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Proč se zabývat těmito náměty? 

Digitální technologie ovlivňují většinu oblastí lidské činnosti a znalosti a dovednosti v oblasti 
DT se jeví jako nezbytné pro uplatnění jak na trhu práce, tak i pro seberealizaci 
v soukromém životě. Trend v této oblasti je jasný – absolventi škol budou žít v informační 
společnosti plné digitálních technologií a bez jejich funkčního zvládnutí se nebudou moci 
plně zapojit do života společnosti. Proto je důležité, aby se žáci naučili používat digitální 
technologie co nejlépe. 

V současné době se v oblasti ICT vzdělávání vymezují dva hlavní směry: 
● informatické myšlení jako příprava k efektivnímu řešení problémů, jejich popis, 

analýza a hledání efektivních nástrojů a postupů, viz také web iMYŠLENÍ.CZ 
● digitální gramotnost vycházející z obecného konceptu gramotností jako schopnosti 

identifikovat, porozumět, interpretovat, vytvářet, komunikovat, počítat a používat 
tištěné a písemné materiály spojené s různými kontexty; pojetí digitální gramotnosti 
je neoddělitelně provázáno s digitálními kompetencemi jako souborem vědomostí, 
dovedností a postojů, včetně příslušných způsobilostí, strategií a hodnot, viz také 
web Podpora rozvoje digitální gramotnosti.  

Zatímco informatické myšlení je více zaměřeno na přípravu odborníků pro IT obory (nosnými 
tématy jsou programování a robotika), digitální gramotnost se šířeji uplatňuje v ostatních 
oborech vzdělávání – v přírodních a technických vědách je to např. měření fyzikálních 
veličin, jejich zpracování, vyhodnocení a prezentování, v jazykové výchově je to např. použití 
textových editorů při zpracování textu nebo jazykových korpusů při studiu a analýze jazyka. 

Je užitečné, pokud jsou digitální technologie ve vzdělávání používány tak, aby v dané 
pedagogické situaci měly co největší přínos k dosažení pedagogického cíle. Jaké digitální 
technologie se mají použít a jak? To záleží na mnoha faktorech: 

● zvládnutí digitálních nástrojů a technologií pedagogem a žáky, 
● dostupnost konkrétních technologií v konkrétní škole, 
● zvládnutí didaktiky a metodiky výuky s digitálními technologiemi, 
● zkušenost, pozorování, pedagogická diagnostika. 

Fyzická dostupnost zvolených technologií ve škole je samozřejmě nutnou podmínkou, bez 
jejich řemeslného a didaktického zvládnutí se však učitelé neobejdou. V následujícím textu 
jsou proto uvedeny vybrané náměty použití digitálních technologií pro přínosné doplnění a 
rozšíření metodických postupů popsaných ve sbornících expertních týmů IKAP určených 
učitelům fyziky, biologie, chemie a užitečná také pro rozvoj matematické a čtenářské 
gramotnosti. 

 
  

https://www.imysleni.cz/
https://digigram.cz/vymezeni-digitalni-gramotnosti/
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1. Digitální vzdělávání 
Vize digitálního vzdělávání 
Vzdělávací systém bude zajišťovat výbavu každého jedince bez rozdílu takovými 
kompetencemi, které mu umožní se uplatnit v informační společnosti a využívat nabídky 
otevřeného vzdělávání v průběhu celého života. 

Otevřené vzdělávání. Vize moderního vzdělávání vychází z principu celoživotního učení a 
směřuje k vybudování otevřeného prostředí, které umožňuje každému jedinci bez rozdílu a 
bez překážek vzdělávat se po celý život. Takové vzdělávání tím, že využívá dostupné 
digitální technologie a podporuje jedince v jejich využívání, bude stále více chápáno 
jako aktivita bez vazby na konkrétní místo a konkrétní čas. Budou se na něm podílet 
poskytovatelé z veřejného, soukromého i neziskového sektoru – organizace i jedinci, kteří 
budou nabízet obsah, vzdělávací příležitosti a výuku studujícím v každém věku. Bude v něm 
zajištěn přístup ke sdílené vzdělávací infrastruktuře (kvalitní, levné, vysokorychlostní 
připojení z domova, ze školy, zaměstnání, na cestách I ve veřejném prostoru) a ke kvalitním 
vzdělávacím zdrojům (otevřeným vzdělávacím zdrojům, digitálním učebním materiálům a 
dalším zdrojům, které lze pro vzdělávání využít). Vzdělávací systém bude prostupný ve 
všech úrovních, tak aby každému, bez ohledu na jeho socioekonomické zázemí, umožňoval 
do něj kdykoli v průběhu života vstoupit a dále se vzdělávat či rozšiřovat si kvalifikaci dle 
jeho schopností a potřeb. V tomto moderním vzdělávacím systému bude počáteční 
vzdělávání realizováno kvalitními učiteli schopnými průběžně se adaptovat na nové 
podmínky a schopnými využívat dostupné prostředky k podpoře úspěchu svých žáků. 
Takový systém bude vychovávat motivované a aktivní jedince připravené zdolávat současné 
i budoucí problémy. Důraz bude kladen na kreativitu, inovativní myšlení a schopnost 
celoživotního učení. Kompetence potřebné k úspěšné seberealizaci každého jedince jsou 
dnes jiné než v minulých dobách a jiné jsou i způsoby, jak je možné těchto kompetencí 
dosahovat a rozvíjet je. Je zřejmé, že právě digitální technologie mají zásadní 
podíl na nutnosti přehodnotit vzdělávací cíle a měnit zažité postupy a vazby v našem 
vzdělávacím systému. V době, kdy naše školství ještě zcela nezpracovalo nutnost důsledně 
a od počátku školní docházky rozvíjet digitální gramotnost žáků, čelíme další nové situaci. IT 
sektor je dynamicky se rozvíjející odvětví a jeho význam stále roste. Chceme-li si udržet 
a dále rozvíjet naši konkurenceschopnost v Evropě i ve světě, již nestačí vychovávat 
digitálně gramotné uživatele digitálních technologií. Je nezbytné vybavovat žáky znalostmi a 
dovednostmi z oblasti informatiky, které jim umožní stát se tvůrci technologií a posílí rozvoj 
IT sektoru u nás (SDV 2020). 
Strategie digitálního vzdělávání seskupuje opatření do sedmi hlavních směrů intervence, 
které směřují k naplnění hlavní vize strategie: 

1) Zajistit nediskriminační přístup k digitálním vzdělávacím zdrojům. 
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2) Zajistit podmínky pro rozvoj digitální gramotnosti a informatického myšlení žáků. 
3) Zajistit podmínky pro rozvoj digitální gramotnosti a informatického myšlení učitelů. 
4) Zajistit budování a obnovu vzdělávací infrastruktury. 
5) Podpořit inovační postupy, sledování, hodnocení a šíření jejich výsledků. 
6) Zajistit systém podporující rozvoj škol v oblasti integrace digitálních technologií do 

výuky a do života školy. 
7) Zvýšit porozumění veřejnosti cílům a procesům integrace technologií do vzdělávání. 

Úspěšná realizace digitální strategie je podmíněna splněním následujících předpokladů: 
1) Stát trvale a predikovatelně financuje školy ze státního rozpočtu. Prostředky mohou 

školy využívat pro oblast infrastruktury, lidských zdrojů, digitálních zdrojů a 
profesního rozvoje zaměstnanců. 

2) Při realizaci strategie jsou respektovány kompetence ředitelů škol a školských 
zařízení při řízení pedagogického procesu, centralizovaná řešení shora nejsou 
preferována. 

3) Realizace strategie významně zapojuje prostředky evropských fondů, a to zejména 
na vytváření inovací a podporu transformace vzdělávání. 

4) Digitální strategie je v souladu s postupem vědeckého poznání v pedagogice a 
psychologii, rozvojem digitálních technologií a děním ve společnosti pravidelně 
vyhodnocována a aktualizována. 
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5) Do realizace strategie jsou zapojovány veřejné, soukromé i neziskové aktivity v 
oblasti vzdělávání a učení. 

6) Důraz je kladen na etické a bezpečné využívání digitálních technologií. Zvyšuje se 
povědomí o autorských právech a zákonech souvisejících s používáním digitálních 
zdrojů. 

 
Při hodnocení připravenosti pro uplatnění digitálních technologií ve vzdělávání pak můžeme 
vyjít z Evropského rámce digitálních kompetencí pedagogů DigCompEdu, jehož cílem je 
zachytit a popsat specifické schopnosti učitelů v oblasti využívání digitálních technologií. Za 
tím účelem přichází s 22 kompetencemi, zařazenými do 6 oblastí (Obr. 1) (Redecker 2018).. 
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2. Pozorování a pokusy jsou zdrojem poznání 
Přírodní vědy dospívají ke svým poznatkům specifickými metodami. Jedná se o: 

1) pozorování, tj. sledování určitého 
jevu v jeho přirozených 
podmínkách, aniž by pozorovatel 
do průběhu jevu zasahoval, 

2) pokus, tj sledování jevu v uměle 
připravených podmínkách v 
laboratoři; při pokusu vyvoláme 
určitý jev uměle, měníme 
počáteční podmínky a sledujeme 
vliv těchto počátečních podmínek 
na průběh jevu.  

Digitální technologie nám pak zprostředkují pozorování jevů, které je obtížné sledovat ve 
volné přírodě pro jejich vzácnost, rychlost, velikost atd. (viz obrázek polární záře z kosmu) 
nebo které nemůžeme (nebo nestihneme) vyvolat ve školní laboratoři (viz video utajeného 
varu v mikrovlnné troubě). Používáme digitální záznamy těchto pozorování, ať už fotografie 
nebo videozáznamy, které žákům: 

1)  při frontální výuce promítáme pomocí datového projektoru a komentujeme; je 
vhodné, pokud žáky doprovodnými komentáři směřujeme k pochopení podstaty 
sledovaných jevů, případně pokud pomocí kvízů ověřujeme, zda jevy pozorovali a 
interpretují správně, 

2) při badatelské nebo skupinové výuce si žáci prohlížejí digitální videozáznamy sami 
ve svých koncových zařízeních (koncept BYOD) a sami z nich vyvozují závěry o 
pozorovaných jevech, případně navrhují postupy k ověření svých závěrů. 

 
2.1 Úložiště výukových videozáznamů 

2.1.1. Moravian Science Centre Brno 2020. Vida na doma [on-line]. Dostupné 
z: https://vida.cz/vida-na-doma  

2.1.2. KUNDRACIK F.  Fyzikálne pokusy v mikrovlnke  [on-line]. Dostupné z: 
https://youtu.be/vfbXwIGsH1k 

2.1.3. LONDESBOROUGH M, Michaelovy experimenty in Česká televize 
PORT [on-line]. Dostupné z: 
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10121359557-port/michaelovy-exp
erimenty/ 

   

https://youtu.be/FsjuM1kR7-w
https://youtu.be/FsjuM1kR7-w
https://vida.cz/vida-na-doma
https://youtu.be/vfbXwIGsH1k
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10121359557-port/michaelovy-experimenty/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10121359557-port/michaelovy-experimenty/
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3. Modelování, simulace 

Digitální technologie nám 
umožňují také jevy modelovat a 
simulovat jejich průběh. Jedná 
se např. o takové jevy, které z 
nejrůznějších důvodů 
nemůžeme pozorovat přímo 
nebo o jevy, které chceme z 
didaktických důvodů 
vizualizovat tak, abychom je 
lépe pochopili.  

Příkladem mohou být modely 
jednoduchých fyzikálních jevů 
ve sbírce Fendtových apletů 
(příklad rovnoměrného pohybu 
po kružnici) nebo interaktivní 
simulace pro přírodní vědy a 
matematiku univerzity v 
Coloradu (viz příklad appletu 
pro simulaci fotoelektrického 
jevu). 

Jejich základní použití je 
analogické k použití digitálních 
záznamů. 

  

https://www.walter-fendt.de/html5/phcz/
https://phet.colorado.edu/cs/
https://phet.colorado.edu/cs/
https://phet.colorado.edu/cs/
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4. Dobrý obrázek nahradí stránku textu 

Digitální technologie nám umožňují vytvářet a do textových dokumentů zařazovat názorná 
schémata a obrázky, které bychom jinak zdlouhavě popisovali, viz popis lidského oka 
doprovázený jeho schématem. Textový popis pak může být stručnější a celý postup je 
názornější a srozumitelnější.  

Oko  
Oko, oculus – párový orgán 
zraku uložený v očnici. 
Skládá se z oční koule, 
přídatných orgánů a 
zrakového nervu. Oční koule 
(bulbus oculi) člověka má 
průměr asi 24 mm, je 
tvořena třemi vrstvami: a) 
zevní, tuhá vazivová 
neprůhledná bělima, vpředu přechází v čirou rohovku; b) střední, živnatka (uvea), tvoří v 
zadní části cévnatku (chorioidea), která zajišťuje výživu oka, vpředu přechází v duhovku 
(iris) s kruhovou zornicí (pupilla), která reaguje na množství dopadajícího světla; c) vnitřní, 
sítnice (retina), obsahuje fotoreceptory (světločivné buňky tyčinky a čípky, ve kterých se 
mění světelný impuls na nervový vzruch). Oční koule obsahuje čirý rosolovitý sklivec (corpus 
vitreum), před nímž je čočka (lens cristalina), zavěšená na řasnatém tělese (corpus ciliare, 
které umožňuje akomodaci oka a produkuje komorovou tekutinu, a dvě oční komory 
(camerae oculi), vyplněné komorovou tekutinou. Rohovka, komorová tekutina, čočka a 
sklivec tvoří lomivá prostředí (optická média) oka. Přídatnými orgány oka jsou víčka, spojivka 
(conjunctiva) a slzné ústrojí (apparatus lacrimalis). Slzy produkované slznou žlázou 
(glandula lacrimalis) chrání oko před vysycháním a zajišťují odplavování nečistot; sbírají se 
ve vnitřním koutku a jsou slznými kanálky a slzovodem odváděny do dutiny nosní 
(Leporelo.Info: Oko).  

 
Literatura 
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5. Odborné texty 
– vzorce, rovnice, veličiny a jednotky 

 
Při matematickém vyjadřování údajů zvláště narůstá důležitost tří obecně platných 
základních požadavků: 

a) Zápis musí být jednoznačně formálně správný. 
b) Zápis by měl být jednotný a přehledný, aby čtenáři usnadnit orientaci v textu. 
c) Zápis by měl působit dobrým grafickým dojmem a respektovat požadavky a „domácí 

pravidla“ vydavatele. 
I když jsou tyto zásady seřazeny podle klesající důležitosti a význam prvního požadavku 
naprosto jednoznačně převažuje, není správné podceňovat ani zbývající dva (Juláková 
2007). 
 
Ukázky odchylek od normy 
Příklad 5a), metodický materiál pro učitele, cit: ... Představy žáků se v rozmezí 8 - 17 let 
postupně mění od kontinua přes kousky kontinua až po naučenou vědeckou reprezentaci 
částic. Přesto má 20 % 17-tiletých žáků představu kontinua. Když mají děti nakreslit např. 
měď, nakreslí hrozinkovou "bulku", v níž částice (atomy) mědi existují v jakémsi měděném 
lůžku (rozinkový model), tj. hmota je pro ně kontinuum s atomy usazenými v jakési mateřské 
substanci. Podobně si dětí představují i vodu a vzduch, tj. jako molekuly vody ve vodě nebo 
částice vzduchu nacházející se ve vzduchu (Hejnová). Řešení. 
 
Příklad 5b), zadání příkladu: (x-3)(x+4) - 2(3x-2) = (x-4)2     Řešení. 
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Literatura 
Normy zpracování odborného textu 

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

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

5.1.3. Formální úprava disertací a podobných dokumentů ČSN ISO 7144. 
5.1.4. Číslování oddílů a pododdílů psaných dokumentů ČSN ISO 2145. 
5.1.5. Formální úprava příspěvků do periodik a jiných seriálových 

publikací ČSN ISO 215. 
5.1.6. Abstrakty pro publikace a dokumentaci ČSN ISO 214. 
5.1.7. Citační normy ISO 690 a ISO 690-2, ve znění aktualizace 

z 1. dubna 2011. 
 

ČMEJRKOVÁ, S., DANEŠ, F., SVĚTLÁ J., 1999. Jak napsat odborný text. 1. vyd. 
Praha: Leda. 255 s. ISBN 80-85927-69-1. 
ZVONÍČEK, J., 2013. Ta naše čeština česká aneb Stručná učebnice mluvení 
a psaní. 2. vyd. [on-line]. 
http://www.typo.cz/wp-content/uploads/2013/11/Ta_nase_cestina_ceska.pdf  
JULÁKOVÁ, E., 2007. Jak řešit problémy při psaní odborných textů 1. vyd. Praha: 
VŠCHT. Dostupné z: https://old.vscht.cz/anl/paci/PAC/prezentace/Navod.pdf 
Značky, čísla a číslice in Internetová jazyková příručka [online]. Ústav pro jazyk 
český AV ČR, 2016 [cit. 2016-06-23]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?id=785 
STARÝ, R. 2005. Matematické sazba [on-line]. 
http://richardstary.wz.cz/clanky/matsaz/matsaz.pdf 
HEJNOVÁ, E., Metodické poznámky k úlohám z atomistiky [on-line]. 
http://physics.ujep.cz/~ehejnova/Pro_ucitele/Metodicke_poznamky_bublinove_ulohy/
Metodicke_pozn_Atomistika.pdf 
Řešení lineární rovnice in SbírkaPříkladů.eu. Příklad č.: 6264 [on-line]. 
www.SbirkaPrikladu.eu/p/6264, screenshot 
 

Řešení 
Příklad 5a) … Představy žáků se v rozmezí 8–17 let postupně mění od kontinua přes kousky 
kontinua až po naučenou vědeckou reprezentaci částic. Přesto má 20 % 17letých žáků 
představu kontinua. Když mají děti nakreslit např. měď, nakreslí hrozinkovou „bulku“, v níž 
částice (atomy) mědi existují v jakémsi měděném lůžku (rozinkový model), tj. hmota je pro 
ně kontinuum s atomy usazenými v jakési mateřské substanci. Podobně si dětí představují i 

http://www.typo.cz/wp-content/uploads/2013/11/Ta_nase_cestina_ceska.pdf
https://old.vscht.cz/anl/paci/PAC/prezentace/Navod.pdf
https://prirucka.ujc.cas.cz/?id=785
http://richardstary.wz.cz/clanky/matsaz/matsaz.pdf
http://physics.ujep.cz/~ehejnova/Pro_ucitele/Metodicke_poznamky_bublinove_ulohy/Metodicke_pozn_Atomistika.pdf
http://physics.ujep.cz/~ehejnova/Pro_ucitele/Metodicke_poznamky_bublinove_ulohy/Metodicke_pozn_Atomistika.pdf
http://www.sbirkaprikladu.eu/p/6264
https://drive.google.com/file/d/18EipIRg8-wrjLgqVAQ6TjtvHgsu9kIQA/view?usp=sharing
https://prirucka.ujc.cas.cz/?id=165
https://prirucka.ujc.cas.cz/?ref=785&id=790
https://prirucka.ujc.cas.cz/?id=162
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vodu a vzduch, tj. jako molekuly vody ve vodě nebo částice vzduchu nacházející se ve 
vzduchu. 

Příklad 5b), zadání příkladu: (x – 3)(x + 4) – 2(3x – 2) = (x – 4)2  (Juláková 2007, 
s. 25).  
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6. Kvízy & testy 
Řešení kvízů je pro žáky velmi zábavné a motivující a přináší učiteli i jim samotným jak 
zpestření výuky, tak i potřebnou zpětnou vazbu. Existuje několik prostředí pro přípravu kvízů 
a jejich vlastnosti, použití, výhody a nevýhody jsou popsány v následující tabulce: 

http://www.cojsemvyzkousela.cz/wp-content/uploads/2016/09/Porovn%C3%A1n%C3%AD-Kahoot-1.pdf
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7. Sdílení učebních materiálů, cloudová řešení 
Deset důvodů proč využívat cloud ve vzdělávání 
Co vlastně znamenají pojmy jako cloud, cloud computing a on-line vzdělávání, jaké přináší 
možnosti pro přípravu i vyučování, co je k tomu zapotřebí a proč se nebát je do výuky 
zapojit. 

7.1 Cloud a co to tedy znamená a co přináší? 
V přeneseném slov smyslu je cloud jakýsi pomyslný oblak naplněný nikoliv vodní parou, 
ale daty, kterými mohou být jakékoliv vaše dokumenty, programy a různé aplikace. 
Veškerá data jsou uložená na chráněných serverech, kde jsou zálohována a prakticky 
nehrozí jejich „ztracení“. Dokonce firmy garantují kromě 99% dostupnosti také její ochranu, 
a proto je bezpečnější, než je ukládání dat na pevném disku vašeho počítače. Přináší vám 
tedy především flexibilitu práce s uloženými daty, a jejich „ochrany i záchrany“ zároveň. 
Samozřejmě s určitými menšími či většími riziky. V běžném životě využíváme Cloud již 
prakticky všichni, protože na stejném principu fungují naše e-mailové schránky. Cloud nám 
tedy umožňuje především nějakou formu komunikace. 

 
7.2 Na platformě zařízení nezáleží! 
Výzva 51 je projekt, kterému se také mnohdy říká tablety do školy. V praxi to znamená, že 
se do školského prostředí dostávají různá mobilní zařízení různých platforem, a to 
především operačních systémů, které škola do té doby ani neměla Kromě Windows – 
nejrozšířenější v českém vzdělávacím prostředí, se pořídily technologie s operačními 
systémy Android, Mac a iOS, nebo relativně rychle nastupující Chrome.  Podobně jsou na 
tom i žáci se svými vlastními zařízeními (BYOD). Pro cloud je typické a důležité, že 
nezáleží na operačním systému nebo platformě, na které mobilní zařízení „běží“! 

 
7.3 Snadný přístup s webovým prohlížečem 
Abyste se vy, nebo vaši žáci k těmto uloženým datům dostali, postačí vám jakýkoliv 
webový prohlížeč a internet. Ty mají prakticky veškerá zařízení, se kterými dnes již 
pracujete, a která se v budoucnu budou ve výuce čím dál více využívat. Jedná se 
především o takzvaná mobilní zařízení, počínaje klasickými notebooky a konče tablety a 
chytrými telefony. K potřebným souborům, dokumentům nebo speciálním programům se 
tak dostanete ze všech míst, kde máte připojení na internet, tj. ze školy, z počítačové nebo 
odborné učebny,  ale také při terénním cvičení nebo samozřejmě z domova. Všechny 
sdílené materiály jsou tak dostupné opravdu odkudkoliv a kdykoliv, a to bez nutnosti 
stahovat jakýkoliv speciální software. Prakticky to znamená poskytnout nejen učitelům, ale 
i žákům ve školním prostředí přístup na internet nejen z pevných počítačů, ale také díky 
dobré a kvalitní wifi. 
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7.4 Cloudová knihovna 
Nyní si Cloud představte jako velkou nekonečnou a libovolně dostupnou knihovnu, ve které 
jste zároveň knihovníkem s právem dávat možnost vašim kolegům a žákům vypůjčit si 
jakýkoliv vámi vytvořený výukový materiál, nebo naopak do vaší knihovny uložit dokument, 
který potřebujete pro další práci, nebo žáky zpracovaný a uložený domácí úkol, například v 
podobě prezentace. Tuto knihovnu nejdříve získáte bezplatně, ale s jejím postupným 
rozšiřováním budou souviset také poplatky za využití tzv. datového úložiště, kterým jsou již 
zmiňované chráněné servery. Mezi využívaná cloudová úložiště (kromě našich mnohdy 
nepřehledných e-mailových schránek) patří OneDrive společnosti Microsoft (dnes dostupný 
na všech zařízeních s operačním systémem Windows 8.1), nebo čím dál více oblíbený 
Google Disk (Drive) spojený s Google Apps. K dalším pak patří iCloud, DropBox, Copy aj.  

 
7.5 Jednoduché ovládání prostředí Cloudu 
Největší předností všech těchto úložišť je jejich jednoduché ovládání, například nahrání a 
sdílení dokumentů a souborů. Většina funguje na klasickém systému nahrát/stáhnout, nebo 
snadném přetažení souborů z jednoho místa na druhé. Stejně tak nejvíce využívaná 
cloudová řešení umožňují náhled běžně využívaných dokumentů, k nimž patří PDF, JPEG 
a další formáty obrázků, nebo kancelářské aplikace Word, Excel, PowerPoint. V praxi to 
znamená například sdílení připravené prezentace se žáky jako studijního materiálu pro 
nadcházející písemné zkoušky, nebo obrázek vytvořené myšlenkové mapy z diskuze v 
hodině s cílem rozšířit téma o další doma vyhledané informace. Žáci si soubory buď 
prohlížejí, nebo si je přímo stáhnou do svých zařízení. Materiály tak není nutné tisknout 
nebo přenášet.  

 
7.6 Velmi účinná forma výuky 
On-line úložiště umožňují uložení jakéhokoliv multimediálního obsahu, který je pro žáky 
nejen názornější, ale také více atraktivní. Veškeré změny a úpravy probíhají okamžitě na 
všech zařízeních, a proto učitel neřeší aktuálnost dostupných informací u každého žáka 
zvlášť.  V kombinaci s možností využívat osobních zařízení žáků, zadáním úkolů a přístupu 
ke zdrojům informací z různých míst, pracuje cloudový program SMART Amp. Jde o 
společnou práci při řešení příkladu v reálném čase, například formou úpravy prezentace, 
tvorbě myšlenkové mapy, a to v rámci celé třídy nebo malých skupin. 

 
7.7 Spolupráce žáků na daném úkolu 
Představte si, že zadání úkolu – řešení problému, bude např. vytvoření malé prosperující 
firmy v obci, kde se nachází vaše škola. Jaké informace budou žáci potřebovat? Například 
jaké je hospodářství a sociální stav rodné obce a vyhodnocení těchto informací, o co by v 
obci mohl být zájem, po čem by podle nich mohla být poptávka, a hlavně co k založení 
takové malé firmy bude potřeba? Zadání úkolu nahrajete do tohoto pomyslného oblaku, a 
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ve škole rozdělíte třídu  na pracovní skupiny (několik malých firem), která si s pomocí svých 
zařízení (o BYOD v jiném díle článku 10 DŮVODŮ PROČ) ve škole stáhne zadání a začne 
jej postupně zpracovávat – ve třídě s informacemi od svých spolužáků (co si sami 
vybaví/vymyslí), z domova z informací od rodičů nebo prarodičů, nebo z městského úřadu, 
v knihovně z dostupných knih o obci a její historii a tradici. Kromě sdíleného dokumentu, do 
kterého postupně všichni doplňují své informace, současně pořizují s pomocí svých 
zařízení fotografie nebo audiozáznamy a společně vytvářejí prezentaci, kterou následně 
sdílí opět přes cloud s učitelem. Zní to jako příliš velká fantazie? Nebo je to jen přenesená 
praxe, se kterou se budou nadále žáci ve svém životě setkávat při řešení běžných a 
především reálných situací?  

Dejme si jednodušší příklady: 
7.7.1. Distribuce úkolu do zařízení žáků a jejich následný sběr 
7.7.2. Distribuce učiva dlouhodobě nemocným žákům 
7.7.3. Sdílení zážitků – například fotografií z dovolené s rodiči a jejich následná 

diskuze ve výuce 
7.7.4. Sběr fotografií s pomocí fotoaparátů integrovaných v zařízeních žáků k 

zadanému cvičení – například stromy v okolí školy, dopravní značky v 
naší obci, významné historické budovy při exkurzi Prahou apod. 

7.7.5. Záznam přednášky a diskuze při exkurzi na odborné pracoviště – 
například při návštěvě jaderné elektrárny aj. 

 
Takto bychom mohli pokračovat i dále. Samozřejmě vše bylo v minulosti možné i bez 
cloudu! Ale tento nástroj vše mnohem usnadňuje a urychluje. 

7.8 Zapojení a rozšíření školní komunity 
Po celé světě probíhá tzv. globalizace, a to především díky internetu a cloudovým službám 
(např. již zmíněný e-mail). Je tak mnohem snazší zapojit do komunity školy nejen rodiče, 
ale i prarodiče, a nebo další instituce, odborníky, kteří výuku obohatí – například významní 
absolventi dané školy, propojit se s partnerskou školou v zahraničí a spolupracovat s nimi 
nejen na zdokonalení jazykových a sociálních dovedností .. a výčet by mohl dále 
pokračovat. Toto propojení je velmi důležité, protože formuje školu, její okolí a především 
vážnost této instituce. A cloud se jeví jako jedno z řešení, jak tuto komunikaci podpořit. 

7.9 Efektivní systém školní agendy  
A z praktického hlediska se Cloudové služby hodí především pro běžnou administrativu a 
správu školní agendy přes školní matriku, rozvrhy, suplování, klasifikaci i absenci žáků ve 
vyučování. Odbourání klasické papírové podoby může pomoci snadnější správě a opět 
výhodnému přístupu učitele k této agendě z jakéhokoliv místa a v kterýkoliv čas. 
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7.10 Nízké pořizovací a provozní náklady a nároky na správu 
Většina cloudových služeb je nabízená ve startovacích balíčcích zdarma a její navýšení 
není zdaleka tak finančně nákladné, jako „nákup“ železa. Obrovskou výhodou cloud 
computingu je, že se výrazně snižují nároky na správu zařízení, které má škola k dispozici. 
Navíc řekněme si na rovinu – žáci budou do školy přicházet vždy s kvalitnější technikou, 
než bude mít škola k dispozici, protože neustálá obnova zařízení je pro školu finančně 
náročná. Využitím zařízení žáků se tak výrazně snižují náklady na provoz. Posledním 
faktem je, že ve školách většinou techniku spravuje nadšených (někdy více a někdy méně 
nadšený a zároveň někdy více a někdy méně vzdělaný v oboru) učitel. S cloud 
computingem na něj bude kladem mnohem menší tlak na správu „fyzických“ zařízení, a 
bude se moci zpátky více věnovat své vlastní výuce, nebo podpoře svých kolegů, kteří se s 
cloudem postupně učí zacházet (Loužecká 2015).  

Literatura 
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8. Otevřené vzdělávací zdroje, autorství a licence  
Otevřené vzdělávací zdroje (Open Educational Resources OER) jsou silným prostředkem 
pro podporu vzdělávání na všech úrovních, zejména proto, že poskytují on-line volně 
šiřitelné učební materiály, v naprosté většině na přiměřené odborné úrovni, napříč obory 
a věkovými skupinami,  všeobecně dostupnou a moderní technologií. Podrobnější informace 
jsou uvedeny na webu http://otevrenevzdelavani.cz/co-je-otevrene-vzdelavani/, 
resp. v Chartě Aliance pro otevřené vzdělávání. Využití otevřeného vzdělávání s cílem 
zlepšit kvalitu vzdělávání je popsáno v příručce Jak zvýšit kvalitu škol pomocí otevřeného 
vzdělávání – tipy a rady pro ředitele a zřizovatele škol.  
 
Otevřené vzdělávání je v souladu se Strategií digitálního vzdělávání do r. 2020 (viz např. 
s. 11, s. 14) schválené vládou ČR dne 12. 11. 2014 (usnesení vlády ČR č. 927/2014), 
jmenovitě Opatření 1.1, cit: „Prosazení otevřených vzdělávacích zdrojů: Cíl: Zajistit 
uveřejnění digitálních obsahů nejrůznějšího charakteru, které byly podpořeny 
z veřejných prostředků, pod otevřenou licencí Creative Commons (příp. jinou), a tím 
k nim zjednodušit přístup a umožnit jejich sdílení všem aktérům ve vzdělávání.” (s. 20).  
Příklady úložišť OER: 

Portál https://www.oercommons.org/  - vyhledávání podle oborů, anglicky 
Metodický portál RVP - vyhledávání podle oborů a forem vzdělávání zaměřený na 
regionální školství, česky: http://dum.rvp.cz/index.html 
Čítárna Masarykovy univerzity: https://munispace.muni.cz/index.php/munispace 
odborné monografie, většinou česky 
Skupina Otevřené vzdělávání na facebooku: 
https://www.facebook.com/groups/otevrenevzdelavani/?multi_permalinks=84153522
9340779&notif_t=group_activity&notif_id=1501509888694554 

 
Je zřejmé, že otevřené vzdělávací zdroje lze efektivně využít pro podporu výuky ve většině 
oborů, a to jak z hlediska vlastního odborného obsahu (obvykle recenzovaného), tak i 
z hlediska práce s on-line vzdělávacími materiály. V některých oborech je publikování 
vzdělávacích materiálů na internetu dobrým zvykem (podpora úvodu do statistických metod 
je v českém jazyce minimálně 5×, existují wikiskripta pro studenty lékařských fakult atd., 
v některých oborech je však OER výrazný nedostatek). Při řešení projektu IKAP (a všech 
dílčích aktivit zaměřených na vzdělávání) by bylo vhodné, aby byly vzdělávací 
materiály určené pedagogické veřejnosti publikovány jako otevřené vzdělávací zdroje.  
Podle mého názoru OER také významně přispívají k renomé nejen autorů, ale celé 
mateřské instituce. Vzhledem ke způsobu publikování a používání OER je dále zřejmé, že je 
nezbytné funkčně propojit jak odbornou, pedagogickou tak i technologickou složku práce 
s OER, tj. nemůže být efektivně realizována bez systémové podpory managementu projektu 
a jednotlivých metodiků. Použití OER by se mělo v rámci projektu IKAP prolínat všemi 
oblastmi, ve kterých bude pedagogické veřejnosti poskytována metodická podpora. 
 

http://otevrenevzdelavani.cz/co-je-otevrene-vzdelavani/
http://otevrenevzdelavani.cz/wp-content/uploads/2015/11/Charta_Aliance_pro_otevrene_vzdelavani.pdf
http://otevrenevzdelavani.cz/wp-content/uploads/2015/11/OTEVRENE_VZDELAVANI_publikace.pdf
http://otevrenevzdelavani.cz/wp-content/uploads/2015/11/OTEVRENE_VZDELAVANI_publikace.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B45G_gOsfVytUkNxdlhsci1yWEE/view?usp=sharing
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/VPRA9R9BDBJX
https://www.oercommons.org/
http://dum.rvp.cz/index.html
https://munispace.muni.cz/index.php/munispace
https://www.facebook.com/groups/otevrenevzdelavani/?multi_permalinks=841535229340779&notif_t=group_activity&notif_id=1501509888694554
https://www.facebook.com/groups/otevrenevzdelavani/?multi_permalinks=841535229340779&notif_t=group_activity&notif_id=1501509888694554
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Aby bylo možno tímto způsobem publikovat, je nutno ošetřit autorská práva. Jako jedna 
z možných forem se jeví tzv. otevřené licence. Pro publikování na internetu je asi nejlépe 
ošetřen typ Creative Commons (CC). 

Informační zdroje CC: 
8.1.1. Popis typů licencí: 

http://www.creativecommons.cz/licence-cc/varianty-licence/ 
8.1.2. VOBOŘIL, J., 2016. Licence Creative Commons pro města a obce: 

Praktický manuál. Praha: Iuridicum Remedium. 
http://www.creativecommons.cz/wp-content/uploads/2016/11/CC-manual-
pro-obce_FINAL.pdf 

8.1.3. JANSA, P., 2008. Právní aspekty implementace projektu Creative 
Commons v České republice, Praha: Univerzita Karlova. 
http://www.creativecommons.cz/wp-content/uploads/dp_petr_jansa_komp
let_xmp.pdf 

8.1.4. MYŠKA, M., POLČÁK, R. et al., 2014: Veřejné licence v České republice. 
Brno: Masarykova Univerzita 
https://is.muni.cz/repo/1203341/Myska_et_al._-_Verejne_licence_2.0_-_o
nline.pdf 

8.1.5. CREATIVE COMMONS ČR. Webová stránka. 
http://www.creativecommons.cz/ 

8.1.6. STRAKOVÁ, L., 2014. Licence Creative Commons v českém právním 
řádu. Brno: Masarykova Univerzita. Diplomová práce. 
http://is.muni.cz/th/348292/pravf_m/Licence_Creative_Commons_v_cesk
em_pravnim_radu.pdf 

8.1.7. STRAKOVÁ, L., 2014. CC 4.0. Přednáška na 6. ročníku české 
Wikikonference 29. listopadu 2014 od 11:15 v prostorách Hvězdárny a 
planetária v Brně. 
http://www.creativecommons.cz/cc-4-0-29-11-v-brnenskem-planetariu/ 

 
V rámci projektu IKAP by bylo vhodné dohodnout, že vzdělávací, metodické aj. materiály 
budeme pedagogické veřejnosti zpřístupňovat pod vhodnou otevřenou licencí typu CC. 
V projektu IKAP se nepředpokládá tvorba vlastních materiálů, ale šíření již existujících 
vzdělávacích materiálů. U těch je nutno vždy ověřit, pod jakou licencí byly autorem 
publikovány s tím, že budeme zásadně preferovat vzdělávací materiály publikované pod 
otevřenou licencí. Pokud by byl vzdělávací materiál publikován pod jinou licencí, bylo by 
žádoucí jednat s jejich autory, resp. vlastníky licencí, o jejich zpřístupnění formou otevřené 
licence (bezúplatné nebo úplatné poskytnutí práv k dílům tak, aby je bylo možno volně šířit). 
 
Pravidla používání otevřených zdrojů a otevřených licencí Creative Commons v rámci 
projektu IKAP by bylo vhodné upravit vnitřní směrnicí. 

http://www.creativecommons.cz/licence-cc/varianty-licence/
http://www.creativecommons.cz/wp-content/uploads/2016/11/CC-manual-pro-obce_FINAL.pdf
http://www.creativecommons.cz/wp-content/uploads/2016/11/CC-manual-pro-obce_FINAL.pdf
http://www.creativecommons.cz/wp-content/uploads/dp_petr_jansa_komplet_xmp.pdf
http://www.creativecommons.cz/wp-content/uploads/dp_petr_jansa_komplet_xmp.pdf
https://is.muni.cz/repo/1203341/Myska_et_al._-_Verejne_licence_2.0_-_online.pdf
https://is.muni.cz/repo/1203341/Myska_et_al._-_Verejne_licence_2.0_-_online.pdf
http://www.creativecommons.cz/
http://is.muni.cz/th/348292/pravf_m/Licence_Creative_Commons_v_ceskem_pravnim_radu.pdf
http://is.muni.cz/th/348292/pravf_m/Licence_Creative_Commons_v_ceskem_pravnim_radu.pdf
http://www.creativecommons.cz/cc-4-0-29-11-v-brnenskem-planetariu/

