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Abstrakt 

Práce se zaobírá využíváním mobilních technologií během rozvoje 

komunikativních kompetencí u žáků základní školy. Cílovou skupinou jsou 

žáci 2. stupně. Úvodní část práce popisuje vymezení výzkumného problému 

a autor seznamuje čtenáře s teoretickými základy práce. Pozornost je 

věnována oblasti klíčových kompetencí, komunikace a mobilním 

technologiím ve výuce. Následně se práce zabývá navrhovaným 

pedagogickým experimentem, kdy autor zkoumal vliv cíleného využití 

mobilních technologií na rozvoj komunikativních kompetencí. Práce 

předkládá postupy, které rozvíjejí komunikativní kompetence, a to jak 

s využitím mobilních technologií, tak také bez jejich využití. Postupy byly 

ověřeny ve výuce a byl zkoumán vliv mobilních technologií na rozvoj 

zmíněné komunikace. Z hlediska etiky byl proveden korektní výzkum, což 

bylo zajištěno informovaným souhlasem rodičů. V závěru práce autor 

předkládá stanoviska k řešené problematice, popisuje limity provedené 

studie a zamýšlí se nad možnostmi pokračování výzkumu. 

Klíčová slova 

Komunikativní kompetence, mobilní technologie, pedagogický experiment, 

základní vzdělávání. 

  



Abstract 

The thesis deals with the use of mobile technologies during the 

development of communicative competences in primary school students. 

The target group is 2nd grade pupils. The introductory part of the thesis 

describes the definition of the research problem and the author introduces 

the reader to the theoretical foundations of the work. Attention is paid to 

the area of key competences, communication and mobile technologies in 

education. Subsequently, the thesis deals with the proposed pedagogical 

experiment, where the author investigated the effect of targeted use of 

mobile technologies on the development of communicative competences. 

The thesis presents practices that develop communicative competence, 

both with and without the use of mobile technologies. The procedures have 

been tested in the classroom and the influence of mobile technologies on 

the development of the mentioned communicative competence has been 

investigated.  In the conclusion of the thesis, the author presents his 

opinions on the problem, describes the limitations of the study and reflects 

on the possibilities of further research. 

Key words 

Communicative competence, mobile technologies, pedagogical 

experiment, elementary education. 

  



Abstrakt 

Die Arbeit befasst sich mit der Nutzung mobiler Technologien bei der 

Entwicklung kommunikativer Kompetenzen von Grundschülern. Die 

Zielgruppe sind Schüler der 2. Der einleitende Teil der Arbeit beschreibt die 

Definition des Forschungsproblems und der Autor führt den Leser in die 

theoretischen Grundlagen der Arbeit ein. Besonderes Augenmerk wird auf 

den Bereich der Schlüsselkompetenzen, der Kommunikation und der 

mobilen Technologien in der Bildung gelegt. Anschließend befasst sich die 

Arbeit mit dem vorgeschlagenen pädagogischen Experiment, in dem der 

Autor die Auswirkungen des gezielten Einsatzes mobiler Technologien auf 

die Entwicklung kommunikativer Kompetenzen untersucht. In dieser Arbeit 

werden Praktiken vorgestellt, die die kommunikative Kompetenz sowohl 

mit als auch ohne den Einsatz mobiler Technologien fördern. Die Verfahren 

wurden im Unterricht erprobt und der Einfluss mobiler Technologien auf 

die Entwicklung der genannten Kommunikationskompetenz untersucht. Die 

ethische Forschung wurde auf faire Weise durchgeführt, was durch die 

informierte Zustimmung der Eltern sichergestellt wurde. In der 

Schlussfolgerung der Dissertation legt der Autor seine Meinung zum 

behandelten Thema dar, beschreibt die Grenzen der durchgeführten Studie 

und reflektiert die Möglichkeiten für weitere Forschung. 

Klíčová slova 

Kommunikative Kompetenz, mobile Technologie, pädagogisches 

Experiment, Grundbildung.  
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1. Úvod 
Mobilní technologie jsou nedílnou součástí dnešního světa a zvláštní 

místo zaujímají také ve vzdělávání. Dnešní generace dětí přichází do 

digitálního světa a mobilní technologie jsou pro ně jakousi 

přirozeností. Tento jev se promítá také do oblasti školství, kde získaly 

mobilní technologie svou silnou pozici a vedle klasických počítačů se 

jedná o jednu z hlavních digitálních technologií využívaných při výuce. 

V rámci předchozího zkoumání autor zjistil, že mobilní technologie 

mohou mít pozitivní vliv na fixaci učiva. V návaznosti na tyto závěry si 

autor pokládal otázku, zda mohou být mobilní technologie vhodné i 

během rozvoje komunikativních kompetencí. Disertační práce 

pojednává právě o této problematice. 

1.1. Výzkumný problém 

Snahou disertační práce je zjistit, v jaké míře ovlivní cílené využití 

mobilních technologií rozvoj komunikativních kompetencí žáků a dále 

navrhnout, vytvořit a ověřit model výuky, který bude tuto technologii 

využívat jako hlavní nebo podpůrný nástroj pro rozvoj zmíněné 

kompetence. Autor formuloval tyto výzkumné otázky: 

1) Jaký je vliv záměrného využití mobilních technologií na rozvoj 

komunikativních kompetencí u žáků základní školy? 

2) Jaké jsou možnosti využití této technologie při rozvoji 

komunikativních kompetencí? 



1.2. Hlavní cíl práce 

Hlavním cílem disertační práce je zjistit, jak bude ovlivněn rozvoj 

komunikativních kompetencí žáků záměrným využitím mobilních 

technologií v navrženém modelu výuky. Autor stanovil tyto dílčí cíle 

práce: 

• popsat současný stav řešené problematiky; 

• shrnout problémy, jež nastávají při rozvoji komunikativních 

kompetencí; 

• sumarizovat možná rizika využívání mobilních technologií ve 

výuce; 

• zvolit vhodné nástroje pro měření úrovně komunikativních 

kompetencí; 

• provedení rešerše mobilních aplikací;   

• výběr aplikací, které jsou potencionálně vhodné pro rozvoj 

komunikativních kompetencí; 

• stanovení vhodných metod, organizačních forem a postupů; 

• navrhnout a vytvořit aktivity pro kontrolní a experimentální 

skupiny; 

• navrhnout a realizovat pilotní výzkum; 



• vyhodnotit pilotní výzkum a navrhnout úpravy pro hlavní 

výzkum; 

• navrhnout a realizovat hlavní výzkum; 

• statisticky zpracovat získaná data, stanovit závěry výzkumu; 

• vyhodnotit výsledky, navrhnout obecný model postupu při 

rozvoji komunikativních kompetencí. 

2. Zhodnocení aktuálního stavu řešené 

problematiky 
Z praktických zkušeností autora, ať už z běžného života nebo na 

základě působení ve školním prostředí, vyplývá, že dnešní generace 

dětí (věk 12-15 let) má poměrně slabé komunikativní dovednosti. 

Tyto dovednosti mnohdy nejsou na takové úrovni, jaká je vyžadována 

společností. Význam komunikativnosti ukazuje průzkum z roku 1995, 

kdy bylo analyzováno 682 inzerátů ve švýcarském deníku 

Tagesanzeiger. Největší poměr požadovaných klíčových kompetencí 

tvořila právě komunikativnost a kooperativnost (37,4 % inzerátů). Lze 

předpokládat, že i v současné době je schopnost správné a efektivní 

komunikace jedním z hlavních požadavků na jedince během jeho 

profesního života (Belz & Siegrist, 2011). 

V rámci úvodního studia řešené problematiky a při provádění prvotní 

rešerše odborných publikací byly nalezeny publikace, které se 



zabývaly využíváním mobilních technologií při rozvoji jiných klíčových 

kompetencí. Příkladem může být publikace z roku 2019, ve které 

autor sleduje vliv mobilních zařízení na rozvoj kompetencí k učení a 

řešení problémů (Cheng et al., 2019). Na základě těchto zjištění se 

nabízí otázka, zda lze tuto technologii využít i ke zkvalitnění rozvoje 

komunikativních kompetencí. Z provedené rešerše bylo také zjištěno, 

že rozvoj komunikativních kompetencí není na základní škole příliš 

řešeným tématem.  

Autor navázal na předložený stav řešené problematiky a navrhnul 

přesné metodické postupy pro využití mobilních technologií při 

rozvoji komunikativních kompetencí s důrazem na využití 

konkrétních mobilních aplikací. 

3. Praktická část 

3.1. Východiska pedagogického výzkumu 

Na základě výzkumných otázek autor stanovil tyto věcné hypotézy: 

H1: Mobilní technologie ovlivní rozvoj komunikativních kompetencí u 

žáků. 

H2: Mobilní technologie zvýší úroveň komunikativních kompetencí u 

žáků. 

H3: Mobilní technologie pozitivně ovlivní zájem žáků o rozvoj 

komunikativních kompetencí. 



H4: Mobilní technologie budou mít vliv na participaci žáků ve výukové 

komunikaci. 

Základem zkoumání je kvantitativně-kvalitativní pedagogický 

výzkum. Výzkum byl navržen jako pedagogický experiment.  V rámci 

tohoto experimentu autor sledoval pouze jednu nezávislou 

proměnnou, jedná se tedy o jednofaktorový experiment. Nezávislá 

proměnná byla kontrolována pomocí techniky paralelních skupin, kdy 

autor pracoval se skupinou kontrolní, která rozvíjela komunikativní 

kompetence pomocí postupů bez použití mobilních technologií a 

skupinou experimentální, která využívala v rámci navržených 

postupů mobilní technologie. Nezávislou proměnnou je využití 

mobilních technologií. Výzkum se skládá z pilotní studie a hlavního 

výzkumu (Garner et al., 2009). 

V rámci experimentu bylo uplatněno několika nástrojů pro získání 

dat. Hlavním nástrojem je dotazníkové šetření. Jednalo se o 

specializované dotazníky, které se zaměřují na vybrané aspekty 

komunikace a tyto aspekty jsou škálově hodnoceny pomocí 

symetrické Likertovy škály, kdy pozice neutrální volby je přesně mezi 

dvěma krajními polohami. Pro výzkum autor volil pěti-bodovou škálu 

(Joshi et al., 2015; Groves et al., 2009). Dotazníky byly využity ve dvou 

fázích zkoumání: 



• Před zahájením experimentu – dotazník pro učitele – 

hodnocení úrovně komunikativních kompetencí žáků – 

vytipování 5-10 jedinců, na které se učitel zaměří a dotazník 

pro žáky – sebehodnocení jejich komunikativních dovedností. 

• Po dokončení experimentu – dotazník pro učitele – u žáků, 

kteří byli předmětem úvodního měření, provede závěrečné 

vyhodnocení a dotazník sebehodnocení žáku. 

V rámci pilotního výzkumu a hlavního výzkumu bylo potřeba brát 

v potaz soukromí žáků. To bylo zajištěno prostřednictvím 

informovaného souhlasu rodičů, který byl vyžádán  

před zahájením pilotního zkoumání a hlavního zkoumání od všech 

žáků, kteří se účastnili výzkumu. Byly dodrženy veškeré povinnosti 

z hlediska ochrany osobních údajů (GDPR). 

3.2. Pilotní výzkum 

Pilotní výzkum si kladl za cíl: 

• ověřit, zda jsou metody pro stanovení úrovně 

komunikativních kompetencí (dotazníky, škálové hodnocení, 

pozorování) vhodné; 

• ověřit, zda jsou navržené postupy funkční v praxi – ověření 

časové náročnosti, organizačních aspektů, funkčnost 

mobilních aplikací; 



• zjistit možná rizika, která mohou ovlivnit hlavní výzkum – 

zdatnost učitele v ovládání iPadu, technické potíže, složitost 

mobilních aplikací pro žáky; 

• prostřednictvím pozorování hodin autorem zjistit možné 

inovace pro hlavní výzkum; 

• sledovat chování žáků a jejich reakci na implementaci nových 

postupů do jejich rutiny. 

Pilotní výzkum proběhl na základní škole. V rámci zkoumání byly 

realizovány 2 hodiny v každé skupině s využitím navrženého postupu 

pro rozvoj komunikativních kompetencí. Pilotního výzkumu se 

zúčastnily dvě paralelní třídy. Celkem se pilotní studie zúčastnilo 37 

žáků. Kontrolní skupina obsahovala 20 členů a experimentální 

skupina měla 17 členů. Žáci byli ve věku  

13–14 let. Z hlediska vzdělávací oblasti se jednalo o oblast Člověk a 

příroda – vzdělávací obor Přírodopis. V rámci pilotního výzkumu byly 

uplatněny tyto navržení postupy: 

• skupina kontrolní – aktivita „Zmrzlík“ – rozvoj schopnosti 

formulovat a vyjadřovat své myšlenky v logickém sledu; 

• skupina experimentální – alternativa aktivity „Zmrzlík“ 

s využitím aplikace ChatterPix – rozvoj schopnosti formulovat 

a vyjadřovat své myšlenky v logickém sledu; 



V rámci pilotního zkoumání bylo provedeno také měření úrovně 

komunikativních kompetencí žáků, a to prostřednictvím 

sebehodnotícího dotazníku. Výsledky měření jsou zpracovány 

v disertační práci v podobě grafů a autor se zaměřuje na vybrané 

výroky. Na základě výstupů pilotní studie byly navrženy úpravy pro 

hlavní výzkum, mezi které patřilo například zjednodušení navržených 

aktivit a snížení nároků na množství času potřebného pro jejich 

realizaci. 

3.3. Hlavní výzkum 

Hlavní výzkum trval celkem tři měsíce. Na základě výstupů pilotní 

studie autor provedl změnu ve vzdělávací oblasti, na kterou se 

experiment zaměřoval. Autor zvolil vzdělávací oblast Člověk a 

společnost, konkrétně se jednalo o předmět Výchova k občanství. 

Cílovou skupinou hlavního experimentu byli žáci 7. ročníku. V rámci 

návrhu bylo vytvořeno 10 aktivit pro skupinu kontrolní a 10 aktivit pro 

skupinu experimentální. Pro každou aktivitu autor vytvořil metodický 

list. Tyto listy jsou součástí disertační práce. Aktivity byly v první fázi 

návrhu vytvořeny tak, aby se jednalo o univerzální postupy a bylo je 

možno použít ve více vzdělávacích oblastech.  

Během realizace hlavního experimentu se výzkumu zúčastnilo 60 

žáků. Tito žáci byli rozděleni do celkem čtyř tříd. Kontrolní skupina 

čítala 32 členů. Experimentální skupinu tvořilo 28 členů. V rámci 



hlavního experimentu byly ověřeny 4 navržené aktivity pro skupinu 

kontrolní a 4 navržené aktivity pro skupinu experimentální.  

Obě skupiny absolvovali vstupní měření úrovně komunikativních 

kompetencí před ověřením navržených postupů a výstupní měření po 

absolvování všech aktivit. V rámci hlavního výzkumu autor sledoval 

rozdíly mezi výsledky vstupního a výstupního měření úrovně 

komunikativních kompetencí. Autor se zaměřil na srovnání rozdílů  

u jednotlivých výroků. Z níže uvedené tabulky (tabulka 1) je patrné, 

že experimentální skupina měla mezi výsledky vstupního a 

výstupního měření větší výkyvy, přičemž se nejedná vždy  

o pozitivní změnu. Největší bodový rozdíl v kontrolní skupině je 0,5 

bodu u výroku číslo 2 a následně 0,3 bodu u výroku 9. Naopak u 

výroků 3, 4, 15 a 17 nebyla zaznamenána žádná změna. 

V experimentální skupině byl největší bodový rozdíl 0,7 bodu u 

výroků 1 a 9. Následně byl vysoký bodový rozdíl zaznamenán také u 

výroku číslo 15, kdy se jednalo o 0,6 bodu. U výroků 10 a 13 nebyl 

zaznamenán bodový rozdíl. V rámci srovnání bodového rozdílu 

experimentální a kontrolní skupiny lze označit experimentální 

skupinu za úspěšnější. 



Tabulka 1: Srovnání vstupního a výstupního měření úrovně komunikativních kompetencí 
žáků – sebehodnocení 

 

 

 
Kontrolní skupina 

Experimentální skupina 
 

Vstupní 
měření 

Výstupní 
měření 

Rozdíl 
Vstupní 
měření 

Výstupní 
měření 

Rozdíl 

S kamarády nejčastěji 
komunikuji ústní formou (osobní 

rozhovor, telefonát). 
3,8 3,7 -0,1 4 3,3 -0,7 

Když se někoho na něco ptám, 
jsou mé otázky uzavřené (může 
na ně odpovědět jen ano/ne). 

2,2 2,7 0,5 2,8 2,5 -0,3 

Když mě paní učitelka nebo pan 
učitel zkouší ústně, tak dokážu 

mluvit úplně sám. 
2,7 2,7 0 2,7 2,5 -0,2 

Když si nejsem něčím jistý, tak se 
zeptám na vysvětlení. 3,5 3,5 0 3 3,3 0,3 

S kamarády nejčastěji 
komunikuji písemnou formou 

(SMS, chat, email). 
3,2 3 -0,2 3,8 3,5 -0,3 

Pokud máme ve třídě 
hromadnou diskusi, tak se do ní 
rád zapojuji, říkám své názory a 

argumenty. 

3,3 3,2 -0,1 2,8 3 0,2 

Když se učím na ústní zkoušení, 
tak se učím celou látku 

„nazpaměť“. 
3,3 3,2 -0,1 3 2,9 -0,1 

Často komunikuji virtuální 
formou (chat, hovor, 

videohovor). 
3,5 3,2 -0,3 3,2 3 -0,2 

Když píšu textovou zprávu (chat, 
SMS), tak si kontroluji gramatiku 
a zprávu si po sobě vždy přečtu. 

2,7 3 0,3 3,6 2,9 -0,7 

Když chatuji 
s kamarádem/kamarádkou, 

často využívám hlasovou zprávu. 
2,6 2,7 0,1 2,3 2,3 0 

Snadno si zapamatuji informace, 
které si poslechnu. 3,2 2,8 -0,4 2,9 2,6 -0,3 

Když s někým mluvím a 
„vypadne“ mi nějaké slovo, tak 

dokážu pointu věty vysvětlit 
jinými slovy. 

3,2 3,1 -0,1 2,8 3,2 0,4 

Když jsem nervózní, tak mluvím 
jinak než obvykle (rychlejší 

tempo, koktám, vynechávám 
slova). 

3,7 3,8 0,1 4 4 0 

Když se s někým dohaduji, tak 
obhajuji svůj názor, i když 

nemám pravdu. 
3,4 3,5 0,1 3,5 3,6 0,1 

Když se někoho na něco ptám, 
jsou mé otázky otevřené. 3,7 3,7 0 3,8 3,2 -0,6 

Když mě paní učitelka nebo pan 
učitel zkouší ústně, tak jsem 

raději, když se mě ptá na otázky. 
4,4 4,2 -0,2 4,2 4 -0,2 

Když se učím na ústní zkoušení, 
tak se snažím látku pochopit a 

pak ji říkám svými slovy. 
3,6 3,6 0 2,8 3 0,2 

Když s někým mluvím a 
„vypadne“ mi nějaké slovo, tak 
nedokážu pokračovat, dokud si 

na slovo nevzpomenu. 

2,9 2,7 -0,2 3,2 2,8 -0,4 

Osobní komunikaci (rozhovor) 
mám raději než virtuální 

komunikaci (telefonní hovor, 
chat, videohovor). 

3,5 3,6 0,1 3,4 3,5 0,1 



Disertační práce obsahuje také výsledky hodnocení úrovně 

komunikativních kompetencí žáků pozorovatelem, kdy proběhlo 

vstupní a výstupní měření. Pro toto měření bylo vytipováno 5 členů 

kontrolní skupiny a 5 členů experimentální skupiny.  Autor výsledky 

tohoto měření zpracoval do podoby grafů. 

4. Shrnutí výsledků disertační práce 
Před samotným ověřením navržených aktivit proběhlo měření 

úrovně komunikativních kompetencí jednotlivých žáků, a to 

prostřednictvím sebehodnotícího dotazníku se škálovým 

hodnocením a hodnocením jejich úrovně pozorovatelem, kdy byly 

hodnoceny vybrané aspekty komunikace. V rámci hlavního výzkumu 

autor srovnával rozdíly vstupního a výstupního měření kontrolní a 

experimentální skupiny. Ze získaných výsledků je patrné, že 

experimentální skupina měla větší a častější rozdíly mezi vstupním a 

výstupním měřením. Pozitivní nárůst skóre v experimentální skupině 

proběhl celkem u šesti výroků, přičemž všechny výroky se týkaly 

verbální (mluvené) komunikace. Kontrolní skupina měla pozitivní 

nárůst v rámci šesti výroků. Tyto výroky se týkaly zejména mluvené 

komunikace, psané komunikace a komunikace ve virtuálním 

prostředí. V rámci hodnocení vybraných jedinců pozorovatelem bylo 

zjištěno, že členové experimentální skupiny měli větší bodový nárůst 

mezi vstupním a výstupním měřením u šesti výroků. Především se 

jednalo o 5 výroků v rámci mluvené komunikace, kdy lze jmenovat 



slovní zásobu žáka, schopnost přecházet přímo k pointě sdělení, 

umění jednat v případě neshod nebo hovořit správné věci se správný 

čas. Jeden aspekt se týkal schopnosti naslouchat a porozumět 

sdělení. Kontrolní skupina získala větší bodový nárůst u čtyř aspektů 

komunikace. Dva výroky se týkaly naslouchání a porozumění sdělení, 

jeden výrok byl zaměřen na mluvenou komunikaci a jeden výrok se 

zaobíral schopnosti vyjadřování a formulací myšlenek. 

Výsledky provedeného výzkumu ukazují, že zapojení mobilních 

technologií do procesu rozvoje komunikativních kompetencí má vliv 

na rozvoj komunikativních kompetencí žáků. Experimentální skupina, 

která využívala mobilní technologie, měla častější a větší rozdíly mezi 

vstupním a výstupním měřením úrovně komunikativních kompetencí. 

Tento fakt značí, že u žáků proběhl pozitivní rozvoj komunikativních 

kompetencí a oproti kontrolní skupině se jednalo o větší míru rozvoje. 

5. Závěry výzkumu 
Disertační práce se zaobírá problematikou rozvoje komunikativních 

kompetencí u žáků základní školy a vlivem cíleného zapojení 

mobilních technologií do tohoto procesu. Vědecký přínos práce autor 

shledává zejména v oblasti rozvoje komunikativních kompetencí 

v rámci vzdělávacích systémů nejen České republiky, ale také 

v evropském kontextu. Navrhované postupy, které integrují mobilní 

technologie do tohoto procesu jsou jedinečné a nebylo nalezeno 



studie, která by nahlížela na rozvoj komunikativních kompetencí 

obdobným způsobem. Dalším vědeckým přínosem je zjištění, že 

cílené využití mobilních technologií ovlivňuje rozvoj komunikativních 

kompetencí, přičemž se může jednat o pozitivní vliv v závislosti na 

navrženém postupu. 

Za praktické přínosy práce lze označit vytvořené metodické listy pro 

předložené aktivity. Metodické listy byly navrženy tak, aby se jednalo 

o univerzální postupy a učitelé je mohli využít v rámci různorodých 

vyučovacích předmětů a témat. 

V rámci dalšího zkoumání autor plánuje zabývat se oblastí 

komunikace a komunikativních kompetencí. Autor má v úmyslu 

zaměřit své bádání na komunikaci v rámci digitálního prostředí a 

sledovat vliv digitálního prostředí na rozvoj komunikativních 

kompetencí.  

Adekvátní úroveň klíčových kompetencí je v dnešní době důležitým 

faktorem pro uplatnění jedince v profesním a společenském životě. 

Komunikativní kompetence jsou jedny z hlavních klíčových 

kompetencí, na které je celosvětově nahlíženo jako na jeden ze 

stěžejních faktorů, který ovlivňuje kvalitu života jedince. Z výsledků 

této práce vyplývá, že cílené zapojení mobilních technologií do 

procesu rozvoje komunikativních kompetencí má smysl, a to zejména 

v případě, kdy jsou voleny vhodné postupy. 
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