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SUMMARY 

This thesis deals with the problem of information and communication technologies 

in the life of the handicapped. Detail is focused on the use of ICT in the education of pupils 

with special educational needs. 

The aim of this thesis is to evaluate the available ICT tools to facilitate the 

education of the handicapped. The operational objective is to prepare an analysis of the 

current status and needs in the field of ICT at Elementary School in Chomutov, which is 

attended by pupils with special educational needs. The practical part of the thesis is the 

design and implementation of educational software for children with special educational 

needs focused on working with money in order to understand the value of money. 

 

KEYWORDS 

 Information and communication technologies, ICT, handicap, special educational 

needs, educational software, working with money, coins, learning module, education, 

primary financial literacy 

  

 

ANOTACE 

 Tato práce se zabývá problematikou informačních a komunikačních technologií 

v životě handicapovaných. Podrobněji je zaměřena na využití ICT ve vzdělávání žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami.  

 Cílem této diplomové práce je zhodnocení dostupných prostředků ICT usnadňující 

vzdělávání handicapovaných. Dílčím cílem je zpracování analýzy stávajícího stavu a 

analýzu potřeb v oblasti ICT na Základní škole v Chomutově, kterou navštěvují žáci se 

speciálními vzdělávacími potřebami. Praktickou částí práce je návrh a realizace výukového 

modulu pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami zaměřeného na práci s penězi za 

účelem pochopení hodnoty peněz.   

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

 Informační a komunikační technologie, ICT, handicap, zvláštní vzdělávací potřeby, 

výukový software, práce s penězi, mince, výukový modul, vzdělávání, primární finanční 

gramotnost
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

 

České zkratky a jednotky 

 

ZVP zvláštní vzdělávací potřeby 

SVP  specifické vzdělávací potřeby 

RVP rehabilitační vzdělávací program 

PT pomocná třída 

RT rehabilitační třída 

ST speciální třída 

ZT základní třída 

ZPT základní přípravná třída 

LMP  lehké mentální postižení 

SMP středně těžké mentální postižení 

TMP těžké mentální postižení 

SPC speciálně pedagogické centrum 

DUM digitální učební materiál 

IQ inteligenční kvocient 

IT informační technologie 

OS operační systém 

MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

ČR Česká republika 

ČNB Česká národní banka 

INSPO  Internet a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami 

č.  číslo 

tj. to je 

tzn. to znamená 

dB decibel 

s  sekunda 

ks kus 

Sb. sbírka 

Kč Koruna česká 



      

 

 

Cizojazyčné zkratky a jednotky 

 

ICT information communication technology (informační a komunikační technologie)  

SW software 

PC personal computer (osobní počítač) 

OCR  Optical Character Recognition (optický rozpoznávání znaků) 

CRT Cathode ray thube 

USB Universal serial bus (univerzální sériová sběrnice) 

DVD Digital versatile disc (digitální víceúčelový disk) 

CD Compact disc (kompaktní disk) 

VHS  Video home systém (systém domácího videa) 

MP3  Music Protocol 3 (formát ztrátové komprese) 

jpg Joint Photographic Experts Group (grafický rastrový formát) 

wav Waveform audio file format (zvukový formát)
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ÚVOD  

Handicapovaní potřebují ke svému životu řadu nepostradatelných kompenzačních 

pomůcek, které jim pomáhají zvládat každodenní činnosti. Informační a komunikační 

technologie mají pro handicapovaného mnohem důležitější význam, než pro zdravého 

člověka. Život bez ICT je v současné době pro člověka žijícího ve vyspělé zemi 

nepředstavitelný, ale pro zdravého člověka možný. V rámci svých přirozených schopností 

dokáže člověk bez ICT žít, vzdělávat se i pracovat. ICT zdravému člověku život pouze 

usnadňují a zpříjemňují. Naopak handicapovaní jsou bez ICT odkázáni pouze na pomoc 

pečujících osob.  

1 CÍL PRÁCE 

Cílem mé diplomové práce je zhodnotit dostupné prostředky ICT v životě 

handicapovaných.  Dílčím cílem je analýza stávajícího stavu a analýza potřeb v oblasti ICT 

na Základní škole v Chomutově, kterou navštěvují žáci se speciálními vzdělávacími 

potřebami. Praktickou částí práce je návrh a realizace výukového softwaru pro žáky se 

speciálními vzdělávacími potřebami zaměřeného na práci s penězi za účelem pochopení 

hodnoty peněz. 

K dosažení stanovených cílů mi pomůžou znalosti získané z absolvovaných 

předmětů, samostudium odborné literatury a aktivní komunikace s odborníky z oblasti 

speciální pedagogiky, s lektorem výukového softwaru SMART, s ředitelkou a personálem 

školy. Tato diplomová práce je rozdělena do několika kapitol. V první části je zpracován 

přehled zdravotních postižení s možnostmi využití jednotlivých prostředků ICT. Druhá 

část je zaměřena na vybranou školu, ve které jsou vzděláváni žáci se zvláštními 

vzdělávacími potřebami. Je zde provedena analýza stávajícího stavu z pohledu 

informačních a komunikačních technologií. Další část řeší analýzu potřeb. Praktická část je 

zaměřena na návrh a realizaci výukového modulu. Výukový modul bude zaměřen na práci 

s penězi za účelem pochopení hodnoty peněz. Verifikace programu bude provedena ve 

spolupráci se školou, kdy žáci před zahájením výuky absolvují písemný vstupní test, který 

ověří jejich primární finanční gramotnost, po té výuku prostřednictvím výukového modulu 

a po ukončení výuky absolvují písemný závěrečný test. Porovnáním dosažených výsledků 

obou testů ověřím efektivnost programu.  
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2 VYUŽITÍ ICT PODLE KLASIFIKACE ZDRAVOTNÍCH 
POSTIŽENÍ 
Oblasti využití ICT ve vzdělávání jsou: výuka a stimulace, individualizace, 

kompenzace, reedukace, diagnostika, standardní využití, tvorba výukových materiálů  

a pomůcek, motivace a administrativa. Z pohledu speciální pedagogiky jsou metody  

a postupy používané v konkrétních případech členěny podle zdravotního postižení. [1] 

2.1 Zrakově postižení 

Osoby zrakově postižené mají různým způsobem poškozen zrakový orgán. Zrakový 

orgán je tvořen receptorem (zevní oko), očním nervem a zrakovým centrem v mozku. 

Stupeň a způsob poškození zrakového orgánu kategorizuje zraková postižení.  

 

 Barvoslepost, šeroslepost 

 Střední slabozrakost  

 Silná slabozrakost  

 Těžká slabozrakost  

 Praktická slepota  

 Úplná slepota 

 

Edukací zrakově postižených se zabývá tyflopedie. 

Podle typu a stupně zrakového postižení používají postižení různé kompenzační 

pomůcky, které jim pomáhají být soběstačnými. Osoby, u kterých byly zachovány alespoň 

částečné zrakové schopnosti, používají prostředky a nástroje, které jim sledovaný text nebo 

předmět mohou upravit nebo zvětšit, tak aby ho sami mohli přečíst a prohlédnout. Jedná se 

zejména o zařízení na úpravu barevného spektra, úprava jasu a kontrastu, indikátor barev, 

televizní a zvětšovací lupy (klasické, optické, digitální) a zvětšovací programy. 

Elektronická lupa se skládá s kamery, která snímá text, a obrazovku, na níž se text 

zobrazuje v dostatečném zvětšení a zvolené barevné kombinaci. [1],[15],[16],[17] 
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Obrázek 1 Přenosná kamerová lupa Liberty Sc [1] 

 

Obrázek 2 Kapesní kamerová lupa Compact 4HD [17] 

 

U osob nevidomých ICT využívají schopnost ostatních smyslových orgánů, 

zejména sluch a hmat. Pro obsluhu počítače mohou nevidomí využívat PC s hlasovým 

vstupem a výstupem, braillskou klávesnice a tiskárnu, případně braillský řádek k převodu 

informací do braillova písma, software se zvukovým výstupem, SW pro optické 

rozlišování znaků OCR, scanner s hlasovým výstupem, zařízení sloužící pro převod tisku 

do reliéfní podoby. V běžném životě nevidomým pomáhají měřící přístroje pro domácnost 

s hlasovým nebo hmatovým výstupem, hlasové popisovače, elektronické zápisníky 

s hlasovým či hmatovým výstupem, indikátory barev a elektronické orientační pomůcky a 

speciální software. [1, [15]  
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Alva 640 je přenosný brazilský komunikátor, který nevidomým nahrazuje počítačový 

monitor. K PC a mobilnímu telefonu má možnost bezdrátového propojení pomocí 

Bluetooth, případně pomocí USB. [17] 

 

Obrázek 3 Brazilský komunikátor Alva BC640  [17] 

 

V době chytrých telefonů pomáhají nevidomým i nejrůznější mobilní aplikace, 

které umožňují telefon ovládat hlasem, snadno si přivolat pomoc, identifikovat předměty  

a místa, navigovat do místa určení apod.  Jednou z nejnovějších aplikací, která je 

v současné době testována je „Remote Assistant“ neboli Vzdálený asistent. Aplikace 

v případě potřeby spojuje nevidomé lidi s jejich přáteli. Dokáže v reálném čase určit pozici 

nevidomého na mapě a pomocí videa informovat o problému, který nevidomého potkal. 

Asistent může nevidomému mnohem snadněji pomoci, přestože není v jeho blízkosti. 

Součástí aplikace bude i asistenční služba, kterou nevidomý může využívat, pokud ani 

jeden z jeho asistentů nebude dostupný. [17] 

    

Obrázek 4 Mobilní aplikace Vzdálený asistent. [14] 
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2.2  Sluchově postižení 

Osoby sluchově postižené mají různým způsobem poškozen sluchový orgán. 

Sluchový orgán je tvořen receptorem (zevní ucho, střední ucho a vnitřní ucho), ušním 

nervem a sluchovým centrem v mozku. Stupeň poškození sluchového orgánu kategorizuje 

sluchová postižení.  

 

 Lehká nedoslýchavost (20 – 40 dB) 

 Středně těžká nedoslýchavost (40 – 60 dB) 

 Těžká nedoslýchavost (61 – 80 dB) 

 Praktická hluchota (nad 81 dB) 

 Úplná hluchota při žádném zvukovém vjemu 

 

Edukací sluchově postižených se zabývá surdopedie a u osob s narušenou 

komunikační schopnosti logopedie.  

Podle stupně postižení používají nedoslýchaví a hluší nejrůznější kompenzační 

pomůcky, které jim pomáhají samostatně fungovat. Osoby, které mají zachován alespoň 

částečný sluch, pomáhají v první řadě zesilovače, sluchátka, individuální tvarovky  

a zvukovodová sluchadla.  

U osob postižených hluchotou bývá velmi často snížená schopnost verbální 

komunikace. ICT využívají schopnost ostatních smyslových orgánů, zejména zrak a hmat. 

Snazší komunikaci umožňují zařízení s hlasovým výstupem, řečový procesor, řečový 

systém s obrázkovými tlačítky, SW pro předvídání slov, Logopedický SW pro vizualizaci 

řeči a pro zdokonalování artikulace, signalizační technika (telefonní zvonek, domovní 

zvonek, signalizace pláče dítěte), speciální aplikace do mobilního telefonu, PC pro edukaci  

a reedukaci sluchu umožňující nácvik mluvení, odezírání a znakování řeči. [1],[9],[19] 

  

Obrázek 5 Zvuková sluchadla Antice [19] 
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Pro výuku ve škole, na přednáškách v posluchárnách a velkých přednáškových sálech se 

využívá přenosná bezdrátová soustava. Soustava se skládá z mikrofonu a z přenosného 

vysílače, který obsluhuje učitel a z přijímače se sluchátkem, který obsluhuje žák 

 

Obrázek 6 Přenosná bezdrátová souprava [19] 

 

Neodmyslitelnou pomůckou je signalizační zařízení, které sluchově postiženou osobu 

informuje o zvonění zvonku, zvonění telefonu a signalizuje například i dětský pláč. 

Signalizační zařízení jsou světelná, vibrační a zvuková (velmi hlasité a výrazné 

vyzvánění). Vibrační zařízení se umisťuje těsně na tělo, tak aby uživatel cítil jeho vibrace. 

V případě vibračního budíku se vibrátor umisťuje pod polštář. [19] 

 

Obrázek 7 Bezdrátová signalizace - kapesní vibrační přijímač [19] 
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2.3 Tělesně postižení 

Osoby tělesně postižené mají různým způsobem, na různém stupni postižení,  

poškozené podpůrné nebo pohybové ústrojí, případně jiné organické poškození, jejichž 

společným znakem je omezení pohybu. Tělesná postižení mohou být vrozená nebo 

získaná. Dle zdravotní klasifikace jsou tělesná postižení rozdělena do 3 tříd: 

1. třída 

 vadné držení těla 

2. třída 

 amelie, dysmelie (chybění části končetin při narození) 

 vrozené rozštěpy páteře 

 ortopedické vady páteře  

 amputace a deformace končetiny 

 degenerativní onemocnění svalstva 

 stavy po úrazech pohybového ústrojí s trvalými následky 

 dětská mozková obrna 

3. třída 

 akutně nemocní jedinci 

 

Edukací sluchově postižených se zabývá somatopedie. Dle závažnosti tělesného 

postižení jsou prostředky ICT přizpůsobovány tak, aby handicapovaným umožnili 

komunikaci a usnadnily obsluhu zařízení denní potřeby, osobního počítače a vybavení 

domácnosti. 

V rámci vzdělávání a komunikaci, kdy je osobní počítač neodmyslitelnou součástí, 

je vyžadováno přizpůsobené ovládání. Pro handicapované osoby s dětskou mozkovou 

obrnou a s deformacemi končetin je základním řešením speciálně upravená myš a 

klávesnice, která přesně vyhovuje jejich potřebám, případně dotykové monitory a displeje, 

Ipady, Ipody a tablety. [1],[13] 
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Obrázek 8 Speciálně upravené klávesnice [13] 

 

Obrázek 9 Speciálně upravené počítačové myši. [13] 

 

Tělesně postiženým, kteří nemohou z nejrůznějších důvodů používat ruce je 

umožněno počítač ovládat jinými částmi těla případně hlasem. Pro ovládání hlasem je v PC 

instalována aplikace, která dokáže pomocí snadných povelů ovládat internetové prostředí, 

e-mailovou poštu, spustit a použít textový editor a ovládat další aplikace. Ovládání 

počítače jinými částmi těla je dáno schopností uživatele. Těžce ochrnutí pacienti, upoutaní 

na lůžko, mají možnost ovládat PC prostřednictvím ústní myši. Dynamický pohyb myši je 

zajištěn minimálním pohybem rtů, dýcháním nebo skusem. Je možné ho používat v sedě i 

v leže. V současné době tyto myši dokáží simulovat funkce Joysticku a zjednodušené 

klávesnice. Některé ústní myší jsou bezdrátové a umožňují uživateli plně nezávislou práci 

na PC. Novinkou na trhu je ústní myš s příslušenstvím, která dokáže ovládat nejen PC, ale 

i televizi, HIFI věž, světlo, telefon, ventilátor, klimatizaci, venkovní kameru, žaluzie  

a hračky. [1],[20] 

 

1) ohebná konstrukce s ovládacím zařízením 

2) displej 

3) inteligentní modul 

4) ústní tyčinka 

 

 

 

 

Obrázek 10 MouthMouse Inteligent [20] 
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Další možností jak ovládat počítač je pohybem oka, případně hlavy. Uživatel 

v tomto případě vůbec nepoužívá fyzickou myš, s aplikacemi komunikuje prostřednictvím 

oka. Tento způsob ovládání umožňuje zařízení I4Control, jehož základem je kamera, která 

snímá polohu oka a systém ji průběžně vyhodnocuje. Samotné klikání a dvojklikání se 

aktivuje dostatečně dlouhým mrknutím. Samovolná mrkání je možné odfiltrovat 

nastavením vhodné časové konstanty. Zařízení je možné připojit k jakémukoliv počítači 

prostřednictvím USB rozhraní. [13] 

 

Obrázek 11 Systém I4Control [13] 

 

Novinkou na trhu je Google Glass. Jedná se o „brýle“ s optickým displejem, které 

jsou vyvíjeny společností Google v rámci projektu „Projekt Glass výzkum a vývoj“,  

s posláním vyrobit počítač pro masový trh. Google Glass zobrazuje informace po vzoru 

smart telefonu, jako hands-free formát, který může komunikovat s Internetem pomocí 

hlasových příkazů. 

Osobám upoutaným na vozíku nebo s tělesným postižním znemožňující ovládání pomocí 

rukou, umožní Google Glass fotit a natáčet, vyhledávat informace, používat navigaci  

a další funkce pomocí hlasu, mrknutím oka, nebo pohybem hlavy.  Google Glass je 

tvořeno brýlovou obroučkou, kamerou, skleněným hranolovým projektorem. Nevýhodou 

pro české uživatele může být fakt, že zařízení komunikuje výhradně v anglickém jazyce. 

Přesto je jeho ovládání velmi snadné. [21] 

  

Obrázek 12 Náhled na zobrazení nabídky, kterou uživatel vidí na hranolu Google Glass [21] 
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Obrázek 13 Google Glass 2.0 [21] 

 

Google Glass umí kromě základních funkcí posílat zprávy, které uživatel jednoduše 

nadiktuje a pomocí služby Hangouts odešle. Dále má možnost uskutečnit videohovor  

a telefonní hovor. Propojení s mobilním telefonem je prostřednictvím Bluetooth. Mezi 

méně významné funkce patří kompas, stopky, časovač, překladač a hry. Výdrž baterie je 

v plném využití 2-3 hodiny.  

Novinkou, která se osvědčila u handicapovaných osob je projekt „Kinect pro handicap“, 

organizovaný občanským sdružením Nová rodina. Konzole Box 360 s ovladačem Kinect je 

využívána jako motivační prvek a umožňuje ovládání televizních her celým tělem. Během 

hry jsou zapojovány určité svalové skupiny a dochází nenásilnou formou k jejich 

procvičování. [21] 

2.4 Mentálně postižení 

Osoby s mentálním postižením mají trvale snížené rozumové schopnosti. K postižení 

došlo vlivem organického poškození mozku. Podle inteligenčního kvocientu mentálně 

postižené můžeme rozdělit do 5 kategorií: 

 Lehká mentální retardace, IQ 50–69  

 Středně těžká mentální retardace, IQ 35–49  

 Těžká mentální retardace, IQ 21-34 
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 Hluboká mentální retardace, IQ je nižší než 20  

 Jiná mentální retardace (F78) 

 

Edukací sluchově postižených se zabývá psychopedie  

Dle závažnosti mentálního postižení jsou prostředky ICT přizpůsobovány tak, aby 

handicapovaným umožnili snadné ovládání, komunikaci a vzdělávání. Největší důraz je 

kladen na software, který je vytvářen s ohledem na sníženou schopnost logického, 

abstraktního a technického myšlení. Mentálně handicapovaní se vzdělávají nejčastěji 

formou her a názorných obrázků, tak aby lépe porozuměli probíranému tématu.  

Ve vzdělávacím procesu jim velmi pomáhá výpočetní technika, zejména Ipady, Ipody, 

tablety, současná podoba osobních počítačů s dotykovými monitory a interaktivní tabule.. 

Pro lepší koordinaci pohybů a zvládání jemné a hrubé motoriky mohou používat speciálně 

přizpůsobenou klávesnici a myš nebo speciální ovladače pro obsluhu PC jinými částmi 

těla, hlasově ovládané PC. U mentálně handicapovaných se osvědčil projekt „Kinect pro 

handicap“, který nenásilnou formou hry motivuje k pohybu a k soustředění. [1],[7] 

2.5 Osoby s kombinovaným postižením 

Osoby s kombinovaným postižením mají kombinaci dvou a více různých tělesných  

a smyslových vad. 

 Hluchoslepota 

 

 Kombinace mentálního a smyslového postižení 

 

V rámci vzdělávaní a sebeobsluhy jim pomáhá kombinace pomůcek pro zrakově  

a sluchově postižené. 

Samostatnou skupinou je využití ICT v etopedii, tj. u osob s poruchami chování a emocí 

včetně diagnostiky poruch chování v kyberprostoru. [1] 
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3 PROSTŘEDÍ ŠKOLY VZDĚLÁVAJÍCÍ ŽÁKY SE SVP 

Základní školu v Chomutově navštěvovalo ve školním roce 2012/2013 279 žáků. 

Podle vzdělávacích programů byly žáci začleněni do šesti skupin viz graf č. 1. 

1. Školní vzdělávací program základní vzdělávání pro žáky s lehkým mentálním 

postižením „Rovnost v rozdílnosti“ (ZT pro LMP) 

2. Vzdělávací program pomocné školy (PT) 

3. Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy (RT) 

4. Školní vzdělávací program základního vzdělávání žáků v základní škole speciální 

„Rovnost v rozdílnosti“, díl I. vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním 

postižením (ST pro SMP) 

5. Školní vzdělávací program základního vzdělávání žáků v základní škole speciální 

„Rovnost v rozdílnosti“, díl II. vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením  

a souběžným postižením více vadami (ST pro TMP) 

6. Školní vzdělávací program základního vzdělávání pro žáky s lehkým mentálním 

postižením „Rovnost v rozdílnosti“ pro přípravnou třídu, zpracovaný pro 

předškolní vzdělávání (ZPT pro LMP) [4] 

1
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Počet žáků

Vzdělávací program

Rozdělení žáků podle programu vzdělávání
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Graf 1 Rozdělení žáků podle programu vzdělávání platného ve školním roce 2012/2013 

 Zdroj: vlastní zpracování 
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Dle kvalifikovaného odhadu ředitelky školy je přibližně 55 % žáků z romské 

komunity a více jak 75 % žáků je ze sociálně znevýhodněných rodin. 19 žáků základní 

školy praktické je integrovaných pro svůj další handicap mimo mentálního postižení 

(tělesné, sluchové, řečové, zrakové postižení, poruchy autistického spektra, kombinované 

vady), 13 žáků školy je imobilních. Rozdělení žáků podle zdravotního postižení je 

zobrazeno v grafu č. 2. 

Na škole jsou používány výhradně učebnice schválené MŠMT ČR. Celá koncepce 

výuky a výchovy směřuje k cíli zapojit postiženého žáka do sociálního a pracovního 

života, snaha vychovat jej a připravit pro společensky užitečnou práci. Největší důraz je 

kladen na výuku pracovního vyučování, vzhledem k budoucímu uplatnění žáků,  

na názornou výuku a individuální přístup k žákovi. [4] 

0
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Graf 2 Rozdělení žáků podle zdravotního postižení                                   

Zdroj: vlastní zpracování 

 

  V průběhu školního roku škola vzdělávala celkem 19 integrovaných žáků. 27 žáků 

speciálních tříd bylo vzděláváno na doporučení školských poradenských zařízení v rámci 

individuálního vzdělávacího plánu a 13 žáků bylo imobilních. 

 Pro integrované žáky má škola speciálně upravené vybavení – žákovské stolky, 

speciální židle, osobní počítače se speciálními vzdělávacími programy, adaptéry  

pro ovládání počítače dotykovými či senzorovými tlačítky, tiskárny, velkoplošná 

klávesnice, čtyři interaktivní tabule s vhodnými výukovými programy, případně programy 

vytvořenými pedagogy pro tyto žáky. Škola má k dispozici řadu relaxačních  
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a kompenzačních pomůcek – relaxační vaky, míče, lehátka na polohování, speciální vozík 

na WC, protiskluzové podložky, rehabilitační síť, terapeutické kruhy, dva míčkové 

masážní bazény, balanční plošiny, Pichtův psací stroj a termokopírka pro nevidomé žáky a 

řada dalších názorných učebních, kompenzačních a rehabilitačních pomůcek. [4] 

Od února 2010 je ve škole k dispozici relaxační místnost „Snoezelen“ s vodním 

lůžkem a masážním systémem, s řadou světelných a relaxačních pomůcek. V této místnosti 

je prováděna relaxace a rehabilitace pomocí muzikoterapie, světelné terapie, aromaterapie 

a bazální stimulace především pro žáky speciálních tříd. Od únoru 2011 byla zprovozněna 

druhá relaxační místnost „Snozolen“ s vodním lůžkem především pro relaxaci  

a rehabilitaci integrovaných žáků základní školy praktické.  

 Imobilní žáci jsou do školy a ze školy dováženi rodiči vlastním autem nebo 

využívají svozové auto, jež provozují Sociální služby Chomutov a Městský ústav 

sociálních služeb Jirkov. Škola je bezbariérově řešena výtahovou plošinou, která umožňuje 

přístup imobilním žákům do všech prostor školy mimo 1. patra v pavilonu A. Dále je 

možno využít mobilní schodišťovou plošinu „schodolez“. [4] 

3.1 Analýza stávajícího stavu a analýza potřeb 

3.1.1 Vybavení ICT pomůckami 

Škola se aktivně snaží o zabezpečení a využívání kvalitního materiálně technického 

vybavení se zaměřením především na předprofesní přípravu, individuální přístup k žákům 

a názornou výuku.  

Žákovskými jednostolky případně stavitelnými dvoulavicemi, které odpovídají 

hygienickým normám je vybaveno všech 25 tříd. Obě přípravné třídy jsou vybaveny 

školním nábytkem vhodným pro předškolní vzdělávání. 

Ve 22 třídách je k dispozici televize a videopřehrávač nebo DVD přehrávač, 

televizní příjem je pouze v pavilonu A. Všechny třídy jsou vybaveny radiomagnetofonem 

s CD přehrávačem.  

Ve sborovně školy je k dispozici „školní kino“, které nabízí možnost velkoplošného 

promítání a prezentace. Jedná se o dataprojektor s připojením na DVD a VHS přístroj, 

počítačovou sestavu, včetně ozvučení. Stejným způsobem na promítání filmů a učebních 

pomůcek na DVD nebo VHS je možno využít 4 multimediální učebny s interaktivní tabulí 
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ve školní družině v přízemí pavilonu B, učebnu s interaktivní tabulí v 1. patře pavilonu B, 

2. patře pavilonu B a 1. patře pavilonu A.  

Od února 2008 byla zprovozněna v učebně školní družiny interaktivní tabule 

SMART Board 680 s veškerým vybavením – dataprojektor s připojením na DVD a VHS 

přístroj, počítačovou sestavou, včetně ozvučení, s bezpečným sklápěcím stupínkem pro 

žáky 1. stupně a bylo tak vytvořeno zázemí pro moderní interaktivní výuku. V lednu 2010 

byla zprovozněna druhá multimediální učebna s interaktivní tabulí SMART Board 680 

s veškerým vybavením – dataprojektor s připojením na DVD a VHS přístroj, počítačovou 

sestavu, včetně ozvučení v 1. patře pavilonu B. Zároveň byly v této učebně vytvořeny 

podmínky pro výuku dramatické výchovy – 2x paraván na loutkové divadlo a sady loutek. 

Další dvě multimediální učebny byly zprovozněny v září 2011 v 1. patře pavilonu B  

a od dubna 2012 ve 2. patře pavilonu B. 

V průběhu školního roku 2011/2012 byly ve čtyřech třídách instalovány keramické 

tabule Tryptich společně s připojením na dataprojektor a počítačovou sestavu, čímž byly 

v těchto třídách vytvořeny podmínky pro interaktivní vyučování s využitím ICT techniky. 

V průběhu prázdnin 2013 bylo takto vybaveno dalších 11 učeben. 

V každé třídě je počítačová sestava, všechny učebny, kabinety a kanceláře mají 

možnost připojení optickou sítí k internetu, pavilon B zasíťován v roce 2005. V srpnu 2008 

bylo dobudováno připojení optickou sítí k internetu i v pavilonu A. 

V lednu 2012 škola získala sponzorským darem 3 ks počítačových sestav, 3 ks 

digitálních fotoaparátů a 3 ks tiskárny CANON.   

Na škole je v současné době celkem 80 počítačů s připojením k internetu z toho 67 

přístupných žákům. V přízemí pavilonu B je počítačová učebna pro 1. stupeň s 13ti 

počítačovými sestavami, dataprojektorem a barevnou tiskárnou. Ve 2. patře pavilonu B je 

umístěna počítačová učebna pro 2. stupeň s 16ti počítači, tiskárnou a dataprojektorem. Obě 

učebny jsou připojeny k internetu. Díky programovému vybavení školy, škola má 

zakoupenou řadu vhodných evaluovaných výukových programu, jsou počítače využívány 

jak na frontální skupinovou, tak na individuální výuku.  

Neodmyslitelné je používání osobních počítačů při vzdělávání integrovaných 

tělesně postižených žáků s alternativní komunikací, kteří obsluhují počítače pomocí 

dotykových nebo senzorových tlačítek, při výuce tělesně postižených žáků je využívána i 

velkoplošná klávesnice. V březnu 2010 škola navázala spolupráci s ČVUT Praha a Ing. 
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Marcelou Fejtovou a firmou Medicton Group s. r. o., Polička, kdy byl škole bezplatně 

zapůjčen jejich produkt „Systém I4Control“. Jedná se o přístroj pro bezkontaktní ovládání 

PC pomocí očních pohybů pro osoby s handicapem. Někteří žáci se svými asistenty 

pedagoga mají možnost tento alternativní způsob využít při výuce. [4] 

3.1.2 E-learnigové vzdělávání dlouhodobě nemocných žáků 

Od 01. 01. 2009 se škola zapojila jako partner do projektu „E-learningové 

vzdělávání dlouhodobě nemocných žáků“, v rámci projektů „Investice do rozvoje 

vzdělávání“. Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním 

rozpočtem ČR. Realizátorem projektu byla firma ZOMA spol. s. r. o., partnerem projektu 

byla Krajská zdravotní, a. s.  V projektu šlo o tvorbu specifických e-learningových 

vzdělávacích modulů, podpora proškolení učitelů, pro přípravu dětí v oblastech využití e-

learningu  

a realizace pilotního ověřování e-learningu u znevýhodněných žáků – zdravotně 

oslabených, hospitalizovaných v nemocnicích. Projekt byl realizován v nemocnici 

Chomutov, Děčín, Teplice, Most a v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem. Mgr. Hana 

Koziolová a Mgr. Hana Koníčková prošly vzděláváním učitelů „E-learningové vzdělávání 

dlouhodobě nemocných žáků“, škole bylo v rámci projektu zapůjčeno pět notebooků a od 

září 2010 začala probíhat e-learningová výuka žáků hospitalizovaných v nemocnici 

Chomutov. Cílem projektu bylo vypracování e-kurzů v předmětech český jazyk, 

matematika a cizí jazyky ve vzdělávacím programu základního vzdělávání a pořízení 

notebooků k využití na e-learningové vzdělávání, uplatňování a zlepšování organizačních 

forem výuky a vyučovacích metod podporujících rovný přístup ke vzdělávání a vytváření 

podmínek pro individuální školní plán žáků, kteří nemohou být vzhledem k hospitalizaci 

fyzicky přítomni na vyučování. Projekt byl oficiálně ukončen 31.12.2010, využívání e-

learningového vzdělávání žáků hospitalizovaných v nemocnici Chomutov  díky zapůjčené 

technice pokračuje dále. [4]  

3.1.3 Projekt „Informační technologie proti bariérám ve vzdělávání dětí se 

speciálními vzdělávacími potřebami“ 

Od roku 2012 škola spolupracuje na projektu „Informační technologie proti 

bariérám ve vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami“ Cílem projektu je 

zlepšit přístup žáků s SVP ke vzdělávacím příležitostem v oblastech s využitím moderních 

technologií. V rámci tohoto projektu škola vybudovala multimediální ICT dílnu, kde 
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vlastní zaměstnanci – pedagogové vytváří výukové opory a audiopomůcky, které aplikují 

ve výukové praxi. V prostředí dílen probíhají vzdělávací aktivity pro pedagogy a je zde též 

možnost realizace ukázkových hodin. 

Do projektu je zapojeno min. 440 žáků a min. 283 pracovníků ze škol 

s integrovanými žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Celý projekt zaštiťují 4 metodická konzultační centra pro pedagogy, která vzájemně 

spolupracují a kde probíhají pod vedením konzultantů poradenské rozhovory, konzultace  

k aktivitám, prezentace metodických postupů. Centra nabízí zdarma konzultace všem 

osobám, které se zajímají o vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. 

V průběhu projektu je realizován cyklus seminářů, workshopů, tréninkových kurzů, 

přednášek a exkurzí zaměřených na práci s žáky se SVP, na využití ICT při jejich 

vzdělávání a na tvorbu vzdělávacích materiálů s praktickým nácvikem. Zvláštní pozornost 

je věnována pořizování a zpracování audionahrávek využitelných při vzdělávání. Veškeré 

akce jsou určeny pedagogům pracujícím se žáky se SVP a jsou zdarma. 

Na webovém projektovém portálu je k dispozici s využitím výstupů projektu volně 

přístupná audio knihovna a e-knihovna. 

Tento projekt stojí zejména na práci s interaktivní tabulí Smart Board a softwarem Smart 

Notebook. Základním prvkem jsou tzv. DUMy, což jsou digitální učební materiály, které si 

který pedagogové sami vytvářejí a využívají je dle svých potřeb k výuce většiny předmětů. 

Zpracované DUMy jsou po té k dispozici všem zainteresovaným uživatelům v projektu,  

a to zdarma. Zpracování jednotlivých DUMů umožňuje široká nabídka předdefinovaných 

motivů, tabulek, animací objektů, nekonečným klonovačem a také zvukem a možností 

nahrávání dalších zvuků a videozáznamů. Vzhledem k tomu, že je nutné dodržovat 

autorský zákon, není přípustné do DUMů vkládat obrázky neoprávněně stažené z internetu.  

K interaktivní tabuli SMART Board je účinnou pomůckou Tablet Smart Slate, který 

umožňuje volný pohyb po třídě.  Speciální perem, které je součástí table je možné ovládat i  

interaktivní tabuli. Tablet umožňuje zapojit do hodiny žáky s tělesným postižením, kteří 

nemají možnost přímo pracovat na interaktivní tabuli. Umožňuje jim ovládat softwarové 

aplikace s využitím nabídky software Smart Notebook (popisky, zvýrazňování, psaní, 

manipulace s objekty a další), a to s pomocí pera a programovatelných tlačítek na tabletu. 

Nezbytnou součástí projektu Smart Board je vizualizer. Škola využívá vizualizér SDC-330. 

Jedná se o přístroj, který je vybaven dokumentovou kamerou, která je umístěna na 
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kamerovém rameni. S kamerou lze otáčet a nastavovat zoom. S využitím viztualizéru je 

možné snímaný obraz ukládat, popisovat nebo rovnou zobrazovat na tabuli Smart. 

Uplatnění vizualizéru při výuce je zejména jednoduché a rychle zobrazení a zkoumání 

předmětů, dokumentů nebo vzorků z mikroskopu na projekci, ukázky z učebnic, prohlížení 

fotografií, hromadná kontrola písemných prací apod. S pomocí 3D kostky dokáže 

vizualizér zobrazovat smíšenou realitu a ovládat pohyby 3D objektů. [4],[11],[12] 

 

 

Obrázek 14 Použití  SMART SDC – 330 včetně 3D kostky  [22] 

3.1.4 Personální zajištění ICT  

Personální zajištění ICT zajišťují ve škole 2 pracovníci. IT technik a lektorka AV 

MEDIA, a.s. Oba pracovníci jsou zároveň řadovými učiteli a práci s technikou vykonávají 

na částečný pracovní úvazek. 

IT technik zajišťuje instalaci PC stanic v jednotlivých učebnách, jejich SW 

vybavení a nastavení uživatelských práv. Nejčastěji řeší hardwarové a softwarové 

problémy. Vzhledem k tomu, že má na tuto činnost vyhrazen jen částečný úvazek, často se 

stává, že některé hardwarové a softwarové problémy nejsou řešeny operativně, ale 

s několikadenním zpožděním. Přístupová práva jednotlivých PC stanic jsou zabezpečena 

s ohledem na neodbornost a zvídavost žáků, tak aby byla zabezpečena ochrana celé PC 

sítě. Žákům není povolena jakákoliv instalace a je jim zakázán přístup na předem 
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definované internetové servery. Z důvodu snížené mentální schopnosti většiny žáků není 

vyžadován a autorizace jednotlivých žáků. 

Lektorka AV MEDIA, a.s. pracuje ve škole primárně jako učitelka v rehabilitační 

třídě a zároveň jako lektorka projektu SMART. V rámci projektu školí ostatní učitele, 

společně s nimi se podíle se na vytváření DUMů. Možnosti SW Smart Notebook společně 

s interaktivní tabulí, tabletem a vizualizérem se snaží uplatňovat ve většině předmětů. Pro 

plné využití projektu Smart je potřeba větší angažovanosti ze strany dalších učitelů a 

uplatnění ve více předmětech. Lektorka zajišťuje i pořízení nových ICT produktů a testuje 

je s žáky rehabilitační třídy. Po otestování je poskytuje ostatním vyučujícím, které pro 

použití důkladně zaškolí. V rámci ICT je většina pedagogů školená nejčastěji lektorkou 

projektu SMART, která má odpovídající znalosti. 

3.1.5 Vzdělávací plány 

Žáci jsou vzdělávání podle vzdělávacích plánů odpovídající jejich zdravotnímu 

omezení.  

Tabulka 1 Učební plány školní vzdělávací program základního vzdělávání pro žáky s lehkým mentálním 

postižením „Rovnost v rozdílnosti“ [4] 

Předmět 
Ročník 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Český jazyk  8 8 8 8 8 8 5 5 4 

Německý jazyk 0 0 0 0 0 1 1 1 1 

Prvouka 2 2 2 0 0 0 0 0 0 

Vlastivěda 0 0 0 2 1 0 0 0 0 

Přírodověda 0 0 0 1 2 0 0 0 0 

Občanská výchova 0 0 0 0 0 0 1 1 2 

Dějepis 0 0 0 0 0 1 1 1 1 

Zeměpis 0 0 0 0 0 2 2 1 1 

Matematika 4 4 5 5 5 6 5 5 5 

Přírodopis 0 0 0 0 0 2 2 2 1 

Fyzika 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

Chemie 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Hudební výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Výtvarná výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Rýsování 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Pracovní vyučování 2 3 3 4 4 5 6 6 6 

Tělesná výchova 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Informatika 0 0 0 1 1 1 1 1 1 

Výchova ke zdraví 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Týdenní časová dotace 21 22 23 26 26 30 30 31 31 
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Tabulka 2 Učební plány pro vzdělávací program pomocné školy [4] 

Předmět 
Ročník 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Čtení  2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 

Psaní  1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 

Počty 1 1 1 3 3 3 3 3 2 2 

Věcné učení 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Smyslová výchova 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 

Pracovní a výtvarná výchova 4 4 4 5 5 5 6 6 11 11 

Tělesná výchova 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Hudební výchova 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Řečová výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Informatika 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 

Volitelný př. Hudební činnosti 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 

Volitelný př. Společenská 

výchova 

0 0 
0 

0 0 
0 

0 
2 

2 
2 

Týdenní časová dotace 20 20 21 25 25 25 27 28 28 28 
 

Tabulka 3 Učební plány pro rehabilitační vzdělávací program pomocné  školy [4] 

Předmět 
Ročník 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Rozumová výchova 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Smyslová výchova 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 

Pracovní a výtvarná výchova 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Hudební a pohybová výchova 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Rehabilitační tělesná výchova 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Týdenní časová dotace 20 20 21 21 21 21 21 21 21 20 
 

Tabulka 4 Učební plány školní vzdělávací program základního vzdělávání žáků v základní speciální 

„Rovnost v rozdílnosti“ díl I. vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením [4] 

Předmět 
Ročník 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Čtení 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Psaní 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 

Řečová výchova 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 

Počty 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 

Informatika 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 

Věcné učení 2 2 3 3 3 3 0 0 0 0 

Společenská výchova 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 

Nauka o přírodě 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 

Hudební výchova 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 

Výtvarná výchova 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 

Výchova ke zdraví 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

Tělesná výchova 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Pracovní výchova 4 4 3 4 4 5 6 6 6 6 

Týdenní časová dotace  21 21 22 23 24 24 27 29 29 29 
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Tabulka 5 Učební plány školní vzdělávací program základní vzdělávání žáků v základní škole speciální 

„Rovnost v rozdílnosti“ díl II. vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více 

vadami. [4] 

Předmět 
Ročník 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Rozumová výchova 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Řečová výchova 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Smyslová výchova 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Hudební výchova 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Výtvarná výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Pohybová výchova 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Rehabilitační tělesná výchova 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Pracovní výchova 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Týdenní časová dotace  21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 

3.2 Vyhodnocení analýzy a návrh řešení 

Z provedené analýzy vyplývá, že škola je velmi dobře hardwarově a softwarově 

vybavena a má zájem aplikovat ICT do výuky. Problematickou oblastí je nedostatek 

kvalitních technicky a zároveň ve speciální pedagogice vzdělaných učitelů. Tato 

skutečnost je dána už samotným vzděláváním učitelů specializovaných na studium 

speciální pedagogiky, která se na využití ICT nezaměřuje.  

Na základě provedené analýzy vyplývají nedostatky zejména v personálním 

zajištění a správy a údržby ICT ve škole. V tomto případě navrhuji posílit pracovní tým o  

1 nové pracovníka v pracovní funkci IT technik, jehož pracovní náplní bude správa celé 

počítačové sítě a spolupráce s lektorkou při pořizování, testování, implementace nových 

ICT prostředků a následné zaškolování kompetentních pracovníků. 

V případě, že škola nemá prostředky na financování dalšího zaměstnance, navrhuji využít 

financování formou dotovaného pracovního místa pro absolventy, kteří jsou v evidenci 

Úřadu práce, případně se pokusit získat prostředky z nadačních nebo jiných fondů. 

Další problematickou oblastí je neodpovídající pracovní zařazení učitelky 

rehabilitační třídy, která je zároveň lektorkou a nedostatečně využité prostředky ICT, které 

má škola k dispozici. V tomto případě navrhuji vytvořit pracovní pozici koordinátora ICT, 

který převezme pracovní náplň lektorky a bude spolupracovat s IT technikem. Koordinátor 

ICT se zaměří na vypracování metodik na využívání jednotlivých prostředků ICT v rámci 

předmětů dle učebních plánů jednotlivých vzdělávacích programů. 

Z mého pohledu je závažným problémem nedostatečně zajištěná výuka zaměřená na 

primární finanční gramotnost žáků ve všech typech vzdělávacích programů. Tento 
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nedostatek bude řešen v rámci mé závěrečné práce návrhem a realizací výukové modulu 

zaměřeného na práci s penězi. Výukový modul zaměřený na práci s penězi bude možné 

aplikovat v předmětech: matematika, počty, prvouka, věcné učení a rozumová výchova.  

4 NÁVRH VÝUKOVÉHO MODULU 
Výukový modul je zaměřen na výuku práci s penězi. Cílem výuky je zaměřit se na 

pochopení hodnoty peněz. Modul je určen žákům se zvláštním vzdělávacím programem, 

kteří nezvládají učivo základní školy, zejména pro žáky s mentálním a tělesným nebo 

smyslovým handicapem 

Samotnému programování předcházela konzultace se speciální pedagožkou z SPC 

Litvínov pí. Mgr. Matějovskou, se kterou byly důkladně prodiskutovány jednotlivé úrovně 

aplikací výukového softwaru. Při zpracování bylo třeba uvážit smyslové a fyzické 

možnosti uživatelů, tak aby SW byl dostupný, co největší skupině žákům s postižením.   

4.1 Požadavky na vytvářený výukový modul 

Z pohledu speciálního pedagoga je kladen důraz na velmi jednoduché ovládání, 

nejlépe pomocí tlačítek, případně z klávesnice. Pozadí aplikace by mělo být jednobarevné 

a příjemné, tak aby žák nebyl rozptylován. Zobrazení by mělo být přes celý monitor 

případně přes celou interaktivní tabuli. Použité texty by měli být krátké a výstižné psané 

tiskacím písmem v dostatečné velikosti. Velikost tlačítek by měla být dostatečná, tak aby 

žákům bylo umožněno i snadné ovládání prostřednictvím dotykového monitoru. Ozvučení 

jednotlivých tlačítek usnadní žákům ovládání programu. Výukový modul by měl pokrýt 

základní rozsah početních i nepočetních úkonů při práci s penězi. Především by software 

měl obsahovat sčítání, odčítání, rozměňování, porovnávání a používání mincí. Edukace 

prostřednictvím výukového modulu by měla žákům se SVP pomoci pochopit hodnotu 

peněz.  

4.2 Uživatelé výukového modulu 

Výukový modul je primárně určen žákům se speciálním vzdělávacím programem 

základní školy v Chomutově. Tito žáci mají různý stupeň a typ zdravotního postižení. 

Největší skupinu tvoří žáci s mentálním handicapem. Prvotní testování programu 

zajišťoval žák 4. třídy – speciální s tělesným a mentálním handicapem na stupni středně 
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těžká mentální retardace a diagnóza DMO. Pokud bude o výukový modul projeven zájem, 

je možno ho využívat i na ostatních školách se zvláštním vzdělávacím programem 

4.3 Struktura výukového modulu 

Dle zadaných požadavků jsem realizaci výukového modulu rozdělila do 5 dílčích 

částí, z nichž některé mají i ověřovací test v různých úrovních obtížnosti. Struktura 

výukového modulu je zobrazena na obrázku č. 15. Práce s programem začíná základní 

modulovou úrovní, kde se žák seznamuje se mincemi. Z této základní úrovně má možnost 

libovolně se přesouvat na další úrovně, obtížnosti (O1, O2, O3) nebo program ukončit. 

Ukončení programu z ostatních úrovní je vždy návratem do výchozí úrovně modulu. 

4.4 Výběr vhodného software pro realizaci výukového modulu 

4.4.1 Delphi 7 

Pro programování výukového modulu jsem si vybrala vývojové programovací 

prostředí Delphi 7, které je založeno na principu objektově orientovaného programování. 

Delphi je vyvíjeno firmou Borland a je určeno pro tvorbu aplikací pro operační systém 

Windows v jazyce Object Pascal. Díky své „user friendly“ je vhodný i pro začátečníky, 

kteří ovládají programovací jazyk Pascal. Delphi je kompilovaný jazyk. Pro programátora 

tato skutečnost znamená nemožnost upravovat program během jeho chodu. [2],[3] 

Pro programování podobné aplikace je možné využít jakékoliv vývojové prostředí. 

Například C++ Builder, Java, Smalltalk, SilverLight a jiné.  

4.4.2 Další pomocný software 

Pro realizací výukového modulu jsem potřebovala vhodný software pro tvorbu 

zvukových souborů. Pro tento účel jsem použila aplikaci MP3 Voice Recorder od firmy 

PRVsoft. Tato aplikace umožňuje vytvářet zvukové soubory v různých formátech. Použila 

jsem zvukový formát wav, který programovací prostředí Delphi podporuje. 

Obrázky jsem upravovala v grafickém softwaru firmy ArcSoft. Tento SW je primárně učen 

na úpravu fotografií. Díky svým funkcím mi umožnil zpracovat použité obrázky tak, aby 

vyhovovaly požadavkům vytvářeného výukového modulu.  
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Obrázek 15 Struktura výukového modulu    

  Zdroj: vlastní zpracování 
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4.5 Harmonogram činností 

 

Září 2013 Konzultace s pedagogem ZŠ se SVP v Chomutově  

– stanovení základních požadavků na vytvářený software. 

Říjen 2013   Stanovení základní struktury programu. 

Listopad 2013 Konzultace se speciálním pedagogem v SPC Litvínov  

– upřesnění parametrů vytvářeného SW dle schopností  

a možností budoucích uživatelů. 

Listopad 2013 – Leden 2014 Programovací práce. 

Leden – Březen 2014   Testování vytvářeného SW. 

Únor 2014  Vstupní test – ověření dosažených znalostí v nejjednodušší 

oblasti finanční gramotnosti u žáků se SVP. 

Únor – Březen 2014    Úpravy vytvářeného SW dle požadavků. 

Březen – Duben 2014  Interaktivní výuka prostřednictvím výukového modulu. 

Duben 2014 Závěrečný test – ověření dosažených znalostí po edukaci 

výukovým modulem. 

Duben 2014 Vyhodnocení efektivnosti. 
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5 REALIZACE VÝUKOVÉHO MODULU 
Realizace výukového modulu byla vytvářena ve vývojovém prostředí Delphi 7. Jedná 

se o objektově orientovaný programovací jazyk pro operační systém Windows.  

Při vytváření výukového modulu byly použity základní komponenty a procedury 

vývojového prostředí Delphi 7.   

5.1 Funkce výukového modulu 

Samotný výukový modul je postaven na práci s obrázky se zvukem. Jednotlivé 

mince věrně zobrazují skutečné mince, tak aby žák získal reálnou představu o mincích. Při 

práci s programem má žák možnost vidět obě strany mincí a zároveň symbolicky 

vyjádřenou hodnotu odpovídajícím počtu korunek. Výukový modul je tvořen 5 dílčími 

částmi programu, které pokryjí základní početní i nepočetní operace při práci s penězi. 

Jednotlivá specifika a funkce dílčích částí programu jsou podrobně popsány 

v následujících kapitolách.  

5.2 Použité obrázky a zvuky 

V úrovni nakupování je použito 32 obrázků rozdělených do 4 kategorií. Ovoce, 

zelenina, hračky a jídlo. Všechny kategorie jsou dětem blízké a s jednotlivými druhy 

sortimentu se mají možnost setkat.  Obrázky byly nakresleny ve spolupráci s žáky základní 

školy se SVP a naskenovány do formátu jpg. Použití takto vytvořených obrázků a zvuků ve 

výukovém modulu je v souladu s autorským zákonem č. 398/2006 sb. Obrázky mincí byly 

pořízeny z webových stránek České národní banky. Vyobrazení mincí v reálné podobě je 

ve výukovém modulu žádoucí. Dle ČNB se jedná o úřední dílo, z tohoto důvodu bylo 

možné náhledy mincí použít i bez souhlasu autora. Doprovodné zvuky jsem namluvila a 

zaznamenala ve formátu wav. [8] 

5.3 Požadavky a parametry 

Při programování výukového modulu jsem vycházela ze zadaných požadavků a 

parametrů na vytvářený software. Základem je příjemné jednobarevné uživatelské 

prostředí. Jednotlivé dílčí části modulu jsem původně umístila tak, aby byla vyplněna celé 

uživatelská obrazovka dotykového monitoru ve velikosti 1680 x 1050 pixelů. Toto 

rozlišení se však ukázalo pro školní účely nevhodné. Většina PC stanic ve škole má malé 

monitory a některé i zastaralé CRT monitory s rozlišením 800x600 nebo 1024x768. Ani na 
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SMART tabuli nebylo zobrazení ideální, proto bylo nutné zobrazení uživatelsky 

přizpůsobit. Tento problém jsem vyřešila úpravou grafického rozvržení jednotlivých prvků 

na problematických úrovních programu a pomocí panelů ve všech dílčích částech, které 

jsou umístěny uprostřed obrazovky jakéhokoliv rozlišení. 

Po účasti na prezentační a vzdělávací konferenci INSPO, zaměřené na ICT v životě 

handicapovaných jsem zjistila, že pro silně slabozraké uživatele je vhodnější použít na 

jakékoliv aplikace černé pozadí, tak aby texty a obrázky byly ve větším kontrastu. Možnost 

vysokého kontrastu jsem si vyzkoušela na jedné dílčí části programu. Při použití černého 

pozadí a žlutých textů byl kontrast velmi silný a působil chladně a nevesele. Vzhledem ke 

skutečnosti, že ve škole je zastoupení slabozrakých žáků ve výrazné menšině, rozhodla 

jsem se zachovat původní grafického zobrazení. 

5.4 Testování výukového modulu 

Testování výukového modulu probíhalo ve 3 fázích.  

 Testování v domácích podmínkách – zaměřeno na funkčnost 

 Testování ve škole speciálním pedagogem – zaměřeno funkčnost a možnosti 

použití 

 Testování ve škole žáky – zaměřeno na uživatelské schopnosti 

 

Testování jsem prováděla na různých typech a velikostech zobrazovacích zařízeních 

a na různých operačních softwarech. Během testování se průběžně objevovaly chyby, které 

jsem operativně odstraňovala.  Optimalizovat zobrazení na všech typech zobrazovacích 

zařízení byl nejdůležitější úkol, který jsem vyřešila pomocí komponenty panel na všech 

dílčích částech programu. S různým operačním systémem se různě zobrazovaly i použité 

texty. Původně vybraný font MS Sans Serif musel být nahrazen fontem Ariel NarrowCE, 

který je univerzální pro vyzkoušené operační systémy. Výukový modul je plně funkční na 

OS Windows XP, Windows 7 a Windows 8.  

5.5 Specifika výukového modulu 

Všechny dílčí části programu jsou vybaveny velkými tlačítky pro snadné ovládání, 

myší, prstem, celou rukou nebo elektronickým perem. Všechna tlačítka jsou ozvučena. 

Hlasové zvuky jsem nahrála sama pomocí aplikace MP3 Voice Recorder. Zvukový 

doprovod se v programu se spouštějí s 2 sekundovou prodlevou po spuštění. Tato prodleva 
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dává žákovi prostor reagovat dle pokynů programu nebo pedagoga. Spolupráce pedagoga 

s žákem při práci s programem na interaktivní tabuli poskytuje výukovému modulu 

přidanou hodnotu. Možnosti interaktivní tabule obohacují možné využití programu, které 

jsem na počátku nepředpokládala. Příkladem je práce s elektronickým perem, které 

umožňuje na výstupech na tabuli dokreslovat, škrtat, kroužkovat dle potřeb a dle pokynů 

pedagoga, který výuku řídí. 

Všechny úrovně mají shodné menu v horní liště, které je tvořeno rozbalovací nabídkou: 

Soubor, Výběr, O aplikaci a Nápověda. 

5.6 Tiskové sestavy 

V původním záměru jsem zamýšlela pro každou dílčí část programu umožnit 

tisknout tiskové sestavy. Vzhledem k nejčastějšímu využití modulu, které bude zejména 

prostřednictvím interaktivní tabule, kdy najednou mohou s programem pracovat všichni 

žáci, nemají tiskové sestavy žádné využití. Tisková sestava je v modulu pouze jedna, a to 

pro tisk nápovědy. Pod tlačítkem nápověda je umístěn návod k použití. S nápovědou bude 

nejčastěji pracovat pedagog. Návod k použití je přílohou č. 2 

5.7 Implementace výukového modulu 

Po důkladné analýze a stanovení požadavků na výukový modul jsem vytvořila 

prvotní návrh programu, který jsem představila pověřenému pracovníkovi školy. S tímto 

pracovníkem jsem spolupracovala na úpravě programu dle požadavků, tak aby odpovídal 

nárokům na výuku žáků se SVP.  

Ve fázi testování jsem funkční výukový modul nainstalovala na 1 počítač do dočasné 

složky, která je chráněna heslem a dostupná z kterékoliv PC stanice ve škole. Tím jsem 

zajistila, že program mohli zkoušet i ostatní pedagogové ve svých třídách. Během testování 

se s modulem seznamovali pedagogové a uvažovali nad jeho možnostmi v souvislosti 

s učebními osnovami. V této fázi testování se objevilo několik programových chyb, které 

jsem následně odstranila. Zároveň pedagogové navrhovali různé úpravy, které by 

programem zkvalitnily. Úpravy, které nevyžadovaly výrazný zásah do funkčnosti a 

vyhovovaly všem požadavkům, jsem zapracovala a program předala k uživatelskému 

testování žáky. Žáci s výukovým modulem pracovali během 8 vyučovacích hodin. 

Samotná implementace výukového modulu spočívá v nainstalování SW na školní server a 

namapování cest ze všech uživatelských PC stanic. Tuto aktivitu zajistí IT technik. 
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V současné době je program využívám v 6 třídách, z nichž jedna třída je s interaktivní 

tabulí.  Na obrázku č.16 je vidět činnost žáků s programem v počítačové učebně a na 

obrázku č.17 je vidět práce s výukovým modulem s využitím tabletu Smart u tělesně 

postiženého žáka. 

 
Obrázek 16 Práce s programem v počítačové učebně    

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 
Obrázek 17 Práce s programem s využitím tabletu Smart   

Zdroj: vlastní zpracování 
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6 UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ VYTVOŘENÉHO SW 

6.1 Úroveň MINCE 

Cílem úrovně MINCE je seznámit žáka se skutečnou oboustrannou mincí (1,-Kč,  

2,-Kč, 5,-Kč, 10,-Kč, 20,-Kč a 50,-Kč). Mince se otáčejí klikem. Zpět se otáčejí klikem na 

panel do prostoru mimo mince. Kliknutí na minci aktivuje 2 aktivity: otočení mince a 

přehrání zvukového souboru vztahujícího se k hodnotě zobrazené mince. Zvuk je přehrán 

po časové prodlevě 2s, během kterých má žák možnost sám sdělit hodnotu mince.  

Na obrázku č. 18 je zobrazen náhled uživatelské obrazovky úroveně MINCE, která 

je výchozí částí modulu, odkud se žák může přesouvat na jiné úrovně prostřednictvím 

tlačítek nabídky. 

 

 
Obrázek 18 Náhled výchozí obrazovky    

Zdroj: vlastní zpracování 

6.2 Úroveň MINCE - HODNOTY 

Cílem úrovně MINCE  - HODNOTY je seznámit žáka se skutečnou oboustrannou 

mincí (1,-Kč, 2,-Kč, 5,-Kč, 10,-Kč, 20,-Kč a 50,-Kč) a zároveň s její hodnotou, tak aby si 

žák uvědomil kupní sílu jednotlivé mince. Symboliku hodnoty reprezentuj korunka, která 
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se zobrazuje v příslušném počtu. Na obrázku č. 19 je zobrazen náhled uživatelské 

obrazovky po otočení padesátikoruny. Stejně jako v předchozí úrovni MINCE se jednotlivé 

otáčejí kliknutím. Kliknutí na minci aktivuje 3 aktivity: otočení mince, přehrání zvukového 

souboru odpovídající hodnotě mince a zobrazení příslušeného počtu korunek.  Mince lze 

otočit zpět pomocí tlačítka OTOČ MINCE. Žák má možnost z této úrovně přesunout se do 

další úrovně POČTY, a to tlačítkem DALŠÍ nebo úroveň opustit tlačítkem KONEC. Při 

práci s touto úrovní na PC může žák pracovat sám. Při práci na interaktivní tabuli je 

vhodné pracovat s pedagogem, který výuku diriguje a pomocí edukačních a motivačních 

nástrojů pomáhá žákům uvědomit si význam hodnoty jednotlivých mincí. V této činnosti 

se osvědčilo elektronické pero Smart, případně tablet Smart pro žáky s těžkým tělesným 

handicapem. 

 

 
Obrázek 19 Náhled uživatelské obrazovky – práce s mincemi 

  Zdroj: vlastní zpracování 
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6.3 Úroveň POČTY 

Cílem úrovně POČTY je naučit žáka základní početní úkony s mincemi různé 

hodnoty. Žák si na jednom příkladě, tak aby nebyl rozptylován velkým počtem příkladů, 

může zkoušet sčítání a odčítání mincí. Program sám vypočítá výsledek. U sčítání je navíc 

názorně zobrazen celkový počet pomocí reprezentativních korunek. Jednotlivá tlačítka jsou 

ozvučena – tak aby si žák lépe uvědomil, jaký početní úkon výukový modul vykonává. 

Kliknutím na tlačítko ODČÍTEJ nebo SČÍTEJ, dojde k načtení a zobrazení dvou mincí. Pro 

zobrazení různých mincí v náhodném pořadí program využívá funkci random pro 

generování náhodných čísel ze předefinované množiny. Kliknutí na minci spouští přehrání 

zvukového souboru související s hodnotou mince.  Na osobních počítačích mohou žáci 

s výukovým modulem pracovat samostatně. Při práci s interaktivní tabulí je vhodné využít 

elektronické pero Smart a pedagogickou složku učitele, který výuku diriguje. Na obrázku 

č. 20 je zobrazen náhled uživatelské obrazovky úrovně POČTY pro početní úkon sčítání. 

 

 
Obrázek 20 Náhled obrazovky – práce s mincemi      

Zdroj: vlastní zpracování 
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6.4 Úroveň POČTY - TEST 

Cílem úrovně POČTY - TEST je umožnit žákovi samostatně počítat větší počet 

příkladů na sčítání a odčítání. Je třeba uvažovat početní dovednosti jednotlivých 

vzdělávacích programů. Aplikace má 3 obtížnosti. Zvolení vhodné obtížnosti je na učiteli, 

případně asistentovi. Jednotlivá tlačítka jsou ozvučena. Žák se v testu pohybuje myší, 

případně tabelátorem a jednotlivé výsledky vypisuje číselně z numerické klávesnice. 

Program sám hlídá, zda žák spočítal všechny příklady. Příklad, u kterého není výsledek, 

červeně zvýrazní a žáka upozorní přehráním zvukové hlášky. Po doplnění výsledků  

a  potvrzení tlačítkem HOTOVO, program test sám vyhodnotí úspěšnost testu a chybné 

výsledky označí. Jednotlivé obtížnosti se liší použitím jednotlivých mincí, které jsou 

vybírány náhodně. Náhodný výběr je stejně jako v předešlé úrovni zajištěn pomocí funkce 

random. Na obrázku č. 21 je zobrazen náhled uživatelská obrazovky úrovně POČTY – 

TEST pro obtížnosti 1, ve které jsou použity mince v hodnotách 1Kč, 2Kč, 5Kč a 10Kč. 

Na obrázku č. 22 je zobrazen náhled uživatelská obrazovky úrovně POČTY – TEST pro 

obtížnosti 2, ve které jsou použity mince v hodnotách 10Kč, 20Kč, 50Kč a 100Kč. Na 

obrázku č. 23 je zobrazen náhled uživatelská obrazovky úrovně POČTY – TEST pro 

obtížnost 3, ve které jsou použity mince v hodnotách 1Kč, 2Kč, 5Kč ,10Kč, 20Kč, 50Kč a 

100Kč. Hodnota stokoruny je zobrazena pomocí dvou padesátikorunových mincí. Toto 

zobrazení vychází z primárního zadání, kterým je práce s mincemi, nikoliv s bankovkami. 

 
Obrázek 21 Náhled obrazovky – POČTY-TEST obtížnost 1    

Zdroj: vlastní zpracování 
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Tato dílčí část programu není primárně určená k použití s interaktivní tabulí Smart. 

Vhledem k tomu, že se jedná o kontrolní test, žák by měl pracovat samostatně, případně 

s asistentem. 

 

 
Obrázek 22 Náhled obrazovky – POČTY-TEST obtížnost 2      

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 
Obrázek 23 Náhled obrazovky – POČTY-TEST obtížnost 3    

 Zdroj: vlastní zpracování 
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6.5 Úroveň ROZMĚŇOVÁNÍ 

Cílem úrovně ROZMĚŇOVÁNÍ je naučit žáka pracovat se skutečnou hodnotou 

peněz, tak aby byl schopen rozměňovat mince na drobné. Při nácviku žák pracuje pouze 

s jedním příkladem. Dle svých schopností si může vybrat minci, kterou bude rozměňovat. 

Samotné rozměňování se provádí klikem na jednotlivé mince v nabídce. Program sám 

přičítá hodnotu. Pokud je mince správně rozměněna, konečná hodnota svítí zeleně, 

po překročení hodnoty, program audiovizuálně signalizuje chybné řešení a zamezí dalšímu 

chybnému načítání. Příkladem chybného řešení rozměňování dvacetikoruny je zobrazeno 

na obrázku č. 24.  Kliknutí na minci je provázeno zvukovou hláškou označující hodnotu 

mince. Výběrová tlačítka jsou také ozvučena. 

 
Obrázek 24 Náhled obrazovky – ROZMĚŇOVÁNÍ                    

Zdroj: vlastní zpracování 

6.6 Úroveň ROZMĚŇOVÁNÍ – TEST 

Cílem této úrovně je procvičit rozměňování na více příkladech. Stejně jako 

v předchozí úrovni má žák možnost výběru testu z 3 obtížností. Jednotlivé obtížnosti se od 

sebe liší v počtu a v hodnotách použitých mincí. Princip použití je stejný jako v předchozí 

úrovni. Použité mince jsou vybírány náhodně. Náhodný výběr je stejně jako v předešlé 

úrovni zajištěn pomocí funkce random. Pokud je žák schopen pracovat samostatně, měl by 

i tento test zpracovat sám. U ostatních žáků je nezbytná pomoc učitele, případně asistenta. 

Příklad testu pro obtížnost 1 je znázorněn na obrázku č. 25. Je zde vidět, že žák má 
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k dispozici drobné mince v hodnotě 1,-Kč, 2,-Kč a 5,-Kč. Na obrázku č. 25 je náhled 

obrazovky pro obtížnost 2, kde žák má k dispozici drobné mince v hodnotě 10,-Kč, 20,-Kč 

a 50,-Kč. Tato dílčí část programu není primárně určená k použití s interaktivní tabulí 

Smart. Vhledem k tomu, že se jedná o kontrolní test, žák by měl pracovat samostatně, 

případně s asistentem. 

 
Obrázek 25 Náhled obrazovky – ROZMĚŇOVÁNÍ – TEST obtížnost 1    

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 
Obrázek 26 Náhled obrazovky – ROZMĚŇOVÁNÍ – TEST  obtížnost 2    

  Zdroj: vlastní zpracování 



Bc. Anna Makarová: ICT ve vzdělávání handicapovaných osob 

 

2013/2014        37 

6.7 Úroveň POROVNÁVÁNÍ 

Cílem úrovně POROVNÁVÁNÍ je opět zaměřit se na pochopení hodnoty mince. 

V této dílčí části programu žák případně učitel (asistent) vybírá z nabídky, co se bude 

porovnávat ( VÍCE/MÉNĚ). Žák správnou hodnotu vybere klikem na správnou minci. 

Kliknutí na tlačítko „KDE JE VÍCE?“ nebo „KDE JE MÉŇE?“ se spouští 2 aktivity: 

přehrání zvukového souboru vztahujícího se k tlačítku a náhodné zobrazení 2 mincí. Výběr 

se provádí kliknutím na minci. Pokud žák vybere správně, zobrazí se znaménka v zelené 

barvě, pokud žák vybere špatně, znaménko bude červené. Na obr. č. 27 je náhled 

obrazovky, kdy žák úspěšně vybíral minci vyšší hodnoty. Tuto dílčí část programu je 

vhodné používat s interaktivní tabulí Smart 

 

 
Obrázek 27 Náhled obrazovky – POROVNÁVÁNÍ                                   

Zdroj: vlastní zpracování 

 

6.8 Úroveň NAKUPOVÁNÍ 

Cílem úrovně NAKUPOVÁNÍ je vštěpit žákům povědomí o kupní síle jednotlivých 

mincí.  V této dílčí části programu se žák seznamuje se skutečnou hodnotou peněz. Zde 
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není cílem počítat, ale pochopit, že za minci nízké hodnoty si může koupit jen omezený 

sortiment a naopak pokud má mince vyšší hodnoty může nakupovat více.  

Žák tlačítkem „NAKUPUJ“ si přidělí mince k jednotlivým druhům nákupů. 

V nabídce je ovoce, zelenina, hračky, a jídlo. Výběr jednotlivých položek provádí klikem 

na sortiment. Aplikace sama spočítá a vyobrazí kolik mincí a v jaké hodnotě mu zůstanou. 

Funkcionality programu jsou ozvučeny. Jednotlivé druhy sortimentu jsou ozvučeny. Pokud 

žák chce zakoupit zboží, které je dražší než přidělené peníze, program zvukovým  

i textovým způsobem signalizuje, že vybrané zboží je drahé a zobrazí minusovou hodnotu. 

Tato úroveň není zaměřena primárně na počítání, ale zejména na pochopení hodnoty 

peněz. Po několikátém opakování by žák měl pochopit princip nakupování a zároveň si 

uvědomit skutečnost, že mince nízké hodnoty má nižší kupní sílu, než mince vyšší 

hodnoty. Na obr. 28 je náhled úrovně NAKUPOVÁNÍ, kde žák má k dispozici mince 

v hodnotě 50,- Kč pro nákup ovoce, zeleniny a hraček V tomto případě mu finanční obnos 

na nákup stačí a ještě mu nějaké mince zbývají. Pro nákup jídla má k dispozici pouze  

10,-Kč. V tomto případě finanční obnos na nákup nestačí. Tato skutečnost je audiovizuálně 

signalizována. Tuto dílčí část programu je vhodné používat s interaktivní tabulí Smart. 

 

Obrázek 28 Náhled obrazovky – NAKUPOVÁNÍ     

 Zdroj: vlastní zpracování 
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7 VERIFIKACE PROJEKTU 

7.1 Způsob verifikace 

Verifikace projektu probíhala ve třech etapách. Reprezentativnímu vzorku žáků se 

SVP byl předložen ověřovací test ve třech úrovních obtížnosti. Učitelé sami vybrali svým 

žákům takový test, který nejlépe vystihoval jejich schopnosti. Test byl zaměřen na 

zmapování finanční gramotnosti nejnižší úrovně. Zahrnoval stanovení hodnoty mincí, 

počty s mincemi, rozměňování a porovnávání mincí. Pro úspěšné zvládnutí cestu se 

předpokládala předcházející nauka o penězích a práce s penězi dle stávajících zvyklostí  

a učebních osnov. V druhé fázi se žáci seznamovali s výukovým modulem, s jednotlivými 

aplikacemi. Nejprve pracovali hromadně na interaktivní tabuli a každou aplikaci společně 

s pedagogem si vysvětlili a postupně zpracovali. Aplikace byla nainstalována i na 

jednotlivé PC stanice, tak aby žáci mohli s programem pracovat i samostatně. V této fázi 

byli pedagogem usměrňováni, tak aby program využívali ke stanovenému účelu. Pro 

potřeby efektivnosti měli žáci výukový modul k dispozici 3 týdny, a pracovali s ním pouze 

pod dohledem zaškoleného pedagoga. Každý žák, který byl součástí reprezentativního 

vzorku, se práci s výukovým modulem věnoval 120 minut. 120 minut na jednoho žáka 

bylo rozděleno do 8 vyučovacích hodin. Žáci ve třetí etapě, po absolvování této výuky 

absolvovali ověřovací test. Ověřovací test byl shodný s použitým testem v první fázi.  

 

Test tvoří 4 oddíly:  

 Oddíl A  - určení hodnoty mincí 

 Oddíl B – počty 

 Oddíl C - rozměňování  

 Oddíl D – porovnávání 

Každý oddíl je hodnocen zvlášť a to stupnicí 1-5, přičemž 1 je nejlepší a je možné ji získat 

pouze, pokud v uvedeném oddílu nebude žák chybovat. Ohodnocení jednotlivých oddílů se 

řídí pravidlem uvedeném v tabulce 1. V souhrnném přehledu, v grafu č. 3, konečná známka 

reprezentuje průměrnou hodnotu jednotlivých známek. Tento způsob ohodnocení byl 

použit z důvodu různého počtu žáků v jednotlivých vzdělávacích programech. 
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Tabulka 6 Pravidla ohodnocení dle počtu chyb 

Oddíl / známka Známka 1 Známka 2 Známka 3 Známka 4 Známka 5 

Oddíl A 0 1 2 3 4 

Oddíl B 0 2 3 5 6 

Oddíl C 0 1 3 4 5 

Oddíl D 0 2 3 5 6 

         Zdroj: vlastní zpracování 

7.2 Způsob vyhodnocení  

Pro korektní vyhodnocení byl žákům předložen test s odpovídající obtížností, tak aby 

korespondoval s rozsahem výuky v jednotlivých třídách. Vizuální podobu testu zobrazuje 

obrázek č. 29, přičemž jednotlivé oddíly jsou žákům předkládány na jednotlivých listech 

ve velikosti A4 společně s titulní stránkou. Celý test je v příloze č. 1.  

Dosažené výsledky vstupního testu ukázaly skutečné nedostatky žáků ve finanční oblasti. 

V grafu č. 3 je vidět, že nejhorší známky získali žáci v oddílu C. Naopak nejlépe si poradili 

s oddílem A. Dle vzdělávacího programu nejhorší známky získali žáci z rehabilitační třídy. 

Vzhledem ke zdravotnímu postižení těchto žáků byl tento výsledek předpokládán.  
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Graf 3 Vyhodnocení vstupního testu 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Obrázek 29 Vstupní a výstupní test  - 3. obtížnost 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Během 3 týdnů žáci pracovali s výukovým modulem, tak aby ve vymezené době 

absolvovali výuku ve všech dílčích částech výukového modulu. Celková dotace na výuku 

byla stanovena 120 minut, která byla rozdělena do 8 vyučovacích hodin. V grafu č. 4 jsou 

zobrazeny dosažené výsledky závěrečného testu. V grafu č. 5 je vidět srovnání vstupního a 

výstupního testu. V závěrečném testu, který ověřil efektivnost výuky, jsem předpokládala 

zlepšení výsledků alespoň o 25% ve všech testovaných oddílech. V procentuelním 
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vyjádření byl vstupní test byl úspěšný na 55% a závěrečný test na 70%. Na základě těchto 

testů jsem určila efektivitu výukového modulu 15%. 
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Graf 4Vyhodnocení závěrečného testu 

Zdroj: vlastní zpracování 

7.3 Výsledky vyhodnocení 

Dosažení těchto nezcela uspokojujících výsledků ovlivnily dva rozhodující faktory. 

Jedním z nich je profil samotného uživatele, kterým je žák se speciálními vzdělávacími 

potřebami a druhým faktorem je krátká časová dotace zaměřená na edukaci 

prostřednictvím výukového modulu. Práce s výukovým modulem byla začleněna do 

vhodných předmětů, ale do běžné výuky a byla prezentována žákům jen jako oddychová 

aktivita. Do projektu bylo zainteresováno 6 pedagogů, z nichž každý má své edukační 

metody, kterými se s různou intenzitou snažil problematiku práce s penězi žákům přiblížit. 

I tato skutečnost měla vliv na výsledky závěrečného testu.  Z grafu č. 5 vyplývá, že výuka 

prostřednictví výukového modulu přispěla k mírnému zlepšení primární finanční 

gramotnosti u testovaných žáků. Největší pokrok byl zaznamenán u žáků rehabilitační 

třídy, kdy se žáci zlepšili ve dvou testovaných oddílech, z nichž u oddílu porovnávání 

došlo ke zlepšení o 2 stupně. V pomocné a ve speciálních třídách došlo k mírnému zlepšení 

v problémových výukových oddílech zaměřené na počty a rozměňování. Nejméně se vliv 

výuky projevil u žáků v základní třídě pro LMP, kde se zlepšili žáci o jeden stupeň jen 

v jednom oddílu. Tato skutečnost souvisí i s intelektem začleněných žáků. Ze všech testů 

žáci začlenění do základní třídy pro LMP dosáhli nejlepších studijních výsledků. 
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Graf 5 Porovnání vstupního a výstupního testu 

Zdroj: vlastní zpracování 

7.4 Spokojenost žáků s výukovým modulem 

Všichni žáci začleněni do projektu „Testování výukového modulu práce s penězi“ 

hodnotili výukový software kladně a projevili zájem ho častěji využívat. Žáci se na závěr 

projektu zúčastnili evaluačního hodnocení prostřednictvím jednoduchého dotazníku, 

s jehož vyplněním jim pomohli učitelé a asistenti. S přihlédnutím ke sníženému intelektu 

většiny dotazovaných žáků jsem použila uzavřený dotazník. Žáci odpovídali na tyto 

otázky: 

 Líbí se Ti program?    Ano Ne 

100% žáků odpovědělo ano. 

 Víš, co to jsou mince?   Ano Ne 

100% žáků odpovědělo ano. 

 Zvládáš práci s programem sám?  Ano Ne 

58% žáků odpovědělo ne a 42% žáků odpovědělo ano. Dle zkušeností, které jsem získala 

při své účasti na jedné z vyučovacích hodin si myslím, že žáků, kteří samostatnou práci 

s programem nezvládají, je více než 58%. 

 Které dílčí části programu jsou snadné? Mince    Počty Rozměňování 

(Vyber jen 1 část)    Porovnávání   Nakupování 

Mezi snadné části programu žáci nejčastěji jmenovali Porovnávání a Mince. 

 Které dílčí části programu jsou těžké? Mince    Počty Rozměňování 

(Vyber jen 1 část)    Porovnávání   Nakupování 

Mezi obtížné části programu žáci nejčastěji jmenovali Počty a Rozměňování. 
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ZÁVĚR 
Cílem mé závěrečné práce bylo zhodnotit informační a komunikační technologie ve 

vzdělávání handicapovaných osob. K dosažení tohoto cíle mi pomohlo samostudium 

odborné literatury a účast na konferenci INSPO, která byla zaměřená na využití ICT 

osobami se specifickými potřebami. Na konferenci jsem měla možnost si některé pomůcky 

i osobně vyzkoušet a lépe pochopit jejich význam pro handicapované osoby. 

Dílčím cílem je analýza stávajícího stavu a analýza potřeb v oblasti ICT na Základní 

škole v Chomutově, kterou navštěvují žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Při 

zpracování této analýzy jsem využila osobní zkušenost s činností školy. Úvodním krokem 

byla konzultace s ředitelkou školy, která prezentovala pozitivní přístup školy k těmto 

technologiím. Poskytla mi podklady týkající se činnosti školy. Při analýze vzdělávacích 

programů na škole jsem vycházela zejména z výroční zprávy z předchozího školního roku 

2012/2013, která mi poskytla ucelený a přesný přehled o zařazení jednotlivých žáků ve 

škole do vzdělávacích programů. V následujícím roce se však toto rozdělení 

z legislativních důvodů změnilo a nyní neodpovídá rozdělení, které jsem použila ve své 

závěrečné práci.  Původní dělení však bylo podrobnější a lépe vystihovalo specifické 

potřeby žáků. Vzhledem k tomu, že se jedná o vzdělávání stejných žáků, rozhodla jsem se 

pracovat s původním rozdělením. Současně s tím jsem spolupracovala s pracovníky, kteří 

ve škole koordinují využití ICT a související vzdělávání pedagogů. 

Vyhodnocením analýzy jsem zjistila, že škola je velmi dobře hardwarově a 

softwarově vybavena a má zájem aplikovat ICT do výuky. Problematickou oblastí je 

nedostatek kvalitních technicky a zároveň ve speciální pedagogice vzdělaných učitelů. 

Tato skutečnost je dána už samotným vzděláváním učitelů specializovaných na studium 

speciální pedagogiky, která se na vzdělávání v oblasti ICT nespecializuje. Dále pak 

nedostatečné využití dostupných prostředků ICT ve škole a nedostatečně zajištěná výuka 

zaměřená na primární finanční gramotnost žáků se SVP. Ve své práci navrhuji řešení 

těchto problematických oblastí. Vytvoření a možnosti financování nového pracovního 

místa ve funkci technik IT, vytvoření pracovní pozice koordinátora ICT, který převezme 

pracovní náplň lektorky a bude spolupracovat s IT technikem a podílí se na vypracování 

metodik na využívání jednotlivých prostředků ICT v rámci předmětů dle učebních plánů 

jednotlivých vzdělávacích programů. Nedostatečně zajištěnou výuku zaměřenou na 
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primární finanční gramotnost jsem vyřešila realizací výukového modulu zaměřeného na 

práci s penězi. 

V praktické části mé závěrečné práci bylo navrhnout a realizovat výukový modul 

zaměřený na práci s penězi. Pro realizaci výukového modulu jsem postupovala 

systematicky a stanovila jsem si harmonogram činností, podle kterého jsem postupovala. 

Samotnému programování předcházely konzultace s pedagogy základní školy, pro kterou 

byl výukový modul vytvářen a konzultace se speciality v oblasti speciální pedagogiky, 

kteří mě upozornili na úskalí edukace žáků se specifickými potřebami.  

Základními požadavky na vytvářený program bylo zejména jednoduché uživatelské 

ovládání. Uživatelské prostředí mělo být jednobarevné a příjemné. Dalším požadavkem 

bylo ozvučení jednotlivých tlačítek, tak aby použití pro žáky bylo jednoduché a přirozené. 

Výukový modul měl obsahovat základní početní i nepočetní operace s penězi. Všechny 

tyto požadavky byly splněny a výukový modul se stal nástrojem pro výuku práce s penězi.  

Vytvořený výukový modul byl v rámci testování několikrát upravován, tak aby 

vyhovoval uživatelským požadavkům. V rámci práce bylo i ověření jeho efektivnosti. Žáci 

měli možnost pracovat s programem v rámci běžné výuky v dotaci 120 minut rozdělené do 

8 vyučovací hodinu. I za takto krátké testovací období bylo dosaženo 15% efektivnosti. 

Tento výsledek mě zpočátku zklamal, ale s přihlédnutím na velmi krátké testovací období 

si myslím, že je odpovídající. 

Vizuální podoba vytvořeného programu působí primitivně, ale pro potřeby edukace 

žáků se SVP je vyhovující. Žáci práci s programem hodnotili velmi pozitivně. 

S výhledem do budoucna by bylo dobré vytvořit plnou verzi pro slabozraké, rozšířit 

modul o práci s bankovkami a další dílčí části zaměřené na edukaci finanční gramotnosti. 

V současné době je na Základní škole v Chomutově výukový modul k dispozici 

všem žákům a pedagogům a práce s ním oživuje standardní výuku. O výukový modul 

projevila zájem i další zařízení. Například SPC Litvínov a Asociace pro Handicap. 

Domnívám se, že stanovené cíle byly splněny v plném rozsahu. Hlavním přínosem je 

ucelený přehled ICT pomůcek zaměřených na vzdělávání handicapovaných osob a 

vytvořený funkční softwarový nástroj zaměřený na výuku práce s penězi. 
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