
Co dělá se studenty skupinová výuka?



V roce 2016 jsme testovali první sadu 
interaktivních úkolů ze SŠ matematiky. ……………..

Použili jsme vizualizace, 
zařadili jsme gamifikaci, 
přizpůsobili i obtížnost.  
……...…….…………...

Nic z toho však nezvedlo 

aktivitu studentů 

dlouhodobě
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školní rok: 2016/2017

třídy, kde učitel v daném 
měsíci zadal alespoň 1 úkol

Ø aktivních studentů: 59 %

lineární trend: klesá

data: Techambition

Procento studentů, kteří plnili zadané úkoly, klesalo.



Tehdy jsme začali vyvíjet doporučení 
řízená umělou inteligencí 
……..

pomáhající učitelům 
připravit skupinovou výuku 
……………. 



BINGO!!



Ve třídách, ve kterých učitelé zařadili skupinovou 
práci byť jen jednou měsíčně, studenti vypracovali 
…….....

2 x více samostatných úkolů dobrovolně 

...

školní rok: 2018/2019

třídy, kde proběhla alespoň 
1 skupinová práce měsíčně

třídy, kde učitel v daném 
měsíci zadal alespoň 1 úkol

Ø aktivních studentů: 75 %

data: Techambition



100 %

75 %

50 %

25 %

0 %

zář. říj. lis. pro. led. úno. bře. dub. kvě. čvn.

Na konci školního roku plnilo individuální úkoly 
o 40 % studentů více.

školní rok: 2018/2019

třídy, kde proběhla alespoň 
1 skupinová práce měsíčně

třídy, kde učitel v daném 
měsíci zadal alespoň 1 úkol

Ø aktivních studentů: 75 %

lineární trend: roste

data: Techambition



“Studenti aktivně plnili skupinové úkoly v 
Techambition dokonce i 6. a 7. hodinu v pátek.”
Mgr. Pavel Sovič , SOŠ pro administrativu Evropské unie



Skupinová výuka ve zkratce
1. Zadání
Učitel zadá libovolnou lekci jako Skupinovou práci.

Dobré vědět: V hodině stačí jeden tablet či mobil v každé skupině.

2. Automatická doporučení od aplikace
Umělá inteligence navrhne složení skupin. Dále vždy vybere 
vedoucího skupiny pro každý dílčí příklad, tak se zapojí všichni. 

Tip: Aplikace Vám umožní uspořádat soutěž skupin ve správnosti 
odpovědí pro zvýšení motivace.

3. Následná aktivita
Aplikace upozorní na problematické principy, které je vhodné nechat 
vysvětlit studenty s pomocí doporučené vizualizace.

Tip: Tyto studenty může učitel určit dopředu. Odměny za dobré 
vysvětlení zvýší zájem obvykle méně aktivních studentů.

Více se dočtete v příruče na straně 11. 
Stáhnout si ji můžete zde.

https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/techambitioncom/prirucka-k-techambition.pdf


Diskuze po testu ve zkratce
1. Zadání
Učitel zadá libovolnou lekci jako Test. 

Dobré vědět: Studenti se ihned nedozví správné řešení.

2. Automatická doporučení od aplikace
Aplikace vybere témata k diskuzi a navrhne vhodné složení skupin. V 
každé skupině budou studenti s rozdílnými řešeními.

Dobré vědět: Pokud nebudou mít studenti rozdílná řešení, aplikace 
diskuzi nedoporučí.

3. Následná aktivita
Studenti debatují o rozdílných řešeních a pokusí se společně dojít ke 
správnému. Za skupinu se přihlásí kterýkoliv student a znovu odpoví.

Tip: Můžete studenty nechat řešit jednu i více doporučených otázek. 
Pro každou otázku bude navrženo jiné složení skupin. 

Více se dočtete v příruče na straně 9. 
Stáhnout si ji můžete zde.

https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/techambitioncom/prirucka-k-techambition.pdf


Už v tom nejsme sami

Nový obsah vyvíjíme ve spolupráci s 

Realisticky.cz 

 …...



Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy

věří v naší vizi 
Doc. Jančařík dává dohromady tým, se kterým 
nyní testujeme spolupráci při vývoji a výzkumu.



Jan | vede vývoj obsah

vyvíjel pomůcky pro Stanford 
University

Lucie | stará se o učitele

pomohla využít Techambition 
už stovkám matikářů

Jakub | řídí projekt

dal dohromady Lucku, 
Radka a Honzu

Radek | vede vývoj

dokončil první aplikaci, 
když mu bylo osm let

Roky pracujeme s cílem pomoci učitelům změnit pohled studentů na matematiku.



Lucie Tichá

lucie.ticha@techambition.com
+420 721 189 526

Jsem tu pro Vás.


