
Komplexní online nástroj pro výuku matematiky, který využívá jíž 350 středních škol.



2012 - 2013

Techambition 
vzniká jako 

sbírka vizualizací 
pro vysoké školy. 

2013 - 2014

Získává cenu za 
přínos pro 

vzdělávání od 
Google a Eduin. 

2014 - 2015

Vyvíjí pomůcky 
pro Stanford.
Rodí se nový 

koncept. 

2015 - 2016

Od února do 
června 2016 

zařadilo TA do 
výuky 50 škol 

2016 - 2017

Probíhá 
testování ve 
Španělsku 

a Singapuru

Šestým rokem vyvíjíme výukové pomůcky oceňované po 
celém světě.



Techambition využívají učitelé z více než 350 středních 
škol všech typů.



Techambition pomůže připravit poutavý výklad, atraktivní 
samostudium i zábavnou skupinovou výuku ve třídě.

Automatická doporučení pro 
učitele v reálném čase

Individuální i skupinové 
úkoly plné vizualizací

Vysvětlení s pomocí 
poutavých vizualizací



Více času věnovaného 
soustředěnému učení

Lepší výsledky nejen 
u maturity

Nespočet pozitivních vlivů 
na osobnost

Při skupinové výuce jsou 
studenti ochotní strávit více 

času studiem.

Hattieho meta-analýza vlivů na 
výsledek učení řadí diskuzi 
mezi deset nejvýraznějších.

Skupinová výuka matematiky 
má vliv na uvážlivost studentů 
i schopnost formulovat závěry.

Rychlé přípravy jinak náročné skupinové výuky si učitelé na 
Techambition cení možná nejvíce. Co do výuky přináší?



Učiteli v hodině stačí pouze projektor dokonce i při vybraných 
aktivitách skupinové výuky. 

Zadávat i kontrolovat úkoly může učitel odkudkoliv. Někdy z domu, 
jindy z kabinetu. Stačí se připojit na internet. 

Domácí úkoly studenti vypracují doma nebo třeba v autobuse. 6 z 10 
odevzdaných úloh je vypracovaných na mobilním telefonu.

Ve třídě stačí projektor, žádné speciální vybavení učebny 
není potřeba.



Pro učitele zdarma

Učitelé mohou zdarma využívat 
veškeré nástroje pro výuku v 

hodinách, stačí si vytvořit účet.
Cena je 120 Kč za studenta

V placené verzi získají přístup 
k obsahu také studenti. Učitel 

získá automatické vyhodnocení.

Přístup hradí škola nebo rodiče

Polovina licencí byla dosud 
uhrazena prostřednictvím SRPŠ.

Pro učitele je Techambition zdarma. Přístup pro studenta je 
nyní v akční ceně za 120 Kč na rok.



Učitelé si vše mohou za 30 dní nezávazně vyzkoušet také 
se svými studenty.

Učitelé se mohou registrovat zdarma na www.techambition.com. Vše 
si mohou za 30 dní vyzkoušet také se svými studenty.

Pořádáme kurzy DVPP. Pro učitele kteří s Techambition začínají i pro 
ty, kteří ho využívají už roky.

Pokud máte jakýkoliv dotaz, odpoví Vám Lucie Tichá. Zavolejte jí na 
číslo 721 189 526 nebo napište na lucie.ticha@techambition.com.

http://www.techambition.com


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

www.techambition.com


