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NA ÚVOD 
 

INTRODUCTORY NOTE 
 
Časopis Media4u Magazine bude i letos opět spolu-
pořadatelem mezinárodní vědecké konference Mé-
dia a vzdělávání (Media and Education). Chystáme 
již 11. ročník této konference. Dosud se při pořádá-
ní konference vždy osvědčila spolupráce časopisu 
Media4u Magazine, Katedry didaktiky ekonomic-
kých předmětů Fakulty financí a účetnictví Vysoké 
školy ekonomické a Katedry UNESCO Filosofie 
lidské komunikace Charkovské národní technické 
zemědělské univerzity. 
 

 
 

 
 

 
 

Všechny sborníky z konferencí Média a vzdělávání 
(Media and Education) jsou dostupné buď výběrem 
na hlavní stránce časopisu Media4u Magazine ne-
bo na webové stránce vydavatelství: 

http://www.extrasystem.com/ 

O konferenci byl dosud vždy překvapivě veliký zá-
jem zejména v zahraničí. Poměr přijatých příspěv-
ků českých ku zahraničním (Ukrajina, Rusko, Slo-
vensko, Bulharsko) byl vysoký ve prospěch zahra-
ničních. Slovem překvapivý lze, stejně jako vloni, 
charakterizovat hned dvě skutečnosti: Předně počet 
příspěvků českých autorů sice není zdánlivě vyso-
ký, ale je nutné přihlédnout k tomu, že podobné 

konference nepřinášejí jakékoliv bodové ohodno-
cení ze strany RVVI a vysoké školy proto nemají 
o podobné konference větší zájem. Autoři tedy pu-
blikují v podstatě z vlastního zájmu o konferenci a 
pro vlastní potěšení z dobře vykonané práce. Chá-
pou konferenci jako příležitost k seznámení s další-
mi kolegy. A to je rovněž jedním z cílů této konfe-
rence. Počet českých příspěvků lze tedy hodnotit 
pozitivně. Počet zahraničních příspěvků je rovněž 
překvapivý. Naznačuje, že konference nabrala dob-
rý směr a vzbudila zájem autorů v jiných státech. 
Vůbec zde nevadí, že jde o jiný zeměpisný směr, než 
jaký se považuje za vhodný mainstream. V těchto 
zemích najdeme celou řadu odborníků, kteří se ne-
pochybně vyrovnají svým západním kolegům. Spo-
lupráce s nimi tedy může obohatit každého. Časo-
pis Media4u Magazine bude i nadále organizačně a 
mediálně podporovat pořádání podobných akcí, 
protože v nich jde o dobrou věc bez jakékoliv poli-
tiky. 

Závěrem tradičně děkuji doc. PhDr. Ivaně Šimono-
vé, Ph.D. za korekturu anglických názvů, abstraktů 
a klíčových slov a doc. dr. René Drtinovi, Ph.D. za 
sazbu časopisu. 

 
Ing. Jan Chromý, Ph.D. 

šéfredaktor 
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VÝVIN ÚROVNE TRÉMY U SLOVENSKÝCH ŽIAKOV A ŠTUDENTOV 
V SEKUNDÁRNOM A TERCIÁLNOM VZDELÁVANÍ 

 

DEVELOPMENT OF STAGE FRIGHT LEVEL WITH SLOVAK PUPILS AND STUDENTS 
ON THE SECONDARY AND TERTIARY LEVEL OF EDUCATION 

Zuzana Chmelárová - Andrea Čonková - Erik Šoltés 

Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta, Katedra pedagogiky, Fakulta hospodárskej informatiky, Katedra štatistiky 
University of Economics, Bratislava, Faculty of National Economy, Department of Pedagogy, Faculty of Economic Informatics, Department 

of Statistics 

Abstrakt: Článok sa zameriava na trému v teoretickej aj výskumnej rovine. Cieľom bolo charakteri-
zovať trému, jej podstatu, príčiny, zistiť zmeny v úrovni trémy u slovenských žiakov a študentov 
v sekundárnom a terciárnom vzdelávaní, porovnať výsledky z hľadiska pohlavia. Výskum nepo-
tvrdil priamy vplyv pohlavia na trému ani predpoklad, že úroveň trémy sa s vekom znižuje.  

Abstract: The paper is focused on the stage fright from the theoretical and research point of view. The 
aims were: to define the stage fright, its substance, causes, to identify changes on the level of 
stage fright of Slovak students on the secondary and tertiary levels of education, to compare the 
results in terms of gender. The research results did not confirm a direct impact of gender and 
age on stage fright.  

Klíčová slova: tréma, výskyt trémy, úroveň trémy. 

Key words: stage fright, the stage fright occurrence, level of the stage fright..

ÚVOD 
Pojmom tréma vyšpecifikovali študenti v rámci 
spätnej väzby problém, ktorým by sme sa mali 
systematickejšie zaoberať pri výučbe psycholo-
gicky orientovaných predmetov. Tým nám dali 
podnet ku skúmaniu trémy, ktorej pozornosť je 
v odborných článkoch venovaná len okrajovo ako 
jednému zo symptómov sociálnej fóbie resp. soci-
álne úzkostnej poruchy, napr. Hughes (2002), 
Praško, Vyskočilová, Prašková, (2008), atď., ale-
bo sa autori venujú praktickým odporúčaniam 
ako trému zvládať, napr. v prácach Abromeita 
(2014), Beilocka (2014), Cerstena (2015), Gariba-
la, (2013), Metziga, Schustera (2009), Nováka 
(2014). Vo väčšej miere je problematike trémy 
venovaná pozornosť predovšetkým v odborných 
a výskumných prácach, ktoré sú orientované na 
jej zvládanie u hudobníkov a hercov pred a po-
čas predstavenia. V tejto súvislosti sa v zahraničí 
používa termín performance anxiety (úzkosť 
z predstavenia). 

Na Slovensku realizovala výskum výskytu trémy 
Ďurkechová (2009), ktorá sledovala trému u žia-
kov na druhom stupni základných škôl, prípadne 
skôr Tordaji-Zima (2002), ktorá porovnávala úro-
veň strachu a trémy u slovenských a juhoslovan-
ských detí. 

Vzhľadom na požiadavku študentov aj isté opo-
mínanie problému trémy odborníkmi, sme sa za-
merali na tento problém najskôr v teoretickej ro-
vine a ďalej popisujeme výskum zameraný na 
zistenie vývinu resp. zmien v úrovni trémy u mla-
dých ľudí v období adolescencie a ranej dospe-
losti, konkrétne mladých ľudí, ktorí začínajú štu-
dovať na strednej škole až po študentov končia-
cich vysokoškolské štúdium.  

1  TEORETICKÉ VYMEDZENIE 
POJMU TRÉMA 

Pojem tréma pochádza z latinčiny (tremo, treme-
re - triasť sa, chvieť sa). Môžeme ju charakteri-
zovať ako pretrvávajúce, znepokojujúce obavy 
a/alebo skutočné poškodenie výkonných zručnos-
tí vo verejnom kontexte v miere, ktorá je nepri-
meraná individuálnym vlohám, priebehu a úrov-
ni pripravenosti (Stevanovic, 2013). 

Kondáš (1979, s.11), ktorý sa v minulosti na Slo-
vensku najkomplexnejšie venoval skúmaniu tré-
my, ju definoval ako „osobitný duševný stav, cha-
rakterizovaný syndrómom zvýšeného vzrušenia, 
napätia a strachu, ktorý sa viaže na negatívne 
očakávania subjektu ohľadom kvality výkonu 
v osobne významných a výkonovo náročných situ-
áciách“. Tréma je druhom situačného strachu, 
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ktorý sa viaže k výkonovo náročným situáciám. 
Konečný a Urbanovská (2002, s.94) nazývajú 
trémou „vysoký stav úzkosti, napätie s neschop-
nosťou sústrediť sa“. Odlišujú ho od predskúš-
kového stavu, ktoré mobilizuje sily a mizne spra-
vidla vtedy, keď človek začne pracovať na úlohe.  

Tréma môže byť u niektorých ľudí súčasťou cel-
kovej sociálno situačnej anxiety, u iných sa pre-
javuje len ako nepríjemný stav súvisiaci s vystu-
povaním pred inými ľuďmi. André a Légeron 
(2003) napr. porovnávali (2003) trému so sociál-
nou fóbiou. Na základe subjektívneho vnímania 
respondentov aj objektívnych faktorov dospeli 
k záveru, že ľudia pociťujúci trému mali väčší 
strach pred začatím vystúpenia, pričom počas 
neho strach z vystupovania postupne slabol, u ľu-
dí so sociálnou fóbiou to bolo naopak. Osobnost-
ným charakteristikám vo vzťahu k tréme sa ve-
novali viacerí autori. Napr. Wilson (1997) zistil, 
že existuje pozitívna korelácia medzi trémou, 
neuroticizmom a introverziou. Kemp (1997), kto-
rý porovnával výkon introvertov a extrovertov 
uvádza, že introverti podajú lepší výkon ako ex-
troverti v situácii s nízkou intenzitou stresu. Na-
opak je to v situácii s vysokou intenzitou stresu. 
K rovnakým výsledkom dospeli aj Steptoe et al. 
(1995), ktorí skúmali trému u študentov herectva. 
Vzťah medzi úzkosťou z výkonu (predstavenia, 
vystúpenia) a neuroticizmom a každodennými 
obavami, najmä strachom z davu a sociálnych si-
tuácií potvrdili Steptoe a Fidler (1987). Negatív-
ny vzťah sa podľa nich ukázal medzi úzkosťou 
z výkonu a medzi vekom a skúsenosťami s vy-
stupovaním, ale len u profesionálnych hudobní-
kov, nie amatérov a študentov hudby. 

Na vzniku trémy, rovnako ako aj strachu a úz-
kosti, sa podieľajú viaceré činitele. Najviac ho 
ovplyvňuje výchova, ale veľkú rolu zohrávajú aj 
vlastné skúsenosti. Sinden (1999, podľa Steva-
novic, 2013) uvádza štyri vzájomne sa ovplyvňu-
júce faktory, určujúce intenzitu pôsobenia trémy 
na výkon: sebavedomie, sebaúčinnosť, perfekcio-
nizmus a skúsenosti z výkonu. Jeho názor potvr-
dila Stevanovic (2013), ktorá zistila štatisticky 
významné korelácie medzi trémou a sebavedo-
mím, rovnako medzi trémou a sebaúčinnosťou.  

V prostredí školy je pre vznik a pretrvávanie tré-
my významná najmä osobnosť žiaka resp. štu-
denta z hľadiska veku, pohlavia a ďalších charak-
teristík, osobnosť a prístup učiteľa, učebné náro-
ky, kolektív spolužiakov, sociálna klíma a atmo-

sféra triedy aj celej školy (Ďurkechová, 2009). 
Konečný, Urbanovská (2002) zdôrazňujú, že zo 
strany žiaka/študenta má vplyv na rozvoj strachu 
v škole predovšetkým nízka úroveň vedomostí a 
nepripravenosť. Zo strany učiteľa je to príliš 
autoritatívny štýl vyučovania, nezrozumiteľné a 
neštruktúrované vysvetľovanie učiva, nejasné po-
žiadavky na žiakov, vytváranie stresujúcich 
situácií na hodine. Podľa Kondáša (1979) k čini-
teľom, ktoré majú vplyv na vznik trémy, patria: 
hodnotenie osobnej významnosti situácie výko-
nu, náročnosť výkonovej situácie z hľadiska 
vlastných možností, motív úspešného výkonu, 
obava zo zlyhania, autoinštrukcie predpokladajú-
ce neúspech, neprimeraná ašpiračná úroveň, úz-
kosť, ostýchavosť, emočná labilita, zvýšená dráž-
divosť, znížená frustračná tolerancia, spôsob skú-
šania. 

Tréma v škole je pre žiaka veľmi nepríjemným 
zážitkom, ktorý negatívne ovplyvňuje subjektív-
ne prežívanie žiaka a následne aj školský výkon. 
Je príčinou rôznych vegetatívnych zmien, pro-
blémov s vybavovaním a reprodukovaním vedo-
mostí až po pokles sebavedomia a vytvorenie 
syndrómu neúspešnej osobnosti.  

Hardy a Parfitt (1991, podľa Wilson, 1997) roz-
lišujú trému somatickú a mentálnu. Somatická sa 
viaže na telesné nabudenie, ktoré sa objavuje, 
keď sa organizmus pripravuje na výdaj energie, 
zatiaľ čo mentálna tréma súvisí s obavami, či 
bude vystúpenie úspešné. Negatívnym prejavom 
mentálnej trémy u žiaka je, ak si pod jej vply-
vom nedokáže na nič spomenúť. Žiakov výkon 
tak môže byť negatívne ovplyvnený bez ohľadu 
na to, či sa do školy pripravoval alebo nie. Tré-
ma má vplyv na proces učenia sa žiaka, ale aj na 
výsledok podaného výkonu v škole. Komplex-
nejší psychologický výskum trémy bol na Slo-
vensku realizovaný ešte na prelome 70. a 80. ro-
koch minulého storočia. Kondáš (1985) vtedy 
zistil, že asi pätinu žiakov bolo možné označiť 
ako trémistov. Novším v tejto oblasti je výskum 
Ďurkechovej (2009), ktorá na vzorke žiakov dru-
hého stupňa základných škôl a prvých ročníkov 
osemročných gymnázií zistila, že dievčatá majú 
vyššie hodnoty vo všetkých sledovaných premen-
ných, ktorými boli klasické strachy, sociálne stra-
chy a tréma. Kým v skupine chlapcov domino-
vali sociálne strachy, dievčatá pociťujú viac kla-
sické strachy. Žiaci osemročných gymnázií vyka-
zovali nižší stupeň klasických a sociálnych stra-
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chov ako ich rovesníci na základných školách. 
V úrovni trémy neboli medzi žiakmi signifikant-
né rozdiely. Úroveň klasických, sociálne psycho-
logických strachov a trémy mala so stúpajúcim 
vekom klesajúcu tendenciu na všetkých typoch 
sledovaných škôl.  

2  VÝSKUM ÚROVNE TRÉMY 
U ŽIAKOV A ŠTUDENTOV 

2.1  Cieľ výskumu 
Cieľom výskumu bolo zistiť úroveň trémy u žia-
kov stredných škôl a študentov univerzity a iden-
tifikovať situácie, v ktorých sa u žiakov/študen-
tov tréma najčastejšie vyskytuje, porovnať získa-
né výsledky z hľadiska stupňa školy a pohlavia a 
overiť, či platí predpoklad, že úroveň trémy sa 
vekom znižuje.  

2.2  Výskumný súbor 
Výskumný súbor, u ktorého sme zisťovali úro-
veň trémy, tvorilo spolu 589 žiakov a študentov. 
Stredoškolákov bolo celkovo 270, z toho 123 žia-
kov 1. ročníka, konkrétne 56 mužov (46 %) a 67 
žien (54 %). Žiakov 4. ročníka SŠ bolo 147, z to-
ho 46 mužov (31 %) a 101 žien (39 %). Vysoko-
školákov bolo spolu 319, z toho 163 študentov 2. 
ročníka, konkrétne 74 mužov (45 %) a 89 žien 
(55 %). Študentov 5. ročníka VŠ bolo 156, z to-
ho 58 mužov (37 %) a 98 žien (63 %). 

Priemerný vek žiakov začínajúcich navštevovať 
strednú školu, teda 1. ročníka bol 15,8 (SD = 
0,84), žiakov končiacich strednú školu, teda 4. 
resp. 5. ročníka strednej školy (záviselo od dĺžky 
štúdia) bol 18,7 (SD = 0,79). Vysoká škola bola 
zastúpená študentmi 2. ročníka s priemerným ve-
kom 20,8 (SD = 0,80). Zámerne sme neoslovili 
prvákov, ale druhákov, aby sme už mohli zachy-
tiť vplyv vysokej školy. Poslednou výskumnou 
podskupinou boli končiaci študenti navštevujúci 
5. ročník s priemerným vekom 22,6 (SD = 0,81). 
Všetci respondenti boli z ekonomicky zamera-
ných škôl, v prípade stredoškolákov išlo o žiakov 
obchodných a hotelových akadémií v Bratislav-
skom kraji, v prípade vysokoškolákov o študen-
tov Ekonomickej univerzity v Bratislave.  

Súbor, u ktorého sme pomocou riadenej diskusie 
zisťovali názory na dôvod zvýšenia trémy na vy-
sokej škole oproti strednej bol tvorený 163 štu-
dentmi 2. ročníka v priemernom veku 20,8 (SD 

= 0,80). Išlo o tých istých respondentov, u kto-
rých sme zisťovali úroveň trémy. 

2.3  Výskumná metóda 
Použitá bola Škála klasickej sociálnosituačnej an-
xiety a trémy - KSAT (Kondáš, 1973). Jednalo 
sa o subškálu na zisťovanie trémy, ktorú tvorilo 
9 položiek. Odpovede sme porovnali z hľadiska 
ročníka štúdia na strednej alebo vysokej škole a 
pohlavia, pričom do úvahy sme brali celkové 
priemerné skóre úrovne trémy v jednotlivých 
ročníkoch a stupňoch škôl u mužov a u žien.  

Získané údaje sme spracovali pomocou štatistic-
kého softvéru SAS Enterprise Guide. Štatistické 
dáta sme vyhodnocovali jednofaktorovou a viac-
faktorovou analýzou rozptylu (ANOVA) a vše-
obecným lineárnym modelom (GLM). Doplňu-
júcou metódou, aplikovanou po získaní údajov 
z metódy KSAT, bola riadená diskusia v 6 člen-
ných skupinách zameraná na zistenie príčin sig-
nifikantného zvýšenia úrovne trémy na vysokej 
škole oproti strednej škole.  

2.4 Výsledky výskumu 
Medzi najvýznamnejšie situácie vyvolávajúce 
trému u stredoškolákov patria: hrozba neúspechu 
(n = 807), recitácia na slávnosti (n = 784) a verej-
né vystúpenie (n = 730). 

Spomínané situácie sa umiestnili v mierne zme-
nenom poradí na prvých troch priečkach aj u vy-
sokoškolákov. V ich prípade je na prvom mieste 
komisionálna skúška (n = 1 007), nasleduje hroz-
ba neúspechu (n = 1 011), a recitácia na slávnosti 
(n = 987). Najmenším problémom je pre obe sku-
piny vybavovanie záležitostí na úradoch (n = 
424 pre SŠ a n = 552 pre VŠ). 

Zaujímavým a významným údajom je počet res-
pondentov, mužov a žien, ktorí prekročili tzv. 
kritickú hodnotu, teda stupeň trémy, ktorý už 
môže spôsobovať človeku vážnejšie problémy. 
Autor metódy, ktorú sme použili, uvádza kritic-
kú hodnotu 35, pričom upozorňuje na to, že je 
vhodné všímať si položky už s bodovou hodno-
tou 3. V takom prípade sa kritická hodnota posú-
va na 27 bodov. Z celkového počtu responden-
tov zo skupiny stredoškolákov, presiahli kritickú 
hodnotu 35 šiesti respondenti (2,22 %), zo skupi-
ny vysokoškolákov presiahli túto hodnotu 13 štu-
dentov (4,08 %). Kritickú hodnotu 27 presiahlo 
spolu 42 stredoškolákov (15,55 %) a 104 vyso-
koškolákov (32,60 %). 
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V prípade, že berieme do úvahy vyššiu kritickú 
hodnotu, ide o nevýznamný počet respondentov. 
V prípade, že výsledky porovnávame s nižšou 
kritickou hodnotou, výsledky sú negatívnejšie. 
Túto hodnotu prekročilo 18,70 percent stredo-
školákov - prvákov. Končiaci stredoškoláci majú 
nižšie zastúpenie, čo vyplýva z toho, že u štvrtá-
kov nastal v úrovni trémy posun smerom dole. 
Z celej vzorky 270 stredoškolákov má 15,55 % 
vážnejšie problémy so zvládaním trémy. V prípa-
de, ak berieme do úvahy kritickú hodnotu 35 
v skupine vysokoškolákov, výsledky sa javia u-
spokojivo, pretože ju prekročilo z celkového poč-
tu 319 respondentov len 13 z nich, teda 4,08 % 
celej vzorky. Vyššie zastúpenie mali študenti 2. 
ročníka, u ktorých bola zaznamenaná celkovo 
vyššia úroveň trémy ako u končiacich študentov. 
Ak berieme do úvahy kritickú hodnotu 27, si-
tuácia je znepokojujúcejšia, pretože ju prekročilo 
až 104 respondentov, čo je 32,60 percent z celej 
vzorky študentov. Takmer tretina všetkých nami 
sledovaných vysokoškolákov má teda problém 
súvisiaci s trémou a jej zvládaním. 

Ďalej sme overovali, či platí predpoklad, že úro-
veň trémy sa vekom znižuje a do akej miery sú 
významné rozdiely v úrovni trémy medzi pohla-
viami. Na základe jednofaktorovej analýzy roz-
ptylu sme zistili, že ročník štúdia signifikantne 
ovplyvňuje úroveň trémy. Jednofaktorová analý-
za rozptylu (bez zohľadnenia ročníka štúdia) 
však nepreukázala štatisticky významný vplyv 
pohlavia na trému. Za účelom komplexnejšej 
analýzy sme skonštruovali model pre premennú 
Tréma, v ktorom sme uvažovali s vysvetľujúci-
mi premennými Ročník štúdia a Pohlavie a s in-
terakciou týchto premenných. Tak ako pri jedno-
faktorovej analýze rozptylu, aj teraz sa nepotvr-
dil priamy vplyv pohlavia na trému, ale potvrdil 
sa štatisticky významný vplyv interakcie medzi 
pohlavím a ročníkom štúdia (F = 4,19; p = 
0,0024). Poznamenajme, že odhadnutý model 
analýzy rozptylu na hladine významnosti 0,05 
spĺňal predpoklad normálneho rozdelenia a ho-
moskedasticity. 

Priemerná tréma (pri použití uvedeného bodové-
ho hodnotenia) bola u študentov 5. ročníka vyso-
kej školy na úrovni 23,99, resp. 23,28 bodov (u 
žien b0 = 23,99; u mužov b0 + b7 = 23,99 - 0,71 
= 23,28). V 2. ročníku mali vysokoškoláci signi-
fikantne vyššiu trému, a to v priemere o 2,45 bo-
dov (b3 = 2,45; t = 3,00; p = 0,0028). Zatiaľ čo 

rozdiel v tréme mužov a žien študujúcich v 5. 
ročníku terciárneho vzdelávania nebol signifi-
kantný (p = 0,4391), rozdiel v tréme rôznych po-
hlaví v 2. ročníku vysokej školy bol štatisticky 
významný (p = 0,0001). V 2. ročníku vysoko-
školského štúdia bola tréma mužov v porovnaní 
s trémou žien v priemere o 3,40 bodov nižšia (b6 
= - 3,40).  

Tréma stredoškolákov bola preukázateľne nižšia 
ako u vysokoškolákov. Najnižšiu trému eviduje-
me u žiakov 4. ročníka stredných škôl (b2 = 
-4,51; p < 0,0001). Vplyv pohlavia na trému žia-
kov uvedených ročníkov (2. a 4. ročník) stred-
ných škôl sa nepotvrdil (p = 0,3440, resp. p = 
0,3440, resp. p = 0,6019). V porovnávaných roč-
níkoch stredných a vysokých škôl sme teda za-
znamenali najvyššiu trému u vysokoškoláčok 
v 2. ročníku štúdia, a to 26,44 bodov (b0 + b3 = 
23,99 + 2,45 = 26,44), čo bolo približne o 7 bo-
dov viac ako v prípade žiakov (mužov aj žien) 4. 
ročníka strednej školy, ktorí boli najmenej zaťa-
žení trémou (muži: b0 + b2 + b5 = 23,99 - 4,51 - 
0,52 = 18,96; ženy: b0 + b2 = 23,99 - 4,51 = 19,48). 

DISKUSIA A ZÁVER 
Cieľom nášho výskumu bolo zistiť úroveň trémy 
u žiakov stredných škôl a študentov univerzity, 
identifikovať situácie, v ktorých sa u žiakov/štu-
dentov tréma najčastejšie vyskytuje a porovnať 
získané výsledky z hľadiska stupňa školy a pohla-
via. Podstatným cieľom bolo overiť, či platí pred-
poklad, že úroveň trémy sa vekom znižuje. Vý-
skum ukázal, že vážnejšie problémy so zvládaním 
trémy má 15,55 % stredoškolákov a 32,60 %.  

Z výsledkov výskumu ďalej vyplynulo, že medzi 
najvýznamnejšie situácie vyvolávajúce trému pa-
tria v sledovanej skupine respondentov hrozba 
neúspechu, recitácia na slávnosti a verejné vystú-
penie. Spomínané situácie sa umiestnili v mierne 
zmenenom poradí na prvých troch priečkach 
u stredoškolákov aj vysokoškolákov. Aj vo vý-
skume Kondáša (1979) sa práve spomenuté situ-
ácie ukázali tými, ktoré vyvolávajú najväčšiu tré-
mu. Komisionálne skúšky v súlade s ním považu-
jeme za najhoršie kvôli zvýšenej citlivosti na so-
ciálnu prestíž a obavy z prípadnej blamáže. S tým 
súvisí, z hľadiska vzniku trémy, hneď ďalšia naj-
významnejšia situácia a to hrozba neúspechu, 
ktorá sa umiestnila u stredoškolákov na prvom, 
u vysokoškolákov na druhom mieste. Súvisí to 
s rastúcou potrebou prestíže a spoločenského uz-



Návrat na obsah Media4u Magazine 2/2017 5

nania vo veku adolescencie a ranej dospelosti. 
Tu je však oproti skôr realizovanému výskumu 
rozdiel, pretože Kondáš (1979) hovorí u stredo-
školákov a vysokoškolákov v tejto súvislosti o zní-
žení citlivosti na nesúhlas resp. nespokojnosť. 

Skúmanie úrovne trémy, berúc do úvahy pohla-
vie ukázalo, že sa nepotvrdil priamy vplyv po-
hlavia na trému. Štatisticky významný rozdiel 
v úrovni trémy medzi mužmi a ženami sa ukázal 
len v 2. ročníku vysokej školy (p = 0,0001). 
K opačným výsledkom dospeli Steptoe et al. 
(1995), ktorí skúmali trému u študentov herectva 
a zistili vyšší stupeň trémy u žien ako u mužov, 
pričom vek a roky skúseností nemali vplyv. Tiež 
Brody a Hall (1993, podľa Kubzansky, Stewart, 
1999) uvádzajú, že pokiaľ ide o vlastné prežíva-
nie trémy, existujú medzi pohlaviami rozdiely 
v neprospech žien. Naše výsledky korešpondujú 
skôr s výsledkami Kondáša (1979), ktorý nezistil 
rozdiely medzi dievčatami a chlapcami v úrovni 
trémy až na vek okolo 15 rokov, kedy majú diev-
čatá väčšiu trému ako chlapci. Tréma, podľa je-
ho zistení, s vekom stúpa až do 17.-18. roku, po-
tom klesá. 

Pokiaľ sledujeme vývin úrovne trémy v jednotli-
vých ročníkoch štúdia, zisťujeme, že vo všeo-
becnosti bola úroveň trémy vysokoškolákov vyš-
šia ako stredoškolákov. Signifikantne najvyššiu 
trému (na hladine významnosti 0,05) sme zazna-
menali u vysokoškolákov v 2. ročníku, nasledujú 
vysokoškoláci v 5. ročníku, stredoškoláci v 1. 
ročníku a najnižšia tréma sa potvrdila u žiakov 4. 
ročníka strednej školy.  

Získané výsledky nás prekvapili, a preto sme sa 
snažili zistiť príčinu štatisticky významného ná-
rastu trémy u vysokoškolákov v porovnaní so 
stredoškolákmi. Realizovali sme preto na túto 
tému skupinovú diskusiu práve so študentmi 2. 
ročníka, ktorí boli súčasťou vzorky responden-
tov (N = 163, priemerný vek 20,8, SD = 0,80). 
Študenti diskutovali postupne počas cvičení v 6 
členných skupinách. Výsledkom diskusie bolo 
vytvorenie rebríčka príčin zvýšenia trémy na 

vysokej škole od najdôležitejšej po najmenej dô-
ležitú. Z poradia rôzne pomenovaných, avšak vý-
znamovo rovnakých príčin trémy, vytvorených 
jednotlivými skupinami, nám po ich kategorizá-
cii vyplynulo konečné poradie: 
1. väčšia zodpovednosť a sebakritika vysokoško-

lákov oproti stredoškolákom, 
2. väčší strach z učiteľov, ktorí majú, na rozdiel 

od stredoškolských učiteľov, od študentov 
väčší odstup, 

3. menej príležitostí na vystupovanie a sebapre-
zentáciu. (Na strednej škole pravidelne odpo-
vedali pred tabuľou, na vysokej škole je to len 
párkrát za semester, prevažuje tu písomné skú-
šanie).  

V ďalších výskumoch sa plánujeme detailnejšie 
zamerať na zistenie konkrétnych príčin (vnútor-
ných aj vonkajších) vzniku trémy u stredoškolá-
kov a najmä problematických vysokoškolákov. 
To by malo v pedagogickej praxi vyústiť do ná-
vrhu a realizácie konkrétnych opatrení, ktoré by 
sa špecificky zameriavali na zvládanie trémy. Sú-
stredíme sa na vypracovanie a realizáciu primera-
ných stratégií zvládania trémy, čo by malo pre-
biehať pre každého jednotlivca individuálnym, 
avšak vždy prijateľným spôsobom. Naším cie-
ľom bude orientovať žiakov a študentov na vhod-
né a varovať ich pred nevhodnými (alkohol, seda-
tíva) spôsobmi zvládania trémy. 

V štúdii sme sa pokúsili prepojiť poznatky z pred-
chádzajúcich domácich aj zahraničných výsku-
mov. Dúfame, že sa nám podarilo prispieť k roz-
šíreniu teórie problematiky trémy, rovnako ako 
priniesť nové empirické zistenia na túto tému. 
Zároveň si uvedomujeme, že empirické výsled-
ky o vývine úrovne trémy vypovedajú len o po-
vahe našej výskumnej vzorky a nijakým spôso-
bom ich nezovšeobecňujeme. Našim zámerom 
v budúcom období je rozšíriť výskum trémy aj 
o respondentov iných študijných odborov. 
 
Výstup je výsledkom riešenia výskumného projektu KEGA 
č.022/EU-4/2016 Modely projektového vyučovania v odbor-
ných ekonomických predmetoch.  
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Abstrakt: Příspěvek se zabývá potenciálními rozdíly ve vybavení vybranými materiálními didaktický-
mi prostředky mezi pravděpodobnými odesílateli didaktického sdělení a jeho pravděpodobnými 
příjemci. Jsou uvedeny konkrétní rozdíly zjištěné při výzkumu a jejich možné důsledky pro 
záměr poskytovat prostřednictvím e-learningu vzdělání v zemích tzv. třetího světa. 

Abstract: The article deals with the potential differences in equipment through selected material didac-
tic means among the probable senders of the didactic message and their would-be recipients. 
Specific differences found in the research are mentioned, as well as their possible implications 
for the intended providing of e-learning education in the so-called Third World countries. 

Klíčová slova: e-learning, multikulturní společnost, didaktické prostředky, determinanty. 

Key words: e-learning, multicultural society, didactic means, determinants.

ÚVOD 
V některých zemích stále existuje tzv. digitální 
propast, která omezuje využívání moderních fo-
rem elektronické komunikace, případně dokonce 
brání jejich využívání při vzdělávání. Některé 
formy vzdělávání jsou v těchto oblastech prak-
ticky nereálné, např. e-learning. V příspěvku jsme 
se proto zabývali vybranými rozdíly v kvalitě 
vybavení mezi stranami odesílatele didaktického 
sdělení a jeho možného příjemce. 

E-learnig v prvé řadě vyžaduje možnost využí-
vání internetové sítě s dostatečnou rychlostí pře-
nosu a datovou propustností. V druhé řadě je nut-
ná kompatibilita používaných prostředků, jako 
jsou zejména počítače, tablety a mobily. Kompa-
tibilitou zde není myšlen samotný přenos dat. 
V prostředí Internetu jsou možnosti skutečně uni-
verzální a možné problémy v této oblasti lze ales-
poň pro začátek vynechat. 

Něco jiného jsou např. rozlišovací schopnosti 
zmíněných prostředků. Nabízí se zde otázka, zda 
je příjemce didaktického sdělení schopen na svém 
zařízení prezentovaný materiál vůbec zobrazit 
v potřebném rozlišení a alespoň přijatelné kvalitě.  

Dále je nutné zvážit samotné schopnosti příjem-
ců sdělení. Pro využívání možností e-learningu 
potřebují automaticky zvládat alespoň elemen-
tární dovednosti při práci se svými prostředky. 
V neposlední řadě existují kulturní rozdíly, které 

mohou rovněž způsobovat problémy nejen při 
vzdělávání, ale také již při běžné komunikaci.  

Při získání potřebných údajů jsme vycházeli 
z dostupných zdrojů pocházejících ze spolupráce 
s významnou mezinárodně působící bankou, kte-
rá dané informace potřebuje pro optimální prak-
tický průběh své expanze do vybraných oblastí. 
Dalším zdroje byly webové portály, jejichž návš-
těvnost z celého světa přesahuje cca 1,5 milionu 
osob ročně. 

1 KULTURNÍ ROZDÍLY 
Každá komunikace určité společnosti vychází 
z její kultury. Kulturu můžeme definovat jako ce-
lek, který zahrnuje vědomosti, víru, umění, mo-
rálku, právo, zvyky a jakékoliv jiné návyky a 
schopnosti osvojené člověkem, jakožto členem 
společnosti (Tylor, s.15). Na vývoji kultury se 
podílí lidstvo svými tradicemi, způsoby komuni-
kace, vzhledem, oblečením, způsobem myšlení, 
jednáním, vírou, symboly a podobnostmi či odliš-
nostmi od ostatních bytostí (Berková, 2016). 

Z pohledu antropologie je možné rozdělit 
kulturu z pohledu povrchového a hloubkového 
(Guirdham, 1999, s.48-50):  
 Povrchová kultura - vše, co je na pohled zce-

la viditelné, resp. zřejmé, tzn. rozdíly v oblé-
kání, stravovacích návycích, hudbě, gestiku-
lacích, nebo jiných pravidel v dané zemi. 
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 Hloubková kultura - není přímo viditelná na-
př. jazyk, zvyklosti, příbuzenské vztahy, či ji-
né každodenní aktivity skupiny, které jí odli-
šují od jiných. 

Existují čtyři kulturní dimenze, které vyjadřují 
základní úrovně kulturních rozdílů mezi zeměmi 
a upozorňují na ty, které vedou k odlišnému po-
jetí základních parametrů života lidí, a ovlivňují 
oblast práce a managementu (Brožová, 2016, 
s.19): 
 Power Distance (PDI) - vztah určité kultury 

k autoritě, respektive do jaké míry společnost 
toleruje a očekává, že je moc rozdělena nerov-
noměrně. Typické je v tomto směru upřednost-
ňování formálních vztahů, před neformálními. 
 Uncertainty Avoidance (UAI) - pojednává 

o vypořádávání příslušníků jednotlivých kultur 
s neznámými situacemi a riziky. Naznačuje, 
jak se snaží vyhnout změnám a nepredikova-
ným situacím.  
 Individualism (IDV) - ukazuje rozsah závis-

losti jednotlivce na společnosti a míru volnos-
ti vlastní iniciativě. Ukazuje, jak je kladen dů-
raz na svobodné projevování, nezávislost a 
rozhodovací svobodu jednotlivce.  
 Masculinity (MAS) - určuje vliv pohlaví 

uvnitř společnosti. Maskulinní společnost je 
definována průbojností, soutěživostí, získává-
ní materiálních statků, sebevědomím a vyso-
kým zapálením do práce. Naopak v zemích 
s femininní kulturou se klade důraz na blaho 
druhých, vysokou kvalitu života, mezilidské 
vztahy. Jako významné hodnoty lze zvýraznit 
solidarita, tolerance a ohleduplnost, je zde vět-
ší orientace na sociální vztahy. 

V článku se spokojíme s pouhým naznačením 
oblastí pro možnost studia problematiky e-lear-
ningu z hlediska kulturních rozdílů. 

2 ZNALOSTI A DOVEDNOSTI 
PŘÍJEMCŮ SDĚLENÍ 

Existují nedostatky zejména v afrických státech. 
Významným problémem je jazyková bariéra. 
Stává se, že účastníci vzdělávacích projektů mají 
problém se dorozumět a navzájem si porozumět, 
čímž vznikají následné problémy.  

Celkem běžné je v těchto zemích, že se příjemce 
sdělení tváří, že všemu rozumí, ačkoliv nerozu-
mí, o co se jedná, vytváří se tím velká technická 
a komunikační bariéra. Výuka jednotného jazyka 

(angličtiny) je vzhledem ekonomické situaci vět-
šiny afrických států nereálná. Využití Internetu 
je pro e-learning rovněž nereálné z důvodů roz-
dílných technických úrovní.  

Dalšími problémy jsou neznalost ICT standardů, 
nezájem o bezpečnost provozu nejen ICT, ale 
dokonce např. celé místní banky. Prokázalo se, 
že kromě naprosto elementární bezpečnosti, na-
př. při práci s penězi, zpráva banky uvádí i běžný 
elektrický rozvaděč umístěný vně banky a pří-
stupný komukoliv. Některé bankou uváděné pro-
blémy jsou dokonce velmi zarážející. Například  
v Burkině Faso existuje poměrně rozšířený van-
dalismus na bankomatech působený stepními ko-
zami, které vidí svůj obraz v odrazu od bankoma-
tu a útočí na něj. Hardware ICT, který banky do-
staly jako dar, byl v mnoha případech umístěn ve 
skladu bez viditelné snahy ho zařadit do použí-
vání (Brožová, 2016).  

3 VYUŽÍVÁNÍ INTERNETOVÉ SÍTĚ 
Jedinečný význam má možnost využívání Inter-
netu, resp. počet uživatel Internetů v dané geo-
grafické oblasti. Na obr.1 je zachycena dynami-
ka růstu uživatelů Internetu v porovnání s vývo-
jem počtu lidí na světě od roku 2000 do roku 
2016. V roce 2016 využívalo Internet přibližně 
46 % obyvatel celého světa. 

 

 
Obr.1 Porovnání vývoje počtu obyvatel na 

světě a počtu uživatelů Internetu 
(podle The World Bank, 2016) 

 

Počet uživatelů Internetu se liší podle jednotli-
vých oblastí a podle jednotlivých států. Porovná-
ní počtu uživatelů Internetu podle jednotlivých 
oblastí, platnou pro rok 2015 je na obr.2. Zcela 
zřetelně je nejhorší situace v Africe, kde Internet 
používalo v roce 2015 pouze 22,39 % všech oby-
vatel. Zajímavé je porovnání dynamiky růstu 
počtu uživatelů Internetu na obr.3. Zde je grafic-
ky porovnán vývoj procentuálního podílu uživa-
telů Internetu v Evropě a Africe. 
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Obr.2 Porovnání počtu uživatelů  

Internetu podle oblastí 
(podle The World Bank, 2016) 

 

 
Obr.3 Vývoj procentuálního podílu 

uživatelů Internetu  
(podle The World Bank, 2016) 

 
Příčinou různých důvodů nedostatečného přístu-
pu k Internetu mohou být např. sociální, demo-
grafické apod. (OECD, 2001). Ve většině afric-
kých států je situace špatná. Průměrný počet uži-
vatelů Internetu celé Afriky je 22,4 % všech oby-
vatel. V Evropě je na jednom z posledních míst 
Ukrajina s 49,3 % uživatelů ze všech obyvatel 
(Internet live stats, 2014). Počet uživatelů Ukra-
jiny je srovnatelný s nejvyspělejšími státy Afri-
ky, např. Nigerií 47,4 %, Tunisem 48,5 % a Jiho-
africkou republikou 51,9 %. Drtivá většina ostat-
ních států se pohybuje pod africkým průměrem, 
tedy 22,4 %.  

4 KOMPATIBILITA VYBRANÝCH 
PROSTŘEDKŮ 

Kompatibilita a kvalita informačních a komuni-
kačních technologií je mimo jiné ovlivňována 
technickým rozvojem daných oblastí. Některé 
hodně zaostávají. Zdrojem údajů pro výzkum byl 
Google Analytics, významný server pro cestovní 
ruch, jehož celkové počty návštěv se pohybují v 
řádu milionů ročně a obsahují také údaje o náv-
štěvnících ze všech regionů (Soukup, 2016). 

Autoři zvolili jako ukazatel bodové rozlišení mo-
nitorů, který naprosto zřetelně ukazuje technické 
rozdíly. Při jeho použití nejsou potřeba hlubší 
znalosti, např. typů procesorů, které mohou být 
navíc výkonově srovnatelné, ale v souvislosti 
s výrobci jinak označované, apod. Bodové rozli-
šení monitorů je standardní parametr, který je 
výrobci udáván a určuje kvalitu zobrazení. Bo-
dové rozlišení je vyjadřováno jako poměr jedno-
tlivých stran (šířka × výška monitoru). Existují 
různé standardy, které vychází přímo z přesných 
počtů bodů stran, např. pro Full HD 1920×1080, 
pro nízké počty pak QVGA 320×240. Tyto úpl-
né celkové počty charakterizují zobrazovaný 
rastr a tím kvalitu monitoru. Uživatel může v pří-
padě potřeby nastavit na nižší počty, ale nikdy 
ne vyšší. Dále existují standardy např. 16:9, 4:3 
apod., které vyjadřují poměry stran a tedy použí-
vaný standard.  

Pro usnadnění výzkumu autoři všechny body 
z udaných poměrů jednotlivých stran monitorů 
přepočítali na jejich součin daný jednotlivými 
stranami. Tento součin představuje celkový po-
čet zobrazených bodů na monitoru a je snadno 
porovnatelným parametrem pro kvalitu zobraze-
ní. Přitom nehraje vůbec roli poměr stran. Pro 
jednotlivé, zcela individuální poměry stran v cel-
kových počtech bodů, je možné v Google Ana-
lytics získat počet návštěvníků konkrétních we-
bových stránek. Z těchto počtu návštěvníků a je-
jich přesných celkových počtů zobrazených bo-
dů na monitorech autoři vypočítali vážený prů-
měr, který představuje průměrnou hodnotu dané-
ho regionu. Pro vyšší přehlednost jej autoři udá-
vají v Mpx tedy v milionech zobrazovaných bo-
dů. Stejný údaj je uváděn jako hlavní parametr 
např. videokamer.  

Údaje v Google Analytics zahrnují dva rozdílné 
počty návštěvníků. Jeden počet je udáván jako 
celkový. Ten je pro účely výzkumu nepoužitel-
ný, protože by mohl obsahovat stejné údaje 
v souvislosti s opakovaným počtem návštěv jed-
notlivých osob. Proto autoři použili druhý údaj, 
který udává počet nových návštěvníků, tedy ne-
obsahuje opakované počty návštěv stejného člo-
věka. Trochu zkreslujícím může být skutečnost, 
že stejný člověk mohl webové stránky navštívit 
jednou prostřednictvím PC, podruhé tabletu a 
potřetí smart mobilu. Tuto možnost autoři nevy-
loučili, protože ve výzkumu šlo o kvalitu jednou 
připojených zařízení, nikoliv o počty osob. Po-
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dobně autoři neřešili, že stejná osoba mohla we-
bové stránky navštívit např. jednou z domova a 
jindy ze zaměstnání, internetové kavárny apod. 
Vycházeli z výzkumného předpokladu, že by 
celkové počty zobrazených bodů na průměrném 
monitoru měly být pro všechny regiony přibližně 
stejné. Vzhledem k tomu, že autoři určovali poč-
ty bodů po jednotlivých měsících (získat je lze 
po dnech), bylo možné předpokládat, že počty 
zobrazovaných bodů na monitoru porostou v sou-
vislosti s používáním výkonnějších přístrojů, ne-
bo alespoň nebudou menší. Výzkum průměrného 
počtu zobrazovaných bodů na monitoru v jedno-
tlivých měsících časového intervalu leden 2015 
až srpen 2016 pro Afriku a Německo je na obr.4. 

ZÁVĚR 
Z provedeného výzkumu vyplývá, že existují roz-
díly, které negativně nejen ovlivňují kompatibi-
litu běžné výuky, ale zejména e-learning. Vliv 
mají zejména znalosti studentů v oblasti jazyko-
vé, ale i jiné. Projevují se zde souvislosti s daným 
kulturním prostředím. Vysoká dynamika technic-

kého rozvoje, není sledována změnami kultur-
ních, sociálních aj. úrovní daných oblasti. 

 

 
Obr.4 Vývoj průměrného počtu 

zobrazovaných bodů na monitoru 
 

Technický rozvoj vyspělých zemí není dostateč-
ně následován rozvojem v zemích tzv. třetího 
světa (obr.3) nebo jde dokonce opačným smě-
rem (obr.4). Z našich poznatků vyplývá, že vyu-
žívání e-learningu nejen že není bez problémů, 
ale mnohdy je i nereálné.
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REÁLNÁ NEROVNOST V PŘÍSTUPU K POČÍTAČŮM A JEJÍ VLIV NA SCHOPNOST 
PRÁCE S POČÍTAČEM U ŽÁKŮ KONČÍCÍCH ZÁKLADNÍ VZDĚLÁNÍ 

V ČESKÉ REPUBLICE 
 

THE REAL INEQUALITY IN ACCESS TO COMPUTERS AND ITS IMPACT ON THE 
DIGITAL LITERACY WITH THE PUPILS ENDING THE PRIMARY EDUCATION  

IN THE CZECH REPUBLIC 

Václav Dobiáš 

Katedra informatiky a přírodních věd, VŠTE 
Department of Informatics and Natural Sciences 

Abstrakt: Článek na základě kvalitativních dat popisuje rozdíly v přístupu k počítačům u adolescentů 
z rozdílných sociálních vrstev končících základní vzdělávání a způsob volnočasového využívání 
počítačů. Čas strávený na počítačích a způsob práce s nimi je porovnáván se schopností práce na 
počítači, která byla též v rámci výzkumu testována. 

Abstract: Article based on qualitative data describes the differences in access to computers among ado-
lescents from different social levels which are ending primary education and the way of leisure-
time computer use. Time spent with computers and how computers are used in leisure time are 
compared to the digital literacy, which was also tested in the survey. 

Klíčová slova: digitální gramotnost, sociálně vyloučení žáci. 

Key words: digital literacy, socially excluded students.

1 ÚVOD 
Nerovnosti v přístupu k počítačům mezi jednotli-
vými sociálními vrstvami obyvatelstva si poprvé 
všimli v USA v roce 1996 (Gunkel, 2004). Tato 
nerovnost v přístupu k počítačům byla pojmeno-
vána: digitální rozdělení a později přejmenována 
na první formu digitálního rozdělení (first level 
digital divide). Pojem následně přesněji defino-
vala a dostala do podvědomí akademické obce 
až studie Amerického ministerstva financí, oddě-
lení pro telekomunikaci a informace - NTIA z ro-
ku 1999. Zprávy NTIA vycházely v letech 1995, 
1998, 1999, 2000, 2002 a 2004 a velmi podrob-
ně mapovaly vývoj penetrace výpočetní techniky 
podle různých hledisek v USA.  

První forma digitálního rozdělení se dá vysvětlit 
podle časově-distanční teorie (Vehovar, 2006). 
Podle ní nastupují digitální trendy a novinky nej-
dříve u socioekonomicky silnějších vrstev popu-
lace a ve městech. V současnosti již první forma 
digitálního rozdělení není problémem (Van Dijk, 
2005) a autoři se jí zhruba od roku 2005 přestá-
vají věnovat.  

Z diskuse u kulatého stolu na MPSV nad Strate-
gií digitální gramotnosti ČR na období 2015 až 
2020 ale vyplynulo, že podle mnohých sociálních 

pracovníků a úřadů práce mnoho socioekonomic-
ky slabých lidí nemá přístup k počítačům. V Čes-
ké republice je první forma digitálního rozdělení 
stále ještě aktuálním problémem.  

Schopnost práce na počítači závisí na přístupu 
k němu (Dewan a Riggins 2005, Wei a kol. 2011). 
Mladí používají počítače častěji pro zábavu než 
ostatní vrstvy obyvatel (Hargittai a Hinnant 2008; 
Eamon, 2004). Přičemž to, co děláme nebo nedě-
láme na počítači, posouvá nebo brzdí naše schop-
nosti práce s počítačem (DiMaggia a kol., 2001). 
Mezi těmi, kteří používají internet pro zábavu, a 
těmi, kteří ho používají pro práci, může vznikat 
uživatelská propast (usage gap) (Hargittai a Hin-
nant 2008). 

V současné době je autorem realizován kvalita-
tivní výzkum zaměřený na důvody vzniku druhé 
formy digitálního rozdělení u adolescentů končí-
cích základní vzdělání. Cílem tohoto článku je 
přezkoumat zdali reálně existují rozdílné přístu-
py k počítačům u adolescentů z rozdílných soci-
álních vrstev (první forma digitálního rozdělení) 
v rámci České republiky. Dále pak jakým způso-
bem tato první forma ovlivňuje čas strávený na 
počítači a digitální gramotnost, jak soudí někteří 
autoři (Dewan a Riggins 2005, Wei a kol. 2011). 
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K dosažení odpovědí na výše zmíněné problémy 
byly formulovány dvě výzkumné otázky: 
 Jaké jsou rozdíly v přístupu k počítačům mezi 

jednotlivými sociálními vrstvami adolescentů 
končících základní školu? 
 Pokud existují rozdíly v přístupu k počítačům, 

ovlivňují tyto rozdíly schopnost práce na po-
čítači u adolescentů končících základní ško-
lu? 

2 METODOLOGIE 
Výzkum byl realizován pomocí zakotvené teorie 
dle Charmazové (2006, 2015) na 17 žácích kon-
čících základní vzdělávání v České republice. 
Testovaným žákům tak bylo kolem 15 let. V rám-
ci výzkumu bylo testováno celkem 13 žáků ze 4 
škol v Českých Budějovicích a jeho okolí, a 4 
sociálně vyloučení romští žáci z nízkoprahového 
klubu v Českých Budějovicích. Do výzkumu by-
lo zahrnuto celkem 7 žáků romského původu.  

Výběr žáků byl realizován na základě konzultace 
s jejich třídním učitelem. Při výběru žáků byl 
kladen důraz na zastoupení různých sociálních 
skupin žáků. Pro pokrytí extrémních rozdílů ve 
schopnostech žáků byli do výzkumu zahrnutí 2 
vynikající studenti z prestižního gymnasia a 8 
sociálně vyloučených žáků. Z nichž 6 bylo rom-
ského původu. Počty testovaných žáků rozděle-
ných podle prospěchu v tabulce Poměr dívek ku 
chlapcům byl 4:13 ve prospěch chlapců.  

2.1 Sběr dat 
Testování žáků probíhalo na výzkumníkově po-
čítači. Žáci dle vzoru formátovali textový doku-
ment nejdříve v neznámém textovém editoru Li-
breOffice a následně dělali stejný úkol ve zná-
mém textovém editoru (MS Word). Žáci dále vy-
hledávali informace na internetu.  

Po celou dobu měření dat byla nahrávána obra-
zovka počítače a do audio stopy byly nahrávány 
veškeré rozhovory zkoumaných osob s výzkum-
níkem. Vzniklý film byl následně analyzován. 

Se žáky byl realizován polostrukturovaný rozho-
vor. Řešení problémů na počítači trvalo přibližně 
50 minut, rozhovor pak 15 minut. Rozhovor byl 
zaměřen na volnočasové využívání počítačů, způ-
soby řešení problémů s počítači, využití počítačů 
při výuce a obsah předmětu informatika.  

U čtyř sociálně vyloučených žáků z nízkopraho-
vého klubu byly vykonány pouze polostrukturo-

vané rozhovory a následně realizováno pozoro-
vání volnočasových počítačových aktivit těchto 
žáků. Z pozorování byly zapisovány poznámky. 

2.2 Analýza dat 
Rozhovory byl přepsány do textové podoby. 
Videonahrávky z důvodu obavy ztráty informací 
nebyly přepisovány do textové podoby, jak to 
doporučuje Švaříček a Šedivá (2007) ale byly pří-
mo analyzovány v programu Atlas.ti. Nejdříve 
byla provedena identifikace kódů pomocí počá-
tečního kódování. Následně byly v rámci zamě-
řeného kódování vybrány zaměřené kódy - kan-
didáti na kategorie. Tyto zaměřené kódy byly 
v rámci teoretického vzorkování dále propraco-
vávány a pilovány, díky čemuž vznikly kódy. 
Z mem pak byly vytvořeny vztahy mezi kódy.  

3 VÝSLEDKY 
3.1 Množství počítačů v rodině 
Důležitějším předpokladem umožňujícím volný 
přístup k počítači je dostatek počítačů v rodině 
žáka. V rámci výzkumu se ukázalo, že rodiny, 
které by se daly nazvat běžnými či majoritními, 
mají v domácnostech takový dostatek počítačů, 
aby žáci mohli mít svůj vlastní soukromý počítač. 
Výsledy jsou vypsány v tabulce 1. Jedinou výjim-
kou je žačka studující s vynikajícími výsledky 
prestižní gymnázium. V její rodině je pouze je-
den počítač, který využívá celá rodina a pro žač-
ku není jednoduché se na počítač dostat. Vzhled 
žačky a její studijní výsledky napovídají, že u této 
žačky pravděpodobně nepůjde o ekonomické 
důvody jako spíše o filozofické důvody vedoucí 
její rodiče k nepořizování více počítačů. Naproti 
tomu v sociálně vyloučených rodinách byla vý-
razně nižší penetrace výpočetní techniky.  

 
Tab.1 Penetrace výpočetní techniky v rodinách 

Sociální úroveň 
rodiny 

Počet 
žáků 

Počítačů 
v domácnosti 

Soukromý 
počítač 

majorita 9 2,5 89% 

sociálně vyloučení 7 1,0 0% 

 

Jedním z kritérií pro zařazení rodiny žáka do ka-
tegorie sociálního vyloučení bylo zaměstnání ro-
dičů. Ve výsledku v rodinách zařazených do ka-
tegorie sociálně vyloučených je typicky alespoň 
jeden člen domácnosti nezaměstnaný, či na ma-
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teřské dovolené. Což omezuje množství rodin-
ných financí sociálně vyloučených rodin. Nedo-
statek financí se tak pravděpodobně projevuje 
v nižší penetraci výpočetní techniky v sociálně 
vyloučených rodinách.  

Dalším atributem omezující větší penetraci výpo-
četní techniky v sociálně vyloučených rodinách 
může být i nedostatek schopností a znalostí v prá-
ci s výpočetní technikou u rodičů. Konkrétním 
příkladem může být absence funkčního počítače 
v sociálně vyloučené rodině, kdy dle tvrzení žá-
kyně „chybí kabely k zapojení počítače, protože 
mamka je nedokázala koupit“ Anebo případně 
většímu rozšíření wifi routerů v sociálně vylou-
čených rodinách pak brání neschopnost instalace 
a nastavení routeru. Autor sám jeden takový rou-
ter v sociálně vyloučené rodině instaloval. 

Z rozhovoru dále vyplynulo, že žáci vlastnili 
krom počítačů i tablety, mobily a herní konzole, 
které již ale nezahrnovali pod pojmem počítač, 
proto tato zařízení nejsou obsažena v tabulce 1. 
Hlavně mobilní telefony a tablety mohou v mno-
ha aktivitách nahradit počítače. Extrémním přípa-
dem pak byla žačka z rodiny bez funkčního po-
čítače. Tato žačka vykonávala veškeré své aktivi-
ty na mobilním telefonu. Mimo jiné se na svém 
mobilním telefonu dokonce i pokoušela editovat 
hudbu. 

3.2 Čas strávený na počítači 
Žáci byli dotazováni v rozhovoru na čas strávený 
doma na počítači. Do uváděných časů tak nejsou 
započteny školní počítačové aktivity.  

V rámci výzkumu se výzkumník setkal s odpo-
vědí u sociálně znevýhodněného žáka: „Trávím 
na počítači 20 minut denně.“ když se výzkumník 
podivil, že je to málo dostal odpověď „Nebo ho-
dinku, dvacet minut, já to nepočítám, nebo dvě 
hodinky.“ Časy, které stráví žáci na počítači, je 
tak nutné brát s rezervou a to hlavně u sociálně 
znevýhodněných žáků. Výsledky jsou vypsány 
v tabulce 2. 

Rozdělíme-li žáky podle hlediska, zda mají svůj 
vlastní počítač k osobnímu používání, zjistíme, 
že právě polovina žáků zúčastněných ve výzku-
mu nemá počítač k soukromému užívání. Až na 
jednu výše uvedenou výjimku jde o žáky ze so-
cioekonomicky znevýhodněných rodin. I přes 
absenci vlastního počítače se celkem 5 žáků ze 
socioekonomicky znevýhodněných rodin na po-
čítači pravidelně střídalo se svými sourozenci, 

díky čemuž trávili na počítači podobný čas, jako 
jejich vrstevníci ze socioekonomicky lépe situo-
vaných rodin. Horší penetrace výpočetní techni-
kou u většiny žáků ze socioekonomicky znevý-
hodněných rodin tak nemá vliv na čas strávený 
na počítači. 

 
Tab.2 Čas strávený na počítači 

  
  

Počet 
žáků 

Čas na 
počítači 
denně 

mající soukromý počítač 8 3,3 

Pravidelný přístup k PC 5 3,3 nemající 
soukromý 
počítač Omezený přístup k PC 3 0,1 

 

Extrémní skupinou byly žáci s omezeným přístu-
pem k počítači. Tito žáci v důsledku omezeného 
přístupu k počítačům na nich trávili pouze mini-
mum času.  

Do této skupiny spadali dva žáci ze sociálně zne-
výhodněných rodin. V prvním případě je počítač 
již dlouhou dobu nefunkční a žačka vykonává 
své digitální aktivity na mobilním telefonu. Ve 
druhém případě, je v rodině počítač funkční, ale 
dle žákova tvrzení: „Mamka tam je pořád skoro 
pořád.“ je počítač převážně využíván matkou. 
Žák tak abdikoval na počítač a raději se ve svém 
volném čase dívá na televizi, anebo je venku 
s kamarády. V jiném případě, se žačka studující 
gymnázium, raději věnuje kroužkům, koníčkům 
jako je: malování, atletika a jízda na koni.  

3.3 Způsob trávení volného času 
s ohledem na využívání počítačů 

V rozhovoru byli žáci dotazováni na způsob vy-
užívání domácího počítače. Tato otázka byla dá-
le doplněna o dotaz Jak vypadá tvůj běžný školní 
den? Žáci většinou využívali počítačů k zábavě, 
tedy ke hraní her, komunikaci přes Facebook, 
sledování filmů či seriálů, sledování Youtube. 
Sociálně lépe situovaní žáci v některých přípa-
dech vykazovali i využití počítačů k produktiv-
ním činnostem, jako je příprava referátů, úprava 
fotografií, editace audia či videa. Někteří chlapci 
projevovali zájem o skládání počítačů a jejich 
opravování. Ve způsobu domácího využívání po-
čítačů pak ční žáci zařazení do nejvyšší sociální 
skupiny. Výše popisovaná žačka trávila na počí-
tači minimum času. Její kolega naopak trávil na 
počítačích hodně času a cíleně se připravoval na 
profesi programátora, učil se sám programovat a 
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pročítal si různé elektrotechnické příručky, záro-
veň ale i využíval počítač k hraní her, či komuni-
kaci na Facebooku. 

Naopak sociálně vyloučení žáci využívali počíta-
čů téměř jen k zábavě. Způsob využití digitální 
techniky výrazně ovlivňují žákovy zájmy a ko-
níčky. Konkrétním příkladem je sociálně vylou-
čená žačka, která sní o kariéře hip-hopové zpě-
vačky. Sama si skládá, zpívá a na svém telefonu 
nahrává a upravuje své písně. Díky svému zájmu 
jako jediná sociálně vyloučená využívala mobil-
ní telefon (nemá přístup k počítači) k produktiv-
ní činnosti. 

Podle některých autorů (DiMaggia a kol., 2001; 
Hargittai, Hinnant, 2008) způsob využívání počí-
tačů formuje schopnost ovládání počítače. I když 
s tímto tvrzením souhlasíme, příklad žačky s vy-
nikající schopností práce na počítači, která na 
počítači tráví minimum času, poukazuje na ome-
zený vliv způsobu využívání počítačů na schop-
nost práce s nimi. 

3.4 Rozdíly ve způsobu využívání 
digitální techniky mezi majoritními 
žáky a žáky z romského etnika 

Velká část české veřejnosti vnímá sociální vylou-
čení především jako problém přítomnosti etnicky 
odlišné populace v majoritním prostředí, nikoliv 
pouze jako problém přítomnosti extrémně chu-
dých vrstev … názory veřejnosti se často opírají 
o kusé nebo zcela nepravdivé informace, které se 
často zakládají na zkresleném nebo předpojatém 
vidění problémů (Toušek, 2007). Mnohdy dochá-
zí k vyloučení členů romského etnika pouze na 
základě jejich etnické příslušnosti. Účastníci vý-
zkumu byli až na jednu výjimku klasifikováni ja-
ko sociálně vyloučení. Hlavním kritériem této 
klasifikace byly školní výsledky, aktivita ve ško-
le a zaměstnání rodičů. Romští žáci byli porovná-
váni se žáky z podobné sociální úrovně tedy se 
sociálně vyloučenými, anebo aspirujícími na so-
ciální vyloučení. V rámci výzkumu se neprojevi-
li žádné výraznější rozdíly mezi žáky romského 
etnika a majoritou, ať již v oblasti penetrace vý-
početní techniky v domácnosti, či čase stráveném 
na počítači. Jisté rozdíly byly zaznamenány ve 
způsobu využívání digitální techniky, kdy více 
preferují formy sociální komunikace (Facebook, 
Skype) než jejich majoritní vrstevníci. Díky záj-
mu o hudbu pak častěji využívají počítač ke tvor-
bě a konzumaci hudby. 

Díky uzavřenosti romské komunity dochází k po-
malejšímu rozšiřování digitální techniky. Členo-
vé komunity si ale navzájem pomáhají. Například 
pokud člen komunity ovládá nějakou činnost na-
př. instalaci wifi routeru., naistaluje jej mnoha 
členům komunity. 

3.5 Vliv času stráveného na počítači 
na schopnost práce na počítači 

V rámci výzkumu žáci cca 50 minut řešili zada-
né problémy a úkoly na počítači. Tyto aktivity se 
dají rozdělit do tří skupin. Vyhledávání informa-
cí na internetu, práce s neznámým textovým edi-
torem a práce se známým textovým editorem. 

Jednoho z nejlepších výsledků, v rámci testování 
schopností práce s počítačem, dosáhla žačka trá-
vící s počítačem minimum času. Naopak někteří 
žáci trávící s počítačem všechen svůj volný čas, 
měli pouze podprůměrné schopnosti produktivní 
práce s počítačem. Velmi dobrých výsledků také 
dosáhla sociálně vyloučená žačka, která doma ne-
má přístup k počítači. Výše popsané případy nás 
vedly k hypotéze, že čas strávený na počítači ne-
má vliv na schopnost produktivní práce na počí-
tači. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli spočítat 
Spearmanův koeficient pořadové korelace. Žáci 
byli seřazeni podle pořadí v množství času strá-
veného na počítači a výsledcích v úlohách testu-
jících vyhledávání na internetu, výsledcích v úlo-
hách testujících schopnost práce ve známém tex-
tovém editoru a výsledcích v úlohách testujících 
schopnost práce v neznámém textovém editoru.  

 
Tab.3 Korelace 

Spearmanova pořadová korelace Čas na počítači 

hledání na internetu -0,093

práce se známým textovým editorem 0,066

práce s neznámým textovým editorem 0,060

 

Výsledky korelací času strávených na počítači a 
schopnosti vykonávat jednotlivé počítačové úlo-
hy jsou vyznačeny v tabulce 3. Výsledky se po-
hybují kolem nuly, což potvrzuje výše vyslove-
ný předpoklad. U zkoumaných žáků čas strávený 
na počítači nemá vliv na jejich schopnost pro-
duktivní práce na počítači.  

Výsledky jsou ale v rozporu se zjištěními jiných 
autorů (Dewan a Riggins 2005, Wei a kol. 2011). 
Přes poměrně jednoznačné výsledky se ale do-
mníváme, že pro schopnost efektivní práce na po-
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čítači je nutný čas strávený na počítači k tomu, 
abychom pochopili základní koncepty ovládání 
počítače. V rámci výzkumu všichni zkoumaní žá-
ci bez rozdílu uvedli, že s počítačem se setkávají 
od útlého dětství. Všichni žáci tak měli dostatek 
příležitostí seznámit se s počítačem. U výzkumů 
staršího data, však tato prvotní znalost u zkouma-
ných osob pravděpodobně nebyla samozřejmos-
tí. S postupujícím časem bude přibývat lidí, kteří 
mají s využíváním počítačů značné zkušenosti. 
Domníváme se, že v u takovýchto lidí čas stráve-
ný na počítači nebude ovlivňovat schopnost prá-
ce na počítači. 

4 ZÁVĚR 
V rámci výzkumu se ukázalo, že stále existují roz-
díly v penetraci počítačů v rodinách žáků z roz-
dílných sociálních vrstev. Tyto rozdíly v někte-
rých případech způsobovaly omezení přístupu 
k počítačové technice. U zkoumaných žáků čas 
strávený na počítači neměl vliv na jejich schop-
nost práce na počítači. Většina žáků využívala 
počítačů primárně k zábavě. Způsob využití po-
čítačů ale mohly ovlivnit žákovy zájmy či koníč-
ky. Produktivní činnosti na počítači spíše vykoná-
vali žáci sociálně lépe situovaní. V rámci výzku-
mu se ale neprojevil vliv způsobu práce s počíta-
čem na schopnost práce s počítačem. 
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Abstrakt: V posledních letech informační a komunikační technologie, zaznamenaly prudký vývoj v ob-
lasti vzdělávání na všech úrovních. Příspěvek pojednává o distančním vzdělávání. Hlavní důraz 
klade na elektronický učební text pro řízené sebevzdělávání. Aplikační část příspěvku je věnová-
na prezentaci výsledků výzkumu efektivnosti samoinstrukčního učebního textu. 

Abstract: In recent years, the use of information and communication technologies at all levels of educa-
tion has developed rapidly. This article deals with the distance learning, in particular the use of 
electronic textbooks for guided self-education. The application part of the paper is devoted to 
the presentation of research results on the effectiveness of self-instructional textbooks. 

Klíčová slova: výchovně-vzdělávací proces, distanční vzdělávání, samoinstrukční učební text. 

Key words: educational process, distance learning, self-instructional textbook. 

1 INTRODUCTION 
Information and communication technologies 
underwent over the last few years a rapid deve-
lopment with consequences also for the sphere 
of education and upbringing. It is necessary to 
emphasize that this happened not only at the 
level of technological thinking. Reflection on the 
modern didactical trends takes place on the boun-
daries of the pedagogical, psychological and also 
sociological disciplines. The development has 
been considerably accelerating in consequence 
of ongoing technological changes and innova-
tions (Andres - Svoboda, 2016). 

At present, the development of science and tech-
nology is on a high level. The continuous deve-
lopment of computer technology has also seen a 
growing trend towards online teaching (Zou, 
2016). Modern technologies are penetrating all 
structures of society, as well as individual lives. 
As a consequence, those searching for graduates 
on the labour market are actively looking for tho-
se people that can use modern technologies, are 
open to further educating themselves and are able 
to work flexibly within a team. Pupils and stu-
dents must therefore acquire large amounts of in-
formation during their studies which they need 
for practice. High demands are therefore being 
placed by companies on schools with regards to 

the level and quality of technology education. 
Schools must therefore focus on the introduction 
of new forms of education, innovative methods, 
modern teaching resources and procedures. Ideas 
for improving the quality of education within the 
dimensions of the current information society 
are directly related to the development of educa-
tional science in the 21st century. Within this 
context, information technology has helped to 
generate new forms of learning, for example, e-
learning and distance learning. 

The most precise form of distance learning is so-
called e-learning, whereby the collection and as-
sessment of work is carried out by a computer 
program. Hrušková (2009, p.97) states that the 
benefits of this comprehensive multimedia tea-
ching method includes the ability to study and 
teach from any (friendly) place where there is In-
ternet access and where you have the use of head-
phones, microphone and a webcam. When using 
Computer Aided instruction, it is not necessary 
to travel anywhere, saving time and money. 

In connection with the introduction of modern 
forms of education, it is necessary to note that 
textbooks and teaching materials, which are spe-
cifically adapted to be self-instructional, still play 
an important role. Why is it necessary to pay due 
attention to them? One of the reasons is the need 
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for the continued provision of educational oppor-
tunities to a wide range of students for whom dis-
tance and financial possibilities play an important 
role. The intention of the education system is to 
always place pupils and students, as well as their 
needs, at the centre of all educational efforts. In 
this sense it is appropriate to emphasize the mo-
tivation that is the driving force behind and an 
essential determinant in stimulating a good per-
formance. Motivated students work better and 
faster and enjoy learning. Mermann (2015, p.13) 
states that motivating other people means encou-
raging them to achieve objectives, for example, 
to handle creative activities and work energeti-
cally. This paper aims to highlight the importan-
ce of guided independent work and to report on 
the results of research into verifying the effecti-
veness of teaching using a textbook for self-edu-
cation, with particular emphasis on the educatio-
nal aspects, and its application and expanded use 
in practice. 
 

2 DISTANCE LEARNING, 
TEXTBOOKS FOR DISTANCE 
EDUCATION 

2.1  Distance learning 
Distance learning is a multimedia form of con-
trolled self-education. The education concept is 
based on the absence of contact between the stu-
dent and the teachers, who are physically separa-
ted from each other, but who are connected 
through the use of multimedia. The use of multi-
media involves the use of a variety of teaching 
resources which present the curriculum at a dis-
tance (such resources can be textbooks whose di-
dactics vary from conventional textbooks, curri-
cula texts and other learning materials) to stu-
dents. Within this context, electronic textbooks 
must be didactically prepared so that learners can 
follow them without the help of a teacher, i.e. 
they have to manage the student as they progress 
through their studies. In practice, this means that 
students are provided with everything they need 
for effective learning, including clear and speci-
fic study goals, the content of the education, tools 
for consolidating and deepening their motiva-
tion, as well as feedback. 

Černý et al. (2015) define the concept of distan-
ce learning as a form of education in which 
students are in indirect contact with their teacher, 
and the education is largely self-directed. The 

main responsibility for the process and outcomes 
of the education is borne solely by the students 
themselves. Kostolányová (2013, p.12) defines 
distance learning as a form of study where the 
student is not under the constant and direct super-
vision of teachers, however they utilize the study 
plan of, and opportunities to consult those at, the 
educational institution and other support organi-
zations. Distance learning is characterized by 
self-study and is therefore heavily dependent on 
the quality of the didactic materials which are 
used to replace the interactivity between a student 
and a teacher, as is common in full-time study 
programs. Self-education is always accompanied 
by the support of a tutor. 

With the innovations taking place in education 
and the economic changes that are taking place 
in every country, the demand for online educatio-
nal distance programs is rising. Alkhattabi (2016) 
conducted research into online educational dis-
tance programs. His study Empirical Investiga-
tion into Motives for Choosing Web-based Dis-
tance Learning Programs focuses on identifying 
the main motivating factors for choosing online 
education programs. The results were determi-
ned through a questionnaire. The respondents 
were students of distance learning programs, 
which were in the form of e-learning. The survey 
aimed to find out the attitudes, motives and opi-
nions of distance students with a view to develo-
ping new, or improving existing, electronic text-
books. 

One of the benefits of such research is the output 
of the project by Andres - Svoboda (2016), entit-
led: Multimedia as a Modern Didactic Tool - 
Windows EDU Proof of Concept Project at Czech 
Technical University in Prague, which was publi-
shed in cooperation with Microsoft Czech Repu-
blic and other public universities. The aim of the 
cooperation with the Microsoft Corporation was 
to acquaint students with modern didactic tech-
nologies. Another interesting study conducted by 
Šarmanová - Kostolányová (2015), entitled: Adap-
tive e-learning from theory to practice, focuses 
on describing a virtual teacher, with particular 
attention given to e-learning and its application 
in practice. 

2.2  Teaching textbooks for distance 
education 

Distance study is characterized by a number of 
methodological differences from traditional full-
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time studies, of which an essential element is the 
study textbook. The preparation of such textbooks 
requires even greater attention than textbooks 
intended for full-time instruction. Textbooks for 
full-time studies allow students to summarize 
and complement their full-time instruction, as 
well as revise and broaden the knowledge they 
acquire through lectures or teacher's explanati-
ons. Distance learning textbooks have a different 
role. Their main mission is to substitute the actu-
al lectures given by teachers. That is the essential 
and fundamental difference between conventio-
nal textbooks and those intended for distance 
education. Distance learning textbooks must be 
prepared in such a way as to allow effective in-
dependent study and support study management 
by educators (Kostolányová, 2013, p. 64). 

In other words, electronic textbooks create inte-
resting opportunities for self-education and regu-
late the educational process of students as if they 
were present at the lesson or seminar. 

According to Bajtoš (2013), the most effective 
electronic textbooks are multimedia based, which 
are based on the exchange of experiences of the 
students themselves, and whereby students can 
learn through their own activities, as well as 
communicate with a teacher in discussion forums. 
The author also presents (2013, pp. 311-312) the 
following requirements for electronic textbooks: 
Electronic textbooks should be written simply, 
concisely and clearly; 
 the length of an electronic textbook should be 

shorter compared to a conventional textbook 
or script (the reason is that the focus of the 
study moves from being the traditional passi-
ve reading of a textbook to a student activity); 
 the presented curriculum should be limited to 

basic information with a view to creating cla-
rity, structure and so-called readability;  
 the presented curriculum should motivate stu-

dents enough to find out for themselves what 
the causes and background are; it shouldn't 
result in the automatic memorization of the 
curriculum. 
 electronic textbooks should give students in-

teractive feedback on the quality of the acqui-
red knowledge and discussions that are the 
source of the acquisition of new knowledge 
and skills. Students then become active parti-
cipants in the learning process because the 

discussions may open up other topics that are 
important for their learning needs. 

Good quality teaching texts can only be written 
by teachers who are highly experienced in the 
particular subject because writing requires the 
didactic transformation of the curriculum into 
the subjective logic of its adoption by pupils 
(Kučerka, et al. 2015). In an information society, 
one of the most important capabilities is reading 
comprehension, which is the basis of self-study. 
 

3 THE RESULTS OF THE RESEARCH 
INTO THE EFFECTIVENESS OF 
ELECTRONIC TEXTBOOKS FOR 
SELF-EDUCATION 

In practice, many authors have conducted rese-
arch into the effectiveness of newly created text-
books. One piece of research was conducted by 
the author herself (Kmecová, 2010). The aim of 
the research was to examine the effectiveness of 
a newly created didactic textbook for an Econo-
mics course. The research was carried out among 
students in the 3rd year of their study at the Vo-
cational Technical School, Hlohovec, in the Slo-
vak Republic. The author developed a textbook 
for the Economics course and pursued its didac-
tic effectiveness in relation to the performance of 
pupils in didactic output tests. The research show-
ed that the newly created textbook activated and 
motivated more pupils to study, which resulted 
in higher scores in the final test. Similar research 
was presented by Kučerka (2015). The main ob-
jective of the research was to process and evalu-
ate the didactic text for the subject English in en-
gineering for the 4th year of the study branches 
in the field of engineering e.g. in the field of 
mechanic adjuster. The key objective of the rese-
arch was to be carried out by the sub-objective: 
to determine the readability of the text. 

In this paper, we have reproduced the results of 
research conducted in 2010, as processed by Ko-
ňušíková (2010). The author - with approval of 
the person who conducted the initial research - 
presents some of the partial results. The demon-
stration on this basis should be seen as a study in 
the area. 

3.1 Research Objectives 

The research objectives were to determine the: 
 teaching efficiency related to the use of the self 

-instructional textbook on the Ecology course;  
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 knowledge and intellectual skills of the secon-
dary school students on the Ecology course; 
 attitudes of students to the Ecology course as 

a result of the use of the self-instructional text-
book. 

3.2 Research sample 
The research sample was made up of secondary 
school students (freshmen) who were studying 
the following subjects: electronics, information 
and network technology systems, mechatronics, 
technical lyceum, machine engineering, logistics 
and commercial academy. The total number of 
students in the research sample was 154. The re-
search sample was split into two groups. The first, 
the experimental group, used the self-instructio-
nal book, whereas the second, the control group, 
did not and were taught on the basis of standar-
dized methods. 

3.3 Research hypothesis 
The main hypothesis H was formulated as fol-
lows: The teaching of the Ecology course with the 
use of the self-instructional textbook is conside-
red to more efficient than conventional teaching. 
The following set of criteria were used to deter-
mine the efficiency of the teaching: better theo-
retical knowledge and intellectual skills of the 
students as determined through their results in di-
dactic output tests; less time for domestic prepa-
ration; dominance of positive attitudes to the way 
the students are taught. These criteria were to be 
verified via the aforementioned sample groups. 
In order to verify the aforementioned hypothesis 
from the qualitative and quantitative point of 
view, the main hypothesis had to be divided into 
five sub-hypotheses, whereby each was verified 
statistically. We have selected one of those hypo-
theses, denoted as H1, in order to demonstrate 
the appropriateness of the verification principles. 

H1: The experimental student group achieved 
better results in a didactic output test aimed at 
determining their theoretical knowledge and in-
tellectual skills at the end of the experimental les-
sons than compared to the control student group. 

In order to verify the H1 hypothesis, the following 
research methods were applied: study of pedago-
gical documents, natural pedagogical experiments, 
didactic tests, questionnaire survey; Cloze test, 
semantic differential, expert method; and statisti-
cal methods related to the processing of the rese-
arch results. 

3.4 Partial research results - verification 
of the H1 hypothesis 

H1: The experimental student group achieved bet-
ter results in a didactic output test aimed at deter-
mining their theoretical knowledge and intellec-
tual skills at the end of the experimental lessons 
than compared to the control student group. 

A didactic output test, which contained 25 ques-
tions, was used to verify the validity of the H1 
hypothesis. The maximum didactic test score was 
25 points, whereby t1 represents the sum total of 
the actually achieved scores. 

 
Tab.1  Didactic output test results for the 

experimental and control student groups 

EXP group CON group 
n1 = 70 n2 = 84 
x1

* = 19.23 x2
* = 16.00 

s1
2 = 9.46 s2

2 = 15.05 
 

The Manna and Whitney non parametric U - test, 
which operates with large frequencies, was appli-
ed in order to calculate the quantitative didactic 
output test score for the cognitive area. 

H0: There were no differences in the results achi-
eved by the experimental and control student 
groups. 

H1: There were differences in the results achieved 
by the experimental and control student groups. 
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 ukrit(α) = ukrit(0.05) = 1.96   (4) 
(Chráska, 2007, p. 97) 
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Legend: 
n1 - number of members in the experimental student group 
n2 - number of members in the control student group  
x1

*
 - didactic test score arithmetic average for experimental 

student group 
x2

* - didactic test score arithmetic average for control student 
group 
s1

2 - dispersion related to experimental student group 
s2

2 - dispersion related to control student group 
t1 - sum sequence for the values of the experimental student 
group 

The calculated value 5.37 was compared with 
the critical value (4). 

The calculated value u0 > 1.96 (critical value). 
As a result, the null hypothesis was rejected and 
the alternative value accepted. From the statisti-
cal point of view, there were several differences 
at a significance level of 0.05 between the expe-
rimental and control student groups. 

3.5 Final decision 

The H1 hypothesis is valid 

The experimental student group achieved better 
results in the didactic output test aimed at deter-
mining their theoretical knowledge and intellec-
tual skills at the end of the experimental lessons 
than compared to the control student group. 

3.6 Interpretation of partial research 
results 

The H1 hypothesis was confirmed at a significan-
ce level α = 0.05 and probability of 95 %. The 
arithmetic average score for the didactic test in 
the experimental student group (19.23) was hig-
her than that for the control student group (16.0) 
The frequency of occurrence of the higher score 
value was greater in the experimental student 
group. The verification of the H1 hypothesis con-
firms that it is justified to continue utilising the 
self-instructional textbook for the teaching of the 
Ecology course. 

4 DISCUSSION AND CONCLUSION 
Our research has shown that the created self-in-
structional ecology textbook is of the appropriate 
structure, content and quality, which enables 
students to achieve better results in tests of their 
theoretical knowledge and intellectual skills. 

Teaching via managed individual work with a 
self-instructional textbook is considered to be an 
independent variable in the outlined pedagogical 
experiment. In contrast, the set of knowledge, 
intellectual skills, opinions and attitudes towards 
new ways of teaching are considered to be depen-
dent variables. The students in the experimental 
group were taught with the use of a self-instruc-
tional textbook, whilst the students in the control 
group were taught on the basis of standardized 
methods. All of the other teaching parameters 
were the same for both groups. 

The H1 hypothesis was confirmed at the signifi-
cant level α = 0.05. This implies that the experi-
mental group of students achieved better results 
in the didactic output test at the end of experi-
mental lessons in the cognitive area than the 
students in the control group. The results reflect 
the fact that students preferred learning with the 
use of a self-instructional textbook, as well as 
that they are better motivated and find the pro-
cess of teaching and learning more attractive. 

To conclude, we can state that it is inevitable 
that students must be prepared for their further 
educational development via managed individual 
work. However, their abilities to support them-
selves manage their workload, as well as their 
reading capabilities and their preparation for life-
long education, play an important role in their li-
ves, too.

 
Za jayzkovou správnost EN: 

Mgr. Jindřiška Šulistová 
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ADAPTOVAŤ ALEBO NEADAPTOVAŤ PROCES TESTOVANIA 
 

TO ADAPT, OR NOT TO ADAPT THE TESTING PROCESS 

Tatiana Prextová 
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Abstrakt: Príspevok sa zameriava na vybrané aspekty adaptívnej výuky, sleduje hlavne možnosti adap-
tívneho autotestovania. Zachytáva postupné kroky smerujúce k návrhu modelu adaptívneho auto-
testovania, jeho skúšobné začlenenie do výuky. V závere zhodnocuje dopad takéhoto modelu na 
žiakovu výuku, na jeho vedomostnú úroveň. 

Abstract: The article aims at selected aspects of adaptive instruction and main possibilities of adaptive 
testing. It describes gradual steps leading to designing the model of adaptive testing and its 
integration into instruction. It also deals with its impact on the student’s learning process and 
level of knowledge. 

Klíčová slova: adaptivita, adaptívny výukový model, adaptívne autotestovanie.  

Key words: adaptivity, adaptive educational model, adaptive self-testing. 

1 ÚVOD 
Na pleciach pedagógov spočíva neľahká úloha, a 
síce vzdelávať a vychovávať žiakov tak, aby na-
šli v spoločnosti uplatnenie a mohli nadobudnuté 
poznatky využívať i v ich ďalšom živote. A snáď 
každý z pedagógov si aspoň raz položil otázku: 
Akým spôsobom môžem čo najviac žiakov nau-
čiť čo možno najviac učiva? A tak vymýšľa a 
tvorí rôzne didaktické hry, skúša používať rôzne 
herné prvky, skúša zaviesť netradičnú vyučova-
ciu metódu, skúša preniesť výuku mimo školy, 
skúša učivo prezentovať rozdielnymi spôsobmi - 
pedagóg sa snaží vyjsť v ústrety žiakovi, jeho 
požiadavkám, jeho nárokom, prispôsobuje, indi-
vidualizuje. 

2 DIFERENCOVAŤ, PRISPÔSOBIŤ, 
ADAPTOVAŤ... 

Môžeme pozorovať nejaký rozdiel medzi tým, či 
chce pedagóg výuku prispôsobiť, respektíve in-
dividualizovať? Jeden z neobvyklých pohľadov 
nám ponúka Spencer (2011), ktorý uvažuje o šty-
roch stupňoch personalizácie (a tie dokumentuje 
rôznymi príkladmi z hudobnej oblasti). 

Prvý stupeň nazval štandardizácia. Tento stupeň 
zahrňuje predstavy celej triedy, celej skupiny: 
Čo trieda potrebuje? Ako motivovať celú triedu? 
Pedagóg pripravuje jeden materiál pre celú trie-
du a sľubuje si od neho, že prevažná časť žiakov 
s ním bude spokojná a výuka ich zaujme. Pre 

pedagóga je takáto príprava najmenej náročná. 
Pedagóg však často naráža na fakt, že sa niektorí 
žiaci nudia a nie sú dostatočne do výuky zapo-je-
ní. Prevedené na oblasť hudby - na výuke pustí-
me žiakom jednu jeden štýl hudby, prípadne jed-
nu rozhlasovú stanicu a buď sa im to páči, alebo 
sa im to nepáči (nemajú možnosť výberu iného 
žánru, inej stanice). 

Druhý stupeň nazval diferenciácia. Tento stupeň 
počíta s tým, že v triede môžeme nájsť rozdielne 
úrovne: Čo potrebujú jednotlivé skupinky s rôz-
nou úrovňou? Čím sa budú odlišovať výukové 
materiály pre jednotlivé skupinky? Pedagóg roz-
delí triedu do skupín (kritériom rozdelenia môže 
byť vedomostná úroveň, preferovaný učebný štýl, 
a pod.) a ďalšia práca s nimi už prebieha diferen-
covane. Vytváranie diferencovaných materiálov 
si už vyžaduje určitý čas i skúsenosti pedagóga, 
a i samotné pridelenie do skupín nemusí prebeh-
núť korektnou cestou. Prevedené na oblasť hud-
by - na výuku nachystáme Top 40 rozhlasových 
staníc a každá skupinka má možnosť voľby toho, 
čo chce počúvať. 

Tretí stupeň nazval prispôsobenie. V tomto stup-
ni sa nám naskytá možnosť individuálnej voľby: 
Čo potrebuje môj žiak? Ako mám spoznať žia-
kove potreby, aby som mu čo možno najlepšie 
prispôsobil výuku? Žiak by mal získať presne to, 
čo potrebuje a získa to práve na základe odpo-rú-
čania od pedagóga. Aj v tomto stupni nájdeme 
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obmedzenie, a to také, že aj keď žiak má mož-
nosť voľby viacerých možných ciest, viacerých 
materiálov, stále to je len voľba okresaná peda-
gógom (všetko navrhol pedagóg a je pravdepo-
dobnosť, že na niektoré ďalšie varianty zabudol 
a v ponuke určenej žiakovi nie sú). Prevedené na 
oblasť hudby - na výuke dáme žiakom k dispozí-
cii rozhlasovú stanicu, ktorá bude reagovať na 
ich podnety - páči sa mi/nepáči sa mi skladba. 
Rozhlas má databázu, kde sú tieto podnety za-
znamenané a na základe uprednostňujúcich skla-
dieb im potom ponúka žánrovo podobné skladby. 

Štvrtý stupeň nazval personalizácia. Žiaci sa učia 
sami: Čo každý žiak potrebuje a ako ten žiak 
dokáže svoje potreby vyjadriť? Akým spôsobom 
má pedagóg prejsť od memorovania až k dialógu 
pedagóg - jeden žiak? Pedagóg rešpektuje samo-
statnosť a jedinečnosť u žiaka, žiak si sám riadi 
svoj proces učenia sa. Otázkou je, ako si s takou 
výukou poradí žiak, ktorý nie je zvyknutý na 
samostatnú prácu. Prevedené na oblasť hudby - 
inšpiráciu hľadajme v slovnom spojení jam ses-
sion: muzikanti pri hre improvizujú, hrajú bez 
nejakej prípravy, či vopred pripravených podkla-
dov. Každý nástroj je dôležitý, pretože spoločne 
tvoria ucelenú skladbu. 

Tieto štyri stupne môžeme chápať i ako postup-
ný vývoj pedagóga, jeho schopnosť zdokonaľo-
vať sa v príprave materiálov, vo vedení a organi-
zácii vyučovacieho procesu. 

A čo adaptivita? Zahŕňa v sebe to, čo personali-
zácia? Ak sa pozrieme na nasledujúce delenie 
(Hill, 2013), tak sú zreteľné rozdiely: 

Typ diferencovaného učenia. Učenie, pri ktorom 
rozlišujeme rôzne spôsoby prijímania učiva rôz-
nymi skupinami žiakov. Začlenenie žiakov do 
skupín/kategórií znamená, že kategórie sa odli-
šujú v spôsobe učenia sa, v spôsobe prijímania a 
spracovávania nových informácií. 

Typ personalizovaného učenia. Učenie, kedy pre 
každého žiaka existuje iná cesta, ktorou postu-
puje za dosiahnutím výukového cieľa. Pred za-
čiatkom výuky absolvuje žiak pre-test, a na jeho 
výsledku záleží, aká výuková cesta mu pomocou 
pravidiel bude pridelená. 

Typ adaptívneho učenia. Učenie, kedy v priebe-
hu celého výukového procesu zohrávajú dôležitú 
úlohu žiakove výsledky. Výuka je dynamická, 
živá a žiakova cesta sa môže neustále meniť. 

Z toho pohľadu vyzerá adaptívne učenie ako ide-
álny spôsob primať žiaka k tomu, aby sa naozaj 
nielen niečo naučil, ale i chcel sa niečo naučiť. 
Žiak si postupne prechádza výukovým prostre-
dím, nemá cestu jednu, ale na základe aktuálnych 
vedomostí sa pohybuje rôznymi cestami. Na zis-
tenie aktuálnej vedomostnej úrovne môžu slúžiť 
kontrolné otázky v priebehu výuky. Ak s odpo-
veďou nemá problém, postupuje po svojej dote-
rajšej ceste. Ak mu otázky spôsobujú problém, 
tak môže dostať nejakú inú formu výkladu, prí-
padne nejaký názornejší príklad z praxe a pod. 
To je tá dynamickosť, kedy sa výukové prostre-
die adaptuje momentálnemu výkonu žiaka. 

3 ADAPTUJEME VÝUKOVÉ 
PROSTREDIE 

Aby bolo možné realizovať adaptívne učenie, 
potrebujeme k tomu niekoľko článkov. Jedným 
z nich je tvorba adaptívneho výukového materi-
álu (Šarmanová, 2011). Aký by mal byť adap-
tívny materiál? Hlavná línia obsahu bude zacho-
vaná (pedagóg sa drží RVP a ŠVP), rozdiel bude 
v konštrukcii. Musíme brať v úvahu jednak to, 
že niekto rád začína ukážkou praktického príkla-
du, niekto rád začína teoretickými poznatkami a 
jednak to, či žiak preferuje menej textu a viac 
obrázkov, alebo naopak má rád slovný prejav. A 
tých faktorov nám môže časom pribudnúť ešte 
viac.  

Keď si uvedomíme, o čo všetko sa musí peda-
góg postarať - zistiť, čo každému žiakovi najviac 
vyhovuje, nachystať si príslušné materiály, 
následne tie materiály predkladať žiakom podľa 
ich potrieb… Preto sa nám ponúka možnosť za-
pojiť do toho procesu ďalší článok, a síce LMS, 
adaptívny LMS. Adaptívny LMS by mal vedieť 
plynule reagovať na meniace sa potreby žiaka. 
Prvotne mu nastaví smer prechodu výukovým 
procesom, zohľadní i jeho spôsob učenia sa a 
predkladá mu vhodné výukové materiály vo 
vhodnom poradí. Ak v priebežných kontrolných 
otázkach neuspeje, ale uspeje čiastočne, i v ta-
komto prípade vie systém zareagovať a odkázať 
žiaka znovu na výkladovú vrstvu alebo mu po-
núknuť viac príkladov na precvičovanie.  

Po tom, čo sa žiak prelúska výukovým materiá-
lom, môže prísť na rad autotestovanie - overova-
nie vedomostí na nečisto, do ktorého by sme tak-
tiež mali zapojiť adaptivitu. Dostávame sa k ďal-
šej dôležitej zložke, adaptívne autotestovanie. 
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Žiak dostáva testové otázky a po vyhodnotení je-
ho odpovede systém patrične reaguje. Ak je od-
poveď správna, tak dostane otázku o niečo ťaž-
šiu ako bola tá predchádzajúca. Ak je odpoveď 
nesprávna, tak dostane otázku o niečo ľahšiu. A 
ako to bude s formuláciou testovej otázky? Adap-
tívna formulácia zohľadní napríklad to, či žiako-
vi viac vyhovuje grafické vyjadrenie alebo texto-
vé vyjadrenie. A keďže sa ešte nejedná o ostré 
testovanie a chceme, aby si ten žiak zapamätal 
čo možno najviac, je mu umožnené využiť po 
sérií nesprávnych odpovedí tzv. Študijnú oporu, 
alebo tzv. Help (kap.4). Nakoniec sa žiak k správ-
nej odpovedi dopracuje (Prextová, 2015).  

3.1 Testovanie na nečisto 
Nevyhnutnou súčasťou výuky je získavanie spät-
nej väzby, ktorá má výpovednú hodnotu pre žia-
ka i pre učiteľa. Spôsobov je opäť niekoľko a my 
sa zameriame na získanie spätnej väzby pomo-
cou adaptívneho autotestovania - ako prípravný 
krok k finálnemu ostrému testovaniu, k ostrej 
skúške. Pod týmto termínom si môžeme predsta-
viť testovanie, kde má žiak viacero pokusov k do-
pracovaniu sa správnej odpovede. Cieľom je po-
skytnúť žiakovi po každej jeho odpovedi okam-
žitú spätnú väzbu - o správnosti, či nesprávnosti 
výsledku a prípadne mu poskytnúť i tzv. Nápo-
vede, ktoré sa po opakovaných nesprávnych od-
povediach modifikujú tak, aby nakoniec žiak do-
spel ku správnej odpovedi, prípadne, aby mu bol 
vysvetlený postup ako sa ku správnej odpovedi 
dopracuje. Tu už môžeme pozorovať prvky adap-
tivity - postupná zmena Nápovede na základe 
žiakových odpovedí.  

A adaptívny prístup doplníme ešte o nasledujúcu 
možnosť, a to či žiak odpovedá na zložitú alebo 
menej zložitú otázku a podľa výsledku odpovede 
dostane otázku ťažšiu alebo ľahšiu (kap.4). Opäť 
sa dostávame k tomu, že bude potrebný adaptív-
ny LMS. 

4 ADAPTÍVNE AUTOTESTOVANIE 
Ako sme už spomenuli, bez adaptívneho LMS 
nemôžeme zahájiť adaptívnu výuku, adaptívne 
autotestovanie. Pre potreby výskumu bol preto 
použitý LMS pod názvom Barborka, na ktorom 
dlhodobo spolupracuje skupina pracovníkov Ka-
tedry informačních a komunikačních technologií 
Pedagogickej fakulty Ostravskej univerzity. Ten-
to systém je schopný adaptovať výuku na zákla-
de poznania učebných charakteristík žiaka - jed-

nak z pohľadu toho, aký typ materiálu preferuje 
(obrázky, videá, text) a jednak z pohľadu toho, či 
študuje do hĺbky, alebo len povrchovo. Súčasťou 
systému je i adaptívna opora, ktorú je schopný 
vytvoriť si a vložiť do systému každý pedagóg 
sám. Pre uľahčenie práce vytvorila spomínaná 
skupina pracovníkov šablónu pre tvorbu takejto 
adaptívnej opory. Podstata tkvie v tom, že obsah 
svojho učiva rozčlení pedagóg na menšie časti 
(vrstvy), napríklad čo je teória, čo je sémantická 
časť, čo sú príklady, čo je motivácia a pod. Ná-
sledne pre jednotlivé vrstvy vytvorí rôzne verzie 
prislúchajúce rôznym typom študenta na základe 
zmyslu (verbálny, vizuálny, adaptívny, kineste-
tický) a zároveň tieto vrstvy vytvorí i vo verzi-
ách prislúchajúcich rôznym typom študenta na 
základe ich miery chápania (základný obsah, roz-
šírený obsah, podrobný obsah). Súčasne sa nám 
odkrýva ďalšia možnosť adaptovania - prehadzo-
vanie vrstiev medzi sebou môže taktiež uľahčiť 
prechod výukou nejakému typu žiakovi. Experi-
mentátor by asi nechcel začínať teoretickou vrst-
vou, ale radšej bude počítať príklady. Naopak, 
teoretik by pravdepodobne začal práve vrstvou 
teoretickou a príklady by si nechal až na záver. 
Pre bližšie informácie o LMS Barborka a tvorbe 
adaptívnych výukových opôr odkazujeme na člá-
nok: Methodology for Creating Adaptive Study 
Material (Kostolányová, Šarmanová, 2013). 

V LMS Barborka však nebola ošetrená možnosť 
pre adaptívne autotestovanie. 

4.1 Vytváranie testových zadaní 
Skôr, než sme začali so samotným návrhom pre 
adaptívne autotestovanie, sme museli brať v úva-
hu nasledujúce skutočnosti. Ak chceme adapto-
vať predkladanie testových otázok na základe žia-
kových odpovedí (odpovie správne dostáva ťaž-
šiu otázku, odpovie nesprávne dostáva ľahšiu 
otázku), musíme mať vytvorené kategórie otázok 
podľa stupňa náročnosti. Vo výskume sme pou-
žili stupňov 5 (1 ako kategória najťažšia) a pri 
priradení testových otázok do jednotlivých stup-
ňov náročnosti sme vychádzali jednak z klasifi-
kácie učebných úloh podľa Tollingerovej (Tollin-
gerová, 1970) a jednak z dôkladnej analýzy sa-
motných otázok.  

Pretože sme výskum zamerali na žiakov 9. roč-
níkov a testovaní boli v predmete Matematika, 
pri tvorbe množiny testových otázok sme vychád-
zali z učebníc matematiky od autorov Odvárko a 
Kadleček (Odvárko, Kadleček, 2000). 
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A keďže sme chceli, aby si žiak zapamätal a na-
učil sa čo možno najviac, snažili sme sa ho pod-
poriť i pri opakovaných nesprávnych odpove-
diach a dať mu možnosť dopracovať sa k správ-
nej odpovedi. Preto sme ku každej testovej otáz-
ke vytvorili Konzultáciu - odkaz, ktorý žiaka pre-
smeruje na pdf-kový materiál týkajúci sa danej 
problematiky) a Help - celý postup riešenia aj so 
správnym výsledkom. 

4.2 Postupnosť krokov autotestovania 
Priebeh testovania na nečisto by mal vyzerať na-
sledovne. Žiak sa prihlási pod svojím id do sys-
tému. Predpokladáme, že o žiakovi máme ulože-
né príslušné metadata - jeho hodnotu úspešnosti, 
pohlavie, ročník apod. Ak už sa testovania zú-
častnil, bude uložená jeho úspešnosť z predchád-
zajúceho kola. Ak nie, tak je jeho úspešnosť na-
stavená na strednú hodnotu 50 (max 100).  

Vychádzajúc z jeho úspešnosti (prípadne zmys-
lu) mu bude predložená prvá testová otázka 
s príslušnou hodnotou náročnosti. Žiak zodpovie, 
systém vyhodnotí. Podľa toho, aké situácie môžu 
nastať, sme navrhli tieto kroky: 
 odpoveď bude hneď správna: úspešnosť žiaka 

sa navýši, 
 odpoveď bude nesprávna po prvé: systém vy-

píše hlásenie o tom, že je chyba v odpovedi, 
úspešnosť žiaka o niečo klesne a pokúsi sa 
odpovedať znova, 
 odpoveď bude nesprávna po druhé: systém 

môže (nemusí, záleží na učiteľovi) zobraziť 
Reakciu, čo je tzv. očakávaná nesprávna od-
poveď, ktorá je z praxe najčastejšie odpozoro-
vaná, zároveň úspešnosť žiaka o niečo klesne 
a pokúsi sa odpovedať znova, 
 odpoveď bude nesprávna po tretie: systém 

ponúkne Konzultáciu, čo je hypertextový od-
kaz na dokument vo formáte pdf. nadväzujúci 
na testované učivo, zároveň úspešnosť žiaka 
o niečo klesne a pokúsi sa odpovedať znova, 
 odpoveď bude nesprávna po štvrté: systém 

ponúkne Help, čo je podrobný postup riešenia 
aktuálnej testovej otázky aj so správnym 
výsledkom, zároveň úspešnosť žiaka o niečo 
klesne a pokúsi sa odpovedať znova. 

Na základe novej prepočítanej hodnoty úspešnos-
ti potom žiak dostáva testovacie otázky z kategó-
rie náročnejších, alebo z kategórie menej nároč-
ných.  

Aby adaptívne autotestovanie správne pracova-
lo, bolo nutné vytvoriť pravidlá - akým spôso-
bom sa prepočítava úspešnosť, alebo akým spô-
sobom dochádza k zobrazovaniu jednotlivých 
Nápovedí. Boli vytvorené nasledujúce: 
 vzťah medzi úspešnosťou žiaka a úrovňou 

náročnosti, 
 hodnotu zmeny úspešnosti pri správnej a ne-

správnej odpovedi, 
 hodnotu zmeny úspešnosti pri opakovaných 

nesprávnych odpovediach (druhá až štvrtá ne-
správna odpoveď), 
 reakcia systému na správnu odpoveď, 
 reakciu systému na opakované nesprávne od-

povede (prvá až štvrtá nesprávna odpoveď). 

Pre podrobnejší popis algoritmu pre adaptívne 
testovanie i adaptívnych pravidiel odkazujeme 
na článok Adaptive testing in practice (Prextová, 
2015). 

5 OVERENIE V PRAXI 
Adaptívny LMS s adaptívnym autotestovaním 
sme pustili na vzorku 53 žiakov deviatych roční-
kov. Každému žiakovi bolo pridelené ID číslo, 
pod ktorým celý čas vystupoval. Prvým krokom 
bolo absolvovanie vstupného testu z tematických 
oblastí z matematiky pre 9. ročník. Test bol tvo-
rený deviatimi otázkami reprezentujúcimi rôzne 
kategórie náročnosti. Všetky otázky vychádzali 
z tém, ktoré už mali žiaci dávno za sebou, pretože 
sa intenzívne pripravovali na prijímacie pohovo-
ry na stredné školy.  

Ďalším krokom bolo predanie inštrukcií o prihlá-
sení sa a pohybovaní sa v adaptívnom LMS Bar-
borka. V systéme žiaci našli pod názvom Mate-
matika vytvorené adaptívne cvičné testovanie. 
Jeho súčasťou boli testovacie otázky rôzneho 
stupňa náročností a pre každú otázku bol ďalej k 
dispozícii:  
 odkaz na Konzultáciu,  
 Help.  

Žiaci v priebehu týždňa v systéme pracovali a 
precvičovali sa. LMS zaznamenáva pohyb po 
jednotlivých otázkach, odpovede, i čas strávený 
nad jednotlivými otázkami. Posledným krokom 
bolo absolvovanie záverečného testu, ktorého 
obsahom boli otázky ekvivalentné s otázkami zo 
vstupného testu. 
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6 ZHODNOTENIE 
Po preskúmaní výsledkov z jednotlivých testov 
sme zistili, že zlepšenie celkového skóre nastalo 
u žiakov so slabším prospechom (známky 3 a 4). 
Žiaci s lepším prospechom z matematiky sa viac 
menej pohybovali na rovnakej hladine, zlepšenie 
nebolo až tak výrazné. Posun však nastal práve u 
žiakov menej zdatných (obr.1). Čo o tom môže-
me usudzovať? 

 

  
Obr.1 Vývoj skóre u žiakov so známkou 3 a 4 

 

Navrhnutá postupnosť krokov pre adaptívne au-
totestovanie a navrhnuté adaptívne pravidlá pri-

speli k zlepšeniu bodového skóre a má to dopad 
hlavne na žiakov menej zdatných, u ktorých bol 
posun vpred najviac viditeľný. 

Veľkým pozitívnym faktorom pre žiakov je hlav-
ne ich motivácia k lepším výsledkom. Pri takom-
to spôsobe testovania každý žiak sa testuje v ta-
kej otázke, na ktorú aktuálne dosahuje a ktorej 
náročnosť sa odvíja od jeho predchádzajúcej od-
povede. Je zachovaný individuálny prístup, pre-
tože sa berie v úvahu vedomostná úroveň u kaž-
dého žiaka. Odpadá stres z neschopnosti zodpo-
vedať. Zároveň systém čiastočne supluje rolu pe-
dagóga, ktorý nemôže byť v danej chvíli u všet-
kých žiakov naraz a ponúka žiakovi rôzne reak-
cie na jeho správne, či nesprávne odpovede.  

I z pohľadu pedagóga je dôležité sledovať po-
stup žiakov pri testovaní. Môže tak detailnejšie 
vysledovať, s akou otázkou mali problém, koľ-
kokrát sa ju pokúšali neúspešne zodpovedať, či 
Konzultácie a Helpy plnia svoju úlohu a sú pre 
žiaka dostatočne prínosné, a pod.
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Abstrakt: Příspěvek popisuje význam komunikace při řešení konfliktů. Potřebám současné postmo-
derní společnosti odpovídá hledání nových postupů, optimálním výsledkem se stává dohoda. 
V této souvislosti dostává prostor mediace, která je využívána zejména při řešení konfliktů, 
v nichž figuruje mládež. Jako novinka se využívají také rodinné skupinové konference. 

Abstract: The article describes the importance of communication in the conflict resolution. Needs of the 
postmodern society are reflected by searching for new approaches. As an optimal outcome we 
could see an agreement, therefore a scope is given to mediation which is frequently used in 
youth affairs. As a new model also family group conferences are practised. 

Klíčová slova: komunikace, konflikt, mediace, rodinné skupinové konference. 

Key words: communication, conflict, mediation, family group conferencing.

1 ÚVOD 
Konflikty hrají odnepaměti důležitou roli v his-
torii lidstva. Jejich řešení přitom může být pro-
váděno rozličnými způsoby od agresivních až po 
ty pokojné. Ve vyspělé společnosti je přitom na-
snadě právě rozvoj snah o pokojná řešení založe-
ná na spolupráci a konsenzu. Z toho důvodu se 
ke slovu dostává mediace jako způsob řešení 
konfliktu za účasti třetí nestranné a nezávislé 
osoby. V rámci hledání nových alternativ je usi-
lováno i o etablování dalších, originálních postu-
pů, mezi něž patří rodinné skupinové konferen-
ce, které, jak již název napovídá, k řešení kon-
fliktu využívají kladného působení rodinné sítě. 

Při řešení konfliktních situací se opakuje v růz-
ných variantách několik možností, které zazna-
menali jak etologové, studující chování zvířat, 
tak i historikové, popisující tisíciletou tradici kon-
fliktů mezi lidmi. Nejjednodušší z těchto nápadů 
je nedělat nic a čekat, že se konflikt vyřeší sám 
i při nečinnosti těch, kterých se týká. Aktivní 
řešení konfliktů bývá v zásadě variací na motivy 
soutěžení uvnitř kruhu subjektů zainteresovaných 
v konfliktu, vnější intervence do kruhu těchto 
subjektů nebo motivy spolupráce mezi těmito 
subjekty. 

Možnosti řešení konfliktů jsou v zásadě čtyři - 
pasivita, násilí (fyzické i psychické), delegace a 

vyjednávání. Následující text bude zaměřen na 
čtvrtou možnost, tj. vyjednávání, které je hlavním 
prostředkem alternativních metod řešení konflik-
tů. Využívána je zde účast neutrálního subjektu, 
kterým je mediátor v rámci mediace či facilitátor 
v rámci rodinných skupinových konferencí. 
V obou případech se jedná o odborníky vzdělané 
v oblasti mezilidské komunikace a vyjednávání, 
jejichž úkolem je napomoci stranám konfliktu, 
aby dospěly k urovnání sporu a nalezly vzájem-
ně přijatelné řešení dané situace. 

Příspěvek se věnuje nejprve úloze a významu 
komunikace v současné tzv. postmoderní společ-
nosti, následně je analyzována úloha mediace 
jako postupu reflektujícího společenskou situaci 
a zároveň skýtajícího slibné možnosti řešení kon-
fliktů. Poté je pozornost věnována přímo komuni-
kaci v rámci mediace a specifikům spojeným 
s tímto postupem. V poslední části příspěvku bu-
dou jako nový trend v oblasti řešení mezilidských 
konfliktů a zároveň jako praktika ideově blízká 
mediaci představeny rodinné skupinové konfe-
rence. 

2 SPOLEČNOST A KOMUNIKACE 
Komunikace je součástí života každého člověka 
od okamžiku jeho narození. Slovo komunikace 
má latinský základ. Podstatné jméno communi-
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catio označuje sdělení, udílení nebo sdílení něče-
ho. Sloveso communico bylo používáno ve smys-
lu činit něco společným, sdíleti s někým něco. 
V běžném jazyce označujeme komunikací různé 
druhy sdělování a sdílení. 

Dle filosofa a sociologa Habermase je komuni-
kace základem současné společnosti. Při komu-
nikaci v konfliktních situacích se do popředí do-
stávají otázky vzájemného pochopení aktérů. Ja-
kýmsi minimem přitom je, aby účastníci konflik-
tu pochopili konkrétní jazyková sdělení. Pokud 
nastupuje axiologická spřízněnost, je vzájemné 
pochopení na vrcholu. Každý, kdo tedy komuni-
kativně jedná, vnáší podle Habermase čtyři po-
žadavky platnosti - požadavek pravdivosti, správ-
nosti, věrohodnosti a dorozumění. Komunikativ-
ní jednání probíhá v rámci symbolicky strukturo-
vaného sociokulturního životního světa (Lebens-
welt), který je tvořen kulturou, společností a 
osobností [1]. 

Od druhé poloviny 20. století se společnost, její 
normativní systémy, hodnotové orientace, způ-
soby a strategie lidského jednání dynamicky pro-
měňují. Proměňuje se kultura i její členové. Spo-
lečnost a společenské vztahy procházejí zásadní-
mi změnami, které bývají charakterizovány jako 
přechod od moderní k pozdně moderní (resp. 
postmoderní) společnosti. Dochází k rozpadu jed-
notného kulturně normativního systému a zvy-
šuje se četnost parciálních normativních řádů. 
V současné době jsme stále více konfrontováni 
s celou řadou podstatně odlišných hodnotových 
řádů, normativních systémů, z nichž žádný nelze 
opomíjet, a všechny se zdají mít stejnou závaz-
nost [2]. Roste počet pravidel a tím se zvyšuje 
orientační nejistota. Skutečnost se jeví relativní, 
neurčitá a závislá na přístupu pozorovatele. Post-
moderní pojetí reality je spojeno s přesvědčením, 
že každý má svoji pravdu a není možno objek-
tivně zjistit, zda pravda jedné strany je lepší, 
nebo horší než pravda strany druhé [3]. Každá ze 
stran předkládá svůj příběh, který lze různě de-
konstruovat [4]. Narativizace světa vyjadřuje ná-
růst významu komunikace v pozdně moderní 
společnosti, v době, se kterou je spojen růst so-
ciálního napětí a společenských konfliktů. Jak 
výstižně poznamenává sociolog Beck [5], v sou-
časné postmoderní společnosti existuje celá šká-
la sociálních konfliktů, které předchozí typy spo-
lečnosti nepoznaly. Jsou to konflikty, které vzni-
kají v souvislosti s řešením otázek života, rov-

nosti práv, v souvislosti s emancipací jednotli-
vých sociálních skupin, ať již jde o ženy, etnické 
skupiny, osoby s odlišnou sexuální orientací, ji-
ným náboženským vyznáním, se specifickými 
nároky apod. 

3 MEDIACE - REFLEXE I ŘEŠENÍ 
SPOLEČENSKÉ SITUACE 

Tradiční formální instituce nezvládají řešení spo-
rů, které se stává dlouhodobým, a výsledky mnoh-
dy nevedou ke spokojenosti účastníků konfliktu. 
Stále častěji se proto objevují snahy o alternativ-
ní řešení sporů, ke kterým patří i mediace. Medi-
ace je tak odpovědí na společenskou situaci a ta-
ké na jistou dysfunkčnost dosavadních institucí. 
Celková liberalizace společnosti, která je dalším 
z charakteristických znaků doby postmoderní, 
pak přímo vede k akcentování individuální od-
povědnosti a aktivního přístupu k řešení kon-
fliktů, který se v některých zemích učí děti již od 
raného věku. Mediaci lze tedy v současnosti po-
važovat za jeden z nástrojů sociální kontroly, 
který napomáhá vypořádání se s narůstajícími 
konflikty a nespokojeností aktérů konfliktů s je-
jich řešením. Je hledáním nových cest pro vzá-
jemné pochopení plurality myšlení, způsobů jed-
nání, hodnotových systémů a orientací. 

Mediace je často vedena snahou odklonit přípa-
dy od nákladného a zdlouhavého soudního jed-
nání a nabídnout jak úsporu nákladů, tak i větší 
efektivitu vedoucí ke zvyšování celkové spokoje-
nosti jednotlivých aktérů konfliktu se systémem 
spravedlnosti a touto cestou i k posilování práv-
ního vědomí. Nově vzniklé postupy jsou tak více 
svázány s přebíráním individuální odpovědnosti 
a aktivní spoluprací na řešení problémové situa-
ce [6]. 

Právě v mediaci, jak se jí budeme zabývat dále, 
hraje rozhodující úlohu komunikace, a to schop-
nosti komunikace všech zúčastněných aktérů. 
Mediaci můžeme chápat jako synonymum pro 
řešení konfliktu komunikací, neboť jejím základ-
ním principem je vyjednávání stran za účasti tře-
tí, neutrální osoby. Mediace je svým charakte-
rem multidisciplinární - v jejím průběhu dochází 
k využití poznatků z psychologie, sociální práce, 
sociologie, práva a dalších disciplín. 

Oproti řešení sporu soudní cestou nabízí media-
ce několik jasných předností: je levnější, rychlej-
ší a potencionálně podporuje specifická řešení. 
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Účastníci sporu mohou při mediaci navzájem 
pochopit své potřeby, mohou se naučit spolupra-
covat a dále zjistit, že ze spolupráce mohou oba 
těžit. Jedním z důvodů existence těchto výhod je 
skutečnost, že mediace je méně zatížena proce-
durálními pravidly. V případě mediace, na rozdíl 
od soudní pře, jsou nejvyšší autoritou sami účast-
níci sporu. Konflikt je nazírán jako jedinečný, a 
proto těžko řešitelný aplikací nějakého obecného 
principu. U většiny mediací není kladen důraz na 
určení práv či zájmů, ani na to, kdo je v právu a 
kdo ne, kdo vyhrává či prohrává. Důraz je nao-
pak kladen na ustavení určitého souladu prostřed-
nictvím řešení, které by pro účastníky sporu bylo 
funkční. 

K efektivnosti mediace přispívá spokojenost s je-
jím výsledkem, kterou lze ostatně považovat za 
primární cíl tohoto postupu. U spokojených lidí 
je daleko větší pravděpodobnost, že dodrží to, na 
čem se dohodli, než u lidí nespokojených. Právě 
pocity spokojenosti, důvěry a individuální odpo-
vědnosti spojené se snahou aktivně se podílet na 
řešení svých konfliktů úzce souvisí s kulturou, 
kde se lidé nalézají a hodnotami, které vyznáva-
jí, stejně jako s hodnotami, které jsou kulturou 
ochraňovány. 

4 KOMUNIKACE V MEDIACI 
Jak již bylo uvedeno, podstatou mediace je do-
brovolná participace stran konfliktu na jeho smír-
ném řešení za účasti třetí nestranné a nezávislé 
osoby - mediátora. Systémově lze mediaci zařa-
dit mezi formy alternativního řešení sporů, tzv. 
ADR (alternative dispute resolution). Kromě do-
brovolnosti patří mezi důležité principy uplatňo-
vané v rámci mediace také důvěrnost, neformál-
nost, snaha o spolupráci a převzetí odpovědnosti 
stranami. 

Mediátor je, stejně jako strany konfliktu, vázán 
důvěrností ve smyslu mlčenlivosti a je povinen 
mediaci provádět s odbornou péčí. Jeho úkolem 
je řídit proces jednání a vytvářet podmínky pro 
dorozumění účastníků a nalezení řešení, které by 
zohledňovalo zájmy obou stran. Různé mediační 
školy se přitom liší v akceptaci míry zásahů me-
diátora do průběhu mediace a do podoby finál-
ního přijatého řešení. Lze však jednoznačně říci, 
že úkolem mediátora není daný problém posuzo-
vat či hodnotit ani rozhodovat o konkrétní podo-
bě jeho řešení, naopak má účastníky sporu pod-
porovat v tom, aby byli sami aktivní. 

Celý mediační proces je postaven na komunikaci 
- tím se mediace výrazně liší od soudní cesty ře-
šení konfliktů, kde ke komunikaci stran mnohdy 
nemusí dojít vůbec. Komunikace však v rámci 
mediace nežije zcela samostatným životem, úko-
lem mediátora je její usměrňování tak, aby účast-
níci konfliktu pokud možno od pozičních posto-
jů přešli ke schopnosti řešit problém konstruk-
tivně a dobrat se konsenzu. Mediátor tedy musí 
promyšleně a ve správný moment intervenovat do 
komunikace probíhající mezi stranami. Aby toho 
byl schopen, musí disponovat celou řadou doved-
ností, mezi něž patří porozumění mezilidským 
vztahům, technikám vyjednávání, dále také schop-
nost naslouchat a vnímat skryté emocionální, psy-
chologické a hodnotové orientace, které mohou 
představovat klíč k vyřešení problému. Kromě 
verbální formy komunikace stojí za povšimnutí 
také neverbální a paralingvistické složky komu-
nikace [7], které mediátorovi mohou poskytnout 
vodítko ke zhodnocení situace, a tím následně k 
volbě vhodného přístupu a technik. Individuali-
zace problému je v mediaci velmi důležitá a lze 
ji považovat za další z výhod oproti soudnímu 
řízení, kde pro sledování jemných nuancí často 
nebývá dostatečný prostor. 

Existuje mnoho různých přístupů k provádění 
mediace, které se navzájem mohou do jisté míry 
metodologicky lišit. Obecně však lze vymezit, že 
před zahájením samotné mediace bývá tento po-
stup stranám vysvětlen a představen, aby se je-
jich následný dobrovolný souhlas, který předsta-
vuje podmínku uskutečnění mediace, zakládal na 
dostatečné informovanosti. Důležitým krokem 
v průběhu mediačního procesu je poté sdělování 
informací týkajících se vlastního vnímání kon-
fliktu a celé situace s ním spojené, kdy každé ze 
stran je dán prostor se podrobně a upřímně vy-
jádřit. Na základě takového sdělení se poté při-
kračuje k identifikaci zájmů, potřeb a motivů 
stran. Další klíčovou fází je navrhování možných 
způsobů řešení, kdy cílem je dosáhnout win-win 
efektu, tedy shodnout se na variantě, která bude 
vyhovovat oběma stranám. Finální dohoda pak 
bývá často sepsána ve formě písemného doku-
mentu. 

Při komunikaci v rámci mediace je optimální 
hojně využívat techniky tzv. aktivního naslou-
chání. Tyto techniky náleží k dovednostem efek-
tivní komunikace. Mediátor jich užívá za účelem 
vyjádření snahy a ochoty podívat se na konflikt 
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očima jeho účastníků [8]. První z technik je po-
vzbuzování, jehož prostřednictvím se mediátor 
snaží projevit zájem účastníka konfliktu a docílit, 
aby účastník pokračoval v rozhovoru. Nezbyt-
nou technikou bývá objasňování. Mediátor se 
pomocí této techniky snaží přimět účastníky ke 
konkretizaci sdělovaných informací. Děje se tak 
zejména pomocí pokládání otevřených otázek. 
Technika parafrázování poté slouží k tomu, aby 
si mediátor ověřil, zda správně chápe význam 
sdělení a aby poskytl prostor pro jeho případné 
doplnění. Za účelem vyjádření emocí pak bývá 
užívána technika zrcadlení pocitu. Cílem techni-
ky je umožnit projevení pocitů a poskytnutí pro-
storu k tomu je zvládnout a hodnotit. Po každém 
větším komunikačním celku se pak užije techni-
ka shrnutí, která slouží ke zhodnocení pokroku a 
sumarizování informací a pocitů. V průběhu ce-
lého mediačního procesu je vhodné využívat 
techniku oceňování a dát tak účastníkům najevo 
uznání a respekt [8]. V neposlední řadě je třeba 
upozornit na význam užívání neutrálního jazyka 
mediátorem. Jeho případné hodnocení názorů, 
postojů a skutků účastníků by totiž mohlo mít za 
následek zablokování komunikace z jejich strany. 
Nutnost užívání neutrálního jazyka vychází pří-
mo ze základních zásad mediace, mezi něž neu-
tralita rozhodně patří. Základním kamenem me-
diační komunikace je rovněž transformace výro-
ků, pomocí které mediátor přeformuluje stížnosti 
stran tak, že z nich vyjádří jejich potřeby [8]. 

Mediace je vzhledem ke své flexibilitě a variabil-
nosti aplikovatelná na široké spektrum konfliktů. 
V české praxi lze rozlišovat její netrestní varian-
tu, v případě které je základním pramenem práv-
ní úpravy zákon 202/2012 Sb., o mediaci, v němž 
je upraven výkon mediace prováděné mediátory 
zapsanými v oficiálním seznamu vedeném Minis-
terstvem spravedlnosti. Na tyto zapsané mediá-
tory může soud odkázat účastníky sporu za úče-
lem absolvování první schůzky s mediátorem, na 
které je jim předestřen koncept mediace. Samot-
nou mediaci však vzhledem k dobrovolnosti ja-
kožto jejímu stěžejnímu principu nařídit nelze. 
Účastníci sporu se tedy mohou svobodně rozhod-
nout, zda budou pokračovat v řešení sporu před 
soudem nebo se pokusí o vyřešení prostřednic-
tvím mediace, jejíž výsledky pak soud může 
schválit. Navzdory existenci zákonné úpravy je 
nutné zmínit, že jejímu režimu nemusí podléhat 
všechny mediace, neboť ne všichni mediátoři 
jsou mediátory zapsanými. Zákon o mediaci je 

pouze rámcovým předpisem a mediaci lze svo-
bodně provádět i mimo jeho věcnou působnost. 
Speciálně je možnost mimosoudního řešení spo-
rů zakotvena v samostatné části nedávno noveli-
zovaného zákona 634/1992 Sb., o ochraně spo-
třebitele.  

Druhá, trestněprávní varianta mediace má speci-
fický charakter vyplývající z do jisté míry odliš-
né povahy mezilidského konfliktu zapříčiněného 
trestným činem. Mediaci mezi obviněným a po-
škozeným zde dle zákona 257/2000 Sb. zajišťuje 
Probační a mediační služba České republiky, kte-
rá disponuje odborně kvalifikovanými pracovní-
ky. V rámci trestního řízení může mediace při-
spět k uplatnění některého z tzv. odklonů či vést 
k individualizaci a zefektivnění náhrady újmy 
způsobené poškozenému.  

Další z oblastí, kde lze mediaci aplikovat, jsou 
konflikty ve školství. Mimo profesionální medi-
ace je zde využitelný model tzv. peer mediace 
neboli mediace mezi vrstevníky. Jedná se o me-
diaci prováděnou ve školním prostředí vrstevnic-
kými mediátory, tedy například spolužáky. Po-
stup umožňuje alternativní řešení konfliktů a 
rozvíjí dovednost mládeže řešit konflikty smírně, 
vlastními silami bez nutnosti přistoupení k dis-
ciplinárnímu řízení. Model si mimo jiné klade za 
cíl snížit agresivitu a násilí ve školách, je ovšem 
aplikovatelný i na řadu dalších školských kon-
fliktů [9]. 

5 RODINNÉ SKUPINOVÉ 
KONFERENCE 

V rámci alternativního řešení konfliktů, v nichž 
figuruje mládež, se můžeme v našem prostředí 
kromě mediace nově setkat s dalším modelem 
založeným na komunikaci - rodinnými skupino-
vými konferencemi. Ty představují nový způsob 
řešení konfliktů založený na mezilidské komuni-
kaci. Jak napovídá etymologický původ ve slově 
confero neboli spojovat, slučovat [10], k napra-
vení konfliktního stavu je zde využíváno hromad-
ného setkání rodiny, příp. širší sítě zainteresova-
ných osob. Práce s rodinnými vazbami je tedy 
základem celého procesu.  

Rodina jako společenská instituce má klíčový vliv 
na socializaci jedince neboli na jeho začlenění se 
do společnosti a osvojení si hodnot, schopností a 
norem chování [11]. V případě, že vyvstanou 
problémy a chování jedince se vymkne kontrole, 
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může mít rodina stejně tak zásadní vliv na reso-
cializaci, tedy opětovné začlenění (např. po ná-
vratu z výkonu trestu či z odvykací protidrogové 
léčby). Ne vždy je však při vzniku problematic-
ké situace na vině selhání pouze jednoho článku 
- zhoršený prospěch či kriminální jednání dítěte 
mohou být způsobeny na první pohled skrytou 
příčinou spočívající v narušení rodinného pros-
tředí. Ochrana rodinného života a ochrana zájmů 
dětí jsou upraveny mezinárodními smlouvami 
(např. Úmluva o ochraně lidských práv a základ-
ních svobod, Úmluva o právech dítěte) a ve vy-
spělých zemích je standardem rovněž jejich le-
gislativní zakotvení v rámci vnitrostátní právní 
úpravy. Zvláštní zřetel je kladen na tzv. nejlepší 
zájem dítěte, ke kterému by mělo být vždy 
přihlíženo. 

Na poli metody konferencí, využívajících k ře-
šení konfliktů působení rodiny, je třeba podobně 
jako u mediace rozlišovat mezi dvěma varian-
tami, a to variantou trestněprávní a variantou 
využití v civilním právu, v případě konferencí 
konkrétně v rámci systému sociálně-právní ochra-
ny dětí. V trestněprávní oblasti je postup nazýva-
ný rodinná skupinová konference využíván v rám-
ci konceptu tzv. restorativní (obnovující) justice 
jako způsob řešení kriminálního jednání mláde-
že, který může vyústit v některý z odklonů v trest-
ním řízení. Ideje restorativní justice spočívají pře-
devším v kladení důrazu na obnovu narušených 
mezilidských vztahů, uspokojení oběti a přijetí 
odpovědnosti pachatelem, to vše za předpokladu 
aktivní participace pachatele i oběti na řešení 
situace [12]. Při rodinné skupinové konferenci se 
pachatel, oběť a jejich rodinní příslušníci, příp. 
další podporující osoby, společně setkají pod 
dohledem nezávislého facilitátora a v rámci dis-
kuse se snaží dospět k uspokojivému řešení me-
zilidského konfliktu zapříčiněného trestným či-
nem. Tato metoda je velmi vhodná pro pachatele 
z řad mládeže, neboť projednání trestného činu 
v širším plénu má výchovný dopad, zároveň je 
však přítomností rodinných příslušníků vytvoře-
no bezpečné a podporující prostředí.  

V oblasti sociálně-právní ochrany dětí jsou ro-
dinné konference používány k řešení problémů 
ohrožených dětí a jejich rodin, kdy tyto se mo-
hou týkat například zajištění péče o děti, vytvo-
ření stabilního a bezpečného prostředí či obnovy 
vztahů v rodině. Společně s vyškolenými osoba-
mi zajišťujícími samotný průběh konference se jí 

účastní i zástupce orgánu sociálně-právní ochra-
ny dětí. Princip diskuse je obdobný jako u trest-
něprávní varianty konferencí, navzdory tomu, že 
charakter konfliktu se poněkud liší, neboť u trest-
něprávního konfliktu, na rozdíl od konfliktů ci-
vilního charakteru, nejde o střet odlišných zájmů, 
názorů či práv, ale o újmu způsobenou jednou 
osobou osobě druhé. 

V souvislosti se dvěma rovinami využívání kon-
ferencí stojí za zmínku možnost terminologické-
ho zmatení vyvolaného faktem, že v anglickém 
jazyce je pojem family group conference užíván 
jednotně pro trestní i netrestní variantu [13]. 
Čeština oproti tomu rozlišuje mezi rodinnými 
skupinovými konferencemi v trestněprávní oblas-
ti a rodinnými konferencemi v oblasti civilní. 

V tuzemských podmínkách představují konfe-
rence novinku - není tomu dlouho, co skončily 
pilotní fáze projektů zaměřených na jejich vyu-
žívání. U rodinných skupinových konferencí se 
jednalo o projekt Na správnou cestu realizovaný 
Probační a mediační službou České republiky v 
období 1. 6. 2011 až 30. 11. 2015 [14]. Rodinné 
konference v oblasti sociálně-právní ochrany 
dětí byly součástí rozsáhlého projektu Systémo-
vá podpora procesů transformace systému péče o 
ohrožené děti a rodiny realizovaného Minister-
stvem práce a sociálních věcí a pilotní fáze jejich 
zavádění probíhala v období jaro 2014 až pod-
zim 2015 [15].  

6 ZÁVĚR 
Mediace je nejen součástí právního systému, ale 
současně také patří k dnešní společnosti, kdy tato 
je kromě práva reprezentována rovněž kulturou a 
mimoprávními normativními systémy, mezi něž 
patří například morálka, zásady spravedlnosti či 
pravidla slušnosti. Pozice mediace v současné 
společenské realitě je upevňována snahami o hle-
dání nových řešení, která by vhodně reflektovala 
pluralitu myšlenek, názorů a postojů, typickou 
pro dobu postmoderní. 

Alternativní postupy kladoucí důraz na mezilid-
skou komunikaci však nejsou univerzálním lé-
kem na všechny konflikty a je třeba uvědomovat 
si jejich limity. Možná omezení se přímo nabíze-
jí v oblasti trestního práva, kdy je nutné citlivě 
zvažovat mezi charakterem a závažností trestné 
činnosti a současným uplatněním snah o pokojné 
řešení trestněprávního konfliktu. Pro všechny ty-



Návrat na obsah Media4u Magazine 2/2017 32

py mediace pak platí, že konflikt lze mediovat 
jen do určitého stadia. Pokud mezi lidmi existuje 
vysoký stupeň konfliktu vedoucí k odosobnění, 
nenávisti, snaze zničit protivníka a užít si vítěz-
ství, případně zničit protivníka i za cenu, že zni-
čím sebe sama, je velmi nesnadné, ne-li nemož-
né mediaci uplatnit. 

Mediace v české praxi figuruje již delší dobu, 
zatímco rodinné skupinové konference jsou fe-

noménem zcela novým, o budoucím vzestupu či 
pádu obou těchto metod přesto zatím nelze činit 
jednoznačné závěry. Tendence motivovat účast-
níky různých forem mezilidských konfliktů k ak-
tivitě spočívající v kladení důrazu na komunika-
ci a převzetí odpovědnosti však rozhodně nezna-
menají krok špatným směrem - společně s Witt-
gensteinem si připomeňme, že: „To, co považu-
ješ za problém, je dar, který máš vyřešit“ [16].
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Abstrakt: V edukačním systému zabezpečují dětem s mentálním postižením předškolní vzdělávání ma-
teřské školy a mateřské školy speciální. Dosažení základního vzdělání je zajišťováno základními 
školami, základními školami praktickými a základními školami speciálními. Jejich absolventi se 
mohou dále vzdělávat ve středním proudu vzdělávání, a to na středních školách, středních od-
borných učilištích, odborných učilištích či praktických školách. 

Abstract: In the educational system pre - school nursery schools and specialized nursery schools provide 
education to children with mental disabilities. Achieving the basic education is assured in primary 
and lower secondary schools, primary and lower secondary practical schools and practical spe-
cialized primary and lower secondary schools. Their graduates can undergo further training at 
upper secondary schools, professional secondary schools, vocational schools or practical schools. 

Klíčová slova: Aspergerův syndrom, speciální andragogika, poruchy chování studentů. 

Key words: Asperger syndrome, special adult education, behaviour disorders students.

1 ÚVOD 
Počet dětí s diagnózou v rámci poruch autistic-
kého spektra (dále PAS), které jsou vzdělávány 
v běžných školách, stále narůstá. Napomáhá to-
mu aktuální školská Iegislativa vycházející z ce-
losvětového trendu integrace a inkluze. Podle pří-
slušného ustanovení školského zákona musí spá-
dová škola přijmout dítě s autismem a vytvořit 
pro ně odpovídající podmínky ke vzdělávání, a to 
zejména pomocí tzv. podpůrných opatření. V pří-
padě dětí s poruchou autistického spektra jde 
zejména o zajištění struktury a vizuální podpory 
ve výuce, vhodně zvoleného asistenta pedagoga 
a pravidelné pedagogicko-psychologické služby 
poradenského zařízení. 

Pro děti s poruchou autistického spektra (dále 
PAS) je ve většině případů zásadní především 
zajištění struktury a vizuální podpory ve výuce, 
kompetentní asistent pedagoga a pravidelné pe-
dagogicko-psychologické služby poradenského 
zařízení. Pokud škola nemá předchozí zkušenosti 
se vzděláváním dítěte s PAS, může se na jeho 
příchod připravit zajištěním asistenta pedagoga, 
případně snížením počtu dětí ve třídě. Velmi čas-
to se ale v praxi setkáváme s tím, že další podpora 
školy je omezena na strohou zprávu z poraden-
ského zařízení, jež ve výuce dítěti doporučuje již 
zmíněnou strukturu a vizualizaci. Pro pedagogy, 

kteří nikdy neučili dítě s PAS, jde však o velmi 
abstraktní slova, které je pro ně obtížné uvést do 
praxe. Jako vhodné řešení se jeví úzká spoluprá-
ce mezi školou, rodiči a specializovaným pora-
denským zařízením.  

2 SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA 
Speciální pedagog, který na základě speciálně 
pedagogického vyšetření zná deficity, ale i silné 
stránky dítěte, může se souhlasem rodičů navští-
vit školu ještě před začátkem školního roku. By-
lo by žádoucí, aby seznámil pedagogy se speci-
fiky práce s dětmi s PAS a vhodnými metodami 
výuky. Společné s rodiči by měli pro dítě sestavit 
individuální vzdělávací plán, který by vycházel 
z možností a potřeb daného dítěte. Jako zásadní 
vnímáme i možnost ponechat pedagogům pros-
tor pro vyjádření svých dotazů a obav. V praxi 
se často setkáváme s řadou předsudků, jež je tře-
ba vyvracet, podávat k nim relevantní informace. 
Většina pedagogů se obává problémového cho-
vání, někteří jsou přesvědčeni, že tyto děti mají 
svůj vlastní svět a bylo by jim lépe v nějaké 
speciální škole. Úkolem odborníka z poradenské-
ho zařízení není pouze bořit zmíněné předsudky, 
mnohdy i mýty, ale hlavně přesvědčit pedagogy 
o důležitosti zařazení dětí s PAS do běžného 
kolektivu. 
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3 STÁVAJÍCÍ STAV PŘEDMĚTNÉ 
PROBLEMATIKY 

Aspergerův syndrom je celoživotní handicap, 
jenž ovlivňuje především způsob, jakým člověk 
nahlíží na svět. Při Aspergerově syndromu není 
hloubka postižení stejně závažná, jako při ostat-
ních poruchách autistického spektra. To však ne-
znamená, že Aspergerův syndrom je mírnější for-
mou autismu. Aspergerův syndrom má svá spe-
cifika a problémy, které mohou být stejně závaž-
né, ale i odlišné od ostatních poruch autistického 
spektra. Základní příznaky Aspergerova syndro-
mu obecně přetrvávají do dospělosti, ale na roz-
díl od dětství tak v dospívání není žádný zvláštní 
systém podpory dospělých. Prostředí, ve kterém 
se postižený pacient v dospělosti nachází, se také 
změní.  Kromě podskupiny pacientů s vysoce 
funkčním Aspergerovým syndromem, předsta-
vuje především v dospělosti obvykle v důsledku 
sekundárních psychosociálních problémů, depre-
se nebo stavy úzkosti. 

S tímto úzce souvisí otázka upřímnosti, přímoča-
rosti a nízké míry empatie k prožívání a potřebám 
druhých lidí. Autistické děti si neuvědomují, že 
některé věci nahlas říkat nemohou, jelikož se 
prostě neříkají, a mohly by vyznít hrubě nebo by 
dokonce mohly někoho urazit. V důsledku této 
upřímnosti se děti s Aspergerovým syndromem 
dostávají do nepříjemných situací ve škole. Bý-
vají často napomínány a kárány, protože svou 
přímostí dokážou velice často přivést do rozpaků 
samotného učitele. Stává se, že neurodiverzní 
děti reagují na jejich účesy, oblečení a chování 
velmi otevřeně, přičemž učitelé si to vysvětlují 
jako drzost a nevychovanost. Priesmann předklá-
dá ve své práci názor, že pro děti s Aspergerovým 
syndromem je dále charakteristická nepřiměřená 
reakce na kritiku, zvlášť tu, která se týká jejich 
osoby. Kromě toho nesnadno přijímají kompli-
menty, ačkoliv jsou rády, když někdo jejich prá-
ci ocení. „Necítí se ve své kůži, pokud je ostatní 
vychvalují, což je dáno právě tím, že netuší, 
jak mají na chválu reagovat“ (Priesmann,2010).  

S největší pravděpodobností budou svou práci 
podceňovat, jen aby komplimenty co nejrychleji 
ustaly. Oproti tomu Attwood uvádí informaci o 
verbální komunikaci těchto dětí. Jedná se o to, že 
co se týká verbální komunikace, konkrétně řeči, 
děti s „Aspergerovým syndromem mohou a ne-
musí mít oproti jiným poruchám autistického 
spektra opožděný vývoj řeči“ (Attwood, 2005). 

Výzkumy ale poukazují na to, že u padesáti pro-
cent dětí dochází k pozdějšímu rozvoji řeči, přes-
tože ve věku pěti let mají děti čistou výslovnost a 
dobrou slovní zásobu. Tým vědců vedený Baron 
-Cohenem z Cambridge University uvedl, že au-
tismus vzniká v případech, kdy se v nervovém 
centru projeví v extrémní míře procesy typické 
pro vývoj mozku u chlapců. Chlapcům roste mo-
zek rychleji než děvčatům. To je možnou odpo-
vědí na předložená a následně analyzovaná data, 
která ukazují, že většinově převažuje Asperege-
rův syndrom u mužské, tedy chlapecké populace. 

Ministerstvo pro místní rozvoj předložilo v roce 
2016 celorepublikovou statistiku diagnostikova-
ného autismu u dětí, žáků a studentů, kteří na-
vštěvovali a navštěvují mateřské, základní a 
střední školy. Pro předmětný článek autoři po-
užili jako metodiku analýzu sekundárních dat 
z předložených tabulek MPSV uveřejněných na 
stránkách ČSÚ v roce 2016. 

4 EDUKAČNÍ SYSTÉM DĚTÍ, 
ŽÁKŮ A STUDENTŮ 

V edukačním systému zabezpečují dětem s men-
tálním postižením předškolní vzdělávání mateř-
ské školy a mateřské školy speciální. Dosažení 
základního vzdělání je zajišťováno základními 
školami, základními školami praktickými a zá-
kladními školami speciálními. Jejich absolventi 
se mohou dále vzdělávat ve středním proudu 
vzdělávání, a to na středních školách, středních 
odborných učilištích, odborných učilištích či 
praktických školách. 

4.1 Mateřské školy  
Na přelomu roku 2006/2007 bylo evidováno cel-
kem 209 dětí s autismem. Na přelomu roku 2015 
/2016 je toto číslo již 1153 dětí. Z toho tedy vy-
plývá, že mezi lety 2006 až 2015 došlo k nárůstu 
o cca 552 % dětí, které trpí autistickou poruchou. 
Nejvíce dětí s diagnostikovaným autismem je 
evidováno v Moravskoslezském kraji, následuje 
Jihomoravský kraj. Hlavní město Praha je uve-
deno na třetím místě. Nejméně evidovaných dětí 
s diagnostikovaným autismem je v Karlovarském 
kraji. Tento fakt vyplývá z níže uvedeného pře-
hledu Ministerstva pro místní rozvoj, který byl 
předložen na základě šetření, provedeného v ro-
ce 2016. 
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4.2 Základní školy 
Z grafu na obr.1 je patrné, kolik dětí s diagnos-
tikovaným autismem, navštěvovalo a navštěvuje 
základní školu. Na přelomu roku 2006/2007 to 
bylo 837 žáků s diagnostikovaným autismem. Ve 
školním roce 2015/20016 bylo s tímto syndromem 
evidováno již 4 850 žáků. Z grafu tedy vyplývá, 
že mezi lety 2006 až 2015 došlo k nárůstu o cca 
579 % dětí, které trpí autistickou poruchou na-
vštěvující základní školy. Jak je patrné ze statis-
tiky MPSV z roku 2016, tak nejvíce dětí s diag-
nostikovaným autismem navštěvovalo základní 
školu v Moravskoslezském kraji a nejméně 
v Karlovarském kraji. 

 

 
Obr.1 Autistické děti se speciálními 

vzdělávacími potřebami 
Základní školy - krajské srovnání školní rok 2015/2016 

 

4.3 Střední školy 
Celá problematika autistických studentů je vní-
mána v kontextu celé společnosti, kdy na přelo-
mu 2006/2007 navštěvovalo střední školu celkem 
51 studentů s autismem. Ve školním roce 2015/ 
2016 to bylo již 837 studentů, což je celkový ná-
růst o 1 641 %. Analýza diagnostikovaného autis-
mu u studentů středních škol, na základě prove-
deného šetření MPSV, nebyla do období 2005/ 
2006 provedena.  

Studium na odborném učilišti je organizováno 
jako dvouleté nebo tříleté. Svým obsahem nava-
zuje na vzdělávací program základní školy prak-
tické. Důraz je kladen na získání praktických do-
vedností vedoucích k profesnímu uplatnění. Stu-
dium dvouletého oboru je ukončeno závěrečnou 
zkouškou a získáním vysvědčení. Absolvent tří-
letého oboru získá výuční list pro danou profesi. 

Při výběru vhodného oboru je potřeba vycházet 
z možností a schopností studenta, ale i z vhod-
nosti a přiměřenosti dané profese. V našich pod-
mínkách je v současnosti velký výběr učebních 
oborů. 

5  ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB 
S ASPERGEROVÝM SYNDROMEM 

V České republice žije zhruba jeden milion lidí 
se zdravotním postižením (OZP). Na konci října 
roku 2014, jich hledalo práci 61 286, tedy 11 % 
z celkového počtu uchazečů o zaměstnání. Gene-
rální ředitelka Úřadu práce ČR Marie Bílková 
upozorňuje, že „i když už naše společnost uděla-
la ve srovnání s dobou minulou jisté pokroky, 
někteří zaměstnavatelé si bohužel stále myslí, že 
lidé se zdravotním postižením nepotřebují a ne-
dokážou pracovat, že by byli pro firmu přítěží. 
Přitom stačí jen vhodně upravit pracovní pros-
tředí, zařazení nebo pracovní dobu a mohou tak 
získat spolehlivého zaměstnance, jehož pracovní 
výkon bude srovnatelný s tím, jaký odvádí jeho 
zdravý kolega“. 

Zaměstnávání představuje jednu z mnoha otázek, 
které nás v souvislosti s osobami s mentálním 
postižením napadají. Práci můžeme vnímat jako 
jednu ze základních potřeb, které vnášejí do na-
šeho života smysl. Nejde jen o ekonomickou sa-
mostatnost, možnost sociálních kontaktů, ale ta-
ké o vlastní seberealizaci člověka. U lidí s Asper-
gerovým syndromem nelze zevšeobecnit před-
poklad stupně dosaženého vzdělání. Někteří tak 
mohou dosáhnout jen základního vzdělání, jiní 
zase těch nejvyšších vysokoškolských titulů. Jsou 
ale zaměstnání, která jsou pro většinu lidí s AS 
vhodná. 

Aspergerův syndrom se nedá vyléčit v tom smys-
lu, že bylo možné jej odstranit; lze jen pomoci li-
dem, kteří se s takto odlišným mozkem narodí, 
aby se naučili žít ve společnosti lidí, kteří uva-
žují a snad i prožívají odlišným způsobem. Je to 
otázka výchovy a vedení. Ursula Markham v kni-
ze How to deal with difficult people, předkládá 
vhodná i nevhodná povolání pro osoby postižené 
Aspergerovým syndromem (tab.1). Většina osob 
s Aspergerovým syndromem si i na základě uve-
dené tabulky Markhamové, vybírá zaměstnání 
v oblasti administrativní práce (přepisování textů, 
digitalizace textů, kopírování, skartování, vyhle-
dávání informací na internetu, práce s databá-ze-
mi, apod.) nebo v oblasti IT (programátor, web-
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master, správce sítí, návrhář počítačových her, 
animátor atd.). Je to především z toho důvodu, že 
tyto práce nejsou spojeny s interakcí s jinými lid-
mi, mají pevnou strukturu a opírají se o jasně de-
finované procesy. 

 
Tab.1  Vhodná i nevhodná povolání osob 

s ASPGS 

Vhodná povolání Nevhodná povolání 
grafický návrhář obchodník 

počítačový programátor manažer 

počítačový technik nebo operátor advokát nebo právník 

vědec - výzkumník policejní důstojník 

vědec - medicínský výzkumník lékař, dentista 
nebo zdravotník 

architekt učitel na střední škole 

  pilot 

To jsou vážená povolání, která 
všeobecně soustředí na jedno 
místo lidi, kteří mají tendenci 
akceptovat snad o trochu více 
než jiní lidé z jiných prostředí 
potřeby těch, kteří mají nějaké 
trápení.  

Všechno to jsou stresová 
povolání, kde je rivalita, 
nebo kde se musí činit 
vážná rozhodnutí a kom-
promisy pod intenzivním 
tlakem jiných lidí. 

 

Manuálně zruční jedinci mohou vykonávat různé 
opravářské činnosti (automechanik, opravy počí-
tačů, mobilních telefonů, spotřebičů atd.), umě-
lecké a řemeslné činnosti (práce se dřevem, vý-
roba šperků, keramiky, ladič hudebních nástrojů, 
malíř atd.), laboratorní technik, apod. Dále jsou 
vhodná zaměstnáni jako účetní, knihovník, sta-
tistik, kontrolor, vědec, dopravní nebo strojní in-
ženýr, archivář, překladatel, apod. Pro jedince 
s nižším vzděláním jsou vhodná zaměstnání jako 
zatřiďování knih v knihovně, poštovní doručo-
vatel, kompletace (pokud není tlak na výkon), 
úklid, doplňování zboží nebo různé pomocné prá-
ce jako skladník, zahradník, kuchař, apod. 

5 ZÁVĚR 
Lidé s Aspergerovým syndromem se ve svém 
životě musí vyrovnávat s řadou náročných si-
tuací, které vyplývají z jejich diagnózy. Víme, že 
Aspergerův syndrom je součástí poruchy autistic-
kého spektra a primárně zasahuje do oblasti ko-
munikace a sociálního chování. Je však poměrně 
náročné si pod tímto fádním, nic neříkajícím vy-
světlením představit cokoli bližšího, konkrétní-
ho. AS samozřejmě automaticky neznamená vyš-
ší intelekt, objevují se mezi nimi děti, které ne-
zvládnou učivo základní školy, děti se specific-

kými poruchami i děti nadprůměrně nadané. Kaž-
dé se projevuje jinak a vyžaduje jiný přístup, než 
látku pochopí (učí se pomalu, s mnohem větším 
úsilím než vrstevníci, vyžadují vyšší míru vysvět-
lování, více času či vizuálních příkladů), to ovšem 
vůbec neznamená, že jejich rozumové schopnos-
ti leží v pásmu retardace. Naopak, pouze vyža-
dují jiný přístup a své kvality vykazují jinou for-
mou. Lidé se zdravotním postižením patří mezi 
nejvíce ohrožené dlouhodobou nezaměstnaností. 
Zaměstnavatelům, kteří nabídnou handicapova-
ným práci, nabízí stát nemalé výhody. 

5.1 Chráněná pracovní dílna  
Chráněná pracovní dílna je podle § 76 zákona č. 
435/2004 Sb. definována jako pracoviště zaměst-
navatele vymezené na základě dohody s úřadem 
práce a přizpůsobené pro zaměstnávání osob se 
zdravotním postižením, kde je v průměrném roč-
ním přepočtu zaměstnáno nejméně 60 % těchto 
zaměstnanců. Musí být provozována nejméně 2 
roky ode dne sjednaného v dohodě. Chráněné 
dílny slouží především k tréninku pracovních 
dovedností, pracovního režimu a k práci v ko-
lektivu. Snahou je rozvinout u zaměstnanců sa-
mostatné jednání a zodpovědnost.  

5.2 Podporované zaměstnávání  
Smyslem podporovaného zaměstnávání je vyrov-
návání příležitostí pro pracovní uplatnění osob, 
které mají v důsledku svého postižení ztížený pří-
stup na otevřený trh práce. Služba je orientována 
na konkrétního uživatele a na konkrétní pracovní 
místo. Službu zprostředkovává vyškolený pra-
covní tým, který pomáhá zaměstnanci ve všech 
potřebných oblastech. Služba sleduje nejen získá-
ní, ale i udržení pracovního místa. U podporova-
ného zaměstnávání probíhá výcvik dovedností a 
zručnosti přímo na místě, aby byl zaměstnanec 
připraven právě na ty činnosti, které od něj za-
městnavatel požaduje. Podpora je poskytována 
i zaměstnavateli, především v souvislosti s admi-
nistrativou související s přijetím zaměstnance se 
sníženou pracovní schopností (Bartoňová, Baza-
lová, Pipeková, 2007). 

Ve vyhlášce č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, 
žáků a studentů se speciálními vzdělávacími po-
třebami a dětí, žáků a studentů mimořádně na-
daných, uváděl §3 odst.4: „Žák se zdravotním 
postižením se přednostně vzdělává formou indi-
viduální integrace v běžné škole, pokud to odpo-
vídá jeho potřebám a možnostem a podmínkám 
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a možnostem školy“. Tento odstavec byl novelou 
č. 147/2011 Sb. zrušen. V současné době tedy 
platí ustanovení školského zákona, podle kterého 
musí dítě přijmout spádová škola a vytvořit pro 
ně odpovídající podmínky ke vzdělávání. Žák se 
tedy nemusí přizpůsobovat škole, ale naopak ško-
la žákovi, a to pomocí tzv. podpůrných opatření, 
jimiž se rozumí: 
 využití speciálních metod, postupů, forem a 

prostředků vzdělávání; 
 kompenzační, rehabilitační a učební pomůc-

ky, speciální učebnice a didaktické materiály; 
 zařazení předmětů speciálně pedagogické pé-
če; 

 poskytování pedagogicko-psychologických 
služeb; 
 zajištění služeb asistenta pedagoga; 
 snížení počtu žáků ve třídě či studijní skupině 

nebo jiná úprava organizace vzdělávání zo-
hledňující speciální vzdělávací potřeby žáka. 

Vzdělávání dětí s poruchou autistického spektra 
a jejich následné úspěšné zapojení do školního 
kolektivu a běžného mimoškolního života je ná-
ročné. Pedagogové, asistenti pedagoga ani rodiče 
by se však neměli nechat odradit počátečními 
neúspěchy, naopak by je měli považovat za zcela 
přirozenou součást tohoto procesu. Důležité je, 
aby byli schopni ve vhodnou chvíli požádat o po-
moc a aby věděli, kde ji naleznou. 

 
Článek byl redakčně upraven. 
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VYUŽITÍ iPAD APLIKACE PŘI ROZVOJI KOMUNIKAČNÍCH  
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Abstrakt: Informační a komunikační technologie mají i při vzdělávání žáků s mentálním postižením 
nezastupitelné místo. Využití iPadu je ve vzdělávání rychle se rozšiřující novinkou, jehož výho-
dou je relativně snadné a intuitivní ovládání a velké množství dostupných aplikací. V příspěvku 
je prezentováno užití aplikace iPadu při rozvoji slovní zásoby u žáků s Downovým syndromem. 

Abstract: Information and communication technologies have irreplaceable place in the education of stu-
dents with mental disabilities. Using the iPad in education is rapidly expanding innovation, 
whose advantage is relatively easy, intuitive operation and a large number of applications 
available. In this article we present the use of the iPad application in the development of voca-
bulary of children with Down syndrome. 

Klíčová slova: speciální vzdělávací potřeby, multimediální technologie, Downův syndrom. 

Key words: special educational needs, multimedia technologies, Down syndrome.

1 ÚVOD 
Termín speciální vzdělávací potřeba (special edu-
cational need) vyjadřuje skutečnost, že kromě 
většinové populace vzdělávající se standardními 
formami práce a výukovými metodami existují 
i různé skupiny osob, jejichž vzdělávací potřeby 
můžeme označit za specifické (Průcha - Waltero-
vá - Mareš, 2009). Autoři dále uvádějí, že okruh 
těchto žáků lze diferencovat do čtyř kategorií: žá-
ci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním 
znevýhodněním, žáci se sociálním znevýhodně-
ním a žáci nadaní a mimořádně nadaní. Mezi 
podmínky pro adekvátní vzdělávání žáků se spe-
ciálními vzdělávacími potřebami patří respekto-
vání individuality a potřeb žáků, zohlednění dru-
hu, stupně a míry postižení/znevýhodnění a vyu-
žití veškerých podpůrných opatření. Z dalších 
podmínek je to uplatňování principu individuali-
zace, zabezpečení odborné výuky předmětů spe-
ciálněpedagogické péče a zařazení ICT do výuky 
(Gajzlerová, 2014). Žáci s Downovým syndro-
mem jsou považováni za žáky se zdravotním po-
stižením, přičemž mají právo na vzdělání, jehož 
obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělá-
vacím potřebám a možnostem. Kromě toho mají 
i právo na vytvoření odpovídajících podmínek, 
které toto vzdělávání umožní (Průcha, 2009).  

2  CHARAKTERISTIKA ŽÁKŮ 
S DOWNOVÝM SYNDROMEM 
s akcentem na vývoj řeči a jazykových 
schopností  

Downův syndrom se řadí mezi závažná postiže-
ní, evidentní ihned po narození. Jedná se o nej-
častější anomálii autozomů u živě narozených 
dětí a také nejčastěji se vyskytující samostatnou 
příčinu mentální retardace. Je způsoben přítom-
ností jednoho nadbytečného chromozomu 21 či 
faktickou trizomií při jeho translokaci na jiný ak-
rocentrický chromozom (zpravidla chromozom 
14), méně často potom na jiný akrocentrický 
chromozom, především chromozom 21 nebo 22 
(Menkes - Falk, 2011). V této souvislosti i Seli-
kowitz (2011) uvádí, že Downův syndrom je za-
příčiněn chromozomálními aberacemi, kdy všich 
ni jedinci s tímto syndromem mají ve svých buň-
kách nadbytečné kritické množství 21. chromo-
zomu. Tento chromozom vzhledem ke svému ge-
netickému obsahu způsobuje, že se v buňce vy-
tvářejí jisté nadbytečné bílkoviny, čímž se poruší 
normální růst těla plodu. Množství 21. chromo-
zomu a způsob, kterým porucha vzniká, může 
mít tři různé podoby. Jedná se o trizomii 21. 
chromozomu, translokaci a mozaicismus. Četnost 
trizomie 21 se zvyšuje s věkem matky, přičemž 
dosahuje incidence jeden na 54 porodů u matek 
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ve věku 45 let a starších (Menkes - Falk, 2011). 
Pro Downův syndrom je typické opoždění fyzic-
kého vývoje. Kvalita mentálního vývoje se různí, 
což souvisí do určité míry i se zevními faktory 
včetně věku, kdy byla dítěti zahájena speciálně-
pedagogická podpora, dále mírou intelektuálních 
podnětů a dalšími faktory. Mozaicismus (směs 
trizomické a intaktní buněčné linie) se vyskytuje 
u 2-3 % osob s Downovým syndromem. Pro ten-
to typ postižení jsou typické lepší verbální a zra-
kově percepční výkony, přičemž tito jedinci do-
sahují v průměru i vyššího intelektu (Menkes - 
Falk, 2011). Autoři rovněž uvádějí, že až na men-
tální retardaci je specifický neurologický nález 
omezený pouze na celkovou svalovou hypotonii 
a zvýšenou kloubní extenzibilitu. U těchto žáků 
se v porovnání s běžnou populací vyskytují čas-
těji infantilní spasmy. Vyjma neurologických ná-
lezů lze u osob s Downovým syndromem evido-
vat charakteristické dysmorfické rysy. 

Z hlediska řeči a jazykových schopností se jedná 
u žáků s Downovým syndromem o nápadně od-
lišnou skupinu, jejíž komunikační specifika jsou 
často charakteristickým a nejtypičtějším projevem 
tohoto syndromu. Žáci s Downovým syndromem 
spadají ve většině případů do skupiny osob se 
středně těžkým mentálním postižením. Vývoj ro-
zumových schopností a řeči bývá u těchto žáků 
značně opožděný (Fischer - Škoda, 2008). Úro-
veň rozvoje řečových a jazykových schopností je 
u popisované skupiny žáků velmi rozmanitá, při-
čemž mnozí z těchto žáků jsou schopni jedno-
dušší konverzace, někteří si však tyto schopnosti 
neosvojí (Švarcová, 2011). U jedinců, kteří se 
pohybují v pásmu středního mentálního postiže-
ní lze evidovat výrazně opožděný rozvoj použí-
vání a porozumění řeči. Verbální projev je agra-
matický, omezený a nesprávne artikulovaný (Slo-
wík, 2007).  

Dlouhodobá pozorování vývoje řeči dětí s Dow-
novým syndromem jednoznačně ukazují na vý-
razné specifické odlišnosti vývoje řeči těchto 
dětí, oproti dětem s jiným mentálním postiže-
ním. Zmíněnou problematikou se v zahraničí za-
bývá celá řada odborníků, např. v Anglii Buck-
ley, v Německu Wilken, v Argentině Morales. 
Typickým znakem je tedy opoždění ve vývoji 
řeči a jazykových schopností. Lechta - Matuška 
(1995) prezentují, že dle Atzesbergera pouze 
jedna čtvrtina těchto dětí začne mluvit před do-
vršením čtvrtého roku života. Lechta (2002) uvá-

dí zjištění Markové a Středové, že děti s Downo-
vým syndromem vyslovují jednoduchá slova me-
zi druhým až třetím rokem života. Jednoduché 
věty však často začínají tvořit až kolem pátého 
roku života. Pro vývoj řeči těchto dětí je charak-
teristickým znakem střídání období patrných po-
kroků a stagnace (Bytešníková, 2014). V ontoge-
nezi řeči se negativně promítá patologie orofaci-
ální oblasti, která zahrnuje otevřená ústa, hypo-
tonický a směrem dopředu vysunutý jazyk, ne-
poměr mezi dutinou ústní a velikostí jazyka, hy-
potonii rtů a svalstva úst, otevřený skus a hypo-
tonické a insuficietní velum (Limbrock, J. a kol. 
2002). Z aspektu fonace je třeba zmínit typické 
drsné zabarvení hlasu těchto dětí a celkově ome-
zený hlasový rozsah. 

3  VYUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍCH 
TECHNOLOGIÍ  
u žáků s downovým syndromem 

Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzdě-
lávání (2013) se na základě realizace projektu 
ICT 41 (Information and Communication Tech-
nology for Inclusion) v letech 2012-2013 vyjád-
řila, že úspěšné používání ICT k podpoře inkluze 
žáků s postižením a speciálními vzdělávacími 
potřebami do vzdělávání má pozitivní vliv na 
všechny žáky. K uvedenému cíli značně přispí-
vají i rychle se rozvíjející technologie, které se 
v současné době rozšiřují o nejrůznější senzory a 
dotykové displeje (Gajzlerová, 2014). Tablety se 
stávají v současné době podstatnou součástí mo-
derního vzdelávání v celosvětovém měřítku. 
V České republice se těší poměrně velké oblibě 
projekt iPad ve škole, díky kterému celá řada 
škol obohatila svoji výuku o nové elektronické 
zařízení. Současně se vytvořila i komunita urče-
ná pro potřeby speciálního školství v České re-
publice pod názvem iSEN. Název zahrnuje veš-
keré Apple produkty a slovo SEN, vyjadřuje 
možnost splnit si svůj sen a zároveň označuje 
i speciální vzdělávací potřeby (Special Educatio-
nal Needs). Společnost Apple Inc. svůj multime-
diální dotykový počítač typu tablet vyvinula pod 
označením iPad. Jedná se o zařízení na pomezí 
iPodu, tzn. multimediálního přehrávače, i Phonu 
a MacBooku, který lze charakterizovat jako pře-
nosný počítač. Od jiných tabletů se iPad odlišuje 
zejména svými specifickými funkcemi, umožně-
nými technologickým zpracováním a mobilním 
operačním systémem (Gajzlerová, 2014).  



Návrat na obsah Media4u Magazine 2/2017 40

Přestože iPad nebyl původně vytvořený za úče-
lem vzdělávání dětí s postižením, dosavadní vý-
sledky z jeho používání v rámci vzdělávání pře-
kvapily i mnohé kritiky. Apple Inc. se podařilo 
vyvinout něco, co nebylo původně záměrem, při-
čemž se jim podařilo vytvořit jednu z význam-
ných pomůcek sloužících k učení a vzdělávání 
dětí s postižením. Flexibilita a přenosnost iPadu 
sebou nese výhody, které nemůže poskytnout 
stolní počítač či notebook. iPad má oproti jiným 
zařízením značnou výhodu v tom, že je blízký 
způsobu myšlení postiženého dítěte v jeho intui-
tivním pochopení úkolů, snadném ovládání a 
jasných pravidlech (squidoo.com).  

U žáků s mentálním postižením je zapotřebí re-
spektovat fakt, že si budou nové informace osvo-
jovat pouze velmi pomalu a na mechanické bázi. 
Vzhledem k tomu, že je u těchto osob oslabená 
složka porozumění, projevuje se u nich i nižší 
úroveň schopnosti logického úsudku. Podstatným 
faktorem je i poměrně vysoká míra zapomínání 
již dříve osvojených činností, proto zde má své 
opodstatnění neustálá stimulace. U žáků s Dow-
novým syndromem se setkáváme i s problémy 
s delším udržením pozornosti na konkrétní čin-
nost, pozornost může být i lehce odklonitelná 
(Pipeková, 2006). Jak však poukazuje Říhová 
(2011), intuitivní ovládání pomocí prstů a doty-
ků, kde dítě přibližuje a otáčí obrázky, poklepem 
spouští funkce s okamžitým efektem a velké 
množství aplikací určených speciálně pro rozvoj 
dětí, předurčuje iPad k využití i při edukaci dětí 
s mentálním postižením. 

3.1  Aplikace vhodné pro výuku žáků 
s Downovým syndromem  

Mezi aplikace vhodné k edukaci žáků s Downo-
vým syndromem lze zařadit interaktivní lekce, 
studijní pomůcky a další nástroje usnadňující vý-
uku. Vzdělávací aplikace nabízí neomezené mož-
nosti objevování nových předmětů, podporu uče-
ní, kreativity, či rozsáhlé spektrum nástrojů urče-
ných pro ulehčení ovládání i-padveskole.cz). 
Aplikace, které se dají vhodně využít při edukaci 
žáků s Downovým syndromem, lze diferencovat 
do několika kategorií dle oblasti užití. Samozřej-
mostí je, že se tyto oblasti vzájemně doplňují a 
prolínají. Jedná se o aplikace určené k: 
 motivaci k iniciačnímu dotyku; 
 rozvoji motorických funkcí včetně grafomo-

toriky; 
 rozvoji zrakové a sluchové percepce; 

 ke stimulaci komunikačních schopností; 
 podporu čtení a psaní; 
 rozvoji předmatematických a matematických 

představ; 
 rozvoji paměťových schopností, myšlení a 

koncentrace pozornosti; 
 podpoře orientace v čase a prostoru (i-sen.cz).  

3.2 Možnosti využití aplikace Bitsboard  
Aplikace Bitsboard je pokládána za jednu z vel-
mi vhodných aplikací, která může být přínosem 
pro mnohé učitele, speciální pedagogy, logo-pe-
dy, rodiče i děti. Tato aplikace umožňuje prohlí-
žet, nahrávat a sdílet sady různých obrázků, což 
se dá velmi výhodně využít v intervenci u dětí 
s mentálním postižením. Prostřednictvím aplika-
ce se dá trénovat porozumění mluvené řeči, ak-
tivní i pasivní slovní zásoba, čtecí dovednosti a 
psaní. Aplikaci tvoří systém souborů s nahraný-
mi a namluvenými obrázky, fotografiemi, nápisy 
či zvuky. To je možné si stáhnout nebo si vy-
tvořit svůj vlastní soubor obrázků a fotografií na 
základě využití databáze virtuálních či vlastních 
fotografií. Uživatel si může zdarma stáhnout apli-
kaci, přičemž se zaregistruje prostřednictvím e-
mailu nebo facebooku. V případě, že si chce čes-
ký uživatel stáhnout již vytvořené složky, otevře 
si ikonku catalog a ve vyhledávači zadá heslo cz, 
čímž se mu zobrazí všechny české doposud vy-
tvořené složky s obrázky. Ty si může vybrat a 
přes download stáhnout do svého iPadu (Krajči-
ová, 2016). Ikona domeček je plocha s vlastními 
staženými složkami. V settings (ozubené koleč-
ko vpravo nahoře) lze upravovat celou složku. 
Ikona edit znamená editovat, tzn. namluvit ji 
vlastním hlasem, označit a vybrat obrázky, vyma-
zat, apod. Po spuštění zvolené úlohy lze nastave-
ní zvolit opět v settings - např. počet námi poža-
dovaných obrázků, rychlost zobrazení, apod. 
Každé cvičení má své vlastní nastavení. V přípa-
dě, že uživatel chce svůj vytvořený soubor foto-
grafií sdílet s ostatními, označí v nastavení ikon-
ku share. Výhodu aplikace spatřujeme v tom, že 
lze pracovat s poměrně velkým množstvím ob-
rázků, které si může uživatel stáhnout již s česky 
nahovořenými a napsanými názvy slov. Další 
aplikace lze velmi snadným způsobem adaptovat 
na český jazyk. Aplikace obsahuje velké množ-
ství her a úkolů, nespornou výhodou je i sdílení 
nahovořených tematických okruhů s dalšími uži-
vateli, tzn. pedagogy, rodiči a dětmi. V závěru 
každé úlohy se uživatelům zobrazí vyhodnocení. 
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Dříve se zobrazovala úspěšnost splnění úlohy 
percentuelně. V současné době je možné zvolit 
slovní pochvalu v libovolném znění či postupné 
sbírání samolepek (Sticker Rewards) do obráz-
ku, což lze využít např. u žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami.  

4 PŘEDSTAVENÍ PILOTNÍ 
VÝZKUMNÉ STUDIE  
zaměřené na využití iPADu při rozvoji 
slovní zásoby u žáků s downovým 
syndromem 

Pro výzkumný projekt (Krajčiová, 2016) byl na-
plánován kvalitativně orientovaný výzkum. Hlav-
ním cílem bylo vytvoření diagnostického a stimu-
lačního materiálu a následná diagnostika lexikál-
ně-sémantické jazykové roviny u žáků s Downo-
vým syndromem prostřednictvím obrázkového 
testu. Kromě hlavního cíle byly stanoveny i ná-
sledující parciální cíle: vytvoření plnohodnotné 
aplikace iPadu určené k rozvoji lexikálně-séman-
tické jazykové roviny u žáků zařazených do vý-
zkumného souboru.  

Aplikace byla vytvořena v českém i slovenském 
jazyce. Výběr obrázků a kategorií pojmů byl to-
tožný v obrázkovém testu i ve vytvořených sou-
borech a kategoriích v aplikaci iPad. Dalším par-
ciálním cílem byl následný rozvoj slovní zásoby 
prostřednictvím aplikace Bitsboard.  

Ke zpracování výzkumného šetření byla zvolena 
metoda kvalitativního výzkumu a technika pří-
mého pozorování žáků, přímá práce s žáky bě-
hem intervence, nestrukturovaný rozhovor s ro-
diči žáků. Probandy výzkumného projektu bylo 
5 žáků ve věku 13-16 let s diagnózou Downův 
syndrom a mentální postižení v pásmu středního 
stupně, F71. Výzkumný problém byl formulován 
níže uvedenými výzkumnými otázkami (VO): 
VO 1: Jsou jednotlivé fotografie a zvukový ko-
mentář v daných kategoriích aplikace Bitsboard 
pro žáky dostatečně motivující a čitelné? 
VO 2: Došlo ke zlepšení výkonů v lexikálně-sé-
mantické jazykové rovině u žáků na základě šes-
timěsíční cílené stimulace? 

Většina aktivit probíhala formou hry, což bylo 
pro žáky velmi motivující a zajímavé. Vycházeli 
jsme z toho, že způsob intervence hravou formou 
je u žáků s Downovým syndromem velmi důle-
žitý. Všeobecným specifikem u těchto žáků je 
problematická motivace k činnosti a udržení kon-
centrace pozornosti.  

V průběhu ověřování a následného použití Ob-
rázkového testu na počátku zahájení výzkumné-
ho šetření a posléze v závěru jsme dospěli k ur-
čitým hodnotným poznatkům a zkušenostem. 
Lze konstatovat, že obtížnost vytvořeného testu 
byla pro žáky vzhledem k jejich úrovni mentál-
ních schopností přiměřená. Vytvořený test se po-
dařilo koncipovat tak, aby byl pro cílovou skupi-
nu dostatečně atraktivní a motivující. V testu je 
zastoupených 20 kategorií, které jsou stejně roz-
pracované i v iPad aplikaci Bitsboard. Jedná se 
o kategorie barvy, tvary, lidské tělo, domácí zví-
řata, exotická zvířata, oblečení, rodina, nábytek a 
doplňky, části domu, snídaně, skupiny jídla, ovo-
ce, zelenina, hračky, sportovní nářadí, dopravní 
prostředky, počasí, hudební nástroje a školní po-
třeby (obr.1). 

 

 
Obr.1 Aplikace Bitsboard - kategorie ovoce 

(Krajčiová, 2016) 
 

Pouze některé obrázky byly pro žáky méně jed-
noznačné, konkrétně se jednalo o skupinu pojmů 
Lidské tělo, kde se většina žáků nemýlila v ne-
správném určení části těla, nýbrž nesprávném 
ukázání na jednu ze čtyř nabízených možností. 
Příčinou byla méně zdůrazněná část těla a tváře a 
ne nevědomost žáka. Všechny ostatní kategorie 
byly pro žáky dostatečně přitažlivé a motivující. 

V rámci výzkumu jsme se zabývali otázkou, zda 
jsou jednotlivé fotografie a zvukový komentář 
v daných kategoriích aplikace Bitsboard pro kli-
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enty dostatečně motivující a čitelné. Na základě 
analýzy výsledků výzkumu jsme dospěli k názo-
ru, že některé fotografie ve skupinách pojmů (na-
př. činnosti, sportovní nářadí, tvary, potraviny, 
hudební nástroje) mohou být pro žáky náročnější 
na pochopení. Vzhledem k tomu, že aplikace 
Bitsboard nabízí řadu her různé obtížnosti, je 
možno v jedné kategorii pojmů setrvat delší čas 
a pojmy procvičit různými způsoby (veškeré hry 
včetně pexesa a puzzle mají hlasový výstup). To 
byl jeden z důvodů, proč jsme k rozvoji slovní 
zásoby zvolili danou aplikaci. Nabízí totiž mož-
nosti, které v jiných aplikacích nenalezneme. 
V případě, že se nám fotografie zdála méně jed-
noznačná či málo atraktivní, měli jsme ji mož-
nost jednoduše změnit, totéž platí při zvukové 
nahrávce. 

Ve výzkumu nás zajímalo, zda u žáků zařazených 
do výzkumného vzorku dojde k posunu v lexikál-
ně-sémantické jazykové rovině na základě cílené 
šestiměsíční stimulace prostřednictvím námi vy-
tvořené aplikace. Na základě analýzy slovní zá-
soby klientů prostřednictvím Obrázkového slov-
níku a výsledků vstupní a výstupní orientační 
diagnostiky se nám podařilo zjistit, že došlo ke 
zvýšení slovní zásoby u daných žáků. Pro žáky 
s mentálním postižením je typické, že se u nich 
ve zvýšené míře projevuje nepoměr mezi pasivní 
a aktivní slovní zásobou v porovnání s typicky 
vyvíjejícími se dětmi. V lexikonu dětí s Downo-
vým syndromem převažují slova patřící do jejich 
pasivní slovní zásoby, přičemž pouze omezené 
množství tito jedinci dokáží použít i ve verbální 
komunikaci. To vyplývá i z mnohých poznatků a 
zkušeností odborníků, zabývajících se problema-
tikou komunikační schopnosti žáků s Downo-
vým syndromem. Děti s Downovým syndromem 
jsou považovány za výjimečné právě v jejich při-
rozené touze po komunikaci a snaze o získávání 
nových poznatků. Jejich pasivní slovní zásoba je 
mnohem rozsáhlejší, než aktivní slovník. To se 
potvrdilo i v námi realizovaném výzkumu. 

Klient A komunikuje verbálně ve velmi limito-
vané míře, používá pouze zvuky, gesta a několik 
méně srozumitelných slov. Přesto lze konstato-
vat, že rozsah jeho slovní zásoby byl v porovná-
ní s ostatními žáky zařazenými do výzkumného 
vzorku na nejlepší úrovni, což bylo prokázáno 
i na základě analýzy výsledků Obrázkového testu 
před zahájením a následně po ukončení cílené 
stimulace prostřednictvím námi vytvořené apli-

kace. Tento žák označil chybně pouze ve vstupní 
diagnostice pojem ruka ve skupině pojmů části 
těla. V případě žáka B jsou expresivní projevy 
řeči stejně limitovány pouze na jednodušší slova, 
která jsou však obtížně srozumitelná. Slovní zá-
soba žáka byla po seznámení se s pojmy na vel-
mi dobré úrovni. Ve vstupní diagnostice se vy-
skytovaly chyby pouze v následujících pojmech: 
2 - růžová, 3 - trojúhelník, 10 - tričko a 22 - papri-
ka. Jednalo se tedy o skupinu pojmů z kategorie 
barvy, tvary, oblečení a zelenina. Ve výstupní 
diagnostice měl problém pouze v případě určení 
pojmu 3 - trojúhelník v kategorii tvary. Žák C 
užívá v komunikaci jednoduchá slova, převážně 
se jedná o podstatná jména. Úroveň porozumění 
je vzhledem k primárnímu postižení daného žáka 
přiměřená. Ve vstupní diagnostice se vyskytova-
ly deficity ve skupinách pojmů části těla, rodina, 
části domu a hudební nástroje, konkrétně v poj-
mech 4 - ruka, 5 - oči, 11- dědeček, 14 - koupel-
na, 28 - trubka. Ve výstupní diagnostice byly ne-
dostatky shledány pouze u pojmu 4 - ruka v ka-
tegorii části těla. U žáka se rovněž vyskytovaly 
deficity při vstupní diagnostice u skupiny pojmů 
v kategorii části těla, konkrétně se jednalo o po-
jem 4 - ruka a 5 - oči. V případě žákyně E jsme 
při vstupní diagnostice evidovali problémy ve 12 
kategoriích pojmů barvy, části těla, oblečení, ná-
bytek a doplňky, části domu, činnosti, ovoce, po-
časí, hudební nástroje a školní potřeby. Konkrét-
ně se jednalo o následující pojmy: 1 - červená, 2 
- růžová, 4 - ruka, 5 - oči, 10 - tričko, 13 - polštář, 
14 - koupelna, 16 - koupe se, 21 - banány, 27 - 
bouřka, 28 - trubka, 30 - penál. Po cílené inter-
venci žákyně chybně určila pouze sedm pojmů 
v následujících kategoriích: barvy, části těla, ná-
bytek a doplňky, části domu, počasí a hudební 
nástroje. Jednalo se o následující pojmy: 1 - čer-
vená, 2 - růžová, 4 - ruka, 13 - polštář, 14 - kou-
pelna, 27 - bouřka, 28 - trubka. 

Z výše uvedených faktů vyplývá, že u sledované 
skupiny žáků došlo v průběhu šestiměsíční inter-
vence k rozvoji slovní zásoby, což potvrzují i vý-
sledky výstupní diagnostiky. 

5 ZÁVĚR 
Vzhledem k tomu, že řečové a jazykové schop-
nosti dětí s Downovým syndromem vykazují 
značné opoždění oproti intaktní populaci, je tře-
ba se cíleně zabývat rozvojem porozumění řeči a 
následnou stimulací aktivní slovní zásoby. Velký 
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význam zde zastává vizualizace a podporování 
přirozené touhy po komunikaci s ohledem na 
čas, který při její realizaci děti a žáci vyžadují. 
Proto lze formu intervence prostřednictvím iPad 

aplikace Bitsboard považovat za jednu z vhod-
ných metod rozvoje slovní zásoby u žáků s Dow-
novým syndromem. 

 

 
Použité zdroje 

BYTEŠNÍKOVÁ, I. (2014) Koncepce rané logopedické intervence v České republice Teorie, výskum, terapie.  Brno: Muni Press, 2014. 
ISBN 978-80-210-7561-0. 

EVROPSKÁ AGENTURA PRO ROZVOJ SPECIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. (2013). Informační a komunikační technologie pro inkluzi- 
Pokrok a příležitosti evropských zemí. Dánsko, Odense: Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzdělávání.  

FISCHER, S. - ŠKODA, J. (2008) Speciální pedagogika. Edukace a rozvoj osob se somatickým, psychickým a sociálním 
znevýhodněním. Praha: Triton. ISBN 978-80-7387-014-0. 

GAJZLEROVÁ, L. (2014) Multimediální technologie a jejich využití u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí 
školy. Brno: Masarykova univerzita. ISBN 978-80-210-7608-2.  

KRAJČIOVÁ, M. (2016). Rozvíjanie lexikálno-sémantickej roviny reči u detí s Downovým syndrómom prostredníctvom iPad aplikácie. 
Brno: MU. Diplomová práce. 

LECHTA, V. (2011) Symptomatické poruchy řeči u dětí. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-977-4. 
LECHTA, V. - MATUŠKA, O. (1995) Rozvíjanie reči mentálne retardovaných detí raného a predškolského veku. Bratislava: 

Invocentrum. 
MENKES, J. H. - FALK, R. E. (2011) Chromozomální aberace a syndromy sousedících genů. In Menkes, J. H. - Sarnat, H. B. - Maria, 

B. L. Dětská neurologie I. Praha. Triton. ISBN 978-80-7387-341-7. 
PIPEKOVÁ, J. (2006) Osoby s mentálním postižením ve světle současných edukativních trendů. Brno: MSD. ISBN 80-86633-40-3. 
PRŮCHA, J. (2009) Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-546-2. 
PRŮCHA, J. - WALTEROVÁ, E. - MAREŠ, J. (2009) Pedagogický slovník. Praha: Portál. ISBN 978-80-736-7647-6. 
ŘÍHOVÁ, L. (2011) Co potřebujeme vědět, abychom mohli začít s využíváním iPadu pro děti se speciálními potřebami. [online]. 

[cit.2015-07-11]. Dostupné z: http://www.i-sen.cz/clanky/co-potrebujeme-vedet-abychom-mohli-zacit-s-vyuzivanim-ipadu-pro-deti-
se-specialnimi-potrebami 

SELIKOWITZ, M. (2011). Downův syndrom: definice a příčiny, vývoj dítěte, výchova a vzdělání, dospělost. Praha: Portál.  
ISBN 978-80-7367-882-1. 

SLOWÍK, J. (2007). Speciální pedagogika. Havlíčkův Brod: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-1733-3. 
ŠVARCOVÁ, I. (2011). Mentální retardace: vzdělání, výchova, sociální péče. Praha. Portál. ISBN 9788073678890.  
Aplikace na iPad. [online]. [cit.2015-09-18]. Dostupné z: http://www.i-sen.cz/aplikace 
Proč i-Pad? [online]. [cit.2015-08-31]. Dostupné z: http://www.ipadveskole.cz/proc-ipad 
The iPad: a Useful Tool for Autism. [online]. [cit.2015-09-29]. Dostupné z: http://www.squidoo.com/ipad-for-autism 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktní adresy 

PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D.  e-mail: ilona.bytesnikova@email.cz 
Katedra speciální pedagogiky 
Pedagogická fakulta MU 
Poříčí 7 
603 00  Brno 
 
 
PhDr. Mgr. Martina Krajčiová   e-mail: martinakrajciova@centrum.sk 
Fraňa Kráľa 492 
033 01  Liptovský Hrádok 



Návrat na obsah Media4u Magazine 2/2017 44

VÝUKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ NA OBCHODNÍCH AKADEMIÍCH 
ULEHČUJÍCÍCH VSTUP DO ÚČETNÍ PROFESE 

 

TEACHING ECONOMICS SUBJECTS IN BUSINESS SCHOOLS FACILITATING ENTRY 
INTO THE ACCOUNTING PROFESSION 

Martina Nýčová 
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Abstrakt: Výuka ekonomických předmětů na obchodních akademiích může žákům pomoci ke složení 
zkoušek v rámci certifikace účetních a připravit je na samotnou práci účetních. Cílem příspěvku 
je analýza předmětů vyučovaných na obchodních akademiích a srovnání požadavků kladené 
jednotlivými zkouškami v rámci certifikace účetních. 

Abstract: Teaching Economics subjects in business school can help pupils to pass exams in certification 
of accountants and prepare them for working as accountants. The goal of this article is to ana-
lyze subjects teaching on business academies and compare requirements in each exam of certfi-
cation of accountants. 

Klíčová slova: účetnictví, účetní, systém certifikace účetních, daně, absolvent. 

Key words: accounting, accountant, certification of accountants, taxes, graduate.

1 ÚVOD 
Článek přiblížuje systém certifikace v České re-
publice, porovnává jednotlivé předměty certifika-
ce s předměty, které se vyučují na obchodních 
akademiích (obor 63-41-M/02), ať už se jedná 
o předmět povinný nebo volitelný, a hodnotí, do 
jaké míry je absolventovi střední školy ulehčen 
vstup do účetní profese neprodleně po skončení 
střední školy. Nezaměstnanost v České republice 
v posledním roce obecně klesla, klesl i podíl ne-
zaměstnaných absolventů středních škol. V násle-
dující tabulce je uvedena míra nezaměstnanosti 
absolventů v jednotlivých oborech a letech. Je 
nutné podotknout, že se jedná pouze o absolven-
ty, kteří se nahlásili na úřadu práce. Dle zkuše-
ností jde většina absolventů studovat vysokou 
školu nebo jsou zaměstnaní v jiném než ekono-
mickém oboru. 

 
Tab.1  Míra nezaměstnanosti absolventů 

ekonomických oborů 

Obor 04/2015 04/2016

Ekonomika a podnikání  63-41-M/01 13,3 % 10,60 %

Obchodní akademie 63-41-M/02 8,80 % 7,9 %

duben 2015 a 2016 
 

Ředitelé středních škol v posledních letech čelí 
nedostatku žáků a snaží se nějakým způsobem od 

ostatních škol odlišit. Dost často je tento problém 
řešen buď nějakým populárním oborem - např. 
Ekonomika a podnikání v letectví, Ekonomika a 
podnikání ve veřejném sektoru apod. - nebo spe-
cializací v rámci oboru Obchodní akademie (dá-
le OA). Domníváme se, že částečnému připravo-
vání žáků na vstup do účetní profese výukou ná-
ročnějších témat by žákům později umožnilo lep-
ší vstup na trh práce, ale také snadnější složení 
jednotlivých zkoušek. 

Výkon účetní profese v České republice není bo-
hužel podmíněn vstupem do profesní komory, 
jako je tomu např. u daňových poradců nebo au-
ditorů. V nejbližších letech se ani neočekává, že 
by tomu bylo jinak. Lze se domnívat, že zaměst-
navatelé budou preferovat spíše uchazeče o za-
městnání, kteří sami vstoupí do systému certifi-
kace, neboť tímto je jim garantována kvalita po-
tenciálního zaměstnance, zájem o účetní profesi 
a další sebevzdělávání (Nýčová, 2014). 

2 SYSTÉM CERTIFIKACE 
ÚČETNÍCH 

V České republice zajišťuje systém certifikace 
účetních Institut certifikace účetních, a.s. ve spo-
lupráci s Komorou certifikovaných účetních (dá-
le jen KCÚ). Program certifikace je postaven na 
základě Mezinárodních vzdělávacích standardů 
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(tzv. International Education Standards for Pro-
fessional Accountants, dále jen IES), které přede-
pisují požadavky na kvalifikaci profesních účet-
ních (Nýčová, 2014). 

Mezinárodní vzdělávací standardy jsou vydává-
ny Mezinárodní federací účetních (International 
Federation of Accountants, dále jen IFAC), jež si 
klade za cíl celosvětový rozvoj a zvyšování kva-
lity účetní profese v souladu s harmonizovanými 
standardy tak, aby byla schopna poskytovat služ-
by ve veřejném zájmu v trvale vysoké kvalitě, a 
to především pomocí mezinárodních standardů, 
směrnic a doporučení. IFAC má v současnosti 
(leden 2017) celkem 175 členů ve 130 zemích a 
jurisdikcích, a reprezentuje přes 3 milióny účet-
ních po celém světě (Nýčová, 2014). 

2.1 Systém certifikace účetních  
v České republice 

Systém certifikace účetních v České republice 
plně odpovídá požadavkům kladené IES a po-
drobněji specifikuje jednotlivé znalosti a doved-
nosti, které by měl účetní znát. Certifikace účetní 
profese obsahuje dva stupně kvalifikace. První 
stupeň je základní, přičemž bez jeho složení ne-
lze absolvovat druhý stupeň. Vstup do certifika-
ce je umožněn všem absolventům středních škol 
ukončených maturitních zkouškou (tedy nejen 
ekonomických oborů). Absolvent ihned po ukon-
čení střední školy může začít skládat zkoušky 
z prvního stupně. Pokud se tak rozhodne, může od 
konce roku 2016 zároveň vstoupit do Komory 
certifikovaných účetních jako tzv. aspirant člen-
ství. Hlavní výhodu lze spatřovat především 
v tom, že se takovýto absolvent lépe začlení me-
zi opravdové odborníky, může od nich čerpat vě-
domosti, znalosti a zkušenosti, má přístup k inter-
ním školením a samozřejmě dostává i informace 
o aktuálně řešených otázkách, novinkách v účet-
ní a daňové oblasti, obsažené v periodiku Bulle-
tin KCÚ. 

V prvním stupni je třeba složit celkem 8 zkoušek, 
které jsou vyjmenované v tabulce 1. Je zde také 
uvedena úspěšnost adeptů certifikace v jednotli-
vých termínech zkoušek z června 2016 a prosin-
ce 2015. 

Dále adept certifikace musí absolvovat řízenou 
praxi. Řízenou praxi mohou absolventi středních 
škol zahájit, až když nastoupí do zaměstnání, 
přičemž praxe musí být vždy kontrolována s tzv. 
školitelem (popřípadě konzultantem v případě 

adepta - osoby samostatně výdělečně činné, dále 
také OSVČ) (Nýčová, 2014). 

 
Tab.2  Přehled zkoušek v prvním stupni 

certifikace a jejich procentní úspěšnost 

Zkouška 12/2015 06/2016

Účetnictví - principy a techniky 79,31 % 47,37 %

Právo 58,82 % 77,14 %

Kvantitativní metody - IT 72,73 % 33,33 %

Manažerská ekonomika - 63,64 %

Daně 69,57 % 89,47 %

Finanční účetnictví a výkaznictví 20 % 27,27 %

Profesní chování a komunikace 88 % 73,33 %

Manažerské finance 85,71 % 70 %

prosinec 2015, červen 2016 
 

Délka řízené praxe je požadována nejméně 2 ro-
ky (v případě OSVČ nejméně 3 roky) nebo i dé-
le, dokud adept nezíská všechny potřebné doved-
nosti stanovené pro první stupeň. Po úspěšném 
ukončení prvního stupně certifikace získává adept 
titul CA (Certified Accountant - Certifikovaný 
účetní) (Nýčová, 2014). 

Absolvování systému certifikace účetních v Čes-
ké republice umožňuje uznání úspěšně složených 
zkoušek při vykonávání auditorských zkoušek, 
ale i zkoušek v mezinárodním systému certifika-
ce účetních ACCA (Association of Chartered 
Certified Accountants). Tím je úspěšnému absol-
ventovi certifikace účetních umožněno doplnit 
svoji kvalifikaci dle potřeby a bez nutnosti opa-
kovaného skládání obdobných zkoušek. 

3  VÝUKA NA OBCHODNÍCH 
AKADEMIÍCH ZAŘAZENÍ 
NĚKTERÝCH PŘEDMĚTŮ 
DO VÝUKY 

Žáky je vhodné seznámit s principy certifikace 
účetních již během studia, tak aby se mohli co 
nejdříve profilovat a směřovat k získání odborné 
kvalifikace. Pokud žák získá co nejvíce znalostí 
a vědomostí, které jsou vyžadovány v systému 
certifikace, tak je mu ulehčeno nejen studium na 
složení příslušných zkoušek, ale také kvalitní 
výkon účetní profese. Výsledky komparace Ný-
čové (2014) vycházející ze Školního vzdělávací-
ho programu obchodní akademie (obor 63-41-M 
/02) jsou uvedeny v následujícím výčtu jednotli-
vých zkoušek V komparaci byly zahrnuty pouze 
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povinné předměty, které se vyučují na běžné ob-
chodní akademii s požadavky jednotlivých zkou-
šek certifikace. Nově do porovnání zahrnujeme 
i volitelné předměty. 

Účetnictví - principy a techniky - odpovídá před-
mětu Účetnictví. Absolventi po skončení střední 
školy disponují velmi dobrými znalostmi v ob-
lasti účetnictví a není pro ně těžké si znalosti 
rozšířit pro rozsah této zkoušky. 

Právo - odpovídá vyučovaným předmětům Prá-
vo a Ekonomika. Absolvent obchodní akademie 
získává během studia velmi dobrý základ pro 
absolvování zkoušky ze systému certifikace. 

Kvantitativní metody - IT - předměty vyučované 
na obchodní akademii: Ekonomické výpočty a 
statistika, Informační a komunikační technologie. 

Manažerská ekonomika - v základním rozsahu 
se vyučuje v předmětu Ekonomika, Ekonomické 
výpočty a statistika. 

Daně - vyučují se v předmětu Ekonomika a Eko-
nomická cvičení. Pro systém certifikace je nutné 
disponovat hlubšími znalostmi, které lze získat 
například ve volitelném předmětu, zaměřeném 
na daňovou problematiku. V tabulce 3 je uvede-
no, jestli daná veřejná škola nabízí volitelný před-
mět, který by pomohl rozvíjet znalosti v oblasti 
daní. Celkem 5 z 10 středních škol si uvědomuje 
důležitost znalosti daňové problematiky a nabízí 
svým žákům možnost se v této oblasti zdokona-
lovat, jak pro pracovní, tak i pro osobní život. 

 
Tab.3  Volitelný předmět zaměřený na daně 

63-41-M/02 - obchodní akademie VP daně

Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda 
Beneše (Resslova 8) Ne 

Českoslovanská akademie obchodní (Resslova 5) Ne 

Obchodní akademie Kubelíkova Ano 

Obchodní akademie Vinohradská Ano 

Karlínská obchodní akademie a VOŠE Ne 

Obchodní akademie Bubeneč Ano 

Obchodní akademie Dušní Ano 

Obchodní akademie Heroldovy sady Ne 

Obchodní akademie Hovorčovická Ano 

Obchodní akademie Holešovice Ne 

Seznam veřejných středních škol na území hlavního města 
Prahy - obor 63-41-M/02 - Obchodní akademie, nabízející 

volitelný předmět zaměřený na daně 
 

Finanční účetnictví a výkaznictví - na většině ob-
chodních akademií se nevyučuje. Jedná se o před-
mět, který se zaměřuje na mezinárodní účetní 
standardy (především IFRS, ale US GAAP). Ze 
statistiky úspěšnosti při skládání této zkoušky lze 
soudit, že se jedná o poměrně náročný předmět, 
kterému je nutné věnovat dostatek času na pocho-
pení a získání dovedností. Z hlediska zaměstna-
vatelů je také dost často žádané, aby účetní dispo-
noval znalostí mezinárodních účetních standardů, 
zejména IFRS. Z tabulky 4 je zřejmé, že pouze 
OA Vinohradská umožňuje svým žákům si zvolit 
předmět zaměřený na mezinárodní účetní stan-
dardy. 

 
Tab.4  Volitelný předmět zaměřený na 

mezinárodní účetní standardy 

63-41-M/02 - obchodní akademie VP mezinár. 
úč. standardy 

Českoslovanská akademie obchodní Dr. 
Edvarda Beneše (Resslova 8) Ne 

Českoslovanská akademie obchodní 
(Resslova 5) Ne 

Obchodní akademie Kubelíkova Ne 

Obchodní akademie Vinohradská Ano 

Karlínská obchodní akademie a VOŠE Ne 

Obchodní akademie Bubeneč Ne 

Obchodní akademie Dušní Ne 

Obchodní akademie Heroldovy sady Ne 

Obchodní akademie Hovorčovická Ne 

Obchodní akademie Holešovice Ne 

Seznam veřejných středních škol na území hlavního města 
Prahy - obor 63-41-M/02 - Obchodní akademie, nabízející 

volitelný předmět zaměřený na mezinárodní účetní standardy  
 

Profesní chování a komunikace - nevyučuje se. 
Tato zkouška je zaměřena především na etiku 
účetního, znalost etického kodexu a prověření, 
jak se účetní bude chovat v určitých situacích, 
které nastanou v praxi. 

Manažerské finance - nevyučuje se. Jedná se 
o velmi náročnou látku, kterou žák v začátcích 
svého studie nezvládne pořádně pochopit. 

4 ZÁVĚR 
Systém certifikace účetních se do povědomí běž-
ného člověka dostává velmi těžko. Je důležité žá-
ky seznámit již během studia s důležitostí certifi-
kace, že je to určitá záruka kvality účetního, ať 
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už jsou na straně odběratele nebo poskytovatele 
účetních služeb. 

V článku je popsán systém certifikace pro první 
stupeň, který se skládá celkem z 8 zkoušek, a to 
ze všech témat, se kterými se účetní setká v běž-
ném profesním životě. Na 4 zkoušky se žák ales-
poň základně připraví již při výuce na obchodní 
akademii, jedná se o předměty Účetnictví - prin-
cipy a techniky, Právo, Kvantitativní metody - 
IT, Manažerská ekonomika. Z hlediska dlouho-
dobé úspěšnosti činí při získání certifikace největ-
ší potíže zkouška Finanční účetnictví a výkaznic-
tví. Látka, která je předmětem této zkoušky, se 
na většině obchodních akademií nevyučuje. Na 

území hlavního města Prahy je jedinou veřejnou 
školou, která nabízí volitelný předmět z meziná-
rodních účetních standardů, Obchodní akademie 
Vinohradská. Dále je třeba žáky motivovat do 
podrobnějšího studia daňové problematiky. Žáci 
by se měli více naučit pracovat se zákony a po-
chopit základní logiku jednotlivých daní. Volitel-
ný předmět daně nabízí celkem 5 z 10 veřejných 
obchodních akademií na území hlavního města 
Prahy. Pouze v jednom případě byl předmět na-
zván daňovým poradenstvím. Zbylé dva předmě-
ty (Profesní chování a komunikace, Manažerské 
finance) nejsou na obchodních akademiích vůbec 
vyučovány. 

Článek byl redakčně upraven. 
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Abstrakt: V článku popisujeme vznik nového volitelného semináře Aplikovaná matematika pro techni-
ky na VŠTE v Českých Budějovicích. Je zde diskutována výchozí situace výuky matematiky, 
podpořená průzkumy mezi studenty základního kurzu matematiky na této škole. 

Abstract: The paper describes the design of new seminar of Applied Mathematics for technicians in The 
Institute of Technology and Business in České Budějovice. We discussed the initial situation of 
mathematics teaching, it is supported by surveys among the students of the mathematics basic 
course on the school. 
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ÚVOD 
Je prokazatelným jevem, že na vysoké školy 
(v porovnání s nedávnou minulostí) nastupují ab-
solventi středních škol s výrazně nižší úrovní ma-
tematických vědomostí, zručnosti a také s velmi 
malým zájmem o tento předmět. Tento trend se 
neprojevuje jen v případě studentů humanitně a 
společenskovědně orientovaných studijních obo-
rů, ale je pozorovatelný i u studentů technických 
a přírodovědných disciplín, pro které je mate-
matický aparát jeden ze základních pracovních 
nástrojů a matematika je tedy jejich integrální 
součástí. Vysokoškolští učitelé matematiky tak 
v současnosti čelí ještě naléhavější výzvě jak stu-
denty co nejefektivněji motivovat a vyvolat u nich 
snahu rozšířit jejich matematické vědomosti a 
zručnosti. Zvládnutí některé matematické disci-
plíny, resp. jejího matematického aparátu by ne-
mělo být pro studenty technických či přírodo-
vědných směrů cílem, ale spíše prostředkem k ře-
šení aktuálního problému v odborném předmětu 
a později i v jeho praxi. 

Z tohoto důvodu u studentů sehrává velký vý-
znam motivace s akcentem použitelnosti matema-
tiky i při řešení různých problémů v technických 
předmětech, technických problémů a problémů 
ve společenské praxi. Podle našeho mínění je 
potřeba pro motivaci k lepšímu pochopení látky 
zapojit dvě věci: 
 vizualizace, 
 aplikace. 

S příkladem vizualizací pro lepší pochopení pro-
bíraných matematických problémů se můžeme set-
kat například v následujících pracích a knihách: 
Klepancová - Smetanová 2015, Levitin 1991, Nel-
sen 1993, Opava 1989, Smetanová - Vargová - Bí-
ba 2016. Aplikacemi matematických problémů 
se zabývají: Fischer - Malle 1991, Levitin 1991, 
Matejdes 2005, Opava 1989, Rektorys 2000, Še-
divý 2008. Knihy Levitin 1991, Opava 1989 jsou 
určeny především pro širokou veřejnost a jejich 
popularizační ráz je bezesporný, ovšem nevyhý-
bají se ani problémům vyšší matematiky. Situací, 
jak lépe zvládnout výuku matematické analýzy 
se zabývá Gunčara - Fulier - Eisenman 2008. Na 
motivační potenciál aplikací matematiky nepřímo 
poukazuje i výrok (přeloženo do češtiny): 
 „Místem, kde se převážně uskutečňuje konfron-
tace mezi člověkem a matematickou, jsou právě 
aplikace, kde matematika pomáhá řešit problé-
my společenské praxe“ (Fischer - Malle, 1991). 

V minulých letech jsme se ve výuce soustředili 
především na oblast vizualizace matematických 
problémů (Klepancová - Smetanová, 2008; Sme-
tanová - Vargová - Biba, 2016). Nyní dozrál čas 
na zapojení druhé důležité složky a to aplikací 
matematických problému. Z tohoto důvodu jsme 
vytvořili seminář pro studenty bakalářských pro-
gramů na naší vysoké škole, který studentům na-
bídneme v letním semestru akademického roku 
2016/17. Co nás k tomu vedlo a jaký je stávající 
stav výuky matematiky na VŠTE v Českých Bu-
dějovicích je popsáno v dalších kapitolách. 
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1 VÝCHOZÍ SITUACE - VYUČOVÁNÍ 
VŠ MATEMATIKY 

Co nás přimělo částečně změnit a obohatit výu-
ku matematiky na VŠTE v Českých Budějovi-
cích: 
 malá hodinová dotace v rámci základního kur-

zu matematiky vzhledem k objemu probírané-
ho učiva v bakalářských programech, 
 výsledky anketního průzkumu mezi studenty 

denní a kombinované formy programů akre-
ditovaných na VŠTE (Smetanová - Vysoká 
2014, Vysoká - Smetanová 2014 (2×) a 2016), 
 rozhovory s vyučujícími odborných předmě-

tů, ve kterých jsou zapotřebí aplikace mate-
matických postupů. 

Již několik let (do akademického roku 2015/16 
včetně) byla výuka základů vyšší matematiky ve 
třech na sebe navazujících předmětech. Matema-
tika I s hodinovou týdenní dotací 2 hod. před-
náška, 2 hod. seminář v denní formě a 15 hodin 
v kombinované formě, byla určena pro všechny 
studenty jak ekonomických tak technických smě-
rů. Studenti ekonomického směru už další před-
měty základního kurzu matematiky nemusí absol-
vovat. Z tohoto důvodu je v něm probírán velký 
objem látky od základů lineární algebry, přes di-
ferenciální počet až po počet integrální funkcí 
jedné proměnně. Matematika II, která na ni na-
vazuje, byla určena pouze pro všechny studenty 
technických směrů a má v denní i kombinované 
formě stejný rozsah jako Matematika I. Studenti 
zde absolvují kurz speciálních integrací funkcí 
jedné proměnné a základy řešení obyčejných di-
ferenciálních rovnic. Matematiku III absolvují 
studenti jediného bakalářského oboru - Konstruk-
ce staveb, které běží pouze v denní formě studia. 
Hodinová dotace je 0 hodin přednáška, 2 hodiny 
seminář. Je zde probírán diferenciální a integrál-
ní kalkulus funkcí více proměnných. Nejen z ča-
sového hlediska, ale i díky objemu a složitosti 
látky, klade pravděpodobně na studenty největší 
nároky (viz Smetanová - Vargová - Biba 2016). 

V akademickém roce 2013/14 došlo (rozhodlo 
pedagogické oddělení) ke změně hodnocení stu-
dentů u zkoušky, z pohledu studentů to bylo vý-
razné zpřísnění. V souvislosti s tímto faktem jsme 
udělali začátkem roku 2014 anketní průzkumy, 
mezi studenty denní i kombinované formy, zamě-
řené na výuku a hodnocení předmětu. Zhodnoce-
ní těchto průzkumů je v článcích Smetanová - 
Vysoká 2014, Vysoká - Smetanová 2014.  

Z průzkumů mimo jiné vyplynula překvapivá 
fakta (Smetanová - Vysoká 2014, Vysoká - Sme-
tanová 2014): 
 z 92 respondentů z kombinované formy stu-

dia 58,7 % studentů se muselo doučit SŠ lát-
ku a 30,4 % se ji nepodařilo vůbec doučit, 
 ze 182 respondentů z denní formy studia 

48,9 % studentů se muselo doučit SŠ látku a 
34,6 % se ji nepodařilo vůbec doučit. 

Výše uvedená fakta nás upozornila na to, že je 
potřeba pochopit jakým způsobem studenti vní-
mají potřebnost matematiky a také přírodních 
věd jako jsou fyzika a chemie, které využívají 
matematické poznatky a jsou integrální součástí 
odborných předmětů. Toto pochopení povede ke 
zlepšení výuky přírodních věd. 

Od roku 2014 jsme provedli několik dalších prů-
zkumů mezi studenty na téma jejich vztahu 
k přírodním vědám (např. Vysoká - Smetanová 
2014 a 2016). V průzkumu z roku 2014 (Vysoká 
- Smetanová 2014) 174 respondentů mimo jiné 
odpovídalo na otázku „Využil(a) jste někdy ve 
svém životě důsledky matematických poznatků? 
a) ano b) ne c) nevím.“ Celkem 82 respondentů 
odpovědělo ano, 49 nevím, 26 ne, ostatní neza-
kroužkovali žádnou odpověď. Na žádost, aby 
v případě odpovědi ano uvedli konkrétní použitý 
poznatek, reagovalo mnohem méně lidí.  

Zkušenosti z průzkumů nás vedly k tomu, že stu-
denti z velké části nevnímají přímou využitelnost 
matematiky v běžném životě. A v případě, že se 
domnívají, že je využitelná, nejsou schopni uvést 
konkrétní příklad, kdy ji oni osobně použili. Uve-
dené průzkumy nás dovedly ke dvěma zásadním 
zjištěním: 
 je potřeba podrobněji vysvětlovat matematic-

ké znalosti a do jisté míry suplovat i střední 
školu (viz také další kapitola - požadavky Ka-
tedry stavebnictví), 
 zdůrazňovat a na příkladech ukázat využitel-

nost matematiky nejen v odbornosti, ale i v běž-
ném životě studentů - aplikace. 

Při různých příležitostech probíhaly neformální 
rozhovory vyučujících matematiky s vyučujícími 
odborných předmětů. Na základě těchto rozho-
vorů jsme pochopili, že většina studentů se učí 
matematiku pouze způsobem, aby zvládli zkouš-
ku. Následně pokud možno naučenou látku za-
pomenou, nevidí její uplatnění v dalších odbor-
ných předmětech. Když se s probranou látkou 
setkají v aplikacích v odborných předmětech, ne-
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vidí, že jde o stejné postupy, které se už naučili. 
Učí se je znova a myslí si, že je to něco nového. 
Nevidí, že to staré bylo použito jen v jiné situaci. 
Díky těmto neformálním rozhovorům vyučujících 
přišel první formální ohlas (viz další kapitola) ze 
strany Katedry stavebnictví, jejíž studenty absol-
vují všechny matematiky základního kurzu. 

2 STÁVAJÍCÍ SITUACE - 
POSTUPNÉ ZAPOJENÍ APLIKACÍ 
MATEMATIKY DO VÝUKY 

V tomto roce došlo z hlediska výuky matemati-
ky k několika zásadním událostem: 
 navýšení počtu výukových hodin v matema-

tických předmětech, 
 otevření diskuze mezi katedrami Ústavu tech-

nicko-technologického na téma jak optimalizo-
vat výuku matematiky pro potřeby odborných 
kateder, 
 zisk interního grantu na podporu tvorby nové-

ho semináře zaměřeného na aplikace v mate-
matice, 
 vytvoření nového semináře, který bude nabíd-

nut studentům v letním semestru akademické-
ho roku 2016/17. 

Díky podpoře vedení školy a to zejména vedení 
(v loňském roce nově vzniklého) Ústavu tech-
nicko-technologického došlo ke změně ve výuce 
základního kurzu matematiky od stávajícího aka-
demického roku 2016/17. V první polovině to-
hoto roku byly reakreditovány dva programy a 
těch se změnil počet výukových hodin matema-
tiky. Ekonomika podniku má nyní předmět Ma-
tematika s rozsahem 0 hodin přednášky a 4 hodi-
ny semináře v denní a 14 hodin semináře v kom-
binované formě. Technologie dopravy a přepra-
vy má pro Matematiku I a II rozsah 2 hodiny 
přednášky 4 hodiny semináře v denní formě, 
v kombinované formě 26 hodin. S dalšími po-
stupnými reakreditacemi technických oborů doj-
de ke stejnému navýšení hodin matematiky. Tím 
se nám otevřela cesta k lepšímu vysvětlení látky 
a zařazení do výuky nejen vizualizace látky, ale 
i praktické aplikace. 

V důsledku našich neformálních rozhovorů s vy-
učujícími odborných předmětů přišla první reak-
ce z Katedry stavebnictví. Vyučující se na této 
katedře sešli a sepsali nám svoje požadavky na 
výuku matematiky. Tyto požadavky se dají roz-
dělit do tří kategorií: 
 učivo střední školy, 

 učivo, které jde nad rámec základního kurzu, 
 prohloubení a lepší pochopení stávajícího 

učiva. 

Z pohledu Katedry stavebnictví mají studenti ne-
dostatky z učiva střední školy zejména v praktic-
ky využitelných funkcích (goniometrické, expo-
nenciální, logaritmické), základy analytické geo-
metrie (vektory, body, přímky, plochy). Z učiva, 
které jde nad rámec základního kurzu, by kole-
gové uvítali z analytické geometrie kvadriky a 
z matematické analýzy řešení parciálních diferen-
ciálních rovnic. Mnozí studenti (podle zkušeností 
z Katedry stavebnictví) v odborných předmětech 
nedokáží uplatnit základy diferenciálního a in-
tegrálního počtu a řešení obyčejných diferenciál-
ních rovnic, přestože jsou na řešení těchto pro-
blémů teoreticky připraveni. I z těchto důvodů 
jsme se rozhodli pro zájemce z řad bakalářů vy-
tvořit nový seminář, který se bude soustředit prá-
vě na aplikace, abychom u zájemců podpořili mo-
tivace pro hlubší porozumění probírané látky a 
její následné uplatnění v odborných předmětech. 

Připravili jsme projekt do Interní grantové komi-
se VŠTE v Českých Budějovicích s názvem 
Aplikovaná matematika pro techniky. Zisk gran-
tu podpořil tvorbu učebních materiálů a nákup 
literatury pro nově zaváděný seminář. Sylabus 
předmětu obsahuje témata přímo v návaznosti na 
předměty Matematika I a Matematika II. Každý 
semestr na VŠTE má 13 týdnů. Obsah semináře 
jsme naplánovali následujícím způsobem: 
 aplikace maticového počtu (např. šifrování) - 

1 seminář, 
 lineární optimalizace (grafická metoda, simple-

xová metody, úvod do teorie her) - 2 semináře, 
 extremální úlohy funkce jedné proměnné (hle-

dání minim a maxim - objemy, náklady, dráha, 
atd.) - 2 semináře, 
 aplikace integrálního počtu (geometrické a fy-

zikální) - 2 semináře, 
 vybrané aplikace obyčejných diferenciálních 

rovnic 1 řádu, separace proměnných (rozpad, 
populační růst…) - 1 seminář, 
 vybrané aplikace obyčejných lineárních dife-

renciálních rovnic 1. řádu - 1 seminář, 
 vybrané aplikace obyčejných diferenciálních 

rovnic vyššího řádu s konstantními koeficienty 
- 1 seminář, 
 pravděpodobnost (její výpočet pro sázkové 

hry, podmíněná pravděpodobnost) - 1 seminář, 
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 finanční matematika (jednoduché úročení, slo-
žené úročení, umořovací a rentový počet) - 2 
semináře.  

Tato témata jsou primárně určena především pro 
studenty z řad technicky zaměřených oborů, ale 
nebráníme se ani přítomnosti studentů ekonomie. 
Jsou navázána na látku probíranou v předmětech 
Matematika I a II. 

ZÁVĚR 
Jak už bylo zmíněno v úvodu, v dnešní době je 
výuka matematiky velká výzva. Je to zejména 
kvůli celospolečenskému klimatu, kdy je mate-
matika často ve sdělovacích prostředcích a v roz-
hovorech s populárními osobnostmi hodnocena 
nejen jako obtížná, nudná, ale i jako věda, kterou 
nikdo v běžném životě neupotřebí. Pro ilustraci 
uvedeme vyjádření studentů kombinované formy 
studia v anonymní anketě realizované školou 
prostřednictvím informačního systému v letním 
semestru akademického roku 2015/16: 

 Matematika I (obor Ekonomika podniku): 
„Krásně vysvětlovaná látka, která se ve finále 
dá dobře pochopit, škoda jen, že mám stále 
větší pocit, že matematika jako taková je před-
mět v praxi a pro život naprosto k ničemu - 

matice, vektory, funkce a jiné v praxi jako že-
na v kanceláři či jiném podnikatelském oboru 
naprosto nevyužiji. Proto látka - naučit a za-
pomenout - je naprosto zbytečně strávený čas 
nad učením.“ 

 Matematika II (obor Technologie dopravy a 
přepravy nebo Pozemní stavby): „Po 25 letech 
praxe se mám učit vyšší matematiku, které se 
ani při kombinovaném studiu nedá při výuce 
naučit a naučit se prakticky používat, a kterou 
jsem nikdy nepotřeboval a to jen proto, abych 
všechno hned zapomněl, protože ji nepotře-
buji ani v práci ani v navazujícím studiu.“ 

Poznamenejme, že student bakalářského studia, 
ještě dopodrobna nezná obsah předmětů navazu-
jícího magisterského studia a tak nemůže posou-
dit, zda matematické poznatky z předchozího 
studia použije nebo ne. Věříme, že zapojení od-
borných aplikací do výuky může změnit názory 
alespoň některých studentů na nepraktičnost vy-
učované části matematiky. 

 
 
Autoři děkují za podporu při tvorbě semináře a článku VŠTE 
v Českých Budějovicích, zejména internímu grantu zmíně-
né vysoké školy s názvem Aplikovaná matematika pro tech-
niky.
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VYUŽITÍ VÝSLEDKŮ VÝZKUMU A VÝVOJE VE VÝUCE 
ELEKTROTECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ NA PEDAGOGICKÝCH FAKULTÁCH 

Část 7: Proudově kompenzovaný transformátor jako indukční bočník  
pro měření velkých střídavých proudů v energetických sítích 

 

USE OF RESEARCH AND DEVELOPMENT IN TEACHING ELECTRICAL 
ENGINEERING SUBJECTS AT FACULTIES OF EDUCATION 

Part 7: A current compensated transformer for measurement  
of large of AC currents in power networks 

Jaroslav Lokvenc - René Drtina - Jakub Janouch - Michal Zavřel 

Katedra technických předmětů, Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové  
Department of Technical subjects, Faculty of Education, University of Hradec Kralove 

Abstrakt: Článek přináší dílčí výsledky vývoje a experimentálního výzkumu v oblasti měření velkých 
střídavých proudů v oblasti průmyslových aplikací, v napájecích soustavách, v energetických sí-
tích a uvádí výsledky měření. Představuje možnosti použití proudově kompenzovaného transfor-
mátoru pro měřicí účely a výsledky měření. Magnetická indukce ve feromagnetickém jádru je 
u proudově kompenzovaného transformátoru prakticky nulová. Transformátor lze proto navrh-
nout jako širokopásmový s možností měřit střídavý proud libovolného tvaru s vysokou krátko-
dobou přetížitelností bez vlivu na přesnost měření.  

Abstract: The article presents preliminary results of development and experimental research in the field 
of measuring large AC currents in industrial applications in fluid power systems and energy net-
works. It presents the possibility of using current-compensated transformer for measuring pur-
poses and results. The magnetic induction in the ferromagnetic core is in current-compensated 
transformer is practically zero. The transformer can therefore be designed as a broadband with 
the possibility to measure the AC current of arbitrary shape, with high short-term overload 
capacity without affecting the measurement accuracy. 

Klíčová slova: transformátor, střídavý proud, linearita, síť, magnetický tok, magnetické pole. 

Keywords: transformer, AC current, linearity, power networks, magnetic flux, magnetic field. 

1 ÚVOD 
Měření velkých střídavých proudů v širokém pás-
mu frekvencí vždy představuje náročný technic-
ký problém, který lze řešit několika standardizo-
vanými způsoby - proudovým transformátorem 
v zapojení nakrátko, čtyřbodovým odporovým 
bočníkem, Rogowskiho vinutím nebo Hallovým 
snímačem. Na bázi vlastní magnetické pryskyřice 
vyvinuli pracovníci Elektrotechnických laborato-
ří katedry technických předmětů Pedagogické fa-
kulty Univerzity Hradec Králové speciální toroi-
dní snímač pro měření velkých střídavých prou-
dů do frekvencí řádu 100 kHz [1-3].  

Standardem přímého měření velkých proudů jsou 
přímoukazující ampérmetry s elektromagnetic-
kým měřicím ústrojím. Obvykle se ale vyrábějí 
pro proudy do 100 A. Další možností je použití 
čtyřbodového odporového bočníku. Ty se větši-

nou vyrábějí se jmenovitým výstupním napětím 
60, 100, 150 a 300 mV pro proudy až 15 kA. 
Jsou frekvenčně nezávislé, ale pro přímá měření 
střídavých proudů nejsou příliš vhodné, protože 
obvykle není k dispozici dostatečně citlivý měři-
cí přístroj. Při měření proudů v řádu tisíců ampé-
rů mají odporové bočníky tepelné ztráty až něko-
lik kilowattů. Podle způsobu instalace pak vyža-
dují buď velkou chladicí plochu bočníku nebo 
intenzivní nucené chlazení. 

Nepřímé měření velkých proudů realizujeme nej-
častěji měřicími proudovými transformátory s to-
roidním jádrem, kterým prochází vodič s měře-
ným proudem. Výhodou je galvanické oddělení 
měřeného a měřicího okruhu. Železové jádro ko-
lem vodiče však zvyšuje jeho indukčnost a vy-
tváří tak nežádoucí tlumivku. Ta může negativně 
ovlivňovat zejména vyšší harmonické složky 
proudu a činitel tvaru. Pro vysoké frekvence po-
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tom může představovat induktivní odpor, který 
může omezovat proud v obvodu. Bezjádrové sní-
mače typu Rogowski coil (cívka na skleněném 
nebo plastovém prstenci), Hallova sonda i snímač 
s jádrem z magnetické pryskyřice [2] představují 
další možnosti nepřímého měření proudu. Jejich 
společnou výhodou je široké frekvenční pásmo a 
jejich společnou nevýhodou je malé výstupní 
napětí, malý výstupní proud a případná citlivost 
na rušivá pole v okolí snímače. Protože se v těch-
to případech jedná o derivační převodníky (Uout 
~ dI/dt) je nutné pro zpracování signálu použít 
integrační zesilovač, který odstraní frekvenční zá-
vislost výstupního napětí snímače a převede sig-
nál na požadovanou napěťovou nebo proudovou 
úroveň, vhodnou k měření nebo k přenosu na vět-
ší vzdálenosti. 

S využitím poznatků získaných při vývoji a kon-
strukci transformátorových kompenzátorů rušivé-
ho napětí pro výkonové stejnosměrné zdroje [4, 
5] byl pro měření velkých střídavých proudů na-
vržen patentově chráněný indukční bočník ve for-
mě proudově kompenzovaného transformátoru 
s možností přímého měření procházejícího prou-
du bez negativního zpětného působení na jeho 
tvarový průběh. 

Článek přináší výsledky vstupních zkoušek mě-
ření střídavých proudů pomocí proudově kom-
penzovaného transformátoru, na nichž se v rám-
ci projektu specifického výzkumu podíleli stu-
denti katedry technických předmětů. 

2 MĚŘENÍ PROUDU 
KOMPENZAČNÍM 
TRANSFORMÁTOREM 

Proudově kompenzovaný měřicí transformátor 
se konstrukčně neliší od běžného jádrového nebo 
plášťového transformátoru. Využít lze i transfor-
mátory s toroidním jádrem. Podobně jako klasic-
ký transformátor má i proudově kompenzovaný 
měřicí transformátor na uzavřeném feromagne-
tickém jádru navinuta dvě pracovní vinutí. Sní-
mací (primární) vinutí s počtem závitů n1, kterým 
prochází měřený střídavý proud a kompenzační 
(sekundární) vinutí s počtem závitů n2, kterým se 
měří proud ve snímacím vinutí. Prototyp námi 
vyvinutého kompenzačního transformátoru má 
navíc ještě kontrolní vinutí s počtem závitů n3, 
které slouží ke kontrole účinnosti kompenzace a 
ke zjišťování magnetizace jádra (obr.1). 

 
Obr.1 Vinutí proudově kompenzovaného 

měřicího transformátoru 
 

Měřený střídavý proud I1, který protéká sníma-
cím vinutím n1 měřicího transformátoru vytvoří 
magnetomotorické napětí  

 11m1 InF =  (1) 

V uzavřeném jádru s magnetickým odporem  

 
Fer0

Fe
m S

l
R

μμ
=  (2) 

kde lFe je délka střední siločáry a SFe čistý průřez 
jádra (tzv. čistý průřez železa), vybudí magneto-
motorické napětí Fm1 magnetický tok  
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Kompenzační vinutí n2 je napájeno z regulova-
ného zdroje proudem I2, který je tvarově stejný, 
ale fázově opačný jako je měřený proud I1. Proud 
I2 vytvoří magnetomotorické napětí 

 22m2 InF −=  (5) 

které v uzavřeném jádru s magnetickým odpo-
rem Rm (2) vybudí magnetický tok Φ2 
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a magnetickou indukci B2 
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Pro výsledný magnetický tok Φ v jádru transfor-
mátoru, který je součtem magnetických toků Φ1 
a Φ2 platí s využitím rovnic (3) a (6) 
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a pro výslednou magnetickou indukci B platí 
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Platí-li pro velikost magnetomotorických napětí, 
že 

 m2m1 FF =  (11) 

a současně pro jejich fázový posun platí vstupní 
předpoklad, že 

 πφφ =− m2m1  (12) 

bude výsledné magnetomotorické Fm napětí bu-
dící jádro 

 02211m2m1m =−=+= InInFFF  (13) 

Po dosazení z rovnice (13) do rovnic (9b) a (10b) 
bude Φ = 0, B = 0 a napětí na kontrolním vinutí 
Un3 bude podle Faradayova indukčního zákona 

 0
d
d

d
d

Fe333 =−=−=
t
BSn

t
ΦnU n  (14) 

Z rovnice (13) můžeme při známém poměru zá-
vitů 

 
1

2

n
np =  (15) 

známé velikosti kompenzačního proudu I2 a pro 
Un3 = 0 určit velikost měřeného proudu I1 
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2
1 IpI

n
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Uvažujeme-li statickou indukčnost vinutí měřicí-
ho transformátoru podle obecné rovnice (17) 

 
I
ΦnL =  (17) 

mají při vykompenzovaných magnetomotoric-
kých napětích Fm1 a Fm2 impedance vinutí pouze 
reálný odporový charakter a odpor měřicího kom-
penzačního transformátoru je (bez uvažování skin 
efektu při vyšších frekvencích) frekvenčně nezá-
vislý.  

3 OVĚŘOVACÍ ZKOUŠKA 
Ověření teoretických předpokladů principu měře-
ní velkých střídavých proudů proudově kompen-
zovaným transformátorem bylo základním před-
pokladem pro podání patentové přihlášky [6] a 

pro návrh prototypového měřicího transformátoru 
pro proud 1,2 kA.  

3.1 Vstupní podmínky 
V silnoproudé elektrotechnické laboratoři byl se-
staven vzorek proudově kompenzovaného měři-
cího transformátoru podle obr.1. Jako základ pro 
experimentální měření byl použit bezpečnostní 
oddělovací transformátor 220/24 V 400 VA na 
dvousloupkovém jádru UI 160×96 s rozměrem 
sloupků 32×40 mm a čistým průřezem 12,2 cm2. 
Na jeden sloupek bylo vodičem CYA 1,5 přivi-
nuto kontrolní vinutí n3. Základní parametry zku-
šebního transformátoru jsou uvedeny v tabulce 1. 

 
Tab.1  Parametry zkušebního transformátoru 

ZPA Prešov typ 20A4453 

jmenovitý výkon S 400 VA

jmenovité primární napětí U1 220 V

jmenovité sekundární napětí U2 24 V

jmenovitá frekvence f 50 Hz

primární vinutí *1) n1 590 z

sekundární vinutí *1) n2 68 z

kontrolní vinutí n3 28 z

čistý průřez jádra SFe 12,2 cm2

střední délka hranaté siločáry *1) lFe 38,4 cm

relativní permeabilita μr cca 800

magnetický odpor jádra *1) Rm 313 091 H-1

indukce v jádru  *1), *2) B 1,37 T

*1) hodnoty stanoveny výpočtem ze změřených veličin 
*2) v transformátorovém režimu při U1 = 220 V 

 
Prametry transformátoru jsou převzaty z typového štítku, 
katalogu jader a stanoveny výpočtem.  

(pozn.aut.)  
 

Ověřovací měření byla realizována v zapojení po-
dle obr.2. Měřený proud I1 byl přiveden na sekun-
dární vinutí transformátoru, které je z hliníkové-
ho profilu, pro proudovou kompenzaci bylo pou-
žito původně primární vinutí. 

 

 
Obr.2 Zkušební zapojení 
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Kompenzační proud I2 byl přes rezistor R odebí-
rán z napájecího proudu Isum. Napětí na kontrol-
ním vinutí slouží pro výpočet zbytkové magne-
tické indukce v jádru. Podle klasické transformá-
torové rovnice platí při sinusovém průběhu prou-
du Isum s činitelem tvaru k = 1,11 

 
fnS

U
B n

⋅⋅⋅

⋅
=

3Fe

3
res 44,4

00010
 (18) 

kde Bres je zbytková magnetická indukce v jádru 
v mT; Un3 je napětí na kontrolním vinutí v mV; 
SFe je čistý průřez jádra v cm2; n3 je počet závitů 
kontrolního vinutí a f je frekvence měřeného stří-
davého proudu v Hz. 

Pro napájení měřicího obvodu byly použity dva 
paralelně spojené regulační transformátory a bez-
indukční odporová zátěž. Maximální dosažitelný 
proud, daný současnými technickými možnostmi 
laboratoře, byl 50 A, což představuje dvojnásob-
nou proudovou hustotu v měřicím vinutí, tj. jeho 
100% proudové přetížení, a čtyřnásobně větší te-
pelnou zátěž. 

3.2 Dosažené výsledky 
Výsledky zkušebního měření jsou uvedeny v gra-
fech na následujících obrázcích. Závislost měře-
ného a kompenzačního proudu je lineární v celém 
rozsahu měření (obr.3). 

 

 
Obr.3 Závislost proudů v primárním 

a sekundárním vinutí na celkovém proudu 
 

Poměr proudů (měřeného a kompenzačního) byl 
stabilně 9,17:1. To odpovídá převodu transfor-
mátoru, určeného z poměru jmenovitých napětí 
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Chybové napětí U3 na kontrolním vinutí stoupalo 
lineárně v závislosti na měřeném proudu. Zbytko-
vá magnetická indukce, vypočítaná podle rovnice 
(18), je způsobena větším rozptylem dvousloup-
kového jádra, nepřesným složením svazku jádra 
s paralelně skládanými plechy a vzduchovými 
mezerami a při maximálním součtovém proudu 
50 A nepřesáhla hodnotu 80 mT (obr.4). Teore-
tický výpočet předpokládal zbytkovou magnetic-
kou indukci do 85 mT. 

 

 
Obr.4 Zbytková magnetická indukce a poměr 

mezi primárním a sekundárním proudem 
 

Magnetomotorická napětí obou vinutí by teore-
ticky měla mít stejnou velikost ±3 065 Az. Vzhle-
dem k výrobním tolerancím použitého transfor-
mátoru, nepřesnostem ve vinutí, použití rozdíl-
ných materiálů a nedokonale složenému jádru se 
ale v praxi magnetomotorická napětí vinutí n1 a 
n2 nepatrně liší (obr.5) a odlišují se i od teoretic-
kých hodnot. Jejich rozdíl potom v magnetickém 
jádru vyvolává zbytkovou magnetickou indukci 
Bres podle obr.4. Podle výsledků měření nepřesa-
huje rozdíl magnetomotorických napětí 32 Az při 
součtovém proudu 50 A.  
Abychom rozlišili elektrický proud a magnetomotorické na-
pětí, používáme pro magnetomotorické napětí technickou 
jednotku Az (ampérzávit). 

(pozn. aut.) 
 



Návrat na obsah Media4u Magazine 2/2017 56

 
Obr.5 Magnetomotorická napětí  

primárního a sekundárního vinutí 
 

4 ZÁVĚR 
Dosažené výsledky ověřovacích měření potvrzu-
jí linearitu měření velkých střídavých proudů po-
mocí proudově kompenzovaného transformátoru. 
Vzhledem k tomu, že při 100% kompenzaci mag-
netický obvod nepřenáší žádný výkon (na rozdíl 
od běžných proudových transformátorů), neuplat-
ňují se tzv. ztráty v železe. Proto lze návrh měři-
cího transformátoru podřídit výhradně minimál-
nímu odporu vinutí a potřebné ochlazovací ploše 
pro rozptýlení ztrátového výkonu ve vinutí (tzv. 
ztráty v mědi). Pro výpočet jádra a návrh trans-
formátoru tak můžeme uvažovat s maximální po-
volenou magnetickou indukcí v jádru až 5 T, pro-
tože podle typu použitého jádra a konstrukce vi-
nutí by zbytková magnetická indukce v jádru mě-
la být minimálně o dva řády nižší. Tepelné ztráty 
jsou minimálně o řád menší než tepelné ztráty 
odporového bočníku. 

Proudově kompenzovaný transformátor pro mě-
ření velkých střídavých proudů [7] je možné vy-
užít v průmyslových a školních laboratořích, 
v lehkých a těžkých zkušebnách, jako měřicí pří-
stroj v energetice nebo v průmyslových aplika-
cích, jako je např. měřicí systém bezdrátového 
dobíjení pro elektromobily a elektrobusy. 

Protože výsledky ověřovacích zkoušek potvrdily 
správnost teoretických předpokladů, navrhli jsme 
v rámci projektu specifického výzkumu labora-
torní měřicí jednotku simulující provoz v ener-
getických sítích s maximálním proudem 1,2 kA, 
což představuje přenos výkonu až 828 kVA v sí-
tích nízkého napětí, 20-72 MVA v sítích vysoké-
ho napětí a 228-830 MVA v sítích velmi vysoké-
ho napětí. Základem měřicí jednotky je kompen-
zační transformátor s převodem 999 : 1, tzn. že 
při celkovém proudu 1 000 A bude sekundárním 
(kompenzačním) vinutím procházet proud 1 A. 
Frekvenční rozsah transformátoru by měl být mi-
nimálně 15 až 2 000 Hz. Předpokládaná výkono-
vá ztráta kompenzačního transformátoru je cca 
42 W tedy cca 5× až 10× menší než na odporo-
vém bočníku. 

Zdrojem měřeného proudu je trvale zkratuvzdor-
ný rozptylový transformátor 1,2 kA s měnitelným 
výstupním proudem ve 21 stupních. Technologic-
ký vývoj a výrobu obou transformátorů pro nás 
tradičně zajišťuje firma BV elektronik Holice. 

Další vývoj (ve spolupráci s FEL ZČU) by měl 
směřovat k aplikaci proudově kompenzovaného 
transformátoru pro měření proudů ve vysokofrek-
venčních obvodech. 
 
 
 
 
 
Článek byl vytvořen s podporou projektu specifického vý-
zkumu SV PdF 2127/2016 Analýza funkčnosti proudově 
kompenzovaného transformátoru pro měření velkých střída-
vých proudů v energetických sítích.
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[7] ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ. Patentový spis 306 402 - Lokvenc, J. - Drtina, R. Proudový bočník indukčního typu. 

Praha. ÚPV. Věstník č.1/2017. 4. 1. 2017. 
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REDAKČNÍ POZNÁMKA - PRAVIDLA PUBLIKOVÁNÍ OD 1/2012 - AKTUALIZACE PRO ROK 2017 
 

Vážení autoři, současní i budoucí, 
s návratem časopisu do seznamu recenzovaných periodik a zařazení do databáze ERIH+ ještě důsledněji vyžadu-
jeme dodržování formálních náležitostí. Povinné jsou abstrakty a klíčová slova v češtině a v angličtině, u anglicky 
psaných článků jsou potom povinné abstrakty a klíčová slova v angličtině a češtině. V případě jiných cizích jazyků 
jsou povinné abstrakty a klíčová slova v jazyce článku, angličtině a češtině. Rozsah abstraktu je omezen na 
350 znaků a rozsah klíčových slov na 70 znaků - viz šablona pro psaní příspěvků.  
Redakční rada v každém vydání zamítá nebo vrací k přepracování přes 50 % článků ještě před recenzním řízením 
z formálních důvodů, protože články nesplňují požadovaná kritéria a některé články jsou vraceny i opakovaně.  
Stále přetrvávají problémy s kvalitou obrázků a grafů, opakovaně se objevuje psaní citací až za interpunkční teč-
kou, takže citace stojí samostatně za větou. Znovu upozorňujeme, že citace je součástí textu a tečka patří až 
za citaci, (např. …výzkum“ [7].). Články s chybnou interpunkcí u citací budou autorům vraceny k přepracování 
z formálních důvodů. Vydavatelství a vědecká redakční rada časopisu pracuje i nadále bez nároku na honorář, 
striktně proto budeme u Vašich příspěvků vyžadovat splnění veškerých formálních náležitostí. Není v našich 
silách zásadním způsobem opravovat texty, citace, vzorce, překreslovat obrázky, atd. Pro projednání článku re-
dakční radou platí následující opatření:  

a) Každý příspěvek, který nebude splňovat veškeré formální náležitosti (uvedené dále) bude 
zamítnut ještě před recenzním řízením.  

b) Opravený příspěvek, zaslaný autorem opětovně po zamítnutí, bude automaticky odložen pro 
posouzení k následujícímu vydání. 

c) Nebudou publikovány články s textovým rozsahem menším než 2 strany. Doporučený rozsah 
příspěvků je 4-8 stran.  
V případě požadavku publikování rozsáhlých statí je potřebné toto předem konzultovat s redakcí. 

Pro možnost publikování článku musejí být vždy splněny tři zásadní podmínky: 
1) kladné hodnocení nejméně dvěma recenzenty,  
2) dodržení potřebné formální úpravy (týká se i obrázků, fotografií, tabulek, grafů a rovnic) 
3) dodání kompletních podkladů pro publikování článku (originály obrázků, zdrojová data…) 
 
Stránka má okraje 2 cm, vlastní text článku se píše do sloupců šířky 8 cm s dělící čárou mezi nimi. Celý článek 
(včetně nadpisů, popisků obrázků a tabulek) se píše bez odsazování prvního řádku odstavce, výhradně stylem 
Normální, Times New Roman, 12. Šablona při správném psaní zachovává původní světle žlutý pod-
klad! Při nesprávném postupu při psaní, vkládání textu či objektů nepovoleným způsobem žlutý podklad zmizí. 
Pokud do šablony kopírujete již hotové texty, potom výhradně postupem Úpravy → Vložit jinak → Neformá-
tovaný text. Šablona při tomto postupu zachovává výchozí světležlutý podklad pod textem! Je to současně 
kontrola, že je dodržen jeden z formálních požadavků. Používání hypertextových odkazů (včetně e-mailo-
vých adres), poznámek pod čarou, indexovaných citací, automatického číslování, používání lomítka 
"/" místo závorek je nepřípustné. Uvozovky se zásadně používají ve formátu 99…66 („text“). Důrazně 
doporučujeme vypnout ve Wordu automatické opravy a automatickou tvorbu hypertextu z internetových adres - 
aktivní hypertext je důvodem k vrácení příspěvku k opravě! 

Abstrakt a Abstract jsou omezeny na maximální rozsah 350 znaků (včetně mezer) - rozsah vymezuje rá-
meček šablony (Times New Roman, 12, obyčejné). 
Klíčová slova a Key words jsou povinná, v maximálním rozsahu 70 znaků (včetně mezer) - do konce dané-
ho řádku (Times New Roman, 12, obyčejné). 
 

 
Obr.1 Nastavení velikostí v editoru rovnic 
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Obr.2 Nastavení písem v editoru rovnic 

 
Rovnice se píší výhradně v MS-Equation (Editor rovnic), musí splňovat podmínku korektního otevření v editoru 
rovnic Microsoft 3.1 (Word 2000) a musí jít tímto editorem upravit. Font Times New Roman je nastaven i pro 
malou a velkou řeckou abecedu. Základní nastavení editoru rovnic je na obrázcích 1 a 2. 
Při psaní vzorců dodržujte všechna typografická pravidla (mezery mezi číslem a jednotkou, řádové mezery…). Pro 
symbol násobení se zásadně používá násobící tečka v polovině výšky písma (ALT+0183, nikoliv interpunkční tečka 
nebo hvězdička - ta je přípustná pouze pro výpisy programů, kde je standardem pro operaci násobení), pro roz-
měry, násobky, apod. se používá násobící křížek (ALT+0215), 1 024 × 768 px (ne 1024x768 px), číslování rovnic 
je vpravo v oblých závorkách. Jednoduché jednořádkové vzorce a rovnice umístěné v textu se píší jako text, 
editor rovnic narušuje řádkování. 

Obrázky se vkládají se stylem obtékání "v textu", obrázek je na pozici znaku a přesouvá se s textem. Jiné 
umístění, stejně jako použití složených (seskupených) obrázků je nepřípustné. Popisek obrázku je pod obrázkem! 

Tabulky musejí být vytvořeny výhradně v MS-Word. Popisek tabulky je nad tabulkou, doplňující údaje a vysvět-
livky jsou pod tabulkou! 

Grafy se vkládají přímo do textu jako obrázky (např. vyříznuté snímky obrazovky) v jednoduchém barevném 
provedení, ve velikosti 1:1 (100 %), výhradně ve formátu PNG. Popisují se stejně jako obrázky (Obr.XX Popisek). 
Popisiek je stejně jako u obrázku pod grafem! 

Maximální šířka obrázků, tabulek a grafů je 7,9-8 cm, tj. 300 pixelů, pro 100% velikost. Při zvětšování či 
zmenšování dochází k výrazné degradaci a tím i ke ztrátě grafické úrovně Vašeho příspěvku. Pro zachování maxi-
mální kvality grafů a obrázků je nezbytné je vytvořit ve skutečné velikosti a převést do formátu PNG, případně 
BMP. Použití formátu JPG je nepřípustné. Obrázky i grafy musejí být kontrastní a dokonale ostré, zejména 
pokud obsahují text. Základní tloušťka čáry je 1 pixel, v tomto směru předpokládejte značné problémy při konverzi 
z grafických programů, které standardně definují čáru v milimetrech nebo milsech (Corel, Callisto, Visio…). Doporu-
čujeme kreslit jednoduché obrázky a schémata v jednoduchých a nenáročných grafických programech (Paint-
brush, Malování…). Obrázek určený pro zobrazení na monitoru musí být poměrně hrubý. Výjimkou jsou pouze 
ilustrační PrintScreeny obrazovek, které následně konvertujeme na potřebnou velikost. Ve výjimečných případech 
je možné obrázky, tabulky a grafy umístit přes celou šířku stránky tj. 17 cm (630 px). Maximální velikost objektu 
je 17 × 24 cm. Toto je nutné předem konzultovat s redakcí časopisu. Časopis je formátován pro zobrazení na 
monitoru při základním zvětšení 100 % a pro něj musíme zajistit maximální čitelnost.  

Citace musejí být dle ISO-690, a to ve formátu podle příkladu v šabloně.  
Příjmení a iniciála(y) autora velkým písmem, mezi autory pomlčka. Název zdroje kurzívou. Má-li zdroj ISBN 
(ISSN), neuvádí se vydání ani počet stran. Všechny citace musejí mít jednotnou strukturu a jednotný styl. 
U datovaných citací: 
NOVÁK, J. - MATĚJŮ, S. (1992) Citace dle ISO. Praha. ČNI. 1992. ISBN 80-56852-45-X. 
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Je-li použito číslování zdrojů, je v hranatých závorkách, odsazené tabulátorem: 
[1] NOVÁK, J. - MATĚJŮ, S. Citace dle ISO. Praha. ČNI. 1992. ISBN 80-56852-45-X. 

Počet citací by měl být úměrný rozsahu článku a neměl by překročit 10 zdrojů. Neúměrně rozsáhlé citace (např. 
dvoustránkový soupis u třístránkového článku) budou autorům vráceny k úpravě. 

Automatické číslování nadpisů a citací, poznámky pod čarou, textová pole a aktivní hypertextové 
odkazy jsou zakázány, a to i v případě internetových adres (musejí být vloženy jako normální text) a obrázků 
stažených z internetu, které musejí být do textu vloženy jako nezávislá bitová mapa nebo obrázek ve formátu 
PNG. V nastavení MS Word musí být zakázána automatická změna na hypertextový odkaz.  

Je povinností autora, zkontrolovat, že v odesílaném souboru je pouze styl Normální, případně sys-
témově přidané a neodstranitelné styly z originální šablony: Nadpis1, Nadpis2, Nadpis3 a Standardní písmo od-
stavce. Všechny zavlečené styly, stejně jako automatické číslování nadpisů a citací, poznámky pod čarou, textová 
pole, hypertextové odkazy, budou před formátováním příspěvku do časopisu bez náhrady odstraněny. Pokud doj-
de ke ztrátě některých informací, budou příspěvky vráceny z formálních důvodů. 

Příspěvek musí být zaslán výhradně ve formátu DOC - pro MS-Word 2000 (Word 97-2003) v měřítku 
100 %. Při výchozím zpracování článků v MS-Word 2007, 2010, 2013 je nutné před uložením zvolit odpovídající 
formát. Nekompatibilní a nekorektně otevírané soubory budou autorům vráceny z formálních důvodů. 

Ke každému příspěvku musejí být zaslány originály obrázků v bezkompresním formátu PNG či BMP, foto-
grafie lze zaslat také ve formátu JPG ve 100% kvalitě (výchozí kvalita JPG je obvykle 80 %). Konzultace k obra-
zovým materiálům si můžete vyžádat na e-mailové adrese rene.drtina@uhk.cz.  
Pro tvorbu obrázků je k dispozici technická podpora v souboru šablon. Červený rámeček vyznačuje přípustnou šíř-
ku pro sloupec a stránku. Naleznete tam i ukázku detailu obrázku tak, jak jej poslal autor, a ukázku, jaký je poža-
davek časopisu.  

         
Obr.3 Obrázek ve formátu JPG   Obr.4 Obrázek ve formátu PNG 
   nevyhovující pro publikování              obrázek v požadovaném provedení 

 
Soubory není potřeba instalovat, pouze se rozbalí do libovolného adresáře.  
Písmo v obrázcích přednostně Arial 8 Bold nebo Tahoma 8 Bold. 

Pro grafy musejí být zaslána zdrojová data ve formátu XLS pro MS-Excel 2000 (Excel 97-2003), výchozí 
měřítko 100 %. Při zpracování dat v programech MS-Excel 2007, 2010, 2013 je nutné před uložením zvolit odpo-
vídající formát. Nekompatibilní a nekorektně otevírané soubory budou autorům vráceny z formálních důvodů. 
Výchozím formátem pro graf s diskrétními hodnotami je graf bodový, nikoliv spojnicový.  
Grafy musejí být v daném souboru uloženy jako samostatné listy (Graf1, Graf2...), ne jako objekt na 
listu, orientace listu na šířku, výchozí měřítko 100 %.  
Základní nastavení MS-Excel pro graf je následující: 
Ohraničení (oblasti, plochy, grafu i legendy) - žádné; Plocha - žádná; Osy - plná, tenká, černá; Mřížky - plná, 
tenká, světle šedá; Hlavní značky - křížek; Vedlejší značky - uvnitř. Graf nesmí mít nadpis. 
Pro všechny popisy, včetně legendy: Písmo - Arial, 8, tučné, automatická velikost - NE. 
Standardní nastavení Excelu je prakticky nepoužitelné, všechny parametry je nutné předefinovat, nejlépe je si 
vytvořit vlastní typy grafů! 
 

Informace pro psaní příspěvků najdete rovněž na http://www.media4u.cz/m4u-sablony.pdf nebo přímo na: 
http://www.media4u.cz/m4u-graf.xls 
http://www.media4u.cz/m4u-tabulka.doc  
http://www.media4u.cz/m4u-text.doc 
http://www.media4u.cz/mm.zip  
 

Na stránkách časopisu si můžete stáhnout šablonu pro psaní příspěvků, ukázku tabulek nebo předdefinovaný for-
mát grafu. Věříme, že používání šablon oboustranně zefektivní naši práci a přinese jednodušší a účinnější úpravy 
textů. 
 
 

Redakční rada Media4u Magazine 
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