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PREMISA PRO PROVEDNÝ PRŮZKUM 

 

Vývoj produktů projektu 4G, počínaje didaktickými pilulkami až po příručku, je založen na 

terénní analýze provedené ve všech partnerských zemích projektu. Analýza byla provedena na 

panelu škol, počínaje „přidruženými partnery“ projektu 4G, ke kterému byly přidány další další 

školy, aby se pokusily shromáždit více žádostí o zkoumaná témata. Aby byla zajištěna větší 

homogenita v průzkumu, byly připraveny následující: 

-  Průzkumný nástroj, který se skládá z celkem 21 otázek 

- Pokyny doprovázející rozhovor, jejichž cílem je usnadnit porozumění nastoleným 

problémům a ve fázi zpracování zajistit srovnatelnost získaných výsledků. Pokyn ve 

skutečnosti specifikuje cíl projektu a definuje životní dovednosti, počínaje definicí 

WHO, tak, aby respondentům umožnil mít homogenní referenční rámec. Pokyny 

specifikují cílovou skupinu, pokud jde o studentskou populaci, což představuje 

specifický rozsah pozorování, tj. Děti ve věku 14–15 let a studenti se sociálními 

problémy (SEN). 

Rozhovor byl strukturován do následujících částí: 

- osobní údaje pro identifikaci škol a procento studentů se speciálními vzdělávacími 

potřebami (studenti se SVP) 

- faktory, které přispívají k podpoře předčasného ukončování školní docházky u studentů 

- vztah mezi novými technologiemi a životními dovednostmi 

- dopad, který mají a mohou mít technologie na výuku 

- vztah mezi výukou a speciálními potřebami, analyzovaný podle všech aktuálních aspektů 

projektu, tj. učení životních dovedností a používání učebních technologií (zejména 

mobilních zařízení).  
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STUKTURA SEBRANÝCH DAT 

 

Celkově bylo v 5 partnerských zemích projektu 4G provedeno 20 rozhovorů. Rozhovory byly 

distribuovány následovně: 

- Bulharsko 7 rozhovorů 

- Česká republika: 3 rozhovory 

- Itálie: 3 rozhovory 

- Španělsko: 3 rozhovory 

- Portugalsko: 4 rozhovory 

Rozhovory podle partnerské země 

 
 

Dotazovány byly následující školy: 

V Bulharsku: 

- “Tsanko Tserkovski” Odborná střední škola zemědělských technologií, s 294 studenty a 

6% studentů se SVP 

- Odborná škola „St. Ivan Rilski“ se 2 pohovory, jeden s didaktickým manažerem a druhý s 

učitelem, který sleduje studenty se SVP, s 520 studenty a 2% studentů se SVP 

- Střední škola „St. Kiril I Metodiy “, 2 pohovory, jeden s didaktickým manažerem a jeden s 

učitelem, který sleduje studenty se SVP, s 320 studenty a 2,5% studentů se SVP 

- Odborná škola “Simeon Radev”, se 740 studenty and 0,27% studentů se SVP 

- Střední škola “Dr. Petar Beron”, se 420 studenty and 2% studentů se SVP 

36,8%

15,8%
15,8%

15,8%

15,8%
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V České republice: 

- Gymnázium E. Krásnohorské se 423 studenty a bez studentů SVP 

- Základní škola a mateřská škola Tyršova, Praha 5 - Jinonice, se 764 žáky a 5% žáků se SVP  

- Základní škola Nepomucká, Praha 5 s 590 žáky a 1,5% žáky se SVP 

 

Ve Španělsku: 

- IES Eduardo Linares Lumeras, s 650 studenty 

- Střední škola Gil de Junterón, s 694 studenty a 9,5% studentů se SVP  

- Střední škola Poeta Julián Andúgar, s 900 studenty a 30% studentů se SVP  

V Itálii: 

- Institute “U.Midossi” Umělecká střední škola -Vignanello (Vt), se 100 studenty a 25% 

studentů se SVP 

- ISS “U. Midossi” Civita Castellana – ITT Civita Castellana 

- ISS Cavour Marconi, Perugia 

V Portugalsku: 

- Escola Profissional de Aveiro, se 700 studenty a 10% studentů se SVP  

- Instituto Duarte de Lemos, se 161 studenty a 10% studentů se SVP 

- IPTrans – Escola Profissional de Loures, s 250 studenty a rozpětím od 14 to 35% 

studentů se SVP 

- ESPRODOURO – Escola Profissional do Alto Douro, s 88 studenty a 26,4% studentů s SVP 
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FAKTORY PŘEDČASNÉHO UKONČENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY (PUŠD) 

 

Nejprve bylo zamýšleno prozkoumat váhu, kterou by některé faktory měly na PUŠD. Jak je 

známo, již nějakou dobu se diskutuje o tom, jaké mohou být základní příčiny předčasného 

ukončování školní docházky, aby se do nich, i když preventivně, zasáhlo a snížily úrovně, které 

jsou v současné době na úrovni EU. 

Faktory identifikované v rozhovorech byly konkrétně hodnoceny následovně. 

V první řadě má dopad nadměrných očekávání rodiny „nízkou váhu“. 

 
 

Jasný je úsudek o „Ekonomickém potíží rodiny“, jehož dopad se hodnotí hlavně jako citlivý nebo 

jinak silný. 
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Kontrastní hodnocení faktoru „nedostatek správné metodiky studia“ je ve většině případů 

považováno za váhově nízké, ale existují i výsledky, které jdou opačným směrem a považují jej 

za „citlivý“ faktor. 

 
 

Klima ve třídě má významnou váhu a korealci s „obtížností ve vztahu ke třídě“, která má 

vysokou koncentraci v položce „citlivé“. 
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Kontrastní názory s ohledem na faktor „Etnická, náboženská rozmanitost atd.“, který stejný 

podíl dotazovaných považuje za faktor „citlivý“ a „bez váhy“. 

 

  

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

No weight Low weight Sensitive Strong

Obtíže ve vztahu ke třídě

0

1

2

3

4

5

6

7

8

No weight Low weight Sensitive Strong

Ethnic, religious diversity, etc.



 

 

 

 

 
4G DIDACTIC PILLS - ERASMUS+ PROGRAMME. KA2 Cooperation for innovation and the exchange of good practices. Strategic Partnerships for 
school education. GRANTOVÁ DOHODA n°: 2020-1-CZ01-KA201-078434 Název projektu: 4G Didactic Pills. “Podpora Evropské komise pro 
produkci této publikace nepředstavuje schválení obsahu, který odráží názory pouze autorů, a Komise nemůže být činěna odpovědnou za 
jakékoli použití informací v ní obsažených”. 

9 
 

Příliš vysoké odhodlání studovat a pracovat ve škole („Příliš intenzivní rytmy studia a práce“) je 

pro většinu respondentů „citlivým“ faktorem. 

 

Faktor „Špatná motivace ke studiu“ rezonoval v rámci výzkumu značnou měrou a má téměř u 

všech respondentů významný dopad a je faktorem předčasného ukončením školní docházky 

„silným“ nebo „citlivým“. 
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Zdá se, že faktor „Nedostatek individuální pomoci a podpory“, má pro většinu dotazovaných 

malý význam a nemá dostatečný dopad. 

 

 

Stejně tak vyhlídky na zaměstnání mimo školu („Nesprávný obraz o pracovních příležitostech“), 

i když nesprávné, nemají pro většinu respondentů velký dopad, i když tento faktor značná část 

označila jako “citlivé”. 
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Zpoždění/propadnutí ve škole, které vede k tomu, že je dotyčný ve třídě s mladšími studenty 

(„Zpoždění a opakování (rozdíl mezi věkem a navštěvovanou třídou“), má „citlivý“ nebo 

dokonce „silný“ dopad. Proto je důležité věnovat pozornost případným selháním, protože hrozí, 

že ve třídě vytvoří atmosféru, která bude kontraproduktivní a povede k nespokojenosti. 

 

 
 

„Špatná orientace na konkrétní školu“ rozhodně způsobuje nedorozumění, špatnou volbu, a 

proto je až na výjimky považována za faktor, který může mít rozhodující dopad na opuštění 

školy. 
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Hodnocení související s „Zklamáním z výsledků studia v kontrastu k odhodlání“ jsou kontrastní, 

protože vysoké hodnoty v oblasti „citlivé“ jsou více než vyváženy odpověďmi „žádná váha“ a 

„nízká váha“. 

 
 

Názory silně konvergují s ohledem na faktor „Malé zapojení rodin do školního života“, který se 

zdá být silnou a citlivou váhou pro většinu dotazovaných. 
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S předchozím faktorem úzce souvisí také faktor „Pocit opuštění rodinou a přáteli“. V souhrnu 

lze říci, že podpora z kruhu blízkých osob má podle všeho rozhodující roli v náklonnosti ke škole. 

Pokud se to nepodaří, pobyt studenta ve škole se zdá být ohrožen. 

 
 

Absolutní návaznost na dva předešlé faktory mají s rozhodujícím dopadem jevy, které mění 

klima ve třídě a ovlivňují klid studenta. Proto je faktor „Šikana a dynamika kolektivu ve třídě“ 

považován především za „citlivý“ nebo dokonce „silný“. 
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Také v dalším případě sledujeme faktor, který se promítá do prvku, který podmíňuje 

životaschopnost třídy. Proto jsou „Neempatičtí učitelé“ rozhodující pro odrazení studenta, 

stejně jako „Šikana a dynamika kolektivu ve třídě“. 

 

 

Na závěr je jasné, jak důležité je „Individuální fyzické a psychologické zdraví“, které se obecně 

chápe jako faktor se „silným“ dopadem nebo alternativně s dopadem „citlivým“. 
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Celkově byly mezi navrhovanými faktory, zaznamenány trendy tak, jak je uvedeno níže: 

- Bez váhy: zaznamenává nejvyšší hodnotu odpovědí odpovídající faktoru „Etnická, 

náboženská rozmanitost atd.“ 

- Nízká váha: zaznamenává nejvyšší hodnotu odpovědí v souladu s faktorem „Nadměrná 

očekávání rodičů“ a faktorem „Nesprávný obraz pracovních příležitostí“ 

- Citlivé: zaznamenává nejvyšší hodnotu odpovědí odpovídající faktoru „Ekonomické 

potíže rodiny“ a faktoru „Pocit opuštění rodinou a přáteli“ 

- Silný: zaznamenává nejvyšší hodnotu odpovědí odpovídajících faktoru „Špatná motivace 

ke studiu“, faktoru „Malé zapojení rodin do školního života“ a faktoru „Individuální 

fyzické a psychologické zdraví“.
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INICIATIVY PRO PODPORU BOJE S PUŠD 

 

Výčet aktivit v boji proti PUŠD je níže členěn podle různých typů přístupu. 

Preventivní opatření 

Některé školy se zaměřují na koncepci a realizaci nabídky výuky, která se kromě usnadnění učení 

kulturních a profesních pojmů, s ohledem na budoucí práci, současně velmi zaměřuje na inkluzi a 

sociální integraci, čímž se prostředí školy nestává pouze místem pro studium, ale také místem pro 

interakci s ostatními, a to v různých sociálních kontextech. Studenti mohou absolvovat školu se 

získanými znalostmi z výuky, ale také získají životní zkušenosti pro svou budoucnost. 

V ostatních případech jsou zavedena velmi konkrétní opatření k vytvoření extrémně pozitivního 

školního prostředí, ale také k usnadnění účasti na životě školy. 

Implementované iniciativy lze rozdělit do následujících skupin: 

Včasné posouzení potřeb / orientace na kariéru a prevenci poruch učení. Tento proces probíhá 

prostřednictvím iniciativ zaměřených na diagnostiku výchozích podmínek. Proto je na začátku 

školního roku stanovena diagnóza vzdělávacích potřeb studentů a také diagnóza sociálně-

ekonomického stavu rodin studentů. Významné jsou činnosti včasného varování, jejichž 

prostřednictvím jsou neustále sledovány výkony a nálady dětí, aby bylo možné okamžitě odhalit 

případy, kdy studenti vykazují problémy, které lze spojit s fenoménem PUŠD. Tyto činnosti jsou 

prováděny prostřednictvím týmové spolupráce mezi učiteli a dalšími pedagogickými specialisty. 

Práce s rodinami. Stejně důležité jsou iniciativy, které zahrnují rodiny, navazují dialog a jsou s nimi 

neustále v kontaktu. Součástí práce s rodiči jsou rozhovory s rodiči, jejichž cílem je zlepšit rodinné 

prostředí a poskytnout studentovi vhodné podmínky pro plnění jeho domácích úkolů; poskytování 

psychologické podpory v případě rodinných problémů a nedorozumění mezi rodiči; poskytování 

finanční podpory, když má rodina potíže a nemůže studentovi poskytnout potřebné učební 

pomůcky, materiály, oblečení atd. V některých případech dospějeme k vytvoření tzv. „vzdělávacího 

závazku“, který zahrnuje rodiny (jako skutečné „spojence ve vzdělávání“) V celém vzdělávacím a 

formativním procesu studenta se tento princip snaží předcházet problému předčasného 

ukončování školní docházky. 

Příprava individuálních hodnocení. Pokud je to možné, aktivují se také personalizované výukové 

plány, které zahrnují přidělení lidských a digitálních podpor na podporu studentů při účasti na 

výuce a školním životě. Vzniká tak Plán osobní podpory. - Výzkum a analýza hlavních důvodů a 

faktorů absence studentů a rizika předčasného ukončování školní docházky. Dochází také k 
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setkávání se školním týmem, rodiči a dalšími zapojenými institucemi za účelem podpory osobního 

rozvoje. Výsledky jsou dosažitelné, pokud jsou rodiče partnery v procesu učení a jsou odpovědní za 

své děti. Při splnění těchto předpokladů je potenciální úroveň úspěchu vysoká. 

Třídnická hodina. Dalším důležitým prvkem je práce ve třídě, která se zaměřuje na aspekt emoční 

dynamiky behem tzv. “Třídnické hodiny”. Během této lekce každý student sdílí své emoce, starosti 

a postoje. Samozřejmě existuje vedoucí třídy i malé zájmové skupiny. Studenti se vyzývají, aby si 

navzájem pomáhali a předcházeli předčasnému opouštění školy. Celá tato hodina se samozřejmě 

koná pod dohledem učitele. V případě potřeby jsou přijímána opatření za účasti dalších učitelů, 

vedení školy atd. 

Komise pro prevenci předčasného ukončování školní docházky. Tento orgán plánuje a sleduje 

provádění činností k prevenci PUŠD. Vytváří se příznivé prostředí pro poskytování účinné podpory, 

konzultační aktivity s rodiči, týmy pro identifikaci potřeb a sledování rizik, poskytování další 

podpory, vedení konzultací, kariérové poradenství, aktivity pro prevenci šikany ve škole apod. 

Samospráva studentů. Činnost studentské rady/parlamentu s cílem povzbudit studenty k aktivní 

účasti na životě školy. 

Zajmové aktivity. Kluby, bazary, nástěnky, mimoškolní aktivity, podpora úspěchu studentů na 

sociálních sítích a další formy povzbuzení s morálními a věcnými odměnami. 

Materiální podpora. Poskytování ubytování; Stipendia a cílená finanční podpora; Doprava zdarma 

do školy; Učebnice zdarma z knihovny. Zjišťování nedostatku zařízení vlastněných studenty (tablety 

/ počítače / notebooky), podpora těch, kteří mají doma problémy s připojením k internetu; 

zapůjčení zařízení (notebooků) studentům, aby mohli sledovat online lekce a plnit své domácí 

úkoly; poskytování internetových karet těm studentům, kteří mají problémy s vlastním připojením 

k internetu; instalace počítačů a kamer ve třídách všech skupin a úrovní vzdělávání, aby studenti, 

kteří musí zůstat doma, mohli sledovat své lekce online; sledování studentů, kteří se nepřipojují 

online a kteří nedodávají své domácí úkoly prostřednictvím virtuální učebny; doručování materiálů 

(učebnice, tištěné materiály a/nebo materiály konkrétních předmětů) těm studentům, kteří si 

nemohou dovolit koupit je samostatně. 

Specifické lekce. Probíhá výuka specifických témat pro prevenci násilí a překonávání 

problémového chování nebo například školení o drogách, škodlivých látkách, alkoholu a 

preventivních opatřeních. Dále workshopy a skupinové rozhovory s hosty z různých dalších 

vzdělávacích organizací (například univerzity). 
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Specifické integrované iniciativy. „Perfect Alliance“, složená ze dvou psychologů, sociálního 

pracovníka a podpory lidí z odvětví hudby, umění, zábavního průmyslu, kteří spolupracují. Tato 

„Perfect Alliance“ má za cíl vytvořit spojení mezi komunitou (např. Projekty udržitelnosti, které má 

škola), a dalšími segmenty společnosti; zabývají se také obtížemi studentů, tj. s těmito studenty se 

zabývá nejen multidisciplinární tým podpory inkluzivního vzdělávání, ale také celý tým sociální 

podpory, řešeny jsou všechny typy obtíží včetně spojení s rodinou a hodnocení rodinných 

problémů. A proč „Perfect Alliance“? Protože mají informace a kapacitu pro celostní intervenci v 

problémech, které mohou ovlivnit studenta. 

 

Intervenční opatření 
 

Zapojení rodičů. V případě předčasného ukončení studia se učitelé a manažeři školy okamžitě 

postarají o kontakt s rodiči, organizují schůzky a plánují strategie podpory, aby podpořili obnovení 

zájmu o školu. 

Protokol o nepřítomnosti. Pokud student nechodí do školy, bude vypracován Protokol absence a 

PUŠD prostřednictvím týmové práce (účastní se tutoři, sociální pedagogové, psychologové apod.), 

jsou prováděny rozhovory mezi studentem a jeho rodinou a zástupci školy. V závislosti na situaci je 

organizována míra osobního zásahu. Pokud tato opatření nefungují, je případ přesměrován na 

příslušné veřejné instituce, aby mohly kontaktovat rodinu.  

Pozorování a individuální podpora. Včasný pohovor třídního učitele ve spolupráci s pedagogickým 

poradcem a školním psychologem společně se studentem na základě pozorování výrazného 

zhoršení studijních výsledků nebo časté absence ve škole. Informování zákonných zástupců 

studenta a následná jednání s nimi. Podobně existuje služba individuálního doučování pro 

studenty s opakovanými problémy. Některé školy mají multidisciplinární tým s technikem 

vyškoleným právě v činnosti monitorování a individuálních zásahů. 

 

Využití komunikačních technologií ve škole při řešení PUŠD 

 

Před pandemií 

Alternativními vyučovacími metodami jsou nejmodernější informační a komunikační technologie 

(ICT). Všechny dotazované školy využívaly technologie různými způsoby a s různou intenzitou. 
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Identifikovali jsme následující situace: 

- Využívají se zdroje volného přístupu, které lze měnit podle možností a potřeb studentů se 

SVP 

- Využití moderních digitálních nástrojů k podpoře výuky, ale také k implementaci 

interdisciplinárních a interaktivních výukových metod, jejichž cílem je osobně zapojit 

studenty do realizace výukových aktivit a poskytnout přehled budoucích aktivit, které si 

studenti mohou zvolit v pracovním oboru po dokončení studií 

- Využití platforem IT k zadávání domácích úkolů, omlouvání za absence, přihlašování k 

různým aktivitám, používání modulu průzkumů (výběr seminářů, přihlašování ke 

sportovním a dalším kurzům), distanční vzdělávání, synchronní a asynchronní výuka, 

přiřazování prostřednictvím učebny Google, podpora prostřednictvím konzultací (osobní 

individuální konzultace, online individuální konzultace), intervencí, předmětu speciální 

pedagogické podpory 

- Intenzivní využívání IKT pro učení. Všichni studenti a učitelé mají počítač, který umožňuje 

snadnou komunikaci kdekoli (ve škole, doma, v kanceláři) - usnadňuje učení. Student 

používá počítač nejen ke komunikaci, ale také k práci a ukládání své práce 

- Webové zdroje poskytující hry a zábavné materiály mohou učitelé a rodiče dětí s problémy 

s učením využít jak k dalšímu vzdělávání, tak k procvičování a upevňování již získaných 

znalostí 

- Využívání platforem, které umožňují pružnost a efektivní komunikaci mezi všemi stranami 

(studenty, učiteli, rodinami, společnostmi); akademický a administrativní portál, který 

uvažuje o každodenních činnostech a výzvách a organizuje všechny informace o 

studentech. Jedná se o digitální komunikační nástroj a skutečnou encyklopedii každé akce, 

každého studenta, použitých materiálů atd. To umožnilo rozvoj vzdělávacího projektu a 

prevenci předčasného ukončování školní docházky. Podporovat nástroje, které neztrácejí 

spoustu času byrokratickou a administrativní prací, dávají učitelům více času soustředit se 

na studenty a lépe jim pomáhat, čímž poskytují individuální učení. 

Během pandemie 

Během pandemie se ve škole dále rozvíjely informační a komunikační technologie (IKT). S 

příchodem distančního vzdělávání se školní lekce již neprováděly osobně (ve škole), ale 

prostřednictvím počítače, na různých platformách. 

V procesu distančního vzdělávání byly použity předem připravené materiály a přizpůsobený obsah. 

Začátek distančního vzdělávání byl výzvou pro studenty se SVP. Bylo pro ně těžké přizpůsobit se 
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novým podmínkám. Snahu o překonání komunikačních obtíží vynaložili také rodiče studentů. Na 

začátku práce na dálku čelí některé z nich obtížím: 

- Nedostatek technického výcvikového zařízení, nedostatek internetu doma, špatné 

podmínky pro učení z domova 

- Žádná uniformita ve způsobu komunikace, učitelé používali ke komunikaci se studenty 

různé platformy, což v mnoha případech způsobilo studentům nepořádek, zejména v 

oblasti zadávání úkolů 

- Studenti používali počítače a mobilní telefony, ale spíše pro hry a sociální sítě. Když jsou 

požádáni, aby pracovali, vidíme mezery, a když jsme museli zahájit dálkové studium (kvůli 

COVID), tyto mezery byly ještě větší 

- Tři a čtyři děti v rodině různého věku, které musí studovat současně v jedné místnosti 

- Mnoho studentů uvedlo, že v počítači nemají kameru nebo že nefunguje, nebo že je 

připojení k internetu pomalé a raději kameru nezapínají. Tímto způsobem učitel neměl 

přímé viditelnosti pro studenty a nesledoval jejich chování. Studenti tedy využili čas k jiným 

věcem, ale pouze k formálnímu začlenění do online platformy. V procesu distančního 

vzdělávání nastaly u některých studentů momenty problémů, které se týkaly zejména 

technologie 

- Většina studentů používala mobilní telefon k připojení k didaktickým aktivitám, ale při 

mnoha příležitostech generoval problémy s odesíláním úkolů. Některé z těchto výzev byly 

překonány s pomocí školy poskytnutím kancelářských notebooků pro práci (studenti si mají 

možnost půjčit počítačové vybavení nebo jim bylo také poskytnuto mobilní připojení k 

internetu). 

Díky krátkým tréninkům se studenti zdokonalili v používání ICT a neztráceli učení. Mohli používat 

své mobilní telefony i uvnitř třídy (od září) k provádění výzkumu a dalších aktivit navrhovaných 

učiteli. Telefon méně využívali pro „hry“, protože na něm učitelé pracují. S touto novou fází 

distančního vzdělávání jde všechno mnohem lépe. Stále však existují určité mezery. 

Učební a akademické platformy jsou upřednostňovány a přijatelnější, protože jsou ilustrovány, 

zjednodušeny a souvisí s okolní realitou. Pro studenty se SVP a pro mnoho studentů, kterým hrozí 

odchod ze školy, bylo připojení k platformě nejsnadněji dostupné a preferované také jejich rodiči. 

Ve skutečnosti byla většina překážek překonána a probíhá kvalitní výuka. 

Technologie se dnes staly užitečnými ze tří různých důvodů: 

- nástroje na podporu organizace a řízení odborné činnosti, nástroje, které mohou pomoci 

zefektivnit činnost prováděnou učiteli mimo třídu; 
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- nástroje na podporu kulturní činnosti, které nabízí internet: možnost vyhledání materiálů 

užitečných pro výuku oborů, možnost ziskové komunikace / spolupráce se vzdálenými 

kolegy a odborníky, možnost účasti na debatách a seminářích na témata zájem bez 

nutnosti přestěhovat se ze školy nebo z domova; 

- nástroje schopné zlepšit a usnadnit proces učení disciplíny studenty 

- definované postupy, které zajišťují používání stejné platformy všemi učiteli a běžné 

používání „školního“ e-mailu. 

ICT pro studenty se sociálními problémy (SVP) 

Školy se v mnoha případech pokoušely omezit nadměrné použití digitálních technologií, a zabránit 

tak předčasnému ukončení školní docházky. Na druhé straně může použití technologií v některých 

případech zvýšit přitažlivost některých předmětů a zabránit studentům v předčasném ukončením 

školní docházky. V některých případech jsou studenti se SVP vyučováni prostřednictvím online 

lekcí a video lekcí za použití vhodného výraziva. 

Na závěr je třeba zmínit iniciativu „Koordinátor budoucnosti“. Tento koordinátor má odpovědnost 

za registraci v softwarovém programu Dreamshaper, ve kterém student píše životní cestu, tj. 

reflektuje svůj životní vývoj. Tento software nutí studenty přemýšlet o různých předmětech / 

tématech a má tak zajímavější výsledky. Cítíme však, že před pandemií šlo všechno velmi dobře, 

zatímco s pandemií se nyní objevuje mnoho depresivních studentů a čelíme mnoha 

netechnologickým výzvám. Problémem není nedostatek přístupu k internetu, ale je těžké 

odpovědět na to, jak tato technologie může přilákat pozornost a motivaci studentů, jak je 

zaujmeme a získá pro aktivity a zde nám chybí určitá míra gamifikace, něco, co jsme dosud nebyli 

schopni přenést na tyto komunikační technologie. 

TECHNOLOGIE A DIDAKTIKA 
 

Ve zkoumaných školách se úroveň šíření mobilních telefonů výrazně zvyšuje. 

V 85% škol má mobilní telefon velmi vysokou míru rozšíření, tj. mezi více než 80% studentů a ve 

zbývajících 15% je pak vysoká míra rozšíření (mezi 60 a 80% studentů). 

Studenti používají ve škole mobilní telefony hlavně k chatování (16%), shromažďování informací 

(14%) a k účasti na online diskusích (13%). 
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Použití mobilních telefonů ve škole 

 

 

Dopad technologií na didaktickou činnost 

Dopad technologií na didaktickou činnost. Dotazovaní byli požádáni, aby se vyjádřili k některým 

aspektům souvisejícím s technologiemi a jejich dopadem na výuku a studenty. Otázky vznesené v 

tomto ohledu se týkají: 

- Nové technologie 

- Mobilní telefony a mobilní zařízení (tablety). 

 

Pokud jde o nové technologie, jejich účinek závisí na dřívějších znalostech o jejich praxi; výrazně 

ovlivňuje jiným způsobem, pokud se jedná o studenty se speciálními potřebami nebo pokud se 

jejich rodiny podílejí na jejich akademickém rozvoji. To znamená, že bylo zdůrazněno následující: 

 

- Zlepšení na střední úrovni, zejména u všech 12 jevů / aspektů předpokládaných v žádosti 

- Žádné zlepšení u několika respondentů, zejména pokud jde o aspekty týkající se účasti na 

životě, včetně mimoškolních aktivit („Účast na sociálních a mimoškolních aktivitách“) 

- Dopady na fenomén šikany „Přítomnost fenoménů šikany“ jsou také silně kontrastní, 

protože máme vysoké koncentrace odpovědí, pokud jde o silné zlepšení. Přesně tato 
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položka zaznamenává nejvyšší hodnotu odpovědí týkajících se vysokého zlepšení; zároveň 

existuje signifikatní počet odpovědí ve smyslu „žádného zlepšení“ 

- Negativní dopad, tj. velké zhoršení, bylo zaznamenáno v „účasti na aktivitách, včetně 

mimoškolních“, „soustředění během studia“, a nakonec „motivace ke studiu“.  

 

Stručně řečeno, existují určité pevné body týkající se dopadu technologií, ale je jich málo. 

Zdá se, že mají pozitivní vliv na většinu aspektů spojených se školním životem, ale když 

budeme analyzovat jednotlivé aspekty, vyjádřené názory jsou občas silně kontrastní. 

Vezmeme-li například schopnost spojit koncepty („Koncepční vazby mezi několika tématy“) 

a související schopnost „Rozvoj konceptů a jejich reorganizace“, zvýrazní se kontrastní 

výsledky se silnou koncentrací odpovědí na „střední zlepšení“ ale také „silné zlepšení“ a 

zároveň mnoho odpovědí souvisejících s „žádným zlepšením“. Pravděpodobně ve 

skutečnosti ještě nejsou známy důsledky spojené s nárůstem využívání ICT ve výuce a v 

tomto ohledu existuje také mnoho předsudků.
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Pokud jde o používání mobilních telefonů a tabletů, tj. Mobilních zařízení, při výuce a jejich dopad 

na studenty, jsou zdůrazněny následující úvahy: 

- Dochází k obecnému zlepšování střední úrovně, zejména v následujících aspektech: 

motivace ke studiu, kontrola úzkosti, organizace doby studia, úroveň soustředění během 

studia, schopnost pojímat různá témata, vztah s ostatními studenty, s učiteli, náklonnost ke 

škole a účast na vzdělávacích a socializačních činnostech 

- Dochází k výraznému zlepšení u přibližně 25% respondentů v oblastech vztahu, a to jak s 

ostatními studenty, tak s učiteli, ale také v kognitivních aspektech, tj. V synergii konceptů 

patřících k několika tématům 

- U 20% respondentů tyto nástroje v průměru zhoršily motivaci ke studiu, schopnost 

soustředit se, fenomén šikany a účast na vzdělávacích a socializačních aktivitách. Zdá se, že 

organizace doby studia trpěla průměrnou úrovní zhoršení u čtvrtiny respondentů. 

 

Účinky mobilních zařízení ve výuce jsou kontroverzní v následujících aspektech: 

 

- fenomén šikany, aspekt, který prošel jak středním stupněm zhoršení (20% respondentů), 

tak žádným typem variace (téměř 50% respondentů) 

- vztahy s ostatními studenty, u nichž došlo k výraznému zlepšení u 25% respondentů, ke 

střední úrovni zlepšení u 40% respondentů a přesně opačným směrem k prudkému 

zhoršení u 15% respondentů. 
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Technologie během LOCKDOWNU 

Během pandemie se po určité měsíce zcela změnilo na dálkové učení. Školy uplatňovaly různé 

typy organizací týkající se mobilních telefonů: V mnoha případech bylo použití mobilního 

telefonu zásadní. Výuka probíhala prostřednictvím služby GoogleMeet, studenti se museli 

připojit a v mnoha případech neměli žádné jiné zařízení jako počítač nebo notebook. Pro 

některé studenty je možnost používání mobilních telefonů jediným možným zdrojem výuky a 

komunikace s učiteli a spolužáky. Používají hlavně Wiber a Whatsapp. Kromě toho se setkávají 

v rámci Google Classroom. Díky používání telefonů k účasti na výuce mnoho studentů 

neztratilo sílu, kterou implikuje docházka do učebny. I když adaptace chvíli trvala, zejména 

kvůli okolnostem obklopujícím mnoho rodin, studenti si na platformu rychle zvykli a navíc k 

telefonům přistupují nejen jako zařízení pro volný čas, ale také jako pracovnímu nástroji. 

- Nízké procento studentů používalo pro online výuku mobilní telefon k práci (zejména ti 

se sociálně-ekonomickou nevýhodou). Výsledky nebyly dobré ve srovnání s těmi, kteří 

používají počítač nebo notebook, protože telefon je v mnoha ohledech technologicky 

omezený. Z tohoto důvodu během tohoto aktuálního školního roku školy půjčily 

tomuto typu studentů počítače. 

- Některé školy pak vůbec nepoužívají výuku pomocí mobilních telefonů  

Výhody používání mobilního telefonu: 

- Studenti mohou se svým telefonem pracovat lépe než s cizími zařízeními 

- Mobilita: k informacím, e-mailu a dalším aplikacím máte přístup rychleji než u jiných 

zařízení 

- V komunikačním procesu je student rychlejší 

- Zlepšuje se motivace k používání vzdělávacích her a videí. Rovněž usnadňuje vizuální 

prezentaci informací, což zlepšuje vnímání. Existují příležitosti využít interaktivní úkoly, 

cvičení a efektivně je využívat. Studenti zdokonalují své technické dovednosti. 

- Komunikace s agilitou, kterou smartphone umožňuje, a překonání určitých obtíží při 

používání internetové komunikace, pokud k tomu dojde. 

 

Nevýhody používání mobilního telefonu: 

 

- Mobilní telefon se v 90% případů používá k osobním problémům, a pokud je studentům 

dovoleno jej používat k výzkumným problémům, budou jej používat pouze k osobním 

problémům, nedokáží odlišit nebo oddělit situaci a od „ hledisko pozornosti / pozornosti to 
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v kontextu učení hodně ztrácí. Pokud se tedy současně použijí jiné prostředky, může to 

způsobit zmatek. Studenti nepřestávají posílat zprávy, úkoly ani „Ahoj“, kdykoli a kdekoli. 

- Práce na telefonech jako jediný zdroj komunikace s učiteli není ideální, je vhodná pouze 

pro běžnou komunikaci a ne pro výuku. Pokud student nevlastní jiné zařízení, je obtížné 

plnit úkoly určené pro asynchronní výuku 

- Díky mobilnímu telefonu bude učení ještě individualizovanější, tj. Při používání mobilního 

telefonu ve třídě by muselo dojít k velmi velké změně v myšlení pedagoga, která neexistuje, 

ani není možné v krátkodobém horizontu. Musíme analyzovat, že třídy mají dva hráče, 

studenta a učitele, a když používáme proces mobilního telefonu, může to fungovat pouze v 

procesu na dálku, se studentem doma. Student bude používat mobilní telefon, jako by to 

byla hra, a tak by to mohlo být užitečné pro kurikulární aktivitu 

- Nižší stupeň funkčnosti telefonu, když potřebujete vytvářet výkresy, tabulky a projekty, 

které vyžadují speciální aplikace. Ve výuce slouží telefon většinou k verbální komunikaci, 

ale je obtížné / nemožné prezentovat obsah učení na tabuli, psát vzorce a kreslit atd. Nelze 

použít funkce vzdělávací platformy MSTeams. Většina studentů, kteří je používali, si při 

práci stěžovala na velikost obrazovky 

- Nedostatek komunikace v reálné komunikační situaci, což snižuje sociální a komunikační 

dovednosti 

- Studenti, kteří mají více zkušeností, se naučili používat chytré telefony a tablety k 

navrhování svých spolužáků během kontrol nebo výslechů, se zjevnými kolapsy v přípravě a 

schopností čelit závazkům z přípravného a stresového hlediska, jakmile se znovu objeví. 

 

Myšlenka používání mobilních telefonů a tabletů ke vzdělávání je velmi inovativní a nezbytná. 

Proces učení probíhá ve známém a přátelském prostředí pro studenty. To je zvláště důležité, 

pokud jde o studenty se SVP. Dotazované školy poskytly několik návrhů: 

- Hlavní výzvou bude didaktický přístup, který bude použit při prezentaci lekcí a učebních 

materiálů. Materiál by měl být hlavně zvuk a animace, videa, fotografie; být schopen 

provádět jednoduché akce stisknutím, aranžováním, taháním a dalšími. Není použito 

mnoho textu, protože dlouhé texty nudí studenty, zejména ty, kteří neudrží pozornost. 

Displej telefonu je navíc malý a namáhá oči 

- Studenti se SVP používají mobilní telefony, a to jak k diverzifikaci aktivit a duševní činnosti, 

tak k propojení s učiteli v online prostředí. Zjevně je pro ně obtížné zapojit se do e-

learningu, zejména bez podpory rodičů a bez aktivní interakce s učitelem. Práce s těmito 

dětmi by měla být individuální a pokud možno s jejich přítomností. Kombinace 

synchronního a asynchronního učení je pro ně tou nejlepší volbou. Je nutné vytvořit 
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elektronickou vzdělávací platformu, která je zejména pro děti se SVP. Messenger, Viber a 

Skype lze použít pro další komunikaci, zejména s rodiči 

- Při účasti na video lekci student často surfuje na webu a dělá cokoli jiného, než podle 

pokynů; nebo pokud deaktivuje mikrofon a webovou kameru, může být formálně 

přítomen, ale ve skutečnosti ne, protože se věnuje něčemu jinému. Pokud by to bylo 

možné, měl by být student nucen zapnout webovou kameru na určitých online platformách 

používaných na úrovni školy tak, aby byla zajištěna efektivní přítomnost a účast studentů 

- Ke zkvalitnění výuky v distanční formě se tedy doporučuje využití notebooku nebo tabletu. 

Používání tabletů je mnohem příznivější než v případě mobilních telefonů, protože mobilní 

telefon je osobní zařízení sloužící ke komunikaci, které může student používat také s 

učebními aplikacemi, ale vždy skončí u těch zábavných, protože (učební aplikace) nejsou ty 

aplikace, které studenti ve skutečnosti hledají, když používají mobilní telefon. S tabletem a 

počítačem je to jiné. 

 

Schopnost technologie zvýšit efektivitu výuky 

Situace ohledně těchto otázek je v některých ohledech podobná jako u předchozí kategorie: 

- Některé školy neučinily nic významného ve směru zvyšování efektivity výuky pomocí 

telefonu, protože 70% studentů studujících synchronně v elektronickém prostředí má 

osobní počítač nebo tablet. Učitel pracující se studenty se SVP používá metody práce, které 

jsou přizpůsobené a standardizované. Online prostor poskytuje další příležitosti. Mobilní 

telefony se používají jen zřídka a pouze v případech, kdy chce student ukázat nebo udělat 

něco ze své vlastní vůle. 

- Jiné školy o nich nejsou plně obeznámeny, protože se využití technologií ve výuce stále učí. 

- Výjimečně existují akční plány, které školy implementují. Školy se studenty spolupracovaly 

na implementaci kooperativního učení pomocí nástrojů a digitálních zdrojů. Implementace 

těchto digitálních nástrojů pokračovala, prostřednictvím mentoringu a spolupráce s dalšími 

subjekty, aby dokázala efektivně fungovat ve světě nových technologií. Učitelé pořádají 

seminář o digitálním nástroji o výuce / učení a online hodnocení s následujícími cíli: 1) 

Zlepšení dovedností digitálního učení 2) Provádění metodických změn ve výukové praxi 3) 

Naučení se používat nástroje, strategie a zdroje pro digitální hodnocení 4) Objevování 

nástrojů pro rozvoj participativního a distančního hodnocení 5) Naučit se hledat, vybírat, 

recyklovat, vytvářet a sdílet digitální zdroje. 

Mezi doporučované platformy patří: 

- Office 365, MS Teams, One drive, Planner, etc. 
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- Google Classroom. Platforma se používá pro veškerou komunikaci spojenou s výukou, aby 

se zabránilo míchání několika různých typů komunikačních kanálů a platforem. Zde by byly 

informace a vzdělávání roztříštěné a ztratily by svoji účinnost. Google Classroom lze použít i 

na mobilních telefonech, ale efektivita práce je při práci na laptopech nebo PC výrazně 

vyšší 

- Dreamshaper 

Provedené rozhovory naznačují následující: 

 

Hlavní výzvou pro online učení je disciplína studenta a přilákání jeho plné pozornosti. To je 

obzvláště obtížné, pokud jde o studenty se SVP. Například domácí prostředí může působit rušivě a 

neumožňuje studentovi cítit se tak pohodlně jako ve třídě. Rodinné prostředí může zahrnovat 

vnější podněty, které narušují plnou koncentraci studenta - ostatní lidé, domácí mazlíčci, zvuky v 

pozadí, příliš chladné nebo teplé prostředí a další. Pokud jde o studenty se SVP, kteří trpí poruchou 

pozornosti, je vzdělávací prostředí velmi důležité. V tomto ohledu musí být učební software 

navržen tak, aby zaujal pozornost studenta v nejvyšší míře. Software současně musí učiteli umožnit 

sledovat chování studenta v reálném čase, vnímat jeho emoce a reakce. To zajistí efektivní 

obousměrný proces učení. 

 

Témata vzdělávání vhodná pro výuku s mobilním telefonem 

Velice často nejde v tomto ohledu o zaměření na konkrétní témata, ale o hledání informací na 

internetu o zadaných otázkách a tématech k individuálnímu úkolu, řešených v rámci výuky. Existují 

také alternativní pohledy zdůrazňující, že se můžeme zabývat všemi předměty a vzdělávacími 

tématy a využít mobilní telefon, abychom zlepšili kvalitu učení nového obsahu, reorganizovali 

koncepty, využívali hraní k posílení znalostí, komunikovali se spolužáky v rámci týmových prací 

apod. Tyto přístupy by měly zdůraznit: 

- témata související se správou obrázků, jazyků nebo experimentů 

- růst je zásadní, okořeněný trochou představivosti při revizi zavedených vyučovacích metod 

ze strany pedagogických pracovníků, stejně jako zdůraznění a podpora odpovědnosti žáků 

při vědomém a odpovědném používání těchto zařízení. Jako vhodná možnost se zdá 

zahrnout do školních programů kooperativní přístupy žáků/studentů a učitelů, kterými 

mohou obě strany růst a zlepšovat své dovednosti a schopnost vědomě a zodpovědně 

používat nové technologie 

- zohlednění dostupného výkonu používaného počítače pro danou výukovou metodu. 
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Dále jsou jako vhodné označovány následující oblasti výuky: 

Výuka teoretických konceptu v předmětech jako jsou přírodní vědy, matematika, informační 

technologie, angličtina apod.; všechny tyto předměty mohou těžit z používání herně 

orientovaného softwaru. Praktické komponenty, jak název napovídá, tj. krátké, prakticky 

orientované lekce, by měly proběhnout tváří v tvář s vysvětlením použití daného zařízení a 

softwaru. Tyto přístupy mohou být uplatnitelné také ve výtvarné či hudební výchově, biologii či 

zeměpisu. 

 

Možným přístupem je také kombinace oborů s různým režimem výuky: 

- zvukové záznamy literárních děl; videa z praktických kurzů pro profesionální obory; film 

založený na literárním díle, které je studováno ve třídě; hudební díla; fotografie pro 

výtvarné kurzy; ukázky cvičení pro sportovní třídy 

- tvorba webových projektů, které, mohou provádět jednotlivci i ve spolupráci s lidmi z 

různých částí světa, kteří díky používání webu mohou spolupracovat na úspěchu 

společného projektu 

 

Jak prezentovat témata pro využití mobilního telefonu během výuky  

 

- „Obyčejné“ aktivity na mobilních zařízeních: video lekce, prezentace, zvukový diktát, 

diskuse o problémech, sdílení didaktických materiálů, sdílení obrazovky, prezentace, video 

návod, aktivní pracovní list, komunikace mezi studenty a učiteli, použití při odpovídání na 

otázky, viz Kahoot, natáčení videí a jejich sdílení atd. 

- Telefon jako počítač: vyhledávání informací, neznámých výrazů, v cizích jazycích při hledání 

slovní zásoby, při hledání článků o určité problematice. Možnost využití k zajištění přístupu 

k elektronickým učebnicím. Propojení mobilních zařízení s projektory. 

- Krátká ukázková videa: Učitelé mohou pořizovat krátká videa, která ukazují určitý proces 

tvorby a posílat studentům nebo je integrovat do hodiny. Je to velmi užitečné, zejména na 

odborných školách. Poté lze video přidat do blogu třídy nebo ho například nahrát na 

YouTube. Nabízí se dokonce i videa s vysvětlením nebo praktický příklad experimentu 

prostřednictvím rozšířené reality (AR) 

- Rozhovor a hlasový záznam: Telefony lze použít jako hlasový záznamník ke shromažďování 

zvukových důkazů o událostech nebo k prezentaci rozhovoru či pro předání instrukcí atd. 

- Živé vysílání: Podle tématu výuky - (ať už středověká historie nebo například hudba XIX. 

nebo XX. století či sport) - učitel může být přímo na daném místě (historická budova, 
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koncertní sál nebo divadlo, muzeum, stadion) a zapnout kameru svého telefonu a vysílat. 

Například - jsme v Praze, v Národním divadle, kde měl Mozart první představení svého 

Dona Giovaniho. Bude zajímavé ukázat interiér, několik obrázků představení, udělat 

rozhovor s některými interprety nebo si poslechnout zkoušku. Myslíme si, že v takovém 

případě řeknou na tuto možnost studenti „Ano“ a rádi jí využijí. 

- Hraní: Učitelé mohou do své hodiny zahrnout prezentaci, interaktivní online hru nebo hru 

Kahoot. Hraní při výkladu některých obsahů usnadňuje studentům pochopen látky. Kromě 

toho to zahrnuje učení správného používání telefonu studentem během výuky. 

- Záznam: Krátce, v terénu mohou učitelé (a studenti) zaznamenávat obrázky, video, zvuk, 

dělat si poznámky, používat technologii GPS a mapovací software k zaznamenávání 

informací nezbytných pro jejich práci ve výuce. 

- Interaktivní lekce: ujistěte se, že lekce může být interaktivní a v reálném čase. Například, 

zejména v některých předmětech, je možné připojit přenosná zařízení v síti a využít 

adekvátní platformy / aplikace, aby bylo možné používat virtuální tabuli, kterou není nutné 

při vyplňování mazat, ale vždy poskytuje nové stránky, které lze uložit a uchovat jako 

poznámky. Tento režim by také mohl dát příležitost komunikovat přímo na tabuli se 

zúčastněnými studenty během zkoušení, přičemž by takto byla celé třídě umožněna účast 

na vyučování. 

- Spolupráce při řešení problémů: skupina studentů, kteří řeší společný problém, ale ne všem 

jsou zadány stejné části úkolu. Aby našli řešení, měli sdílet informace a případně vyjednávat 

s ostatními o sdílení pro ně důležitých informaci. 

- Žádné chytré telefony: Studenti musí při vstupu do učebny nechat chytré telefony v krabici 

a nesmí je používat během výuky. 

Technologie ve škole a životní dovednosti 

 

Můžeme rozlišit následující situace: 

- Byly přesně identifikovány životní dovednosti, které lze nejlépe procvičit pomocí ICT. Mezi 

nimi hlavně ty, které zahrnují kreativní přístup, jako je kreativita a efektivní komunikace, 

které uvádí téměř všichni respondenti 

- Podle ostatních pomáhá informační technologie budovat a rozvíjet následující životní 

dovednosti: sebeuvědomění, rozhodování, zvládání stresu. Toho je dosaženo většinou při 

zadávání projektů studentům 

- Jiní respondenti věří, že prostřednictvím ICT lze trénovat jakékoli životní dovednosti, ale 

zejména mezilidské vztahy, kritické myšlení a řešení konfliktů 
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- Práce s ICT a různými programy a aplikacemi může efektivně zlepšovat schopnost 

vyhledávání a získávání informací, získávání schopnosti prezentovat informace získané na 

dané téma, samostatnou práci či komunikaci s učiteli prostřednictvím vybrané platformy. 

Důležitou dovedností je vyhledávání a získávání informací a učení učit se. Student však také 

může dosáhnout schopnosti sebekontroly a smyslu pro povinnost a organizaci vlastního 

času 

- V souvislosti s využitím ICT je důležité vědět, jak využívat informace. Všechny životní 

dovednosti lze rozvíjet pomocí digitálních technologií, protože digitální technologie jsou 

naší každodenní rutinou, jsou součástí všeho, co děláme. Používání ICT je natolik přirozené 

a intenzivní, že téměř všechny kompetence mohou být rozšířeny, vyzkoušeny a 

procvičovány pomocí modelu výuky a učení podporovaného pomocí ICT. Používání ICT 

může hrát důležitou roli v rozvoji kterékoliv z životních dovedností, zejména využitím 

„afinity“, kterou většina studentů projevuje vůči novým technologiím. V těchto 

pandemických dobách, kterými procházíme, se význam ICT při rozvoji uvedených 

kompetencí stává ještě naléhavějším, protože nám umožňuje „přiblížit se“, pokud jde o 

komunikaci, mezilidské vztahy, empatii atd.  

- Obecné kognitivní, každodenní, sociální využití ICT je součástí rozvoje inovací ve 

vzdělávacím systému. Prostřednictvím technologie se děti učí optimálně využívat 

informace, najít nejvhodnější výukové materiály, strukturovat je a osvojit si je. ICT přitahuje 

pozornost studentů a udržuje jejich zájem a aktivitu po dlouhou dobu. Za pozitivní efekt lze 

považovat zvýšení sebeúcty a pocitu důležitosti studenta. 

- Studenti jsou vybízeni k aktivní účasti na životě školy pomocí digitálních technologií - k 

vytváření publikací pro profil na sociální síti školy; účasti v malých tematických sociálních 

skupinách, navazování přátelství a svobodné komunikovat atd. Používání digitálních 

výukových metod, které jsou přístupné a přitahují veškerou pozornost studenta - 

prostřednictvím zvuku, animace, obrazu. To umožňuje rozvíjet všechny smysly studenta. 

- Děti se SVP projevují sebevědomí a větší přizpůsobivost tím, že se učí pomocí ICT, stejně 

jako jejich spolužáci. Dítě se SVP, žijící s komunikačními omezeními, které se těžko 

vyjadřuje, využívá technologii ochotně a aktivně. Tímto způsobem komunikuje na stejné 

úrovni se svými vrstevníky. Prostřednictvím nových komunikačních technologií jsou 

schopnosti dětí se SVP viditelnější než jejich postižení.  

- ICT mohou být cestou k rozvoji životních dovedností, ale nelze opomenout mezilidský vztah 

a spolupráci mezi lidmi. 

Někteří respondenti uvádí údaje o dovednostech, které lze snadněji rozvíjet pomocí digitálních 

technologií: 
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- Zvládání stresu - student se může bavit pomocí technologie; snížit stres tím, že dělá pro něj 

zajímavé věci, cvičí své koníčky atd. 

- Emoční regulace - digitální prostředky umožňují regulovat emoce; takovou roli hrají různé 

hry, sociální sítě atd. 

- Pozitivní myšlení - sdílením dobré praxe, dobrých příkladů a zajímavých studentských 

příběhů 

- Sebeúcta - role sociálních sítí je velmi důležitá; je ale třeba dávat pozor, protože velmi často 

právě sociální sítě brání tomu, aby někteří studenti byli sami sebou; někdy ztrácejí svoji 

identitu a sebevědomí 

- Empatie - sdílením dobré praxe, dobrých příkladů a zajímavých studentských příběhů 

- Poslechové dovednosti – využití audio lekcí 

- Budování vztahů - získávání přátel prostřednictvím sociálních sítí 

- Stanovení cílů - účast v zájmových skupinách na sociálních sítích; kontakt s dalšími studenty 

s podobnými zájmy a nápady. 

Tyto dovednosti se rozvíjejí hlavně prostřednictvím digitálních prostředků a využívání sociálních 

médií a také prostřednictvím využívání informačních zdrojů, encyklopedií, online výukových 

programů, videí. Roli hraje používání videí, článků, prezentací, například videí o tom, jak mohou 

studenti zvládat a ovládat své emoce. 

Někteří respondenti uvádí, že pomocí ICT je cílová interakce/komunikace dosažena rychleji. 

Sdílíme společné zájmy, činnosti a znalosti a zároveň jsou vybrány informace a kontrolováno 

chování v online prostoru. Nejdůležitější dovednosti posilované pomocí ICT by v tomto případě 

byly následující: 

- Pozice na pracovním trhu: Někteří studenti odborného výcviku začínají téměř okamžitě 

svou kariéru. Vzhledem k důležitosti ICT na trhu je zásadní jejich správné používání. 

- Digitální gramotnost: Všichni naši studenti věří, že vědí, jak používat technologie, protože 

byly součástí jejich světa od narození. Zjistili jsme však, že jejich použití není ve většině 

případů správné; školy proto musí pracovat na výuce správného používání ICT. 

- Využívání a kontrola sociálních sítí: Bezpochyby jedno z nejznepokojivějších témat naší 

současné společnosti. Vzdělávání v oblasti správného použití této nové komunikační formy 

může zabránit problémům v současném hlubokém narušení osobních vztahů. 

- Vzdělávání o duševním vlastnictví: Jedním z nevyřešených témat současné společnosti je 

respektování duševního vlastnictví, které je ještě naléhavější, pokud jde o využívání nových 

technologií a snadný přístup k pirátství. 

Další zkušenosti respondentů: 
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- „Historie zachránce“. Tato aktivita spočívala v rozvoji výzkumné práce ve skupinách o 

charakteru historie osobnosti, podle které byly naše školy pojmenovány. Poté si studenti 

vytvořili stop-motion, který nakreslili, a následně bylo zveřejněno video, kde byl vyprávěn 

životní příběh dané osobnosti. Tento úkol rozvíjel kreativitu a skupinovou týmovou práci 

(rozvoj tolerance, dovedností v týmové práci, kreativity, vyjednávání, vedení, emoční 

inteligence) 

- Vytvoření „mindmineru“, ve kterém jsou studenti po pozorování mistrovského díla 

požádáni, aby si zapsali pocity, které v nich obraz vyvolal. Na aktivitu, jako je tato, je 

navázáno několik dovedností a studenti mají aktivitu velmi rádi a aniž by si to uvědomovali, 

rozvíjí: kreativitu, kritické myšlení, komunikaci, empatii, kontrolu emocí, interpretaci 

vlastních emocí aj.  

- „Perfect Alliance“, projekt, ve kterém tým pracuje se studenty na jejich životních 

dovednostech. Tato aktivita však zatím tyto dovednosti nerozvíjí s použitím ICT, protože 

znalost učitelů v oblasti technologií je stále poněkud zastaralá. "Plně věřím ve vytvoření 

gamifikačního procesu pro rozvoj životních dovedností, kterým by se měl řídit student na v 

dětství, na začátku školní docházky. Na střední škole, již se stimulací těchto dovedností 

začínáme pozdě”. 

Jak technologie ovlivňují schopnost studentů plánovat a samoregulovat proces učení 

Většina dotazovaných si myslí, že technologie (a mobilní technologie) posunuly studenty ve 

schopnostech plánovat a samoregulovat svůj vlastní proces učení. Student se naučil používat 

nástroje jako Kalendář Google pro připojení k online relacím z domova. Kromě toho jim používání 

platforem Virtual Classroom umožňuje organizovat své týdenní úkoly lépe. Zpětná vazba od jejich 

učitelů je navíc přímá, což pomáhá. I v případě studentů, kteří mají problém se samostatností, jsou 

pak více nadšení a samostatnější, dokážou strukturovat a plánovat své učení pomocí ICT. 

Účinnost tohoto procesu však závisí na: 

- Věku studentů a jejich morálních a behaviorálních vlastnostech 

- V případě žáků, kteří ve škole pracují spolehlivě a efektivně, přineslo použití technologie 

určitý posun. V případě žáků s horšími studijními výsledky nebo špatnou podporou 

zákonných zástupců je účinek téměř nulový, v některých případech se tito žáci ve výuce 

ztratí 

- Kombinaci agilních online nástrojů s pedagogickou prací 

Současně je nutné uvážit následující: 
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- Je obtížné dosáhnout procesu plánování a seberegulace v nových pandemických 

podmínkách, zejména u studentů se SVP. Pro děti s poruchou autistického spektra se každá 

událost, která je pro ně neobvyklá, může stát obrovskou výzvou. Výměna školního dne za 

počítač doma způsobuje poruchy a změny, které se obtížně mění. Charakter nových 

pravidel výuky by jim měl být sdělován opakovaně a nepřímo, aby bylo možné tato pravidla 

přijímat a vyžadovat bez napětí a odporu. Prostřednictvím technologie lze poskytnout 

alternativní strukturu v kombinaci s podporou profesionálů a rodiny. 

- Proces vzdělávání na některých školách probíhá synchronně v elektronickém prostředí, což 

znamená, že týdenní rozvrh je realizován formou prezenční výuky. V praxi výuka začíná v 

8.00 a studenti a učitelé realizují plánovanou online výuku pro daný den. Odpoledne pak 

mají studenti čas na vlastní přípravu. V rámci této organizace doby učení nemají studenti 

významnou svobodu v seberegulaci procesu učení jako takového. Svoboda této 

seberegulace procesu učení přichází až při zadávání projektových aktivit studentům. Ve 

škole se to děje téměř ve všech předmětech jednou za měsíc a je to efektivní pro 

motivované studenty. Bohužel v některých školách je k učení motivována pouze menšina 

studentů. Většina studentů má sklon provádět specifické úkoly; dávají přednost tomu, aby 

proces učení byl veden učitelem a na konci školního dne ukončili svůj závazek vůči škole 

- Působivé situace koexistují: Během pandemické situace některé školy používají model, 

který kombinuje synchronní a asynchronní výuku a pro každou asynchronní hodinu musí 

musí v tomto smyslu existovat důkaz o aktivitě studenta, například dodání obsahu, který 

bude ekvivalentní hodině individuální práce. V této oblasti někteří studenti nakonec dosáhli 

lepších výsledků online než těch, které vykazovali při prezenční výuce. Vyskytly se 

samozřejmě i opačné případy. 

- Někteří studenti se přizpůsobují se novým technologiím, když se je snaží využít k vytváření 

zkratek ke studiu, spíše než integrovat své dovednosti a zlepšit svůj akademický výkon a 

získávání dovedností a kompetencí. Je zřejmé, že i při tomto přístupu jsou nevyhnutelně 

nuceni zdokonalovat své digitální dovednosti i když pravděpodobně nejméně přínosným a 

nejnebezpečnějším způsobem. 

 

Dopady mobilních telefonů (a tabletů) na klima ve třídě a na samotnou výuku 

Efekty šíření mobilních telefonů a tabletů ve výuce a v rámci klimatu ve třídě jsou obecně pozitivní, 

i když mezi respondenty existují také silně protichůdné názory: 

- Efekt je pozitivní, pokud je používán v rámci kontrolovaných a jasně stanovených pravidel. 

Digitální technologie mění vzdělání. Učitelé a studenti je stále častěji používají pro účely 
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výuky a vzdělávání. Umožňují rychlé a snadné zadávání do vzdělávacího cloudu a využívání 

webových zdrojů na pomoc studentům a učitelům. Zvyšují zájem a koncentraci. Pokud je 

tedy používání telefonu povoleno a podporováno učitelem, aby napomohlo procesu učení, 

je telefon nepostradatelným nástrojem učení. Studenti se v tomto prostředí cítí dobře a 

dokonce i ti studenti, kteří nejsou obvykle aktivní, se stávají aktivními účastníky procesu 

učení. To je jedna z výhod používání telefonu v procesu učení. Ale toto použití musí být 

kontrolováno a řízeno učitelem. V tomto ohledu je nejprve nutné, aby učitelé získali lepší 

digitální dovednosti pro používání telefonů pro vzdělávací účely jako didaktického a 

učebního nástroje. Tím se zabrání tomu, aby používání mobilních telefonů snižovalo 

disciplínu a pozornost studentů ve výuce. Pokud student při výuce píše na svůj osobní 

sociální profil, sdílí, lajkuje, komentuje, pak je orientace na výuku zcela ztracena. 

- Ukázalo se, že používání vybavení, jako jsou chytré telefony, tablety nebo osobní počítače, 

je velmi obohacující pro rozvoj třídních aktivit, které jsou pak pro studenty atraktivnější. 

Úroveň pozornosti studentů bude vždy souviset se zájmem a dynamikou, kterou lze ve 

třídě takto vytvořit. 

- Praxe používání telefonů v procesu učení není běžná. Vhodnou lekcí pro používání telefonů 

je výuka cizích jazyků, kde studenti hledají vhodné materiály k překladu a sdílení je s 

ostatními; telefony se také používají na hodinách výtvarné výchovy, kde studenti 

vyhledávají a analyzují. V některých případech však používání mobilních telefonů přináší 

studentům problémy ve vztazích - pomluvy, nelegální fotografie atd. 

- V zásadě není ve většině případů používání mobilních telefonů ve třídě povoleno. V 

některých třídách však učitelé povolují používání mobilních telefonů, aby povzbudili 

studenty k hledání aktuálních informací o konkrétním předmětu nebo k přípravě krátké 

prezentace. V těchto případech někteří studenti nejprve zkontrolují své osobní profily na 

sociálních sítích; napíšou komentáře; lajkují nebo sdílejí obsah a až poté se věnují zadání. 

To je odvádí od úkolu a jeho dokončení vyžaduje více času. Samozřejmě existují studenti, 

kteří si osvojili digitální dovednosti do té míry, že je nerozptylují jejich osobní profily na 

sociálních sítích, ale soustředí se na úkol stanovený učitelem. Aby všichni studenti mohli 

během procesu učení volně používat své mobilní telefony pro vzdělávací účely, je nutné 

aktivně podporovat tento typ digitální gramotnosti. 

- V reálné třídě nesmějí studenti během hodiny používat své telefony, protože začínají 

používat své mobilní telefony k aktivitám mimo školu - např. hraní her, chatování, 

komunikace s ostatními studenty během procesu učení atd. Velmi vzácně mohou během 

výuky používat telefony - např. vyhledávat informace na internetu, ale jen do určité míry. 

- Méně vzájemné osobní komunikace mezi studenty, izolace některých studentů, 

prohlubování introvertní povahy, neschopnost řešit dané problémy osobně, falešná 
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statečnost (snadněji psát než říkat osobně). I toto může být efekt nadměrného používání 

telefonů při výuce. 

- Mobilní telefony nejsou přínosné; ve vztazích mezi studenty je zasílání zpráv navzájem 

poměrně časté; většina problémů, které máme ve vztahu k „disciplinárním procesům“, je 

výsledkem komunikace na sociálních sítích a zasílání nevhodných zpráv. Mobilní telefony 

jsou tedy negativní pro výuku i klima třídy. Jejich využití může být určitě zajímavé v 

kontextu výuky z domova. S mobilním telefonem se ztrácí úroveň pozornosti vyžadovaná 

ve třídě; Myslíme si, že studenti ztrácejí díky mobilnímu telefonu pozornost, a proto je pro 

výuku nevidíme jako přínosné. 

- Pokud se smartphone již v minulosti stal rozšířením našeho těla, nyní je ve skutečnosti 

orgánem. I ve třídě se mnoho studentů nikdy neoddělí od mobilních telefonů a během 

hodiny je nepřetržitě používají, často spolu chatují prostřednictvím sociálních sítí, čímž 

snižují práh pozornosti a omezují aktivní a produktivní účast na hodině učitele, který se 

příliš často ocitá v situaci, kdy mluví sám se sebou celé hodiny.  
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SVP A DIDAKTIKA  

 

Příčiny sociálního znevýhodnění studentů se SVP 

Mnoho zdrojů spojuje SVP s nedostatečným vzděláním rodičů, nezaměstnaností v rodině, 

nedostatečnou kontroly, nízkými měsíčními příjmy, závislostí na sociálních dávkách apod. S těmito 

jevy klesá také motivace učit se. Chudoba v podobě nezaměstnaných rodičů nebo pouze 

příležitostně zaměstnaných má za následek, že ve většině z těchto rodin nemá vzdělání hodnotu. 

Podobně u studentů s jiným mateřským jazykem a odlišným kulturním prostředím. 

Jistě existují i případy znevýhodnění vlivem určitých nemocí - fyzických a/nebo duševních. 

Znevýhodnění vyplývá z deficitů těchto dětí podle charakteru nemoci. Velký problém je nízká 

úroveň sebepoznání týkajícího se jejich duševního zdraví, v kombinaci s rodinou bez silné 

struktury. 

Obecněji řečeno, SVP je často výsledkem jakéhosi globálního jevu: nízkého vzdělání v rodině, 

nízkých očekávání do budoucna či nejistoty zaměstnání. Děti tento přístup nakonec reprodukují. 

 

„Nejdůležitější” životní dovednosti pro studenty se SVP 

Někteří respondenti uvádí, že všechny životní dovednosti lze považovat za cíle, jejichž dosažení je 

možné ovlivnit, aby se zlepšila aktivní, vědomá a dobrovolná účast na výuce. Vyjádřené názory 

však uvažují také o následujícím: 

- Dvě dovednosti jsou považovány za základní: mezilidské vztahy a zvládání stresu, protože 

ovlivňují sociální nepohodlí a následně předčasné ukončení školní docházky. Kromě toho 

tyto dovednosti nakonec vytvářejí dopad, i když s různým stupněm výskytu, na všechny 

ostatní životní dovednosti. Děti se sociálním nepohodlím mohou trpět neschopností 

vztahovat se k ostatním, a proto by bylo nezbytné, aby jim bylo možné pomoci rozvíjet 

dovednosti potřebné ke zlepšení této kompetence a samozřejmě i další (také efektivní 

komunikace, sebeuvědomění, empatie a zvládání emocí, stejně jako v menší míře kritické 

myšlení). Druhou základní a obtížnější dovedností, s níž je třeba se vypořádat, je zvládání 

stresu a všechny ostatní dovednosti spojené s touto schopností (například schopnost 

„rozhodování“, „řešení problémů“, kreativita a kritický přístup). Tento faktor může vyvolat 

jevy frustrace, které mohou vést děti k rozvoji pocitu nesnášenlivosti vůči škole a v 

nejzávažnějších případech dokonce k jevu předčasnému ukončení školní docházky. 

Pomáhat dětem rozvíjet schopnost lépe zvládat kritické okamžiky může být důležitou 

strategií, v některých případech rozhodující, pro podporu účasti ve škole a omezení 

fenoménu pocitu opuštění. 
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- Kompetence efektivní komunikace a kompetence v mezilidských vztazích. Podpora 

důležitosti spolupráce a ducha týmové práce jako rozhodujících faktorů pro úspěch 

každého se jeví jako základní hodnoty, které mají být vštěpovány studentům. Opatření, 

jako je podpora skupinové práce, společné projekty atd. 

- Studenti jsou motivováni a získávají sebevědomí, když vytvářejí skutečný produkt. Takto se 

budují dovednosti, jako je kreativita, kritické myšlení, řešení problémů, rozhodování apod.. 

Odborné vzdělávání pomáhá tyto dovednosti získat, když se studenti učí a pracují; na svém 

vlastním produktu, může to být projekt, ale i skutečný produkt, který se realizuje v praxi; 

jsou řešeny hmatatelné problémy a jsou vybrána řešení kontextu práce v týmu 

- Rozvoj emoční inteligence prostřednictvím mimoškolních a neformálních forem učení. 

Takto je rozvíjeno sebeuvědomění, komunikace a vztahy s ostatními lidmi či zvládání stresu 

- Zvýšení sebeúcty a dovednosti učení, protože tyto dovednosti obecně ovlivňují nejen školní 

neúspěch, ale i další oblasti života. 

 

Využití mobilních zařízení při výuce a motivaci ke studiu 

Na toto téma existují mezi respondenty různé názory: 

- Používání mobilních telefonů pro školní účely je velmi inovativní nápad. Umožní studovat v 

příjemném a známém prostředí. Tím se sníží počet předčasných odchodů studentů ze 

školy, protože studenti budou mít možnost studovat na dálku, i v případech, kdy nejsou 

doma. Studenti budou neustále připojeni k výukovému prostředí prostřednictvím 

mobilních telefonů. 

- Je to možné, protože tímto způsobem výuky student čelí menší konkurenci a srovnání s 

ostatními studenty, které ho často může demotivovat. 

- Telefony mohou být nyní velmi užitečné pro použití řady velmi zajímavých aplikací, jako je 

Kahoot, Mentimetr, různé online pedagogické hry atd., které studenti obvykle rádi 

používají. 

- Motivace se zvyšuje, ale ne u každého, protože mnoho z těchto dětí nemá základní digitální 

kompetence a tento nedostatek je může odradit. I když každý může a má zájem učit se s 

využitím telefonu, neexistuje způsob, jak eliminovat všechna rizika předčasného 

ukončování školní docházky, protože v naší zemi jsou hlavní důvody socioekonomické. 

- U studentů, kteří mají sociální problémy používání mobilních telefonů / tabletů ve výuce na 

jedné straně podpořilo větší motivaci ke studiu, ztotožnění se se zařízením, se kterým 

studenti běžně volají nebo posílají zpráv k činnostem, pomocí kterých mohou také 

studovat. Na druhé straně tato příležitost vedla plaché a málo participativní studenty ke 
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zvýšení ostýchavosti a v některých případech byla prohloubena míra nedostatečné 

spolupráce. 

- Použití nebo přístup k jakémukoli zařízení není zárukou motivace ke studiu, protože tato 

skutečnost bude záviset na dalších již zmíněných faktech, jako jsou: vlastní studijní návyky, 

význam, který jejich rodiny studiu přisuzují, míra péče rodičů, výchovné strategie rodičů 

apod. Pokud jde o používání telefonu, ideální možností by bylo, kdyby se studenti mohli 

připojit a plnit své úkoly pomocí jiného zařízení (tablet nebo počítač, protože jejich velikost 

a funkce je pro výuku vhodnější). Před lockdowny existovala tendence závislosti studentů 

na telefonu a sociálních sítích, po těchto lockdownech a při realizaci online výuky je jejich 

závislost tím hlubší a ovlivňuje vyšší počet studentů. Proto také vzrostl výskyt negativních 

jevů (nedostatek pozornosti a soustředění, potíže s učením, nedostatečné studijní návyky a 

odpočinek, rodinné problémy, šikana atd.). 

- V případě těžkostí souvisejících s dyslexií nebo psaním by mohlo použití technologií pomoci 

a motivovat studenty při plnění školních úkolů. 

- Použití telefonu může mít jen malý účinek, další faktory jsou důležitější.  

- Mobilní telefon není řešením. Výuka pomocí mobilních telefonů nemůže pomoci vyřešit 

případné předčasné ukončení školní docházky. 

- Záleží na povaze studenta a typu problému. Někteří studenti se speciálními vzdělávacími 

potřebami měli prospěch z využívání informačních technologií, čímž podporovali své 

schopnosti učení a dovednosti. Existuje však mnoho případů, u nichž použití technologií 

omezilo odhodlání a touhu držet krok s využívanými programy a vzdělávacími cíli. Tento 

trend vedl ve vzácných případech k opuštění školy, a to i díky pandemii a jejím 

psychologickým dopadům na studenty a žáky. Proto technologie a především způsob, 

jakým jsou používány, vedou k mnohem většímu odstupu než přítomnost ve škole. 

- Mobilní telefon je faktorem odvádějícím pozornost, lze jej použít, pouze pokud ve třídě 

nemáte k dispozici počítač. 

 

Používání mobilních zařízení k omezení škod způsobených sociálními problémy studentů 

Dotazované školy nemají otestovány žádné programy ani konkrétní zkušenosti, které by pomohly 

studentům se sociálními problémy pomocí využití mobilních zařízení. Ve skutečnosti školy: 

 

- používají mobilní telefon pouze jako pomůcku při výuce 

- zapůjčují elektronická zařízení studentům s cílem snížit potenciální škody způsobené 

případnými ekonomickými nerovnostmi 
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- uskutečnily několik přednášek za účasti například zástupců místní policie mentora pro ICT 

určeného pro školu, psychologů apod. V rámci těchto přednášek byl sledován následující 

obsah: Správné používání telefonních zařízení a sociálních sítí; Problémy a nebezpečí 

plynoucí z nedostatečného používání mobilních telefonů a sociálních sítí; Právní 

odpovědnost vůči nezletilým osobám při šíření obrazu a videa s nevhodným obsahem; 

Kyberšikana; Zabezpečení sítě atd. 

- poskytují lekce, ve kterých vysvětlují, jak používat digitální platformy, poskytují 

jednoduché, ale účinné údaje o tom, jak sledovat a komunikovat během distančního 

vzdělávání, ilustrují krok za krokem, co dělat jak se připojit a kde a jak zobrazit úkoly, 

známky, komunikaci a zasílání dokumentů včetně odevzdávání úkolů 

- osvojují si vzdělávací metody, které jsou aktuální, poutavé a interaktivní, ve snaze zapojit 

studenty do výuky a učinit studium příjemnějším a méně únavným. Vše bylo zaměřeno na 

podporu účasti a docházky do školy ze strany studentů. 

 

Používání mobilních zařízení k rozvoji životních dovedností 

Na mnoha školách nejsou zkušenosti s používáním mobilních telefonů k rozvoji životních 

dovedností studentů. 

V ostatních případech bylo naznačeno, jaké dovednosti se trénují pomocí mobilního zařízení: 

kreativita, efektivní komunikace, mezilidské komunikační dovednosti, sebeuvědomění, kritické 

myšlení, rozhodování. Smartphony jsou používány především ke správě sociálních sítí, skupinových 

konverzací a her, takže je pomocí nich možné zlepšit komunikační dovednosti. 

Zkušenosti s rozvíjením životních dovedností u studentů ukazují, jak jsou studenti schopni rozvíjet 

větší samostatnost, vykonávat osobní nebo skupinovou práci a komunikovat s menšími úzkostmi, 

zvládat stres lépe a rozhodněji. 

V některých případech respondenti také uvedli jiné kompetence než životní dovednosti, jako je 

učení a řízení času nebo vyhledávání a získávání potřebných informací pro vzdělávání a plnění 

zadaných úkolů. 
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ZÁVĚR 
 

Průzkum prováděný prostřednictvím rozhovorů měl za cíl získat zpětnou vazbu v mnoha aspektech 

souvisejících s projektem 4GDP. 

Dotazovaní ve skutečnosti poskytli svůj pohled na využívání technologií ve výuce a také konkrétní 

odkaz na možná použití zařízení, jako jsou mobilní telefony a tablety. Je zřejmé, že tato otázka je 

aktuální vlivem mimořádných událostí spojených s Covid-19, které v posledním roce 

exponenciálně zvýšily používání technologií obecně a zejména mobilních telefonů ve výuce, často 

však přibližným způsobem. V tomto ohledu si stěžují, že přechod k intenzivnímu využívání 

technologií způsobený zablokováním a omezením výuky tváří v tvář nebyl doprovázen školením 

učitelů a studentů v používání technologií a že nedošlo k funkční metodický přístup k vědomému a 

cílenému využívání těchto technologií. 

Zejména používání technologií a mobilních telefonů v didaktické oblasti bylo spojeno s různými 

tématy, která jsou zahrnuta do projektu 4GDP, a to: 

a. vztah mezi technologiemi a učením, rovněž s ohledem na studenty se speciálními 

potřebami 

b. identifikace životních dovedností považovaných za nejvhodnější pro řešení fenoménu 

předčasného ukončování školní docházky a možnosti jejich učení prostřednictvím výuky 

využívající technologie. 

Pokud jde o první bod a), závěry, které se objevily, nás vedou k potvrzení následujícího: 

- Upřednostňované a citované nástroje jsou ty, které během pandemie obecně podporovaly 

sdílení znalostí v mnoha odvětvích. MS Teams, Gsuite a další platformy, které propojily lidi 

za účelem sdílení znalostí, dokumentů, prezentací atd. Tyto aplikace však nejsou vždy plně 

použitelné prostřednictvím mobilních technologií, a to z hlediska problémů souvisejících s 

funkčností, ale také s velikostí obrazovky apod. Používání mobilních technologií pro výuku 

je obecně oceňováno, ale musí být také doplněno odpovídajícím školením pedagogických 

pracovníků. Zatímco znalost práce studenta s digitálními nástroji je důležitá, což ho činí 

atraktivnějším; na druhé straně je tím student rozptylován. Proto se doporučuje používat 

mobilní telefony pro domácí výuku, úkoly a procvičení látky. 

- Témata, která lze pomocí technologií rozvíjet, jsou nejrůznější, ale rozhodně se objevují 

příklady, kterým vždy musí předcházet osobní výuka ve třídě 
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- Způsobů, které je třeba upřednostňovat, je opravdu mnoho: od interaktivních lekcí, 

spolupráce při řešení problémů, krátkých ukázkových videí (zvláště užitečných ve školách 

odborného výcviku) až po přenos osobně řízených aktivit (prezentace, video lekce, atd.) 

- Účinek technologií závisí na dřívějších znalostech o jejich využívání; ovlivňují výrazně jiným 

způsobem studenty se speciálními potřebami oproti studentům, u nichž se jejich rodiny 

podílejí na jejich akademickém rozvoji. 

S ohledem na tuto oblast šetření se ukazuje, že děti se SVP projevují sebevědomí a větší 

přizpůsobivost tím, že se učí pomocí ICT, stejně jako jejich spolužáci. Dítě se SVP, žijící s 

komunikačními omezeními, které se těžko vyjadřuje, využívá technologii ochotně a aktivně. Tímto 

způsobem komunikuje na stejné úrovni se svými vrstevníky. Prostřednictvím nových 

komunikačních technologií jsou schopnosti dětí se SVP viditelnější než jejich postižení.  

V souvislosti s výše uvedeným bodem b), se respondenti domnívají, že potenciálně všechny životní 

dovednosti lze stimulovat pomocí technologií, dokonce i pomocí mobilních zařízení. Nejoblíbenější 

životní dovednosti jsou tvořivost a mezilidská komunikace. Pro studenty se speciálními potřebami 

je to pak zvládání stresu a všechny dovednosti pro mezilidské vztahy, protože ovlivňují úroveň 

sociálního nepohodlí a následně pravděpodobnost předčasného ukončení školní docházky. 

Obecněji lze konstatovat, že hlavní výzvou pro online učení je disciplína studenta a upoutání jeho 

plné pozornosti. Pokud jde o studenty se SVP, kteří trpí poruchou pozornosti, je velmi důležité 

vzdělávací prostředí. V tomto ohledu musí být učební software navržen tak, aby zaujal pozornost 

studenta v co možná nejvyšší míře. Software současně musí učiteli umožnit sledovat chování 

studenta v reálném čase, vnímat jeho emoce a reakce. To zajistí efektivní obousměrný proces 

učení. 

 

 


