poznatků z matematiky a chemie za využití počítačem podporovaného
kreslení v prostředí systému AutoCAD 2013“ do výuky, z pohledu učitelů, ke zvýšení
motivovanosti studentů. Motivace patří nejdůležitější psychologické předpoklady ke
zdárnému a efektivnímu vyučování a proto má zásadní vliv na jeho výsledky. Souhrn
výsledků jejich odpovědí je demonstrován níže uvedenou tabulkou číslo 12 a grafem
číslo 9.
Kontingenční tabulka pro: n = 19
Pearsonův chí-kvadrát: p = 0,465695
Zvýšila se míra motivace studentů při studiu?
Pohlaví respondentů
Ne – nezvýšila - četnost
Ano – zvýšila - četnost
Všechny skupiny - četnost

Muži
1
9
10

Ženy
2
7
9

Řádkové součty
3
16
19

Tab. 12 Míra motivace studentů při výuce aplikací AutoCADu 2013

Graf 9 Míra motivace studentů při výuce aplikací AutoCADu 2013
Dle zjištěných výsledků, uvedených v tabulce číslo 12 a grafu číslo 9 je naprosto
zřejmé, že VĚTŠINA UČITELŮ DOSPĚLA K ZÁVĚRU, ŽE ZAPOJENÍ
APLIKACÍ AUTOCADU 2013 DO VÝUKY ZÁSADNÍM ZPŮSOBEM ZVYŠUJE
MOTIVACÍ STUDENTŮ KE STUDIU. Výuku vytváření 2D a 3D výkresové
dokumentace v systému AutoCAD 2013 je tedy možné označit za velmi vhodný
nástroj pro zvyšování motivace studentů při studiu předmětů zaměřených na ICT
či matematiky a chemie. Dále je možné říci, že neexistuje statisticky významný
rozdíl (p=0,465695) mezi četnostmi odpovědí mužů a žen. Muži i ženy shodně
prohlašují, že výuka aplikací AutoCADu 2013 zvýšila motivovanost studentů
a zjištěné výsledky je tedy možné označit za nezávislé na pohlaví.
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5.3.3 Míra obtížnosti učiva zaměřeného na výuku aplikací AutoCADU
2013
Třetí zkoumanou oblastí byla skutečnost, zda z pohledů učitelů měli studenti závažnější
problémy s probíranou látkou. Učitelé měli tedy možnost posoudit, zda je obtížnost
učiva přiměřená cílové skupině studentů a zda je tedy možné tento tematický celek
zařadit do výuky plošně. Souhrn výsledků jejich odpovědí je demonstrován níže
uvedenou tabulkou číslo 13 a grafem číslo 10.
Kontingenční tabulka pro: n = 19
Pearsonův chí-kvadrát: p = 0,46643
Měli studenti závažnější problémy s probíranou látkou?
Pohlaví respondentů
Ne – neměli - četnost
Ano – měli - četnost
Všechny skupiny - četnost

Muži
10
0
10

Ženy
6
3
9

Řádkové součty
16
3
19

Tab. 13 Míra obtížnosti učiva zaměřeného na výuku aplikací AutoCADU 2013

Graf 10 Míra obtížnosti učiva zaměřeného na výuku aplikací AutoCADU 2013
Dle zjištěných výsledků, uvedených v tabulce číslo 13 a grafu číslo 10 je naprosto
zřejmé, že VĚTŠINA UČITELŮ ODMÍTLA, ŽE BY STUDENTI MĚLI
S PROBÍRANOU LÁTKOU ZÁVAŽNĚJŠÍ PROBLÉMY a tudíž výuku aplikací
AutoCADu 2013 považují za přiměřenou cílové skupině studentů 1. až 2. ročníku
víceletých gymnázií. Dále je možné konstatovat, že neexistuje statisticky významný
rozdíl (p=0,46643) mezi četnostmi odpovědí mužů a žen. Muži i ženy shodně
prohlašují, že studenti neměli závažnější problémy s chápáním probírané látky.
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5.3.4 Preference samostatné práce s ukázkovými příklady
Další zkoumanou oblastí byla skutečnost, zda učitelé zaznamenali zájem ze strany
studentů o to, aby mohli v co největší míře samostatně pracovat s ukázkovými příklady,
které mohli studenti samostatně upravovat či dotvářet. Ukázkové příklady představují
jednoduché projekty, kdy je možné pomocí metod projektové výuky je dále
rozpracovávat a vytvářet řešitelské týmy. Souhrn výsledků odpovědí učitelů je
demonstrován níže uvedenou tabulkou číslo 14 a grafem číslo 11.
Kontingenční tabulka pro: n = 19
Pearsonův chí-kvadrát: p = 0,462529
Preferovali studenti samostatnou práci s ukázkovými příklady?
Pohlaví respondentů
Ne – nepreferovali - četnost
Ano – preferovali - četnost
Všechny skupiny - četnost

Muži
5
5
10

Ženy
6
3
9

Řádkové součty
11
8
19

Tab. 14 Preference samostatné práce s ukázkovými příklady

Graf 11 Preference samostatné práce s ukázkovými příklady
Dle zjištěných výsledků, uvedených v tabulce číslo 14 a grafu číslo 11 je zřejmé, že
VĚTŠINA UČITELŮ VYPOZOROVALA, ŽE STUDENTI PREFERUJÍ SPÍŠE
FRONTÁLNÍ ČI SKUPINOVOU PRÁCI S UKÁZKOVÝMI PŘÍKLADY. Dále je
možné konstatovat, že neexistuje statisticky významný rozdíl (p=0,462529) mezi
četnostmi odpovědí mužů a žen.

89

5.3.5 Preference frontální výuky s cvičnými příklady
Pátou zkoumanou oblastí byla skutečnost, zda učitelé pozorovali při výuce aplikací
AutoCADu 2013 skutečnost, že při cvičných příkladech studenti preferovali frontální
formu výuky namísto samostatné práce. Cvičné příklady umožňují procvičovat
a v praktických výkresech demonstrovat jednotlivé teoretické části učiva. Souhrn
výsledků odpovědí učitelů je demonstrován níže uvedenou tabulkou číslo 15 a grafem
číslo 12.
Kontingenční tabulka pro: n = 19
Pearsonův chí-kvadrát: p = 0,875975
Preferovali studenti frontální část výuky s cvičnými příklady?
Pohlaví respondentů
Ne – nepreferovali - četnost
Ano – preferovali - četnost
Všechny skupiny - četnost

Muži
3
7
10

Ženy
3
6
9

Řádkové součty
6
13
19

Tab. 15 Preference frontální výuky s cvičnými příklady

Graf 12 Preference frontální výuky s cvičnými příklady
Dle zjištěných výsledků, uvedených v tabulce číslo 15 a grafu číslo 12 je naprosto
zřejmé, že ZNAČNÁ VĚTŠINA UČITELŮ VYPOZOROVALA ZÁJEM
STUDENTŮ O PRÁCI S CVIČNÝMI PŘÍKLADY FORMOU FRONTÁLNÍ
VÝUKY. Učitel tedy mohl studentům demonstrovat jednotlivé aplikace osvojené
teorie, které později studenti samostatně uplatňovali při další práci. Dále je opět
možné konstatovat, že neexistuje statisticky významný rozdíl (p=0,875975) mezi
četnostmi odpovědí mužů a žen, kdy muži i ženy shodně prohlašují, že studenti
preferovali především frontální formu výuky.
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5.3.6 Rozvoj znalostí o ICT při výuce aplikací AutoCADu 2013
Další zkoumanou oblastí byla skutečnost, zda učitelé vypozorovali, že výuka počítačem
podporovaného kreslení rozvíjí u studentů jejich znalosti. V tomto případě se ale
nejednalo pouze o znalosti související přímo s výukou aplikací AutoCADu 2013, ale
obecně s problematikou ICT, kdy se očekávalo, že výuka této problematiky vytvoří
u studentů poznatkové vazby i s jinými tématy. Souhrn výsledků odpovědí učitelů je
demonstrován níže uvedenou tabulkou číslo 16 a grafem číslo 13.
Kontingenční tabulka pro: n = 19
Pearsonův chí-kvadrát: p = 0,329722
Rozvíjí u studentů výuka počítačem podporovaného kreslení znalosti?
Pohlaví respondentů
Ne – nerozvíjí znalosti - četnost
Ano – rozvíjí znalosti - četnost
Všechny skupiny - četnost

Muži
1
9
10

Ženy
0
9
9

Řádkové součty
1
18
19

Tab. 16 Rozvoj znalostí o ICT při výuce aplikací AutoCADU 2013

Graf 13 Rozvoj znalostí o ICT při výuce AutoCADU 2013
Dle zjištěných výsledků, uvedených v tabulce číslo 16 a grafu číslo 13 je naprosto
zřejmé, že VŠICHNI UČITELÉ VYPOZOROVALI, ŽE VÝUKA APLIKACÍ
AUTOCAD 2013 ROZVÍJÍ U STUDENTŮ ZNALOSTI I V JINÝCH OBORECH
ICT. Dále je možné konstatovat, že tato zjištění (p=0,329722) jsou nezávislá na
pohlaví učitelů, kdy muži i ženy se na tomto výsledku shodují.
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5.3.7 Rozvoj dovedností při práci s ICT při výuce aplikací AutoCADu
2013
Sedmou zkoumanou oblastí byla skutečnost, zda učitelé vypozorovali, že výuka
Aplikací AutoCADu 2013 rozvíjí u studentů jejich dovednosti. I v tomto případě se ale
nejednalo pouze o dovednosti související přímo s výukou matematiky či chemie, ale
obecně s problematikou využití ICT, kdy se očekávalo, že výuka problematiky aplikací
AutoCADu vytvoří u studentů dovednostní vazby i s jinými tématy. Souhrn výsledků
odpovědí učitelů je demonstrován níže uvedenou tabulkou číslo 17 a grafem číslo 14.
Kontingenční tabulka pro: n = 19
Pearsonův chí-kvadrát: p = 0,329722
Rozvíjí u studentů výuka počítačem podporovaného kreslení dovednosti?
Pohlaví respondentů
Ne – nerozvíjí dovednosti - četnost
Ano – rozvíjí dovednosti - četnost
Všechny skupiny - četnost

Muži
1
9
10

Ženy
0
9
9

Řádkové součty
1
18
19

Tab. 17 Rozvoj dovedností při práci s ICT při výuce aplikací AutoCADu 2013

Graf 14 Rozvoj dovedností při práci s ICT při výuce aplikací AutoCADu 2013
Dle zjištěných výsledků, uvedených v tabulce číslo 17 a grafu číslo 13 je naprosto
zřejmé, že VŠICHNI UČITELÉ VYPOZOROVALI, ŽE VÝUKA APLIKACÍ
AUTOCADU 2013 ROZVÍJÍ U STUDENTŮ DOVEDNOSTI I V JINÝCH
OBORECH ICT. Dále je možné konstatovat, že tato zjištění (p=0,329722) jsou
nezávislá na pohlaví učitelů, kdy muži i ženy se na tomto výsledku shodují.
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5.3.8 Rozvoj pozitivních názorů a postojů k technice při výuce
aplikací AutoCADU 2013
Další zkoumanou oblastí byla skutečnost, zda učitelé vypozorovali, že výuka aplikací
AutoCADu 2013 rozvíjí u studentů jejich pozitivní postoje a názory na techniku.
I v tomto případě se ale nejednalo pouze o názory a postoje související přímo s výukou
tvorby výkresové dokumentace, ale obecně o názory a postoje k technickým zařízením
a technickému vzdělávání. Souhrn výsledků odpovědí učitelů je demonstrován níže
uvedenou tabulkou číslo 18 a grafem číslo 15.
Kontingenční tabulka pro: n = 19
Pearsonův chí-kvadrát: p = 0,875975
Rozvíjí u studentů výuka počítačem podporovaného kreslení u studentů
hodnotovou orientaci či jejich postoje?
Pohlaví respondentů
Ne – nerozvíjí postoje - četnost
Ano – rozvíjí postoje - četnost
Všechny skupiny - četnost

Muži
3
7
10

Ženy
3
6
9

Řádkové součty
6
13
19

Tab. 18 Rozvoj pozitivních názorů a postojů k technice při výuce aplikací AutoCADU

Graf 15 Rozvoj pozitivních názorů a postojů k technice při výuce aplikací AutoCADU
Dle zjištěných výsledků, uvedených v tabulce číslo 18 a grafu číslo 15 je zřejmé, že
VĚTŠINA UČITELŮ VYPOZOROVALI, ŽE VÝUKA APLIKACÍ AUTOCADU
2013 ROZVÍJÍ U STUDENTŮ POSTOJE A HODNOTOVOU ORIENTACI
K TECHNICE. Dále je možné konstatovat, že neexistuje statisticky významný
rozdíl (p=0,875975) mezi četnostmi odpovědí mužů a žen, a muži i ženy shodně
prohlašují, že výuka aplikací AutoCADu 2013 rozvíjí postoje a hodnotovou
orientaci studentů k technice.
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5.3.9 Rozvoj tvořivosti a představivosti při výuce aplikací AutoCADu
2013
Devátou zkoumanou oblastí byla skutečnost, zda učitelé vypozorovali, že výuka aplikací
AutoCADu 2013 rozvíjí u studentů jejich tvořivost a představivost. Tvořivost
a představivost je jednou z velmi důležitých složek osobnosti člověka a tedy nutné ji
neustálými podněty rozvíjet a pěstovat. Souhrn výsledků odpovědí učitelů je
demonstrován níže uvedenou tabulkou číslo 19 a grafem číslo 16.
Kontingenční tabulka pro: n = 19
Pearsonův chí-kvadrát: p = 0,278821
Rozvíjí u studentů výuka počítačem podporovaného kreslení tvořivost a
představivost?
Pohlaví respondentů
Ne – nerozvíjí tvořivost - četnost
Ano – rozvíjí tvořivost - četnost
Všechny skupiny - četnost

Muži
0
10
10

Ženy
1
8
9

Řádkové součty
1
18
19

Tab. 19 Rozvoj tvořivosti a představivosti při výuce aplikací AutoCADu 2013

Graf 16 Rozvoj tvořivosti a představivosti při výuce aplikací AutoCADu 2013
Dle zjištěných výsledků, uvedených v tabulce číslo 19 a grafu číslo 16 je naprosto
zřejmé, že VŠICHNI UČITELÉ VYPOZOROVALI, ŽE VÝUKA APLIKACÍ
AUTOCADU 2013 ROZVÍJÍ U STUDENTŮ TVOŘIVOST A PŘEDSTAVIVOST.
Dále je možné konstatovat, že tato zjištění (p=0,278821) jsou nezávislá na pohlaví
učitelů, kdy muži i ženy se na tomto výsledku shodují.
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5.3.10 Schopnost samostatně aplikovat AutoCAD 2013 i mimo výuku
Desátou zkoumanou oblastí byla skutečnost, zda učitelé vypozorovali schopnost
studentů používat výstupy výuky aplikací AutoCADu 2013 i mimo rámec výuky.
Učitelé měli tedy možnost odpovědět na otázku, zda jsou studenti schopni samostatně
vytvářet 2D a 3D výkresovou dokumentaci i mimo rámec prezentovaného učiva. Souhrn
výsledků odpovědí učitelů je demonstrován níže uvedenou tabulkou číslo 20 a grafem
číslo 17.
Kontingenční tabulka pro: n = 19
Pearsonův chí-kvadrát: p = 0,905565
Dokážou nyní studenti samostatně aplikovat matematiku a chemii v návaznosti na
výuku počítačem podporovaného kreslení i mimo výuku?
Pohlaví respondentů
Ne – nejsou schopni - četnost
Ano – jsou schopni - četnost
Všechny skupiny - četnost

Muži
2
8
10

Ženy
2
7
9

Řádkové součty
4
15
19

Tab. 20 Schopnost samostatně aplikovat AutoCAD 2013 i mimo výuku

Graf 17 Schopnost samostatně aplikovat AutoCAD 2013 i mimo výuku
Dle zjištěných výsledků, uvedených v tabulce číslo 20 a grafu číslo 17 je naprosto
zřejmé, že VĚTŠINA UČITELŮ VYPOZOROVALA, ŽE VÝUKA APLIKACÍ
AUTOCADU 2013 UMOŽNILA STUDENTŮM VYTVÁŘET 2D A 3D
VÝKRESOVOU DOKUMENTACI I MIMO RÁMEC VÝUKY. Dále je možné
konstatovat, že tato zjištění (p=0,905565) jsou nezávislá na pohlaví učitelů, kdy
muži i ženy se na tomto výsledku shodují.
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5.3.11 Míra rozvoje chápání principů fungování výpočetní techniky
Další zkoumanou oblastí byla skutečnost, zda učitelé vypozorovali, že výuka aplikací
AutoCADu 2013 umožnila studentům lépe pochopit principy fungování výpočetní
techniky. Učitelé tedy mohli odpověď na otázku, zda výuka vytváření 2D a 3D
výkresové dokumentace rozvíjí mezipředmětové vazby a je tedy vhodným doplňkem
výuky v rámci i jiných předmětů. Souhrn výsledků odpovědí učitelů je demonstrován
níže uvedenou tabulkou číslo 21 a grafem číslo 18.
Kontingenční tabulka pro: n = 19
Pearsonův chí-kvadrát: p = 0,514585
Chápou nyní studenti lépe principy fungování výpočetní techniky?
Pohlaví respondentů
Ne – nechápou - četnost
Ano – chápou - četnost
Všechny skupiny - četnost

Muži
3
7
10

Ženy
4
5
9

Řádkové součty
7
12
19

Tab. 21 Míra rozvoje chápání principů fungování výpočetní techniky

Graf 18 Míra rozvoje chápání principů fungování výpočetní techniky
Dle zjištěných výsledků, uvedených v tabulce číslo 21 a grafu číslo 18 je naprosto
zřejmé, že VĚTŠINA UČITELŮ VYPOZOROVALA, ŽE STUDENTI CHÁPOU
PRINCIPY FUNGOVÁNÍ VÝPOČETNÍ TECHNIKY LÉPE. Dále je možné
konstatovat, že tato zjištění (p=0,514585) jsou nezávislá na pohlaví učitelů, kdy
muži i ženy se na tomto výsledku shodují.
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5.3.12 Míra zájmu o problematiku aplikací AutoCADU 2013
Další zkoumanou oblastí byla skutečnost, zda učitelé vypozorovali, že výuka vytváření
2D a 3D výkresové dokumentace zvýšila u studentů zájem o problematiku počítačem
podporovaného kreslení. Učitelé tedy mohli odpověď na otázku, zda výuka aplikací
AutoCADu 2013 rozvíjí u studentů zájem o využití výpočetní techniky nejen pro zábavu
a komunikaci, ale také pro tvorbu reálných projektů. Souhrn výsledků odpovědí učitelů
je demonstrován níže uvedenou tabulkou číslo 22 a grafem číslo 19.
Kontingenční tabulka pro: n = 19
Pearsonův chí-kvadrát: p = 0,115037
Zvýšil se zájmem studentů o problematiku počítačem podporovaného kreslení?
Pohlaví respondentů
Ne – nezvýšila - četnost
Ano – zvýšila - četnost
Všechny skupiny - četnost

Muži
0
10
10

Ženy
2
7
9

Řádkové součty
2
17
19

Tab. 22 Míra zájmu o problematiku aplikací AutoCADU 2013

Graf 19 Míra zájmu o problematiku aplikací AutoCADU 2013
Dle zjištěných výsledků, uvedených v tabulce číslo 22 a grafu číslo 19 je zřejmé, že
UČITELÉ VYPOZOROVALI VÝZNAMNÉ A VYSOKÉ ZVÝŠENÍ ZÁJMU
STUDENTŮ O APLIKACE AUTOCADU 2013 a studenti tedy nadále nepreferují
její použití pro komunikaci a zábavu, ale spíše pro tvorbu reálných projektů či
aplikací. Dále je možné konstatovat, že tato zjištění (p=0,115037) jsou nezávislá na
pohlaví učitelů, kdy muži i ženy se na tomto výsledku shodují.
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5.3.13 Vhodnost „Elektronické učebnice aplikací AutoCADU“ pro
výuku
Poslední zde zkoumanou oblastí byla skutečnost, zda učitelé považovali vytvořené
vzdělávací materiály, v podobě „Elektronické učebnice aplikací AutoCADU 2013“ za
vhodné pro výuku. Učitelé tedy měli možnost odpovědět na otázku, zda jim elektronická
interaktivní a multimediální verze učebnice přijde vhodnější než tištěná. Souhrn
výsledků odpovědí učitelů je demonstrován níže uvedenou tabulkou číslo 23 a grafem
číslo 20.
Kontingenční tabulka pro: n = 19
Pearsonův chí-kvadrát: p = 0,278821
Je elektronická verze „Elektronické učebnice aplikací AutoCADU 2013“ vhodným
nástrojem pro výuku?
Pohlaví respondentů
Ne – není vhodná - četnost
Ano – je vhodná - četnost
Všechny skupiny - četnost

Muži
0
10
10

Ženy
1
8
9

Řádkové součty
1
18
19

Tab. 23 Vhodnost „Elektronické učebnice aplikací AutoCADU 2013“ pro výuku

Graf 20 Vhodnost „Elektronické učebnice aplikací AutoCADU 2013“ pro výuku
Dle zjištěných výsledků, uvedených v tabulce číslo 23 a grafu číslo 20 je naprosto
zřejmé, že DRTIVÁ VĚTŠINA UČITELŮ POVAŽOVALA POUŽITÉ VÝUKOVÉ
MATERIÁLY VE FORMĚ INTERAKTIVNÍ A MULTIMEDIÁLNÍ
„ELEKTRONICKÉ UČEBNICE APLIKACÍ AUTOCADU 2013“ ZA VHODNÉ.
Dále je možné konstatovat, že neexistuje statisticky významný rozdíl (p=0,278821)
mezi četnostmi odpovědí mužů a žen. Muži i ženy považují vytvořené vzdělávací
materiály za vhodné a neliší se v preferencích svých odpovědí.
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5.4 SHRNUTÍ NÁZORŮ A POSTOJŮ ÚČASTNÍKŮ
VZDĚLÁVÁNÍ NA VÝUKU APLIKACÍ POZNATKŮ
Z MATEMATIKY A CHEMIE ZA VYUŽITÍ
POČÍTAČEM PODPOROVANÉHO KRESLENÍ
Z výsledků provedeného výzkumného šetření vyplývá, že studenti hodnotí výuku
tematického celku „Aplikace poznatků z matematiky a chemie za využití počítačem
podporovaného kreslení v prostředí systému AutoCAD 2013“ jako lépe zvládnutelnou
a méně obtížnou než výuku jiných tematických celků zaměřených na ICT či matematiku
a chemii a také ve vysoké míře chápou potřebu a nutnost tohoto vzdělávání. Výsledky
této části šetření je tedy možné shrnout do těchto bodů:
•

•

•

•

•

•

•

Více než dvě třetiny studentů (73 %) víceletých gymnázií výuka aplikací
AutoCADu 2013 a s tím spojená tvorba 2D a 3D výkresové dokumentace
zaujala, přičemž ale chlapce zaujala problematika aplikací AutoCADu 2013
prokazatelně více než dívky.
Většině studentů (73 %) víceletých gymnázií připadá výuka AutoCADu 2013
jako méně obtížná, respektive snadnější než ostatní tematické celky zaměřené na
ICT či na matematiku a chemii. Dívky považují výuku aplikací AutoCADu 2013
a s tím spojenou tvorbu 2D a 3D výkresové dokumentace za obtížnější než
chlapci.
Pouze necelá třetina studentů (32 %) by se ráda dále vzdělávala v problematice
aplikací AutoCADu 2013 a s tím spojenou tvorbou 2D a 3D výkresové
dokumentace. Dívky další vzdělávání v oblasti tvorby 2D a 3D výkresové
dokumentace odmítají častěji než chlapci.
Studenti částečně chápou potřebu výuky aplikací AutoCADu 2013 a s tím
spojenou tvorbu 2D a 3D výkresové dokumentace, protože téměř více než jedna
třetina (34 %) z nich uvedla, že budou tuto problematiku potřebovat v dalším
vzdělávání. Dívky vnímají problematiku aplikací AutoCADu 2013 pro jejich
další studium jako méně důležitou a chlapci naopak vnímají tito problematiku
pro jejich další studium jako důležitější.
Studenti chápou potřebu výuky aplikací AutoCADu 2013 a s tím spojenou
tvorbu 2D a 3D výkresové dokumentace, protože téměř polovina (42 %) z nich
uvedla, že výstupy této výuky využijí v dalším životě. Chlapci pak významně
častěji připouštějí, že aplikace AutoCADu 2013 pro ně bude mít větší přínos než
pro dívky.
Většina studentů (54 %) nyní chápe principy fungování výpočetní techniky lépe,
než tomu bylo před realizací výuky aplikací AutoCADu 2013. Dále je možné
konstatovat, že neexistuje statisticky významný rozdíl mezi četnostmi odpovědí
dívek a chlapců.
Drtivá většina studentů (85 %) považovala použité výukové materiály ve formě
interaktivní a multimediální „Elektronické učebnice aplikací AutoCADu 2013“
za vhodné. Dívky i chlapci považují poskytnuté vzdělávací materiály za vhodné
a neliší se v preferencích svých odpovědí.

Podobně pedagogičtí pracovníci (učitelé) hodnotí výuku aplikací AutoCADu 2013
a s tím spojenou tvorbu 2D a 3D výkresové dokumentace, jako velmi potřebnou
a nutnou pro další rozvoj kompetencí studentů v oblasti využití ICT, matematice
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a chemii, či v jejich dalším vzdělávání či životě. Deklarují také tu skutečnost, že výuka
tematického celku „Aplikace poznatků z matematiky a chemie za využití počítačem
podporovaného kreslení v prostředí systému AutoCAD 2013“ poskytuje studentům
hlubší vhled do principů fungování výpočetní techniky. Výsledky této části šetření je
tedy možné shrnout do těchto bodů:
•
•

•

•

•
•

•

•

•

•

Drtivá většina učitelů (95 %) uvedla, že výuka aplikací AutoCADu 2013 a s tím
spojená tvorba 2D a 3D výkresové dokumentace studenty zaujala. Muži i ženy
shodně prohlašují, že aplikace AutoCADu 2013 studenty zaujala.
Většina učitelů (82 %) dospěla k závěru, že zapojení výuky aplikací AutoCADu
2013 do výuky zásadním způsobem zvyšuje motivací studentů ke studiu. Muži
i ženy shodně prohlašují, že výuka aplikací AutoCADu 2013 a s tím spojená
tvorba 2D a 3D výkresové dokumentace zvýšila motivovanost studentů
a zjištěné výsledky je tedy možné označit za nezávislé na pohlaví.
Naprostá většina učitelů (84%) odmítla, že by studenti měli s probíranou látkou
závažnější problémy a tudíž výuku aplikací AutoCADu 2013 a s tím spojenou
tvorbu 2D a 3D výkresové dokumentace považují za přiměřenou cílové skupině
studentů 1. až 2. ročníku víceletých gymnázií. Muži i ženy shodně prohlašují, že
studenti neměli závažnější problémy s chápáním probírané látky.
Většina učitelů (58 %) vypozorovala, že studenti preferují spíše frontální či
skupinovou práci s ukázkovými příklady a nechtějí je tedy upravovat či dotvářet
samostatně. Podle učitelů mužů studenti častěji preferovali samostatnou práci
než u učitelů žen.
Značná většina učitelů (64 %) vypozorovala zájem studentů o práci s cvičnými
příklady formou frontální výuky. Muži i ženy shodně prohlašují, že studenti
preferovali především frontální formu výuky.
Drtivá většina učitelů (95 %) vypozorovala, že výuka aplikací AutoCADu 2013
a s tím spojená tvorba 2D a 3D výkresové dokumentace rozvíjí u studentů
znalosti i v jiných oborech ICT či matematice a chemii. Tato zjištění jsou
nezávislá na pohlaví učitelů, kdy muži i ženy se na tomto výsledku shodují.
Drtivá většina učitelů (95 %) vypozorovala, že výuka aplikací AutoCADu 2013
a s tím spojená tvorba 2D a 3D výkresové dokumentace rozvíjí u studentů
dovednosti i v jiných oborech ICT či matematice a chemii. Tato zjištění jsou
nezávislá na pohlaví učitelů, kdy muži i ženy se na tomto výsledku shodují.
Více než dvě třetiny učitelů (68 %) vypozorovalo, že výuka aplikací AutoCADu
2013 a s tím spojená tvorba 2D a 3D výkresové dokumentace rozvíjí u studentů
postoje a hodnotovou orientaci k technice a technickým oborům. Muži i ženy
shodně prohlašují, že výuka aplikací AutoCADu 2013 rozvíjí postoje
a hodnotovou orientaci u studentů.
Drtivá většina učitelů (95 %) taktéž vypozorovala, že výuka aplikací AutoCADu
2013 a s tím spojená tvorba 2D a 3D výkresové dokumentace rozvíjí u studentů
tvořivost a představivost. Tato zjištění jsou nezávislá na pohlaví učitelů, kdy
muži i ženy se na tomto výsledku shodují.
Naprostá většina učitelů (79 %) vypozorovala, že výuka aplikací AutoCADu
2013 umožnila studentům vytvářet 2D a 3D výkresovou dokumentaci i mimo
rámec výuky. Tato zjištění nezávislá na pohlaví učitelů, kdy muži i ženy se na
tomto výsledku shodují.
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•

•

•

Většina učitelů (63 %) vypozorovala, že studenti chápou principy fungování
výpočetní techniky lépe, než před zahájením výuky aplikací AutoCADu 2013.
Tato zjištění jsou nezávislá na pohlaví učitelů, kdy muži i ženy se na tomto
výsledku shodují.
Učitelé vypozorovali výrazné a vysoké (89 %) zvýšení zájmu studentů o tvorbu
2D a 3D výkresové dokumentace a technické aplikace této problematiky.
Studenti tedy preferují použití výpočetní techniky méně pro komunikaci
a zábavu a více pro tvorbu reálných projektů či aplikací. Tato zjištění jsou
nezávislá na pohlaví učitelů, kdy muži i ženy se na tomto výsledku shodují.
Drtivá většina učitelů (95 %) považuje použité výukové materiály ve formě
interaktivní a multimediální „Elektronické učebnice aplikací AutoCADU 2013“
za vhodné. Muži i ženy považují vytvořené vzdělávací materiály za vhodné
a neliší se v preferencích svých odpovědích.
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6

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE – PŘEDMĚT
POZOROVÁNÍ, VLASTNÍ POZOROVÁNÍ
A ANALÝZA VÝUKY POČÍTAČEM
PODPOROVANÉHO TECHNICKÉHO
KRESLENÍ

Společný projekt Katedry technické a informační výchovy PdF UP v Olomouci a
partnerských gymnázií CAD - počítačem podporované technické kreslení do škol
s registračním číslem CZ.1.07/1.1.26/02.0091 byl primárně zaměřen na podporu inovace
a zkvalitnění výuky realizované na gymnáziích v oblasti praktické aplikace matematiky
a chemie do počítačem podporovaného technického kreslení a konstruování. Inovace
výuky byla zaměřena na praktické uplatňování teoretické báze získaných poznatků při
řešení aplikačních či vizualizačních úloh. Samotným řešením projektu došlo k vytvoření
nového vyučovacího tematického celku "Aplikace matematiky a chemie s využitím
technického počítačového kreslení" v rozsahu 10 vyučovacích jednotek. Každý
tematický celek byl zaměřen na praktickou aplikaci teoretických znalostí žáků,
získaných při studiu matematiky a chemie do oblasti počítačem podporovaného
technického kreslení a konstruování. Výrazným přínosem projektu byl též rozvoj
mezipředmětových vazeb mezi jednotlivými předměty podporovaných oblastí:
matematická, chemická, biologická i fyzikální, a také popularizace technických disciplin
s přesahem k většímu zájmu žáků o studium na vysokých školách technického typu.
Dalším z cílů projektu bylo mimo jiné i zmapování, v jakém rozsahu a hloubce došlo
aktivní účastí v jednotlivých etapách realizace k rozšíření a prohloubení odborných a
didaktických znalostí a dovedností učitelů vyučujících technicky zaměřené předměty.
Ke splnění tohoto cíle byly nasměrovány dvě klíčové aktivity projektu. Klíčová aktivita
03 (tvorba vzdělávacího modulárního systému pro jednotlivé tematické celky
"Aplikace…* 1" a příprava podmínek pro jejich pilotní ověření ve výuce), a následně
klíčová aktivita 04 (pilotní ověřování a evaluace tematických celků "Aplikace…*" v
rámci reálných podmínek výuky). Klíčová aktivita 03 probíhala od 1. 11. 2013 do 31. 1.
2014, klíčová aktivita 04 byla následně realizována od 1. 2. 2014 do 30. 8. 2014, obě
pak byly primárně zaměřeny na pilotní zavádění výuky počítačem podporovaného
technického kreslení a konstruování do vyučování partnerských gymnázií a jejich
následnou evaluaci.
Jako nejvhodnější byla pro zmapování, verifikaci monitorovacích indikátorů, kontrolu a
evaluaci pilotního ověřování vybrána a implementována metoda pozorování 2, která je
1
2

Kompletní názvy jednotlivých výukových modulů (tematických celků) jsou uvedeny v tabulce číslo 1
Druhy pozorování podle Podlahové:
•
prvotní – za účelem seznámení s novým jevem nebo procesem;
•
druhotné – za účelem ověření hypotéz vzniklých z prvotního pozorování;
•
přímé – bezprostřední (i skryté – kamerou, jednostranným zrcadlem);
•
nepřímé – studium záběrů natočených dříve, dokumentů, záznamů přímého pozorování, prostřednictvím jiných
osob;
•
krátkodobé – k praktickým účelům v každodenní praxi;
•
dlouhodobé - jako prostředek systematického výzkumu;
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v pedagogické praxi nejstarší a nejužívanější (často doprovází jiné metody), a bývá
autory definována jako cílevědomé, záměrné, plánovité, soustavné a organizované
vnímání pedagogických jevů a procesů. Podmínkou úspěšného pozorování je podle
Podlahové (2009) mimo jiné respektování spontánního průběhu vyučovací jednotky ze
strany pozorovatele, nevtíravost pozorovatele a nenápadnost pozorování. Předpokladem
úspěchu a validity výsledků je následně také podle Podlahové (2009) připravenost a
soustředěnost pozorovatele, předem stanovená hlediska pozorování, objektivita,
okamžitý záznam (protokol, fotoaparát).
Pro potřeby projektu byla metoda pozorování, jako vybraný druh empirického,
kvantitativního, pedagogického výzkumu koncipována a implementována jako
prvotní, přímé, krátkodobé, vnější a zjevné pozorování, a zařazena jako
neoddělitelná součást KA 04 projektu „CAD - počítačem podporované technické
kreslení do škol“.
Samotný předmět prvotního, přímého, krátkodobého, vnějšího a zjevného pozorování
byl formulován jeho cílem a záměrem. Šlo tedy o zaznamenávání a míru začlenění
vhodných prvků a postupů zážitkové pedagogiky do systému forem, metod a prostředků
vyučování do celkového systému vyučovací hodiny (jednotky) na zapojených
partnerských gymnáziích, dále o monitoring systému práce učitele ve vyučovací hodině,
systému práce žáka při učení a praktické řešení jednotlivých odborných technických
úkolů s přihlédnutím k prostorovým možnostem.
K tomuto účelu jsme jako prvotní pramen informací využili Evaluační dotazníky
vzniklé při informativních návštěvách partnerských základních škol a pedagogický
deník autora, ve kterém byly zaznamenány všechny informace z jednotlivých
pozorování vyučovacích hodin (jednotek). Pro rozšíření informací, zvýšení validity
hodnocení a eliminaci subjektivních vlivů byl sestaven jednotný protokol pozorování
(pozorovací arch), zaměřený na hlavní proměnné kategorie vyučovacího procesu se
zakomponováním požadavků na rozbor a hodnocení vyučovací jednotky tak, jak je ve
své práci uvádí Klapal 3. Struktura protokolu byla pro potřeby této práce upravena.
Z důvodu ochrany osobních údajů nebyla záměrně uvedena jména a příjmení
vyučujících. Kategorie, které nemají přímý vliv na zkoumanou problematiku, byly
vypuštěny, ty které z hlediska zkoumané problematiky disponují vysokým výpovědním
potenciálem, byly rozpracovány s důrazem na kategorii implementace prvků zážitkové
•
vnější – pozorovatele není účastníkem pozorovaného děje, jen pozoruje a zaznamenává;
•
vnitřní – „hraje“ s nimi;
•
zjevné – pozorovaní o něm vědí (jak při vnějším tak při vnitřním).
3 Struktura protokolu pozorování podle Klapala (zkrácený přehled hlavních kategorií bez detailního rozpracování):
Záhlaví (škola, předmět, ročník, třída, jméno vyučujícího, téma, datum).
1. Vyučovací hodina.
2. Cíl vyučovací hodiny.
3. Organizace vyučovací hodiny.
4. Průběh vyučovací hodiny.
5. Obsah – metodické ztvárnění učiva.
6. Použité metody a postupy.
7. Využití pomůcek.
8. Styl učitelovy práce.
9. Činnost učitele.
10. Činnost žáků.
11. Klima ve třídě.
12. Prostředí výuky.
13. Učitelova příprava na vyučování.
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pedagogiky. Závěrem byla zařazena položka „příklady dobré praxe“, která popisuje
inovativní momenty vysledované v rámci vybraných pozorování.
Výzkumné šetření bylo uskutečněno na 6 zapojených partnerských gymnáziích v rámci
konceptu informativních evaluačních návštěv (Gymnázium Olomouc Čajkovského,
Gymnázium Hranice, Cyrilometodějské gymnázium Prostějov, Gymnázium Jana
Opletala Litovel, Gymnázium Šternberk a Gymnázium Uničov) v období od 21. března
2014 do 16. dubna 2014. Cílovou skupinou informativních návštěv a pozorování pilotní
výuky bylo 12 učitelů (metodiků projektu CAD) a 147 zapojených žáků, přičemž se
uskutečnilo celkem 13 samostatných pozorování ve vyučovacích hodinách (jednotkách)
dle platného rozvrhu hodin, s následnou analýzou výuky počítačem podporovaného
technického kreslení a konstruování, tedy minimálně 1 pozorování výuky u každého
učitele (metodika).
Hlavním cílem prvotního, přímého, krátkodobého, vnějšího a zjevného pozorování bylo
detailně se seznámit s vyučovacím stylem učitelů, jeho změnami v souvislosti s aplikací
vhodných postupů vyučování jako nástroje vzdělávání využívajícího počítačovou
techniku, dále popsat a zhodnotit vyučovací metody, organizační formy a technologii
vzdělávání (učební pomůcky), které učitelé při vyučování využívají. Dále posoudit
jejich adekvátnost, efektivnost a vhodnost pro dosažení vytýčených cílů vyučování, a
zhodnotit tyto cíle z hlediska jejich přiměřenosti, komplexnost, konzistentnosti a
kontrolovatelnosti. Dílčím cílem tohoto empirického, kvantitativního, pedagogického
výzkumu bylo mimo jiné rozpoznání a popis jedinečných jednotlivostí každé přímo
pozorované vyučovací hodiny (jednotky) učitelem koncipované a realizované
v návaznosti na jeho vyučovací styl a následný výklad, který může posloužit jako
základní přehled, pomůcka, metodika, nebo vzor, chceme-li portfolio v didaktické praxi
ověřených námětů a doporučení pro práci učitele, který se připravuje, nebo již aplikuje
nové přístupy výuky počítačem podporovaných technických disciplin do svého
vyučování.
Aby bylo pozorováním dosaženo validních výsledků, muselo být realizováno v souladu
s pedagogickou vědou a splňovat určité požadavky. Po prostudování a vyhodnocení
pramenů jsme jako vodítko pro naše přímé pozorování vybrali, zapracovali a uplatňovali
ty požadavky, které ve své práci uvádí Klapal (2006):
1. Musí být plánovité - má svůj plán, který vychází z časově tematického plánu a
rozvrhu učitele, v jehož hodinách budeme pozorování konat.
2. Musí být systematické - adekvátně k plánu naplánujeme i systém zaznamenávání
získaných poznatků, jejich vyhodnocení a „vytěžení“ pro naši potřebu.
3. Musí být cílevědomé - při každém pozorování se zaměříme především na jeden
určitý prvek, na určitý cíl, jenž je pozorovateli předem známý, a pozorovatel
přesně ví, co a jak bude pozorovat.
4. Musí respektovat spontánní průběh vyučovací jednotky – pozorovatel musí
pracovat nevtíravě a co nejvíce nenápadně.
5. Musí být co nejvíce objektivní 4.
4

Podle Klapala je objektivita nejvíce podmíněna těmito faktory:
a) odbornou úrovní pozorovatele;
b) jeho praxí a zkušenostmi;
c) úrovní jeho pozorovacích dovedností, postřehem, osobní zaměřeností (vlastním vztahem k hodnocenému
vyučovacímu předmětu);
d) vztahem k hodnocenému vyučujícímu, technickými možnostmi pozorovatele;
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Samostatnému prvotnímu, přímému, krátkodobému, vnějšímu a zjevnému pozorování
předcházela přípravná fáze, probíhající od 1. 2. 2014 do 20. 3. 2014, ve které jsme se
detailně seznámili s jednotlivými vypracovanými výukovými moduly (tematickými
celky) "Učebnice aplikací matematiky a chemie s využitím technického
počítačového kreslení", které v průběhu KA 03 vytvořili jednotliví učitelé, a které byly
následně v rámci informativních návštěv pozorovány. Stanovili jsme cíle pozorování,
ujasnili systém, jakým bude každé jednotlivé pozorování samostatně písemně a
fotograficky zaznamenáváno do protokolu pozorování (pozorovacího archu), konkrétně
jde o „Evaluační dotazník uplatnění tematického celku „Aplikace matematiky a chemie
s využitím technického počítačového kreslení ve výuce z pohledu didaktiků UP“ 5 a
pedagogický deník 6. V neposlední řadě jsme také stanovili, jak výsledky uskutečněného
pozorování použijeme.
V našem konkrétním případě se jedná o míru začlenění vhodných postupů a principů
zážitkové pedagogiky a principů neformálního a informálního vzdělávání do
systému forem, metod a prostředků vyučování technických předmětů na zapojených
partnerských gymnáziích, hlubší pochopení problematiky výuky počítačem
podporovaného technického kreslení a konstruování, a jeho lepší praktické uchopení,
k čemuž má sloužit námi předložený sumář fotografií, postřehů a poznámek, které jsme
pro tyto účely seřadili do přehledného souhrnného přehledu, který naleznete v další části
naší práce.
V návaznosti na systém vykazovaných indikátorů projektu CAD se pozorování
uskutečnilo výlučně v rámci předmětů spojených s ovládáním a využíváním výpočetní
techniky, což pro naši práci poskytuje dostatečně reprezentativní vzorek. Předešlé se
stalo také východiskem pro uspořádání a sestavení komentovaných „Příkladů dobré
praxe“, v nichž bylo za kritérium pořadí jednotlivých pozorování zvoleno datum
uskutečnění informativní návštěvy na zapojeném partnerském gymnáziu.
V následující tabulce z důvodu lepší orientace a rychlejšího vyhledávání požadovaných
informací uvádíme datum pozorování a třídu (část třídy), počet žáků a partnerské
gymnázium, kde pozorování proběhlo, přesný čas daného pozorování, a zkrácený název
výukového modulu (téma) vyučovací hodiny (jednotky), přičemž jsou barevně (šedá)
označeny vyučovací hodiny (jednotky), u nichž byla zpracována zkrácená analýza
pozorování z důvodu paralelního vyučování částí dělených tříd oběma metodiky
současně v různých učebnách s nutností přesunu pozorovatele v rámci probíhající
výuky:

e) způsobem interpretace (výkladu) údajů získaných pozorováním;
f) způsobem sumarizace;
g) vyhodnocení údajů.
5 Autor: Doc. PhDr. Milan Klement, Ph.D., Katedra Technické a informační výchovy PdF UP v Olomouci.
6 Pedagogický deník je vyšší formou záznamu (pozorovacího archu, protokolu pozorování), kam je zpracováván
harmonogram a plán jednotlivých pozorování s uvedením: školy, třídy, předmětu, vyučujícího, data,
předpokládaného učiva, vzdělávacího cíle, výchovného, případně odborného cíle.
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datum pozorování, třída, počet žáků
partnerské gymnázium

čas pozorování

21. 3. 2014, 6. E (víceleté), 8 žáků
08:00 – 08:45
Gymnázium Olomouc Čajkovského
21. 3. 2014, 6. E (víceleté), 7 žáků
08:55 – 09:40
Gymnázium Olomouc Čajkovského
24. 3. 2014, 1. A (čtyřleté), 12 žáků
12:30 – 13:15
Gymnázium Šternberk
24. 3. 2014, 1. A (čtyřleté), 17 žáků
13:20 – 14:05
Gymnázium Šternberk
24. 3. 2014, 5. A (víceleté), 14 žáků
14:05 – 14:50
Gymnázium Šternberk
25. 3. 2014, 1. A (čtyřleté), 15 žáků
08:00 – 09:45
Gymnázium Hranice
25. 3. 2014, 3. A (víceleté), 11 žáků
09:55 – 11:45
Gymnázium Hranice
31. 3. 2014, 2. ročník (víceleté), 14 žáků
09:35 – 10:15
Cyrilometodějské gymnázium Prostějov
31. 3. 2014, 7. ročník (víceleté), 12 žáků
11:30 – 12:15
Cyrilometodějské gymnázium Prostějov
1. 4. 2014, 5. ročník (víceleté), 7 žáků
13:05 – 13:50
Gymnázium Jana Opletala Litovel
1. 4. 2014, 5. ročník (víceleté), 10 žáků
13:55 – 14:40
Gymnázium Jana Opletala Litovel
16. 4. 2014, 2. A (čtyřleté), 10 žáků
10:05 – 10:25
Gymnázium Uničov
16. 4. 2014, 2. A (čtyřleté), 10 žáků
10:30 – 10:50
Gymnázium Uničov
Tab. 24 Sumarizace pozorování

téma
vyučovací
jednotky
VM 04
VM 02
VM 06
VM 06
VM 06
VM 04
VM 05
VM 05
VM 05
VM 05
VM 03
VM 03
VM 03

Poznámka: Pro lepší orientaci a zpřesnění uvádíme kompletní názvy jednotlivých částí
"Učebnice aplikací matematiky a chemie s využitím technického počítačového kreslení"
– Výukových modulů tak, jak jsou stanoveny v řídící dokumentaci projektu CAD:
číslo VM
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

název VM
Aplikace matematiky: základy rovinné geometrie.
Aplikace matematiky: tvorba a základní úprava geometrických obrazců.
Aplikace matematiky: tvorba a pokročilejší úprava rovinných obrazců.
Aplikace matematiky: tvorba a pokročilá úprava rovinných obrazců.
Aplikace matematiky: označování rozměrů rovinných obrazců.
Aplikace matematiky: vyplňování rovinných obrazců.
Aplikace matematiky: základy prostorové geometrie.
Aplikace chemie: vizualizace sloučenin a prvků v prostoru.
Aplikace matematiky: booleovské operace v prostoru.
Aplikace matematiky: rotování a vysunování v prostoru.

Tab. 25 Struktura Elektronické učebnice
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6.1 STRUKTURA, OBSAH A HODNOCENÍ
POZOROVÁNÍ VÝUKY POČÍTAČEM
PODPOROVANÉHO TECHNICKÉHO KRESLENÍ
Níže uvedená šablona protokolu pozorování (pozorovacího archu) ve formě tabulky
následně sloužila jako opora a vodítko při zpracovávání analýzy výuky počítačem
podporovaného technického kreslení a konstruování:
Partnerské gymnázium:
Ročník, třída:
Předmět:
Téma:
Datum a čas pozorování:
Průběh vyučovací hodiny
• krátký popis průběhu a druhu vyučovací hodiny, rozdělení na části
Organizační forma vyučování
• typy a druhy hlavních organizačních forem
• další organizační formy použité uvnitř vyučovací hodiny
Vyučovací metody
• výčet a systém implementace vyučovacích metod
• návaznost metod na zájmy a potřeby žáků
• přínos pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
Technologie vzdělávání
• výčet a systém forem, metod a technik práce učitele
Styl práce učitele
• způsob komunikace a podněcování žáků k práci
• originalita, pružnost, kreativita, vynalézavost
• prostor pro vyjádření žáků, podpora samostatnosti, vedení k sebehodnocení
• pedagogický takt, individuální přístup, adekvátnost tempa práce
• celkový dojem, metodická obratnost
• úroveň aplikace vzdělávacích materiálů do vyučovací hodiny
• míra zakomponování a ovládání technik neformálního a informálního
vzdělávání
• styl vedení žáků
• míra implementace principů zážitkové pedagogiky do vyučování
Činnosti žáků
• výčet a systém organizačních forem, vyučovacích metod a technik s důrazem
na principy zážitkové pedagogiky
• úroveň práce s výukovými materiály a vzorovými příklady
• druh aktivity a samostatnosti
• využití principů zážitkového učení
• kázeň
Prostředí
• praktické řešení prostorových možností
Příklady dobré praxe
Fotodokumentace
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6.2 VÝSLEDKY VYBRANÝCH POZOROVÁNÍ VÝUKY
TECHNICKÉHO POČÍTAČOVÉHO KRESLENÍ A
KONSTRUOVÁNÍ – „PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE“
1. Výukový modul 02 Aplikace matematiky: tvorba a základní úprava
geometrických obrazců.
Gymnázium Olomouc Čajkovského
6. E – víceleté gymnázium
IVT 2
VM 02 - Aplikace matematiky: tvorba a základní úprava geometrických obrazců.
21. 3. 2014, 08:55 - 09:40
Průběh vyučovací hodiny
(didaktik pozoroval druhou polovinu vyučovací jednotky)
• žáci pracují se zadáními a cvičným příkladem na téma ořezávání objektů
• učitelka propojuje teoretický výklad s promítáním připravené prezentace,
kreslením detailů jednotlivých kroků na tabuli, a předváděním reálných
prostorových objektů
• společné úvodní opakování a prověření znalostí již probrané látky formou
individuálních odpovědí na otázky učitelky v lavicích – učitelka používá při
prověření znalostí žáků techniku obrácené instruktáže, např.: „budeš mi
diktovat?“ se zpětnou vazbou, shrnutím a doplněním informací učitelkou
• výklad nové látky učitelky za pomoci předem připravené prezentace s využitím
zdrojů z elektronické „Učebnice“ a výkladu jednotlivých dílčích kroků
• výklad nové látky učitelkou s podporou postupného řešení vzorového příkladu
z elektronické „Učebnice “ s vysvětlením postupu a upozorněním na možná
úskalí
• samostatná práce žáků s individuální dopomocí učitelky na zadání vzorového
příkladu z elektronické „Učebnice“
• zdatnější žáci řeší po vypracování úkolu a jeho kontrole učitelkou samostatně
další příklad z nabídky cvičných příkladů
• méně zdatní žáci řeší příklad svým tempem s využitím vlastních poznámek,
učitelka jim poskytuje informace o dalších krocích a zpětnou vazbu,
upozorňuje na chyby a jejich důsledky
• společné vyhodnocení řešení vzorového příkladu žáky a učitelkou
• závěrečné shrnutí učitelkou a upozornění na nejčastější chyby, zopakování
správného postupu
• vyhodnocení hodiny, dotazy, ukončení hodiny
Organizační forma vyučování
• blok dvou vyučovacích hodin (2 x 45 minut s přestávkou), hodina smíšená
(opakování, výklad, experimentování, procvičování, upevňování), frontální
vyučování, skupinová výuka, partnerská (párová) výuka, individuální
vyučování, samostatná práce žáků
Vyučovací metody
• vysvětlování, předvádění a pozorování, instruktáž, práce s obrazem a
prostorovým objektem, laborování a experimentování, vytváření dovedností,
metoda řešení problémů, výklad (problémový), asistování, dopomoc
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• učitelka při výuce aplikuje techniku „krok za krokem“, tedy vysvětlení,
demonstraci, instruktáž, kontrolu a prověření splnění zadání u každé dílčí části
výuky
• využití techniky “slepé uličky“ a „metody pokusu a omylu“ – popis činnosti
(instruktáž), nákres na tabuli, individuální práce žáků na PC, návrat o krok
zpět, opětovné zpracování zadání správným postupem a s využitím správných
příkazů již bez chyby (upevnění)
• procvičování matematických operací (propočítávání souřadnic) – nepřímé
prověření úrovně znalostí
• skupina žáků plní společně (frontálně s dopomocí) první část úkolů (společný
základ) a následně žáci pracují samostatně s dopomocí a asistováním učitelky
dle svého individuálního tempa
• žáci jsou vedeni ke koncentraci na výklad a instruktáž a následné samostatné
experimentování
Technologie vzdělávání
• počítačová sestava (každý žák pracuje samostatně), zobrazovací plocha, tabule,
křída, multimediální projektor, elektronická „Učebnice“, písemná příprava na
vyučování, drátěný prostorový objekt
Styl práce učitele
• uvolněná pracovní atmosféra, učitelka s žáky komunikuje uvolněně, mají spolu
vytvořený přátelský partnerský vztah, komunikace je nenucená, neformální
otevřená a tvůrčí
• učitelka vhodně podněcuje žáky k aktivní samostatné práci, kontrola plnění
zadání je operativní, doplněná o kontrolní dotazy ze strany učitelky
• nenucené vedení partnerského dialogu s žáky, pružnost a adekvátnost při reakci
na výstupy žáků, zařazeny originální prvky – využití drátěného modelu pro
demonstraci a vysvětlení postupu práce, využití „odmazávání“ částí nákresu na
tabuli jako popis výsledků práce na PC
• učitelka vede žáky k pochopení systému a principů počítačem podporovaného
konstruování, k nenásilnému rozvoji prostorové představivosti, o bezchybné
grafické zpracování cvičného příkladu jde až sekundárně
• učitelka pružně reaguje na potřeby žáků, kreativně využívá různých příkladů,
kreativně zapojila do vyučování širokou škálu metod, technik a pomůcek
• vytvořen dostatečný časový rámec pro samostatnou práci žáků vlastním
tempem a dostatečný čas na zaujetí stanovisek žáků a vyjádření jejich názorů
• vysoká míra pedagogického taktu ve vztahu k nápravě chyb, z komunikace
mezi učitelkou a žáky je zřejmá vysoká úroveň individuálního přístupu
(znalost potřeb a dovedností jednotlivých žáků)
• adekvátní didaktické vedení při vyhledávání zdroje chyby
• učitelka žáky při dopomoci vede k objektivnímu sebehodnocení vlastní práce a
přijmutí odpovědnosti za vlastní práci
• vysoká schopnost implementovat individuální přístup k žákům s rozdílnou
úrovní znalostí, dovedností a zájmu o problematiku počítačem podporovaného
technického kreslení
• metodická obratnost, nasazení a pohotovost učitelky jsou na velmi vysoké
úrovni
• vysoká úroveň aplikace vzdělávacích materiálů do vyučovací hodiny
• učitelka cíleně a efektivně využívá principy zážitkové pedagogiky i techniky
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neformálního a informálního vzdělávání, aplikuje transformační styl vedení
žáků
Činnosti žáků
• aktivita žáků navozená a angažovaná, samostatnost žáků reprodukující,
produkující
• převaha formálního vyučování s prvky informálního, nezáměrného učení
vycházejícího z iniciativy učících se
• týmové a skupinové učení, párová výuka, akční týmové učení, situační a
instruktážní učení, diferencovaná výuky, asistování, dopomoc, kontrola
samostatné práce
• dobrovolný aktivní zájem zkušenějších žáků o samostatnou práci s vzorovým
příkladem s nenuceným získáváním dovedností pro život
• dobrá úroveň vyjadřování při popisování požadavků a potřeb žáků
• dobrá úroveň práce žáků s výukovými materiály a vzorovými příklady
• nenucená sebevýchova, sebepoznávání, a seberozvoj, vysoká míra sociálního
učení se společným aktivním tvůrčím prožitkem žáků
Prostředí
• počítačová učebna bez prostorových úprav
• uplatnění individuálních zřetelů v práci s jednotlivými žáky a adekvátní tempo
práce
• učitelem nenuceně udržovaná pracovní kázeň s vysokou mírou osobního vztahu
Příklady dobré praxe
• při vysvětlování a popisování účelně využito prostorového drátěného modelu,
na kterém byly učitelkou demonstrovány principy a výsledné výstupy po použití
jednotlivých příkazů počítačové aplikace
• do výkladu kreativně a vynalézavě zakomponováno „umazávání“ částí nákresu
na tabuli po jednotlivých krocích tak, jak bude výsledný technický výkres
výrobku vypadat při použití jednotlivých příkazů počítačové aplikace
Fotodokumentace
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2. Výukový modul 06 Aplikace matematiky: vyplňování rovinných
obrazců.
Gymnázium Šternberk
6. A – víceleté gymnázium
IVT
VM 06 - Aplikace matematiky: vyplňování rovinných obrazců.
24. 3. 2014, 14:05 – 14:50
Průběh vyučovací hodiny
• učitel má výuku jednoho výukového modulu rozdělenou vždy na 2 samostatné
vyučovací hodiny (teorie, procvičování)
• úvod, zápis do TK, evokace
• vysvětlení tématu hodiny s rekapitulací (navázáním) na minulou hodinu, popis
výkresu s využitím učebnice a připravené pomůcky (náčrtu), nákres na tabuli
• učitel propojuje teoretický výklad a instruktáž s promítáním připravené
prezentace (části „Učebnice“), kreslením detailů jednotlivých kroků na tabuli, a
předváděním předem vytvořeného nákresu
• žáci jsou následně vyzváni k samostatnému zpracování cvičného příkladu na
téma vyplňování rovinných obrazců
• učitel průběžně kontroluje postup práce žáků a dopomáhá, samostatně pracující
žáci jsou motivováni pochvalou
• pro žáky, kteří nejsou schopni úkol samostatně plnit, učitel zpracovává krok za
krokem na svém PC výkres a ti pozorováním, s napodobující samostatností
sledují správný postup a následně zpracovávají zadání krok za krokem na svém
PC
• výklad nové látky učitele za pomoci předem připravené prezentace s využitím
zdrojů z elektronické „Učebnice“ a výkladu jednotlivých dílčích kroků
• aktuální a vynalézavé vysvětlování postupu práce na výkresu s vysokým
nasazením entuziasmem, vysokou odbornou znalostí a přehledem
• samostatná práce žáků s individuální dopomocí učitele na zadání vzorového
příkladu z elektronické „Učebnice“
• zdatnější žáci (část skupiny) řeší celý postup tvorby výkresu samostatně pouze
s využitím „Učebnice“ – nenucená sebevýchova
• zbytek skupiny sleduje práci (tvorbu, výklad, instruktáž) učitele na jeho PC –
tvorbu výkresu správným postupem
• upoutání pozornosti a koncentrace žáků na frontální výklad a instruktáž formou
pokynu k vypnutí monitorů
• vyhodnocení hodiny, pochvala samostatně pracujících žáků za úspěšnou práci,
pokyny k zaslání výkresu emailem k hodnocení, dotazy, ukončení hodiny
Organizační forma vyučování
• vyučovací hodina (45 minut), hodina smíšená (opakování, výklad,
experimentování, procvičování, upevňování), frontální vyučování, partnerská
(párová) výuka, individuální vyučování, samostatná práce žáků
Vyučovací metody
• vysvětlování, předvádění a pozorování, instruktáž, práce s obrazem a
prostorovým objektem, laborování a experimentování, vytváření dovedností,
metoda řešení problémů, výklad (problémový), asistování, dopomoc
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• učitel při výuce aplikuje diferencované vzdělávání (část žáků pracuje
samostatně, zbytek skupiny pracuje pod vedením učitele)
• žáci jsou vedeni ke koncentraci na výklad a instruktáž a následné samostatné
experimentování pokynem k vypnutí monitorů
Technologie vzdělávání
• počítačová sestava (každý žák pracuje samostatně), zobrazovací plocha, tabule,
fix, multimediální projektor, elektronická „Učebnice“, písemná příprava na
vyučování, kreslený náčrt
Styl práce učitele
• uvolněná atmosféra s prvky humoru a nadhledu, učitel s žáky komunikuje
nenuceně, mají spolu vytvořený přátelský partnerský vztah, neformální
otevřená a tvůrčí atmosféra
• učitel vhodně podněcuje žáky k aktivní samostatné práci, kontrola plnění
zadání je nenucená, doplněná o kontrolní dotazy ze strany učitel
• vysoké nasazení a zájem o problematiku, pružnost a adekvátnost při reakci na
výstupy žáků, zařazeny originální prvky – využití nákresu pro demonstraci a
vysvětlení složitějšího detailu výkresu
• učitel vede zdatnější žáky k samostatnosti a aktivnímu prožitku tím, že v jejich
případě záměrně ustupuje do pozadí a věnuje se dalším žákům
• učitel pružně reaguje na potřeby jednotlivých žáků, asistuje a dopomáhá,
kreativně využívá různých příkladů z odborné praxe, kreativně a vynalézavě
zapojil do vyučování širokou škálu metod a technik informálního vzdělávání
• vytvořen dostatečný časový rámec pro samostatnou práci žáků vlastním
tempem
• vysoká míra pedagogického taktu ve vztahu k nápravě chyb, z komunikace
mezi učitelem a žáky je zřejmá vysoká úroveň individuálního přístupu (znalost
potřeb a dovedností jednotlivých žáků)
• adekvátní didaktické vedení při vyhledávání zdroje a nápravě chyby
• učitel žáky při dopomoci humorně vede k objektivnímu sebehodnocení vlastní
práce a přijmutí odpovědnosti za vlastní práci
• vysoká schopnost implementovat individuální přístup k žákům s rozdílnou
úrovní znalostí, dovedností a zájmu o problematiku počítačem podporovaného
technického kreslení
• metodická obratnost, nasazení a pohotovost učitele jsou na velmi vysoké úrovni
• vysoká úroveň aplikace vzdělávacích materiálů do vyučovací hodiny
• učitel cíleně a efektivně využívá principy zážitkové pedagogiky i techniky
neformálního a informálního vzdělávání, aplikuje transformační styl vedení
žáků
Činnosti žáků
• aktivita žáků nezávislá, vynucená a angažovaná, samostatnost žáků
napodobující, produkující
• převaha individuálního vyučování s prvky informálního, nezáměrného učení
vycházejícího z iniciativy učících se
• akční týmové učení, situační a instruktážní učení, diferencovaná výuka,
kooperativní učení, asistování, dopomoc, kontrola samostatné práce
• zdatnější žáci samostatně a vynalézavě používají jim známé příkazy a pracují
individuálně svým stylem a tempem práce
• zkušenější žáci na požádání dopomáhají spolužákům (partnerská výuka bez
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zásahu učitele, akční týmové učení)
• dobrovolný aktivní zájem zkušenějších žáků o samostatnou práci s vzorovým
příkladem s nenuceným získáváním dovedností pro život
• výborná úroveň práce žáků s výukovými materiály a vzorovými příklady
• nenucená sebevýchova, sebepoznávání, a seberozvoj, vysoká míra
dobrodružství při samostatném zpracovávání výkresu, sociálního učení se
společným aktivním tvůrčím prožitkem žáků
Prostředí
• počítačová učebna bez prostorových úprav
• uplatnění individuálních zřetelů v práci s jednotlivými žáky a adekvátní tempo
práce
• učitelem nenuceně udržovaná pracovní kázeň s vysokou mírou humoru,
nadsázky a entuziasmu
Příklady dobré praxe
• učitel provozuje pro účely tohoto vyučování vlastní webový portál se všemi
materiály, „Učebnicí“ a cvičnými příklady, na který mají žáci přístup formou
hostingu
• v dané vyučovací hodině (samostatně po vyučování) podle úrovně znalostí a
dovedností žák zpracuje podle zadání výkres, který pošle učiteli na email, ten
jej následně oznámkuje a výsledky transparentně zveřejní na webovém portálu
• vhodné používání příkladů s odborné praxe (práce kresliče a konstruktéra při
projektování a značení druhů materiálu)
• na pokyn učitele v předem určené fázi hodiny žáci vypnou monitory a sledují
výklad, následně jsou vyzváni k zapnutí monitorů a samostatné práci
• implementace diferencovaného učení – učitel pracuje jen s méně zdatnými
žáky, zdatní žáci jsou pouze pochvalou motivováni k samostatnému dokončení
úlohy
Fotodokumentace
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3. Výukový modul 04 Aplikace matematiky: tvorba a pokročilá
úprava rovinných obrazců.
Gymnázium Hranice
1. A – čtyřleté gymnázium
Informatika
VM 04 - Aplikace matematiky: tvorba a pokročilá úprava rovinných obrazců.
25. 3. 2014, 08:00 - 09:45
Průběh vyučovací hodiny
(učitel v úvodní hodině tohoto bloku učiva vysvětlil systém práce s aplikací AutoCAD,
„Učebnicí“, vzorovými cvičnými příklady, používání základních příkazů, v dalších
vyučovacích jednotkách žáci již pracují samostatně – tato část třídy je technicky
vyspělá a zdatná, proto učitel vynechává frontální část a vytváří prostor pro
samostatnou práci žáků)
• úvod, zápis do TK, otevření aplikací v PC, výběr VM
• žáci pracují se zadáními a cvičným příkladem na téma tvorba a úprava
rovinných obrazců
• vyučovací jednotka nemá frontální část
• učitel vydává pokyn k samostatné práci a na promítací plochu umísťuje
vzorový výkres – hotový produkt
• samostatná práce žáků s individuální dopomocí učitele na zadání vzorového
příkladu z elektronické „Učebnice“ vlastním tempem
• zdatnější žáci řeší po vypracování úkolu a jeho kontrole učitelem samostatně
další příklad z nabídky cvičných příkladů
• méně zdatní žáci řeší příklad svým tempem s využitím vlastních poznámek,
učitel jim poskytuje informace o dalších krocích a zpětnou vazbu, upozorňuje
na chyby a jejich důsledky
• učitel dopomáhá pouze na vyžádání žáka (páru, skupiny)
• společné vyhodnocení řešení vzorového příkladu žáky a učitelem
• uložení rozpracovaného výkresu – přestávka
• samostatná práce žáků s individuální dopomocí učitele na zadání dalšího
vzorového příkladu z elektronické „Učebnice“
• závěrečné shrnutí učitelem a upozornění na nejčastější chyby, zopakování
správného postupu tvorby výkresu
• vyhodnocení hodiny, dotazy, ukončení hodiny
Organizační forma vyučování
• blok dvou vyučovacích hodin (2 x 45 minut s přestávkou), hodina smíšená
(experimentování, procvičování, upevňování), skupinová výuka, partnerská
(párová) výuka, individuální vyučování, samostatná práce žáků
Vyučovací metody
• práce s textem a obrazem, pozorování, instruktáž, laborování a
experimentování, vytváření dovedností, metoda řešení problémů, výklad
(informativně receptivní), asistování, dopomoc
• učitel při výuce aplikuje techniku společného aktivního prožitku
• rysy zážitkové a informální pedagogiky jsou základním pilířem práce žáků
(dobrovolnost, aktivní účast, individuální učení, získávání dovedností pro
život, mezipředmětové přesahy, svobodné vytváření akčních skupin k řešení
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aktuálních problémů, sociální učení, kooperace)
• žáci jsou vedeni ke koncentraci na čtení technické dokumentace (doprovodný
text a postup práce v „Učebnici“) a následné samostatné experimentování
Technologie vzdělávání
• počítačová sestava (každý žák pracuje samostatně), zobrazovací plocha, tabule,
křída, multimediální projektor, elektronická „Učebnice“, písemná příprava na
vyučování, drátěný prostorový objekt
Styl práce učitele
• uvolněná pracovní atmosféra, učitelka s žáky komunikuje uvolněně, mají spolu
vytvořený přátelský partnerský vztah, komunikace je nenucená, neformální
otevřená a tvůrčí
• učitel uvolněním prostoru vhodně podněcuje žáky k aktivní samostatné práci,
kontrola plnění zadání je operativní, doplněná o kontrolní dotazy ze strany
učitele
• učitel u žáků záměrně buduje odpovědnost za svůj výkon, samostatnost při
řešení problémů, posiluje prvky kooperace, sociální kompetence, týmového
ducha práce, kompetence k učení jako protiváhu k převaze frontálního
vyučování v jiných předmětech
• učitel dopomáhá pouze na vyžádání žáka (páru), naviguje v zadání a popisu
kroků, otázkami navádí k samostatnému nalezení nejvhodnějšího postupu
práce
• nenucené vedení partnerského dialogu s žáky, pružnost a adekvátnost při reakci
na výstupy žáků, zařazeny originální prvky konzultace, facilitace, koučink
• asistování, dopomoc a kontrola jsou aplikovány jako partnerská spolupráce
• učitel vede žáky k pochopení systému a principů počítačem podporovaného
konstruování, k nenásilnému rozvoji prostorové představivosti
• učitel pružně reaguje na potřeby žáků, využívá různých příkladů, kreativně
zapojil do vyučování roli manažera (vedoucího týmu) koordinujíc práce
• vytvořen maximální časový rámec pro samostatnou práci žáků vlastním
tempem a přiměřený čas na zaujetí stanovisek žáků a vyjádření jejich názorů
• vysoká míra pedagogického taktu ve vztahu k nápravě chyb, z komunikace
mezi učitelem a žáky je zřejmá vysoká úroveň individuálního přístupu (znalost
potřeb a dovedností jednotlivých žáků)
• adekvátní didaktické vedení při vyhledávání zdroje chyby a jejich nápravy
• učitel žáky při dopomoci vede k objektivnímu sebehodnocení vlastní práce a
přijmutí odpovědnosti za vlastní práci
• vysoká schopnost implementovat individuální přístup k žákům s rozdílnou
úrovní znalostí, dovedností a zájmu o problematiku počítačem podporovaného
technického kreslení
• pedagogický systém učitele je založen na samostatnosti, intuitivním hledání
vhodných postupů, přesném a koncentrovaném čtení instrukcí a technické
dokumentace a na individuálním tempu samostatné práce žáků
• metodická obratnost, nasazení a pohotovost učitele jsou na velmi vysoké úrovni
• vysoká úroveň aplikace vzdělávacích materiálů do vyučovací hodiny
• učitel cíleně a efektivně využívá principy zážitkové pedagogiky i techniky
neformálního a informálního vzdělávání, aplikuje transformační styl vedení
žáků
Činnosti žáků
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• aktivita žáků nezávislá a angažovaná, samostatnost žáků produkující a
přetvářející
• převaha párového a skupinového vyučování s prvky informálního,
nezáměrného učení vycházejícího z iniciativy učících se
• studenti mezi sebou spontánně kooperují, obracejí se na sebe s žádostí o radu,
vhodný postup řešení, vytvářejí krátkodobé akční týmy k řešení dílčích úloh a
problémů
• týmové a skupinové učení, párová výuka, akční týmové učení, situační a
instruktážní učení, diferencovaná výuky, asistování, dopomoc, kontrola
samostatné práce
• dobrovolný aktivní zájem zkušenějších žáků o samostatnou práci s vzorovým
příkladem s nenuceným získáváním dovedností pro život
• žáci, kteří splnili úkol, spontánně pomáhají ostatním
• výborná úroveň vyjadřování při popisování požadavků a potřeb žáků
• výborná úroveň práce žáků s výukovými materiály a vzorovými příklady
• nenucená sebevýchova, sebepoznávání, a seberozvoj, vysoká míra sociálního
učení se společným aktivním tvůrčím prožitkem žáků
Prostředí
• počítačová učebna bez prostorových úprav
• uplatnění individuálních zřetelů v práci s jednotlivými žáky a adekvátní tempo
práce
• příjemná, klidná, tvůrčí, uvolněná pracovní atmosféra
• učitelem nenuceně udržovaná pracovní kázeň s vysokou mírou osobního vztahu
a uplatňováním principů neformálního a informálního vzdělávání
Příklady dobré praxe
• vyučovací jednotka nemá frontální část – učitel je pouze poradcem,
konzultantem, koučem samostatné práce žáků
• maximální míra samostatnosti a odpovědnosti za úkol napomáhá k udržení
koncentrace, a tím i kázně
• spontánní vytváření a rozpad akčních týmů k řešení situačních úloh žáky
• nenásilné motivování k samostatné práci s technickými prostředky a aplikací
AutoCAD s přesahem k zájmu o technické disciplíny jako celek
Fotodokumentace
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3. Výukový modul 05 Aplikace matematiky: označování rozměrů
rovinných obrazců.
Cyrilometodějské gymnázium Prostějov
2. ročník – víceleté gymnázium
IT
VM 05 - Aplikace matematiky: označování rozměrů rovinných obrazců.
31. 3. 2014, 09:35 – 10:20
Průběh vyučovací hodiny
• úvod, zápis do TK
• úvodní rekapitulační opakování látky učitelem se zapojením jednotlivých žáků
• frontální část - evokace – vysvětlení systému označování rozměrů v
technických výkresech, důvod, principy, systém, pravidla, pojmenování
základních prvků
• instruktáž učitele pro další část výuky
• učitel vysvětluje terminologii, současně zapisuje jednotlivé pojmy na tabuli a
kreslí rámcový náčrt
• zapojuje do práce žáky s žádostí o informace z minulé hodiny „co jsme dělali
minule?“ – žáci spolupracují a vyjmenovávají jednotlivé příkazy s popisem
jejich funkce a účelu
• učitel takto doplňuje náčrt na tabuli o všechny detaily s popisem kroků, které je
třeba učinit (sled příkazů) – žáci si tyto informace upevňují (zápis, uložení do
paměti)
• samostatná práce žáků s elektronickou „Učebnicí“ – žáci doplňují výkres o kóty
a rozměry - žáci pracují se zadáními a cvičným příkladem na téma kótování
objektů
• učitel propojuje teoretický výklad s promítáním připravené prezentace a
kreslením detailů jednotlivých kroků na tabuli
• učitel vysvětluje funkci a možnosti nabídky (lišty s příkazy), vysvětluje, co
program umožňuje (druhy kót, technické normy)
• učitel následně vydá pokyn k práci žáků – ti krok za krokem pracují na základě
předchozí instruktáže učitele, dokreslují výkres a opatřují ho kótami
• zdatnější žáci řeší úkol samostatně, méně zdatní žáci řeší příklad svým tempem
s využitím vlastních poznámek, učitel jim poskytuje informace o dalších
krocích a zpětnou vazbu, upozorňuje na chyby a jejich důsledky, naviguje
v nabídkách aplikace
• společné vyhodnocení řešení vzorového příkladu žáky a učitelem
• učitel kontroluje práci jednotlivých žáků „máme všichni hotovo?“, odpovídá na
individuální dotazy, dopomáhá radou i praktickým vytvořením dílčí části
výkresu
• odborný technický výklad s využitím terminologie, srozumitelné, jednoznačné a
jasné vysvětlení
• závěrečné shrnutí učitelem a upozornění na nejčastější chyby, zopakování
správného postupu
• druhá část vyučovací jednotky koncipována jako samostatná, individuální práce
žáků s dalšími cvičnými příklady elektronické „Učebnice“
• v úvodu instruktáž a výklad s upozorněním na jednotlivé kroky postupu práce,
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vysvětlení a popis „vychytávek“ (opakování kroků při duplikaci kroků)
• dopomoc, asistence, zodpovídání dotazů žáků, kontrola a postupné vytváření
výkresu na vlastním PC učitelem, jako vzoru a návodu pro žáky
• vyhodnocení hodiny, dotazy, ukončení hodiny
Organizační forma vyučování
• vyučovací hodina (45 minut), hodina smíšená (opakování, výklad,
experimentování, procvičování, upevňování), frontální vyučování, individuální
vyučování, samostatná práce žáků
Vyučovací metody
• vysvětlování, předvádění a pozorování, práce s textem a obrazem, instruktáž,
laborování a experimentování, vytváření dovedností, diskuze, metoda řešení
problémů, výklad (problémový), asistování, dopomoc
• učitel při výuce aplikuje techniku „krok za krokem“, tedy vysvětlení,
demonstraci, instruktáž, kontrolu a prověření splnění zadání u každé dílčí části
výuky
• skupina žáků plní společně (frontálně s dopomocí) první část úkolů (společný
základ) a následně žáci pracují samostatně s dopomocí a asistováním učitele
dle svého individuálního tempa
• žáci jsou vedeni ke koncentraci na výklad a instruktáž a následné samostatné
experimentování
Technologie vzdělávání
• počítačová sestava (každý žák pracuje samostatně), zobrazovací plocha, tabule,
fix, multimediální projektor, elektronická „Učebnice“, písemná příprava na
vyučování
Styl práce učitele
• řízená pracovní atmosféra, učitel s žáky komunikuje uvolněně, komunikace je
nenucená, otevřená a tvůrčí
• učitel vhodně podněcuje žáky ke kreativnímu plnění zadání a aktivní
samostatné práci, kontrola plnění zadání je operativní, doplněná o kontrolní
dotazy ze strany učitele
• nenucené vedení partnerského dialogu s žáky, pružnost a adekvátnost při reakci
na výstupy žáků, zařazeny originální prvky – využití částí nákresu a pojmů na
tabuli jako popis očekávaných výsledků práce žáků na PC
• učitel vede žáky k prohloubení technických znalostí a odborné terminologie
• učitel pružně a vynalézavě reaguje na potřeby žáků, kreativně využívá různých
příkladů z praxe, odborných termínů
• vytvořen dostatečný časový rámec pro samostatnou práci žáků vlastním
tempem a dostatečný čas na zaujetí stanovisek žáků a vyjádření jejich názorů
• vysoká míra pedagogického taktu ve vztahu k nápravě chyb, z komunikace
mezi učitelem a žáky je zřejmá vysoká úroveň individuálního přístupu (znalost
potřeb a dovedností jednotlivých žáků)
• adekvátní didaktické vedení při vyhledávání zdroje chyby
• učitel žáky při dopomoci vede k objektivnímu sebehodnocení vlastní práce a
přijmutí odpovědnosti za vlastní práci
• vysoká schopnost implementovat individuální přístup k žákům s rozdílnou
úrovní znalostí, dovedností a zájmu o problematiku počítačem podporovaného
technického kreslení
• metodická obratnost, nasazení a pohotovost učitele jsou na velmi vysoké úrovni
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vysoká úroveň aplikace vzdělávacích materiálů do vyučovací hodiny
učitel využívá některé principy zážitkové pedagogiky i techniky informálního
vzdělávání, aplikuje transformační styl vedení žáků
Činnosti žáků
• aktivita žáků vynucená a nezávislá, samostatnost žáků reprodukující a
produkující
• převaha formálního vyučování s prvky informálního, nezáměrného učení
vycházejícího z iniciativy učících se
• párová výuka, situační a instruktážní učení, diferencovaná výuka, asistování,
dopomoc, kontrola samostatné práce
• aktivní zájem zdatnějších žáků o samostatnou práci s vzorovým příkladem s
nenuceným získáváním dovedností pro život
• dobrá úroveň vyjadřování při popisování požadavků a potřeb žáků
• dobrá úroveň práce žáků s výukovými materiály a vzorovými příklady
Prostředí
• počítačová učebna bez prostorových úprav
• uplatnění individuálních zřetelů v práci s jednotlivými žáky a adekvátní tempo
práce
• učitelem nenuceně udržovaná pracovní kázeň s vysokou mírou osobního vztahu
Příklady dobré praxe
• instruktáž učitele spojená s paralelním zápisem odborných pojmů a vytvářením
nákresu na tabuli, které následně slouží jako osnova samostatné práce žáků a
pomůcka při vysvětlování dílčích kroků práce na výkrese
• nenásilné začlenění vysoce profesionální odborné terminologie do výkladu a
instruktáží
• využití zájmu žáků o „zjednodušení vlastní práce“ a prohloubení zájmu o
technické discipliny vhodným začleněním informací o tzv. „technických
vychytávkách“, jejichž aplikací je možno dosáhnout splnění úkolu a úspěchu
Fotodokumentace
•
•
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6.3

SHRNUTÍ VÝSTUPŮ POZOROVÁNÍ

Počítačem podporované technické kreslení a konstruování se nedá osvojit pouhým
studiem teorie a málo efektivní frontální formou výuky. Je třeba průběžně získávat,
třídit a prohlubovat teoretické informace, pochopit systém fungování aplikace
AutoCAD, osvojit si potřebné principy práce s nabídkami, řešit operativně a samostatně
vzniklé problémy, studiem a praktickým cvičením upevňovat postupy, řešit vzorové
příklady, dokončovat rozpracované varianty, a konečně zkoušet tvorbu vlastní technické
výkresové dokumentace. Z toho důvodu doprovází celý projekt CAD elektronická
"Učebnice aplikací matematiky a chemie s využitím technického počítačového
kreslení", která je strukturálně s ohledem na didaktickou stránku rozčleněna do
jednotlivých „Výukových modulů“ tak, aby žáci postupně a co nejtěsněji s realitou
každodenní konstrukční praxe získávali a postupně si osvojovali jednotlivé skupiny
informací, které následně doplní samostatnou tvůrčí praktickou činností. Proniknout
samostatně do tajů technického kreslení podporovaného počítačovými aplikacemi,
cílevědomě rozvíjet svou prostorovou představivost, aplikační přenos znalostí mezi
jednotlivými předměty, tvůrčí kreativitu, zároveň se naučit nenásilnou formou efektivně
pracovat s výpočetní technikou, a navíc chápat svůj úkol jako práci na projektu je pro
řadu z nás úkol složitý, pro mnohé z nás pak individuálně, a bez dopomoci neřešitelný.
Tento fakt je také jedním z důvodů obavy žáků z technických disciplin a následného
malého zájmu a další studium na technicky zaměřených vysokých školách.
Cílem řešitelského kolektivu bylo zpracovat informace a metodiku výuky počítačem
podporovaného technického kreslení a konstruování tak, aby každý, kdo projeví zájem o
tuto oblast vlastního seberozvoje, našel v „Učebnici“ všechny komponenty
k teoretickému studiu, praktickému nácviku konstruování a kreslení, řešení vzorových
příkladů a konečně pro samostatnou tvorbu vlastních projektů. Tvořivé, tedy úspěšné
technické kreslení spočívá v práci na jednotlivých projektech - žáci dostanou formou
úkolu zadání a učitelé po vstupní instruktáži a zpětnovazebním ověření pochopení
zadání nechávají na žácích, jak nastolený problém vyřeší.
Projekt CAD - počítačem podporované technické kreslení do škol
(CZ.1.07/1.1.26/02.0091) představuje inovativní způsob využívání moderních
informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání. Jeho dopady mohou pozitivně
ovlivnit formování klíčových výukových aktivit pro žáky vyššího sekundárního
vzdělávání, podpořit rozvoj jejich prostorové představivosti, a v neposlední řadě také
popularizovat a přibližovat jim technické discipliny. Může žáky zbavit strachu, a
přitáhnout je ke studiu tohoto oboru na dalších stupních vzdělávání. V neposlední řadě
také napomůže zvýšit kvalifikaci a konkurenceschopnost na trhu práce pedagogů
partnerských víceletých gymnázií.
Práce s moderními a trendovými výukovými prostředky nabídnula také jedinečnou
možnost rozvoje klíčových kompetencí učitelů i žáků. Přínosem a přidanou hodnotou
pro pedagogy je získání nové odbornosti, rozšíření profesních dovedností, výrazné
zlepšení podmínek pro přípravu a realizaci výuky technického kreslení, a v neposlední
řadě také volný přístup do elektronické knihovny. Žákům projekt nabídnul možnost
nenásilně a poutavě se seznámit, a zdokonalit se v technickém kreslení a konstruování
s využitím programu AutoCAD, rozvíjet jednotlivé dovednosti nově, poutavě a
samostatně řešit úkoly v návaznosti na individuální znalosti práce s ICT, a přijmout
odpovědnost za vlastní práci. Všechny uvedené kompetence společně přispějí k širší
adaptabilitě studentů při dalším studiu na technicky zaměřených vysokých školách.
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