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ICT při studiu a ped. praxi
➢ Koncept BYOD – Bring Your Own Device

(přines si své vlastní zařízení)

➢ Počítač/tablet/notebook/smartphone je 

primárně učební/pracovní pomůcka!

➢ Použijeme ho tehdy, když v dané 

pedagogické situaci má k dosažení 

pedagogického cíle největší přínos ze všech 

ostatních alternativ.

➢ Jak to poznáme?
➢ zkušenost, pozorování, pedagogická diagnostika,

➢ zvládnutí digitálních nástrojů a technologií,

➢ zvládnutí didaktiky a metodiky výuky s ICT.



➢ Univerzálně přístupný vzdělávací obsah 
(pokud možno): 

➢ otevřené vzdělávací zdroje (Open 
Educational Resources OER = volně 
dostupné učební materiály),

➢ MUNISpace (např. PEZLAR: Epistemická 
logika: úvod se zaměřením na studenty 
humanitních oborů).

➢ placené on-line aplikace.

ICT při studiu a ped. praxi



Strategie digitálního vzdělávání
do r. 2020 (ČR)

• Nediskriminační přístup k digitálním vzdělávacím 

zdrojům

• Podmínky pro rozvoj digitální gramotnosti 

a informatického myšlení žáků

• Podmínky pro rozvoj digitální gramotnosti 

a informatického myšlení učitelů

• Budování a obnova digitální vzdělávací 

infrastruktury

• Inovační postupy, sledování, hodnocení a šíření 

jejich výsledků
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Strategie digitálního vzdělávání
do r. 2020 (ČR)

• Systém podporující rozvoj škol v oblasti 

integrace digitálních technologií do výuky a do 

života školy

• Porozumění veřejnosti cílům a procesům 

integrace digitálních technologií do vzdělávání

• Revize RVP pro základní vzdělávání ČR

• Nová pedagogická paradigmata, 

kolektivní učení v síti (vizionář BoBr Brdička)
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Základy práce s vybranými

kancelářskými aplikacemi
Při studiu a ve školské praxi je zpracování 
textových dokumentů jednou z nečastějších 
činností.

➢ Souvislé texty: dopisy, poznámky, pracovní texty, 
učební texty, závěrečné práce (seminární, 
bakalářské, diplomové…) – obvykle primární tištěná 
podoba nebo její náhled + web – textový editor (OO 
Writer, Word, Google dokument aj.).

➢ Nesouvislé texty: prezentace při „obhajobě“ 
samostatných rešeršních či výzkumných prací –
obvykle primární elektronická podoba + pomocný 
výtisk prezentační program (OO Impress, 
Powerpoint, Google prezentace aj.).



Nároky na textový 
dokument je nutno splnit 
VŽDY bez ohledu na to, 
jakou konkrétní aplikaci 

autor použije!

➢ Obsahová správnost – odborná kvalifikace autora.

➢ Jazyková správnost – pomocné on-line nástroje pro 

kontrolu dokumentu.

➢ Formální správnost – řemeslné zvládnutí textového 

editoru.

➢ Je třeba zvládnout tak, aby práce byla po všech 

stránkách kvalitní a autor nad ní nestrávil mládí.



Informační gramotnost
NIQES
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Obsahová správnost

➢ On-line informační zdroje

➢ Internet a nástroje vyhledávání

➢ Google

➢ Google scholar

➢ Theses.cz

➢ Wikipedie česky

➢ Wikipedia in English

➢ Slovník cizích slov

➢ Speciální pedagogika on-line

➢ Off-line

➢ monografie

➢ časopisy

➢ poznámky z výuky

http://www.google.cz/
http://scholar.google.cz/
http://theses.cz/
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hlavn%C3%AD_strana
http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/
http://dspace.specpeda.cz/handle/0/4


Obsahová správnost

➢ Autorská práva

➢ Autorský zákon č. 121/2000 Sb.

➢ Sdělení MŠMT k dodržování autorského zákona ve 

školách - č. j.: 12 592/2009-20 ze dne 12. září 2009

➢

➢ Citace

➢ Obecně závazné normy ISO 690 a ISO 690-2

➢ Praktická příručka Petra Boldiše

➢ Automatické generátory méně obecné, někdy 

nespolehlivé

➢ Oborové zvyklosti nutno respektovat

http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?zdroj=sb00121&cd=76&typ=r
http://www.msmt.cz/vzdelavani/autorsky-zakon-ve-skolach
http://www.msmt.cz/uploads/VKav_200/oap/oap.pdf
http://www.boldis.cz/citace/citace.html
http://www.citace.com/


Jazyková správnost 

➢ Ta naše čeština česká 

➢ Nástroje pro kontrolu pravopisu

➢ Off-line zabudované v textovém editoru 

➢ instalace slovníků, dělení slov aj.

➢ On-line

➢ Internetová jazyková příručka

➢ vyhledávání

➢ textové přílohy

➢ Nechybujte

➢ Jazykový korpus

➢ Ústav pro jazyk český - jazyková poradna

http://www.typo.cz/wp-content/uploads/2013/11/Ta_nase_cestina_ceska.pdf
http://www.pravidla.cz/
https://www.nechybujte.cz/
https://korpus.cz/
http://www.ujc.cas.cz/


Formální správnost
➢ Normy zpracování odborného textu

➢ Úprava písemností zpracovaných textovými editory 
ČSN 01 6910 (016910). 

➢ Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory 
ČSN 01 6910 (2014).

➢ Formální úprava disertací a podobných dokumentů 
ČSN ISO 7144.

➢ Číslování oddílů a pododdílů psaných dokumentů
ČSN ISO 2145.

➢ Formální úprava příspěvků do periodik a jiných 
seriálových publikací ČSN ISO 215.

➢ Abstrakty pro publikace a dokumentaci ČSN ISO 214.

➢ Citační normy ISO 690 a ISO 690-2, ve znění 
aktualizace z 1. dubna 2011.

https://akela.mendelu.cz/~xtrenz/prace/normy_pro_psani_odborneho_textu!!!.pdf


Formální správnost

➢ Doporučení pro psaní závěrečných prací

➢ Jak psát vysokoškolské práce

➢ Průvodce studenta FP tvorbou odborné (závěrečné) 

práce

https://security.fd.cvut.cz/wp-content/uploads/2016/02/jakpsatdp_1.pdf
https://elearning.fp.tul.cz/mod/book/view.php?id=30234


Typografická pravidla

➢ Typografická pravidla:

➢ specializované weby,

➢ Typomil,

➢ Typo,

➢ Unicode + úplná sada českých fontů: k ověření 

pangram: 

Příliš žluťoučký kůň úpěl ďábelské ódy.

➢ generátor „falešného textu“ Lorem Ipsum,

➢ matematická sazba,

➢ grafémy, nepísmenné grafémy &, †, ‡, 

➢ ligatury (slitky                                ). 

https://is.muni.cz/el/1421/podzim2017/VIKBA05/um/02_pecina_typomil.pdf
http://www.typo.cz/databaze/pravidla-a-nazvoslovi/
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pangram
http://www.lipsum.com/
http://homen.vsb.cz/~wih15/Publikace/RovniceSymboly.doc
http://sazba.cz/typoglosy/2.pdf


Specifika odborných textů 

(ČMEJRKOVÁ, S. a kol. Jak napsat odborný text)

• Stylistika: 

• v odborném textu používáme 1. osobu množného čísla nebo 
trpný rod,

• vyhýbáme se hovorovým výrazům (počítač raději než 
písidlo).

• Úprava textu:

• strukturovaný text (kapitoly, podkapitoly…),

• číslujte obrázky, tabulky, grafy, rovnice…

• používejte styly!
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Specifika výzkumných prací
• Tabulky: 

• řemeslné zvládnutí tabulkového kalkulátoru je nezbytné,

• jednodušší je vytvořit tabulku v tabulkovém kalkulátoru 
a překopírovat ji do textového editoru (vlastnosti editorů 
tabulek integrovaných v textových editorech jsou 
mizerné).

• Grafy

• nastavte formát grafu podle fyzikálních pravidel: 
• nezávislá proměnná patří na vodorovnou osu,

• uvádějte veličiny a jednotky při popisu os, 

• obvykle používáme hladké funkce (včetně hladké 
derivace, nikoliv zubaté spojnice),

• používejte chybové úsečky!
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➢ Příprava vlastních učebních materiálů 
(píšeme správně česky, v souladu 
s jazykovou normou, včetně základů 
matematické sazby)

➢ jazyková poradna Ústavu pro jazyk český
(strategie vyhledávání na Internetu v ověřených 
zdrojích),

➢ základy matematické sazby (síla F, 3 + 5 = 8),

➢ sazba speciálních znaků (Ů, ×) v běžných 
aplikacích,

➢ základní typografická pravidla včetně pravidel 
pro zpřístupnění pro žáky se SVP.

ICT v pedagogické praxi



➢ Znaky je obvykle možno zadat různými 
způsoby, příkladem je nezlomitelná mezera.

➢ Nezlomitelná mezera: 

➢ „bílý znak“, mezera s pevnou šířkou jednoho 
znaku, na konci řádku neodřádkuje, ale na 
nový řádek přenese i předešlou skupinu znaků,

➢ možnosti zadávání jsou popsány ve Wikipedii:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nezlomiteln%C3%A1_mezera

➢ je třeba umět sázet v běžných textových 
editorech.

Sazba speciálních znaků

https://cs.wikipedia.org/wiki/Nezlomiteln%C3%A1_mezera


➢ ALT kódy, např: 
➢ @ zadáme jako levýALT + 64,

➢ × zadáme jako levýALT + 0215,

➢ nezlomitelná mezera = levýALT + 0160,

➢ tabulky ALT kódů na internetu a vyzkoušet!

➢ Unicode kódy:
➢ tabulka http://www.unicode.org/charts/ ,

➢ ALT + X … převaděč kódů, 

➢ × zadáme jako 00D7(levýALT+x).

➢ Klávesové zkratky:
➢ nezlomitelná mezera = 

levýCTRL+levýSHIFT+mezerník.

➢ Tabulka symbolů: vybrat z nabídky, pozor na volbu 
správného znaku!

Sazba speciálních znaků

http://www.unicode.org/charts/


Specifika odborných textů

• Běžná stylistická, gramatická a typografická pravidla 
zůstávají v platnosti!

• Pozor na čísla a značky:
• 5 m = pět metrů, nezlomitelná mezera!

• 5m = pětimetrový,

• třikrát = 3× nikoliv 3x,

• (3 + 4) = 7   nikoliv (3+4)=7 (použít nezlomitelné mezery),

• –5 nikoliv -5 (pomlčka není spojovník),

• 5t nikoliv  5t  (pětinásobek veličiny čas),

• zápis „po dobu 10ti minut“ je hokynářský a na libovolné vyšší 
intelektuální úrovni je naprosto nepřijatelný (Juláková).

• Sazba matematických výrazů:

• editor vzorců (rovnic) – obvykle součást textového editoru,

• pravidla dobře popsala Eva Juláková: Rovnice, jednotky a 
veličiny – jak s nimi?
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➢ Generátor „falešného textu“ Lorem Ipsum. 

➢ http://cs.lipsum.com/

➢ slouží k přípravě sazebního obrazce bez vlastního 
textu:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec a dictum diam. 
Nulla diam nisl, rhoncus non leo at, pulvinar ultrices dui. Aliquam sit amet
ultrices risus. Mauris consequat, quam a porttitor vulputate, elit tortor
interdum turpis, sit amet efficitur ex orci eu libero. Mauris laoreet est vel turpis
hendrerit, nec tristique nunc elementum. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec a dictum diam.

Nulla diam nisl, rhoncus non leo at, pulvinar ultrices dui. Aliquam sit amet

ultrices risus. Mauris consequat, quam a porttitor vulputate, elit tortor

interdum turpis, sit amet efficitur ex orci eu libero. Mauris laoreet est vel turpis

hendrerit, nec tristique nunc elementum.

Hladká sazba – odstavec

http://cs.lipsum.com/


➢ Zarovnání (do bloku, vlevo = na prapor),

➢ odsazení (první řádek nebo mezera za odstavcem),

➢ parchanty (první nebo poslední řádek odstavce vytištěn 
na samostatné stránce, vdovy a sirotky, pozor na nadpisy!),

➢ vyznačování (kurzívou, tučně, KAPITÁLKAMI, 
VERZÁLKAMI) 

➢ nikoliv podtrháváním – to je hypertextový odkaz,

➢ dělení slov (nemusí se dělit, ale často vzniká neestetická 
sazba, doporučuje se dělit víceslabičná slova)

➢ po sla-bi-kách, NE jednopísmenné slabiky: o-kolo,

➢ preferovat složená slova  „ve švu“: cukro-var,

➢ nedělit kořen slova, 

➢ nesmí vzniknou slova hanlivého nebo pejorativního 
významu kni-hovna.

Hladká sazba – odstavec



➢ Interpunkce:

➢ členicí znaménka následují obvykle bez mezery za 
posledním znakem předchozího slova,
za nimi následuje mezera, nebo nový řádek,
viz dále [symbol]

➢ tečka   [.],

➢ čárka   [,],

➢ dvojtečka  [:],

➢ otazník     [?],

➢ vykřičník     [!],

➢ výpustka, tři tečky, trojtečka  […]   jeden znak!

➢ odlišný způsob sazby se nepoužívá s výjimkou 
případů uvedených v pravidlech pravopisu

➢ titul Ph.D., jméno společnosti, s.r.o.

Hladká sazba – odstavec



➢ Interpunkce: uvozovky a jiná rozdělovací znaménka,
viz dále [symbol]

➢ spojovník (divis) [-] bez mezer těsně k přiléhajícím 
slovům, rozdělí-li se výraz v místě spojovníku, opakuje 
se znaménko i na dalším řádku, např. takto:  nerozdělí-
-li; abychom tomu předešli, použijeme jiné nástroje,

➢ pomlčka [–],

➢ uvozovky   [„“],  vzhled 99 66,

➢ vnořené se sází jednoduché [‚ ‘] vzhled  9 6,

➢ nebo francouzské [» «]   „… mají »různou« podobu.“,

➢ znak [ " ] je značkou míry palce nebo časového údaje ve 
vteřinách,

➢ závorky [(  )] bez mezer k větám a výrazům, které „obalují“.

Hladká sazba – odstavec



Statistické výpočty
&

testování hypotéz

➢ Východiskem jsou matematicko-statistické 
metody zpracování dat a testování 
hypotéz, nikoliv intuitivní názor autora.

➢ Zásady statistického usuzování.
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