
www.fraus.cz 

Flexibook 1:1  
– konec projektu, začátek nové etapy 

ve vzdělávání? 
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Flexibook – nová generace i-učebnic i pro mobilní zařízení 

interaktivní 
tabule 

stolní PC 
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iPad  
(iOS) 

iPhone  
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Flexibookstore – unikátní e-shop nejen pro prodej,  
                               ale i půjčování e-knih 
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Končí éra učebnic nástupem tabletů?               … MÉDIA 
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V ČR ojedinělý projekt 
porovnávající výuku ve třídách 
plně digitalizovaných a klasických 
 
Nezávislá evaluace  
Pedagogická fakulta UK Praha 
 
Výzkum běží již 3 roky  
(od školního roku 2009/10) 
 
Celkem zapojeno přes 300 žáků  
a 70 učitelů 

Vzdělání 21 (www.vzdelani21.cz) 
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Vzdělání 21 
       – výsledky porovnání výuky v plně digitální třídě  
          se standardní třídou na II. stupni ZŠ v ČR 

• Samo zavedení technologie neznamená  
   automatické zlepšení ve výsledcích žáků. 

• Nezměnil se přístup k výuce – např. pouze  
   2 – 3 % učitelů využívá mezipředmětové vztahy. 

• Učitelé očekávají pomoc. 

• Existují technická omezení, i když již nejsou  
   tak velká jako dříve. 
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Flexibook 1:1 – 2 etapy: 

 

• školní rok 2012/13 

Ověření proveditelnosti plně digitální výuky ve formátu 1:1 

• školní rok 2013/14 a dále 

Zjištění efektu plně digitální výuky porovnáním výsledků výuky ve 
třídách s tablety 1:1 a bez tabletů  

Účast dalších partnerů – CERGE-EI, Kalibro, Vodafone  
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Výsledek 
 

• školní rok 2012/13 

Výzkum provedl dr. Martin Chvál 

• školní rok 2013/14 a dále 

Projekt se neuskutečnění pro malý zájem ze stran škol. 

Důvody: 

-problémy s financováním tabletů a další infrastruktury 

-neochota škol se podílet na dlouhodobém nezávislém měření 
(platilo zejména v případě, pokud by nebyly vybrány pro 
tabletové třídy)  
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Budoucí rozvoj ICT v oblasti základního vzdělávání je možné 
postavit pouze na systémovém financování! 

STÁT 

ZŘIZOVATEL RODIČE 

EVROPSKÁ 
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Čtyři oblasti ICT, které je nutné proporcionálně rozvíjet 

učitel 
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SW 
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Děkuji za pozornost. 

Ing. Jiří Fraus 

fraus@fraus.cz 

mailto:kralova@fraus.cz
mailto:kralova@fraus.cz

