KRAJSKÉ ZAŘÍZENÍ PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A INFORMAČNÍ
CENTRUM, NOVÝ JIČÍN, příspěvková organizace, IČ: 62330403
ředitelství organizace, Štefánikova 7/826, 741 11 Nový Jičín, 595-538-000, icemsk@kvic.cz

Průvodce programem „ICT v procesu edukace“
krajská konference věnovaná ICT ve školách
a soutěžní přehlídka ORIGIN
Kdy
Kde
Komu

04.06.2013 od 8:00 h
SŠ technická a dopravní, Ostrava – Vítkovice, Moravská 2
pracovníkům ze škol z Moravskoslezského kraje

Program:
08:00 h

Úvodní slovo o podpoře ICT ve školách (Blanka Kozáková, KVIC)
Využití jakéhokoliv mobilního zařízení bez ohledu na operační systém – koncept BYOD
(Jiří Durčák)
Office 365 prakticky (Jiří Chytil)
S hlavou v oblacích (Janek Wagner)

09:30 h

ICT jako pomůcka nebo škodná? (Marie Schindlerová)
Využití ECDL jako zpětné vazby pro výuku na SŠ (Jiří Chábera)
iPad jako nástroj učitele (Libor Klubal)

11:00 h

Aktuální trendy ve vzdělávacích technologiích (Ondřej Neumajer)
Budoucnost vzdělávacích technologií (Bořivoj Brdička)
GEBOL – způsob spolupráce mezi studenty a malými a středními podniky (Kateřina Nevřalová)

13:30 – 16:00 (max. do 16:30 h) workshopy pro rozvoj digitálních kompetencí:
WO – Soutěž ORIGIN a digitální fotografie (Dagmar Kocichová)
WT – Tablet jako pomůcka učitele (Martin Vonášek)
WZ – Zdroje výukových materiálů a informací (Zbyněk Šostý)
WG – Využívání Chromebooků a Google Apps ve školní praxi (Radovan Jansa)
WD – Digitální měřící souprava při výuce témat z oblasti elektřiny a magnetismu (Jiří Černohorský)
WI – Individuální konzultace k licencování produktů Microsoft (Kateřina Klumplerová)

O konferenci
Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,
vítáme Vás na konferenci věnované novým trendům a online řešením pro školy. Budeme se zabývat jak
aktuálním stavem a např. dopadem práce s digitálními technologiemi na žáky, tak se také podíváme na
zkušenosti ze zahraničí a alespoň o krůček dál do budoucnosti.
Zajímavým prvkem dnešní akce jsou přednášky zaměřené na konkrétní online řešení pro základní a střední školy.
Mnoho novinek je rovněž zařazeno v odpoledním bloku workshopů. V rámci jednoho z nich proběhne finále
nově pojaté soutěž ORIGIN, která se letos zaměřila na autorské fotografie učitelů využitelné ve výuce.
Přejeme Vám, aby tento den byl pro Vás zdrojem inspirace a povzbuzení do další práce, aby přispěl k posílení
efektivního využívání ICT ve výuce ve Vaší škole.
Za tým všech členů sítě ICeMSK
Blanka Kozáková
Anotace příspěvků

Úvodní slovo o podpoře ICT ve školách
Blanka Kozáková
www.kvic.cz
Za naší organizací se dlouhodobě snažíme podporou vlastní iniciativy a projektové činnosti škol zvyšovat
penetraci ICT do činnosti a zejména výuky ve školách v Moravskoslezském kraji. Přednáška shrnuje aktivity
nabízené učitelům v letošním školním roce a avizuje nové činnosti v oblasti ICT pro příští školní rok.
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Využití jakéhokoliv mobilního zařízení bez ohledu na operační systém – koncept
BYOD
Jiří Durčák
www.avmedia.cz
Extreme Collaboration – revoluční novinka, která zapojí žáky do výuky s pomocí notebooků, netbooků, tabletů
nebo chytrých telefonů. Extreme Collavboration využívá PC, tabletů a chytrých telefonů jakékoliv platformy
připojené k internetu a umožňuje žákům větší zapojení ve výuce. Posíláním textů, fotek, obrázků mohou studenti
v jeden okamžik vyjádřit své názory, odpovědi, nápady. Vše je přehledně zobrazeno a učitel má možnost s těmito
příspěvky dále pracovat, případně je rozvíjet. S prvkem Extreme Collaboration je snadné vzdáleně přivítat ve
vyučování například žáky, kteří nemohou být z různých důvodů přímo ve třídě, nebo žáky ze spolupracující školy
v jiné zemi.
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Cloudové služby Office 365 a jejich využití ve škole
Jiří Chytil
www.microsoft.cz
Prezentace bude zaměřena na cloudovou službu Microsoft - Office 365. Prezentovány budou možnosti nové verze
Office 365 a moderní způsoby komunikace v rámci aplikace Lync. Prezentovány budou možnosti intranetových
řešení, založených na produktu SharePoint, ukládání a sdílení školních dat, možnost týmové práce na
dokumentech ve službě SkyDrive Pro, online úpravu dokumentů, sdílení dokumentů a synchronizaci dokumentů.
Představeny budou také komplexní profesionální emailová řešení za podpory produktu Exchange Online Serveru,
sdílení kalendářů, plánování schůzek a konferencí.

Úvod – Co je cloud?
Stále větší měrou se nejen v odborných článcích objevuje výraz cloud, popř. cloudové řešení či cloudové služby.
Pojďme si na začátku ujasnit, o co se jedná, jaké to na nás má (a bude mít) nároky a jak se tímto řešením změní
způsob naší práce s počítačem a daty jako takovými. Zároveň vám ukážeme, jak cloudová řešení na svých
školách aktivně a smysluplně využívat.
Cloudové služby jsou takové služby, ve kterých jsou vaše data a aplikace „přeneseny“ do prostředí Internetu.
Jsou to tedy služby, které jsou provozovány pro zákazníky v datových centrech poskytovatelů těchto služeb,
nikoliv přímo u zákazníků. Termín cloud vznikl z nákresových diagramů telekomunikačních společností, které pro
grafickou interpretaci rozhraní mezi tím, co je vlastnictvím zákazníka, a tím, co operátora, používali symbol
mraku.
Možná si říkáte, že svá data nikam do Internetu nedáte, že je chcete mít u sebe na počítači a nikde jinde. Je
zapotřebí si ale uvědomit, že i každodenní práce dnešního běžného učitele v sobě již prvky cloudových řešení
nese. Všechny emaily, které dostáváte a posíláte, nebo příspěvky a fotky na Facebooku nejsou uloženy u vás, ale
na serverech poskytovatelů těchto služeb. Proč si tedy k nim neuložit i ostatní data a nepoužívat aplikace online,
bez nutnosti instalací a aktualizací…?
Část uživatelů se však tohoto kroku bojí a je zapotřebí ujasnit, že neoprávněně. Např. datová centra společnosti
Microsoft, jež jsou pro evropské zákazníky vybudována v Dublinu a Amsterdamu, jsou zabezpečena dle
nejpřísnějších standardů a směrnic, veškerá komunikace při přístupu k datům je šifrována a tato data jsou navíc
několikanásobně zálohována, což je stav, ke kterému je v českých podmínkách obtížné se i přiblížit. V těchto
datových centrech mají svá data uloženy tisíce společností, škol a desítky milionů běžných uživatelů.
Využívání cloudových služeb s sebou přináší především výhody. Mezi největší výhody patří:
 Záloha a archiv dokumentů, fotek a ostatních dat je bezpečná a vždy dostupná online.
 Přístup ke svým datům máte z jakéhokoliv zařízení připojeného na Internet.
 Odpadá vám nutnost ručních instalací vybraných aplikací a jejich následné správy a aktualizací. Rovněž
automaticky získáváte nové verze aplikací.
 Finanční a časová úspora za pořízení a správu softwarových produktů, včetně hardware (servery, záložní
zdroje apod.), na kterých by tyto produkty byly provozovány.
Pro cloudové služby je nejdůležitější aplikací internetový prohlížeč, který vám zprostředkovává přístup k vašim
datům a online aplikacím. Z počítačů se tak stávají pouhé terminály pro přístup k datům, čímž se vlastně vracíme
do počátku vzniku počítačů…
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Představení Microsoft Office 365 pro vzdělávací organizace
Nyní, když znáte princip cloudových řešení a víte, jaké přináší výhody, představme si jedno z nejpoužívanějších
cloudových řešení pro české školy. Stovky škol v České republice a tisíce po celém světě totiž používaly sadu
hostovaných služeb pro školy pod názvem Microsoft Live@edu. Tato služba byla v posledních měsících
aktualizována na Microsoft Office 365 pro vzdělávací organizace.
Každá škola má možnost si zvolit v rámci Microsoft Office 365 pro vzdělávací organizace, které konkrétní služby
chce svým zaměstnancům a studentům nabídnout, přičemž většina ze služeb je poskytována zdarma jako důkaz
podpory vzdělávání a školství společností Microsoft. Prostředí Microsoft Office 365 je dostupné v českém jazyce,
čímž je toto řešení vhodné pro všechny uživatele napříč všemi typy škol v České republice. Následující obrázek
přehledně ukazuje nabízené varianty služeb Microsoft Office 365 pro vzdělávací organizace:

Exchange Online
Základní a zároveň u škol nejpoužívanější službou je hostované poštovní řešení Exchange Online, které každému
uživateli nabízí poštovní schránku s kapacitou 25GB a pokročilými službami, jako jsou propracovaný kalendář,
adresář kontaktů, správce úkolů nebo široké možnosti dalších nastavení. Samozřejmostí této služby je pokročilé
antispamové a antivirové filtrování, které ochrání vaši schránku před nevhodnými a nevyžádanými emaily.
K poštovní schránce je možné přistupovat také z mobilních telefonů a tyto telefony následně také vzdáleně
spravovat, včetně vzdáleného smazání veškerého obsahu telefonu v případě ztráty nebo krádeže. Velkým
benefitem je pak automatická synchronizace dat (emailů, kontaktů, úkolů) mezi všemi zařízeními a webovým
prostředím služby. Pokud si tedy např. vedení školy na služební cestě přidá do telefonu nový kontakt,
automaticky po návratu do školy, zapnutí počítače a spuštění aplikace Microsoft Outlook nebo otevření
webového prostředí služby Outlook je zde tento kontakt dostupný také.

SharePoint Online
Další hojně využívanou službou je SharePoint Online. Jedná se o řešení pro tvorbu webových portálů, na kterém
je možné provozovat jak interní školní portál, tak vytvořit plnohodnotné webové stránky pro širokou veřejnost.
Součástí této služby je i úložiště pro bezpečné zálohování a archivaci školních materiálů, včetně např. digitálních
učebních materiálů. Na vytvořených souborech,
složkách i celých webech je možné detailně
nastavovat přístupová oprávnění uživatelům
i fulltextově je prohledávat.

SkyDrive Pro
Jedná se o vyhrazený diskový prostor v cloudu pro
každého uživatele o kapacitě 7GB, do kterého si
může nahrávat své vlastní soubory jakéhokoliv
typu. Nahrané soubory tak má kdykoliv k dispozici
na jakémkoliv zařízení připojeném k Internetu.
Uživatel však může mít přístup k těmto souborům
(tedy přesněji k jejich offline kopiím) i když není
připojený k Internetu, nechá-li si obsah svého SkyDrive Pro automaticky (na pozadí) synchronizovat s lokální
složkou v počítači pomocí aplikace obsažené v balíku Microsoft Office Professional Plus. Součástí SkyDrive Pro
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jsou i Office Web Apps pro snadné vytváření a editaci dokumentů online včetně vytváření dotazníků. Vybrané
dokumenty a složky lze snadno sdílet s ostatními uživateli či externími osobami.

Office Web Apps
Při vytváření a úpravách dokumentů uložených v cloudu můžete společně s kolegy spolupracovat, a to za pomoci
online sady aplikací Office Web Apps nebo i přímo z klasických aplikací sady Microsoft Office. Office Web Apps
jsou zjednodušené webové verze známých aplikací Word, Excel, PowerPoint a OneNote, spouštěné přímo ve
webovém prohlížeči, které jsou v tomto prostředí dostupné každému zdarma a slouží jako důležitý a vždy
dostupný doplněk klasických aplikací sady Microsoft Office pro spolupráci z jakéhokoliv počítače připojeného na
Internet.

Lync Online
Další službou Microsoft Office 365 je komunikační
prostředí Lync Online, které vám a vašim
studentům umožní vidět, kdo je aktuálně online,
provozovat audio a video hovory mezi
jednotlivými účastníky, přenášet soubory, sdílet
obrazovku počítače, vzdáleně prezentovat
a vytvářet videokonference s využitím kvalitního
obrazu a čistého zvuku. Toto řešení tedy můžete
využít například ke komunikaci se svými kolegy
nebo žáky či např. pro výuku na dálku.

Microsoft Office Professional Plus
Kromě těchto základních služeb je v rámci nabídky Microsoft Office 365 pro vzdělávací organizace možno využít
i další, již placené plány, které toho pochopitelně nabízí více. Mezi ty nejzajímavější přidané vlastnosti patří
například pokročilé možnosti tvorby formulářů nebo licence na aktuální verzi sady desktopových aplikací
Microsoft Office Professional Plus.

Nulové či nízké pořizovací náklady
Zřízení a provoz služeb Microsoft Office 365 pro vzdělávací organizace je v licenčním plánu A2 zdarma.
U ostatních licenčních plánů jsou náklady stanoveny jako součin ceny za službu a konkrétního, libovolného počtu
žáků a učitelů, kteří budou dané služby využívat. U všech plánů však každá škola může ušetřit nemalé prostředky
např. za:
 Hardware v podobě poštovního a intranetového serveru či záložního zdroje napájení.
 Software v podobě licencí pro produkty Exchange Server, SharePoint Server a Lync Server.
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Hodnota Microsoft Office 365 ve školství
Možná si říkáte, jak tyto služby využít, k čemu vám budou nebo co nového vám přinesou. V kombinaci s tím, že
školy mohou mnoho věcí dělat novými, efektivnějšími způsoby, se jedná o velice zajímavé řešení. Pojďme se
podívat na několik skutečných výhod, které jsme pro vás sesbírali z českých škol:
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Správci IT se díky ušetřenému času za správu a zálohování serverů mohou věnovat pro školu
přínosnějším aktivitám.



Škola může ušetřené finanční prostředky věnovat do rozvoje znalostí učitelů nebo do vybavení školy.



Každý z učitelů a žáků má svou vlastní emailovou schránku. Komunikace je tak mezi žáky a učiteli nebo
mezi učiteli a vedením mnohem efektivnější, není problém oslovit najednou pomocí skupinových
emailových adres všechny učitele nebo stovky žáků školy a informovat je o důležitých událostech ve
škole.



Díky vlastnosti sdílení kalendářů může vedení školy vytvořit sdílený kalendář se všemi informacemi
o dění ve škole, a to včetně příslušných oprávnění (vedení může události zapisovat, ostatní pouze číst).
Takový kalendář je pak možné i veřejně publikovat na webové stránky školy. Své vlastní kalendáře mezi
sebou mohou sdílet i sami uživatelé, chtějí-li.



Data uložená v internetovém zabezpečeném prostředí umožňují spolupráci více lidí na dokumentech,
klidně i ve stejný čas. Pokud tedy například máte více budov a sekretariátů a řešíte, jak snadno
a efektivně vyřešit problém podacího deníku a návaznosti jednacích čísel, Microsoft Office 365 je to
správné řešení.



Škola může bez problémů využít hostované řešení SharePoint Online jako úložiště svých digitálních
učebních materiálů vytvořených v rámci projektu EU Peníze školám. Kromě povinné archivace do roku
2025 si může naprosto stejným způsobem zajistit i jejich veřejné sdílení a nad těmito soubory bude mít
neustálou kontrolu.



Díky Office Web Apps mohou žáci pracovat s dokumenty v cloudu odkudkoliv a velmi jednoduše tak
např. vytvářet domácí úkoly nebo spolupracovat na školním projektu. Práce studentů budou ukládány
do příslušného úložiště v SharePoint Online, přímo na místě, kde si je pak „vyzvedne“ učitel.



Podobně učitelé mohou připravovat výukové a další materiály, kontrolovat domácí úkoly a pomáhat
žákům s jejich projekty, tedy pracovat z pohodlí svého domova. Na tvorbě materiálů přitom mohou
online spolupracovat s kolegy i z jiných škol.



Komunikační službu Lync Online lze velice dobře využít k distančnímu vzdělávání žáků. Pokud jsou např.
nemocní, mohou se připojit na online vysílání výuky ze svého notebooku a zůstat přitom v posteli.
Rovněž můžete pozvat na online přednášku zajímavou osobnost, které pak postačí nainstalovaná
aplikace Microsoft Lync, a nemusí se trmácet přes půl republiku do vaší školy.



Váš IT správce jistě ocení možnost vzdáleně pomoci kolegovi s technickým problémem díky možnosti
vzdáleně vidět obrazovku jeho počítače v aplikaci Microsoft Lync, nad kterou může převzít plnou
kontrolu.



Veškeré či vybrané informace uložené ve webovém prostředí SharePoint Online lze snadno sdílet mezi
jednotlivými uživateli, ale např. i s rodiči. Učitelé tak mohou mít své blogy či mohou vést online diskuse
s rodiči. Škola pak snadno získá jejich názor pomocí anket a průzkumů apod.



Jestliže vaše škola má školní jídelnu a řešíte, jak vystavit na veřejnost jídelní lístek, již nemusíte. I když
vaše vedoucí jídelny pravděpodobně neví nic o vytváření webových stránek, díky propojení aplikací sady
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Microsoft Office a řešení SharePoint Online je vše plně automatické. Takové řešení můžete využít např.
i pro publikování seznamu přijatých žáků, k veřejnému sdílení vytvořených digitálních učebních
materiálů či jiných dokumentů. Vše samozřejmě s bezpečným oddělením veřejných a interních dat.


Základní informace o zřízení služby Microsoft Office 365 pro vzdělávací organizace naleznete v této
příručce.



Další informace jsou pak k dispozici na domovské stránce služby www.office365.cz nebo přímo na
www.office365proskoly.cz .
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S hlavou v oblacích
Janek Wagner
www.ceskaskola.cz
Oblast informačních a komunikačních technologií se v posledních letech zásadně změnila. Dostupnost nové
generace mobilních zařízení, trvalého připojení internetu a výpočetní a datové kapacity datových center
znamená i pro školství změnu přístupů. Mění se i tržní podíl jednotlivých platforem a mění se i obchodní modely.
A nemalou roli ve vzdělávání získávají i sociální sítě.

Jak se vyvinulo železo a připojení
Nejlépe si můžeme vývoj v oblasti hardware demonstrovat na srovnání dodávek v rámci Internetu do škol před
více než deseti lety s dnešní realitou.
Hlavní změnou v oblasti osobních počítačů a serverů v posledních deseti letech je výrazný pokles cen a výrazný
nárůst výkonu či kapacity. Pokles cen kromě příslovečného běžného poklesu cen novinek o 50 % během půl roku
po uvedení ovlivnil i příznivý vývoj devizového kurzu. Nárůst dostupného výkonu si můžeme snadno a rychle
demonstrovat na nabídce procesorů, před deseti lety prakticky neexistující dvoujádrové procesory s frekvencemi
2-3 GHz jsou dnes standardem a jejich ceny začínají hluboko pod tisícovkou. Přitom na trhu jsou běžně dostupné
i šesti- či osmijádrové procesory s frekvencí až 4 GHz s výkonem odpovídajícím vysoce výkonným pracovním
stanicím či serverům před pouhými pár lety. V kancelářích nebo školách jsme před pár lety vystačili nebo ještě
dnes vystačíme s osobními počítači s 1GHz procesory Intel Pentium III nebo 2GHz procesory Intel Celeron či
Pentium 4.
Kromě ceny a výkonu nesmíme zapomenout ani na změnu v poměru počtu prodaných notebooků a desktopů
a na nové formáty počítačů. Objevily se malé a lehké netbooky a nettopy, v posledních letech prudce akceleruje
počet prodaných tabletů a chytrých telefonů a objevila se i nová generace nových tenkých a ultra-tenkých
klientů.
Pokles cen se netýká jen cen počítačů, ale i periférií. Výrazný pokles ceny se projevil i u ve školách potřebných
dataprojektorů a síťových komponent. A v neposlední řadě musíme zmínit i zvýšení kapacity paměťových médií
spojený s neuvěřitelným poklesem ceny za jednotku kapacity. Jestliže před deseti lety se do škol dodávaly PC
s 20GB disky, dnes jsou běžné disky s kapacitou v řádu TB. A jestli se před deseti lety používaly diskety
s kapacitou 1,44 MB a 650MB CD-R disky, dnes jsou běžné USB flash disky s kapacitou v řádu desítek GB.
Dnešní běžné tablety i chytré telefony mají čtyřjádrové procesory s frekvencemi až 1.5 GHz, 2GB operační paměť
a 32-64 GB datové paměti. Srovnejme si jejich kapacitu s PC z Internetu do škol.
Poskytovatelé online služeb disponují obrovskou kapacitou výpočetního výkonu a datového prostoru, který je
nyní pronajímán nebo je nabízen i zdarma, především pro školy. Jestliže školní server dodávaný v Internetu do
škol měl disk s kapacitou 32 GB, ze kterých byla zhruba polovina dostupná učitelům a žákům, například
v bezplatné služba Google Apps pro školy má každý žák i učitel k dispozici 30 GB pro data a e-maily, k tomu škola
získá 100GB pro webové služby a prakticky neomezený prostor pro uložení dokumentů v interním formátu
Google Drive nebo obrázků a fotografií s velikostí do 2000 pixelů.
Pokud byly školy připojovány k Internetu linkou s kapacitou 64 kbps, dnes je běžně dostupné připojení ADSL
s kapacitou až 40 Mbps a v některých lokalitách se dá získat i připojení s kapacitou i přes 100 Mbps. Špičkové
připojení ve světě je dostupné i s kapacitou 1 Gbps. Mobilní připojení je přitom na řadě lokalit dostupné
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s kapacitou v řádu Mbps, většina území je pokryta připojenín v řádu desítek až stovek kbps. V řadě provozoven
je pak k dispozici bezplatné připojení pomocí wi-fi pro zákazníky a návštěvníky.

Statistiky o platformách
V roce 2012 se prodaly následující počty zařízení a zajímavá je prognóza Gartner pro rok 2013 (2012/2013):
● 351/339 milionu PC, notebooků a ultramobile PC,
● 113/197 milionu tabletů,
● 1.7/1.9 miliardy mobilních telefonů,
● 497/860 milionů zařízení s OS Android,
● 346/354 milionů zařízení s OS MS Windows,
● 213/293 milionů zařízení s iOS/Mac OS.
Tablety se ukazují jako vhodná platforma pro využití 1:1 ve školách. Ve světě se nyní setkáváme i s masivními
centrálními dodávkami v řadě zemí: v Malajsii se letos dodá žákům 1.7 milionu tabletů, levné školní tablety se
dodávají i v Indii, státní program je i v Jižní Koreji. V České republice bohužel projekt EU peníze školám začal
v době, kdy vhodné tablety na trhu nebyly a nebyl ani jasný trend. Zbývající prostředky z Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost v odhadovaném objemu 5-7 miliard Kč bohužel MŠMT zřejmě nevyužije,
za tuto částku se přitom mohli vybavit vhodnými tablety všichni žáci ZŠ i SŠ. Šancí je využití strategie BYOD (Bring
Your Own Device), který se uplatňuje stále více i ve firemní sféře.
Z výše uvedeného také vyplývá nutnost opuštění zaměření výuky na klasické PC s OS MS Windows
s kancelářským balíkem MS Office. Prvním krokem může být využití cloudových řešení, které jsou platformně
nezávislé a pracují v prohlížeči.

Přechod do cloudu
Využití cloudových služeb, tedy výpočetní a datové kapacity datových center, ke kterým se klienti připojují
prostřednictvím Internetu, je trendem, který zasáhl nejen individuální uživatele, ale i firmy všech velikostí včetně
nadnárodních korporací. Nemůže se samozřejmě vyhnout i školám, kterým je řada těchto běžně placených
služeb poskytována i bezplatně.
Poskytovatelů komplexních online služeb pro školy mnoho není. Jejich součástí pak jsou systémy pro správu
uživatelských účtů, ať už učitelů nebo žáků, a tyto služby jsou propojeny s internetovou doménou školy. Tyto
služby zpravidla obsahují všechny dílčí služby zmíněné v předchozí kapitole a zpravidla i mnohé další:
● Poštovní služby.
● Kalendářové služby.
● Datové úložiště.
● Online kancelářské balíky.
● Webové publikační služby.
Oba největší hráči na trhu, Microsoft a Google, nabízejí komplexní balíky bezplatných online služeb, které je ale
velmi obtížné srovnávat:
● Microsoft Office 365 pro školy, navazuje na dosud dostupné offline a serverové aplikace (MS Outlook,
MS Exchange, MS Office, MS SharePoint a další).
● Google Apps pro vzdělávání, vychází z osvědčených online služeb nabízených původně pro individuální
klienty (Gmail, Dokumenty, Kalendář, Disk, Skupiny Google a další),
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Musíme zdůraznit, že tyto služby jsou v rámci jednotlivých balíků provázány a umožňují práci i s mobilními
klienty, ať už se jedná o tablety nebo chytré telefony. Datová kapacita a zabezpečení těchto služeb jsou velmi
vysoké a jen těžko se jí dá konkurovat s využitím vlastního hardware a software.
Online služby pak nahrazují dosud používané aplikace pro osobní počítače. Změnil se i obchodní model, místo
krabicového software jsou nyní běžné bezplatně nabízené základní verze služeb, na které navazují rozšířené
služby za měsíční či roční poplatek, který je často výrazně nižší, než bývala cena podobných desktopových
aplikací. Online je větší konkurence a zároveň se zvýšily počty klientů o jeden i více řádů. To se týká i výukových
aplikací a služeb.
V této souvislosti se často používá termín Web 2.0 (doporučuji pro objasnění bakalářskou práci
http://zbiejczuk.com/web20/), který je charakterizovat následujícími atributy:
● Koncentrace dat.
● Změna komunikačního modelu – nástup many-to-many.
● Wiki systémy.
● Long Tail (dlouhý chvost).
● Reputační systémy.
● Web jako platforma.
● Mashup.

Sociální sítě ve výuce
Sociální sítě jsou fenoménem takzvaného Webu 2.0 z pohledu komunikačního modelu, jejichž možností pro
potřeby vzdělávání nejsou dosud využívány. Přitom ve firemním segmentu jsou již sociální sítě běžně používány
například pro komunikaci se zákazníky či pro reklamu a marketing. Kompetence pro tuto oblast budou tedy
určitě vítané.
Sociální sítě se nyní integrují v řadě online služeb a existuje řada implementací, kde spolu s komplexními balíky
jako Google Apps nahrazují klasické centralizované e-learningové systémy. Místo systémů na řízení výuku se
uplatňují osobní vzdělávací prostředí, které si žáci a studenti skládají sami podle svých potřeb.
Rozbor trendu přechodu od formálního k neformálnímu vzdělávání by ale už byl nad stanovený rozsah tohoto
článku.
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ICT jako pomůcka nebo škodná?
Marie Schindlerová
www.ppp-ostrava.cz
V období dětství je vstupní branou do světa využívání technologií pro dítě hra - už v raném dětství se děti
s pomocí her seznamují s ICT technikou a s jejími možnostmi. Začínají už v předškolním věku, kdy ještě nemají
plně vyvinutá kritická měřítka pro posouzení dobrého a špatného (důležitý je přístup rodičů, do jaké míry umožní
dětem používat počítače a další technologie).
V následném vývoji, hlavně postupně ve školách, se děti setkávají s hraním her on-line, záměrně využívají
internet, komunikují pomocí různých programů (ICQ, Skype), využívají sociální sítě (Facebook, Twitter), postupně
ovládají mobilní telefony, bezdrátovou komunikaci a další technologie. Tak se stávají „nezávislými“.
V kombinaci s nevyzrálostí osobnosti se tyto aktivity stávají nebezpečnou kombinací, pokud nedochází ke zpětné
vazbě a sebekontrole. Nekontrolované a časté používání technologií má přímý vliv na psychickou osobnost
člověka. Mohou se dále prohlubovat závislosti, potřeby, identifikace, které mohou mít za následek podstatně
hrozivější následky v podobě ztráty emoční roviny, reálného pohledu na svět, psychopatologických jevů. S těmito
vlivy se musejí umět vypořádat nejen rodiče, ale zejména také učitelé (děti stráví ve škole průměrně 13 let).
Úloha učitele ve škole při používání ICT je na stejné rovině jako úloha rodiče v domácím prostředí: důležitá
a nezastupitelná. Učitel má dítěti ukázat cestu s pravidly a na této cestě jej kontrolovat a vést, aby byla ICT pro
dítě „pomůckou“ a ne „škodnou“.
Nabízí se začít v tomto příspěvku tím, co v souvislosti s oblastí informačních a komunikačních technologií denně
slyšíme ze všech stran: expanze výpočetní techniky, možnost zjednodušení si práce, v dnešní době máme
možnosti, které by nás dříve ani nenapadly, ale také: všichni jsme závislí na počítačích, děti si neumějí hrát, lidé
přestávají mezi sebou komunikovat, ale taková je dnešní doba, pokrok se zrychluje každým dnem, využívejme
toho a zjednodušujme si práci, atd., atd.
Určitě nechci zpochybňovat plusy všech technologických vymožeností - opět se právem nabízí nekonečná řada
cenných výzkumů, aplikací, řešení a používání technologií, díky kterým máme jako společnost kvalitnější
podporu a možnosti již ve všech myslitelných oblastech. Ale jako každý celek má svá „plus, tak má i svá mínus.
Hranice používání ICT může být jasně daná jednoduchou formulací: využívat je tak, aby byly „pomůckou a ne
škodnou“.
V období dětství je vstupenkou do světa využívání technologií pro dítě hra - už v raném dětství se děti s pomocí
her seznamují s ICT technikou a s jejími možnostmi. Začínají už v předškolním věku, kdy ještě nemají plně
vyvinutá kritická měřítka pro posouzení dobrého a špatného. (Koucun,J./online/2010). Tady je velmi důležitý
přístup rodičů, do jaké míry umožní dětem používat počítače a další technologie. Tato důležitá úloha rodiče
roste přímo úměrně s věkem dítěte.
Na stejné rovině jako úloha rodiče v domácím prostředí je úloha učitele ve škole při používání ICT: důležitá
a nezastupitelná. Učitel má dítěti ukázat cestu s pravidly a na této cestě jej kontrolovat a vést, aby byla ICT pro
dítě „pomůckou“ a ne „škodnou“. Základní školní docházka je v našem státě povinná a absolvujeme ji všichni. Ve
škole průměrně strávíme 13 let a na základní škole jsou položeny pevné základy nejen veškerého dalšího
vzdělávání, ale současně také základy chování ve společnosti a celkového uplatnění v životě: pobyt dětí
v kolektivu u nich dále rozvíjí základy společenského chování, etiky, pracovní morálky, zodpovědnosti
a společenského uplatnění. Hlavní osobou ve škole v tomto procesu je učitel. Předává dětem ve vzdělávacím
procesu nejen učivo dané osnovami, ale předává jim část své osobnosti: postoje, přístup k práci, chování, vzory
v řešení situací v třídním kolektivu, apod.
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V domácím prostředí jako děti a dospívající a ve škole jako žáci a studenti se mladá generace setkává s hraním
her on-line, záměrně využívají internet, komunikují pomocí různých programů (ICQ, Skype), využívají sociální sítě
(Facebook, Twitter), postupně ovládají mobilní telefony, bezdrátovou komunikaci a další technologie. Tak se děti
stávají „nezávislými“. V kombinaci s nevyzrálostí osobnosti se tyto aktivity stávají nebezpečnou kombinací,
pokud nedochází ke zpětné vazbě a sebekontrole. (Koucun,J./online/2010)
Nekontrolované, neřízené a časté používání technologií ve školním věku dítěte má přímý vliv na celkovou
osobnost člověka. Je dokázán pokles nejen fyzické odolnosti, ale zejména psychické a psychosomatické obtíže
jsou udávány jako jedny z nejzávažnějších negativ působení ICT (vlivy na psychiku, duševní stavy a emoce).
Jako nejčastější výtka vůči používání ICT je nedostatek pohybu a vliv na fyzickou stavbu těla (nevhodné sezení,
nesprávné držení těla, nedostatek pohybu, rozvoj civilizačních nemocí). Pokud se toto omezování pohybu
nevyrovnává zdravým pohybem (pohybovat se celým tělem, protáhnout páteř přirozeným pohybem, chůzí,
během a hrou s kamarády – opravdovou hrou a ne virtuální, prostě sportovat a tím přirozeně udržovat fyziologii
těla v dobré kondici), poté je výtka směrem ke zhoršení fyzické stavby těla naprosto oprávněná, tělo si zvykne
velmi rychle na pohodlí a „vadne“, nemluvě o těle, které je ve vývoji. Ve škole má učitel oproti rodičům tu
výhodu, že vyučovací jednotka trvá 45 min a pak je pro žáka u PC „padla“ a má přestávku, ve které je alespoň
k minimálnímu pohybu přirozeně přinucen.
Dalšími riziky při využívání ICT je zátěž pro zrak. „Zrakový orgán je při práci na počítači namáhán mnohem více,
než při jakékoliv aktivitě" (slova MUDr. Břetislava Brožka CSc.). V dnešní době se již užívá pojmu tzv. počítačový
zrakový syndrom, který představuje napětí očí, slzení, únavu, potíže s ostřením, až po dvojité vidění a další
negativní vlivy. Jednou z náprav je tzv. „oční gymnastika“, dále tolik populární a v reklamě často uváděné kapky
na únavu očí,…atd. Ale rozumným pohledem neunaveným okem jsme opět u naší osobní volby a rozhodnutí:
rozpoznání naší hranice, kdy tomuto přemáhání zraku přece můžeme předejít tím, že u PC strávíme jen určitý
čas a dětem jej budeme hlídat, protože ony ty hranice nemají – ty tvoříme my - dospělí.
Ať je to pohyb nebo zrak, celkově je evidentní, že doba strávená u PC nejen dítě, ale každého “vysává“, je proto
žádoucí a přirozené tělu i hlavě poskytnout opak – jiný pohyb a jiný typ činnosti.
Z pohledu speciálního pedagoga a celkově mého pracoviště (pedagogicko-psychologická poradna) je apelující
negativní zátěž zejména v již zmiňované oblasti psychických a psychosomatických obtíží a dále hlavně
v oblastech komunikace a slovní zásoby a v oblasti sociální komunikace mezi kamarády, rodiči, učiteli.
Jsme svědky stupňujících se obtíží v běžném řečovém projevu: děti mají výrazněji oslabené komunikační
schopnosti a zhoršuje se slovní vyjadřování, slábne slovní zásoba, celkově slábne vzájemná komunikace.
Samozřejmě, že základ je v rodině, zejména kolik času rodič dítěti věnuje a komunikuje s ním, ale používání ICT
této oblasti nenapomáhá, tady je důležitý osobní, lidský přístup, slyšet mluvené slovo, reagovat, komunikovat.
Během pracovních návštěv na základních školách je radost sledovat děti ve výuce – učitel je vede k poznání,
k samostatnosti, otvírá cestu k novým vědomostem. Přímo nový start v aktivitách v hodině znamená používání
již téměř běžné pomůcky ve třídě – interaktivní tabule. Děti jsou nadšené, téměř bojují o získání úkolu, velice
rády pracují s touto pomůckou. Pedagogové připraví úkoly, dítě ani nemusí nic chystat, samotná práce je ale
většinou posunutí prstem, ťuk a klik a rychle sem s dalším barevným a zábavným úkolem. Ale tato populární
pomůcka by vůbec neměla být hlavní náplní ve vyučovací hodině. Děti si zvykají, že to jde rychle a hned a pokud
udělají chybu, tak se bleskem vymaže a pokračujeme dál. Ale kde se naučí pracovat soustředěně, klidně
a s vlastní korekcí chyby? Kde se naučí dávat pozor a pracovat hned napoprvé tak, aby dobře zvládli zadaný
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úkol? Vracíme se na začátek – tužka a papír. Díky procvičování grafomotorických dovedností dítě nejlépe trénuje
kombinaci hlava – oko – ruka, tímto procvičuje a hlídá si své výkony, učí se správnosti a vyhledávání chyb
a zejména pak vlastní opravě. Děti mají raději klik a pryč, pochopitelně, to je jednodušší, protože na papíře to
chce více soustředění a sebekontroly. Ale pokud nejsou dobře upevněny a zacvičeny písemné dovednosti,
grafický projev bude slabý téměř navždy. Domyslíme si už sami, kam vede rychlost a rychlé střídání činností
a hlavně neuvědomění si vlastní chyby. Proto opět stejné pravidlo: ICT ve výuce určitě ano, ale jako doplněk, ne
jako hlavní část výuky.
Děti umí technologie velmi dobře používat, ale kde je kniha? Děti si na své první vlastní knize ve škole – na
slabikáři - nastavují vztah ke knihám. Učí se je dále používat, starat se o ně, učí se později rozbory textů
a hledání významu příběhu. V současnosti děti umí velmi dobře, přesně a rychle „klikat“, ale přestávají umět
„držet“ knihu: pracovat s ní, orientovat se, samy vyhledávat to důležité. Tady se buduje základ pro budoucí vztah
ke knihám, k literatuře. Mládež nám na výtku, že málo čtou, reaguje odpovědí, že přece čtou na počítači, že tam
přečtou denně tolik, jako kdyby četli několik stran v knize. Ale to je velký omyl a velmi nebezpečné zdůvodnění.
Čtení textů v PC nelze srovnávat se souvislým čtením knih. Knihou získává člověk bohatost vyjadřování, trénuje
soustředění, pochopení, paměťové schopnosti, čtení je relaxující a zdravá volnočasová aktivita, díky čtení jsme
chytřejší, budeme vzdělanější, když si čteme knihu, naše představivost a kreativita tvoří v naší hlavě příběh,
rozšiřují náš rozhled. Knihy jsou jednou z nejstarších forem médií. Knihy nás mohou naučit, jak psát správně bez
gramatických chyb.
Ztráta komunikačních schopností se samozřejmě projevuje nejen mezi vrstevníky, ale i ve škole při interakci
učitel-žák. Pokud je v hodině hlavní náplň používání ICT, kdy je potom čas na komunikaci? Potom by tam ten
učitel nemusel být, jeho role ztrácí smysl. Vyučovací hodiny přímo určené jako práce s ICT mají své místo
v rozvrhu, ale měly by se týkat hlavně odborných technických škol, pro které je toto používání přípravou na
odborné budoucí povolání. Na ZŠ a zejména na prvním stupni by měly být zastoupeny minimálně – přimlouváme
se za základní upevňování a procvičování dovedností, které učitel jako profesionál připraví poutavě, chytře
a zábavně. Je přece zábavnější a záživnější si na strom sáhnout, než si jej najít na internetu, je lepší míchat barvy
a sledovat, co dělá voda a namočit si ruce, než si to technicky „vygooglovat“.
Ať se již na používání ICT podíváme jako na „pomůcku nebo jako na škodnou“, stále bychom si měli zachovat to,
co ve všech vývojových etapách lidské společnosti zůstává: zdravý nadhled a stát nohama na zemi. I v dnešní
(dané vývojem) přetechnizované době si můžeme určit a zachovat hranice, co a jak budeme využívat a předávat.
Učitelé jsou vzdělaní a zodpovědní lidé, kteří mají možnost předat dětem spoustu informací a formovat je
v jejich vývoji. Na školních srazech nevzpomínáme na technické pomůcky ve výuce, ale hlavně si vybavujeme
pocity v souvislosti s osobnostmi pedagogů, kteří nás školou vedli a co nám předali. Můžeme se vymlouvat na
dobu, na čas, na peníze, ale pokud nepředáme důležité a základní informace lidskosti další generaci, jen těžko
budeme mít ze svých životních aktivit radost a uspokojení.
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Jsou žáci českých středních škol digitálně kvalifikovaní?
Jiří Chábera
www.ecdl.cz
V tomto příspěvku se budeme zabývat problematikou toho, jak jsou žáci středních škol schopni efektivně využívat
ICT. Z dlouholetých výsledků testování ECDL lze vysledovat, s jakými počítačovými dovednostmi mají nejčastější
potíže a v čem jim tedy můžeme při výuce nejvíce pomoci. Zjištění nás jistě povedou k zamyšlení nad jejich
využitím pro plánováním obsahu výuky na příští školní rok.

DÁ SE MĚŘIT GRAMOTNOST?
Každý z nás má přirozenou tendenci hodnotit své okolí podle sebe. Ne vždy však tento postup vede
k objektivnímu zjištění skutečného stavu věci. Lidské vlastnosti typu hodný nebo zlý, milý či nepříjemný, schopný
či neschopný a další, jsou odrazem našeho myšlení, ve kterém velmi často hrají silnou roli především naše
znalosti, dovednosti či zkušenosti. Lidé jsou různí a špatně se škatulkují. Jak už to v každé společnosti bývá,
člověk je obklopen mnoha různými lidmi a ani v rodině nenajdete dva shodné jedince se stejnými schopnostmi či
dovednostmi. V profesním životě hrají většinou prim jiné, než rodinné vztahy, a tak se celkem běžně stává, že
profesní osud zaměstnance neovlivňují jeho schopnosti, dovednosti, představy a přání, ale hodnocení
nadřízeného. Každý z vás se do této situace dostal, každý se někdy cítil ukřivděný, každý měl a má svou
představu o pravdě.
Je vůbec možné lidi kolem sebe a jejich schopnosti objektivně posuzovat? Snazší je to určitě u tzv. „tvrdých“
znalostí a dovedností. Víš, nevíš…, umíš, neumíš…, a je to. Ale co takové nepříliš jasné pojmy, jako jsou
informační a finanční gramotnost nebo, a už jsme u toho, počítačová resp. digitální gramotnost? Zde určitě
nejde jen o tvrdé, ale ani jen o měkké dovednosti, ale spíše o soubor ne zcela ohraničených znalostí
a dovedností, pro něž je charakteristická spíše větší „šířka“ a menší „hloubka“. Je možné je využívat jak doma,
tak v zaměstnání a dokonce ani příliš nezáleží na tom v jakém zaměstnání. Někdy se tyto znalosti a dovednosti
nazývají „Přenositelné kompetence“.
Dá se takto nejasná věc vůbec nějak objektivně měřit? Ale ano, dá, i když jistě ne zcela exaktně. Jedním
z možných způsobů je nejprve poměrně přesně definovat, co musí člověk znát a umět, aby mohl být prohlášen
za gramotného. Kurikula, osnovy, vzdělávací plány, katalogy, sylaby…, nic z toho nebude nikdy dokonalé
a odborníci se budou vždy přít o to, zda něco nechybí nebo nepřebývá. I tak to ale neubírá věci na smyslu.
Jakmile se podaří definovat, co se má znát a co umět, pak je už trochu snazší ověřit, zda to člověk skutečně zná
a umí. Ověřování musí být pochopitelně standardizované, objektivní a nezávislé. Nekomplikované znalosti se
dají měřit například jednoduchými otázkami s volbou z několika možných odpovědí (notoricky známé volby a-bc-d). Měření praktických dovedností je ale obtížnější. K tomu je třeba poměrně hodně praktických úkolů napříč
více oblastmi, a to jak již bylo řečeno, zaměřených spíše do šířky než do hloubky. Pakliže tyto úvahy vztáhneme
na běžné využívání informačních a komunikačních technologií, pak už musí být jasné, co je a o čem je ECDL.

MEZINÁRODNÍ KLASIFIKACE POČÍTAČOVÝCH ZNALOSTÍ A DOVEDNOSTÍ
… (nejen) podle konceptu ECDL. Pojem „Počítačová gramotnost“ je nově nahrazován pojmy „Digitální
gramotnost“ a „Digitální kvalifikace“. Důvod je zřejmý. Počítačové technologie se již staly nedílnou součástí
mnoha dalších zařízení, se kterými se člověk setkává nejen v osobním životě, ale i v profesní praxi.
Digitální gramotnost nespočívá v technické znalosti konkrétního počítače, detailní znalosti Windows nebo toho
či onoho počítačového programu. Na první pohled to může vypadat divně, ale ani účetní rutinně obsluhující
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účetní program, ani obchodník denně komunikující elektronickou poštou, ale ani technik z IT oddělení nemusejí
být digitálně gramotní. Tito lidé mají obvykle velmi dobré, avšak jen úzce zaměřené, resp. selektivní znalosti
práce s počítačem. Digitálně gramotnému člověku je v zásadě jedno, v jakém prostředí a s jakými programy
pracuje. Vždy ví a očekává, že aplikace pro zpracování textu musí umět formátovat odstavce a tisknout, stejně
tak je mu jasné, že poštovní program musí být schopen odeslat přílohu a že někde v nabídkách tabulkového
procesoru určitě najde funkci pro automatický součet hodnot v tabulce. Digitálně gramotný člověk má ucelenou
a věcně správnou představu o tom, co dnešní moderní počítačové technologie dokážou, k čemu slouží, k čemu
se nehodí, ale také co je a co není při práci s počítačem bezpečné, kde jsou rizika práce s internetem, kde mají
počítače nezastupitelnou úlohu a co, jak rychle a jak efektivně je pravděpodobně možné s využitím moderních
ICT řešení dosáhnout.
Rozdíl mezi digitálně gramotným a digitálně kvalifikovaným člověkem pak spočívá zejména v šíři znalostí a dovedností, které
v případě digitální kvalifikace zasahují do oblastí typicky spojených s trhem práce, resp. s takovými dovednostmi, které jsou
na trhu práce dobře uplatnitelné.
Kompletní členění podle oblastí využití ICT, stejně tak jako mezinárodní Sylaby znalostí a dovedností, najdete například na
http://www.ecdl.cz/zakladni_moduly.php nebo http://www.ecdl.org.

KDO BY MĚL BÝT DIGITÁLNĚ GRAMOTNÝ A KDO DIGITÁLNĚ KVALIFIKOVANÝ?
Každým rokem využije ve světě principy konceptu ECDL pro ověření výsledků vzdělávání v oblasti počítačových
znalostí a dovedností více než 1 000 000 uživatelů informačních a komunikačních technologií. Za dobu existence
tohoto dnes již globálního konceptu skládalo zkoušky ECDL téměř 15 000 000 lidí. Mezi nimi nebyli jen žáci
a studenti všech typů a úrovní škol, ale také učitelé, zaměstnanci firem, úředníci veřejné správy…, vlastně
všichni, kdo větší či menší měrou využívají pro práci, zábavu i komunikaci prostředky ICT.
Z mezinárodního pohledu by měli být již žáci základních škol digitálně gramotní a v průběhu středoškolského
studia by měla většina z nich dosáhnout počítačových znalostí a dovedností na úrovni digitální kvalifikace. Jedině
tak budou žáci středních škol schopni následně navázat úspěšným studiem vysoké školy nebo se neztratit na
trhu práce. Jen na vysvětlenou…, digitálně kvalifikovaná osoba je zároveň digitálně gramotná, ale opačně to
neplatí.
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Proč by měli být všichni digitálně gramotní? Jednoduše řečeno, doba si to žádá. Informační a komunikační
technologie jsou všude kolem nás a jen málokdo má pravdu když tvrdí, že se ho to nijak netýká. Existují studie,
které došly k závěru, že v blízkém budoucnu se s počítačem ve svém profesním životě bude potkávat více než
90% z nás. Je zcela jedno, zda to bude 90 nebo 80%, podstatné je, že to není moudré ignorovat. Znalosti
a dovednosti v oblasti využívání informačních a komunikačních technologií již dávno nejsou doménou „ajťáků“…,
týkají každého z nás.

KOHO A PROČ JSME MĚŘILI?
S cílem vyvolat diskuzi a zamyšlení se nad možnými odpověďmi na otázky z úvodu tohoto článku, rozhodli jsme se změřit
počítačové znalosti a dovednosti žáků téměř stovky různých středních škol. Veškerá data použitá pro toto měření pochází
z národního informačního systému pro ECDL testování WASET, který je více než 13 let denně využíván mnoha desítkami
vzdělávacích společností, škol a institucí v České republice a na Slovensku. Tato data obsahují nejen oblasti ICT, ve kterých
byly testy provedeny, ale také zcela detailní informace o výsledcích praktických úkolů každé testované osoby až do úrovně
konkrétní znalosti a dovednosti. Zjednodušeně řečeno víme, zda Josef Novák, v červnu roku 2011, při zkoušce z práce
s textovým editorem (ECDL Sylabus pro modul M3) uměl či neuměl vložit správně obrázek do textu.
Předmětem zkoušek ECDL bylo zjištění stavu digitální gramotnosti, resp. digitální kvalifikace 1 822 žáků středních škol
různých druhů a zaměření, kteří skládali zkoušky ECDL v průběhu roku 2012. Závěrem byla sestavena tabulka s četností chyb
v konkrétních praktických úkolech, ze které je velmi snadno možné zjistit, s čím měli žáci největší potíže.

A JAK TO DOPADLO?
Oblasti znalostí a dovedností, ve kterých mají žáci středních škol největší potíže…
Byť to není z uvedené tabulky
zřejmé,
neznalosti
a nedostatečné
praktické
dovednosti žáků středních škol
významnou měrou odpovídají
oblastem, se kterými mají
potíže také jejich učitelé. Je
tedy zřejmé, kde by bylo
potřebné začít se zlepšováním
současného zjevně nedobrého
stavu.
Velmi naléhavě také hovoří
grafy znázorňující strukturu
digitální gramotnosti žáků,
kteří absolvovali ECDL zkoušky.
Více než 40% testovaných žáků
středních škol není ani
digitálně gramotných a jen
něco mále přes 30 % vyhovuje
mezinárodním
standardům
digitální kvalifikace a bude schopno potenciálně uspět na trhu práce.
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Systém Niqes jako systém pro tvorbu ŠVP
Kamil Melichárek
www.csicr.cz
Úvaha o dalším vyvíjeném systému Niqes – systému pro tvorbu ŠVP a hodnocení jeho naplňování (pro školy), pro
autoevaluaci školy pomocí nástrojů jinak používaných ČŠI, mimo jiné i v kontextu dat z jiných škol (anonymně)
a další funkčnosti.
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Aktuální trendy ve vzdělávacích technologiích
Ondřej Neumajer
www.neumajer.cz
Vývoj v českých školách je ovlivňován několika technologickými trendy, které stále významněji mění podobu
tuzemského regionálního školství. Příspěvek se snaží stručně přiblížit ty nejdůležitější z nich. Jedná se například
o vývoj v oblasti nových typů mobilních počítačů (ultrabooky, netbooky, tablety, chytré telefony), cloud
computing, fenomén využívání vlastních přístrojů žáků ve škole (BYOD), volně dostupné výukové zdroje,
převrácená výuka, masivní otevřené on-line kurzy (MOOC), digitální učební materiály (DUM), jejich úložiště,
soutěže učitelů o nejlepší projekt či DUM, osobní vzdělávací prostředí či elektronické učebnice. Příspěvek se
pokouší přiblížit stav permanentní změny, která je pro nejbližší vývoj jednou z mála jistot.

Jak se hodnotí vzdělávací inovace
Ondřej Neumajer
www.neumajer.cz
Napadlo Vás někdy, že by se inovace daly hodnotit, či dokonce měřit? Lze přehledně zobrazit, do jaké míry je
nějaká aktivita inovativní? Mají inovace ve vzdělávání nějaké stupně či gradace? Příspěvek představuje nástroj
poskytující hlubší vhled do povahy inovací, které ICT ve vzdělávání umožňují vytvářet a ilustruje to na dvou
konkrétních příkladech: evropské iniciativě eTwinning a českém SIPVZ.
Vzdělávání je oproti jiným oblastem spojeno jen s malým množstvím inovací. Často můžeme slyšet, že náš
vzdělávací systém se od toho marieterezovského příliš nezměnil. Proč tomu tak je pěkně shrnuje Ron Canuel,
ředitel Kanadské asociace pro vzdělávání (CAE), který spatřuje důvod nízkého množství inovací v nastavených
rámcích odpovědností ve školství [1]. Zaběhané systémy řízení školství neberou inovaci jako standard, který je
možné změřit. Proto vzdělávací systém tíhne více k oceňování poslušnosti, konformity a sebeuspokojení, než aby
upřednostňoval experimentování.
Na druhou stranu je slovo inovace termínem v posledních letech ve vzdělávání často frekventovaným. Když
procházím výstupy různých vzdělávacích projektů, často na něj narážím. Nebo alespoň jsou tak označeny žádosti
o financování takových projektů. Mnohdy ale nemám pocit, že k nějakým inovacím realizací projektu skutečně
dochází [2]. Natož, aby se jednalo o inovaci měřitelnou. Zkrátka, hodnotit inovace není jednoduché a mnoho lidí
si pod pojmem inovace představuje víceméně jakoukoli změnu.
Existují ale nástroje, které mají pomáhat inovacím porozumět anebo je přímo uplatňovat v praxi učitele.
Takovým nástrojem je např. model 21st Century Learning Design Rubrics [3], který je založen na výzkumném
zjištění, že mezi inovativními výukovými aktivitami ve výuce a osvojováním dovedností pro 21. století žáky
existuje silná korelace. Tento model využívá soubor uspořádaných indikátorů, jejichž plnění ilustruje dosažení či
osvojení vyšší úrovně dané dovednosti žáky. Jedná se o jeden z mála nástrojů, který není pouze teoretický a jeho
výsledky je možné využít přímo ve výuce. Jiný nástroj na hodnocení inovací se pokusím představit v následujícím
textu.

Nástroj pro měření inovací
Kampylis, Bocconi and Punie [4], [5] vytvořili na základě výzkumů prováděných Institutem pro perspektivní
technologické studie (IPTS) Společného výzkumného střediska (JRC) Evropské komise hodnotící nástroj, pomocí
kterého je možné hodnotit, porovnávat a zjednodušeně vizualizovat inovace ve vzdělávání založené na využívání
digitálních technologií. Tento nástroj poskytuje hlubší vhled do povahy inovací, které ICT ve vzdělávání umožňují
vytvářet. Jeho hlavním zaměřením jsou moderní způsoby vytváření informací, používání informací a následné
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budování znalostí, které jsou v kontrastu proti převládajícím způsobům, uplatňování ICT kdy jsou technologie
začleňovány do stávajících tradičních postupů. Právě skutečnosti, že technologie umožňují dělat věci jinak,
a dosahovat výsledků, kterých bychom bez nich dosáhnout nemohli, je připisován jeden z největších přínosů pro
vzdělávání a učení.
Inovace ve vzdělávání založené na využívání digitálních technologií jsou pomocí tohoto nástroje rozděleny
do pěti oblastí, z nichž každá pojmenovává tři průběžné stavy:
1. Povaha inovace (průběžná, zásadní, průlomová)
Popisuje úrovně probíhajících změn od zavádění některých nových prvků – průběžná inovace, přes mezní
počet inovačních prvků, které znamenají zásadní inovaci, až k hluboké a komplexní změně, tzv. průlomové
inovaci.
2. Etapa zavádění (pilotní fáze, průběžné ladění, hlavní proud)
Popisuje postupné etapy zavádění inovace do pedagogické praxe, a to od omezeného použití v pilotní fázi,
přes vychytávání chyb a průběžné ladění, až k vrcholnému okamžiku, kdy je inovace zaváděna hlavním
proudem učitelů.
3. Zeměpisný dosah inovace (regionální, národní, mezinárodní)
Popisuje šíření inovace z hlediska zeměpisného výskytu z uzavřeného regionálního prostředí, přes
celonárodní rozsah, až k inovacím uplatňovaným v mezinárodním měřítku.
4. Rozsah změn (postupy, organizační změny, systémová reforma)
Popisuje rozsah inovací od prvotního ovlivňování dílčích kroků a postupů ve školách, přes zavádění nových
služeb a organizačních změn až k zásadní systémové reformě.
5. Cílová skupina (jednotlivci, skupina, množství zainteresovaných stran)
Popisuje cílové skupiny, které jsou inovací dotčeny a ovlivněny. Nejdříve se jedná o jednotlivce, následuje
konkrétní skupina či komunita aktérů a v nejvyšší fázi se jedná o velké množství různých zainteresovaných
stran.
Výhodou tohoto nástroje je možnost přehledně zobrazit popisovanou inovativní aktivitu pomocí tzv.
paprskového grafu v podobě připomínající pavoučí síť. Hodnota aktuálního stavu v každé z pěti oblastí pavoučí
sítě je nominální, nikoli diskrétní, může tedy nabývat libovolných hodnot, nejen stavů konkrétně pojmenovaných
(např. inovace průběžná, zásadní, průlomová) a měla by zachycovat vývoj a pokrok v dané oblasti.

Příklad eTwinningu
Výše uvedený teoretický rámec nástroje se nejlépe ilustruje na příkladech. V Česku můžeme jako vhodný příklad
využít mezinárodně známý a odborníky uznávaný eTwinning, blíže viz http://www.etwinning.cz/. Jedná
se o aktivitu iniciovanou Evropskou komisí a ministerstvy školství evropských zemí (European Schoolnet, EUN),
která podporuje mezinárodní spolupráci škol na dálku prostřednictvím ICT, a která je zdarma dostupná všem
učitelům a školám v ČR. eTwinning je považován odborníky za úspěšnou aktivitu, která může přispívat
k modernizaci vzdělávání.
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Každý učitel se může zaregistrovat na eTwinningovém portálu (http://www.etwinning.net/), vybrat si
partnerskou školu, se kterou chce vytvářet mezinárodní projekt a pro jeho realizaci využívat množství on-line
nástrojů jako je interní poštovní účet, osobní stránka učitelů a žáků, dětský koutek, sborovna, chat, fórum, blog,
galerie obrázků a videí, kalendář, úložiště dokumentů. Tento prostor je přístupný pod heslem, mají do něj
přístup pouze stanovení členové partnerských škol, a tudíž se jedná o bezpečné on-line prostředí. Aktuální
situace této iniciativy je zachycena výzkumníky na grafu č. 1.
Povaha inovace: eTwinning byl spuštěn v roce 2005 jako průběžná inovace, díky velké oblibě se postupně
vyvinul v inovaci zásadní, umožňující unikátní možnosti spolupráce mezi školami napříč Evropou.
Etapa zavádění: Do dnešního dne využilo eTwinning přes 200 tis. učitelů ze 32 zemí a je považován za dobře
fungující síť pro učitelskou komunitu zajišťující podporu svým uživatelům. Přesto zaujímá stále především učitele
inovátory, do povědomí hlavního pedagogického proudu se zatím nedostal.
Zeměpisný dosah
inovace:
eTwinning
je
od svého začátku
mezinárodní
aktivitou,
ale
omezenou pouze
na státy
EU.
Plánem Evropské
komise je rozšířit
jej i mimo Evropu.
Rozsah
změn:
Využívání
Graf 1: Charakteristika iniciativy eTwinning
eTwinningu
přináší u zapojených učitelů změny pedagogické praxe, ve školách pak i organizační změny, nejedná se ale
o změny revoluční.
Cílová skupina: Tak, jak byl eTwinning postaven, oslovuje konkrétní učitele mateřských, základních a středních
škol. K dnešnímu dni se do něj zapojilo 2 631 českých škol a 5 077 učitelů. Evropská komise má zájem v blízké
budoucnosti otevřít eTwinningové nástroje také pro studenty a umožnit jim navázat mezinárodní spolupráci
se studenty ze zahraničí.

Příklad SIPVZ
Koncepce schválená vládou v roce 2010 s názvem Státní informační politika ve vzdělávání je spíše známa pod
zkratkou SIPVZ, případně pod nesprávným označením jednoho z jejích projektů Internet do škol, aneb Indoš.
Tato dosud pro české regionální školství historicky největší cílená a plánovaná podpora státu v oblasti ICT byla
fakticky ukončena v roce 2006. Připomeňme si, že celá SIPVZ byla rozdělena na tři hlavní projekty: PI –
Informační gramotnost, tedy především známé vzdělávání učitelů v kurzech Z, P0, P volitelné a vzdělávání ICT
metodiků, PII – Vzdělávací software a informační zdroje známý především Evaluačním webem shromažďujícím
recenze výukového software, které bylo možné za dotační finance do škol pořizovat a projektem PIII –
Informační a komunikační infrastruktura (již zmíněný Indoš), ve kterém ve svém prvopočátku nesmiřitelně
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rozdělil generální dodavatel školy na zelené a červené, tedy na ty, které byly, resp. nebyly vybaveny počítačovou
učebnou. Tento projekt také umožnil hromadně připojit školy k internetu.
Ačkoli byla realizace SIPVZ spojena z hlediska realizace s problémy, chybami a zpočátku i závanem korupce,
postupně se jí podařilo zásadněji změnit vlastní realizační procesy a ve svém důsledku byl její přínos pro školy
znatelný a to nejen po materiální stránce. Situace projektu SIPVZ ohodnocen autorem článku je zachycena
na grafu č. 2.
Povaha inovace: V porovnání s jinými aktivitami v oblasti vzdělávání mělo SIPVZ vlastní plán a strategii, která
se dotýkala více oblastí podpory ICT ve vzdělávání, viz programy PI až PIII výše. Ačkoli se jednalo o komplexnější
přístup k realizaci, možnosti technologií byly využity jen do jisté míry. Za hlavní důvod lze považovat především
nepropojenost s kurikulární reformou, která ve stejné době vznikala. Proto se jedná spíše o zásadnější, v žádném
případě ale nikoli o průlomovou inovaci.
Etapa zavádění: SIPVZ se dotkla téměř všech škol regionálního školství, zasáhla hlavní proud učitelů, bohužel ale
bez pilotního ověření a tudíž ne příliš citlivě. Většina učitelů se vzdělávala v této oblasti a měla možnost pracovat
v počítačových učebnách se vzdělávacím softwarem a internetem, aktivní školy mohly vytvářet vlastní školní
projekty.
Zeměpisný dosah inovace: Již z názvu je zřejmé, že se jednalo o státní koncepci realizovanou plošně na celém
území ČR. Provázanost s aktivitami v zahraničí mohla SIPVZ prospět, nestalo se tak ale.
Rozsah změn: Změny, které ve školách díky SIPVZ probíhaly, sice ovlivnily některé pedagogické postupy
ve školách, technologie se poprvé takto plošně dostaly do mnoha škol a v některých případech i iniciovaly další
následné změny, nepropojenost s realizací připravovaného dvouúrovňového kurikula a neprovázání s dotačními
tituly ESF ale znemožnilo
realizaci systémové reformy.
Cílová skupina: Do realizace
SIPVZ se zapojovali učitelé
jakožto aktéři vzdělávání,
školy jakožto realizátoři
projektů a příjemci nových
technologií.
Rozsáhlejší
zapojení dalších aktérů ale
neproběhlo. Zcela stranou
zůstaly firmy a ve větší míře
i nevládní, neziskové a státní
organizace.¨
Graf 2: Charakteristika SIPVZ

Shrnutí
Představený nástroj pro zachycení vhledu do povahy inovací, které ICT ve vzdělávání umožňují vytvářet, je
založen na existujících modelech a klasifikacích inovací. Dva konkrétní příklady iniciativ v oblasti ICT
ve vzdělávání, tedy eTwinning a SIPVZ ilustrují, jak lze jednotlivé iniciativy tímto nástrojem klasifikovat
a vizualizovat. Je nutné mít na zřeteli charakter tohoto nástroje, který používá spojité hodnoty veličin, které jsou
založeny především na analytických schopnostech a odborném vhledu výzkumníka provádějícího klasifikaci.
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Budoucnost vzdělávacích technologií
Bořivoj Brdička
spomocnik.rvp.cz
Právě vrcholí kampaň Česko mluví o vzdělávání. Je proto logické tematické zaměření mého příspěvku této
skutečnosti přizpůsobit. Cílem našeho zájmu by proto měl být příští vývoj našeho školství. Musíme se chtě nechtě
snažit zorientovat ve vývojových trendech, které výukové procesy v současné době nejvíce ovlivňují. Budu-li se
držet všeobecně uznávaného Horizon Reportu, patří k vůbec nejaktuálnějším tématům Masivně otevřené online
kurzy (MOOC) a Analýza výukových výsledků (Learning analytics) – viz 10 let Horizon Reportů. O MOOC se
v poslední době mluví již možná až moc (Velký MOOC boom pokračuje), a tak se tentokrát soustředím především
na možnosti využití velkých dat zaznamenávajících informace o výukových výsledcích žáků a rizika s tím spojená.
Právě vrcholí kampaň Česko mluví o vzdělávání. Je proto logické tematické zaměření mého příspěvku pro
moravskoslezskou krajskou konferenci ICT ve výuce této skutečnosti přizpůsobit. Máme-li mluvit o příštím vývoji
našeho školství, musíme se chtě nechtě snažit zorientovat ve vývojových trendech, které výukové procesy
v současné době nejvíce ovlivňují.
Mluvíme-li o kampani Česko mluví o vzdělávání, dovolím si nejprve připomenout článek, který jsem napsal
speciálně pro tuto akci a nazval Jak by mělo Česko mluvit o budoucnosti. Shrnuje hlavní směry současného
chápání budoucího vývoje školství prostřednictvím tří studií – OECD, FutureLab a KnowledgeWorks. Obsah
prvních dvou je rozebrán nejen ve zmiňovaném článku, ale i v (zatím) posledním dílu mého video-seriálu
Technologie ve škole 21. století – 5. Budoucnost vzdělávacích technologií.
Nemá smysl sdělovat to, co si může každý pustit nebo přečíst, a tak se zaměříme na něco trochu jiného. Budu-li
se držet všeobecně uznávaného Horizon Reportu (viz 10 let Horizon Reportů), patří k vůbec nejaktuálnějším
tématům ovlivňující budoucnost vzdělávacích technologií Masivně otevřené online kurzy (MOOC) a Analýza
výukových výsledků (Learning analytics). O MOOC se v poslední době mluví již možná až moc (Velký MOOC
boom pokračuje), a tak se tentokrát soustředím především na možnosti využití velkých dat zpracovávajících
informace o výukových výsledcích žáků a rizika s tím spojená.
S odvoláním na dříve publikované texty si jako základ dovolím použít informace aktuálně získané na webu
odboru vzdělávacích technologií (Office of Educational Technology) amerického federálního ministerstva školství
(U.S. Department of Education neboli Ed.gov). Vypovídají sice hlavně o aktuálním dění ve Spojených státech, ale
je skoro jisté, že budou brzy mít významný vliv též na vývoj u nás.

Learning Registry
Office of Educational Technology pod vedením Caren Cator realizuje 4 velké projekty. Všechny jsou výstupem
Národního plánu pro vzdělávací technologie (National Education Technology Plan), který byl schválen na začátku
roku 2010 (viz Nová radikální transformace amerického školství). Jedním z nich je Learning Registry, jenž má
přímou souvislost s tím, o co se pokoušíme i my zde v Evropě. Jeho ekvivalentem je služba LRE European
Schoolnet (viz DUMy za evropské peníze).
Cílem je vytvořit nadstavbu existujících úložišť výukových objektů, jež by všechny propojovala a umožňovala
vyhledávání na základě zadaných parametrů z jednoho místa. Mimochodem právě toto bylo v rámci našeho
projektu EU peníze školám trestuhodně zanedbáno. Přestože vzniklo velké množství domácích výukových
objektů (tzv. DUMů), celkový přehled neexistuje a jediné úložiště DUM.RVP.CZ, které je napojeno na LRE, není
na centrální úrovni po skončení projektu Metodika II vůbec podporováno. LRE je přitom dnes již spolu s mnoha
dalšími úložišti z celého světa propojeno i s americkým Learning Registry. Rychle se blíží doba, kdy skutečně
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bude možné vyvinout takové služby, jež budou schopné vyhledat všechny použitelné výukové objekty bez
ohledu na to, kde se v globálním online světě nacházejí.
Bohužel ale musím konstatovat, že nám se tento vývoj zatím asi vyhne. Většina našich DUMů vytvořených
v rámci EU peníze školám zůstane pro učitele, přestože musí být povinně zveřejněny, ve skutečnosti
nedohledatelná. Proto je třeba situaci urychleně řešit. Pokud by snad měl být za tímto účelem realizován další
projekt za několik stovek milionů, musí v jeho rámci být prioritně požadována návaznost na další za veřejné
peníze realizované volně dostupné výstupy. To, že nikoho na řídící úrovni tento zřejmý požadavek nenapadne,
jasně svědčí o kvalitě řízení resortu v nedávné minulosti.
Zatímco my jsme se zatím nedopracovali ani na elementární úroveň koordinace sběru dat o existujících
digitálních učebních materiálech, vyspělé země postoupily výrazně dále. Learning Registry rozšířil rozsah
evidovaných informací o objektech tak, že ukládá nejen tzv. metadata, jež popisují vlastnosti objektu (předmět,
téma, ročník, typ, jazyk apod.), ale zavádí též novou kategorii informací – tzv. paradata. Jedná se o údaje
umožňující uživatelům udělat si obrázek o využitelnosti objektu – kolikrát byl použit, jak ho uživatelé hodnotí
apod. Pokud by např. všech 273 tisíc objektů evidovaných na LRE bylo vybaveno paradaty, ukázalo by se v plné
nahotě, kolik z nich je ve skutečnosti opravdu použitelných. Tady někde můžeme začít sledovat to, jak si Ed.gov
představuje průkaznost úspěšnosti využití státních prostředků. V této věci však jde ještě mnohem dál.

Analýza velkých dat
Příkladem služby, na níž si můžeme ukázat současný vývoj v oblasti využití velkých dat ve školství, je inBloom.
Jedná se o systém evidence dat, který je koncipován tak, aby mohl být integrován do libovolné výukové aplikace.
Je kompatibilní s Learning Registry, to znamená, že je připraven poskytovat paradata o výukových objektech
v jeho rámci použitých. Ale jde mnohem dále. Ukládá a žákům, učitelům i nadřízeným orgánům poskytuje též
data o tom, jakých výsledků při práci s objekty i jinými aplikacemi každý uživatel dosahuje. Právě toto otevírá
pole pro skutečnou analýzu výukových výsledků, jak jsme o ní informovali již více než před rokem (Vize daty
řízeného školství).
Video demonstrující možnosti systému inBloom slibuje, že po jeho aplikaci bude mít učitel k dispozici nástroj
umožňující mu průběžně sledovat výsledky žáků podobně, jako je tomu např. v Khan Academy (viz Khan
Academy a „převrácená“ třída). Rozdíl je však v tom, že zde může učitel mezi výukové zdroje zařadit mnohem
širší paletu materiálů, aplikací či projektů v rámci výuky realizovaných. Podmínkou je jen ochota tvůrců
použitých nástrojů integrovat zrovna tento systém do svého produktu.
Snad je zřejmé, že zde je úloha centrálních orgánů nezastupitelná. Je nutné stanovit pravidla hry, standardy pro
výměnu dat a hlavně právní rámec pro zacházení s osobními daty žáků. Cesta, po níž jsme se vydali třeba zrovna
my tím, že DUMy vytvořené za peníze daňových poplatníků skončily na několika různých serverech soukromých
firem ve školství podnikajících, které samy od sebe spolupracovat nebudou, by mohla v okamžiku, kdy se budou
zaznamenávat data s výukovými výsledky žáků, vést k daleko větším škodám. Pro příklad nemusíme chodit
daleko. Podívejme se na jeden skutečný případ ze současnosti.
Mediální magnát Rupert Murdoch má zájem vydělat na školství. Nejprve koupil firmu Wireless Generation, jež se
zabývala poskytováním služeb v oblasti online vzdělávání. Tu posléze začlenil do společnosti Amplify, která již
poskytuje daleko komplexnější služby. Nedávno začala nabízet nový produkt Amplify Tablet, jenž je podle všeho
zatím nejdokonalejším výukovým zařízením připraveným na zpracování velkých dat. Nad běžným operačním
systémem (Android) existuje nadstavba předávající data do centra, dovolující personalizované řízení výuky.
Učitel může každému žákovi předložit jedinečný výběr výukových aktivit, dostává průběžně informace, co dělal,
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jakých výsledků dosáhl, a podle toho zase upravuje osobní výukový plán přímo v žákovském tabletu. Celý systém
je připraven tak, že umožňuje centrálně ukládat veškeré informace o činnosti uživatelů.
Nechtěl bych se stavět do role kritika schopností takových technických zázraků současnosti. Rozhodně si ale
musíme být vědomi toho, že pokud podobný systém začneme používat, stávají se všechna data s výukovými
výsledky našich žáků ve skutečnosti majetkem firmy, kterou vlastní někdo, kdo je znám tím, že je schopen osobní
informace zneužít ke svému prospěchu (viz aféra deníku Sun s odposlechy telefonů známých osobností v létě
2011).
Během posledních 2 let se stalo vyvíjení výukových aplikací velmi oblíbenou náplní činnosti mnoha začínajících
firem (startup) nejen v USA. Celá řada investorů pro ně zakládá tzv. inkubátory, které těm, jejichž nápad se zdá
být nosný, umožňují jeho realizaci a vstup na trh. V důsledku toho můžeme s jistotou očekávat, že bude rozvoj
výukových aplikací využívajících prostředí internetu velmi rychle pokračovat. Je věcí státu, aby se snažil tento
vývoj alespoň koordinovat.

Přístup založený na průkaznosti výsledků
Z výše jmenovaných 4 projektů Office of Educational
Technology hned 3 nějak souvisí s vytvářením rámce pro
spolupráci vývojářů výukových aplikací (typicky ze soukromého
sektoru), výzkumníků (typicky z vysokých škol) a učitelů. Kromě
Learning Registry je to Education Innovation Clusters, který se
snaží přímo vyhledávat a podporovat případy vývoje nových
výukových postupů využívající digitální technologie, v nichž
dochází k přímé spolupráci všech 3 jmenovaných složek
(schéma na obrázku).
Za mnohem zajímavější považuji další iniciativu Ed.gov, a sice Evidence Framework. Jedná se o snahu teoreticky
zdůvodnit a popsat, jak by aktivity vedoucí k vývoji kvalitních inovativních výukových postupů měly správně
vypadat. Za tím účelem byla vytvořena skupina 16 špičkových expertů a vědců z různých vědecko-výzkumných
pracovišť (osobně znám pouze Chrise Dede z Harvardu – viz Zapomeňte! vzkazuje Dede). Výstupem práce této
skupiny je nedávno publikovaná studie nazvaná Posilování průkaznosti kvality výukových postupů v digitálním
světě (Expanding Evidence Approaches for Learning in a Digital World). Považuji ji za jeden z nejkvalitnějších
aktuálních materiálů umožňujících správné pochopení toho, jak by měly být procesy vývoje moderních
výukových metod využívajících technologie řízeny. Podívejme se nejprve na výběr hlavních doporučení:
 Potřeba zkrácení cyklu vývoje výukových aplikací využívajících digitální technologie.


Podpora spolupráce vývojářů, výzkumníků a učitelů (interdisciplinární týmy) - např. spojení univerzit
s čelnými učiteli, startupy apod. (propojení s Education Innovation Clusters).



Zavedení nových interdisciplinárních studijních programů.



Orientace výukových aktivit na hlubší porozumění, komplexní řešení problémů a chápání souvislostí
(musí být reflektováno standardy).



Aplikace nejnovějších výsledků pedagogického výzkumu s důrazem na nekognitivní (měkké) složky
kompetencí pro 21. st.
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Podpora volně dostupných výukových zdrojů.



Zavádění aplikací schopných ukládat a sdílet data (splňující podmínky definované standardy) – nutno
zajistit jejich zákonnou ochranu (propojení s Learning Registry).

Studie všechny své návrhy dokumentuje na praktických příkladech. Třeba potřebu zkrácení cyklu vývoje
výukových aplikací ukazuje na vlastním ministerském portálu What Works Clearinghouse, který patří
americkému Výzkumnému ústavu pedagogickému (Institute of Educational Sciences). Jedná se o archiv evidující
dle požadavků zákona No Child Left Behind prezidenta Bushe z roku 2001 úspěšnost výukových postupů
vzniklých s využitím finanční podpory (grantu) Ed.gov (viz Evaluace inovativních aplikací vzdělávacích technologií
nejen v USA). Databáze obsahuje 45 tradičním výzkumem ověřovaných metod aplikujících technologie.
U 26 z nich je výsledek pozitivní, tj. metoda je dle závěrů přínosná. Vtip je v tom, že z těchto 26 celkem 7 využívá
dnes již neexistující technologické nástroje. Nutnost zkrácení vývojového cyklu tak, aby doporučované postupy
byly aktuální, je tedy zřejmá. Přímo zásadní otázkou však je, jak při zapojení všech 3 doporučených složek ve
stávajících podmínkách značného zájmu komerčních subjektů o podnikání v oblasti školství toto zkrácení zajistit.

Nové výzkumné metody
Studie konstatuje, že tradiční výzkumné metody založené na porovnávání výsledků náhodně vybírané
experimentální a kontrolní skupiny (Randomized controlled trial) jsou, dokonce i při zajištění skutečně
náhodného výběru, tam, kde existují velká data, vlastně překonané. Podobnost s koncem teorií Chrise
Andersona, o němž jsme informovali již v roce 2009 (Jaká je budoucnost pedagogického výzkumu?), není
náhodná. Velká data odbourávají tu fázi výzkumu, při níž se zjišťují výsledky aplikace nějakého nového postupu.
Cyklus vývoje je proto možné zkrátit. Ukažme si to na příkladu Khan Academy.
Dejme tomu, že vývojáři připraví nový modul s cvičením, které má nahradit stávající. Experiment ověřující
vlastnosti toho nového lze v online prostředí s 50 tisíci aktivními uživateli realizovat docela jednoduše tak, že je
práce s novým modulem náhodně přiřazena jen části uživatelů. Na datech pak lze okamžitě sledovat, které
z obou skupin se daří plnit výukové cíle lépe. Jedná se o metodu nazvanou A/B testing převzatou od vývojářů
webu. Určitou nevýhodou je jen to, že ji lze použít pouze v těch případech, kdy se postup A od postupu B
principiálně neliší.
Hlavní výzkumnou metodou doporučovanou studií je Design-based implementation research Williama R.
Penuela z University of Colorado. Jedná se o takový způsob navrhování inovativních výukových postupů, u něhož
je ověřování přímo integrováno do vývoje. Postup trochu připomíná rapid prototyping ve výrobě. Při navrhování
nových výukových postupů to pak může vypadat například tak, že se v rámci spolupráce tvůrce nového
technologického nástroje spojí s didaktikem, který mu pomůže sladit jeho funkci s aktuálním vývojem
pedagogiky (třeba realizovat výše poptávané hlubší porozumění a orientaci na nekognitivní složky kompetencí).
Do procesu jsou však ihned zapojeni i učitelé, kteří vznikající nástroj okamžitě ověřují nejlépe v odlišných
podmínkách. Zkoušejí nastavovat různé parametry a sbírají data ověřující výsledky. Je zřejmé, že při aplikaci
systému, který sběr dat bude mít již v sobě integrován, bude vše mnohem jednodušší.

Závěr
Pokud někomu z vás Design-based implementation research připomíná zakotvený akční výzkum, který nám před
časem doporučoval Ira David Socol (Problémy standardizace podle Socola), je na správné stopě. V jeho případě
se jednalo o zvláštní případ, kdy učitel plní roli všech 3 subjektů - je nejen učitelem, ale zároveň i tvůrcem
inovativního postupu a výzkumníkem.
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Ta skutečnost, že něco velmi podobného dnes doporučuje americké federální ministerstvo školství, je podle
mého názoru velmi povzbudivá. Zrovna Socol totiž patří k těm pokrokovým učitelům, kteří se nedokážou smířit
se statickou představou standardů a plošným testováním v té podobě, jak ho do nedávna prosazoval právě
Ed.gov. Zcela nově dynamicky chápaný proces, v němž jsou používána velká data především jako okamžitá
zpětná vazba pro žáky samotné a učitele, je velmi přijatelným posunem zohledňujícím zájmy všech zúčastněných
skupin, včetně řídících orgánů. Stěžejním problémem přitom i nadále zůstává naše schopnost určit, jakou část
výukových cílů je schopna ta která analýza výukových výsledků obsáhnout. Přestože se jistě dostaneme dál, než
při stávajícím plošném testování v klíčových bodech studia, ke 100 % budeme mít i tak pořád dost daleko.
Zbývá zajistit, aby byl zkrácený cyklus vývoje dotažen až k tomu, že budou nové ověřené metody skutečně
zaváděny do praxe. To znamená, že se musí dostat až k těm, kteří je budou plošně aplikovat. Zde je na místě si
ještě připomenout Hippelovu teorii technologických inovací, která pracuje s tzv. čelnými uživateli. Jsou to ti,
kteří jsou nejlépe obeznámeni s aktuálním vývojem svého oboru, jako první nové postupy přizpůsobují svým
potřebám a zavádějí je. Pro ně i pro všechny další platí především to, že musí být co nejrychleji o nových
postupech informováni.
A tak jsme se nakonec propracovali i k poslednímu čtvrtému projektu Office of Educational Technology
nazvanému Connected Educators. Musím přiznat, že já osobně problematiku jím řešenou považuji za vůbec
nejdůležitější. Tentokrát se k ní již nedostaneme, ale vrátíme se k ní určitě zase někdy příště. Když tak si pusťte
alespoň jedno ukázkové video. S úspěchem se v rámci Connected Educators účastnilo soutěže učitelů
zdůvodňujících důležitost online spojení s kolegy. Mohlo by klidně být mottem veškeré mé výuky na UK Praha,
PedF - PLP Connected Learner - Eric Moccio

Zdroj
U.S. Department of Education - Expanding Evidence Approaches for Learning in a Digital World, 2013
http://www.ed.gov/edblogs/technology/files/2013/02/Expanding-Evidence-Approaches.pdf
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GEBOL – způsob spolupráce mezi studenty a malými a středními podniky
Kateřina Nevřalová
www.euro-face.cz
Cílem projektu GEBOL je vytvořit prostor pro spolupráci studentů a podnikatelů v oblasti tvorby webových
stránek a umožnit studentům získat praktickou zkušenost a zároveň prokázat své znalosti a dovednosti ve tvorbě
vlastního projektu. Výstupy studentů jsou následně hodnoceny v již implementovaném systému hodnocení INGOT
certifikáty různých úrovní dle náročnosti předvedených výstupů. Součástí projektu je i školení učitelů pro role
hodnotitelů INGOT a šíření informací o možnostech jednoduché tvorby webu, např. s pomocí nástrojů Google pro
podnikatele. Projekt je ve druhém roce své realizace a představuje své výstupy, mezi které patří především
příručka pro hodnocení, práce studentů, případové studie.

Akci pro Vás připravuje Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum,
Nový Jičín, příspěvková organizace; www.kvic.cz; icemsk@kvic.cz; 595538023; Štefánikova 7, 741 01 Nový Jičín

Digitální fotografie a finále soutěže ORIGIN
Dagmar Kocichová
www.hladnov.cz
V tomto workshopu budete mít možnost posoudit spolu s odbornou porotou soutěžní snímky učitelů
Moravskoslezského kraje. Součástí programu bude také workshop věnovaný digitální fotografii, ve kterém nás
pan Kylar z firmy ZONER seznámí se světem digitální fotografie.

Do finále postupují:
Bulawová Iveta, SPŠS, Havířov
Foltová Vlasta, ZŠ Nový Jičín, Komenského 68, Nový Jičín
Hajná Regína, ZŠ Město Albrechtice
Kijonková Barbara, Gymnázium, Frýdlant na Ostravicí
Lacinová Alena, Gymnázium Hladnov a Jazyková škola, Ostrava
Matúš Zdeněk, Mendelova střední škola, Nový Jičín
Stuchlíková Hana, SPŠCHG Ostrava
Štěpán Jiří, ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123

Tablet jako pomůcka učitele
Martin Vonášek
www.hladnov.cz
V současné době zažívají tablety svůj boom. Díky tomu se také více dostávají do školského prostředí. V rámci
tohoto workshopu se seznámíte jak se systémem android, tak o multiplatformní aplikace, které by mohly být ve
výuce využitelné.

Zdroje výukových materiálů a informací
Zbyněk Šostý
www.1zsfm.cz
V tomto workshopu si projdete aktuální přehled oblíbených www, kde pedagog najde inspiraci nejen pro tvorbu
DUM, ale i možnost přímého využití ve výuce. Zmíněny budou rovněž vlastní poznatky lektora s využitím ICT ve
výuce, novinkách při vkládání videí na http://www.youtube.com/ a aktuálních galeriích SMART Notebook.

Využívání Chromebooků a Google Apps ve školní praxi
Radovan Jansa
www.gnj.cz
V první části worskhopu se seznámíte s Chromebooky firmy Samsung, které si budete moci v praxi vyzkoušet.
Dozvíte se rovněž aktuální podmínky pro zakoupení Chromebooků a možné slevy pro školství. Druhá část
workshopu bude zaměřena na příklady efektivního využívání online aplikací Google Apps ve výuce a pro řízení
školy. Vyzkoušíte si také celou řadu novinek, které se v posledních měsících odehrály v Google aplikacích včetně
příkladů jejich praktického využití ve škole.
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Digitální měřící souprava při výuce témat z oblasti elektřiny a magnetismu
Jiří Černohorský
www.gmct.cz
Jedná se o workshop, ve kterém si budete moci na pěti pracovištích vyzkoušet pět různých experimentů
využitelných při výuce témat z oblasti elektřiny a magnetismu na SŠ a druhém stupni ZŠ. Pro srovnání a Vám
představíme novou digitální měřící soupravu NeuLog, na které zároveň bude jeden z pokusů předveden.

Individuální konzultace k licencování produktů Microsoft
Kateřina Klumplerová
www.kvic.cz
V rámci celého dne se navíc můžete poradit ohledně nejefektivnějšího licencování software Microsoft pro Vaši
školu. Máte možnost seznámit se s aktuálními způsoby nákupu produktů Microsoft pro školy, především
s multilicenčními programy pro školy Microsoft OVS ES a Microsoft EES.
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