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ÚVOD 

 

Obor školství prošel za několik posledních let přeměnou a stále prochází. Do učebního 

procesu pomalu nastupovaly počítače a to nejenom na úrovni administrativy a vedení 

školy, ale počítač pomalu vešel a zakotvil i ve vyučovacích hodinách. Učitelé ho využívají 

pro své přípravy i jako zprostředkovatele svých slov a myšlenek. Proč ho tedy nevyužít 

jako zprostředkovatele učebnice, na kterou jsme donedávna byli zvyklí v papírové 

podobě. 

„…digitální technologie umožňují dělat věci jinak a umožňují dělat věci, které bychom bez 

nich dělat nemohli…“ (1)  

Ondřej Neumajer 

Někteří učitelé byli a jsou zvyklí vyhledávat si spoustu pomocných materiálů (audia, videa, 

obrázky, tabulky apod.) a pouštět je žákům při hodině jako doprovod výkladu. Proč tedy 

nepoužívat učebnici, která nám to nabízí „all inclusive“? Jsou takové vůbec na trhu? 

Je  možné vytvořit multimediální učebnici, která by vyhovovala učitelům i žákům? 

Multimediální učebnice mohou být prostředkem, jak si dnešní děti získat a efektivněji jim 

přiblížit probíranou látku. Děti jsou zvyklé vyhledávat pouze zábavu, téměř odmítají dělat 

věci, které jim, podle nich, nepřináší žádnou radost a žádný smysl. Jsou zvyklé obratně 

pohybovat se na internetu, hrát zábavné hry, využívat rozmanité druhy počítačové 

techniky, pouštět si videa a poslouchat hudbu. Multimediální učebnice by jim tedy mohly 

nabídnout všechny tyto aktivity a využít tak jejich znalost práce s elektronikou a médii. 

V dnešní době jsou počítače a počítačová zařízení na takové úrovni, že by se měl učitel 

této realitě přizpůsobovat a hledat stále nové a přínosné využití pro výuku. Pro dnešní 

děti je počítač běžnou součástí života. Učitel je mnohdy v  postavení, že jeho zkušenost 

či zběhlost v této oblasti je na menší úrovni, než má žák, kterého právě vyučuje. Existuje 

mnoho školení a rekvalifikačních kurzů, které mohou tuto bariéru mezi učitelem a žákem 

odbourat, ale není výjimkou, že učitelé se nechtějí nebo se nemohou těchto školení 

zúčastňovat. V našem školství je ještě stále mnoho starších kantorů, kteří si myslí, 

že počítač ve svém životě zkrátka nepotřebují a myslí si, že potřebovat nebudou. 

Vystudovali a pracovali v době, která práci s počítačem jednoduše nevyžadovala. 
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S technickým pokrokem se zvyšují nároky na kvalifikaci učitele v oblasti počítačové 

techniky. Ve své praxi jsem se setkala s několika učiteli, kteří se právě zařazení počítače 

do výuky zuby nehty vyhýbají, mají své zažité a praxí ověřené postupy a metody výuky a 

ty používají. A samozřejmě nemůžeme říct, že jsou špatné, jsou jen poněkud zastaralé. 

Dnešní žáci, kteří jsou zvyklí s počítačem, mobilem nebo tabletem dokonce i usínat, může 

tato podoba výuky poněkud nudit nebo ne tak intenzivně vtáhnout do výuky.  

Pojďme tedy prostřednictvím této práce prozkoumat strukturu a komponenty některých 

multimediálních učebnic. Podíváme se na práce některých autorů, kteří se zabývali 

problematikou multimediálních učebnic. Existuje množství nakladatelství, která 

se zabývají tvorbou a vydáváním multimediálních učebnic pro všechny stupně škol. Nás 

budou zajímat učebnice, které se zaměřují na žáky prvního a druhého stupně základních 

škol.   Součástí této práce bude nejen porovnání kladných a záporných stránek požívání 

klasické tištěné a multimediální učebnice, ale i to, co musí dle ministerstva školství 

splňovat multimediální učebnice. V praktické části se také podrobněji zaměříme 

na analýzu a strukturu vybraných multimediálních učebnic a jejich komponentů. 

V práci se budeme také zabývat problematikou zavádění počítačové techniky do škol 

v minulosti. Naším vybraným vzorkem respondentů jsou aktivní učitelé, z nichž někteří 

tímto celým procesem od začátku prošli. Chtěli jsme tak přiblížit jejich cestu k dnešnímu 

plnohodnotnému využívání počítače.  Naši respondenti budou pracovat s multimediálními 

učebnicemi a na základě rozhovorů s nimi se pokusíme zjistit názor aktivního učitele 

na dané učebnice.  



 1 SOUČASNÉ POHLEDY NA STRUKTURU A FORMY MULTIMEDIÁLNÍCH UČEBNIC 

 4 

1 SOUČASNÉ POHLEDY NA STRUKTURU A FORMY MULTIMEDIÁLNÍCH UČEBNIC 

V současné literatuře, elektronické i tištěné, se setkáváme s výrazy multimediální, 

interaktivní a elektronická učebnice. Často se tyto pojmy svým použitím překrývají, 

či ztotožňují. Na začátku by bylo vhodné jednoznačně vymezit tyto pojmy a určit, zda 

spolu vůbec souvisejí.  

Pojmem multimediální se zabývala Michaela Elgrová ve své diplomové práci „Kritéria 

výběru multimediálních učebnic“. V práci vyložila pojem multimediální výuka jako „výuku, 

při níž jsou využívány materiály kombinující text, tabulky, grafy, obrázky, animace, videa 

apod.“ (2)  Při výkladu se opírá o samotný jazykový význam slova a o definice dostupných 

slovníků. Pedagogický slovník (Průcha, Walterová, Mareš) definuje pojem multimediální 

metoda: „vyučovací metoda, při níž se používají různá komunikační média, např. počítač, 

výukový film, magnetofon, tištěné materiály aj.“ (3)  V dnešní době se nám může zdát tato 

definice jako zastaralá, poněvadž např. magnetofon se pomalou vytrácí ze školních tříd 

i kabinetů a používají se různé podoby počítačových přehrávačů médií. V článku Současné 

trendy v tvorbě multimediálních učebnic charakterizují autoři multimédia jako audio 

a video data, text, obraz apod. (4). Můžeme se tedy o tyto definice opřít a zkombinovat je, 

protože se shodují v pojetí multimédií jako něčeho, co rozšiřuje žákovy obzory ve výuce. 

Informace jsou podávány různou formou – obrázky, tabulkami, audiem, videem, textem, 

mapou apod.  

Výraz multimediální učebnice charakterizoval J. Krotký ve své disertační práci jako 

elektronickou formu tištěné verze učebnice, která je doplněna multimediálními prvky, 

které nelze použít v její tištěné verzi (5). Multimediální učebnice je tedy chápána jako 

elektronická učebnice, která obsahuje klasický text, který by měla, nebo má klasická 

tištěná učebnice, ale je obohacena o multimediální prvky. Všimněme si, že žádná definice, 

či charakteristika multimediálních prvků nezahrnuje konečný výčet prvků, které učebnici 

doplňují. V dříve zmíněném článku autorů Krotký, Kocur zařazují k multimediálním 

prvkům také 3D zobrazení a prostorový zvuk (vícekanálová projekce zvuku) (4).  Používání 

multimediální učebnice s sebou nese nároky na vybavení škol a odborných učeben 

v podobě počítačů, tabletů, interaktivních tabulí nebo jiných zařízení, které jsou schopny 

multimédia zobrazit a přehrát.  
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Multimediální učebnice mají za cíl zlepšit kvalitu a efektivitu výukového procesu 

prostřednictvím multimediálního obsahu. Autoři článku e-Textbooks: Types, 

Characteristics and Open Issues předkládají tři podstatné přednosti multimediálních 

učebnic oproti klasickým tištěným. Jsou to: 

 menší náročnost na prostor a hmotnost; 

 snadné zálohování a výměna; 

 snadná aktualizace (6). 

Pojem interaktivní učebnice charakterizuje také nakladatelství Fraus na svých 

internetových stránkách. Mluví o nich jako o učebnicích, které „vycházejí z tištěných 

učebnic a obohacují je o multimediální materiály – audionahrávky, videa, obrázky, 

mezipředmětové odkazy, internetové odkazy, přidané dokumenty a interaktivní cvičení 

v podobě kvízů, testů, křížovek a dalších.“ (7) Je to propagace k nákupu těchto 

interaktivních učebnic. Ve své podstatě se shoduje s již dříve zmíněným chápáním 

multimediální učebnice. Interaktivita je důležitých prvkem samotné multimediální 

učebnice (4) a je s ní úzce svázána (5).   

Termín elektronická učebnice uvádí české nakladatelství Alter a na internetových 

stránkách ji charakterizuje jako elektronickou verzi tištěné učebnice. Tato verze 

je obohacena o elektronickou obdobu manuálního psaní poznámek, zvýrazňování, 

podtrhávání a vyhledávání v textu učebnice (12). 

Ondřej Neumajer (1) rozšiřuje pojmy elektronická, multimediální a interaktivní učebnice 

ještě o pojem digitální učebnice. Mluví o jakémsi vlastním „ideálu“ digitální učebnice, 

charakterizuje ji jako: „počítačovou aplikaci, která umožňuje dotykovým způsobem 

procházet multimediální a interaktivní knihu, která propojuje tradiční čtení, poslech, video 

a animace s možnostmi interaktivních prvků jako jsou hypertextové odkazy, interaktivní 

grafy, simulace, propojení s internetovými zdroji a nejlépe i sociálními sítěmi určenými 

pro učení.“ Jako běžný jev bere Neumajer vkládání poznámek, sdílení informací 

s ostatními žáky a získávání zpětné vazby (1). 

Web PC mag uvádí, že elektronická učebnice je vzdělávací kniha v elektronické podobě 

(13). Na webu Chegg books se můžeme dočíst, že jejich elektronické knihy jsou média, 

která spojují klasickou učebnici s nástroji podporujícími produktivnější učení (14). 
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Podobných popisů elektronických knih najdeme v internetových zdrojích velké množství. 

Často jsou to charakteristiky vlastních produktů jednotlivých nakladatelství a definice jsou 

doprovázeny slovy (nejlepší, kvalitní, nejnovější apod.). Těmito hodnoceními chtějí 

nakladatelství zaujmout a přivést potenciální zákazníky právě k jejich produktům. 

V zahraničí najdeme elektronické učebnice pod označením eletronic textbooks (e-

textbooks). 

Pojmy multimediální, interaktivní, elektronická i digitální se vztahují k učebnicím 

používaných hlavně prostřednictvím počítačů, notebooků, interaktivních tabulí 

a podobných zařízení. Jak již uvedla M. Elgrová, většina definic těchto výrazů zní obdobně 

a popisuje srovnatelné produkty (2)(1). Jak ona v diplomové práci, tak i my budeme 

používat označení multimediální učebnice. 

Strukturu současné moderní multimediální učebnice uvádí Ondřej Neumajer v článku 

Ideál elektronické učebnice (1). Nečerpá z konkrétních zdrojů, ani nejmenuje autory, kteří 

by se zabývali otázkou, jak má vůbec multimediální učebnice vypadat, ale sám si vytyčil 

vlastnosti ideální učebnice. Píše o tom, že multimediální učebnice by měla splňovat 

tradiční didaktické požadavky. Dále by měla mít tyto vlastnosti: 

 kombinace učebnice a pracovního sešitu – obsahuje výkladovou, 

procvičovací a testovou část; 

 multimediální a interaktivní charakter; 

 možnost fulltextového vyhledávání1; 

 finanční dostupnost a snadná školní multilicence; 

 provázanost se školním on-line vzdělávacím prostředím (př. Moodle); 

 nezávislá na platformě; 

 podporuje aktivizaci žáka, podněcuje jeho zájem o objevování; 

 spolupráce a sdílení (př. sociální sítě); 

 vkládání poznámek a propojení s dalšími on-line nástroji; 

                                                
1
 Fulltextové vyhledávání – vyhledávání v databázích pomocí výrazů na základě porovnávání hledaného 

slova se slovy v databázi. Tyto databáze jsou již předem tvořeny na základě indexace, která umožňuje rychlé 

vyhledávání (15).  
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 poskytování zpětné vazby, analýza výsledků žáka; 

 přístup k učebnici kdykoliv a odkudkoliv (1). 

Neumajer se zabývá skutečností, že moderní elektronická učebnice nemůže vzniknout 

pouze pouhým přenosem papírové učebnice do digitální podoby. Domnívá se, že takové 

používání počítače je nerentabilní a zbytečné. Můžeme tím rozumět to, že počítač 

v tomto případě nemůže sloužit pouze jako schránka na text, podobně jako obal knihy (1).  

1.1 TECHNOLOGICKÁ TRANSFORMACE VZDĚLÁVÁNÍ PODLE PRENSKÉHO 

Záležitostí ohledně integrace technologií do školy a výuky se zabýval americký odborník 

na budoucí vzdělávání a propojení techniky s výukou Marc Prensky (16). V článku Shaping 

Tech for the Classroom (17) definuje 4 úrovně integrace technologií ve škole. Tuto studii 

podrobně rozebral Bořivoj Brdička ve své zprávě Technologická transformace vzdělávání 

podle Prenského (18) .  

 „Nahodilé pokusy“ („Dabbling“) 

V této fázi škola používá technologie velmi sporadicky, bez jakéhokoli plánu 

a přípravy. Škola disponuje vybavenou počítačovou učebnou či interaktivní tabulí, 

ale je málo kvalifikovaných učitelů, kteří s touto technikou umějí zacházet, a tudíž 

se při výuce využívá minimálně. Pro zařazení technologie do výuky neexistuje 

jednotná idea (17) (18). 

 „Staré cíle starými metodami“  („Old things in old ways“) 

V druhé etapě se nové technologie používají do stávajících existujících postupů. 

Prensky to popisuje na příkladu, kdy se do knihy, která byla vytištěna pomocí 

Gutenbergova knihtisku, domalovávaly obrázky ručně. Staré věci jako jsou 

například testy, texty a obrázky přenášíme do digitální podoby, ale efekt je stejný 

jako při čtení rukopisu nebo prohlížení obrázků v tištěné učebnici. Přinášejí pouze 

jednodušší a snadnější cestu k jejímu obsahu. V této fázi popisuje i efekt, kdy staré 

používání nových technologií vede k zákazům, blokování a kontrole. Stále se zde 

vyskytuje snaha o co největší řízení edukačního procesu (17) (18).  
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 „Staré cíle novými metodami“  („Old things in new ways“) 

Stále dodržují staré, generacemi ověřené cíle výuky. Pomocí nových technologií 

(např. různé digitální simulace jevů, animace a výukové hry) se žák vžívá do role 

jakéhosi experimentátora. Sám vyvozuje závěry, ať už metodou pokus – omyl, 

či moderní metodou řešení problémů. Vytrácí se zde klasický model, kdy učitel 

předává žákovi již hotové poznatky (17) (18). 

 

 „Nové cíle novými metodami“ („New things in new ways“) 

Nově rodící se děti nazývá M. Prensky digitálními domorodci a učitele digitálními 

imigranty, mezi nimiž je jakási bariéra, která způsobuje komplikace ve výchově 

dítěte 21. století. V konečné fázi transformace je tedy důležité, aby digitální 

imigranti pochopili, že pro digitálního domorodce je počítač nedílnou součástí 

života a že dokáže řešit problém použitím digitální technologie zcela přirozeným 

způsobem. Je nutné hledat nové cesty, nové metody, nové cíle a nové hodnocení 

v procesu výuky. Stále se budou rodit noví digitální domorodci. Učitelé budou vždy 

v pozici digitálního imigranta. Je tedy potřebné vtáhnout žáka do procesu tvorby 

výuky tak, aby učitel skloubil své znalosti pedagogické s žákovými znalostmi 

technologií (17) (18). 
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1.2 MULTIMEDIÁLNÍ VERSUS TIŠTĚNÁ UČEBNICE 

Tabulka 1: Srovnání papírové a multimediální učebnice (6) 

Zdroj: vlastní zpracování dle (6) 

Tabulka č. 1 ukazuje porovnání tištěné verze učebnice a učebnice multimediální, které 

provedl tým autorů HeeJeong J. Lee, Chris Messom a Kok-Lim A. Yau (6). Komparace 

proběhla v rámci 4 vlastností, jež vykazují obě formy učebnic. Můžeme se přesvědčit, 

že multimediální učebnice má ve sledovaných charakteristikách a funkcích lepší 

a rozmanitější hodnocení. Tištěná verze učebnice nám může dle autorů nabídnout pouze 

dva typy struktur -  text a obrázek. Samozřejmě můžeme namítnout, že v papírové 

učebnici najdeme i další objekty jako jsou např. tabulky, odkazy na rejstřík či další 

publikace. Pohybujeme se však pouze v rovině textu. Kdežto učebnice multimediální 

Charakteristika 

a funkce 
Papírová učebnice Multimediální učebnice 

Typy obsahu 

Text 

Obrázek 

Text 

Obrázek 

Audio 

Video 

Virtuální realita 

Snadnost 

aktualizace 

Nižší 

Obsah může být zastaralý; nové 

vydání vyžaduje značné investice 

(příprava, tisk, distribuce) 

Vyšší 

Obsah může být aktuálnější; 

digitální aktualizace nevyžaduje 

velké investice a distribuce 

je méně finančně náročná. 

Přístup 

k odkazům 

Těžší 

Uživatelé mohou hledat další 

tištěné odkazy 

Snazší 

Uživatelé mohou kliknout na link, 

který zobrazí obsah. 

Interaktivita 

Menší 

Výuka probíhá neinteraktivním 

způsobem. Učitel 

zprostředkovává výuku slovně a 

žáci se učí a zapisují instrukce a 

poznámky. 

Větší 

Výuka probíhá většinou 

interaktivním způsobem. Žáci 

mohou reagovat v reálném čase. 

Učitel může snadno sledovat 

pochopení a pokrok v učivu.  
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nabízí dle autorů článku mimo textu a obrazu jiné roviny médií (multimédií) jako je audio, 

video a virtuální realita. Tyto komponenty mají za cíl zkvalitnit vzdělávací proces studentů 

(6). Žák může zapojit do učení více smyslů a učení může být efektivnější pro specifické 

nároky žáků. Každý žák je subjekt, některému vyhovuje učení prostřednictvím textu, jiný 

potřebuje experimentovat, probíranou látku slyšet nebo vidět.                                                     

V porovnání snadnosti aktualizace opět vyšla lépe učebnice multimediální. Autoři hovoří 

o náročných investicích do tisku a distribuce nové učebnice (tabulka 1). Ve školách, 

kde funguje půjčování učebnic, pokud je dané aktuální vydání učebnice vůbec na trhu, 

je tato investice několikatisícová. V praxi se setkáváme s mnoha úskalími, která tvoří 

neaktuální informace v učebnici. Vzpomeňme si například na učebnice zeměpisu. V oblasti 

geografie se dějí neustálé změny – např. nově pojmenované státy, hory, vyřazení planety, 

nový oceán atd. Používané tištěné učebnice mohou být zastaralé a je potom složité 

vysvětlovat žákům, proč daný údaj jejich učebnice neobsahuje, ale váš výklad ano. 

Aktualizace multimediální učebnice je v tomto směru jednoduchá. Nakladatelství, která 

učebnice tvoří, za vás mohou hlídat dostupné aktualizace a automaticky je nabízet. Tato 

akce probíhá většinou on-line a je záležitostí několika minut.  

Některé informace není vhodné uvádět přímo do textu, tudíž se používají odkazy. 

V tištěné učebnici mohou být odkazy na jiné strany učebnice nebo další tištěné materiály. 

Pořád se ale jedná o celkem složitou manipulaci s papírovými podklady. I z tabulky č. 1 

vyplývá, že přístup k odkazům v multimediální učebnici je snazší než v tištěné učebnici. 

Důkazem mohou být např. učebnice od nakladatelství Fraus, které nabízejí odkazy napříč 

všemi svými učebnicemi a vše je většinou otázkou jednoho kliknutí. I pohyb mezi 

jednotlivými stránkami je snazší (například na rejstřík). V některých případech žák ani 

neopustí danou stránku učebnice a cíl odkazu se mu zobrazí pomocí vyskakovacího okna, 

které může snadno vypnout nebo s ním libovolně pohybovat. 

Tabulka č. 1 také konfrontuje papírovou a multimediální učebnici v oblasti interaktivity. 

Výuka pomocí tištěné učebnice probíhá téměř stereotypně. Žáci pracují s určitým textem, 

který si mohou označit, zapsat nebo do něj doplňovat. Pro žáky, kteří mají například 

specifické poruchy učení jako je dysgrafie či dysortografie, může být tato forma výuky 

obtížná a pro učitele to představuje větší nároky na přípravu vyučovací hodiny. 

Interaktivita multimediální učebnice je nesporná a žák má mnoho variant, jak dané látce 
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lépe porozumět. Učitel má navíc rychlou zpětnou vazbu žákova pochopení učiva. Navíc 

pro žáky dnešní generace je manipulace a orientace v multimediální učebnici velmi 

intuitivní a lehce se v ní orientuje. 

Porovnání multimediální a tištěné učebnice prováděl také Gary L. Bradshaw ve svém 

článku Multimedia Textbooks and Student Learning (19). Tyto dva druhy učebnic 

posuzoval z hlediska zobrazení. Tištěný text má mnohem vyšší zobrazení než některé 

počítačové monitory, tudíž zobrazený materiál je kvalitnější (v rámci rozlišení) v tištěném 

zobrazení (19). Je vhodné vzít v potaz, že učebnici žák nepoužívá pouze při hodině, ale 

otvírá ji i mimo školu. Tištěná učebnice se dá použít prakticky kdekoliv – v autobusu, 

v čekárně u doktora atd. S učebnicí multimediální je to o něco složitější. Nejenomže 

potřebujeme nějaké elektronické zařízení, se kterým je daná učebnice kompatibilní 

(například vyšší nároky na operační paměť či grafiku), ale často je k jejímu použití nutné 

připojení k internetu a elektrické síti. Tudíž jsme limitováni zdrojem elektrické energie 

a internetu (19). 

Bradshaw jako možnou nevýhodu multimediálních učebnic uvádí, že žáci si rádi zvýrazňují 

v tištěných učebnicích text různými zvýrazňovači a že počítače málokdy podporují použití 

zvýrazňovače. Nedostatek multimediální učebnice spatřuje v tom, že lidé jsou zvyklí 

hledat si příslušné informace na internetu, které jsou převážně zdarma, a nejsou zvyklí 

platit za aktualizace multimediálních učebnic (19). Leckdo by mohl namítnout, že základní 

výbavou multimediálních učebnic bývá právě vkládání poznámek a použití zvýrazňovače. 

Náročnost multimediální učebnice na vybavenost počítače může být vysoká. Na našich 

školách se často setkáváme se zastaralou počítačovou technikou, která by spuštění 

některých multimediálních učebnic zkrátka nezvládla. U některých typů učebnic je ale 

možné využít operační paměti hostitelských počítačů2 (19). 

Bradshaw také porovnává náklady na vytvoření kopií jak tištěných, tak multimediálních 

učebnic. Náklady spojené s distribucí klasických tištěných učebnic spočívají ve zpracování 

prvního výtisku a následným rozmnožováním dalších výtisků. Náklady na první výtisk tkví 

ve finančním ohodnocení autora, redaktora, ilustrátora a obsluhy tisku. Finanční stránka 

                                                
2 Hostitelský počítač – „libovolný počítač v síti, který zpřístupňuje služby pro terminály nebo jiné počítače. 
Může jít např. o centrální počítač, poskytující data terminálům přímo k němu připojeným, nebo o síťový 
server, k němuž přistupují klienti.“ (20) 



 1 SOUČASNÉ POHLEDY NA STRUKTURU A FORMY MULTIMEDIÁLNÍCH UČEBNIC 

 12 

výroby kopií se odvíjí od počtu stránek knihy, objemu barevného textu a obrázků. Aby 

náklady na tisk nových učebnic byly co nejmenší, vyvíjí se na autory tlak, aby zestručnili 

obsah. Kdežto výlohy spojené s kopiemi multimediálních učebnic jsou menší a rychlejší. 

Dnešní sítě dovolují rychlý přenos, a tak nová multimediální učebnice s aktuálními 

informacemi může být dopravena k příjemci během několika minut (19). 

1.3 DRUHY MULTIMEDIÁLNÍCH UČEBNIC 

Kolektiv autorů HeeJeong J. Lee, Chris Messom a Kok-Lim A. Yau uvádějí (6), že existují tři 

druhy multimediálních učebnic (e-textbooks) z hlediska jejich použitelnosti a přístupnosti. 

Jsou to web-based content, reading software a dedicated devices. 

Web-based content učebnice jsou založeny na tom, že si žáci mohou do svých zařízení 

stáhnout jen některé části učebnic (za poplatek nebo zdarma) a zbytek obsahu mohou 

prohlížet pomocí internetu. Nevyžadují zvláštní nároky na operační paměť či software 

a žáci tudíž potřebují pouze prohlížeč internetu. Vyžadují však stálé připojení k internetu 

(6). 

Obrázek 1: Příklad multimediální učebnice web-based (21) 

 

Zdroj: (21) 

Obsahy multimediálních učebnic reading software jsou k dispozici na internetu, ale 

je nutné si stáhnout určitý čtecí software (např. Apple App Store and Android Play Store). 

Tzn., že obsah těchto učebnic můžeme přečíst na inteligentních zařízeních od společnosti 

Apple nebo s operačním systémem Android (6). 
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Obrázek 2: Příklad reading softwaru pro Android a Apple (22) 

 

Zdroj: (22) 

Dedicated devices jsou specializovaná zařízení, která jsou přesně konstruována pro čtení 

multimediálních učebnic. Obsah těchto učebnic se čte pomocí speciálních softwarů (6). 

Obrázek 3: Čtečka elektronických knih - dedicated device (23)  

 

Zdroj: (23) 

Oldřich Lepil uvádí ve své práci Teorie a praxe tvorby výukových materiálů (24) čtyři druhy 

výukových materiálů, které se vztahují k tištěné učebnici, ale jsou v určité fázi evoluce 

multimediální učebnice, jsou to: 

 klasické učebnice doplněné CD nebo DVD; 

 multimediální program; 

 i-učebnice; 

 hypertextové zpracování (24). 
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1.4 CO JSOU MULTIMÉDIA? 

Slovník cizích slov definuje multimédium jako „prostředek k multimediálnímu předávání 

informací“ (25). Výraz multimediální je vysvětlen jako „předávání nebo uchování informací 

v textovém, zvukovém i obrazovém kompletu“ (26). Shrnutím těchto definic se konečně 

dostaneme k vysvětlení pojmu multimédium. Jde tedy o prostředek k předávání nebo 

uchovávání informací v textové, zvukové i obrazové podobě. Jedná se tedy o jakousi 

formu, prostřednictvím které se k nám dostávají informace v různé podobě. 

Rockwell a Mactavish uvádějí ve své práci několik druhů multimédií - webová 

hypermédia, počítačové hry, digitální umění a multimediální encyklopedie (27). Tito autoři 

v článku dále popisují historický vývoji multimédií.  

Jako počáteční stupeň historického vývoje multimédií uvádějí text a čísla – mluvíme 

o šedesátých letech dvacátého století a jsme přítomni vývoji prvních počítačů (27). 

Z dnešního pohledu však text nebereme jako multimediální prvek, ale chápeme ho jako 

nedílnou a nepostradatelnou část multimediální učebnice. Je to něco statického 

a má jedinou funkci a to být zobrazen. Dalším stupněm vývoje multimédií je obrázek, 

který se v počítačovém světě objevil v roce 1984 prostřednictvím programu „paint“ a jde 

o zavedení grafiky do počítače (27). Další fází byl deskopt publishing, podle autorů jde 

o „předchůdce multimédií“. Mohly se začít vytvářet dokumenty, které kombinovaly dvě 

média – text a čísla (27). Další etapou vývoje multimédií je autorské prostředí. Došlo 

k možnému spojení médií do interaktivních děl designérů. V této fázi se již objevily 

hypertexty v podobě tlačítek, která odkazovala na jiné karty (27). V osmdesátých letech 

dvacátého století přišel na trh počítač s dalším multimédiem, jednalo se o zvuk. Jako 

poslední dvě etapy historického vývoje multimédií uvádějí autoři (27) digitální video 

a virtuální prostor. 

1.5 MULTIMEDIÁLNÍ UČEBNICE A RVP ZV3 

Ke splnění cílů daných RVP ZV se využívá mnoha materiálů. Na pultech a ve skladech 

nakladatelství je nepřeberné množství učebnic, ze kterých má učitel možnost vybírat. To, 

jak by měla učebnice vypadat, respektive co musí splňovat, ošetřovala dříve tzv. 

                                                
3 RVP ZV – Rámcový vzdělávací program základního vzdělávání. 
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schvalovací doložka MŠMT4 (28). MŠMT vydalo v roce 2004 sdělení, na základě kterého již 

nemusí mít učebnice nebo učební text, které jsou používány při výuce, schvalovací 

doložku (29). Ovšem MŠMT stále dohlíží na to, aby se ohledně učebnic dodržovala určitá 

pravidla. „Školy mohou při výuce kromě učebnic a učebních textů uvedených v Seznamu5 

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

stanovenými školským zákonem, vzdělávacími programy nebo právními předpisy a pokud 

svou strukturou a obsahem vyhovují pedagogickým a didaktickým zásadám vzdělávání.“ 

(29) Za to, jaké učebnice nebo učební texty se využívají při výuce, zodpovídá ředitel školy 

(29). Z toho vyplývá, že multimediální učebnice musí splňovat stejná pravidla a nařízení 

jako učebnice tištěná.  

V praxi výběr učebnic vhodných pro výuku vypadá tak, že učitel si vybere učebnici. 

Ta by měla splňovat požadavky RVP  a svým obsahem a zpracováním zaujmout jak učitele, 

tak žáky. Ředitel nákup a používání těchto učebnic pouze schválí nebo neschválí. Stále 

je to on, kdo zodpovídá za plnění RVP na jeho škole. 

Podívejme se na RVP ZV, jak zpracovává a řeší multimedialitu. Ve vzdělávacím oboru 

informační a komunikační technologie se v učivu již na prvním stupni objevuje termín 

„multimediální využití počítače“ (30). Jak si tento pojem vysvětlovat? V rámci výuky 

informatiky nebo jinak nazvaného předmětu se učí žáci využívat počítač jako 

zprostředkovatele různých médií. To znamená, žák po absolvování prvního stupně bude 

umět spustit různé typy médií a někteří je sami budou umět vytvářet nebo upravovat.  

V další etapě vzdělávání, tedy na druhém stupni základní školy, je jeden z očekávaných 

výstupů stejného oboru (informační a komunikační technologie), že žák „zpracuje 

a prezentuje na uživatelské úrovni informace v textové, grafické a multimediální formě“ 

(30). V prezentacích, které již žáci umí tvořit, využívají obraz, videa, hypertextové odkazy, 

hudbu a jiné zvuky. Žáci na konci deváté třídy jsou schopni vytvořit video nebo alespoň 

prezentaci, které obsahují např. jejich mluvený komentář, hudbu nebo odkazy na zdroje 

s dalšími informacemi. 

 

                                                
4
 MŠMT – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 

5 Seznam – Seznam učebnic a učebních textů s platnou schvalovací doložkou (29). 



 2 ANALÝZA STRUKTURY VYBRANÝCH UČEBNIC 

 16 

2 ANALÝZA STRUKTURY VYBRANÝCH UČEBNIC 

Na začátku této kapitoly je nutné říci, že cílem této práce není hodnotit nebo popisovat 

strukturu učebnice v oblasti obsahu jejího textu. Na text bude pohlíženo pouze na jakýsi 

objekt. Strukturu a obsah textu hodnotil v multimediální učebnici např. Jan Krotký ve své 

disertační práci (5), kde aplikoval taxonomii didaktické vybavenosti učebnice dle Průchy 

a modifikoval ji na učebnici multimediální. 

M. Elgrová si ve své diplomové práci pokládá otázku, zda mají multimediální učebnice 

a učebnice tištěné stejné komponenty. Pokud bychom si odpověděli kladně, bylo by snazší 

analyzovat multimediální učebnice podle některých studií, které prováděli např. Průcha, 

Bednářík či Zujev. Např. Průcha říká, že komponenty, které učebnice obsahuje, jsou 

„nositeli dílčích funkcí učebnice“ (9). Ale sama autorka odpovídá na otázku negativně. 

Tvrdí, že „multimediální učebnice nemají stejné komponenty jako učebnice klasické 

a v případě zkoumání didaktické vybavenosti je zapotřebí úprava metodiky o specifické 

komponenty“ (2).  

Mezi specifické komponenty M. Elgrová řadí:  

 „přítomnost známých a zažitých příkazů;  

 přítomnost známých a zažitých ikon a symbolů;  

 přítomnost hypertextových odkazů;  

 přítomnost navigace;  

 přítomnost 3D prvků;  

 přítomnost audio prvků;  

 přítomnost video prvků;  

 přítomnost animací;  

 přítomnost vyhledávání;  

 přítomnost hlasového ovládání;  

 možnost testování;  

 možnost editace učebnice žákem (například vkládání poznámek);  
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 možnost editace učebnice učitelem.“ (2)     

Podobná charakteristika komponentů, které obsahuje multimediální učebnice, se objevila 

i v článku „Výzkum v oblasti struktury a forem multimediálních učebnic“ od autora 

J. Krotkého (10). Autor v něm poukazuje na výzkum dvojice Mikk – Luik, ta uvedla tyto 

komponenty: 

 známé a zažité příkazy (spuštění a zastavení přehrávání); 

 známé a zažité ikony a symboly; 

 hypertextové odkazy; 

 navigace, vyhledávání; 

 audioprvky, videoprvky, animace; 

 editace záložek; 

 použití kláves při navigaci (10). 

J. Krotký dále v článku popisuje další komponenty, které se mohou v multimediální 

učebnici nacházet, jsou to:  

 3D animace a obrázky; 

 možnost editace učitelem; 

 interaktivní cvičení a aktivity; 

 testování žáků (10). 

V článku autorů Mezer-Brelińska a Skrzypczak (11) se hovoří o komponentech, které 

se objevily konkrétně v učebnici chemie: 

 slovník; 

 kalkulačka; 

 periodická tabulka prvků; 

 biografie chemiků; 

 hledání pomocí klíčových slov; 

 výsledky – možnost sledovat výsledky dosažené během práce s učebnicí; 
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 moje lekce – možnost vytvořit si vlastní lekci kompilací vybraného textu z celé 

učebnice; 

 poznámky. 

Z předchozích seznamů jsme vybrali komponenty, které budeme ve struktuře učebnice 

vyhledávat a popisovat. Jedná se o: 

 známé a zažité příkazy;  

 známé a zažité ikony a symboly;  

 hypertextové odkazy;  

 navigace;  

 3D prvky;  

 audio prvky;  

 video prvky;  

 animace;  

 možnost vyhledávání;  

 hlasové ovládání;  

 testování;  

 možnost editace učebnice; 

 použití kláves při navigaci; 

 interaktivní cvičení a aktivity; 

 slovníky, rejstříky výrazů, osob apod. 

V této části se budeme zabývat hlavně těmito komponenty. Jsou to právě ty prvky, které 

dělají učebnicí multimediální a interaktivní. Podívejme se tedy na strukturu vybraných 

multimediálních učebnic z hlediska těchto komponentů. Jedná se o tři učebnice, které 

budou použity ve výzkumné části této práce – Pontes 1 od německého nakladatelství 

Klett, Chemie 8 od nakladatelství Fraus a Já a můj svět od nakladatelství Nová škola. 
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2.1 PONTES 1 

Jedná se o německou multimediální učebnici latiny a je určená pro mladší děti, kteří 

s výukou latinského jazyka začínají. Učebnici tvoří 176 stran a je koncipována jako klasická 

tištěná učebnice, která je obohacena o multimediální prvky.  

Na internetových stránkách vydavatele (klett.de) je produkt charakterizován jako 

učebnice. Reklama hovoří o některých prvcích, které učebnice obsahuje např. on-line 

odkazy na stránky, kde se nacházejí další materiály a informace. Produkt pochází z řady, 

do které patří ještě:  

 sešit s audio CD a cvičením,  

 testy a pracovní listy,  

 dodatek gramatiky, 

 slovní zásoba (31). 

Učebnice začíná obsahem (obrázek 4), který je přehledně členěn. Nejedná se pouze 

o výčet kapitol a příslušná čísla stránek. Obsah je rozdělen na jednotlivé lekce, kde každá 

lekce má vždy stejnou posloupnost – informace, text lekce, věcné informace a cvičení. 

Součástí obsahu je i rozvržení celé kapitoly na Sprachkompetenz, Textkompetenz 

a Kulturkompetenz, což by se dalo přeložit jako jazykové znalosti, textové kompetence 

a kulturní kompetence. Tuto skutečnost můžeme považovat za kladnou a přínosnou, 

jelikož pomáhá učiteli s výukou a výchovou, z pohledu českého RVP ZV by se jednalo 

o určení žákových kompetencí a zapojení průřezových témat či mezipředmětových vazeb. 
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Obrázek 4: Obsah multimediální učebnice Pontes 16  

 

 

 

Zdroj: Pontes 1, Klett 

Součástí stránek obsahu jsou mimo listů učebnice také multimediální komponenty 

(obrázek 5). Tyto komponenty provázejí celou učebnici. Jedná se o: 

 navigaci – která je rozdělena na dvě části. V horní části zobrazení můžeme 

v navigaci po kliknutí rovnou přejít na obsah, první stranu nebo na mapu stránek. 

V pravé části zobrazení učebnice se objevuje navigace ve formě možnosti 

stránkování (po jedné nebo přímo zadáním čísla konkrétní stránky), odkazu 

na domovskou stránku, mapu stránek nebo obsah. Součástí tohoto panelu je 

i zoom; 

 nástroje – on-line odkazy na digitálního asistenta pedagoga, kde nalezneme 

již vytvořené testy, pracovní listy a další; 

 odkazy – po kliknutí se lze přepnout na další tituly řady Pontes 1; 

 vyhledávací okno – klasické vyhledávací okno, kde po zadání hesla můžeme najít 

informace v rámci učebnice; 

 promítání, projekce – nabízí různé styly zobrazení – na celou obrazovku, zobrazení 

pouze listů učebnice nebo dva typy rolet, které překrývají části učebnice; 

 poznámky – panel obsahuje možnost vložení různých poznámek, použití 

zvýrazňovače a gumy. 

                                                
6 Obrázek v plné velikosti je umístěn v části Přílohy jako Příloha 1. 
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Na listech obsahu učebnice najdeme hypertextové odkazy, které uživatele přesunou 

na příslušnou stránku. 

Obrázek 5: Stránky obsahu multimediální učebnice Pontes 17 

  

Zdroj: Pontes 1, Klett; vlastní zpracování 

Učebnice Pontes 1 obsahuje celou řadu multimediálních prvků a podpory pro učitele, 

které ji odlišují od klasické tištěné učebnice. Pokud se podíváme na další stránky učebnice, 

tak nalezneme mimo multimediálních komponentů, které jsme již popisovali, také 

komponenty, které jsou umístěny podle toho, jak jsou přístupné nebo vhodné pro danou 

stranu či dané téma. Jako příklad jsme zvolili dvojstranu 60 – 61 (obrázek 6). Na stránce 

61 se vyskytuje multimediální komponent v podobě zvukové stopy. Je označen oranžovou 

ikonou s naznačenou komiksovou bublinou, což umožňuje snadnou identifikaci typu 

multimediálního komponentu. Po kliknutí na ikonu se přehraje text příslušného článku. 

Na straně 60 je vytištěn číselný kód, který se vkládá na příslušné místo na stránkách 

nakladatelství. Je zde možnost stáhnut si další doplňující materiály. 

 

 

                                                
7 Obrázek v plné velikosti je umístěn v části Přílohy jako Příloha 2. 
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Obrázek 6: Příklad stránek multimediální učebnice Pontes 18 

 

Zdroj: Pontes 1, Klett; vlastní zpracování 

Výhodu učebnice také spatřuji v okně, které se objevuje na každé straně a obsahuje 

dostupné náležitosti ke stránce (obrázek 7). Mezi tyto náležitosti patří metodické 

poznámky k výuce, úkoly s řešením, audio a videonahrávky, pracovní listy, učební text, 

doplňovací cvičení a kartičky, řešení úkolů. Co spatřujeme jako velké plus učebnice 

a co usnadňuje práci učitele, je zvýraznění nových slovíček v textu a funkci minimální 

časový plán, který by se dal využít např. při menší časové dotaci předmětu nebo pro žáky 

s poruchami učení.  

 

 

 

 

 

 

                                                
8 Obrázek v plné velikosti je umístěn v části Přílohy jako Příloha 3. 
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Obrázek 7: Dostupné náležitosti ke stránce multimediální učebnice Pontes 1 

 

Zdroj: Pontes 1, Klett; vlastní zpracování 

Multimediální komponenty učebnice jsou zpracovány do tabulky (tabulka 2). 

Tabulka 2: Vybrané multimediální komponenty učebnice Pontes 1 

KOMPONENTY VÝSKYT POPIS 

Známé a zažité příkazy Ano 

- audio, video přehrávač – ikony   

  pro ovládání 

- ikony pro navigaci, zoom 

- zvýrazněné a podtržené slovo –  

  hypertextový odkaz 

Známé a zažité ikony a 
symboly 

Ano 
- audio, video – „komiksová bublina“,   

   klapka 

Hypertextové odkazy Ano 
- odkazy na jiné stránky učebnice  

  a  internetové stránky 

Navigace Ano 
- na každé straně – ikonami, vložením čísla   

  konkrétní strany 

3D prvky Ne  

Audio prvky Ano - text ke každé lekci 

Video prvky Ano 
- po kliknutí na příslušnou ikonu se spustí   

  videopřehrávač 
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Animace Ne  

Možnost vyhledávání Ano - pouze v rámci učebnice 

Hlasové ovládání Ne  

Testování Ano 
- formou odkazu na generátory testů   

  slovíček  a pracovních listů 

Možnost editace učebnice Ne - pouze formou vkládání poznámek 

Použití kláves při navigaci Ano - navigační šipky 

Interaktivní cvičení a aktivity Ne  

Slovníky, rejstříky výrazů a 
osob apod. 

Ano - slovníček na konci učebnice 

Zdroj: vlastní zpracování 

Učebnice je, co se týče multimediálních prvků a podpory pro učitele, velmi pestrá. 

Seznámení s učebnicí a efektivním používáním při výuce je časově náročnější. Příklad 

kladných a záporných stránek multimediální učebnice jsou shrnuty v tabulce č. 3. 

Tabulka 3: Vybrané kladné a záporné stránky učebnice Pontes 1 

KLADNÉ STRÁNKY ZÁPORNÉ STRÁNKY 

zvýraznění nové látky delší seznámení s funkcemi učebnice 

materiální podpora učitele  

možnosti zobrazení  

velmi názorná  

ikona zpět po přechodu na hypertextový 

odkaz 
 

Zdroj: vlastní zpracování 

2.2 CHEMIE 8  

Multimediální učebnice Chemie 8 od nakladatelství Fraus je učebnicí chemie pro osmý 

ročník základní školy a obsahuje 136 stránek. Byla vybrána z toho důvodu, že je často 

používána ve výuce.  I když nepatří mezi nejaktuálnější verze, ve výuce se osvědčila. 

Novější verze je dostupná na internetových stránkách nakladatelství Fraus. 

Tato učebnice je graficky řešená jako učebnice tištěná. V tištěné verzi jsou ještě dostupné 

pracovní sešit a metodická příručka učitele.  
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Obsah je rozčleněn pouze na tematické celky a jejich jednotlivé kapitoly označené číslem 

příslušné stránky. Po kliknutí na číslo stránky jsme přesměrováni na konkrétní kapitolu. 

Na zobrazení obsahu jsou funkční hypertextové odkazy, které uživatele přepnou 

na požadovanou stranu (obrázek 8). Nalezneme zde i ikonu hypertextového odkazu 

na text další multimediální učebnice nakladatelství Fraus. Vysvětlení symbolů pro ovládání 

multimediálních prvků chybí, tudíž jejich funkci zjistíme až po kliknutí.  

Obrázek 8: Stránky obsahu učebnice Chemie 89 

 

Zdroj: Chemie 8, Fraus; vlastní zpracování 

Obsah, stejně tak jako následující stránky obsahují lištu s ovládacími prvky (obrázek 8):  

 možnosti zobrazení – zvětšení dané strany; 

 navigace – nabízí listování učebnicí po jedné straně nebo zadáním konkrétního 

čísla strany. V této sekci se můžeme jedním kliknutím přesunout na začátek nebo 

konec učebnice;  

 nástroje vyhledávání – umožňují vyhledávat různá hesla na aktuálně prohlížené 

straně, v celé učebnici, internetovém vyhledávači nebo na stránce nakladatelství; 

 zobrazení určité plochy – učebnice nabízí zobrazení bílé plochy, pravoúhlé 

soustavy souřadnic, notové osnovy nebo mřížky;  

                                                
9 Obrázek je v plné velikosti umístěn v části Přílohy jako Příloha 4. 
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 zapnutí / vypnutí multimediálních prvků – poskytuje možnost volby zobrazení 

multimediálních prvků. 

Další stránky multimediální učebnice Chemie 8 jsou obohaceny o multimediální prvky 

v podobě obrázků a hypertextových odkazů. Každý obrázek a určitý odstavec textu 

se dá po kliknutí zvětšit (zobrazí se zvětšený v novém dialogovém okně), což je označeno 

rohovými odrážkami kolem obrázku a textu. Je to velmi příhodné při frontální projekci 

učebnice na tabuli, při zadávání úkolů nebo pro lepší zobrazení obrázků. Zvětšené obrázky 

ani text však nejdou kopírovat.  

Jako příklad se podívejme na dvojstranu 8 - 9 učebnice (obrázek 9). Kromě možnosti 

zobrazení každého obrázku a textu v novém okně zde nalézáme hypertextový odkaz 

na texty dalších učebnic nakladatelství, ve kterých se daný výraz objevuje a to i v případě, 

že není licence na tyto další učebnice zakoupena. 

Obrázek 9: Příklad stránek multimediální učebnice Chemie 810 

 

Zdroj: Chemie 8, Fraus; vlastní zpracování 

 

 

 

                                                
10 Obrázek je v plné velikosti umístěn v Přílohách jako Příloha 5. 
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Podívejme se na multimediální komponenty, které učebnice obsahuje v následující 

tabulce:  

Tabulka 4: Výběr multimediálních komponentů učebnice Chemie 8 

KOMPONENTY VÝSKYT POPIS 

Známé a zažité příkazy Ano - ikony pro navigaci, zoom 

Známé a zažité ikony a 

symboly 
Ano 

- podtržené a zvýrazněné slovo –  

  hypertextový odkaz 

Hypertextové odkazy Ano 
- odkazy na jiné stránky učebnice nebo jiné   

  učebnice nakladatelství 

Navigace Ano 
- na každé straně – ikonami vložením  

  konkrétního čísla strany 

3D prvky Ne  

Audio prvky Ne  

Video prvky Ne  

Animace Ne  

Možnost vyhledávání Ano 

- aktuální strana, učebnice Chemie 8, jiné  

  učebnice nakladatelství, stránky   

  nakladatelství, internet 

Hlasové ovládání Ne  

Testování Ne  

Možnost editace učebnice Ne  

Použití kláves při navigaci Ne  

Interaktivní cvičení a aktivity Ne  

Slovníky, rejstříky výrazů, osob 

apod. 
Ano - rejstřík pojmů 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Učebnice je, co se týče multimediálních prvků, chudší než ostatní sledované. Učebnice 

nakladatelství Fraus jsou velmi pestré i v tištěné podobě.  Nabízí všestranný rozvoj 

osobnosti žáka a usnadnění práce učitele. Tabulka 5 shrnuje výběr kladných a záporných 

stránek učebnice. 

Tabulka 5: Vybrané kladné a záporné stránky multimediální učebnice Chemie 8 

KLADNÉ STRÁNKY ZÁPORNÉ STRÁNKY 

přehlednost 
menší pestrost multimediálních 

komponentů (chybí např. audio, video atd.) 

zvětšení obrázků a textu nemožnost editace učebnice 

jednoduchá práce s učebnicí nelze kopírovat obrázky a text 

možnost zobrazení prázdné plochy  

laboratorní cvičení, úkoly, pokusy  

Zdroj: vlastní zpracování 

2.3 JÁ A MŮJ SVĚT 

Multimediální učebnice Já a můj svět je určena žákům prvních tříd pro výuku prvouky 

a tvoří ji 82 stránek. Pochází z nakladatelství Nová škola a je součástí ucelené řady 

Já a můj svět 1 – 3, která je určena pro žáky prvních až třetích tříd. Samotná část řady pro 

první ročník, jejíž součástí je posuzovaná učebnice, obsahuje: 

 tištěnou pracovní učebnici, 

 pracovní listy, 

 metodického průvodce tištěnou učebnicí, 

 multimediální učebnici (různé formy licence) (32). 

Multimediální učebnice nemá k dispozici obsah, který byl součástí předchozích dvou 

učebnicí. Učebnice nezačíná obsahem, ale obsah – nebo spíše seznam kapitol, se zobrazí 

kliknutím na odkaz na každé straně v dialogovém okně (obrázek 10).  
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Obrázek 10: Zobrazení obsahu multimediální učebnice Já a můj svět 1 

 

Zdroj: Já a můj svět – prvouka, Nová škola s.r.o. 

Na každé zobrazené stránce jsou dostupné různé ovládací prvky a multimediální 

komponenty (obrázek 11): 

 editační prvky – umožňují vypnutí a zapnutí multimediálních komponentů, 

vkládání poznámek, tvarů a textu, použití zvýrazňovače nebo vytvoření vlastního 

cvičení; 

 menu – nabízí vlastnosti klasického menu (otevření, vložení, nastavení, zobrazení 

atd.), vložení vlastních obrázků, videí nebo využití různých pomůcek jako 

je kalkulačka, stopky, pravítko a losovací zařízení; 

 obsah a multimediální obsah – zde si můžeme prohlédnout náhled jednotlivých 

stránek učebnice nebo seznam audia a videa na stránce, v kapitole nebo v celé 

učebnici; 

 pomůcky a koš – paleta barev, stopky, vyhledávání výrazů na internetu a vymazání 

určité stránky; 

 navigace – listování jednotlivými stranami učebnice i pracovního sešitu kliknutím 

na příslušné číslo; 

 nová strana – vložení nové stránky; 
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 zobrazení a úpravy - umožňuje vymazání vložených objektů, ikony vpřed a zpět, 

zobrazení na celou obrazovku a zvětšení pomocí lupy. 

Obrázek 11: Zobrazení strany multimediální učebnice Já a můj svět 111 

 

Zdroj: Já a můj svět – prvouka, Nová škola s.r.o.; vlastní zpracování 

Multimediální učebnice je velmi nápaditě propracovaná a velkou měrou využívá potenciál 

multimediální učebnice. Na jednotlivých stránkách nalezneme multimediální komponenty 

v podobě zvukových a vizuálních stop, obrázků a fotografií, které jsou označeny 

černobílými ikonami s příslušným znakem. Učebnice neobsahuje seznam těchto ikon, 

avšak jejich použití je celkem intuitivní. Součástí je také řada interaktivních cvičení 

(obrázek 12) a zajímavostí. Počáteční seznamování s učebnicí může zabrat učiteli více 

času, ale je opravdu vhodné prozkoumat všechny možnosti, jež multimediální učebnice 

nabízí. 

 

 

 

                                                
11 Obrázek je v plné velikosti umístěn v části Přílohy jako Příloha 6. 
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Obrázek 12: Ukázka interaktivního cvičení multimediální učebnice Já a můj svět 1 

 

Zdroj: Já a můj svět - prvouka, Nová škola 

Na obrázku 13 se můžeme podívat na příklad preciznosti, s jakou je učebnice vytvořena. 

Po kliknutí na ikonu „cvičení“ se ukáže seznam cvičení vybraných kapitol. V seznamu 

vidíme nejen výčet jednotlivých cvičení, ale i jeho typ, umístění (kapitola a strana) 

a kontakt na autora daného úkolu. Za zmínku stojí fakt, že učebnice neobsahuje 

hypertextové odkazy. 

Obrázek 13: Zobrazení cvičení multimediální učebnice Já a můj svět 1 

 

Zdroj: Já a můj svět - prvouka, Nová škola 
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Učebnice je na multimediální komponenty bohatá a objevují se na každé stránce. Tabulka 

5 ukazuje multimediální komponenty, které jsou součástí učebnice. 

Tabulka 6: Výběr multimediálních komponent multimediální učebnice Já a můj svět 1 

KOMPONENTY VÝSKYT POPIS 

Známé a zažité příkazy Ano 
- spuštění, zastavení přehrávání zvuku   

   a videa 

Známé a zažité ikony a 

symboly 
Ano - ikony pro zvuk, video, zobrazení, navigaci  

Hypertextové odkazy Ne  

Navigace Ano 
- na každé straně – kliknutím na příslušné  

  číslo 

3D prvky Ne  

Audio prvky Ano - ikona v podobě amplionu 

Video prvky Ano - ikona v podobě videokamery 

Animace Ne  

Možnost vyhledávání Ano - internetový vyhledávač 

Hlasové ovládání Ne  

Testování Ano - průběžné a závěrečné 

Možnost editace učebnice Ano 
- formou vkládání objektů, cvičení nebo  

  celých stránek 

Použití kláves při navigaci Ne  

Interaktivní cvičení a aktivity Ano - obrázek 12 

Slovníky, rejstříky výrazů a 

osob apod. 
Ne  

Zdroj: vlastní zpracování 
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Vybrané kladné a záporné stránky multimediální učebnice jsou shrnuty v tabulce 7. 

Tabulka 7: Vybrané kladné a záporné stránky multimediální učebnice Já a můj svět 1 

KLADNÉ STRÁNKY ZÁPORNÉ STRÁNKY 

možnost editace učebnice místo, které zabírají ovládací panely 

počet multimediálních komponentů  

již vytvořená cvičení  

přehledné seznamy – cvičení, obrázků 

a kapitol  
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3 ANALÝZA A ÚPRAVA METODY PRO SLEDOVÁNÍ PREFERENCÍ VÝBĚRU 

MULTIMEDIÁLNÍ UČEBNICE  

3.1 PEDAGOGICKÝ VÝZKUM 

V další části této práce se podívejme na základní informace o pedagogickém výzkumu, 

abychom mohli při další práci vycházet z určité teoretické základny. 

Definic pojmu výzkum je dostupných hned několik. Uveďme si dvě. V Pedagogickém 

slovníku autorů Průcha, Walterová a Mareš (2009) najdeme, že pedagogický výzkum 

je „vědecká činnost zaměřená na systematický popis, analýzu a objasňování edukační 

reality12“ (3). H. Straková ve své práci uvádí, že „pedagogický výzkum je systematický 

způsob řešení problémů, kterým se rozšiřují hranice vědomostí lidstva“ (33). Dále také 

uvádí, že tímto výzkumem se buď potvrzují, rozšiřují anebo získávají nové vědomosti. 

S touto poslední definicí se shoduje i vysvětlení pojmu v publikaci dr. Čábalové, která 

ji ještě doplňuje o to, že pokud dojde v rámci pedagogického výzkumu k objevení nového 

poznání, musí následovat vysvětlení tohoto nového poznání (34). 

Pedagogický výzkum má svá určitá pravidla a charakteristiky, kterými se musí řídit. 

Je důležité, abychom si uvědomili, že jde o vědeckou činnost, tudíž nelze provádět laickým 

přístupem bez předchozí teoretické podpory. Jelikož se jedná o výzkum, který se odehrává 

na poli sociálních vztahů, v rodině, ve škole nebo v zaměstnání, tudíž zkoumá, hodnotí 

a pracuje s lidmi, musíme dodržovat určitá pravidla etiky (34).  

Pedagogický výzkum by měl sloužit především k získání poznatků pro širokou veřejnost. 

Zkoumáním určitého problému bychom měli posloužit dalším lidem při práci s žáky. 

Výsledky takovýchto výzkumů by neměly skončit zavřené kdesi v šuplíku, ale ten, kdo 

výzkum provedl, by se s nimi měl podělit s ostatními. Vždyť každý uvítá nějaké nové 

informace, poznatky, činnosti, které by mohl aplikovat ve své praxi a tak zefektivnit 

edukační proces. O podobné situaci hovoří i P. Gavora (35).  I když se výzkum týká pouze 

jednoho člověka, tak by měl své výsledky publikovat a splatit tak jakýsi dluh, který získal 

tím, že ke své práci využíval poznatky jiných autorů 

                                                
12 Edukační realita – pojem, pro který se dříve používal nepřesný název „pedagogická praxe“. Část 
skutečnosti, ve které se uskutečňují edukační procesy – např. v prostředí školy, rodiny, zaměstnání, party 
atd. (3).  Jde o „prostředí a situace“ (34). 
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3.1.1 ETAPY PEDAGOGICKÉHO VÝZKUMU 

Pedagogický výzkum má strukturu a etapy, které by měly být dodrženy.  

D. Čábalová (34) uvádí tři etapy výzkumu: 

 plánování výzkumu, 

 projekt a realizace výzkumu, 

 výstupy výzkumu. 

Gavora (35) rozdělil výzkum na etapy, které za sebou chronologicky následují, jsou to: 

 stanovení výzkumného problému; 

 informační příprava výzkumu; 

 příprava výzkumných metod; 

 sběr a zpracování údajů; 

 interpretace údajů; 

 psaní výzkumné zprávy. 

Abychom v této práci dodrželi pravidla a charakteristiky výzkumu, a tak zajistili jeho 

relevantnost, budeme se snažit dodržovat všechny výše zmíněné kroky. Naše výzkumné 

šetření vychází a navazuje na šetření, které provedla M. Elgrová ve své diplomové práci 

(2), tudíž postup našeho výzkumného šetření (včetně některých otázek rozhovorů) bude 

totožný. Cílem je potvrdit nebo rozvinout některé výsledky a doplnit je (jiný vzorek 

respondentů, jiné zkoumané multimediální učebnice a nové otázky rozhovorů). 

3.1.2 STANOVENÍ VÝZKUMNÉHO PROBLÉMU 

Stojíme sice na začátku našeho výzkumného šetření, ale již se potýkáme s nejzásadnější 

částí. Je důležité stanovit si, co a koho se bude výzkum týkat a v jaké situaci bude výzkum 

probíhat (35). K tomu nám pomůže stanovení výzkumného problému, který by měl být 

formulován nejlépe jako otázka (36).  

P. Gavora (35) rozděluje výzkumné problémy na 3 typy – deskriptivní, relační a kauzální. 

Neměli bychom teoretickou stránku výzkumných problémů jen tak přejít, ale řádně 

ji pochopit. Pokud víme, z jakého typu výzkumného problému vybíráme, může nám 



 3 ANALÝZA A ÚPRAVA METODY PRO SLEDOVÁNÍ PREFERENCÍ VÝBĚRU MULTIMEDIÁLNÍ UČEBNICE 

 36 

to usnadnit práci při definování vlastního problému. Nejčastější chyby při vyjadřování 

výzkumného problému mohou nastat při: 

 vymezení spíše oblasti, ne výzkumného problému (např.: Slovní hodnocení žáků 

ZŠ); 

 zkoumání problému nic nového nepřinese (např.: Pomáhá pravidelná příprava 

na vyučování cestě k lepším výsledkům?); 

 výzkumný problém je příliš triviální (např.: Jsou žáci tvořiví?) (36). 

Deskriptivní výzkumný problém by měl odpovědět na otázku „Jaké je…“ . Popisuje 

a zjišťuje stav nebo výskyt nějakého jevu (35). Příkladem mohou být otázky: „Jaké jsou 

postoje rodičů propadajících žáků k učiteli a vedení školy?“ (36), nebo: „Jak vypadá 

typický den žáka?“ (35). Při zjišťování výsledků deskriptivního výzkumného problému 

se jako výzkumné metody nejčastěji používají dotazník, rozhovor nebo pozorování (35). 

Relační výzkumný problém studuje, jak už název vypovídá, vztah mezi jevem (jevy) 

a činitelem (činiteli). Nezjišťuje pouze, jestli existuje nebo ne, ale i jak je tento vztah těsný. 

K určení, kdo nebo co je příčinou tohoto vztahu, relační výzkumný problém nenapomáhá. 

Jako výzkumná metoda13 se nejvíce využívají statistické postupy jako např. korelační 

koeficient nebo faktorová analýza. Příkladem relačního výzkumného problému může být 

otázka, která začíná slovy: „Jaký je vztah mezi…“ (35) (36). 

Kauzální výzkumný problém studuje příčinné vztahy, zjišťuje příčinu, která vedla 

k nějakému důsledku. Nejčastěji se ke zkoumání problému používá experiment (35). 

Příkladem může být: „Jaký je vliv změny režimu přestávek na základní škole 

na práceschopnost žáků?“ (36). 

Výzkumné problémy, kterými se budeme zabývat v dalších částech této práce, zní:  

Jak hodnotí strukturu a komponenty multimediálních učebnic vybraní uživatelé? 

Jaký vliv má struktura a komponenty multimediální učebnice na preference  

výběru uživatelů. 

                                                
13 Výzkumná metoda je postup, který se používá při výzkumu (35). Viz dále. 



 3 ANALÝZA A ÚPRAVA METODY PRO SLEDOVÁNÍ PREFERENCÍ VÝBĚRU MULTIMEDIÁLNÍ UČEBNICE 

 37 

3.2 INFORMAČNÍ PŘÍPRAVA VÝZKUMU 

Nedílnou a hlavně velmi důležitou součástí pedagogického výzkumu je také kvalitní 

a dostatečná teoretická příprava. Nemůžeme začít řešit výzkumný problém, aniž bychom 

neprostudovali odbornou literaturu a zdroje. Pro přípravu je také příhodné navštívit různé 

semináře nebo se radit s odborníky (35) jak po teoretické, tak po jazykové stránce.  

Dostatečná informační příprava umožní dostatečně se orientovat v problematice a dosud 

zjištěných informacích (33).  

3.2.1 PŘÍPRAVA VÝZKUMNÝCH METOD 

Jak jsme již uváděli, výzkumná metoda je procedura nebo postup, kterým provádíme 

výzkum (35). Výzkumné metody se dělí na několik skupin a je na výzkumníkovi, jaký druh 

si určí. Volba výzkumné metody je stěžejní pro další kroky výzkumu, závisí na nich, jaký 

problém chceme odhalit. Volba metody závisí na cíli a podmínkách výzkumu, 

na zkušenostech výzkumníka a na kvalitním prostudování vybrané metody (34).  

Ověření vhodného výběru výzkumné metody by mělo proběhnout tzv. předvýzkumem, 

kterým se zjistí, zda dané metody fungují ve vybraných podmínkách a zda jsou výsledkem 

odpovědi, které jsme očekávali (33).  

Výzkumné metody se dělí do několika skupin podle různých hledisek. Uveďme si některé. 

Můžeme je klasifikovat podle vědeckých postupů na empirické, teoretické a ostatní. Další 

dělení, podle vztahu k explanaci a interpretaci, je pro lepší přehlednost uvedeno 

v tabulce č. 8. Výzkumné metody můžeme také členit na kvalitativní a kvantitativní 

metody (36). 
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Tabulka 8: Příklad klasifikace výzkumných metod (36) 

Typ metod Druhy metod 
Příklad jednotlivých 

druhů metod 

Explanační 

Empirické 

Pozorování 

Měření 

Experiment 

Obecně teoretické 

Analýza 

Syntéza 

Indukce 

Dedukce 

Analogie 

Srovnání 

Specifické 

Interpretační 
Narativní Vyprávění 

Hermeneutické Porozumění textu 

Zdroj: vlastní zpracování dle (36)  

J. Průcha (37) píše o klasifikaci výzkumných metod, která vychází z obecně používaných 

metod v pedagogickém výzkumu a využívá ji i na výzkum učebnic. Je to dělení 

na kvantitativní metody, metody obsahové analýzy, metody dotazování, observační, 

testovací, experimentální a komparativní. Bližší popis a charakteristiku uvádí např. 

M. Elgrová (2) i J. Průcha (37) ve svých publikacích.  

Pro naši výzkumnou část jsme zvolili metodu polostrukturovaného rozhovoru 

(interview). Tato metoda se dle dělení podle J. Průchy řadí do metod dotazování. Řadí 

se do kvantitativně orientovaného výzkumu metod P. Gavory (35). Ten ji uvádí jako jednu 

z nejčastěji používaných metod v pedagogickém výzkumu.  
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3.2.2 ROZHOVOR (INTERVIEW) 

Rozhovor je prostředek výzkumu, který spočívá „v přímé ústní komunikaci výzkumného 

pracovníka s respondentem“ (3). Oba aktéři rozhovoru jsou v přímém kontaktu 

a pokládání otázek může být upravováno dle aktuálních reakcí, postojů nebo pocitů při 

komunikaci. Rozhovor bývá většinou podpořen dotazníkem (3). 

Rozhovor se skládá z otázek a odpovědí. Stejně jako u dotazníku se používají otázky 

uzavřené, polouzavřené a otevřené. Metoda rozhovoru se upřednostňuje před 

dotazníkem tehdy, pokud potřebujeme získat důvěrnější nebo osobnější informace, které 

by respondent nemusel do dotazníku uvést (35). 

Dle povahy otázek dělíme rozhovor na strukturovaný, polostrukturovaný 

a nestrukturovaný. Strukturovaný rozhovor probíhá na základě pevně stanovených 

otázek a odpovědí, jedná se o jakousi formu ústního dotazníku. V nestrukturovaném 

rozhovoru je možné volně odpovídat, jeho nevýhodou je však obtížnější vyhodnocování 

výsledků a vyvození závěru. V polostrukturovaném rozhovoru získáme nejen uzavřené 

odpovědi, ale žádáme od respondenta ještě doplnění. V tomto druhu rozhovoru (kvůli 

náročnosti) je možný výskyt chyby ze strany výzkumníka (35).  

Průběh rozhovoru můžeme shrnout do čtyř částí: 

 vstupní část (motivace a navození vztahu mezi výzkumníkem a respondentem); 

 promyšlená systematizace a kladení otázek; 

 udržování průběhu interview (jednoduchá komunikace a reflexe); 

 záznam rozhovoru (audio nebo videonahrávka, zapisování poznámek) (34). 

Do výzkumného šetření této práce byl vybrán polostrukturovaný rozhovor. Hlavní důvod 

se nabízí, získat nové informace - ne jenom potvrdit, vyvrátit nebo zvolit nabízené 

odpovědi. Dále můžeme v této formě rozhovoru pokládat doplňující a upřesňující otázky.  

3.2.3 OTÁZKY ROZHOVORU 

Rozhovor se skládal ze tří souborů otázek. První soubor se týkal informací o úrovni práce 

daného učitele s ICT technikou14, výukovými programy a multimediálními učebnicemi 

                                                
14

 ICT (Information and Communication Technologies) je zkratka pro informační a komunikační technologie. 
Řadí se sem přístroje (počítač, tablet atd.) a software (programy a aplikace) (38). 
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(tabulka 9). Do rozhovoru jsme je zařadili pro zjištění úrovně, na které učitel pracuje s ICT 

technikou, což je vhodné především k získání doplňujících informací, které by mohly 

nastínit nebo objasnit některé odpovědi v dalších částech rozhovoru. 

Tabulka 9: Soubor otázek pro rozhovor - práce s ICT technikou 

Práce s ICT technikou 

1. Jak často používáte ICT techniku při vyučovací hodině? 

2. Při jakých typických situacích využijete možnosti ICT techniky? 

4. 
Na jaké úrovni pracujete s ICT technikou? Absolvoval(a) jste nějaký rekvalifikační 

kurz nebo jste se nějakým způsobem dovzdělával(a)? 

5. 
Jaký program, výukový program nebo multimediální učebnici využíváte nebo 

jste využívali? 

Zdroj: vlastní zpracování 

Druhým souborem jsou otázky týkající se již samotných multimediálních učebnic, kterých 

se naše výzkumné šetření bude týkat. Otázky jsou zčásti stejné, jako použila M. Elgrová 

(2), a zčásti jde o nové. Soubor se skládá ze tří bloků, které obsahují otázky a úkoly. 

V tabulce 10 je uveden celý soubor obecných otázek a úkolů, ale v rozhovoru proběhne 

modifikace pro konkrétní multimediální učebnice. V bloku č. 3 budeme u posledního 

úkolu měřit čas výkonu, který ve výsledcích porovnáme u všech respondentů. 

Tabulka 10: Soubor otázek pro rozhovor 

 

Blok 1 
Vizuální stránka učebnice 

Otázka č. 1 
Jak hodnotíte celkovou grafickou úpravu učebnice? Je vhodná 

pro určenou věkovou skupinu žáků? 

Otázka č. 2 Je podle vás učebnice přehledná? 

Otázka č. 3 

Obsahuje učebnice z vizuálního hlediska některé prvky, které vás oslovily 

nebo se vám naopak nelíbí? 
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Úkol č. 1 

Otevřete učebnici na straně X. Je zde použito dostatečné množství 

grafických prostředků k pochopení učiva? Bylo by vhodné použít některé 

jiné grafické objekty? Pokud ano, které? 

Blok 2 Obsahová složka učebnice 

Otázka č. 4 
Myslíte si, že zkoumaná učebnice obsahuje přiměřené množství textu 

vzhledem k ročníku, pro který je určena? 

Otázka č. 5 
Obsahuje učebnice pasáže, které by se daly použít pro žáky 

se specifickou poruchou učení?  

Otázka č. 6 
Obsahovala učebnice shrnutí učiva? Jak velký rámec shrnutí obsahovalo?  

Pozn.: Je pro Vás důležité, aby učebnice shrnutí obsahovala? 

Otázka č. 7 
Obsahuje učebnice propojení s jinými předměty, běžným životem 

či průřezová témata? Pokud ano, pokuste se uvést příklad. 

Otázka č. 8 
Myslíte si, že učebnice vyžaduje větší časovou náročnost přípravy 

než učebnice papírová? 

Otázka č. 9 Obsahuje učebnice otázky a úkoly? 

Otázka č. 10 Obsahuje učebnice zajímavosti? 

Otázka č. 11 Obsahuje učebnice návod, jak s učebnicí pracovat?  

Úkol č. 2 
Otevřete učebnici na stranách X a Y. Zhodnoťte, zda je látka zpracována 

názorně. Pozn.: Na škále od 0 (velmi nenázorné) do 5 (velmi názorné). 

Blok 3 Funkční složka učebnice 

Otázka č. 12 

Obsahuje učebnice dostatek multimediálních a interaktivních prvků? 

Vyskytly se v učebnici části, ve kterých multimediální prvky chyběly a byly 

by zde vhodné? 

Otázka č. 13 
Je vhodné (z hlediska použití multimediálních prvků) používat tuto 

učebnici v multimediální formě, nebo by stačila její tištěná verze? 

Otázka č. 14 Obsahuje učebnice rejstřík symbolů pro ovládání multimediálních prvků? 

Otázka č. 15 
Obsahuje učebnice multimediální prvky, které vám přijdou nápadité, 

vhodné, zajímavé? Které to jsou a proč? 

Otázka č. 16 
Obsahuje učebnice multimediální prvky, které vám přijdou zbytečné 

nebo nevhodné k použití? Vzpomenete si, které to jsou a proč? 

Otázka č. 15 
Jaké prvky v učebnici vám usnadňovaly orientaci? Které prvky ji naopak 

komplikovaly? 
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Úkol č. 3 Otevřete učebnici na straně XY a spusťte doplňující video. 

Zdroj: vlastní zpracování dle (2) a autora  

Tabulka č. 11 ukazuje konkrétní znění úkolů pro vybrané učebnice. 

Tabulka 11: Konkrétní znění úkolů pro dané učebnice 

Učebnice  Úkoly 

Pontes 1 

Úkol č. 1 

Otevřete učebnici na stranách 64 a 65 (Příloha 9). Je zde 

použito dostatečné množství grafických prostředků 

k pochopení učiva? Bylo by vhodné použít některé jiné 

grafické objekty? Pokud ano, které? 

Úkol č. 2 

Otevřete učebnici na stranách 22 a 23 (Příloha 10). 

Zhodnoťte, zda je látka zpracována názorně. Pozn.: 

Na škále od 0 (velmi nenázorné) do 5 (velmi názorné). 

Úkol č.3 
Otevřete učebnici na stranách 64 a 65 (Příloha 9) 

a spusťte doplňující video. 

Chemie 8 

Úkol č. 1 

Otevřete učebnici na stranách 30 a 31 (Příloha 11). Je zde 

použito dostatečné množství grafických prostředků 

k pochopení učiva? Bylo by vhodné použít některé jiné 

grafické objekty? Pokud ano, které? 

Úkol č. 2 

Otevřete učebnici na stranách 34 a 35 (Příloha 12). 

Zhodnoťte, zda je látka zpracována názorně. Pozn.: 

Na škále od 0 (velmi nenázorné) do 5 (velmi názorné). 

Úkol č. 3 
Otevřete učebnici na straně 104 a 105 (Příloha 13) 

a spusťte doplňující informace o pryskyřici. 

Já a můj 

svět 

Úkol č. 1 Otevřete učebnici na straně 7 (Příloha 14). Je zde použito 

dostatečné množství grafických prostředků k pochopení 

učiva? Bylo by vhodné použít některé jiné grafické 

objekty? Pokud ano, které? 

Úkol č. 2 Otevřete učebnici na straně 39 (Příloha 15). Zhodnoťte, 

zda je látka zpracována názorně. Pozn.: Na škále od 0 

(velmi nenázorné) do 5 (velmi názorné). 

Úkol č.3 Otevřete učebnici na straně 72 (Příloha 16) a spusťte 

doplňující video. 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Poslední částí rozhovoru jsou doplňující otázky, které se týkají obecného rámce vybraných 

multimediálních učebnic (tabulka 12). 

Tabulka 12: Soubor otázek pro rozhovor 

Doplňující otázky 

Otázka č. 1 Vybrali byste si tuto učebnici pro svoji třídu? 

Otázka č. 2 
Používali byste učebnici pouze ve frontálním zobrazení, nebo by měl 

učebnici k dispozici každý žák? 

Otázka č. 3 Řekněte silné a slabé stránky učebnice. 

Otázka č. 4 

Kolik času byste věnovali při vyučovací hodině práci s multimediální 

učebnicí? Jak by byl tento čas strukturován z hlediska organizace výuky 

(pozn. práce učitele s učebnicí, práce žáků s učebnicí…).  

 

Zdroj: vlastní zpracování 

3.2.4 VZOREK RESPONDENTŮ 

Důležitou částí, kterou se tato práce také liší od výzkumného šetření, které provedla 

M. Elgrová  (2), je výběr respondentů. M. Elgrová pracovala s pěti studenty magisterského 

studia učitelství Pedagogické fakulty Západočeské univerzity.  

Pro naše šetření byli vybráni učitelé s různorodou praxí v oboru školství (5 lidí) a s různou 

úrovní práce s ICT technikou. Všichni dotazovaní pracují na stejné škole a vyjma jednoho 

(první stupeň ZŠ) vyučují na druhém stupni základní školy – konkrétně matematiku, fyziku, 

český jazyk, dějepis, hudební výchovu, německý jazyk, anglický jazyk a tělesnou výchovu. 

Čtyřmi respondenty, respektive respondentkami, byly ženy s praxemi trvajícími 2, 9, 7 

a 40 let. Posledním respondentem byl muž, jehož zkušenosti ve školství jsou 32 let. 

Všichni dotazovaní jsou mými kolegy, což přispělo k tomu, že nenastal problém 

z neosobně vedeného rozhovoru nebo s obavou odpovídat na otázky. 

3.2.5 SOUBOR VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ PRO VÝZKUMNÉ ŠETŘENÍ 

Do výzkumného šetření jsme zvolili 3 multimediální učebnice třech různých vydavatelství 

– Já a můj svět (nakladatelství Nová škola), Chemie 8 (nakladatelství Fraus) a Pontes 1 

(nakladatelství Klett).  
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Multimediální učebnice Já a můj svět a Chemie 8 jsou ověřené ve vyučování. Konkrétně 

na základní škole, kde probíhalo výzkumné šetření, jsou často využívány ve výuce. 

Učebnice Pontes 1 byla vybrána z důvodu získání informací o struktuře multimediální 

učebnice vydané v zahraničí. 
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4 OVĚŘENÍ METODY NA DEFINOVANÉM VZORKU, KOMPARACE VÝSLEDKŮ 

4.1 PRŮBĚH VÝZKUMNÉHO ŠETŘENÍ 

Průběh výzkumného šetření byl analogický s tím, který použila M. Elgrová (2)(1) ve své 

diplomové práci.  

Rozhovory probíhaly během ledna a února 2017 a byly vedeny s každým respondentem 

individuálně. Záznamy rozhovorů byly zapisovány do připravených tabulek. Dotazovaný 

byl nejdříve seznámen s tématem diplomové práce a obecným rámcem toho, jak má 

na předložené učebnice nahlížet. Účastníkovi byly také vysvětleny některé pojmy, které 

se nacházely v dotazníku (např. multimediální, multimediální prvek a interaktivní prvek). 

Poté byl respondentovi vyložen průběh rozhovoru. Před samotnou prací 

s multimediálními učebnicemi byla každému účastníkovi šetření položena první část 

otázek rozhovoru (tabulka 9), tyto otázky byly položeny pouze jednou. 

Poté byla respondentovi spuštěna první učebnice – Pontes 1 od nakladatelství Klett. 

Dotazovaný dostal 5 minut na to, aby se seznámil s multimediální učebnicí, tato činnost 

nebyla nijak vedena a bylo možné si vyzkoušet všechny možnosti učebnice – obsahovou 

složku, multimediální a ovládací prvky atd. Po uplynutí stanoveného času byly účastníkovi 

rozhovoru položeny otázky a úkoly bloku 1 – 315 (tabulka 10). V bloku 3 u úkolu č. 3 byl 

respondentovi měřen čas, za který daný úkol provedl. Na konci rozhovoru (ke konkrétní 

učebnici) byly respondentovi položeny doplňující otázky (tabulka 11), které se týkaly 

obecného pohledu a názoru na danou učebnici.  

Po skončení rozhovoru k multimediální učebnici Pontes 1 bylo účastníkovi dáno opět 

pět minut k seznámení s další učebnicí, a to Chemie 8 od nakladatelství Fraus. Poté byly 

respondentovi opět položeny stejné otázky bloku 1 – 3 a na závěr doplňující otázky. Stejný 

postup se opakoval i u multimediální učebnice Já a můj svět od nakladatelství Nová škola. 

Stejný průběh rozhovoru byl veden i u dalších čtyř respondentů. Je vhodné říci, že u první 

učebnice se respondent poprvé seznámil s otázkami, tudíž intuitivně věděl, co má hledat 

při posuzování další multimediální učebnice. 

                                                
15 V bloku č. 2 je poznámka k otázce č. 6 - Je pro Vás důležité, aby učebnice shrnutí obsahovala? Tato otázka 

byla položena pouze jednou, jelikož je sestavena obecně a platí pro všechny učebnice. 



 4 OVĚŘENÍ METODY NA DEFINOVANÉM VZORKU, KOMPARACE VÝSLEDKŮ 

 46 

4.2 VÝSLEDKY VÝZKUMNÉHO ŠETŘENÍ – OVĚŘENÍ METODY NA DEFINOVANÉM 

VZORKU16 

4.2.1 ZJIŠTĚNÍ ÚROVNĚ PRÁCE S ICT TECHNIKOU 

M. Elgrová (2) ve svém výzkumném šetření pracovala se studenty oboru informatiky, kde 

jak psala, se dalo předpokládat jejich intuitivnější práci s počítačem a vyšší vhled 

do problematiky ohledně ICT techniky. V našem výzkumném šetření jsme pracovali 

s učiteli, kteří mají různou úroveň práce s počítačem a softwarem. Chtěli jsme tudíž 

přiblížit jejich míru práce, zkušenost a přístup k ICT. 

Četnost používání počítače při výuce uváděli všichni pravidelnou. Někteří ji používají 

na každé hodině, avšak všichni se shodli, že jej používají pravidelně. Dva respondenti 

uvedli konkrétní hodiny (matematika, fyzika, informatika, zeměpis), při kterých počítač 

používají. Je zřejmé, že při některých předmětech, jako je např. tělesná výchova, se využití 

počítače hodí méně. 

Odpovědi na otázku týkající se typických situací využívání výpočetní techniky byly velmi 

rozličné a zahrnovaly rozmanité aktivity jako např. – programy na procvičování gramatiky 

a slovní zásoby, tvorba příprav (většinou MS Power Point), příprava výpočtů 

matematických příkladů, rýsovacích úloh, poslech článků cizího jazyka, ukázky divadelních 

her, poslechy literárních děl, obrázky, videa, tvorba her apod. 

Při trochu osobnější otázce: „Co pro Vás znamená při výuce práce s PC?“ byly zjištěny 

odpovědi jako: v současné době je práce s počítačem velmi důležitá, počítač se stal 

nezbytností, pomáhá při přípravě i výuce, práci zjednodušuje a urychluje apod. Vypovídá 

to o tom, že opravdu v dnešní době je počítač běžnou součástí života a práce.  I starší 

ročníky, které se musely doučit práci s výpočetní technikou, ji považují jako pomoc 

a součást výuky. Nikdo z dotazovaných neodpověděl, že by počítač byl pro něj přítěž nebo 

ho používal pouze proto, že „musí“. 

Všichni respondenti odpověděli, že jejich úroveň práce s počítačem je průměrná. 

Ze zkušenosti ale můžeme říci, že jejich úroveň je na vysokém stupni a odpověděli spíše 

ze skromnosti.  Tři dotazovaní absolvovali různé kurzy (výukové programy, MS Power 

Point, MS Acces) a u dalších probíhalo samovzdělávání. Všichni účastníci rozhovorů 

                                                
16 Záznamy rozhovorů jsou uvedeny v části Přílohy. 
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pracují s již hotovými programy či materiály i s různým softwarem, který je vhodný pro 

tvorbu výukových materiálů. 

4.2.2 BLOK 1 – GRAFICKÁ SLOŽKA MULTIMEDIÁLNÍCH UČEBNIC 

U učebnice Pontes 1 nebyly jednotné názory ohledně grafického zpracování. Všichni 

respondenti se shodli na tom, že je učebnice dobře graficky upravená a že je vhodná 

pro danou věkovou skupinu (žáci 1. stupně). Co se týče přehlednosti, tři dotazovaní 

odpověděli, že učebnice je přehledná, jednomu respondentovi přišla nepřehledná 

a poslední odpověděl, že je ze 60-ti % přehledná. Respondenti zmiňovali barevnost 

učebnice, přehlednost textu a dostatek obrázků.  

Multimediální učebnice Chemie 8 dopadla z hlediska grafické složky podle respondentů 

o něco lépe. Podle nich je odpovídající věkové skupině, pro kterou je určena. Všichni se 

shodují na její přehlednosti. V grafické úpravě konkrétní stránky (úkol č. 1) by žádný 

respondent nedoplnil žádné jiné prvky, podle nich je zpracování dostatečné. Jeden 

respondent byl z učebnice vysloveně nadšený a jeden zmiňuje její paralelu s učebnicí 

tištěnou a vyzdvihuje vhodné poznámky na krajích stránek učebnice. 

Velké nadšení z hlediska grafického zpracování sklidila učebnice Já a můj svět. Všichni 

respondenti byli spokojeni s grafickou úpravou učebnice a s úpravou pro danou věkovou 

skupinu. Jedna respondentka dokonce odpověděla, že je učebnice nádherná, další, 

že je nápaditá a přehledná. 

Součástí otázek bloku 1 byla také otázka, zda je pro respondenty důležité, aby 

multimediální učebnice obsahovala shrnutí. Na tuto otázku všichni odpověděli, 

že je pro ně důležité, někteří by uvítali shrnutí po kapitolách.  

Shrnutí: Pouze jeden respondent řešil otázku toho, zda multimediální učebnice je verzí 

tištěné učebnice, což všechny zkoumané učebnice byly. Ostatní dotazovaní tuto otázku 

neřešili vůbec, z čehož bychom mohli usoudit, že respondentům nezáleží na tom, zda 

je multimediální učebnice vytvořena z tištěné verze nebo ne. S grafickou úpravou učebnic 

byli spokojeni všichni, tudíž nemůžeme jednoznačně říci, že by nějakou učebnici v tomto 

ohledu preferovali. 
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4.2.3 BLOK 2 – OBSAHOVÁ SLOŽKA MULTIMEDIÁLNÍCH UČEBNIC 

Na otázky, které se týkaly obsahové složky učebnice Pontes 1, odpovídali respondenti 

většinou kladně. To znamená, že dotazovaní si myslí, že učebnice obsahuje: 

 dostatečné množství textu (vzhledem k cílové skupině žáků);  

 pasáže, které by se daly použít k výuce žáků se specifickou poruchou učení; 

 propojení s jinými předměty nebo běžným životem (např. dějepis nebo výtvarná 

výchova); 

 otázky a úkoly, zajímavosti (např. historie). 

Většina respondentů si však nevšimla, zda učebnice obsahuje návod, jak s učebnicí 

pracovat. Pouze jeden dotazovaný si myslí, že učebnice nepotřebuje delší čas strávený 

nad přípravou vyučovací hodiny, než by vyžadovala učebnice tištěná. Ostatní mají za to, 

že by doba přípravy byla delší. 

Odpovědi na otázky obsahové složky multimediální učebnice Chemie 8 byly obdobné jako 

u předchozí učebnice. Většinou na ně respondenti odpovídali ano, tzn. že učebnice 

obsahovala komponenty, na které jsme se v otázkách ptali (tabulka 10). Jen časová 

náročnost přípravy hodiny s touto učebnicí by byla dle čtyř respondentů menší než 

v případě tištěné učebnice. 

U otázek týkajících se obsahové složky učebnice Já a můj svět byly některé odpovědi 

podrobněji formulované. Obzvlášť co se týče mezipředmětových vztahů a odkazů 

na běžný život. Opět se opakovala stejná situace jako v případě předchozí učebnice a to, 

že většina komponentů obsažených v otázkách se v učebnici objevuje. Časová náročnost 

přípravy s touto učebnicí by nebyl podle většiny respondentů větší a polovina 

respondentů si také nevšimla, zda učebnice obsahuje návod, jak s učebnicí pracovat. 

Shrnutí: Odpovědi v tomto bloku, který se týkal vizuální stránky učebnice, byly u prvních 

dvou případů učebnic de facto jednotné. Respondenti uváděli podrobnější odpovědi 

v případě třetí učebnice Já a můj svět, kde vyzdvihli mezipředmětové vztahy a odkazy 

na běžný život. Tato učebnice opravdu obsahuje nepřeberné množství úkolů, obrázků, 

fotografií apod., při kterých žáci rozvíjejí dovednosti v matematice, hudební a výtvarné 

výchově apod. 
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4.2.4 BLOK 3 – FUNKČNÍ SLOŽKA UČEBNICE 

Tři respondenti odpověděli, že učebnice Pontes 1 má dostatek multimediálních 

a interaktivních prvků, ale dva by uvítali vyšší počet těchto prvků. Všichni by také tuto 

učebnici používali v multimediální formě a jeden by využil tištěnou formu této učebnice 

pro všechny žáky. Čtyři respondenti si nevšimli, zda učebnice obsahuje rejstřík symbolů 

pro ovládání multimediálních prvků. Jako nápadité multimediální prvky uvedli zvukový 

záznam „tištěných“ textů článků, propojení odkazů nebo vkládání poznámek. Mezi prvky, 

které usnadňovaly orientaci, respondenti uvedli hypertextové odkazy a nápovědu. 

Jednomu respondentovi se zdála učebnice nepřehledná a těžko se v ní orientoval. 

S počtem multimediálních prvků nebyli účastníci rozhovoru příliš spokojení 

v multimediální učebnici Chemie 8. Doplnili by je např. o videa a jeden respondent uvedl, 

že ve srovnání s ostatními sledovanými učebnicemi jich bylo málo. Většina dotazovaných 

by také učebnici použila pouze v tištěné verzi.  Některým také nepřišly příliš nápadité 

multimediální prvky, které učebnice obsahovala – uvedli pouze funkci zvětšování obrázku. 

Konkrétní prvky, které by usnadňovaly orientaci v učebnici, respondenti také neuvedli – 

až na jednu výjimku, a to rejstřík symbolů, který však vysvětluje pouze formy práce žáka 

nebo učitele. 

Dostatek multimediálních prvků byl dle respondentů v učebnici Já a můj svět, kterou 

by také všichni použili v multimediální formě. Jako zajímavé multimediální prvky uvedli 

videa, fotografie a interaktivní hry a aktivity. Dotazovaní také uvádějí přehlednost 

ovládání, stránkování učebnice a přítomnost ovládací lišty na každé stránce. Pouze jeden 

respondent uvedl, že učebnice obsahuje rejstřík symbolů pro ovládání multimediálních 

prvků. 

Shrnutí: Větší přítomnost multimediálních a interaktivních prvků uvádějí respondenti 

v případě učebnice Já a můj svět, která ze všech použitých učebnic obsahuje nejvíc typů 

těchto prvků a je v tomto směru velice nápaditě řešená. Naopak méně multimediálních 

prvků obsahovala učebnice Chemie 8, která jich skutečně nemá mnoho. V žádné 

multimediální učebnici respondenti ani neřešili nabídky (např. vyhledávání termínů), které 

jsou umístěny na lištách, ani nezkoumali, jakým způsobem lze v učebnici listovat apod. 

Z hlediska funkčního obsahu učebnice respondenti hodnotili zejména multimediální 

prvky, jejich množství a ovládání učebnice. Většina respondentů si také nevšimla, zda 
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učebnice obsahuje rejstřík symbolů pro ovládání multimediálních prvků. Ten byl pouze 

u učebnice Pontes 1 a byl skrytý v průvodním videu na začátku učebnice.  

4.2.5 DOPLŇUJÍCÍ OTÁZKY 

Učebnice Pontes 1 by si jako učebnici do své hodiny vybrala většina respondentů, pouze 

jeden uvedl, že ne. Frontálního zobrazení multimediální učebnice by využili 

tři respondenti (někteří by použili tištěnou verzi pro žáky), jeden by chtěl multimediální 

verzi pro sebe a každého žáka. Jako silné stránky učebnice uvádějí dotazovaní – dostatek 

obrázků, krátké úkoly s řešením, přehlednost, propojení s pracovním sešitem a ucelenost 

učebnice. Delší čas potřebný na seznámení s učebnicí a potřeba osvojit si některé funkce 

učebnice uvedli dotazovaní jako slabou stránku učebnice. Jednomu respondentovi 

se zdála učebnice nepřehledná. Tři účastníci rozhovoru by si ji vybrali jako pomůcku, 

kterou by využívali každou hodinu. Čas věnovaný učebnici v rámci hodiny se ale různí -

 od dvaceti minut po celou vyučovací hodinu. 

I v případě multimediální učebnice Chemie 8 by si ji dotazovaní vybrali jako učebnici 

vhodnou pro výuku hodin chemie. Většina by ji využívala ve frontálním zobrazení. Někteří 

dotazovaní si myslí, že je učebnice vhodná pro použití na každou hodinu a někteří 

by ji využívali jen dle tématu. Respondenti hodnotili jako silné stránky učebnice 

názornost, propojení s běžným životem a jinými učebnicemi nakladatelství, jednoduchou 

práci s učebnicí, fotografie a vtipy. Jako slabé stránky respondenti uvedli nepřítomnost 

interaktivních úkolů, malá pestrost multimediálních prvků a potřeba delšího času 

na seznámení se symboly uvedenými v učebnici. 

I multimediální učebnici Já a můj svět by v hodinách využívali všichni respondenti. 

V otázce způsobu používání učebnice se odpovědi liší – někdo by ji využíval pouze 

frontálně, jiný by chtěl i tištěnou verzi pro každého žáka a někdo by chtěl multimediální 

formu pro učitele i všechny žáky. Kladné stránky učebnice jsou podle respondentů 

názornost, přehlednost, propojování s jinými předměty a běžným životem, fotografie 

z reálného života, ilustrace a multimediální prvky. Na každou vyučovací hodinu by ji využil 

každý dotazovaný. Doba práce s učebnicí by se v jednotlivých hodinách lišila (dle tématu 

a potřeb učitele nebo žáků). 

Součástí doplňujících otázek bylo ohodnocení dané učebnice školní známkou. Výsledky 

jsou shrnuté v grafech č. 1 a 2. Z grafů vyplývá, že učebnice Já a můj svět dostala od všech 
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respondentů samé jedničky (jednou se vyskytla i jednička s hvězdičkou) a získala tak 

nejlepší ohodnocení v rámci zkoumaných učebnic. Nejhůře dopadla učebnice Chemie 8, 

která obdržela výslednou průměrnou známku 2,6. 

Graf 1: Hodnocení dané multimediální učebnice známkou 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle dat výzkumného šetření 

Graf 2: Průměrné hodnocení dané multimediální učebnice známkou 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle dat výzkumného šetření 

Shrnutí: Multimediální učebnice Pontes 1 a Já a můj svět mají nejvíce prvků, které 

respondenti označili jako kladné stránky. Vůbec žádnou slabou stránku neuvedli 

u učebnice Já a můj svět. I z reakcí a rozhovorů vedených „mimo záznam“ vyplývalo, že 
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jsou z této učebnice nejvíce nadšeni. Tento fakt podpořilo i udělování známek jednotlivým 

učebnicím. Nejlepší hodnocení dosáhla multimediální učebnice Já a můj svět a naopak 

nejhorší hodnocení získala učebnice Chemie 8. 

4.2.6 ÚKOLY 

V prvním úkolu všichni respondenti uvedli, že dané příklady stránek učebnic obsahují 

dostatek grafických prostředků, nenapadly je žádné jiné příklady. Učebnice jsou dle jejich 

názoru tedy graficky hodnotně zpracované. 

Názornost učebnic sledoval úkol č. 2, kterou dotazovaní hodnotili na škále 0 až 5 (0 –

 velmi nenázorné, 5 – velmi názorné). Jejich hodnocení ukazují grafy č. 3 a 4. Hodnota 

bodů za názornost učebnice se pohybovala většinou mezi čtyřmi až pěti body. Maximální 

možný počet bodů od všech respondentů dostala multimediální učebnice Já a můj svět. 

Graf 3: Zhodnocení názornosti multimediální učebnice 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle dat výzkumného šetření 
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Cílem úkolu č. 3 bylo zjistit, za jak dlouhou jsou schopni respondenti spustit video na dané 

stránce. Výsledky ukazují grafy č. 4 a 5. Nejdelší doba spuštění byla měřena 

u multimediální učebnice Pontes 1, i když o nepřehlednosti a těžké orientaci v učebnici 

se v rozhovoru zmiňoval pouze jeden respondent. Všichni respondenti nalistovali stranu 

v krátkém čase, na které se vyskytoval cílový multimediální prvek, ale problémem bylo 

najít ikonku symbolizující daný prvek. Průměrné časy spuštění daného multimediálního 

prvku u dalších dvou učebnic byly téměř shodné. 

Graf 4: Čas potřebný ke spuštění multimediálního prvku 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle dat výzkumného šetření 

Graf 5: Průměrný čas potřebný ke spuštění multimediálního prvku dané učebnice 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle dat výzkumného šetření 
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4.3 KOMPARACE ÚDAJŮ 

Některé výsledky našeho výzkumného šetření lze porovnat s šetřením M. Elgrové (2)(1). 

Naše rozhovory se sice týkaly jiných multimediálních učebnic a vzorek respondentů byl 

jiný, ale můžeme zkonfrontovat některé závěry a výsledky obou prací. Podívejme se tedy 

na to, jak stejné nebo rozdílné názory měla naše skupina a skupina respondentů 

M. Elgrové, tedy aktivních a budoucích učitelů, na jednotlivé složky ve struktuře 

multimediální učebnice.  

V části šetření, které se týkalo grafické stránky multimediálních učebnic, jsme obě došly 

ke stejnému závěru ohledně zpracování samotného grafického designu učebnice. 

V šetření prováděné M. Elgrovou zvítězila ohledně grafického zpracování multimediální 

učebnice, která je řešena jako výukový program. Z toho autorka usoudila, 

že „je nepodstatným kritériem, zda grafický layout multimediální učebnice vychází 

z učebnice klasické“ (2). Ani v našem šetření žádnému respondentovi nevadilo, že všechny 

zkoumané multimediální učebnice jsou řešeny jako multimediální level učebnice klasické. 

Všechny naše zkoumané učebnice mají svou tištěnou verzi. Někteří naši respondenti 

by rádi pracovali s multimediální verzí učebnice, ale uvítali by zároveň, kdyby tištěnou 

podobu měl k dispozici každý žák. V úkolech grafické sekce multimediálních učebnic byly 

výsledky šetření obou prací také stejné, obě skupiny respondentů se shodly, že grafické 

zpracování daného učiva je kvalitní. 

 V rozhovorech ohledně obsahové složky multimediálních učebnic uváděli dotazovaní 

výskyt mezipředmětových vztahů a propojení látky s běžným životem, zejména v učebnici 

Já a můj svět. Stejně tak i respondenti učitelského studia v šetření M. Elgrové oceňovali 

propojení učiva s reálným životem. Na základě toho můžeme tedy usoudit, že obě skupiny 

v tomto případě vyhledávaly a oceňovaly stejné prvky. Pro obě skupiny je také důležité, 

zda se v učebnici vyskytuje shrnutí učiva. K závěru, že velký důraz přikládali respondenti 

na přítomnost shrnutí učiva a mezipředmětové vztahy, došla i dvojice autorů výzkumné 

sondy P. Knecht a M. Weinhöfer (39). Ti provedli tuto sondu na základních školách 

v Jihomoravském kraji a zkoumali, jaká kritéria učebnic jsou pro učitele důležitá při výběru 

učebnic regionálního zeměpisu České republiky. Tato výzkumná sonda podpořila naše 

šetření i šetření M. Elgrové a můžeme tedy konstatovat, že pro uživatele multimediálních 

učebnic je shrnutí učiva a propojení učiva napříč jednotlivými vyučovacími předměty 
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důležitou součástí učebnice. Tento blok otázek rozhovoru obsahoval jeden úkol, u kterého 

měli dotazovaní bodově ohodnotit názornost dané multimediální učebnice. Když 

se podíváme na bodové hodnocení studentů učitelství, tak jejich hodnocení je v rámci 

jedné sledované učebnice rozmanité (Příloha 7). Aktivní učitelé se u dvou učebnic shodli 

na stejném počtu bodů v hodnocení názornosti multimediální učebnice. Shodou okolností 

byly předmětem našeho výzkumného šetření i šetření M. Elgrové dvě multimediální 

učebnice od stejných nakladatelství – Fraus a Nová škola. Můžeme tedy předpokládat, 

že obě učebnice od stejného nakladatelství budou řešeny obdobně. Učebnice 

od nakladatelství Fraus (Chemie 8 a Matematika 617) mají opravdu stejný design. Bodové 

hodnocení učitelů (Chemie 8) je ve všech případech stejný, a to čtyři body (z možných 

pěti). Průměrné hodnocení multimediální učebnice stejného nakladatelství od studentů 

učitelství činilo 3,8 bodu. Oba výsledky můžeme označit jako srovnatelné. Ale názory obou 

skupin se lišily ohledně učebnic od nakladatelství Nová škola – Matematika18 a Já a můj 

svět. Učebnice mají téměř stejný softwarový aparát. V našem šetření získala učebnice 

Já a můj svět nejlepší možné, tj. 5 bodů od každého respondenta. Multimediální učebnice 

Matematika dostala ve věci názorného zpracování daného učiva průměrné hodnocení 

3,2 bodu, což je o více jak dva body horší výsledek než v našem šetření dostala učebnice 

stejného nakladatelství.  

Čas, který respondentů zabralo spuštění multimediálního prvku dané učebnice, byl měřen 

v úkolu č. 3, který byl součástí funkční oblasti otázek rozhovorů. Výsledky můžeme 

porovnat s dobou spuštění cvičení v multimediálních učebnicích ze šetření M. Elgrové. 

Studenti učitelství dokázali vyjma jedné učebnice spustit cvičení v horizontu 5 – 10 sekund 

(Příloha 8). Naši respondenti dokázali spustit multimediální prvek v rozsahu 14 – 30 vteřin. 

Může to podpořit předpoklad, který uvedla M. Elgrová, že studenti oboru informatiky 

budou mít lepší dispozice pro práci s počítači, tedy i s multimediální učebnicí. Pokud opět 

v obou šetřeních porovnáme výsledky ohledně učebnic ze stejných nakladatelství (Fraus 

a Nová škola), tak respondentům rozhovorů M. Elgrové nejdéle (v průměru) trvalo spustit 

                                                
17 Flexiučebnice Matematika 6 je učebnice, kterou použila M. Elgrová ve výzkumném šetření své diplomové 
práce. 

18
 Multimediální učebnice Matematika – desetinná čísla je učebnice, kterou použila M. Elgrová 

ve výzkumném šetření své diplomové práce. 
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cvičení v učebnici Nová škola, ale rozdíl byl minimální. Stejná situace nastala i v našem 

šetření.  
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5 VYHODNOCENÍ VÝZKUMU, ZÁVĚRY PRO PRAXI A DOPORUČENÍ 

5.1 VYHODNOCENÍ VÝZKUMU, ZÁVĚRY PRO PRAXI – STRUKTURA MULTIMEDIÁLNÍ 

UČEBNICE 

Výsledky naší práce měly přispět k představě a pohledu na to, jak by měla vypadat 

struktura multimediálních učebnic. Jelikož jsme výzkum prováděli na omezeném vzorku 

respondentů, na aktivních učitelích, nemůžeme říci, že právě jejich představy a názory 

jsou ty jediné a ty, kterými by se měli autoři multimediálních učebnic řídit. To, jak bude 

struktura multimediálních učebnic vypadat, záleží na prioritách a kritériích nakladatelství. 

Neexistují žádná pravidla, kterými by se nakladatelství měla řídit a není k dispozici moc 

výzkumů, které by se zabývaly tím, jak by měla struktura multimediální učebnice vypadat. 

Primárním zájmem nakladatelství je, aby prodej jejich multimediálních učebnic byl 

co možná největší. To znamená, že jejich učebnice by měly zaujmout učitele, kteří si právě 

ten jejich produkt zvolí jako podpůrný prostředek do svých vyučovacích hodin. A proto 

mají nakladatelství nelehkou úlohu. 

Je důležité, aby se učitel před výběrem vhodné multimediální učebnice s ní dostatečně 

seznámil nebo získal informace od kolegů a škol, kde se stejná učebnice využívá. Každá 

učebnice má svá specifika. Záleží na zkušenostech a preferencích pedagogů, aby zjistili 

a ověřili v praxi, jak moc dobrým pomocníkem je daná multimediální učebnice ve výuce.  

Ve výzkumné části práce respondenti zejména hodnotili strukturu a komponenty 

vybraných multimediálních učebnic. Z rozhovorů vyplynulo, že záleží na osobnosti 

a zkušenostech učitele, kterým prvkům a učebnicím dává přednost.  

Všechny naše zkoumané učebnice měly strukturu učebnice tištěné, která byla rozšířena 

o multimediální a interaktivní doplňky. Žádnému našemu respondentovi tento fakt 

nevadil. Může to být prospěšné v případě, že multimediální učebnice je používána pouze 

učitelem. Zabrání to špatné orientaci v učebnici v případě, že žáci mají k dispozici učebnici 

v tištěné podobě a učitel ji frontálně zobrazuje v podobě  multimediální. Námi vybraní 

učitelé si také moc nevšímali interaktivních doplňků a ovládacích prvků. Soustředili 

se spíše na obsah textu, na multimediální prvky a na grafickou podobu učebnice. Musíme 

však podotknout, že pro většinu z nich to bylo jedno z prvních setkání s multimediální 

učebnicí.  
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Nejlepší hodnocení získala učebnice, která měla velké množství ovládacích 

a multimediálních prvků, interaktivních cvičení a her a hojně využívala mezipředmětových 

vztahů. Na základě toho můžeme říci, že námi vybraní uživatelé preferují multimediální 

učebnice, ve kterých toto vše lze najít a využít v pedagogické praxi. 

5.2 DOPORUČENÍ 

Již jsme zmínili, že na počátku, tedy před koupí multimediální učebnice, je důležité, aby 

se s ní uživatel plně seznámil. Nakladatelství nám to umožňují různými způsoby – např. 

demoverzemi, které jsou dostupné na internetu nebo propagačních CD. Dále je také velmi 

důležité, aby se plně využila celá dimenze, kterou nám multimediální učebnice nabízí. 

Nakladatelstvím můžeme doporučit, aby se soustředila na výzkumy nebo šetření, která 

jsou v oblasti multimediálních učebnic prováděna, nebo aby úzce spolupracovala s učiteli 

a dalšími pedagogickými pracovníky. Nakladatelství by si měla všímat toho, jaké prvky 

dělají uživatelům problémy, nebo naopak jaké preferují. Z našeho šetření vyplývá, 

že učitelé by uvítali názornost a přehlednost multimediálních učebnic, které jsou 

propojené s reálným životem a ostatními vyučovacími předměty, splňují RVP, obsahují 

úkoly a shrnutí a jejich následná aktualizace je snadná. 

5.3 ROZŠÍŘENÍ VÝZKUMNÉHO ŠETŘENÍ 

Ve výzkumném šetření jsme využili šetření M. Elgrové (2). Použili jsme jiný vzorek 

respondentů a zkoumaných učebnic. Šetření by se dalo rozvinout ještě dalšími směry. 

Mohl by se změnit vzorek respondentů – např. rozhovory se žáky, kterým jsou 

multimediální učebnice určeny.  

Našeho výzkumného šetření se zúčastnili respondenti, kteří dané multimediální učebnice 

viděli poprvé. Stejné šetření by se dalo provézt s multimediálními učebnicemi, které 

učitelé využívají a jsou tedy plně seznámeni se všemi funkcemi, které daná učebnice 

nabízí. 

Dalším možným rozšířením výzkumného šetření je použít jako výzkumný vzorek pouze 

jednu multimediální učebnici, ale pracovat s větším vzorkem respondentů.  

Stále se máme tedy v oblasti výzkumu struktury multimediálních učebnic kam posouvat 

a měli bychom se pokusit hledat prostředky k vytvoření ideální multimediální učebnice – 

pokud vůbec existuje. 
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ZÁVĚR 

Práce se zabývala analýzou multimediálních učebnic. Zaměřili jsme se na strukturu 

a multimediální komponenty v učebnicích. Navazovali jsme na výzkumné šetření, které 

provedla M. Elgrová ve své diplomové práci Kritéria výběru multimediálních učebnic (2). 

V teoretické části jsme se zabývali autory a jejich pracemi v oblasti teorie a výzkumu 

multimediálních učebnic. Jelikož naším vzorkem respondentů byli učitelé, kteří působí 

na základní škole a jejich délka praxe je různá, snažili jsme se jejich cestu k používání 

počítačové techniky přiblížit částí, která se týkala technologické transformace vzdělávání. 

Dále jsme se zabývali multimédii, druhy multimediálních učebnic a autory, kteří 

porovnávali tištěnou a multimediální učebnici. Jedním z bodů také bylo podívat se 

na problematiku, jak řeší multimediální učebnice ministerstvo školství a jak řeší RVP ZV 

multimédia. 

V části, která se zabývala jednotlivými námi vybranými multimediálními učebnicemi, jsme 

podrobněji rozebrali strukturu a komponenty, které dané učebnice obsahují. 

Následoval oddíl, který byl věnován teoretické a informační přípravě na výzkumné šetření. 

Vytyčili jsme si, jakou metodou a jakým způsobem budeme provádět naše výzkumné 

šetření. Ve výzkumné části proběhly polostrukturované rozhovory, ze kterých jsme 

zaznamenávali výsledky našeho šetření. Rozhovory se týkaly tří složek multimediální 

učebnice – grafické, obsahové a funkční. Hledali jsme, jak jednotliví respondenti hodnotí 

strukturu a multimediální komponenty a jaký mají vliv struktura a multimediální 

komponenty na preference jejich výběru. Na závěr práce jsme naše výsledky porovnávali 

s výsledky šetření M. Elgrové. 

Cesta k tvorbě dokonalé multimediální učebnice je ještě dlouhá. Nakladatelství a autoři 

mají stále co nového nabídnout a čím pedagogy a hlavně žáky zaujmout. 
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RESUMÉ 

This dissertation is dealing with a structure of multimedia textbooks. The task 

is divided into two parts – theoretic and practical. In the theoretic part we deal with 

the multimedia, the kinds of the multimedia textbooks, and the transformation of the 

technologies into the education. We focused also on comparison between the 

multimedia’s and printed textbook. Next, we examined detailed analyses of each 

chosen multimedia’s textbooks, their structures and the components. In the practical 

part we done research survey, in which we established on the task of Miss Michael 

Elgr. With the research sample – the active teachers, we made several interviews that 

concerned their personal evaluation of the structures and the components of given 

multimedia’s textbooks. Based on the results of the interviews we deduced 

conclusions, how the structure and the multimedia’s components influence the 

preference of their choice. We also compared our results with the survey that Miss 

Elgr made.   

 

RESUMÉ 

Tato diplomová práce se zabývá strukturou vybraných multimediálních učebnic. Práce 

je rozdělena do dvou částí – teoretické a praktické. V teoretické části se zabýváme 

multimédii, druhy multimediálních učebnic, transformací technologií do vzdělávání. 

Zaměřili jsme se i na porovnání multimediální a tištěnou učebnici. Dále jsme se zabývali 

podrobnější analýzou jednotlivých vybraných multimediálních učebnic, jejich strukturou 

a komponenty. V praktické části jsme provedli výzkumné šetření, ve kterém jsme navázali 

na práci Michaely Elgrové. S výzkumným vzorkem – aktivními učiteli, jsme absolvovali 

několik rozhovorů, které se týkaly jejich osobních hodnocení struktury a komponentů 

daných multimediálních učebnic. Na základě výsledků rozhovorů jsme vyvodili závěry, jak 

jednotliví respondenti hodnotí strukturu a multimediální komponenty a jaký mají vliv  

struktura a multimediální komponenty na preference jejich výběru. Naše výsledky jsme 

také porovnali s šetřením, které provedla M. Elgrová. 
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