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  Již brzy v našich školách:
Tablety a elektronické knihy

Ondřej Neumajer
neumajer@vuppraha.cz

Národní ústav pro vzdělávání, divize VÚP
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O DUMech 
se točí 
celovečerní 
filmy.

Film DŮM
www.falcon.cz

http://www.falcon.cz/film/dum


Horizon Report 2011
● nejvýznamnější předpověď 

vývoje na poli technologií 
využívaných pro vzdělávání 
New Media Consortium,  
EDUCAUSE (mezinárodní 
asociace vysokých škol).

Horizont 1 roku:
● elektronické knihy
● mobilní zařízení

Horizont 2-3 let:
● rozšířená realita
● výukové hry

Horizon Report 2011, http://wp.nmc.org/horizon2011/, Spomocník http://spomocnik.rvp.cz/clanek/11027/ 

http://wp.nmc.org/horizon2011/
http://spomocnik.rvp.cz/clanek/11027/


Rozšířená realita

● Google Street 
View

● Layar



Apple iPad Amazon Kindle (Keyboard)
tablet čtečka elektronických knih



Tato mobilní zařízení:
● zpřístupňují nový způsob čtenářské zkušenosti,
● specifika elektronického čtení, odlišného od lineárního,
● tablety nabízejí dotykové grafické vizuální rozhraní, které 

zpřístupňuje též multimediální obsah (videa, animace, 
zvuky, obrázky) s možnostmi současných tzv. 
kolaborativních technik, jako jsou interaktivní grafy, 
hypertextové odkazy, sociální sítě, RSS atp.

● umožňují vznik nových formátů knih.
● Paradox: přicházejí do škol z oblasti individuálního využití.



tablet iPad2tablet iPad2 čtečka el. knih Kindle Keyboard 3Gčtečka el. knih Kindle Keyboard 3G

citlivý 9.7“ více-dotykový displej s vysokým 
rozlišením a LED podsvětlením,

1024 × 768, 132 PPI, 

6“ displej na bázi elektronického inkoustu,
bez podsvícení,

600 × 800, 167 PPI, 16 stupňů šedi 
dvě kamery, mikrofon, akcelerometr, gyroskop, 
proximity senzor, senzor okolního světla, GPS, 

3G, Wi-Fi, Bluetooth
USB 2.0, 3G, Wi-Fi

iOS, 512 MB
(podobný s OS Android) Linux, 256 MB

získávání aplikací pouze 
přes App Store (iTunes Store)

získávání knih ve formátu Mobipocket (MOBI, 
PRC), Amazon (AZW), text (TXT) z Amazon 

Store (přes Whispernet, Wi-Fi či USB)



iPadu a konkurence

http://www.techxav.com/2010/02/01/apple-ipad-vs-stone/ 

http://www.techxav.com/2010/02/01/apple-ipad-vs-stone/


Tablety na trhu – test dle časopisu CHIP

Měsíčník CHIP 07/2011, str. 49



Poměry prodeje poč. zařízení včetně predikce – CHIP

Měsíčník CHIP 08/2011, str. 84



Nová zařízení velikostí někde mezi

Výzkum Nielsen Company 12 000 amerických uživatelů:
● 70 % uživatelů používá tablet při sledování televize,
● 57 % uživatelů používá tablet před spaním v posteli,
● 25 % uživatelů si jej bere na toaletu.

Ian Wilson, http://www.ipadineducation.co.uk/iPad_in_Education/The_Agile_Space.html 

http://www.ipadineducation.co.uk/iPad_in_Education/The_Agile_Space.html


Nové formáty knih

http://www.youtube.com/watch?v=gew68Qj5kxw 
http://itunes.apple.com/us/app/alice-for-the-ipad/id354537426 

Mike Matas, http://www.ted.com/talks/mike_matas.html
(0:40-2:50, Czech subtitles)

http://www.youtube.com/watch?v=gew68Qj5kxw
http://itunes.apple.com/us/app/alice-for-the-ipad/id354537426
http://www.ted.com/talks/mike_matas.html
http://www.youtube.com/watch?v=gew68Qj5kxw
http://www.ted.com/talks/mike_matas.html


Výukové programy iPad
● velké nabídka,často placené,
● pouze centrálně z App Store,
● převratné možnosti díky 

způsobu ovládání.

Ian Wilson, http://www.ipadineducation.co.uk/iPad_in_Education/Geography.html, 
http://edu.istylecz.cz/home/ipad-aplikace-ve-skolstvi-2.html 

http://www.ipadineducation.co.uk/iPad_in_Education/Geography.html
http://edu.istylecz.cz/home/ipad-aplikace-ve-skolstvi-2.html


Příklady využití iPad ve výuce ZŠ, např.
● ZŠ T. G. M. Česká Kamenice,
● Základní škola speciální Diakonie ČCE Ostrava,
● Speciální základní škola Poděbrady,
● Základní škola Příbor,
● Základní škola a mateřská škola Bystřice.

Jazykové školy, např. 
● Spěváček JŠ, My Language Adventure.

foto: webové stránky a videa škol

http://www.youtube.com/watch?v=gFNYHhHPayM
http://www.specialniskola.eu/
http://www.spec-skola.cz/
http://www.zsjicinska.cz/
http://zs-bystrice.cz/index.php/robolab/fll-2009
http://www.jazykovka.info/pomaturitni-studium/ipad-ve-vyuce/
http://www.my-language-adventure.com/


Příklady využití ve výuce v ČR
● iSEN - otevřená komunita rodičů, pedagogů, 

terapeutů, IT odborníků a dalších sympatizantů, 
sdílejících informace o využití iPad, iPod Touch a 
iPhone v rozvoji a komunikaci dětí se speciálními 
potřebami

● připravovaný projekt ESF IPn 
Inspirativní e-čtenářství – tvorba a ověření  systém 
využívání el. čteček digitálních knih jako 
podpůrného prostředku a nástroje 
vedoucího k zvyšování čtenářské 
gramotnosti (MŠMT/NIDV)

http://ipad-pro-deti.blogspot.com/
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/vystup-z-odborne-diskuze-k-projektovemu-zameru-ipn-op-vk


Zkušenosti s tablety ve výuce
● mění nároky na ICT gramotnost učitelů (zmenšování role 

učitele jako technické podpory žáků),
● snadné ovládání dokonce i pro studenty s poruchami 

motoriky,
● slušná odolnost a spolehlivost (iPad 1),
● životnost baterie na celý den,
● okamžitý start,
● spolehlivý běh certifikovaných aplikací,
● žáci projevují o výuku mnohem větší zájem než dříve,
● nutí učitele modifikovat výukové metody tak, aby byly 

jejich možnosti využity,
● výuka je díky nim mnohem více individualizovaná.

B. Brdička, Nástup tabletů je definitivním vítězstvím 1:1; B. Vošický (Terasoft); foto: ZŠ TGM Kamenice

http://spomocnik.rvp.cz/clanek/11297/NASTUP-TABLETU-JE-DEFINITIVNIM-VITEZSTVIM-11.html
http://www.youtube.com/pilotmediachannel#p/u/0/gFNYHhHPayM


Problémy s tablety ve výuce
● obtížné sdílení dat,
● nepohodlné psaní delších textů, navíc „česká“ klávesnice,
● chybí přednastavené nástroje pro hromadnou správu 

instalací, licencí a možnosti vzdálené správy a ovládání,
● problematická integrace do školních sítí, tisk z iPadu,
● iPad nepřehrává flashové animace,
● převaha jednoduchých a jednoúčelových aplikací, chybí 

aplikace speciálně navržené 
pro školství/vzdělávání,

● drahé zařízení (ohrožení, 
bezpečnost žáka, možnost krádeže).

B. Brdička, Nástup tabletů je definitivním...; B. Vošický (Terasoft)

http://spomocnik.rvp.cz/clanek/11297/NASTUP-TABLETU-JE-DEFINITIVNIM-VITEZSTVIM-11.html


Jak na obsah pro Kindle:
● formáty el. knih .AZW, .AZW1,

.MOBI, .PRC, .AA, .AAX, .MP3, .PDF.
● přenos přes USB, e-mail nebo web. služby,
● uzivatel@free.kindle.com, příp. uzivatel@kindle.com,
● možnost konverze z formátů: .DOC, .DOCX, .HTML, 

.HTM, .RTF, JPEG, .JPG, .GIF, .PNG, .BMP – předmět 
e-mailu: „convert“,

● program Calibre – http://calibre-ebook.com/,

● služba On line convert – ‑ ‑ http://www.online-convert.com/,

● Kindly.cz – http://www.kindly.cz/ ,převádí RSS novinky z webu,
● desítky českých serverů s el. knihami v ČJ,
● čtení dokumentu nahlas funkcí Text to Speech.‑ ‑

mailto:uzivatel@free.kindle.com
mailto:uzivatel@kindle.com
http://calibre-ebook.com/
http://www.online-convert.com/
http://www.kindly.cz/


Denně český obsah zdarma:
● Zpravodajství iDNES.cz na Kindle

http://vice.idnes.cz/kindle_zadani.asp 

● Aktuálně.cz pro čtečku Kindle
http://kindle.centrum.cz/  

● Zpravodajství Lidovky.cz na Kindle
http://app.lidovky.cz/kindle_zadani.asp 

● E15.cz pro čtečky Kindle
http://www.e15.cz/kindle

● Aktuální články Novinky.cz do vaší
čtečky Kindle
http://www.novinky.cz/kindle/

● VTM.cz pro čtečky el. knih
http://vtm.zive.cz/ebooky

● Respekt pro Kindle, 2,99 $
http://respekt.ihned.cz/kindle/

http://vice.idnes.cz/kindle_zadani.asp
http://kindle.centrum.cz/
http://app.lidovky.cz/kindle_zadani.asp
http://www.e15.cz/kindle
http://www.novinky.cz/kindle/
http://vtm.zive.cz/ebooky
http://respekt.ihned.cz/kindle/


Klip.me
● převod webových 

stránek do čtečky 
Kindle klepnutím 
na jedno tlačítko



Kindle se do akademického prostředí příliš nehodí
● dlouhodobý výzkum University of Washington využívání 

Kindle DX na střední škole,
● studentům chyběly lepší (a použitelnější) možnosti psaní 

poznámek, zobrazování obrázků a dohledávání referencí,
● čtečky byly navrženy pro čtení ve volném čase – čtení je 

přitom pouze malá část toho, co studenti dělají,
● studenti by preferovali „univerzálnější“ zařízení,
● 47% studentů používalo čtečku doma,
● 25% používalo čtečku ve škole,
● 17% používalo čtečku v autobuse,
● 11% používalo čtečku v kavárně či kanceláři.

ON: „Zatímco zájem o čtení knih klesá,
příjem informací prostřednictvím čtení spíše stoupá“.
http://www.bookz.cz/wordpress/2011/05/04/kindle-se-do-akademickeho-prostredi-prilis-nehodi/

http://www.bookz.cz/wordpress/2011/05/04/kindle-se-do-akademickeho-prostredi-prilis-nehodi/


Shrnutí
● současné provedení čteček el. knih není

pro žáky příliš atraktivní (kromě piškvorek a hledání min),

● el. čtečky jsou budoucností knih, resp. již přítomností,
širší zastoupení v ČR přijde s jednodušší dostupností 
nových knih,

● tablety jsou pro žáky (i děti) vysoce atraktivní,
● jsou vhodné pro žáky se spec. vzděl. potřebami, 
● současné provedení tabletů není dokonalé, 

zejm. komplikovaná integrace do vybavení škol,
● kvalitní tablety jsou stále příliš drahé,
● ale hlavně…



…ale hlavně
● využití tabletů mění zásadně 

výuku, individualizuje ji,
● i v tomto případě působí ICT jako 

zesilovač.

http://electronicfolder.info/private-school-hands-students-ipads-105/#more-371,  
http://www.redlandschristianschool.org/rcsweb/New/Images/NewSchoolPics/wpeople/Computer%20Lab.JPG
http://parents.wfu.edu/files/2010/12/12-29-10-teacher-ipad.jpg

http://electronicfolder.info/private-school-hands-students-ipads-105/#more-371
http://www.redlandschristianschool.org/rcsweb/New/Images/NewSchoolPics/wpeople/Computer%20Lab.JPG
http://parents.wfu.edu/files/2010/12/12-29-10-teacher-ipad.jpg


Mohou přispět technologie ke 
změně obliby českých škol u žáků?



…to byly

moderní nástroje ICT ve vzdělávání
Čtečky elektronických knih a tablety

Ondřej Neumajer
neumajer@vuppraha.cz

NÚV

mailto:neumajer@vuppraha.cz
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