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Abstrakt:Příspěvek je věnován možnostem využití interaktivní tabule ve výuce matematiky 
na střední škole. V úvodu jsou základní informace o interaktivních tabulích, jejich výhodách a 
nevýhodách. Hlavní část se zabývá možnostmi a ukázkami výukových hodin matematiky u 
maturitních oborů s využitím interaktivní tabule – při vlastní výuce, při opakování i 
přezkoušení.  
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Interactive whiteboard in Mathematic class 
 

Abstrakt: This work is devoted to the opportunities of using the interactive whiteboard in 
mathematics education in high school. At first you can read about the basics of interactive 
boards, their advantages and disadvantages. The main part covers options and examples of 
using the interactive board in classes, especially in the graduation classes – the teaching, 
revision or testing. 
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 Dnešní dobu můžeme zcela jistě nazvat dobou informačních technologií, dnešní 
mladou generaci počítačovou generací. Mít doma počítač nebo notebook s neomezeným 
přístupem na internet, mít mobilní telefon s fotoaparátem a MP 3 přehrávačem – to dnešní 
mládež považuje za zcela normální a běžné. Ve škole těmto mladým lidem mnohdy 
nabídneme černou nebo zelenou tabuli a bílou křídu – a v takové škole má být výuka pro žáky 
atraktivní a má je bavit. Přitom žákům běžně zakazujeme používání moderních technologií – 
mobilní telefony musí být vypnuty, používání notebooků nebo tabletů se často zakazuje. Nové 
technologie a jejich používání žáci očekávají i od svých učitelů. Možnosti, jak zpestřit výuku 
matematiky, jsou oproti jiným předmětům omezenější. Interaktivní tabule by kromě různých 
matematických programů, apletů a e-learningu mohla být tím, co by žákům tento ne vždy 
populární předmět mohla přiblížit. A moderní učitel se musí těmto trendům přizpůsobit. 

 Interaktivní tabule, přesto že v ČR jsou prakticky novinkou 21. století, patří již mezi 
nejoblíbenější školní pomůcku a spousta škol je jimi vybavena a hodně učitelů má již 
s využitím interaktivní tabule vlastní zkušenost. Ukazuje se, že interaktivní tabule představují 
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významný prvek ve využití moderních technologií ve výuce. Je jen otázkou času, kdy 
interaktivní tabule nahradí ty klasické křídové či magnetické. Interaktivní tabule však zůstává 
pouze didaktickou pomůckou, bez správného přístupu učitele ztrácí význam a stává se pouze 
nevhodně a neúčelně investovanými finančními prostředky. 

 Interaktivní tabule může být v učebně umístěna jako pevná, mobilní nebo přenosná. 
Nevýhodou pevné tabule je větší riziko poškození tabule žáky (nebo uzamčená učebna, do 
které žáci mohou vstupovat jen s vyučujícím). Nevýhodou mobilní tabule je paradoxně právě 
možnost přemístění a s tím spojené riziko poškození. Společné oběma těmto typům tabulí je 
(zvláště v této době, kdy každá škola se snaží šetřit finanční prostředky) také relativně vysoká 
cena. Výhodou přenosné interaktivní tabule je právě její velikost a snadná přenositelnost a 
také relativně nízká cena (do 20 000 Kč). Nevýhodou může být slabší softwarové vybavení, 
které je naopak výhodou předchozích typů tabulí. 

 Při volbě, jakou interaktivní tabulí vybavit učebnu, bude hrát roli způsob umístění 
tabule (speciální učebna – jak organizovat rozvrh v takové učebně?), velikost tabule, způsob 
psaní na tabuli (prstem, interaktivním perem), softwarové vybavení a samozřejmě finanční 
možnosti školy. U mnohých tabulí je jejich velikost dána typem tabule a lze ji jen přizpůsobit 
velikosti učebny. Přenosné tabule mají možnost upravovat velikost zobrazované plochy 
vzdáleností dataprojektoru od tabule (limitující je tedy velikost instalované obvykle bílé 
keramické tabule). 

 Co se týká zapojení interaktivní tabule do výukového procesu, nejčastěji je 
s interaktivní tabulí spojován prvek motivace –krátké motivační uvedení do nového učiva, 
případně zopakování probraného učiva. Zde je však potřeba mít na paměti, že někteří žáci ve 
chvíli, kdy učitel začne něco promítat na tabuli, toto považují za odpočinkovou činnost a 
přestávají pracovat (i proto, že v některých jiných předmětech tomu skutečně takto může být). 
Základní zásadou používání interaktivní tabule musí být aktivní zapojení ideálně všech žáků 
do výuky, s tímto cílem musí učitel připravovat své materiály. Interaktivní tabule nesmí být 
používána jen jako promítací plátno (tak, jak si to někteří učitelé zjednodušují) – k tomu stačí 
samotný dataprojektor. 

 Od tohoto školního roku jsem se rozhodl aktivně využívat interaktivní tabule ve svých 
hodinách matematiky u studijních oborů (tedy oborů zakončených maturitní zkouškou). A 
přistoupil jsem k tomu způsobem, který není běžně spojován s využitím interaktivní tabule – 
využívám interaktivní tabuli jako běžnou didaktickou pomůcku po celou vyučovací hodinu. 
Když jsem se pro tento způsob výuky rozhodoval, zkoušel jsem najít na internetu zkušenosti 
ostatních učitelů s tímto způsobem výuky. A překvapivě jsem zjistil, že o tom, jak učit celou 
vyučovací hodinu na interaktivní tabuli není prakticky nikde zmínka (nebo jsem ji alespoň 
nenašel). Proto bych se s vámi o některé zkušenosti chtěl podělit. 

 Za hlavní výhody využití interaktivní tabule ve výuce považuji možnost připravit si 
předem výukovou hodinu, možnost doplnit učivo vhodnými obrázky a animacemi, možnost 
editace již vytvořených materiálů, možnost zapojení internetu do výuky a možnost uložení 
vytvořených materiálů a jejich sdílení s žáky. Nevýhodou je zcela jistě časová náročnost 
přípravy vyučovací hodiny, intenzivní světlo projektoru na tabuli a nutnost elektrické energie. 
Mezi výhody bych dále zařadil i to, že interaktivní tabule dokáže upoutat pozornost žáků 
(ignorovat nový obrázek na tabuli je mnohem těžší než ignorovat novou větu výkladu učitele), 
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žáci dokáží ocenit projev zájmu učitele o výuku (pokud učitel stráví mnoho času přípravou 
podkladů pro interaktivní tabuli, pak je zřejmé, že mu tato výuka není lhostejná), vhodnými 
didaktickými metodami lze žáky lépe motivovat k učení, současně je také do učení aktivně 
zapojovat a v neposlední řadě lze již vytvořené materiály používat opakovaně. Učitel může 
text psaný přímo ve výuce a žáky snadno uložit a sdílet prostřednictvím internetu s žáky. 
Interaktivní tabule je pouze didaktickou technikou, učební pomůckou se stávají až připravené 
a vytvořené výukové objekty, nákresy, grafy, obrázky a animace. 

 Jak jsem již uvedl, používám interaktivní tabuli prakticky ve všech hodinách 
matematiky u studijních oborů. Při svém rozhodování, zda používat celou vyučovací hodinu 
nebo jen část, jsem si vzpomněl na své pedagogické začátky, kdy jsme jako moderní pomůcku 
používali meotar – také jej bylo možné použít jen jako motivaci nebo na folii mít vytvořeny 
prakticky celé vyučovací hodiny.  

 K výukové hodině s interaktivní tabulí je možno přistupovat třemi způsoby: 

- Učitel si připraví předem celou vyučovací hodinu, přitom postupně odkrývá jednotlivé 
části (ušetří čas psaním na tabuli nebo diktováním žákům). Mohu tak mít připravenu 
teorii i řešené příklady. Tento způsob však může vést k zrychlenému postupu výuky, 
kdy žáci „nestíhají“ a pouze opisují. Naopak je zde však možnost se vrátit a zopakovat 
myšlenku, která nebyla pochopena. 

- Učitel si připraví jen základní kostru vyučovací hodiny, zbývající doplňuje současně 
s žáky, případně nechá doplnit přímo žáky. Takto lze žáky aktivně do hodiny zapojit, 
žáci mají lepší přehled jak výuka probíhá a jsou aktivnější. Velmi dobře se tento 
model hodí pro procvičování a počítání příkladů, kdy učitel má připraveno pouze 
zadání (případně výsledek) a zbytek se doplňuje přímo v hodině.  

- Učitel vytváří vyučovací hodinu přímo na tabuli (bez předchozí přípravy) jako by 
hodinu vytvářel na „obyčejné“ tabuli. Výhodou je pouze to, že vytvořený materiál 
mohu uložit, ale smysl interaktivní tabule zde poněkud zaniká. Také žáci mají dojem, 
že učitel se na hodinu nepřipravil. Je zajímavé, že při tomto způsobu mnohem více než 
na obyčejné tabuli vynikne chyba učitele (přehlédnutí, zapomenutí nějakého údaje).  

Všechny tyto způsoby podporují improvizaci ve výuce (je-li potřeba doplnit vzoreček, 
přidá se na nový slide, je-li třeba upřesnit postup, lze se vrátit případně předvést na 
novémslidu apod.). Učitel nemusí mazat tabuli a vytvářet si místo na doplňující údaje, má 
vlastně neomezenou možnost tabule, jen je vidět vždy jenom jedna – aktivní část. To je také 
nevýhodou, protože interaktivní tabule je ve viditelné části obvykle menší než klasická tabule. 
Ale to, co jsem na klasické tabuli smazal, to na interaktivní tabuli mohu bez problémů opět 
ukázat a vrátit se k tomu. Tím mohu snáze spolupracovat s žáky a zpětná vazba je mnohem 
přirozenější než při klasické výuce. Vyhovuje mi také barevná škála, kterou mohu používat, 
kdy v základní řadě je 8 barev a 8 zvýrazňovačů, které lze dále editovat a počet barev je 
limitován prakticky jen možnostmi operačního systému. Za zatím celkem závažný nedostatek 
této interaktivní tabule, především pro učitele matematiky, považuji nemožnost editace 
matematických vzorců a zápisů, kterou dodaný software neumí. Musím to obcházet přes 
obrázky nebo přes vložené objekty. Ale zase je dodaný software na ovládání jednodušší než 
softwary ostatních interaktivních tabulí. 
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 To, že jsem od začátku školního roku mohl začít výuku na interaktivní tabuli, bylo 
díky projektu z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který naše škola 
obdržela na jaře 2011. V projektu č. CZ.1.07/1.1.02/03.0030„Interaktivní výuka odborných 
předmětů a matematiky na středních školách stavebního a strojírenského zaměření dle 
Školního vzdělávacího programu“ vytváříme 11 metodik odborných předmětů stavebního a 
strojírenského zaměření a matematiky. Současně jsme školu vybavili interaktivními tabulemi. 
Finanční prostředky nám dávaly volbu mezi 2 – 3 interaktivními tabulemi typu SmartBoard 
nebo ActivBoard nebo přenosnými interaktivními tabulemi typu E-Beam od výrobce Luidia. 
Vzhledem k tomu, že E-Beam je cenově dostupný (< 20 000 Kč), podařilo se všem 11 
metodikům tuto interaktivní tabuli zajistit. Dnes již máme na škole interaktivní tabule typu 
ActivBoard, Clasus pevně nainstalované a E-Beam přenosné. V učebnách jsou samozřejmě 
instalovány dataprojektory s rozvody, připojení E-Beamu je pak velmi snadné. Do učebny bez 
dataprojektoru si lze vzít přenosný dataprojektor a velmi rychle vytvořit interaktivní tabuli. 

 

Vybavení učitele – E-Beam, notebook a ovladač dataprojektoru: 
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Vybavení učitele, do učebny bez dataprojektoru – E-Beam, notebook, dataprojektor 
s ovladačem: 

 

 Instalace interaktivní tabule je velmi jednoduchá – vlastní E-Beam připevním na 
kovovou plochou keramické tabule (mám uvnitř magnet) nebo přes držák na tabuli, kabel 
připojím do USB portu notebooku a datový kabel dataprojektoru připojím do notebooku. 
Časově mi to nezabere více jak 2 minuty včetně zapnutí dataprojektoru a notebooku. Za tu 
dobu stíhám zapsat do třídní knihy. Čas věnovaný zapojení interaktivní tabule nijak 
neomezuje čas určený na výuku.  

 Protože učím každou hodinu matematiky s interaktivní tabulí, pro žáky to již není 
nová věc a k výuce přistupují naprosto jako ke každé jiné klasické hodině. Tedy interaktivní 
tabule není pro ně motivací, ale naprosto běžnou záležitostí. Mám pocit, že naopak hodina bez 
interaktivní tabule by pro ně byla něčím výjimečným. Je však třeba říct, že takto k výuce na 
naší škole přistupuji jen já, ostatní učitelé buď učí klasicky nebo interaktivní tabuli využívají 
namátkově nebo motivačně. 

 V následující části uvádím příklady z vyučovacích hodin s interaktivní tabulí: 
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 Ukázky připravené vyučovací hodiny (funkce): 

 

 

347



 

Ukázka nepřipravené vyučovací hodiny (exponenciální funkce):  
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Ukázka práce žáků u tabule (sčítání vektorů):  

Zde je vidět jedna z možností softwaru = postupné odkrývání vrstev s dílčími výpočty. 

 

 

 

349



 

 Ve vyučovacích hodinách s interaktivní tabulí využívám také další možnosti –místo 
náčrtků používám GeoGebru. Několik ukázek přikládám, pouze jako obrázky. Zde mají žáci 
minimálně možnost určovat barvu jednotlivých objektů. Tam, kde to jde, tam nechávám žáky 
i měnit parametry, pracovat s posuvníkem apod. 

Přímka parametricky (zapnout animaci): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lineární lomená funkce s posuvníky: 
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Lineární lomená funkce -  postup sestrojení grafu (posunutí): 

 

Mocninné funkce – lichý exponent s posuvníkem: 

 

 

Mocninné funkce – sudý exponent s posuvníkem: 
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Mocninné a exponenciální funkce – posuvník: 

 

 Práce s interaktivní tabulí v hodinách matematiky je zajímavější a mnohdy přesnější 
než s klasickou tabulí. Výhody bych shrnul do těchto bodů: 
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- Rozpracovanou vyučovací hodinu mohu uložit a kdykoliv se k ní vrátit, vytvořené 
materiály mám neustále k dispozici, mohu se vracet k už probranému učivu 

- Mám k dispozici velký počet barev – jak pera, tak zvýrazňovačů 
- S interaktivní tabulí používám i matematický software, který by jinak musel mít každý 

žák k dispozici na svém počítači nebo který mi umožňuje řešit graficky i příklady, 
které jinak řešíme jen s jistou mírou přesnosti (rovnice, soustavy rovnic) 

- Výuka může být skutečně interaktivní, žáci se mohou do výuky aktivně zapojovat 
- Šetří čas učiteli ve vlastní vyučovací hodině (na úkor času pro přípravu hodiny) 
- Interaktivní tabule mi umožňuje vytvářet výukové hodiny v jednotlivých vrstvách, 

které mohu postupně žákům odkrývat nebo mohu vytvořené hodiny postupně 
přehrávat (animovat) tak, jak byly vytvářeny (samozřejmě také přehrávání zastavovat 
a znovu spouštět) 

- S interaktivní tabulí pracuji přímo u tabule prakticky stejným způsobem jako u 
klasické tabule (stojím u tabule = způsobem, na který jsou žáci zvyklí), při promítání 
s využitím dataprojektoru obvykle musím zůstat sedět u počítače nebo notebooku, což 
mnozí žáci chápou jako signál, že učitel se jim nevěnuje a něco provádí s počítačem 

- Vyučovací hodiny mohu uložit ve formátu *.pdf nebo *.ppt a dát k dispozici žákům 

 Interaktivní tabule není něco cizí nebo špatně ovladatelné nebo dokonce těžce 
pochopitelné. Její ovládání je vlastně podobné jako ovládání počítače s tím rozdílem, že místo 
myši a klávesnice lze interaktivní tabuli ovládat interaktivním perem nebo pouze prstem. 
Žákům nečiní ovládání interaktivní tabule obvykle žádné problémy, často dokáží poradit nebo 
i pomoci učiteli, který má nějaký problém. Interaktivní tabule přináší žákům více zábavnosti a 
hlavně vlastní interaktivity do vyučovacích hodin, učitelům pak možnost udělat výuku 
zajímavější a tím i zapamatovatelnější. 
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