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 Cíle výzkumu 

 

 Zjištění míry a způsobu využití ICT ve 

výuce fyziky 

 Zanalyzování efektivnosti využití ICT ve 

fyzice – dovednosti a vědomosti u žáků 

 Návrh vhodných způsobů pro aktivizaci 

žáků 

 Zlepšení vědomostí a dovedností žáků s 

pomocí ICT 
 

 

 

 



 Co se má změnit? 

 

 

Učitelé budou více a lépe využívat ICT při 

výuce fyziky 

 

 

Vědomosti a dovednosti žáků se zlepší 

po použití námi navrhnutých metod 

 

 

 

 

 



• Výzkum Leoše Dvořáka (Dvořák, 2008) – Proč se 

žáci učí fyziku? 

 

→ rodiče si myslí, že je důležitá, je jí potřeba, baví mě 



• Co by žáci chtěli ve fyzice dělat?  (Dvořák, 2008) 

 

→ Jedna z nejčastějších odpovědí – využíval/a 

počítače 

 

 

Činnost Hodnocení 

Dělal/a pokusy vlastníma rukama 1,5 

Využíval/a počítače 1,7 

Sestrojoval/a jednoduchá zařízení 1,8 

Sám/a něco objevoval/a 1,8 

Sledoval/a pokus, který dělá učitelka 1,8 

Vyhledával/a a zpracovával/a informace z internetu 1,9 

Dělal/a laboratorní práce 1,9 



• Dílčí cíl výzkumu: 

         

 → Přiblížit fyziku žákům prostřednictvím toho, 

co je jim blízké – počítač, měřící systémy 

využívající počítače (ISES, Vernier…) a 

moderních informačních technologií – 

interaktivní tabule (interaktivní prezentace), … 



• Forma výzkumu: 

 

Dotazníková metoda – umožňuje vyhodnotit 
velký okruh konkrétních problémů spjatých 

s výzkumem, postihnout velký počet 
respondentů 

 – při zjišťování využívání ICT učiteli 

 

Metoda pedagogického experimentu – 
zkoumání 2 paralelních skupin s rozdílným 

způsobem vyučování 

– při zjišťování přírůstků vědomostí a 
dovedností žáků použitím námi navrhovaných 

metod 
 

 

 

 

 

 



 Harmonogram výzkumu: 
 

Pilotáž:  zpřesnění problému a hypotézy 

 

  Předvýzkum: zmenšený model vlastního výzkumu 

ověření metod a technik vlastního výzkumu 

 

  Vlastní výzkum: 2 fáze – dotazníková metoda; 

pedagogický experiment 

Dotazníky pro učitele 

Technika 2 paralelních skupin – v jedné použít nově 

vytvořené materiály, ve druhé vyučovat dosavadní 

formou  

 

  Vyvození závěrů a jejich prezentace 
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