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První zpráva o výsledku evaluace 

1. Plán první fáze evaluace 

V rámci projektu Výuka technických předmětů s interaktivní tabulí a e-learningem proběhla během 

období červenec - srpen 2013 první část evaluace projektu. Hodnocení mělo několik kroků: 

1. Příprava dotazníků pro kolegy - účastníky projektu 

2. Sběr informací - vyplňování dotazníků 

3. Vyhodnocování dotazníků 

4. Popis výsledků dotazování 

Výzkumu se zúčastnilo 5 kolegů, kteří se zúčastnili školení zajištěného během projektu pro lepší výchozí 

podmínky při tvorbě materiálů. Základními otázkami, na které měl výzkum přinést odpověď, byly - jak 

prospěšné bylo pro učitele přípravné školení zaměřené na tvorbu sešitů a e-learningu v našich školních 

systémech (ActivInspire pro sešity na interaktivní tabuli a Moodle pro e-learning) a jaký byl průběh 

tvorby výukových materiálů během školního roku 2012/2013. 

2. Výsledky 1. fáze evaluace 

Dotazování bylo anonymní a zúčastnilo se ho 5 učitelů, kteří absolvovali školení zaměřené na oblasti 

tvorby materiálů, ve kterých cítili mezery - především systém e-learningu Moodle - a vytvářeli sešity 

pro interaktivní tabuli a e-learning. 

Všichni dotazovaní používali doporučený software - ActivInspire pro tvorbu sešitů a Moodle pro 

e-learning. Se softwarem byly problémy - např. se ztrácely sešity anebo listy v sešitech a bylo obtížné 

vkládat matematický aparát jak do sešitů, tak do e-learningu. Tady se projevila důležitost funkce 

technické podpory především v osobě Ing. Khoma. I školení před zahájením tvorby vnímali kolegové 

jako velmi důležité (4 odpovědi) anebo důležité (1 odpověď). Pomoc konzultantů vnímali tvůrci velmi 

příznivě, byla pro ně velmi důležitá, jednalo se především o osobní konzultace. Při tvorbě tvůrci narazili 

především na tyto problémy: 

• Absence nástrojů v ActivInspire (konkrétně tabulek). To, že se ActivInspire ovládá 

zbytečně jinak, než je zvykem u podobného typu SW (např. vektorových editorů) 

• Práce s editorem rovnic 

• Ztráta sešitů - rozdělení na víc částí, ztráta času opakovaným vytvářením sešitu 

• Moodle - hodně nových informací a tvorba testů, protože jsem neměla praxi s Moodlem - 

časem došlo ke zlepšení 

• Vkládání rovnic jak do sešitů, tak na Moodle 

Vyžadovaný rozsah práce u sešitů pro interaktivní tabuli a lekcí pro e-learning se jevil tvůrcům jako 

přiměřený, nicméně by ocenili vyšší časovou dotaci na tvorbu e-learningu, ale především na tvorbu 

sešitů pro interaktivní tabuli. 
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Mzda se zdála přiměřená pouze jednomu z pěti tvůrců, ostatní by očekávali hodnocení od 200 Kč do 

300 Kč na hodinu práce. 

A závěrečná tečka k 1. fázi průzkumu? 3 tvůrci by materiály v tomto rozsahu vytvořili během několika 

let a 2 by materiály v tomto rozsahu nikdy nevytvořili. Z toho jasně plyne nesporný přínos pro výuku 

technických předmětů v naší škole a důležitost celého projektu. 

 

 

 

 

Ing. Martin Kovář, 31. 8. 2013 
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Dotazník pro tvůrce sešitů pro interaktivní tabuli a e-learningového obsahu 

Vyhodnocení 
 

1. Jaký software jste využívali při tvorbě materiálů? 

a. ActiveInspire 5 odpovědí 

b. Moodle  5 odpovědí 

c. Jiný - jaký?  

• Příslušné probírané programy (IKT) 

• Microsoft Office, OpenOffice.org, Gimp 

• Microsoft Word 2007 

2. Měli jste problémy s použitým softwarem? 

a. ActiveInspire - jaké? 4 odpovědi 

• Software se obecně chová jako betaverze k otestování, ve které chybí 

základní nástroje 

• Ztráta stránek v sešitu 

• Ztráta sešitů 

• Nespolehlivé vytváření rovnic a kontejnerů, clona 

b. Moodle - jaké?  4 odpovědi 

• Bez problémů 

• Bez problémů 

• Psaní matematických výrazů v listech 

• Příšerné vkládání rovnic 

c. Jiný - jaké?    2 odpovědi 

• Bez problémů 

• Bez problémů 

3. Jak důležité bylo pro Vás školení před zahájením tvorby materiálů? 

a. Velmi důležité 4 odpovědi 

b. Důležité  1 odpověď 

c. Spíš nepodstatné 

d. Obešel/obešla bych se bez něho 
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4. Jak důležitá byla pro Vás pomoc konzultantů v rámci tvorby materiálů? 

a. Velmi důležitá 4 odpovědi 

b. Důležitá 

c. Spíš nepodstatná 1 odpověď 

d. Obešel/obešla bych se bez ní 

5. Jaký způsob konzultace jste využíval/a nejčastěji? 

a. Osobní konzultaci 5 odpovědí 

b. Telefonickou 

c. Mailem  1 odpověď 

d. Konzultace jiným způsobem. Jakým? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

6. Co Vám při tvorbě materiálů činilo největší problémy? 

• Absence nástrojů v ActivInspire (konkrétně tabulek). To, že se ActivInspire ovládá zbytečně 

jinak, než je zvykem u podobného typu SW (např. vektor. editorů) 

• Práce s editorem rovnic 

• Ztráta sešitů - rozdělení na víc částí, ztráta času opakovaným vytvářením sešitu 

• Moodle - hodně nových informací a tvorba testů, protože jsem neměla praxi a Moodlem - 

časem došlo ke zlepšení 

• Vkládání rovnic jak do sešitů, tak na Moodle 

7. Jaký byl podle Vás vyžadovaný rozsah práce u sešitů pro interaktivní tabuli – 40 stránek 

na sešit? 

a. Příliš vysoký, stačilo by ……………………… stránek 1 odpověď 

b. Přiměřený 4 odpovědi Jak kdy 

c. Příliš nízký, doporučil/a bych ……………………… stránek 

8. Jaký byl podle Vás vyžadovaný rozsah práce u e-learningu – 9 studijních materiálů nebo 

činností v jedné lekci? 

a. Příliš vysoký, stačilo by ……………………… studijních materiálů nebo činností 1 odpověď 

b. Přiměřený 4 odpovědi 

 Jak kdy 

c. Příliš nízký, doporučil/a bych ……………………… studijních materiálů nebo činností 
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9. Jaká byla podle Vás hodinová dotace na tvorbu - 30 hodin na jeden sešit? 

a. Zvládl/a bych to rychleji, i za ……………………… hodin 

b. Přiměřená 

c. Ocenil/a bych více času, aspoň ……………………… hodin 5 odpovědí 

• 40-50 

• 35-40 

• 40-50 

10. Jaká byla podle Vás hodinová dotace na tvorbu – 30 hodin na jednu lekci e-learningu? 

a. Zvládl/a bych to rychleji, i za ……………………… hodin 

b. Přiměřená 2 odpovědi 

c. Ocenil/a bych více času, aspoň ……………………… hodin 3 odpovědi 

• 40-50 

11. Jaká byla podle Vás výše mzdy – 170 Kč/hodinu? 

a. Přiměřená 1 odpověď 

b. Mohla by být vyšší - jaká? ……………………… 3 odpovědi 

• 250,- 

• 200,- 

• 200,- 

c. Určitě by měla být vyšší - jaká? ……………………… 1 odpověď 

• 300,- (při dotaci 30 hodin na "položku") 

12. Jak by to u Vás vypadalo s tvorbou sešitů a e-learningu, pokud bychom nerealizovali 

projekt? 

a. Materiály v tomto rozsahu bych vytvořil ve šk. roce 2012/2013 i bez projektu 

b. Materiály v tomto rozsahu bych vytvořil během několika let 3 odpovědi 

c. Materiály v tomto rozsahu bych nikdy nevytvořil/a 2 odpovědi 

 


