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TJvod 
Struktura jako předmět vědního bádání je pojem významově široký. Chápaná 
obecně jako uspořádání prvků podle jejich vzájemných vztahů (Bertalanffy, 
1976) se projevuje v různých podobách a formách téměř v každé kognitivní 
činnosti člověka. Jako takovou se jí pak z různých úhlů pohledu a na různém 
stupni abstrakce zabývá řada vědních oborů či jejich směrů. Profesor Milan Ma-
reš přisuzuje studiu struktur klíčovou roli při rozvíjení matematického myšlení, 
když říká, že jádro matematiky je „v tom, že se člověk vyzná ve strukturách 
a ve vztazích, které se někdy, ale ne vždy, mohou vyjádřit čísly. Vyznat se ve 
strukturách a ve vztazích, to je dovednost, kterou by měl disponovat každý, 
a lidstvo pro ni zatím nevynalezlo lepší trenažér, než je matematika" (Mareš, 
2006, s. 57-58). 

Tato práce vychází z přesvědčení, že schopnost pracovat se strukturami je 
v souladu s uvedeným citátem součástí klíčových kompetencí každého jedince 
soudobé společnosti (Beiz - Siegrist, 2001, s. 13). Její dosahování se pak (ve-
dle dalších) stává cílem výchovně-vzdělávacího působení či edukace na obecné 
úrovni a nikoliv pouze (jak by mohlo z uvedeného citátu vyplývat) v oblas-
tech matematiky. Konstrukt schopnosti pracovat se strukturami můžeme tedy 
považovat za předmět bádání na poli pedagogickém v souladu s vymezením 
pedagogiky jako vědy zabývající se mimo jinými konstrukty edukační reality 
(Průcha, 2002, s. 33). V předkládané práci budou pojmy struktura a schopnost 
manipulovat, zacházet či pracovat se strukturami nahlíženy z pozice didaktiky 
informační výchovy jako jedné z pedagogických disciplín. 

Práce zavádí teoretický koncept kompetence manipulovat se strukturami 
a zkoumá její pozici v systému kompetencí, jež dohromady tvoří komplex nazý-
vaný informační gramotnost (Behrens, 1994; Rambousek, 2005). Konkrétněji 
se zabývá vybranými formami struktur dat, informací a znalostí, s nimiž se se-
tkáváme v informačně-technologických předmětech vzdělávání a pokouší se za-
střešit řadu těchto různorodých oblastí pod sjednocující teoretický rámec. Mezi 
oblasti či koncepty úzce související s popisovaným modelem kompetence zachá-
zet se strukturami práce řadí zejména ty, které vycházejí ze stávajícího obsahu 
učiva informačně-technologických předmětů a v jejichž povaze se uspořádání 
prvků projevuje zcela zjevně. Do této skupiny tak spadá např. problematika 
zpracování strukturovaného elektronického textu, hypertextových dokumentů 
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a dalších formátů založených na značkovacích jazycích, problematika kalku-

látorů pracujících nad dvourozměrnou tabulkovou strukturou či otázka mo-

delování databázových a informačních systémů, algoritmizace a softwarového 

inženýrství. Radě těchto témat vyučovaných jako součást informační techno-

logie je v odborné literatuře, učebnicích a metodických příručkách věnován 

adekvátní prostor už na úrovni základního a středního školství, i když některé 

z nich jsou komplexněji řešeny až na úrovni vysokoškolských skript s různou 

mírou propedeutického základu na nižších stupních vzdělávání. 

Z pohledu didaktického je v kontextu této práce zásadní zejména fakt, 

že tato témata bývají vyučována jako oddělené tematické celky odpovídající 

konkrétním softwarovým produktům bez výrazného metodického sjednocují-

cího činitele. V práci navrhované pojetí struktury jakožto fenoménu, jenž se 

v různých podobách prolíná těmito oblastmi zpracovávání informací, tak před-

stavuje právě takový sjednocující didaktický prvek stojící za myšlenkovými 

operacemi, ke kterým dochází při práci s informacemi v různých situacích. Pro 

zdůraznění stálosti podstaty těchto operací, tj . manipulace s jistou formou 

strukturované informace, byl v raných fázích výzkumu tento prvek označován 

jako invariantní činitel informační výchovy (Mudrák, 2004a,b, 2005b). 

V řadě modelů rozvíjení informační gramotnosti (např. Eisenberg - Ber-

kowitz, 1990; Kuhlthau, 1993; Pitts et al., 1995) jsou vedle dovedností ovládat 

stávající programové vybavení uváděny zejména schopnosti zacházet efektivně 

s informacemi v obecnější rovině. V popsaných procesech zpracovávání in-

formací od fáze formulace informační potřeby, přes fázi získávání, organizace, 

využití a následné evaluace informace, hrají právě v otázkách uspořádávání na-

lezených dat a z nich vytěžených informací důležitou roli techniky grafického 

znázorňování strukturovaných diagramů. V této souvislosti se hovoří o tzv. 

grafických organizátorech či znalostním mapováním, přičemž je teoreticky po-

psána a v praxi používána řada technik, jak pomocí těchto diagramů vizualizo-

vat struktury informací a znalostí. Edukační přínos a potenciál těchto technik 

těží z faktu, že konstrukce takových znalostních map vyžaduje od jejich tvůrce 

- nejčastěji žáka - provádět řadu netriviálních kognitivních operací nad struk-

turou svých poznatků. Empirickým výzkumem je doloženo, že identifikování 

klíčových pojmů, jejich uspořádávání do struktur a precizní pojmenovávání 

vztahů má na žákovy kognitivní procesy aktivizující účinek a přispívá ke kva-

litě jeho učení. I tyto techniky práce s informacemi lze považovat za součást 
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siřeji pojaté informační výchovy a mají úzký vztah ke studované kompetenci 

manipulovat se strukturami. 
Výzkumná práce byla pojata jako analýza samotného fenoménu struktury 

jakožto činitele společného řadě činností, s nimiž se v informační výchově, 
případně při práci s informačními a komunikačními technologiemi setkáváme. 
Práce sleduje charakteristické vlastnosti obecné struktury a strukturace dat, 
informací a znalostí jak z hlediska příslušejících kognitivních operací potřeb-
ných pro manipulaci se strukturami (tedy z hlediska kognitivního, resp. psy-
chodidaktického), tak z hlediska specifik zpracovávání struktur pomocí soudo-
bého technického vybavení (tedy v důsledku z hlediska metodického). Vzhle-
dem k tomuto širšímu pojetí a analytickému přístupu k problematice se jedná 
o j)ráci převážně teoretickou. Důraz byl však kladen na možnost přímé aplikace 
zjištěných závěrů do vzdělávací politiky i praxe. 

Kompetence manipulovat se strukturami je v práci pojata jako souhrn ko-
gnitivních dovedností umožňujících jedinci vnímat uspořádání prvků daného 
systému a provádět nad tímto uspořádáním nezbytné myšlenkové operace ve-
doucí k řešení komplexnějších problémů či uspokojení informačních potřeb. 
Za součást těchto dovedností je chápána schopnost vizualizovat, resp. graficky 
znázorňovat uvědomované struktury, provádět dekompozici větších celků na 
dílčí prvky a zaznamenávat struktury a nad nimi prováděné operace pomocí 
příslušného formálního aparátu. Mezi systémy prvků, jež jsou v této práci 
uvažovány, patří vybrané oblasti práce s daty, informacemi a znalostmi. 

Nosným výzkumným problémem, jímž se práce podrobněji zabývá, je 
otázka, zda lze kompetenci pro manipulaci se strukturami rozvíjet pomocí 
technik grafického znázorňování struktur pojmů, které jsou známy pod ozna-
čením grafické organizátory či znalostní mapy. Práce vychází z předpokladu, že 
zařazování technik znalostního mapování do edukačních procesů rozvíjí obec-
nější kognitivní dovednosti (např. volit vhodné pojmenování konceptu, zařadit 
daný pojem do struktury znalostí, graficky znázornit uspořádání a vztahy mezi 
vybranými pojmy či prvky, navrhnout a graficky znázornit postup řešení pro-
blému), které jsou následně použitelné v jiných situacích, při nichž jedinec 
pracuje s daty, informacemi a znalostmi. 

Práce především usiluje o rozkrytí problematiky související s principy za-
cházení se strukturovanými daty, informacemi a znalostmi při řešení problémů 
informační povahy. Na základě teoretických analýz a empirických šetření se 
práce snaží odhalit postavení schopností manipulovat se strukturami v rnode-
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lech lidské mysli a učení a v informační výchově, jak je realizována na českých 
školách. 

Práce je rozdělena na část úvodní, teoretickou a empirickou. V úvodní části 
jsou vymezeny základní pojmy, výzkumné otázky, problém a nosné hypotézy. 
V části teoretické je fenomén struktury analyzován z pohledu psychologic-
kého (orientovaného převážně kognitivně), pedagogického, resp. didaktického 
a nakonec informačně-technologického. Posláním teoretické části je naznačit 
šíři studovaného fenoménu v různých souvislostech a vybudovat zázemí pro 
formulaci konceptu kompetence pro manipulaci se strukturami v informační 
výchově. V části empirické je popsána trojice výzkumných šetření realizova-
ných v rámci doktorského projektu. První šetření mapuje pojetí informační 
výchovy v českých školách se zřetelem k dovednostem a tematickým celkům, 
které souvisejí s navrženým konstruktem kompetence pro manipulaci se struk-
turami. Druhé empirické šetření je v zájmu dosažení vyššího stupně konkre-
tizace obecných teoretických úvah a konceptů úžeji orientováno na možnost 
transferu dílčích dovedností v rámci navržené kompetence z oblasti techniky 
pojmového mapování do oblasti návrhu databázových modelů. V důsledku se 
tedy zabývá možností propedeutického využití techniky grafického znázorňo-
vání struktur pojmů pro výuku databází. Třetí empirické šetření se zabývá 
případovou studií zařazení techniky pojmového mapování do výuky na dru-
hém stupni základního školství z pohledu vyučujícího. 

Práce dospívá k rozpracování modelu kompetence manipulovat se struktu-
rami. Jsou identifikovány jeho základní komponenty a rozkryty některé sou-
vislosti a dopady aplikací modelu do vzdělávání v oblasti ICT. Model před-
stavuje zastřešující koncept, ve kterém jsou sjednoceny znalosti, schopnosti 
a dovednosti potřebné pro manipulace se strukturami odvozenými od tvarové 
podobnosti či prostorového uspořádání a se strukturami, které reprezentují 
konceptuální souvislosti mezi verbálně uchopitelnými pojmy. V empirické části 
je model ověřován cestou odhalování dílčích aspektů výuky zaměřené na roz-
víjení schopností a dovedností manipulovat se strukturami. 
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Část I 

P ř e d m ě t v ý z k u m u 
Disertační práce se vztahuje k problematice didaktiky informační výchovy, pe-
dagogické vědy zabývající se vzděláváním v oblasti ICT. Informační výchova je 
dále v textu charakterizována jako výchovně-vzdělávací proces rozvíjení infor-
mační gramotnosti, ucelené soustavy znalostí, schopností a dovedností potřeb-
ných pro vyhledávání, zpracovávání a prezentaci informací. Před samotným 
vymezením výzkumného problému je vedle pojmu informační výchova vyme-
zeno pojetí dalších klíčových konceptů, na jejichž významovém poli je nakonec 
vystavěn model kompetence manipulovat se strukturami dat, informací a zna-
lostí jako teoretický rámec zastřešující řadu schopností, jež se uplatňují při 
práci s informacemi. 

1 Charakteristika výchozích p o j m ů 

Konceptuální východiska práce tvoří zejména pojem struktury ve vztahu ke 

klíčovým kompetencím, informační gramotnosti a informační výchovy. 

1.1 Struktura a její reprezentace 

Pojem struktury a její reprezentace tvoří stěžejní oblast práce a jako tako-

vému je jeho vymezení a popisu věnován prostor zejména v teoretické části 

(str.37 a dále). Pojem struktura je v teoretické části práce nahlížen ve třech 

základních rovinách. (1) Struktura je nejprve zkoumána z pohledu psychologic-

kého, zejména z úhlu kognitivní psychodidaktiky, tj . jako fenomén, s nímž pra-

cuje řada kognitivních modelů lidské mysli, lidského učení a osvojování si zna-

lostí. (2) Struktura je dále analyzována jako obecný faktor ovlivňující výuku, 

zejména v otázce uspořádání obsahu učiva. (3) Nakonec je struktura předsta-

vena jako element informační výchovy z hlediska informačně-technologického 

jako přirozená vlastnost dat a informací. 

Pojem reprezentace struktury je v práci chápán na jedné straně v užším 

smyslu ve vztahu k soudobé odborné terminologii (např. mentální reprezentace 

poznatků), na druhé straně v širším smyslu jako obecný mechanismus znázor-

nění vlastnosti uspořádání (např. grafická reprezentace databázového modelu). 
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Obecně práce vychází z pojetí struktury jako abstraktního fenoménu, jenž 
se projevuje v uspořádání soustavy prvků z libovolně dané množiny. Uspo-
řádání dané výčtem prvků a deskripcí vztahů mezi nimi je fundamentální 
vlastností každého systému1 (François, 1999). Systém je možno popsat jako 
jednotu struktury (statická komponenta systému) a funkce (dynamická kom-
ponenta) a studium struktur tak historicky tvořilo nedílnou součást vědeckého 
bádání na poli obecné teorie systémů (Bertalanffy, 1976). Pojem struktury je 
přirozeně reflektován i v aplikacích obecné teorie systémů do oblasti výchovy 
a vzdělávání, např. systémové pedagogice (Blížkovský, 1997). 

V kontextu práce se pojetí struktury jakožto ústředního pojmu zužuje do 
prostoru vymezeného soustavami kognitivních činností, při nichž dochází ke 
zpracovávání dat, informací a znalostí. Toto významové zúžení stále pone-
chává struktuře statut přirozené vlastnosti organizovaných souborů dat, infor-
mací i znalostí, která je logicky reflektována charakterem kognitivních operací, 
které doprovázejí transformace uvedených souborů. Adekvátně tomuto pojetí 
se práce zabývá různými typy reprezentací struktur a specifiky manipulací 
s nimi. 

Struktura je tedy chápána jako jedna z fundamentálních vlastností každého 
systému dat, informací či znalostí, která se může se projevovat v řadě svých 
reprezentací. Z důvodu potřeby ještě větší operacionalizace se práce zaměřila 
zejména na schopnosti a dovednosti jedinců manipulovat s grafickými repre-
zentacemi struktur, jakými jsou např. diagramy, schémata, symboly, pojmové 
mapy a další. 

1.2 Kompetence 

V posledních letech se pedagogická činnost u nás i ve světě stále více opírá 
o koncepci rozvíjení tzv. klíčových kompetencí (key competencies). Obecně 
jsou klíčové kompetence chápány jako takové výsledky výchovy a vzdělávání, 
které nevycházejí pouze ze specifik jednotlivých předmětů či oblastí, ale dotý-
kají se univerzálnějších znalostí, schopností, dovedností a postojů, které jsou 
potřebné v běžném životě a které jsou využitelné v mnoha životních i pra-
covních situacích (VÚP, 2007). „Klíčové kompetence zahrnují schopnosti, do-
vednosti, postoje, hodnoty a další charakteristiky osobnosti, které umožňují 

'Systém, z řeckého a v a r i a - to, co je složené, seskupené v celek; spojení, skupina, 
složenina; soustava, skladba, celek, (státní aj.) zřízení. 
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člověku jednat adekvátně a efektivně v různých pracovních a životních situa-
cích." (Beiz - Siegrist, 2001, s. 13). Koncept byl nejprve rozpracován v oblasti 
vzdělávání dospělých jako reakce na potřebu řešit vzrůstající problémy s ne-
zaměstnaností jako společenským jevem. Stále více se však ukazuje, že tento 
nový přístup ke vzdělávání musí být uplatňován na všech typech škol. 

Formování konceptu klíčových kompetencí bylo zpočátku ovlivněno rozdíl-
ným pojetím zástupců vzdělávací a zaměstnavatelské sféry (Jezberová et al., 
2007, s. 6). Neshoda panovala v otázce, zda chápat tyto kompetence jako klí-
čové pro výkon konkrétního povolání či nikoliv. Modely klíčových kompetencí 
specificky vztahovaných k výkonu určitého povolání bývaly vytvářeny na za-
kázku firem, které se touto cestou pokoušely zefektivnit profesní přípravu svých 
zaměstnanců. Toto pojetí klíčových kompetencí převažovalo zejména v Ně-
mecku a dlouhodobě se projevovalo i v německé pedagogice. Takto pojaté 
klíčové kompetence popsal poprvé Mertens (1974). Pod pojmem „klíčové kva-
lifikace" popsal takové prvky vzdělávání, nadřazené jiným vzdělávacím cílům, 
které jsou klíčové především proto, že pomáhají lidem vyrovnávat se skuteč-
ností, usnadňují rozvoj dalšího poznání a zvládání nároků na flexibilitu ve 
světě práce. Ve svém článku se se svým konceptem klíčových kompetencí při-
hlásil k jistému kognitivně-teoretickému přístupu orientovanému na jednání. 
Ve světě jednání (tj. mezilidské interakce) je primárně vyžadován člověk se 
svou kognitivitou, tzn. se svou schopností poznávat, myslet a řešit problémy. 
Kognice v tomto pojetí označuje „schopnost pojmenovat jednotlivé fenomény 
a události, uspořádat je podle určitých hledisek, rozeznat jejich vzájemné sou-
vislosti, postihnout zákonitosti jejich výskytu, tzn. dělat prognózy, dávat pozor 
na chyby ve vlastním poznávacím procesu a umět je uplatněním reflexivního 
postoje odstranit" (Beiz - Siegrist, 2001, s. 27). V závislosti na tomto po-
jetí předložil Martens následující seznam klíčových kompetencí2: (1) Základní 
kompetence - základní myšlenkové operace jako předpoklad kognitivního zvlá-
dání nejrůznějších situací a požadavků; (2) Horizontální kompetence - Získávat 
informace, porozumět jim, zpracovávat je a chápat jejich specifičnost; (3) Roz-
šiřující prvky - základní vědomosti v rovině fundamentálních kulturních tech-
nik (např. početní operace) a znalostí důležitých pro určité povolání (např. 
technika měření, ochrana práce, zacházení s nářadím); (4) Dobové faktory -
doplňovat mezery ve znalostech vzhledem k novým poznatkům. 

2cit. dle Beiz - Siegrist (2001, s. 28) 
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Původní přístupy vedoucí k identifikaci klíčových kompetencí byly zalo-
ženy na pojetí kompetencí jako komplexu schopností uplatnit se v dynamic-
kých podmínkách světa práce. „Při dnešních rychlých změnách v profesním 
světě musí být [... ] profesně specifické jednání neustále modifikováno, oživo-
váno, obohacováno, nebo nahrazováno novými prvky." (Belz - Siegrist, 2001, 
s. 28). Trvalou hodnotu v procesu těchto změn představují právě klíčové kom-
petence. Tradiční schéma založené na práci podle pokynů přechází ve schéma 
samostatné práce, jejíž cíle jsou dány neurčitě či rámcově. Od jedince se pak 
předpokládá schopnost cílový stav převádět na posloupnost kroků, schopnost 
realizovat jednotlivé činnosti, schopnost analyzovat vzniklé chyby a schopnost 
nalézat řešení, jak problémy odstranit. To vše často při práci v týmech a při ře-
šení netriviálních, komplexních úloh. Identifikace klíčových kompetencí je pak 
založena na analýze předpokládaných činností jedinců v 21. století. Takto jsou 
např. identifikovány systémová kompetence (umožňuje uplatnění ve velkých 
podnicích s členitou organizační strukturou), týmová kompetence (schopnost 
pracovat v týmu), formální kompetence (schopnost myslet v souvislostech), 
technická kompetence, ekologická kompetence a další (Belz - Siegrist, 2001, 
s. 28-31). 

Se zřetelem na pokrok v oblasti ICT jsou uváděny i tzv. technologické kom-
petence, které je nutno chápat jako víc než „kompetenci obsluhovat". Tech-
nické vzdělávání podle tohoto pojetí zahrnuje: (1) Orientační vědomosti - za-
hrnující historický pohled, zprostředkují vědomosti o genezi, zrodu techniky; 
(2) Znalost faktů - je chápána nesprávně, je-li kladena naroveň pouhému shro-
mažďování podrobných znalostí. Protože detaily, jednotlivé poznatky, rychle 
zastarávají, je ve vzdělávacím procesu důležité, aby se „práce zaměřila na to, 
co má širší platnost" (Passens - Schöll, 1990)3, aby tak bylo možno vybudo-
vat kognitivní struktury a „vnitřní modely" ; (3) Znalost struktur - obsahuje 
vědomosti o důležitých otázkách organizace práce se zřetelem na práci vyhovu-
jící lidem; (4) Umění úsudku - je zaměřeno na adekvátní používání pracovních 
prostředků, například počítačů. Cílem je schopnost vnímat, že některé nástroje 
aktivují, doplňují, posilují schopnost člověka jednat a pracovat, místo aby pře-
kážely, a ověřit, že tomu tak je; (5) Znalost vyhodnocování a přenášení - má 
pomoci jednotlivci odhadnout šance a rizika použití techniky vzhledem ke spo-

3cit. dle Belz - Siegrist (2001, s. 32) 
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lečenským důsledkům a souvislostem a pouze soukromý nebo profesní pohled 

přitom rozšířit na prostor politický (Negt, 1990)4. 

V anglosaské pedagogice se v souvislosti s klíčovými kompetencemi usi-

lovalo spíše o vymezení široce využitelných kompetencí, které mají rozsáhlý 

transfer. Jsou obecně požadovány při výkonu téměř jakéhokoliv povolání i v mi-

mopracovním životě. Jejich účelem je podporovat adaptabilitu člověka a jeho 

celkovou schopnost být zaměstnán. Označovány byly celou řadou termínů 

(např. core skills, key skills, transversal skills, cross-curricullar skills apod.). 

V průběhu 90. let se v zahraničních systémech vzdělávání toto obsahově širší 

pojetí klíčových kompetencí stále více prosazovalo zejména v kontextu s uplat-

ňováním konceptu celoživotního učení (Jezberová et al., 2007, s. 7). Jako pří-

klad takovéto koncepce lze uvést výčet klíčových kompetencí známý jako Mayer 

Committee Report (Mayer, 1992). Za klíčové kompetence jsou v této zprávě 

považovány: (1) získávání, analýza a organizace informací, (2) předávání myšle-

nek a informací, (3) plánování a organizace pracovních aktivit, (4) spolupráce 

s ostatními a práce v týmu, (5) používání systémových postupů a metod, 

(6) zvládnutí logických úvah a strategií řešení problémů a (7) schopnost vyu-

žívat technická zařízení. Dnešní pojetí fenoménu klíčových kompetencí je tedy 

obsahově široké a při podrobnějším rozpracování je různými autory i institu-

cemi pojímáno různě, nicméně s řadou společných znaků. 

Národní program rozvoje vzdělávání v České republice (tzv. Bílá kniha) 

hovoří o orientaci na klíčové dovednosti jako o jednom ze strategických cílů 

proměny a vývoje vzdělávacího soustavy. Mezi klíčové kompetence jsou zahr-

nuty „schopnosti, dovednosti, postoje, hodnoty a další charakteristiky osob-

nosti, které umožňují člověku jednat adekvátně a efektivně v různých pra-

covních a životních situacích" (MŠMT, 2001, s. 51). Jejich cílené rozvíjení 

se dle tohoto dokumentu neobejde bez změny stylu výuky na školách, pro-

tože „kompetence jsou založeny na aktivitách, nikoliv pouze na vědomostech" 

(tamtéž). Mezi klíčové kompetence Bílá kniha řadí např. schopnost komuni-

kace, rozvoj schopnosti učit se, sociální kompetence, řešení problémů či práci 

s informačními technologiemi. Podrobné vymezení klíčových kompetencí a po-

žadovanou úroveň jejich osvojení mají vymezovat a postupně konkretizovat 

státní program rozvoje vzdělávání (tzv. národní kurikulum), rámcové vzdělá-

vací programy (RVP) a školní vzdělávací programy (SVP). Při jejich tvorbě 

má být respektována i nová orientace vzdělávání na „zvládnutí metod, jak se 
4cit. dle Belz - Siegrist (2001, s. 32) 



učit, jak využívat nové informační a komunikační technologie, jak se vyhnout 
zahlcení povrchními informacemi, ale naučit se informace zpracovávat, měnit 
je ve znalosti a aplikovat, umět kriticky myslet a hodnotit" (MŠMT, 2001, 
s. 38) 

V RVP pro základní vzdělávání jsou klíčové kompetence definovány jako 
„souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro 
osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti. Jejich výběr a pojetí vy-
chází z hodnot obecně přijímaných ve společnosti a z obecně sdílených představ 
0 tom, které kompetence jedince přispívají k jeho vzdělávání, spokojenému 
a úspěšnému životu a k posilování funkcí občanské společnosti" (VÚP, 2005, 
s. 14). Model klíčových kompetencí v RVP pro základní vzdělávání obsahuje 
následující oblasti kompetencí: (1) kompetence k učení, (2) kompetence k ře-
šení problémů, (3) kompetence komunikativní, (4) kompetence sociální a per-
sonální, (5) kompetence občanská a (6) kompetence pracovní. Každá z těchto 
oblastí je konkretizována výčtem cílových požadavků na žáka. Podobné pojetí 
1 klasifikaci oblastí kompetencí najdeme i v RVP pro gymnaziální vzdělávání 
(VÚP, 2006, s. 8) s tím, že je vynechána oblast kompetencí pracovních. 

V oblasti středního odborného vzdělávání vymezil klíčové kompetence stan-
dard SSOV (1997, s. 35). Jsou chápány jako dovednosti charakterizované širo-
kým transferem a dlouhodobou využitelností při praktickém uplatnění, směřo-
váním ke zvýšení míry adaptability člověka na rychlé změny vnějšího prostředí 
a pouze nepřímou vazbou k určitému konkrétnímu obsahu vzdělání. Model defi-
nuje pět oblastí klíčových dovedností: (1) komunikativní dovednosti, (2) perso-
nální a interpersonální dovednosti, (3) dovednosti řešit problémy a problémové 
situace, (4) numerické aplikace, (5) dovednosti využívat informační technologie 
a pracovat s informacemi. 

V novém pojetí RVP pro střední odborné vzdělávání (pracovní verze platné 
od srpna 2006) klíčové kompetence „představují soubor vědomostí, dovedností, 
schopností, postojů a hodnot, které jsou důležité pro osobní rozvoj jedince, 
jeho aktivní zapojení do společnosti, budoucí uplatnění v pracovním i mimo-
pracovním životě i pro další vzdělávání" (Jezberová et al., 2007, s. 20). Předlo-
žený model definuje následující oblasti klíčových kompetencí: (1) kompetence 
k učení, (2) kompetence k řešení problémů, (3) komunikativní kompetence, 
(4) personální a sociální kompetence, (5) občanské kompetence a kulturní po-
vědomí, (6) kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám, 
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(7) matematické kompetence a (8) kompetence využívat prostředky informač-

ních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi. 

Komparace oblastí klíčových kompetencí v systému RVP je uvedena v ta-
bulce 1. 

Základní vzdělávání Gymnaziá lní vzdělávání Střední odborné vzdělávání 

kompetence k učení kompetence k učení kompetence k učení 

kompetence k řešení problémů kompetence k řešení problémů kompetence k řešení problémů 

kompetence komunikativní kompetence komunikativní kompetence komunikativní 

kompetence sociální 
a personální 

kompetence sociální 
a personální 

kompetence sociální 
a personální 

kompetence občanská kompetence občanská občanské kompetence a kulturní 
povědomí 

kompetence pracovní kompetence k pracovnímu 
uplatnění a podnikatelským 
aktivitám 

I matematické kompetence 

kompetence využívat 
prostředky informačních 
a komunikačních technologií 
a pracovat s informacemi 

Tabulka 1: Komparace oblastí klíčových kompetencí v rámcových vzdělávacích 
programech vzdělávací soustavy ČR 

V souvislosti s informačními a komunikačními technologiemi je možno se-
tkat se též s pojmem informační kompetence (information competence). Vý-
znamově se jedná o termín, který integrujícím způsobem zastřešuje pojmy kni-
hovní gramotnost (library literacy), počítačovou gramotnost (computer lite-
ra cy), mediální gramotnost (media literacy), technologickou gramotnost (tech-
nological literacy), etické postoje, kritické myšlení a komunikační dovednosti 
(CLRIT, 1995). Svým způsobem se tedy jedná o šířeji chápanou informační 
gramotnost (viz s. 14). 

Společným rysem klíčových kompetencí v pojetí různých autorů je fakt, 
ze přesahují hranice jednotlivých oborů. Samy o sobě jsou „obsahově neut-
rální, neboť jsou použitelné na libovolný obsah. Jejich zprostředkování je však 
vždy nutně vázáno na konkrétní obsah." (Belz - Siegrist, 2001, s. 27). Klíčové 
kompetence tedy není možné rozvíjet (zprostředkovávat) přímo, ale pouze pro-
střednictvím rozvíjením dílčích schopností, z nichž jsou složeny, a jejich vzájem-
ným propojováním do kvalitativně vyšších osobnostních charakteristik. Toto 
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Obrázek 1: Zjednodušené pojetí komplexu kompetencí jako sumace dílčích po-
znatků, dovedností, znalostí a schopností 

základní uspořádání komplexu kompetencí jako sumace dílčích poznatků, do-
vedností, znalostí a schopností ilustruje obrázek 1 (dle Belz - Siegrist, 2001, 
s. 169). 

Osvojování kompetencí probíhá vždy v konkrétních kontextech, v konkrét-

ních pedagogických situacích. Výsledný produkt těchto dílčích pedagogických 

zásahů však musí tuto svou závislost na kontextu a obsahu překročit, má-li 

být právem nazýván kompetencí. Na jejich rozvíjení v podmínkách školy na-

víc participuje více oblastí vzdělávání. Ze své povahy nemohou být klíčové 

kompetence většinou rozvíjeny v samostatném předmětu. Tato situace klade 

Před učitele i oborové didaktiky nové problémy, zejména v otázkách vhodného 

členění a organizace učiva dané hodiny, předmětu či celé vzdělávací oblasti. 

Je zřejmé, že naplnění těchto nových cílů vzdělávání, které se má soustře-

ďovat na rozvíjení klíčových kompetencí, je v souladu se současnými trendy 

prosazujícími interdisciplinární přístup ke vzdělávacímu obsahu. I v tomto mo-

delu musí však každá oblast (disciplína), která se podílí na celkovém rozvoji 

žákovy osobnosti, mít jasně definované dílčí cíle a znát metody, jak těchto 

dílčích cílů dosahovat. Koncept kompetencí zde hraje roli koordinátora spo-

lečného snažení, který všem interesovaným účastníkům edukačního procesu 
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ROVINA 
SUPRAKOMPETENCÍ 

(KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ) 

ROVINA 
KOMPETENCÍ 

TRANSKOMPETENCE 

ROVINA 
PROTOKOMPETENCÍ 

Obrázek 2: Rozšířené pojetí komplexu kompetencí 

(typicky učitelům, oborovým didaktikům, metodikům) vytyčuje společný cíl 
obecnější úrovně. 

Je zřejmé, že uspořádání komplexu kompetencí jako prosté sumace dílčích 
znalostí a schopností, jak je uvedeno na obr. 1, je značně zjednodušené a ne-
vystihuje některé zásadní rysy tohoto nového pojetí cílů vzdělávání. V této 
práci je proto s pojmem kompetence zacházeno spíše v souladu s modelem 
rozvíjeným na pracovišti autora (Rambousek, 2006, s. 21), který lze ilustrovat 
schématem na obr. 2. 

Toto rozšířené pojetí akcentuje zejména možnost členění dovedností 
a schopností konkrétního jedince dle míry obecnosti či univerzálnosti jejich 
využití. Dle této míry je možno hovořit o kompetencích od jisté subjektivně 
pociťované hranice J iž dostatečné" obecnosti schopností a dovedností. V uve-
deném modelu se tak etabluje rovina protokompetencí (prvotních zárodků slo-
žených z dílčích konkrétních dovedností), rovina kompetencí (obecných schop-
ností a dovedností) a rovina suprakompetencí, kterou lze ztotožňovat s úrovní 
klíčových kompetencí v pojetí citovaném výše. Vedle tohoto vertikálního po-
hledu model vytyčuje i pohled horizontální. Některé z protokompetencí a kom-
petencí mohou být v modelu označeny jako tzv. transkompetence, pro něž je 
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charakteristické, že prostupují ostatními komponentami a jsou pro jejich vznik 
či kvalitu esenciální (výrazně je ovlivňují, případně jsou nutnou podmínkou 
jejich rozvinutí). 

V této práci je tak pojem kompetence chápán jako funkční komplex dílčích 
dovedností a schopností, resp. protokompetencí, které umožňují jedinci řešit 
problémy v různých situacích a kontextech. Kompetence lze vnímat na něko-
lika úrovních obecnosti, přičemž na vrchol jejich hierarchie lze dosadit kom-
petence označované jako klíčové. Konkrétně se tato práce zabývá takovými 
schopnostmi a dovednostmi, které tvoří základ dílčí kompetence označené jako 
kompetence pro manipulaci se strukturami informací, dat a znalostí. Je zřejmé, 
že takovýto komplex kvalitativně přesahuje úroveň jednotlivých separovaných 
schopností a dovedností a zároveň tvoří základ kompetencí vyšších, s nimiž 
operují uvedené modely. 

1.3 Informační gramotnost 

Vůbec první použití anglického termínu „information literacy" je přisuzo-

váno Paulu Zurkowskému, prezidentu Information Industry Association (Zur-

kowski, 1974). Ve stejné době působil u téže společnosti jako konzultant a Zur-

kowského spolupracovník Forest W. Horton, který koncept informační gramot-

nosti (a zejména jeho vyhranění vůči gramotnosti počítačové) dále rozvíjel 

(Horton, 1975, 1985). Zurkowský označil za informačně gramotné jedince „při-

pravené používat informační zdroje při práci, kteří se při řešení problémů nau-

čili využívat širokou škálu technik a informačních nástrojů stejně jako primární 

zdroje" (Behrens, 1994, s. 310). Nárůst významu informací v rodící se infor-

mační společnosti s sebou pochopitelně přinesl zvýšený zájem o samotný pojem 

informační gramotnost a snahu o preciznější definici. V roce 1985 se pokusil 

informační gramotnost definovat Martin Tessmer jako „schopnost efektivně vy-

hledávat a hodnotit informace vztahující se k určité potřebě" (Behrens, 1994, 

s. 310). Na toto vymezení navázal o rok později William Demo, když jednotlivé 

složky konkretizoval a rozšířil jejich záběr i na identifikaci potřebných schop-

ností (Dombrovská et al., 2004). 

Jistým mezníkem ve vývoji pojmu se stal rok 1987, kdy byla ustanovena 

Komise pro informační gramotnost působící jako součást americké asociace 

knihovníků ALA (American Library Association, Presidential Committee on 

Information Literacy). Úkolem komise bylo (1) definovat informační gramot-
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nost a vymezit ji ve vztahu k obecné gramotnosti, výkonu studentů, celoži-
votnímu učení a aktivnímu občanství; (2) navrhnout jeden nebo více modelů 
rozvíjení informační gramotnosti přiměřených podmínkám formálního i nefor-
málního vzdělávání v různých etapách lidského života a (3) stanovit závěry 
pro další vzdělávání učitelů. O své činnosti vydala komise závěrečnou zprávu 
v roce 1989. V úvodu zprávy je informační gramotnost popsána jako vlastní 
lidem, kteří „se naučili, jak se učit. Vědí, jak se učit, protože vědí, jak jsou 
znalosti organizovány, jak vyhledávat informace a jak informace použít tak, že 
se z nich mohou učit i ostatní. Jsou to lidé připraveni na celoživotní vzdělá-
vání, protože umějí vždy nalézt požadovanou informaci k vyřešení libovolného 
úkolu nebo k učinění rozhodnutí" (ALA, 1989, třetí odst.). Jedním z poselství 
zprávy je doporučení odklonit se od encyklopedicky orientované výuku faktic-
kých znalostí. Za daleko hodnotnější je považováno samo rozvíjení dovedností 
učit se, to jest dovedností lokalizovat, vyhodnotit a efektivně použít informace 
pro jakoukoliv danou potřebu. Autoři zprávy nevidí cestu ve změně kurikula. 
Volají po celkové restrukturalizaci procesu učení směrem k formám založeným 
na informačních zdrojích (resources based learning). Podle navrženého modelu 
je učící se jedinec schopen: (1) rozpoznat informační potřebu, (2) identifikovat 
informaci související s daným problémem či úkolem, (3) nalézt a vyhodnocovat 
informace, (4) organizovat informace, (5) informace efektivně použít. 

Mezi další možná vymezení pojmu informační gramotnost lze zařadit její 
chápání jako „schopnosti nalézat, vyhodnocovat a využívat informace v pro-
cesu celoživotního učení" (SACS, 1997, s. 55) či v podobném duchu jako 
„schopnosti rozpoznat informační potřebu, nalézt, vyhodnotit, efektivně vy-
užít a komunikovat informace v různých formátech" (SUNY, 1997). Za zají-
mavý úhel pohledu na informační gramotnost lze považovat názor, že se jedná 
o „novodobé svobodné umění, které překračuje znalosti potřebné pro práci 
s počítačem a k přístupu k informacím - rozšiřuje je o vědomou kritickou 
reflexi povahy informace samotné, její technické infrastruktury a příslušných 
sociálních, kulturních a dokonce filozofických souvislostí a dopadů" (Shapiro -
Hughes, 1996). 

Problematika informační gramotnosti se stala i otázkou politickou. Na me-
zinárodní úrovni jsou klíčové zejména aktivity UNESCO. V roce 1993 byla 
ustavena mezinárodní komise „Vzdělávání pro 21. století", jejímž předsedou 
byl jmenován prezident Evropské komise Jacques Delors. Závěrečná zpráva 
o činnosti komise (Delors, 1996) obsahuje ucelený pohled na stav a perspek-
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tivy vzdělávání. V souvislosti s vlivem informačních a komunikačních techno-
logií pracuje zpráva s pojmy informační, případně učící se společnost. Jako 
jeden z úkolů vzdělávacích soustav předkládá zpráva zabezpečení práva na in-
formační gramotnost, tj. zajištění přístupu k informačním technologiím, mož-
nosti učit se zacházet s informacemi a být plnoprávným členem informační 
společnosti. 

V roce 2000 vydalo UNESCO ve spolupráci s IFIP5 vzor kurikula 
informačně-technologických předmětů pro post-primární vzdělávání (UNE-
SCO/IFIP, 2000). Dokument specifikuje komponenty informační gramotnosti 
(viz příloha A citovaného dokumentu) do devíti modulů po vzoru uspořádání 
certifikační soustavy ECDL6: (1) základní koncepty ICT, (2) základy použí-
vání počítače a správa souborů, (3) zpracování textových dokumentů, (4) práce 
s tabulkovým kalkulátorem, (5) práce s databázemi, (6) tvorba elektronických 
dokumentů a prezentací, (7) informace a komunikace, (8) společenské a etické 
souvislosti a (9) svět práce a/s ICT. U každého z modulů kurikulum specifikuje 
hlavní cíl rozpracovaný do dílčích cílů modulu, přibližuje kontext, souvislosti 
a význam modulu pro každodenní činnost s ICT, navrhuje obsah modulu, spe-
cifikuje nutné podmínky realizace modulu (technologické podmínky, studijní 
materiály apod.) a doporučenou metodiku tématu. Cíle, obsah i podmínky re-
alizace každého modulu jsou formulovány tak, aby nebyly závislé na konkrétní 
softwarové platformě či kontextu výuky. Ve svém úvodu dokument jednoznačně 
konstatuje, že „znalosti z oblasti technologie rychle zastarávají a nové poznatky 
je třeba si osvojovat stále častěji. Bezproblémová adaptace novým technolo-
giím je možná jen tehdy, je-li porozumění ICT založeno na invariantních či 
stabilních konceptech." (UNESCO/IFIP, 2000, s.8). 

Jednou z posledních velkých událostí na poli vývoje pojmu informační gra-
motnost je bezpochyby setkání expertů na toto téma v Praze roku 2003. Se-
tkání s názvem Information Literacy Meeting of Experts (ILME) se zúčastnilo 
48 odborníků z 23 zemí. Výstupem jejich uzavřeného jednání se stal doku-
ment The Prague Declaration (Pražská deklarace7), v němž se účastníci setkání 
shodli na následujících principech informační gramotnosti: 

'^International Federation for Information Processing 
6European Computer Driving License 
7 [online] [cit. 19.12.2006], Dostupné z: <ht tp: / /www.nc l i s .gov / l ib inter / 

infolitconf&meet/post-infolitconf&meet/PragueDeclaration.pdf>. Česká verze 
(přel. Michaela Dombrovská a Hana Landová) dostupná z: <http:/ /www.ncl is .gov/ 
libinter/infolitconf&meet/post-infolitconf&meet/PragueDeclaration-česká, 
pdf >. 
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• Vytvoření informační společnosti je klíčové pro sociální, kulturní a eko-

nomický rozvoj národů a společenství, institucí a jednotlivců ve století 

jedenadvacátém i těch následujících; 

• Informační gramotnost zahrnuje znalost vlastních informačních potřeb, 
schopnost identifikovat, vyhledat, ohodnotit, uspořádat a efektivně vytvá-
řet, používat a předávat informace, které se vztahují k určitému problému 
či tématu; je to základní předpoklad pro možnost aktivní účasti v infor-
mační společnosti a je součástí základního lidského práva na celoživotní 
vzdělávání; 

• Informační gramotnost spolu s možností přístupu k důležitým informa-

cím a schopností efektivně využívat informační a komunikační technologie 

hraje hlavní roli ve zmírňování nerovností mezi státy i jednotlivými lidmi 

a v podpoře tolerance a vzájemného porozumění prostřednictvím sdílení 

a využívání informací v multikulturním a inultilingválním kontextu; 

• Vlády mají vyvinout celostátní mezioborové programy na zvyšování úrovně 
informační gramotnosti jakožto krok nezbytný ke zmírnění nerovností v pří-
stupu k informačním a komunikačním technologiím a k informačně gramot-
ným občanům, fungující občanské společnosti a konkurenceschopné pra-
covní síly; 

• Informační gramotnost se týká všech sektorů společnosti a má být přizpů-
sobena jejich specifickým potřebám; 

• Informační gramotnost se má stát nedílnou součástí programu UNESCO 
Vzdělání pro všechny (Education for All), a zásadně tak přispět k dosažení 
cílů, které si Organizace spojených národů vytyčila pro následující tisíciletí 
(United Nations Millenium Development Goals). 

Vedle termínu informační gramotnost, jsou v oblasti ICT vzdělávání za-

vedeny též další koncepty pojímající tuto problematiku v užším významu či 

z odlišného úhlu pohledu. Setkáváme se tak s pojmy mediální gramotnost 
(media literacy), který reprezentuje „schopnost dekcSdovat, analyzovat, evaluo-

vat a vést komunikaci v různých multimediálních formách" (TTT, 1989) a po-
čítačová gramotnost (computer literacy), který označuje souhrn schopností 

a dovedností používat počítač a jeho softwarové vybavení, přičemž jejich osvo-

jení je považováno za „nezbytnou součást gramotnosti ve světě, který je tolik 

založen na počítačových technologiích" (Hoffman - Blake, 2003, s.227). Ve 

vztahu k tématu je relevantní též rozvíjený koncept vizuální gramotnosti 
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Obrázek 3: Komponenty informační gramotnosti 

(visual literacy) označující „schopnost porozumět významu obrazového sdě-
lení a jeho komponent skrze znalosti základních vizuálních elementů" (Pinkel, 
1998). 

Pro ťičely této práce je koncept informační gramotnosti vymezen sousta-

vou procesů, které se spolupodílejí na vzájemné transformaci dat, informací 

a znalostí. Propojení těchto komponent ilustruje obrázek 3 (Mudrák, 2005b). 

Toto pojetí definuje informační gramotnost jako provázanou soustavu 
schopností a dovedností jedince: 

• zacházet s daty v jejich různých podobách a formátech, vyhledávat data 
v dostupných informačních zdrojích, definovat kritéria vyhledávaní dat, 
používat softwarové nástroje pro hromadné zpracování dat (komponenta 
„DATA"); 

• nalezená data korektně interpretovat, posuzovat jejich význam pro řešení 

konkrétního problému, hodnotit jejich důvěryhodnost, těžit a čerpat z nich 

v dané chvíli relevantní a validní informace8 (proces „interpretace"); 

• zacházet s informacemi, třídit a organizovat je podle různých kritérií, za-

znamenávat jejich vzájemné vztahy (komponenta „INFORMACE"); 

• informace efektivně používat v procesu učení, transformovat získané infor-

mace v poznání, tj. dosahovat s pomocí informací kvalitativních i kvanti-

tativních změn individuálních poznatkových struktur (proces „učení"); 

Vycházíme přitom z chápání termínu „informace" jako přisuzování významu datům, 
prtf v ' a s t n ' ^ 1 0 smyslu či významu, který daná data (resp. zpráva nebo sdělení) mají 

, ) ř '-'Rmce- Pojem informace může být v jiných pracích pojímán různě (např. 
a i ) o d - o t n á zpráva či sdělení; cokoliv, co snižuje nejasnost, neurčitost a usnadňuje řízení 
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• zacházet se znalostmi, vážit si znalostí jako osobního vlastnictví a kapitálu, 

reflektovat vlastní poznávací procesy (komponenta „ZNALOSTI"); 

• nové, resp. změněné poznatky opětovně kódovat do vhodného formátu dat, 
prezentovat a věcně argumentovat ve prospěch svých postojů, efektivně 
zaznamenávat znalosti ve formě znalostních či poznatkových map, komu-
nikovat a kooperovat v týmu (proces „kódování"). 

Takovéto pojetí složek informační gramotnosti je kompatibilní s výše uvede-
nými definicemi. Proces zpracování dat a jejich přeměny v informace vyžaduje 
dovednost jedince vyhledávat, analyzovat a třídit různým způsobem kódovaná 
data (např. mluvený projev, psaný text, vizuální sdělení či jejich multimediální 
kombinace) a na základě konkrétní potřeby v dané situaci jim přisoudit odpo-
vídající význam či smysl. Plnohodnotnými se z pohledu vzdělávání jeví pak ty 
informace, které uvažovaný jedinec dokáže efektivně transformovat v nové po-
znatky, tj . z informací se stanou nové kognitivní a postojové struktury uložené 
v paměti jedince, případně jsou tyto informace impulsem k přeuspořádání do-
savadních poznatkových struktur. V této souvislosti lze uvézt například snahu 

0 rozvíjení schopnosti čtení s porozuměním, schopnosti aplikovat matematické 
metody při řešení problémů apod. Třetí a poslední uvedený proces kódování 
nových poznatkových struktur do adekvátního formátu dat pokrývá požado-
vané kompetence prezentovat nová zjištění či aplikovat nabyté dovednosti, 
často s použitím ICT (např. dovednost vytvořit elektronický dokument, hy-
pertextovou stránku či prezentaci, schopnost zapsat algoritmus do vývojového 
diagramu nebo programovacího jazyka, schopnost navrhnout a implementovat 
databázové schéma apod.). 

Takto navržená skladba dílčích subsystémů informační gramotnosti má ve 
vztahu k této práci význam zejména při vymezování výzkumného pole a teo-
retického modelu kompetence pracovat se strukturami, neboť umožňuje syste-
matičtější rozbor jednotlivých procesů a komponent ve vztahu ke sledovanému 
fenoménu struktury. 

Je důležité též zdůraznit, že rozvíjení informační gramotnosti není domé-

nou pouze institucionálního či dokonce intencionálního vzdělávání. Informační 

společnost sama vyvíjí tlaky a podněty vedoucí k přirozenému využívání ICT 

nejen jako nástroje řešení problémů, ale též jako přirozené součásti profesního 

1 odborného života, tedy bez nutné účasti školy jako instituce. Rada moderních 

technologií a jim příslušejících činností je pro mladou generaci zcela běžnou 
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denní rutinou. Síťová generace (net generation) využívá počítačové sítě pro 
komunikaci, řešení problémů či vyhledávání požadovaných informací zcela při-
rozeně (Tapscott, 1998). Pro ilustraci lze zmínit dnes tolik módní koncept Web 
2.0, který převratným způsobem mění pojetí WWW a tvorby jejího obsahu. 
Termín Web 2.0 byl používán společnostmi O'Reilly Media a MediaLive In-
ternational jako název série odborných konferencí konaných v roce 2004. Ač 
nejasně vymezen a často kritizován, stal se tento termín velmi populárním pro 
označení nové generace internetových služeb, které kladou důraz na přímou 
spolupráci a sdílení obsahu uživateli9. Podle výsledků rozsáhlého průzkumu 
(Lenhart - Madden, 2005) realizovaného mezi mládeží ve věku 12 - 17 let 
v USA se 57% teenagerů s možností připojení na Internet podílelo na tvorbě 
jeho obsahu. Vedli si svůj vlastní blog (19% teenagerů s možností připojení), 
vytvářeli svou osobní stránku (22%), pracovali na webových stránkách pro 
školu, kamaráda nebo nějakou organizaci (32%), sdíleli prostřednictvím Inter-
netu původní (nejčastěji svou vlastní) výtvarnou tvorbu, fotografie, povídky 
či video (33%) (Brdička, 2006). 

V následující části se práce zaměřuje na systematické rozvíjení informační 
gramotnosti v podmínkách institucionálního vzdělávání označovaném jako in-
formační výchova. 

1.4 Informační výchova 

Informační výchova je v této práci chápána jako „komplexní formativní proces, 
který vede k osvojení vědomostí a získání kompetencí souvisejících s pozná-
váním informačních potřeb, volbou adekvátních zdrojů a prostředků, vyhledá-
váním, evaluací, zpracováváním, komunikováním a efektivním využíváním in-
formací, včetně technologiemi zprostředkovávané či podporované komunikace 
a kooperace a využívání jejich potenciálu při vzdělávání ve smyslu informační 
gramotnosti" (Rambousek, 2005, s. 57). V návaznosti na předchozí vymezení 
informační gramotnosti je též možno o informační výchově mluvit jako o edu-
kačním působení vedoucím k získávání vědomostí a dovedností z oboru in-
formatiky a jiných disciplín, které se zabývají vyhledáváním, zpracováváním 
a prezentací dat, informací a znalostí (Mudrák, 2005b, s. 193). Informační vý-
chova však akcentuje nejen ovládání příslušných informačních a komunikačních 
technologií. Jejím významným cílem je přispívat spolu s ostatními předměty 

9Dle <http : / / e n . wikipedia. org/wiki/Web_2. 0>, [cit. 6.12.2006]. 
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vzdělávání k rozvíjení kognitivních dovedností jak žáků a studentů na ško-
lách, tak i dospělých v systému celoživotního vzdělávání. Za jeden z vysoce 
obecných cílů informační výchovy bychom tak mohli považovat snahu přispět 
k celkovému zdokonalování přenosu a dalšího kvalitativního růstu dosavadních 
poznatků lidstva. 

Z mezinárodních komparativních šetření lze vysledovat dva možné přístupy 
(a jejich kombinace) k začleňování ICT do vzdělávacího procesu. S moderními 
technologiemi a s prací s nimi se žáci setkávají buď v rámci samostatného 
předmětu vzdělávání, nebo jsou používány jako nástroj při výuce jiných ob-
lastí (Eurydice, 2004, s. 26-28). Druhý přístup je preferován zejména v nižších 
stupních vzdělávání. Patrným trendem je využívání ICT jako prostředku při 
realizaci interdisciplinárních projektů10. 

Institucionální postavení informační výchovy v České republice prochází 
v současné době výraznými změnami zejména na úrovni středoškolské. Disku-
továny jsou zejména otázky obsahu i formy jejího nasazení v návrhu rámco-
vého vzdělávacího programu pro gymnázia v oblasti informační a komunikační 
technologie (VÚP, 2006). O dosud nepřesně vymezené pozici informační vý-
chovy či ICT vzdělávání vůbec v soustavě institucionálního vzdělávání vypo-
vídá též nejednotnost terminologická. Zatímco akademická sféra rozvíjí koncept 
„informační výchovy", případně „informačního vzdělávání", přičemž každý 
z těchto konceptů reprezentuje jinou linii badatelské komunity (Rambousek, 
2005, s. 57), hovoří učitelé na gymnáziích o „informatice". Již zmíněný katalog 
cílových požadavků k maturitní zkoušce razí termín „informačně technologický 
základ", rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (VÚP, 2005) 
zase pracuje s pojmem „vzdělávací oblast informační a komunikační technolo-
gie". 

Vedle rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia dochází v současné 
době k aktualizaci vládních dokumentů, které zakotvují nové uspořádání ma-
turitní zkoušky. Nová maturitní zkouška má dvě části, společnou a profilovou11. 
Studenti maturitních ročníků si budou moci od školního roku 2007/2008 zvo-
lit v nabídce z volitelné části zkoušek maturovat z informačně technologického 

10Pro ilustraci lze zmínit, že Česká republika spolu s Maďarskem byly ve školním roce 
2002/03 klasifikovány jako jediné evropské země, které na státní úrovni předepisovaly pouze 
výuku prostřednictvím samostatného předmětu (Eurydice, 2004, s. 22). 

nÛIV. Nová maturitní zkouška. Informace pro potřeby oponentů katalogů maturitních 
požadavků. Dostupné v emailové konferenci Jednoty školských informatiků. Praha: ÚIV-
CERMAT, 2005. 

21 



základu. Informačně technologický základ (ITZ) je součástí nabídky pro volitel-
nou zkoušku ve společné části maturitní zkoušky. Návrh Katalogu požadavků 
ke společné části maturitní zkoušky12 popisuje potřebné dovednosti maturanta: 
„Žák . . . efektivně využívá běžně dostupnou výpočetní techniku a její progra-
mové vybavení. Vysvětlí funkce jednotlivých součástí počítače a souvisejících 
zařízení, chápe principy operačních systémů a počítačových sítí. Žák ovládá 
práci v operačním systému, umí vyhledávat informace na Internetu, zpracová-
vat data v textovém, tabulkovém a databázovém procesoru, vytváří prezentace 
pomocí prezentačního softwaru. Upraví obrázek v jednoduchém grafickém edi-
toru, vytvoří webovou stránku."13 

Jiný přístup k pojetí informační výchově, rozvíjení ICT kompetencí i k je-
jich testování vykazují vzdělávací soustavy v zahraničí, např. ve Velké Británii, 
Finsku či USA. Technologické a utilitární hledisko práce s ICT není v těchto 
zemích primárním cílem ICT výuky, ale prostředkem k rozvíjení tzv. infor-
mation skills (ALA, 1998). Jedná se o schopnosti a nezbytné znalosti potřebné 
k efektivnímu používání ICT jako nástroje při řešení komplexních úloh a pro-
blémů vznikajících při studiu, v zaměstnání či osobním životě. Duncan Grey 
o rozvíjení takových schopností píše: „Nemůžeme naučit všechno, co je po-
třeba vědět; můžeme pouze učit základní principy a popisovat důležitá kritéria 
kvality. Žáci pak musí tyto znalosti aplikovat v nových situacích a musí být 
schopni zjistit, jak se o dané věci dozvědět víc" (Grey, 2001, s. 86). K tomuto 
názoru vede Greye fakt všeobecné dostupnosti vzrůstajícího množství infor-
mací (zejm. díky Internetu). Dostupná data však musíme dokázat převést na 
plnohodnotné informace v kontextu řešení konkrétního úkolu. „Musíme zame-
zit situacím, kdy máme přebytek dat, ale nedostatek informací", dodává Grey 
(tamtéž). 

Mezi information skills se tak na čelní místo dostávají dovednosti (1) ana-
lyzovat a zformulovat informační potřebu a cíl práce, (2) identifikovat a zhod-
notit vhodné zdroje dat (včetně knihoven, multimediálních CD-ROM, . . . ) , 
(3) získat přístup k těmto zdrojům, (4) prozkoumat zdroje, vybrat relevantní 
a odmítnout nevhodné, (5) vyčerpat informační zdroje, (6) zaznamenávat a tří-
dit nalezená data, (7) data interpretovat, analyzovat, syntetizovat a hodnotit, 
(8) závěry prezentovat a komunikovat a (9) celý proces evaluovat. Uvedený 

12ÚIV. Katalog požadavků ke společné části maturitní zkoušky. Informačně technologický 
základ. Dostupné v emailové konferenci Jednoty školských informatiků. Praha: ÚIV-CZVV, 
2005. 

13tamtéž, s. 3 
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postup práce s informacemi představuje tzv. Nine-Step Plan (dle Grey, 2001, 
s. 87)14. . Nedílnou (ne-li klíčovou) součástí informační výchovy dle tohoto pří-
stupu je rozvíjení dovedností efektivně zaznamenávat poznámky, formulovat 
relevantní otázky, vybírat odpovědi, které na tyto otázky odpovídají, tvořit 
myšlenkové mapy apod. 

Otázkou testování takto koncipovaných obecných informačních kompetencí 
se zabývá např. americká ETS15. Ve spolupráci se skupinou vysokých škol se 
podílela na vytvoření programu komplexního hodnocení ICT gramotnosti (ICT 
Literacy Assessment), který má testovat dovednosti efektivně hledat, používat, 
třídit, vyhodnocovat a prezentovat informace. Program je zaměřen na studenty 
středních a vysokých škol a nabízí zajímavou alternativu k přístupům realizo-
vaným v České republice. Na první pohled zaujme především to, že se celý test 
odehrává v uměle vytvořeném grafickém uživatelském rozhraní (GUI), které 
má simulovat obecné prostředí pro práci s počítačem a dalšími technologiemi 
(např. mobilní telefon). Test tedy není vázán na žádnou konkrétní softwarovou 
ani hardwarovou platformu, ale simuluje vzhled a nástroje, které jsou společné 
řadě dnes dostupných prostředí. 

ETS definuje ICT gramotnost jako způsobilost vhodně používat digitální 
technologie, komunikační nástroje a/nebo počítačové sítě k řešení informačních 
problémů, kterým jedinec čelí v informační společnosti. Jde tedy o způsobilost 
používat technologie jako nástroj ke zkoumání, organizování, hodnocení a ko-
munikování informací spolu se základním porozuměním etických a legislativ-
ních aspektů, které se dotýkají přístupu a použití informací. ETS test zjišťuje 
jak kognitivní, tak technické dovednosti. Důležitým posláním testu je kromě 
nezbytného základu uživatelských dovedností zjišťovat úroveň schopnosti kri-
tického myšlení při řešení problémů v technologickém prostředí. Do této kate-
gorie program zařazuje schopnosti: (1) definovat problém, (2) získat informace, 
(3) organizovat informace, (4) integrovat informace, (5) hodnotit informace, 
(6) tvořit informace, a (7) komunikovat prostřednictvím ICT. 

Mezi často uváděné přístupy k rozvíjení informační gramotnosti patří i tzv. 
Big6™ („velká šestka"). Autory této metody jsou Eisenberg - Berkowitz 

14Primární citaci se nepodařilo dohledat. Původ dokumentu je přiznáván jisté práci (Co-
oke, 1981), případně dokumentu School Libraries: the Foundations of the Curriculum, 1984. 
Vice viz Information Literacy Models and Programs [online]. Dostupné z: <http://www. 
f lorencepaisey. inf o/resiMie/IL'/.20models'/.20and'/.20programs .htm>. [cit. 10.4. 2007]. 
2007 

lr'Educational Testing Services, < h t t p : / / e t s . o r g / > 
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(1990, 1992). Byla vyvinuta v polovině osmdesátých let a v průběhu let deva-
desátých upravena pro intenzivní práci s technologiemi. Metoda Big6 se zamě-
řuje na rozvíjení výše zmíněných informačních schopností (přesněji schopností 
pracovat s informacemi). Metoda je s úspěchem používána na řadě základních 
a středních škol, na univerzitách i v institucích zabývajících se vzděláváním 
dospělých. Model naznačuje obecnou strategii řešení problémů informační po-
vahy. Tato strategie je použitelná kdykoliv lidé potřebují nebo chtějí zacházet 
s informacemi efektivně. Big6 integruje schopnosti nutné k vyhledávání a uží-
vání informací ve spolupráci s technologickými nástroji do systematického pro-
cesu nalezení, zpracování, využití a evaluaci informací pro konkrétní potřebu 
a úkol. 

1 Vymezení úkolu 

1.1 Vymezení informačního problému 
1.2 Identifikace informační potřeby 

2 Strategie vyhledávání informací 
2.1 Výčet všech možných zdrojů 

2.2 Výběr nejvhodnějších zdrojů 
3 Lokace a zpřístupnění zdrojů 

3.1 Lokace zdrojů (myšlenkově i fyzicky) 

3.2 Nalezení informací v rámci zdrojů 
4 Zpracování informací 

4.1 Zabývání se informacemi (např. čtení, poslech, sledování, dotýkání apod.) 

4.2 Výtah relevantních informací 
5 Shrnutí 

5.1 Utřídění informací z více zdrojů 

5.2 Prezentace závěrů 
6 Zhodnocení 

6.1 Posouzení výsledku (uplatnění) 

6.2 Posouzení průběhu zpracování (výkonnost) 

Tabulka 2: Šest stupňů činností při řešení problémů informační povahy podle mo-
delu Big6IM 

Big6 popisuje základní kostru strategie řešení problémů informační po-

vahy16. Model definuje šest základních kategorií (stupňů) činností metakogni-

tivního charakteru, které vedou jedince k vyřešení konkrétního problému. Kaž-
16°rig- „information problem solving strategy" 
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dou z těchto šesti kategorií model dále rozkládá do dvou podstupňů. Struktura 
činností je uvedena v tabulce 217. 

Lidé, kteří hledají potřebné informace, kteří je používají k vyřešení pro-
blému nebo k učinění rozhodnutí, procházejí těmito kategoriemi činností. Není 
nezbytné projít tyto stupně v uvedeném lineárním pořadí. Činnosti na daných 
stupních rovněž nemusí zabrat mnoho času. Téměř všechny úspěšně vyřešené 
situace týkající se efektivní práce s informacemi je však možno podle slov au-
torů modelovat jako průchod těmito stupni. 

Použi tá počítačová technologie Činnosti v Big6 modelu 
Textový procesor 
Grafický editor 
DTP 

Shrnutí (tvorba dokumentů) 
Zpracování informací (tvorba poznámek) 

Nástroje pro kontrolu pravopisu Zhodnocení 
Systémy pro vyhledávání a získávání infor-
mací Strategie vyhledávání informací 

Lokace a zpřístupnění zdrojů 
Tabulkové kalkulátory 
Databázové systémv 

Shrnutí 

Hypermédia Zpracování informací 
Shrnutí 

Elektronické zdroje (CD-ROM, WWW, Strategie vyhledávání informací 
Lokace a zpřístupnění zdrojů 

Tabulka 3: Příklady použití počítačových technologií při činnostech na různých 
stupních modelu Big6IM 

Metoda naznačuje základní kroky obecné strategie a staví na tomto zá-
kladu. V předloženém rámci je vyvinuta řada technik, jak ověřovat informační 
gramotnost (tj. úroveň osvojení odpovídajících schopností) na jednotlivých 
stupních. Očekává se, že její realizace probíhá v celém průřezu vzdělávacích 
oblastí a předmětů. 

Jako klíčovou lze v uvedeném modelu označit myšlenku, že osvojení uži-

vatelských dovedností pro práci s technologiemi (typicky osobními počítači. 

Internetem apod.) tvoří přirozenou součást řešení jiných problémů. Získání 

uživatelských dovedností není samo o sobě cílem, ale vzniká přirozeně jako 

»vedlejší produkt" konkrétních aktivit. Technologie hrají roli nástrojů k řešení 

Problémů. Nejsou separovaným a odcizeným předmětem vzdělávání a zkoušení, 

ale stávají se skutečnými pomocníky při vzdělávání a profesním i osobním ži-

votě. Některé možnosti použití počítačových nástrojů a služeb Internetu při 
17přeloženo dle informací dostupných na <http://www.big6.com> 
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Použitá služba sítě Internet Činnosti v Big6 modelu 

E-mail 
Poštovní konference 
Chat 
Video konference 
Služby okamžitých zpráv (IM) 

Vymezení úkolu 
Strategie vyhledávání informací 
Lokace a zpřístupnění zdrojů 
Zpracování informací 
Shrnutí 
Zhodnocení 

Prohlížeče hypertextových WWW stránek Strategie vyhledávání informací 
Lokace a zpřístupnění zdrojů 
Zpracování informací 

FTP, download/upload Lokace a zpřístupnění zdrojů 
Zpracování informací 

Vyhledávací portály (Yahoo, Google, Ly-
cos, AltaVista, . . . 

Lokace a zpřístupnění zdrojů 

Tvorba WWW obsahu Shrnutí 

Tabulka 4: Příklady použití služeb Internetu při činnostech na různých stupních 
modelu Big6IM 

řešení problémů na jistém stupni modelu Big6 podávají tabulky 3 a 4 (Ei-

senberg - Berkowitz, 1999, s. 43)18. 

Uváděny jsou i další metody systematického rozvíjení schopností práce s in-

formacemi, jež můžeme považovat za jisté modely informační výchovy. V této 

souvislosti můžeme kromě již zmíněného modelu řešení problémů informační 

povahy Big6 (Eisenberg - Berkowitz, 1990, 1999) zmínit model vyhledávání in-

formací Information Seeking (Kuhlthau, 1993, 1999), model informačních do-

vedností Information Skills (Irving, 1992), model rozvíjející výzkumně vědecký 

přístup při zpracování informací Pitts/Stripling Research Process (Stripling -

Pitts, 1988; Pitts et al., 1995; Veltze, 2003) nebo proces zpracování informací 

známý pod označením New South Wales Information Process NSW (1989). 

Společným jmenovatelem všech těchto modelů je jistá klasifikace typických 

činností doprovázejících vyhledávání, organizaci a další zpracování informací 

a logické posloupnosti těchto činností. Tyto modely jsou při jistém zobecnění 

navzájem kompatibilní, jak ukazuje tabulka 5 (přel. dle INSET, 2003). 

2 V ý z k u m n ý problém 

Hlavní výzkumný problém předkládané práce je zformulován do trojice otázek. 

(1) Je nožno popsat komplex znalostí, schopností a dovedností manipulovat 
18cit. dle Technology as a Tool: Applications in a Big6™ Context, [online], [cit. 19.11.2005]. 

Dostupné na chttp: / /big6.com/showart icle .php?id=144> 
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to --1 

Eisenberg /Berkowi tz 
Řešen í problémů informační 
povahy (Big6) 

1 Vymezení úkolu 
1.1 Vymezení informačního 
problému 
1.2 Identifikace informační 
potřeby 

2 Strategie vyhledávání 
informací 
2.1 Výčet všech možných zdrojů 
2.2 Výběr nejvhodnějších zdrojů 

3 Lokace a zpřístupnění zdrojů 
3.1 Lokace zdrojů 
3.2 Nalezení informací v rámci 
zdrojů 

4 Zpracování informací 
4.1 Zabývání se informacemi 
4.2 Výtah relevantních informací 

5 Shrnutí 
5.1 Utřídění informací z více 
zdrojů 
5.2 Prezentace závěrů 

6 Zhodnocení 
6.1 Posouzení výsledku 
6.2 Posouzení průběhu 
zpracování 

Kuhl thau 
Vyhledávání informací 

1 Iniciace 
2 Výběr 

4 Formulace 
zaměření 

7 Hodnocení (výstupu 
a procesu) 

Irving 
Informační dovednost i 

II Formulace/analýza informační 
potřeby 

3 Explorace 5 Sběr 

(vyhledávání (shromažďová-
informací ní informací 
o obecně o tématu) 
pojatém 
tématu) 

6 Prezentace 

2 Identifikace / odhad 
pravděpodobných zdrojů 

3 Lokace jednotlivých zdrojů 
4 Ověřování, výběr, příp. 
zamítnutí zdrojů 

5 Vytěžování / využívání 
jednotlivých zdrojů 

6 Záznam / ukládám informací 

7 Interpretace, analýza, syntéza 
a evaluace informací 
8 Formování závěrů,prezentace 
a komunikace informaci 
9 Evaluace zjištění 

Pi t t s /S tr ip l ing 
V ý z k u m n ě vědecký přístup 

N e w South Wales 
Informační proces 

1 Výběr široké oblasti 
2 Získání přehledu o tématu 
3 Zúžení tématu 
4 Formulace tezí či cílů 

Definice 

5 Formulace otázek 
napomáhajících vedení výzkumu 
6 Plán výzkumu a výroby 
7 Nálezem, analýza a evaluace 
zdrojů 

Lokace 

Výběr 

8 Hodnocení důkazů, tvorba 
poznámek, tvorba seznamu 
literatury Organizace 

9 Konstatování závěrů / 
organizace informací do osnovy 
10 Vytvoření a prezentace 
finálního produktu 

Prezentace 

(Reflexe - je článek či projekt 
vyhovující?) Hodnocení 

Tabulka 5: Komparace modelů osvojování informační gramotnosti 



se strukturami bez ohledu na konkrétní kontext či situaci, v níž jedinec tyto 
znalosti, schopnosti a dovednosti aplikuje, jako obecnou kompetenci, resp. tran-
skompetenci19? (2) Lze tuto obecnou kompetence rozvíjet? Jakými metodami? 
(3) Jakou roli a význam má tato obecná kompetence v komplexu informační 
gramotnosti? 

Výzkumným problémem byla tedy otázka po možnosti a zejména vhodnosti 
a přínosu identifikace a rozpracování teoretického konceptu kompetence pro 
manipulaci se strukturami. Tento teoretický konstrukt by měl zastřešit řadu 
vnitřně podobných či logicky propojených schopností a dovedností, které daný 
jedinec používá při řešení problémů informační povahy, tedy v situacích, kdy 
uplatňuje informační gramotnost, resp. informační kompetence. Cíleně bylo 
zvoleno kompetenční pojetí takového komplexu schopností a dovedností a dů-
raz byl kladen na nezávislost na technologické platformě, kontextu problému 
a jeho tematického zaměření. Charakteristickou by měla být možnost efektivně 
aplikovat takovou kompetenci v celém spektru informačně-technologických čin-
ností. 

S tím souvisí otázka, zda lze takovou kompetenci skutečně rozvíjet jako ce-
lek zastřešující soustavu dílčích poznatků, zkušeností, schopností a dovedností 
s možností jejich efektivního transferu do nových situací, či zda se jedná pouze 
o konstrukt teoretický a uvedené prvky nejsou sdružovány žádným sjednocu-
jícím činitelem. Jinak řečeno, zda existují vědecky podložené modely lidské 
mysli dovolující chápat kognitivní operace probíhající při různorodých činnos-
tech, jež jsou považovány za projev informační gramotnosti, jako různé projevy 
jedné obecnější schopnosti či dovednosti. 

2.1 Výzkumné otázky a teze 

Následující otázky přeformulovávají shora uvedený hlavní výzkumný problém 
do řady dílčích podproblémů. 

• Je možno v informační výchově nalézt a popsat nějaké klíčové koncepty, 

jejichž osvojení si informační gramotnost vyžaduje, resp. jejichž osvojování 

přímo podporuje rozvoj informační gramotnosti? Tvoří kompetence pro 

manipulaci se strukturami jeden z takových klíčových konceptů? 

• Lze kompetenci pro manipulaci se strukturami rozvíjet? Jaké jsou vhodné 

způsoby takového rozvíjení na různých úrovních vzdělávání? 
19 • / 

v pojetí uvedeném na s. 12 
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• Je kompetence pro manipulaci se strukturami doménou pouze informační 

výchovy? Jaký je vztah kompetencí pro manipulaci se strukturami s klíčo-

vými kompetencemi, jimiž operují základní kurikulární dokumenty? 

• Z jakých znalostí a dovedností se skládá kompetence pro manipulaci se 
strukturami? Jaký je jejich vztah s dalšími obecnými schopnostmi (vizuální 
představivost, schopnost dekompozice, algoritmické myšlení, matematické 
či technické myšlení, systematičnost a další)? 

• S jakými strukturami se setkáváme v informační výchově? Jaký je vztah 
schopností manipulace se strukturami v informační výchově s dovednostmi 
vizualizovat data, informace a znalosti formou diagramů, schémat či růz-
ných map? Lze říci, že bez vizuálních představ jsou manipulace se struktu-
rami založeny na formálním aparátu bez hlubšího porozumění'.'' 

• V jakém vztahu je kompetence pro manipulaci se strukturami s konceptem 
informační gramotnosti? Lze ji využít jako ukazatel úrovně osvojení infor-
mační gramotnosti a tedy jako evaluační nástroj v informační výchově? 

Uvedeným otázkám se výzkum nemohl věnovat stejnou měrou. Realizované 
výzkumné aktivity byly koordinovány zejména v souladu s hlavním výzkum-
ným problémem, totiž analyzovat možnosti a přínosy zavedení konceptu kom-
petence pro manipulace se strukturami do systému teorie informační výchovy 
a její didaktiky. 

Ve vztahu k základnímu problému a jeho rozpracování do dílčích výzkum-
ných otázek byly formulovány následující nosné teze výzkumu mající charakter 
ověřovaných předpokladů o navrženém konceptu. 

Teze 1 Dílčí schopnosti a dovednosti související s různými způsoby manipu-

lace se strukturovanými daty, informacemi a znalostmi tvoří funkčně pro-

pojenou soustavu, kterou lze chápat jako jednotnou kognitivní způsobi-

lost, dále označovanou jako kompetence pro manipulaci se strukturami. 

Teze 2 Vzhledem k synergickému propojení subsystémů kompetence pro ma-

nipulaci se strukturami lze tuto obecnou způsobilost rozvíjet jako celek 

na základě postupného rozvíjení jejích částí. 

Teze 3 Míra osvojení kompetence manipulovat se strukturami pozitivně 

ovlivňuje možnost transferu v ní obsažených dílčích schopností a doved-

ností do nových situací při řešení problémů informační povahy. 
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Teze 4 Úroveň osvojení kompetence manipulovat se strukturami představuje 
významný ukazatel dosaženého stavu informační gramotnosti a současně 
též předpoklad či dokonce indikativ možností jejího budoucího rozvoje. 

2.2 Cíle a úkoly práce 

V návaznosti na hlavní výzkumný problém a dílčí výzkumné otázky byly vy-
tyčeny cíle a úkoly výzkumného projektu. 

• Hlavním a nosným cílem této práce je přispět k rozvoji teorie informační 
výchovy rozpracováním konceptu kompetence pro manipulaci se struktu-
rami dat, informací a znalostí jako didaktického konstruktu zastřešujícího 
komplex schopností a dovedností, jež informačně gramotný jedinec aplikuje 
při řešení problémů informační povahy. Tomuto cíli odpovídá úkol popsat 
model kompetence pro manipulaci se strukturami v informační výchově. 

• Dílčím cílem a jemu odpovídajícím úkolem práce je ukázat, že pro zavedení 
konceptu kompetence pro manipulaci se strukturami existují argumenty od-
vozené od závěrů výzkumů na poli psychologickém, didaktickém i odborně 
informačně-technologickém. 

• Dalším cílem práce je zmapovat postoje učitelů k těm oblastem infor-
mační výchovy (resp. k těm tématům informačně-technologicky orientova-
ných předmětů a oblastí vzdělávání), které v souladu s navrženým modelem 
přímo souvisejí se zpracováváním strukturovaných dat, informací a znalostí, 
a rozkrýt tak problematiku akceptovatelnosti a přínosu tohoto teoretického 
konstruktu pro vzdělávací praxi. 

• Posledním zformulovaným cílem a úkolem práce je na modelových přípa-
dech ukázat aplikace systémového přístupu založeného na kompetenci pro 
manipulaci se strukturami ve vybraných pedagogických situacích, tj. při 
procesech výkladu, učení a evaluace výkonu žáků. 

2.3 Model výzkumného pole 

Navazující fází výzkumu bylo vymezení a zmapování výzkumného pole, kdy byl 
ujasňován a zužován rozsah i obsah vytyčeného zkoumaného prostoru (Pelikán, 
1998, s. 40). Do pole byly zahrnuty různé aspekty, jež by mohly nějakým způso-
bem souviset s uvažovaným pojetím struktury a intervenovat tak při zkoumání 
tohoto fenoménu. Při definici výzkumné pole byly hledány zejména ty vztahy 
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Obrázek 4: Model výzkumného pole 

a vazby, které se jevily v zorném úhlu problematiky jako zásadní a které umož-

ňovaly další operacionalizaci dostupnými výzkumnými prostředky. Síť takto 

vzniklých vztahů byla pro potřeby této práce redukována do modelu výzkum-

ného pole uvedeného na obrázku 4. 

Dvěma hlavními složkami modelu jsou učitel a žák ve zjednodušeném vzá-

jemném vztahu (model výzkumného pole nemůže popsat celou edukační rea-

litu v její komplexnosti a má-li být pro účely výzkumu operativně použitelný, 

musí řadu proměnných a jejich vzájemným vztahů mlčky předpokládat, pří-

padně považovat za zvláštní případy obecnějšího prvku). Pro účely tohoto 

výzkumu je učitel identifikován jako pedagogická proměnná daná pohlavím, 

věkem a zkušenostmi, přičemž ty jsou měřeny vzděláním a délkou praxe. Žák 

je naproti tomu nazírán jako entita charakterizovaná jistou úrovní osvojení 

informační gramotnosti. Ta je chápána jako funkční propojení řady dílčích 

specializovaných schopností a dovedností, které se mohou seskupovat do vyš-

ších celků nazývaných kompetence. Obsah informační výchovy je v modelu 

zastoupen svými tematickými celky, jejichž osvojováním dochází k získávání 

požadovaných poznatků, dovedností, znalostí a schopností. 

Sledovaný fenomén struktury dat, informací a znalostí vystupuje v tomto 

modelu ve čtyřech odlišných polohách vyznačených na obrázku barevným ob-
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dělníkem. (1) Předně jsou předpokládány jisté schopnosti a dovednosti praco-
vat se strukturami (např. při třídění informací, porovnávání dat, transformaci 
formátů a pod.), což je v modelu reprezentováno barevným obdélníkem u pro-
měnné schopnosti a dovednosti. (2) Zpětně se pak takovéto schopnosti a do-
vednosti promítají jako součást informační gramotnosti a (3) v opačném směru 
mohou formovat ucelený celek nazývaný kompetence pro manipulaci se struk-
turami. (4) Poslední poloha nazírá strukturu ve vztahu k obsahu informační 
výchovy a chápe ji jako přirozenou součást vybraných tematických celků (kdy 
se projevuje např. jako uspořádání dat v případě databází či tabulkového kal-
kulátoru, vnitřní členění a uspořádání dokumentu v tématu textového editoru 
apod.). 

Ve vztahu k výzkumnému problému reflektuje model vytyčené cíle a úkoly 
tak, že zavádí proměnnou, jež v obecné rovině odpovídá učitelem přisuzova-
nému významu jednotlivým schopnostem a dovednostem žáků, sledované kom-
petenci pro manipulaci se strukturami a jednotlivým vybraným tematickým 
celkům. Výzkumnou činnost je pak možno projektovat jako komparaci těchto 
přisuzovaných významů a analýzu jejich vzájemných souvislostí. 

2.4 Projekt výzkumu 

K hledání odpovědí na formulované problémy a otázky a ověření hlavních tezí 
bylo přistoupeno jak z pozice teoretické, tak i pozice empirické. Vzhledem 
k charakteru problému, jenž se v podstatě dotýká fundamentálních základů 
pojetí informační výchovy a rozkrývá jejich vzájemné vztahy, nebylo možno 
uvažovat o klasickém projektu experimentálního výzkumu, tedy formulovat 
nezávisle a závisle proměnné a s nezávisle proměnnými operovat. Projekt byl 
proto navržen tak, aby rozkryl studovanou problematiku zejména po stránce 
analýzy soudobých psychologických modelů lidské mysli, psychodidaktických 
modelů informační výchovy a vybraných částí jejího obsahu, které lze pova-
žovat za relevantní k navržené kompetenci manipulovat se strukturami dat, 
informací a znalostí. 

V části empirické byl aplikován přístup ex post facto zjišťování pojetí in-
formační výchovy učiteli na základních školách realizovaný metodou explora-
tivního šetření s využitím dotazníku (výzkumné šetření č. 1). Problematika 
byla též empiricky zkoumána metodou pedagogického kvaziexperimentu. Ten 
se zaměřil na ověření možností transferu schopností manipulovat s vizuálními 
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reprezentacemi struktur ve zvolené oblasti informační výchovy (výzkumné še-
tření č. 2). Pro hlubší poznání procesů probíhajících při zavádění metod sys-
tematického rozvíjení kompetence manipulovat s informacemi do běžné výuky 
bylo realizováno kvalitativně orientované šetření formou strukturovaného roz-
hovoru (výzkumné šetření č. 3). 

Po stránce metodologické byl výzkum realizován v souladu s dlouhodobou 
orientací pracoviště autora. V obecné rovině vycházejí tyto přístupy z ele-
mentové metodologie. Ta spočívá v rozložení studovaného celku na prvky či 
elementy, přičemž úkolem výzkumníka je pak vztahy mezi těmito elementy 
zkoumat. Elementová metodologie se uplatnila např. v psychologii při zkou-
mání vztahů mezi elementy asociace (Sedláková, 2004, s. 15). 

Takový elementarizující přístup byl již aplikován v předcházejících výzkum-
ných aktivitách pracoviště (např. Beneš et al., 2005) v oblasti elementarizace 
dílčích tematických okruhů informační výchovy, konkrétně metodické analýzy 
zpracování elektronických textů (Leipert, 2001), systémového přístupu k hle-
dání základních elementů informační výchovy a jeho aplikace na problematiku 
značkovacích jazyků (Štípek, 2004) a tvorby WWW stránek (Procházka, 2004). 
V zásadě lze tento přístup charakterizovat posloupností kroků, jež jsou tvořeny 
(!) vytyčením tématu, (2) rozkladu tohoto tématu na dílčí elementy, (3) zkou-
máním vztahů mezi těmito elementy, (4) vyvozením závěrů a dopadů na výuku 
těchto celků. 

Vzhledem k výše uvedeným požadavkům na didaktiku informační výchovy 

byla pro potřeby této práce výzkumná metoda zmíněných autorů modifi-

kována. Zaměření pozornosti se obsahově rozprostřelo z dílčích tematických 

okruhů na širší vzdělávací oblasti. Předmětem elementové dekompozice se tak 

stala informační výchova jako celek. Předpokladem tohoto holistického po-

stupu je přitom existence sítě či dokonce hierarchie elementárních principů, 

které stojí za řadou činností a příslušných myšlenkových operací, k nimž do-

chází při zpracovávání informací a jejich transformaci v poznatky. Existenci 

této sítě (hierarchie) byla axiomaticky postulována (Mudrák, 2005b). 

Dalším krokem byla identifikace alespoň jednoho elementu, který by na při-

měřené úrovni obecnosti reprezentoval klíčový princip či pojem, aplikovatelný 
v řadě úloh informačního charakteru. Takový element nesmí být existenčně 

závislý na technologické platformě, předmětu vzdělávání, zvolené metodě a or-

ganizaci výuky. Musí souviset s principy a kognitivními dovednostmi, které lze 

Používat v širokém spektru oblastí vzdělávání, přičemž se ale může se v někte-
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rých kontextech projevovat zřetelněji. Na pozici takového klíčového elementu 
byl postaven fenomén struktury, přesněji komplexu dovedností a schopností 
pracovat, vytvářet a transformovat různé formy reprezentace strukturovaných 
dat, informací a znalostí v informační výchově. 

Třetím a posledním krokem se stal výzkum okolí identifikovaného elementu, 
tj. zejména určení dalších elementů, s nimiž je vztahově propojen, určení tema-
tických oblastí, v nichž hraje nějakou roli (a popsání této role), určení a popis 
pedagogického významu kognitivních, psychomotorických a/nebo postojových 
stránek osobnosti, které tento element ovlivňuje, a nakonec návrh vhodných 
činností, jež u žáků příslušné osobnostní rysy rozvíjejí. 

Při realizaci výzkumu nebylo tedy postupováno od tématu směrem k ele-
mentům (jak by vycházelo z čisté elementové metodologie), ale opačným smě-
rem na základě identifikovaného elementu byla postupným odkrýváním sítě 
vztahů objevována témata, jež s daným elementem souvisejí. Metoda má sa-
mozřejmě rekurzivní charakter, stejný postup lze aplikovat na každý nový ob-
jevený element v jejich vztahové síti. 

2.5 Použité výzkumné metody 

Pro naplnění formulovaných cílů a úkolů práce byly užity metody teoretické 
i empirické. Ze skupiny teoretických metod to byly především metody analy-
tické a syntetické založené na studiu odborné literatury. Jednalo se o analýzy, 
komparace a případně reinterpretace jak primárních pramenů (odborných statí, 
článků, výzkumných zpráv, vysokoškolských učebnic), tak pramenů sekundár-
ních (publikovaných rešerší, přehledů a interpretací). Při zobecňování zjiště-
ných skutečností i při vyvozování závěrů byly využívány metody induktivně-
deduktivní. 

Ve skupině metod empirických byly použity jak metody kvantitativní, tak 
i metody mající charakter kvalitativní. Předně se jednalo o explorativní me-
todu, pro kterou byla zvolena technika dotazníkového šetření s následnou sta-
tistickou analýzou odpovědí respondentů. Při realizaci a vyhodnocení šetření 
bylo využito k tomu speciálně vyvinutých softwarových nástrojů. Další explo-
rativní metodou byl výzkumný strukturovaný rozhovor, někdy též označovaný 
jako interview (Pelikán, 1998, s. 117). Některé zjišťované údaje byly pořizovány 
metodou kvaziexperimentu spojeného s metodou evaluačního testu v průběhu 
reálné výuky. V neposlední řadě bylo využíváno metody obsahové analýzy 
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žákovských prací. V průběhu příprav a mapování výzkumného pole a při re-
alizaci předvýzkumů bylo dále využíváno explorativní metody formou besedy 
a metody pozorování. 

Podrobnější popis některých těchto metod a jejich aplikace je uváděn 
v úvodu k jednotlivým realizovaným šetřením. 

3 Zdůvodnění t é m a t u a potřeby jeho s tudia 

Tak, jak se měnilo a mění pojímání obsahu informační výchovy, mění a vy-
víjí se i její didaktika. Stejně jako ostatní oborové didaktiky, i ona navazuje 
na poznatky z obecné didaktiky a pedagogiky. Jsme však svědky i výrazného 
opačného procesu: ICT didaktiku a pedagogiku jako takovou výrazně ovliv-
ňuje. M. Černochová v této souvislosti mluví o vzniku nové pedagogické rea-
lity (Černochová, 2004). Ten je zapříčiněn především změnou ve stylu učení, 
myšlení a života nastupující „net-generation". 

Odborná česká pedagogická literatura se k problematice informační vý-
chovy v uplynulých letech věnovala spíše okrajově. Vyplynulo tak z výsledků 
průzkumu J. Zounka, který analyzoval poměrné zastoupení článků zabývají-
cích se ICT v průběhu let 1998 až 2002. Ve své práci Zounek analyzuje obsah tří 
nejvýznamnějších odborných periodik u nás a na Slovensku (Pedagogika, Peda-
gogická orientace a Pedagogická revue). V uvedeném časovém horizontu tvořily 
příspěvky věnované ICT pouhých 1,6 % všech příspěvků. Zcela opomíjenou je 
dle autora otázka žáků a jejich vztahu k ICT (jejich vztah k technologiím, 
změny v učení apod.) (Zounek, 2004). 

Tato práce si klade za cíl přispět k rozvoji didaktiky informační výchovy 
jako vědní disciplíny. Směrodatná přitom byla představa účinného předávání 
poznání jako klíčové funkce školního vzdělávání (Stech, 2004, s. 58). Subjek-
tivní pozorování reálné praxe na školách však může i naznačovat, že informační 
výchova se často omezuje na pouhé zvládání postupů a ovládání konkrétních 
aplikací. Argumentuje se často tím, že tyto aplikace (nejčastěji kancelářského 
typu a vázané na konkrétní proprietär ní softwarové prostředí) jsou pro další 
uplatnění žáků a studentů nepostradatelné (například z důvodu jejich rozší-
řenosti). Didaktická vhodnost těchto aplikací (zejména na úrovni primárního 
vzdělávání na školách) se nejeví být diskutovanou otázkou. Podobná orientace, 
zdůrazňující především zvládání základních uživatelských dovedností s těmito 
aplikacemi, bohužel vyznívá i z některých oficiálních vládních dokumentů tý-
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kajících se základního kurikula a pregraduálního i postgraduálního vzdělávání 
učitelů. 

Současný výzkum v didaktice informační výchovy lze proto charakterizovat 
jako hledání cest efektivního začleňování ICT do výchovně-vzdělávacího pro-
cesu populace, které by podporovaly hlubší pochopení principů a zákonitostí 
potřebných pro život v informační společnosti a podílely se na rozvíjení kogni-
tivních dovedností učících se. Didaktika informační výchovy by měla kultivo-
vat didaktické myšlení učitelů. Toto myšlení by mělo (1) respektovat základní 
trendy v pedagogice a obecné didaktice, (2) odmítat jednostrannou orientaci 
na učivo v encyklopedickém a scientistním pojetí, (3) překonávat jednostranně 
racionalistické pojetí pedagogického procesu, (4) odmítat pasivní pojetí žáka 
a autoritářské klima školy a (5) zdůrazňovat vnitřní motivaci žáků (Skalková, 
2004, s. 53, dle Černochová, 2004). 

Při výstavbě didaktické teorie se rovněž opíráme o výsledky výzkumů ko-
gnitivní vědy20, psychologie i psychodidaktiky. Poznání procesů osvojování si 
vědomostí a dovedností, při nichž se informace transformují ve znalosti, umož-
ňuje učiteli pomáhat žákovi organizovat a strukturovat jeho vědění. Struktu-
rované informace se lépe vybavují. Žák by se měl učit uvažovat o problémech, 
odhalovat principy a strukturu, tvořící jádro problému. Je nutno učit žáky ově-
řovat vlastní řešení, kontrolovat a hodnotit je, hledat lepší postupy, rozvíjet 
schopnost metakognitivní orientace21. 

Ukazuje se, že ICT jsou vhodným nástrojem pro rozvíjení myšlenkových 
činností žáků. Je uváděna řada příkladů z geometrie, fyziky, biologie, ekonomie 
či výtvarné výchovy, které by navíc bez použití technologií nebyly jinak (např. 
z důvodů vysokých nákladů či hrozícího nebezpečí) uskutečnitelné (např. Čer-
nochová, 2003, 8.40). 

Didaktická teorie by se neměla vázat na konkrétní softwarové vybavení. 

Její závěry a doporučení by měly být realizovatelné celou řadou dostupných 

(ne nutně technologických) prostředků, a to nikoliv v horizontu několika let, 

ale měly by mít trvanlivější charakter (což je logický důsledek porovnání stan-
20Věda o poznávacích procesech - interdisciplinární průnik psychologie, umělé inteligence, 

jazykovědy, neurověd, antropologie a filozofie. Jejím cílem je vysvětlit, jak to, že jsme schopni 
řešit každodenní problémy, činit závažná existenční rozhodnutí nebo učit se novým pojmům. 
Odhalit zákonitosti fungování lidské mysli a simulovat je na počítačích. Je zastřešující teorií 
pro různé disciplíny, které zkoumají lidskou mysl z hlediska psychologického, biologického, 
kybernetického či filozofického. Viz např. Thagard (2001). 

21GLASER,R. La science cognitive et éducation. 1988. Zmíněno v Skalková (2004, s. 60). 
Cit. dle Černochová (2004). 
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dardní délky učitelské přípravy s tempem vývoje v oblasti ICT). Obsahem 
didaktického vzdělávání se tak musí stát převážně principy, pojmy a vztahy, 
které vykazují jistou stálost v dynamickém prostředí informační společnosti. 
Didaktika informační výchovy by v neposlední řadě měla respektovat její mezi-
předmětový charakter. Měla by nám umět odpovědět na otázky, jak co nejlépe 
předávat poznání nejen o samotné problematice ICT, ale rovněž v jiných oblas-
tech - a to jak (1) s použitím ICT jako nástroje, tak (2) v prostředí založeném 
na bázi ICT. 

Tato výzkumná práce vzešla z přesvědčení, že rozpracování konceptu kom-
petence pro manipulaci se strukturami může přispět takto pojaté didaktice 
informační výchovy. Teoretické rozkrytí této problematiky odhaluje nový pro-
stor, v jehož rámci lze edukační působení v oblastech informační výchovy plá-
novat (a to na různých úrovních), realizovat a následně i evaluovat. 
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Část II 

Teoretické zpracování 

4 Manipulace se strukturami v psychologii 

Kompetence pro manipulaci se strukturami, jak je pojímána v této práci, má 
svůj základ ve funkčně propojené soustavě řady myšlenkových a poznávacích 
procesů odehrávajících se v lidské mysli při vzájemné transformaci dat, infor-
mací a znalostí. Teoretické opodstatnění předloženého modelu této kompetence 
lze proto zčásti nalézt ve výsledcích psychologických výzkumů, především pak 
v oblasti gestalt psychologie i směrů pozdějších - kognitivní psychologie, vý-
vojově orientované kognitivní psychologie, konekcionismu a kognitivní vědy. 
Každý z těchto směrů rozvíjí poněkud jiné předpoklady a ideje a každý na-
bízí řadu modelů lidského myšlení. Přehled hlavních myšlenek a metodologic-
kých přístupů jednotlivých směrů u nás publikovali např. Sedláková (2004), 
Sternberg (2002) či Thagard (2001). 

4.1 Gestalt psychologie 

Gestaltická (tvarová, celostní) psychologie zkoumá psychologické jevy jako 
uspořádané, strukturované celky. Gestaltická psychologie je považována za re-
akci jak na rané behavioristické tendence interpretovat chování na základě 
podmiňování, ale i na tendenci strukturalistů rozkládat duševní procesy na 
základní počitky (Sternberg, 2002, s. 28). Centrem zájmu gestaltických psy-
chologů bylo vnímání. Percepční zkušenosti podle jejich názoru závisejí na 
vzorcích vznikajících v důsledku působení podnětů a dále na organizaci zá-
žitků. Celek tedy není pouhým součtem částí, jelikož závisí na vztahu mezi 
jednotlivými částmi. 

Gestaltistický pohled na percepci tvarů je založený na názoru, podle něhož 
tvar (gestalt) vzniká nejen z jednotlivých částí, ale hlavně na základě jejich 
konfigurace či struktury. Tento tvar se nemusí měnit, přestože se mění jednot-
livé detaily. Vnímání tvarů umožňují na jedné straně předchozí zkušenosti, na 
druhé straně struktury, které mohou být jak získané, tak vrozené. Vysvětlení, 
proč se jisté podnětové elementy seskupují v určité útvary, gestaltisté zformu-
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lovali v tzv. tvarových zákonech či zákonech uspořádání (laws of organization, 

Kearsley, 1998). 

Mezi tyto zákony, popisující pozorované charakteristiky lidského vnímání, 
patří (1) zákon vztahu figury (dominantního prvku vnímání, na nějž je upřena 
pozornost) a pozadí, (2) zákon podobnosti (podobné prvky jsou považovány 
za sounáležící a jsou spojovány do jedné figury), (3) zákon blízkosti (blízko 
sebe ležící body nebo linie jsou spojovány do figury, lidé mají tendenci vidět je 
jako skupinu), (4) zákon uzavřenosti (existuje tendence doplňovat předměty, 
které ve skutečnosti úplné nejsou, vidět linie a hrany nepřerušené), (5) zákon 
hladkého průběhu či dobré linie (lidé mají tendenci vnímat formy s hladkými 
a souvislými tvary spíše než s tvary přerušovanými nebo lomenými), (6) zákon 
zkušenosti (zkušenost se pokouší spojovat prvky ve věci již známé - u abs-
traktních tvarů se lidé pokouší vyčlenit figuru, která se podobá figuře dříve 
viděné nebo představované. Na tomto principu funguje např. známý Rorscha-
chův test) a (7) zákon symetrie (lidé mají sklon vnímat objekty, jakoby tvořily 
obrazy zrcadlově souměrné kolem svého středu, resp. souměrné podle osy). 

Dalším přínosem gestaltické psychologie se jsou zejména závěry výzkumů 
učení vhledem (Köhler, 1927). Vhled (insight) označuje řešení problémů náh-
lou restrukturací pohledu, neboli přeskupení základních aspektů situace tak, 
že se jejich vztahy jeví jiné a vytvářejí nový, odlišný celek. Při vhledu dochází 
k restrukturací, při níž se objevují dosud neakceptované vztahy a tato nová 
konstelace může nabídnout uspokojující řešení problému. Učení vhledem tedy 
považují gestaltisté za množinu postupných restrukturací, přičemž jejich hra-
nice jsou omezeny nejen kvalitou podnětového pole, ale i schopnostmi jedince 

tedy „kompetencemi vidět vzájemné vztahy ještě jinak než jaké vyplývají 
z původního vjemu" (Vágnerová, 2003, s. 135). Vhledu do situace zpravidla 
předchází různě dlouhé období řešení strategií pokusem a omylem, jeho vý-
znam spočívá v kvantitativní i kvalitativní kumulaci zkušenosti a informací. 
Důležité je též zdůraznit, že při vhledu nemusí docházet k manipulaci s pří-
slušnými objekty. Klíčová je naopak schopnost manipulace na úrovni představ, 
kterou lze klasifikovat jako symbolickou. To znamená, že podmínkou učení 
vhledem je jistá vývojová úroveň, ať už je pojímána z hlediska fylogenetického 
nebo ontogenetického (Vágnerová, 2003, s. 136). 

39 



4 . 2 K o g n i t i v n ě - p s y c h o l o g i c k é m o d e l y 

Problematikou lidského vnímání informace, učení se z informací, jejího zapa-
matování a manipulace se cíleně zabývá psychologický proud označovaný jako 
kognitivní psychologie. Kognitivisté - narozdíl od behavioristů - jsou přesvěd-
čeni, že většina lidského chování může být pochopena, zjistíme-li, jak lidé myslí. 
Kognitivní psychologii lze tedy vymezit jako studium toho, jak lidé poznávají, 
jak se učí, jak strukturují, uchovávají a využívají vědomosti (Neisser, 1967). 
Mezi obory, jež se podílely na vzniku kognitivní psychologie, patří psychobiolo-
gie (též nazývaná biologická či fyziologická psychologie, popř. biopsychologie), 
lingvistika, antropologie, ale i technologické obory jako teorie komunikačních 
systémů, inženýrství a výpočetní technika (Sternberg, 2002, s. 28). 

Pro šířeji chápaný transdisciplinárně orientovaný výzkum na poli průniku 
psychologie, umělé inteligence, jazykovědy, neurověd, antropologie a filozofie 
je používán termín kognitivní věda (Thagard, 2001, s. 25). Společným jmeno-
vatelem uvedených směrů je, že každý z nich „poznávací procesy chápe jako 
procesy zpracovávající informace, které se chovají analogicky jako počítač" 
(Sedláková, 2004, s.203). Hlavní hypotézou kognitivní vědy je tak tvrzení, že 
„myšlení lze nejlépe uchopit v pojmosloví reprezentujících struktur v mysli, 
a v pojmosloví výpočetních procedur, které na těchto strukturách operují." 
(Thagard, 2001, s.25). Přístupy založené na této hypotéze se označují akro-
nymem CRUM (computational-representation understanding of mind, česky 
komputačně-reprezentační uchopení mysli) (cit. tamtéž). 

Ve vztahu k tématu manipulace se strukturovanými daty, informacemi 
a znalostmi se jako relevantní jeví být několik modelů reprezentace a organizace 
poznatků v lidské mysli, k nimž kognitivní psychologie dospěla v posledních de-
setiletích. Jedná se zejména o modely založené na hypotéze dvojího kódu (dual 
coding theory), teorii reprezentace prostřednictvím schémat (schema theory), 
teorii kognitivní zátěže (cognitive load theory) a modely založené na teorii 
sémantických sítí (semantic networks). 

4.2.1 Hypotéza dvojího kódu 

Hypotézu dvojího kódu navrhl Paivio (1969, 1971). Podle této teorie pou-
žívá lidský mozek pro prezentaci informace jak slovní kód, tak představy. Oba 
druhy kódování organizují informace do znalostí, které lze dále zpracovávat, 
ukládat a později vybavit pro další užití. Mentální představy Paivio ozna-
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čuje jako analogové kódy. Jedná se o takové reprezentace fyzikálních podnětů, 

které analogicky uchovávají základní percepční znaky čehokoli, co je v mysli 

reprezentováno. Naproti tomu jsou mentální reprezentace slov reprezentovány 

v symbolickém kódu. Znalosti uložené v symbolickém kódu jsou zastupovány 

arbitrárně, tedy neodvoditelným, ale dohodnutým způsobem, pomocí zvole-

ného zástupce. Symbolická forma je percepčně nepodobá tomu, co reprezen-

tuje. Mezi typické arbitrární symboly patří například číslice či slova (Sternberg, 

2002, s. 248). Uvedené systémy se mohou označovat též jako lingvistické a ob-

razové či nelingvistické (Marzano et al., 2001). Oba subsystémy zpracovávání 

informací pracují nezávisle - informace plynoucí z představ je zpracovávána 

odlišným způsobem než informace verbální (Brooks, 1968). Oba mechanismy 

se však navzájem ovlivňují a doplňují, čímž umožňují dvojí kódování infor-

mace. Systém symbolického kódování se specializuje na zpracování a ukládání 

lingvistických informací - např. slov či vět - ve formě tzv. logogenů, elementů 

verbálního systému. Systém analogového či analogického kódování zpracovává 

informace nelingvistické - obrazové, které pak ukládá v podobě tzv. iinagenů, 

elementů systému představ (Wang, 1994). 

Zpracování verbální či obrazové informace může probíhat na třech odliš-

ných úrovních. (1) Úroveň reprezentačního zpracování se vztahuje k aktivaci 

verbálních či neverbálních reprezentací v závislosti na povaze stimulu. (2) Refe-
renční zpracování představuje aktivaci verbálního systému neverbálním nebo 

naopak. (3) Asociační zpracování označuje vzájemnou aktivaci reprezentací 

v rámci jednoho systému - verbálního či neverbálního (IARE, 2003, s. 15). 

Saavedra (1999) ve svém přehledu konstatuje, že zastánci hypotézy dvojího 

kódu věří, že informaci kódovanou oběma mechanismy je snadnější v paměti 

udržet i z paměti vybavit vzhledem k dostupnosti dvou mentálních reprezentací 

(verbální a vizuální) namísto mentální reprezentace jediné. Autorka dále uvádí, 

že při zpracování obrazové informace (např. diagramů, schémat, náčrtků) dojde 

k aktivaci obou kódovacích systémů s větší pravděpodobností, než při použití 

čistě textové informace. Cím více dochází k používání obou forem, tím více se 

zvyšuje schopnost o informaci přemýšlet či si ji vybavit (Marzano et al., 2001). 

4.2.2 Reprezentace prostřednictvím schémat 

Dalším teoretickým modelem umožňujícím popsat vztahy pojmů v lidském vě-

domí je teorie schémat, která se aplikují při řešení nějaké úlohy. Doyle (1999) 
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popisuje schéma jako „základní rámec obsahující kategorie pro specifické in-
formace . . . Existující schéma a informace v něm obsažené představující dosa-
vadní získané znalosti." Podle dalšího pojetí tvoří schéma „mentální rámec pro 
organizaci poznatků, vytvářející smysluplnou strukturu pojmů, jež mají vzá-
jemný vztah. Pojmy i schémata mohou být ovšem nahlíženy v řadě úrovní ana-
lýzy, což závisí jak na jedinci, tak na souvislostech" (Sternberg, 2002, s. 296). 
Dunston (1992) pod schématy rozumí způsob, J ak jsou znalosti a koncepty 
uspořádány a uloženy v paměti . . . Kvantita, kvalita a vymezení [kategorií 
v rámci schématu] jsou determinovány osobními zkušenostmi." 

Společné charakteristiky různých vymezení pojmu schéma uvádějí Winn 
- Snyder (1996): (1) Schéma je organizovaná struktura, která je součástí lid-
ské paměti. V kombinaci se všemi dalšími schématy obsahuje sumu znalostí 
daného jednotlivce. (2) Schéma může být chápáno jako síť pojmů spojených 
vztahy. Schéma se skládá z uzlů a spojovacích elementů, které popisují vztahy 
mezi dvojicí uzlů. (3) Schéma je budováno pomocí zobecňování a abstrakce 
opakovaně pozorovaných specifických informací. (4) Schémata jsou dynamické 
struktury. Při učení prochází nová informace procesem asimilace nebo ako-
modace (Piaget - Inhelderová, 1970) a je začleňována do stávající struktury 
schémat nebo vytváří nové schéma. (5) Schéma poskytuje kontext, který ovliv-
ňuje, jak je nová zkušenost interpretována. Např. při čtení odborného textu 
jsou neznámé informace interpretovány na základě stávajících schémat. 

4.2.3 Teorie kognitivní zátěže 

Kognitivní zátěž (cognitive load) představuje množství mentálních zdrojů po-
třebných ke zpracování informace (Sweller, 1988; Adcock, 2000). Teorie kogni-
tivní zátěže tvrdí, že krátkodobá operační paměť jedince může v dané chvíli 
obsahovat jen omezené množství informace a je-li tato kapacita překročena, 
dojde pravděpodobně ke ztrátám informace. Omezení pracovní paměti jsou 
svázána s dosavadními znalostmi učícího se. Krátkodobé pracovní paměti je 
přisuzována kapacita 4 až 10 elementů (IARE, 2003, s. 17). Vymezení ta-
kového elementu přitom souvisí se schématy učícího se (Cooper, 1998), tedy 
s rozsahem a strukturou dosavadních znalostí. Expert v dané oblasti má ob-
sáhlá schémata vztahující se k problematice a jeho kognitivní mechanismy se 
vyznačují vysokým stupněm automatizovaného zpracování informace a řešení 
úkolů bez nutnosti koncentrace (Wilson - Cole, 1996). 
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Preciznější definici kognitivní zátěže uvádí Cooper: „Kognitivní zátěž ozna-

čuje celkové množství mentální aktivity, kterou musí vykazovat pracovní paměť 

za jednotku času. Hlavním faktorem ovlivňujícím velikost kognitivní zátěže je 

počet elementů, na něž musí být současně upřena pozornost" (Cooper, 1998, 

s. 10). Při existenci schémat, která umožňují seskupit několik souvisejících 

elementů do jediného abstraktnějšího elementu, kognitivní zátěž klesá. Teorie 

kognitivní zátěže tak vysvětluje, proč může být stejný obsah snadněji osvo-

jen expertem, který již má adekvátní schémata umožňující efektivnější práci 

s novými informacemi, než jedincem, který se v dané oblasti neorientuje a pro 

kterého nová informace představuje řadu na první pohled nesouvisejících kon-

ceptů. 

Kognitivní zátěž je možno rozdělit na vnitřní (intrinsic cognitive load) 
a vnější (extraneous cognitive load). Vnitřní zátěž souvisí s přirozenou ob-

tížností osvojit si daný obsah a nelze ji ovlivnit metodou výuky. Jinými slovy, 

jistý obsah je obtížné se naučit bez ohledu na to, jak je učícím se prezentován. 

Vnější kognitivní zátěž pak představuje sumu nároků a požadavků na pracovní 

paměť žáka při osvojování si nové látky (Cooper, 1998). Úroveň vnější zátěže 

může být ovlivněna metodou výkladu a formou studijních materiálů. 

4.2.4 Sémantické sítě 

Model sémantické sítě předpokládá, že poznatky jsou v mysli reprezentovány 

v podobě hierarchicky uspořádané sítě ve vztahu k významu vyjadřovanému 

v jazyce, tj . v lingvistických symbolech. Vzájemně propojené prvky této sítě, 

tzv. uzly, reprezentují pojmy. Vazby mezi uzly jsou označené (pojmenované) 

vztahy, které mohou zahrnovat buď příslušnost k nějaké kategorii, nebo atri-

buty, případně jiný sémantický vztah (Sternberg, 2002, s. 292). Experimentální 

studií bylo prokázáno, že vzdálenost pojmových kategorií v hierarchii sítě ovliv-

ňuje čas potřebný pro manipulaci s reprezentovanými výroky (Collins - Quil-

lian, 1969). Reprezentace organizovaných poznatků tedy podle tohoto modelu 

nabývá podobu diagramu hierarchicky uspořádaného stromu s vlastností dě-

dění (inheritance) vlastností na nižších úrovních - model je tudíž kognitivně 

ekonomický. 

Další modely lidské mysli odvozené od konceptu sémantické sítě rozvíjely 

některé specifické znaky zpracovávání a organizace poznatků v lidské mysli. 

Tak bylo například zjištěno, že pojmy mají svou základní (přirozenou) úroveň 
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specificity uvnitř hierarchie, které se dává přednost před ostatními úrovněmi 
(Sternberg, 2002, s. 294). Jedná se o takovou úroveň, která má největší počet 
rozlišujících znaků, které ji odlišují od ostatních pojmů na téže úrovni. Experi-
mentálně bylo zjištěno, že lidé identifikují předměty na základní úrovni rychleji 
než předměty na úrovni vyšší nebo nižší. Zdá se tedy, že okolní svět je pozná-
ván nejprve v pojmech odpovídajících základní úrovni, které jsou teprve poté 
klasifikovány v odpovídajících kategoriích vyšší nebo nižší úrovně obecnosti 
(Rosch et al., 1976). 

5 V ý z n a m struktury v poznávání a učení 

Na poznávání a učení lze nahlížet jako na osvojování struktur pozorovaných 
v okolním světě. Jedinec se „.. . od narození učí postupně poznávat struktury 
toho, co je kolem něj." (Cáp - Mareš, 2001, s. 441). Z hlediska vývojové psycho-
logie lze konstatovat, že se zvyšujícím se věkem jedince dochází k posunům od 
osvojování si struktur jednodušších a konkrétních (např. tvar obličeje matky) 
k osvojování struktur abstraktnějších a symbolických (např. jazyk, matema-
tické struktury). Toto poznávání je aktivním procesem doprovázeným manipu-
lací jak se samotnými objekty vnímání (např. hračka), tak s jejich mentálními 
reprezentacemi (Piaget - Inhelderová, 1970). 

Ve vztahu k didaktice se problematika struktury jakožto stěžejního kon-
ceptu této práce nejsilněji váže k otázkám strukturace obsahu učiva. Na důle-
žitost respektování povahy jeho vnitřního uspořádání upozornil americký psy-
cholog Bruner (1960). Konstatoval, že konečným cílem výuky každé oblasti 
je pomoci žákům pochopit jeho strukturu, tj. základní principy, které jej vy-
mezují, dodávají mu individuální ráz a umožňují stanovovat vztahy mezi ním 
a ostatními oblastmi. Díky znalosti struktury předmětu je učitel schopen ex-
trahovat z něj látku, která odpovídá úrovni chápání žáků a která obsahuje 
ucelený, logický a smysluplný výběr prvků z celku (Fontana, 1997). Bruner 
tvrdí, že každé vyučované téma má svou specifickou strukturu, která se skládá 
s faktů, pojmů (konceptů) a generalizace (zobecnění), která je chápána jako 
klíčová a pro strukturu tématu determinující. Pokud žák prohlédne uspořádání 
tématu, snadněji pochopí celek a vybavuje si detaily, zařazuje nové poznatky 
do systému svých dosavadních zkušeností (Pasch et al., 2005, s. 54). 

Bruner vymezil ucelený popis učení označovaný jako instrumentální kon-
ceptualismus. Učení v něm nahlíží jako „aktivní proces, jímž si učící se vyvo-
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zuje principy a pravidla a ověřuje si je. Jinými slovy, učení není prostě něco, co 
se jedincům přihodí, jak tomu je v modelu operativního podmiňování, nýbrž 
něco, co způsobí oni sami tím, jak zacházejí s přicházející informací a jak jí uží-
vají" (Fontana, 1997, s. 148-149). Učící se jedinec tedy přicházející informaci 
aktivně transformuje. Podle Brunera lidé zpracovávají informace prostřednic-
tvím tří modů a toto zpracování souvisí se třemi způsoby reprezentace. Zralý 
člověk je schopen užívat všech tří soustav. K jejich osvojení dochází postupně 
v určitých věkových obdobích, vyznačujících se určitým stupněm zralosti. Tyto 
soustavy Bruner nazývá akční, ikonické a symbolické (Bruner et al., 1956). 

(1) Akční modus je vysoce aktivní, neužívá ani představ, ani slov. Působí 
prostřednictvím chování a je patrný například v pohybových dovednostech, 
kterým se učíme praktickým konáním a které bychom obtížně reprezentovali 
pomocí řeči nebo obrazů. (2) Ikonický modus je pokročilejší tím, že užívá před-
stavivosti, ač stále ještě neužívá řeči. Tato představivost už závisí na zpraco-
vání zrakové či jiné smyslové zkušenosti a reprezentuje pojem, aniž by jej plně 
definovala. (3) Symbolický modus přesahuje konání a představy a užívá repre-
zentace prostřednictvím jazyka. Taková reprezentace vede k myšlení a učení 
abstraktnějšího a přizpůsobivějšího typu; umožňuje jedinci reflexivní myšlení, 
dává mu možnost uvažovat jak formou výroků, tak formou konkrétních pří-
kladů a uspořádávat pojmy do hierarchické struktury. Symbolická reprezentace 
ovšem může užívat i jiných symbolických soustav než řeči, jako třeba symboliky 
matematické a vědecké logiky (Prokeš, 2006). 

Otázka strukturace učiva byla v druhé polovině dvacátého století ovliv-
ňována též Galperinovou teorií učení (Galperin, 1980). Ve své teorii po-
stupného (poetapového) formování činnosti předpokládá, že lidská činnost -
včetně učení - nevzniká naráz, ale vyvíjí se od konkrétní činnosti až po zo-
becněnou činnost, která je schopna přenosu do úplně nových situací. Začíná 
na úrovni manipulace s reálnými předměty, případně pomůckami a končí ma-
nipulací s abstraktními symboly, nad nimiž provádí intelektuální operace. Ve 
vztahu ke strukturaci učiva upozorňují Čáp - Mareš (2001, s. 445) na myšlenku 
odvozenou z Gafperinovy teorie, že při učení je potřeba, aby se žák v požado-
vané činnosti nejprve zorientoval, vytvořil si orientační základ pro další čin-
nost. S problémem souvisejícím se strukturaci učiva se dle Cáp Mareš (2001, 
s. 445) potýkaly i přístupy založené na programovaném učení. Žák postupo-
val v souladu s vyučovacím programem po malých krocích, učil se s mini-
mem chyb, avšak obtížně si budoval podobu celku. Tento negativní aspekt měl 
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odbourat grafický postup navržený německým psychologem E. O. Richterem 
(Mareš, 1988) využívající schematické struktury klíčových pojmů, které žák 
v průběhu učení doplňoval. Na tyto myšlenky navázal ve své teorii didak-
tických operátorů Kulič (1971) s technikou zařazování klíčového pojmu do 
příslušné hierarchické úrovně na odpovídající místo, přičemž ověřoval dvě va-
rianty možného postupu: schéma částečně vyplněné a schéma úplně prázdné, 
tzv. slepé (Kulič, 1971, s. 132). O obdobné znázorňování uspořádání obsahu 
se pokoušeli ve formě tzv. grafů logické struktury učiva ve své teorii ruští 
autoři V. P. Bespafko a L. A. Berežnaja, ověřoval se též přístup V. F. Šatalova 
označovaný jako opěrný či schematický konspekt (Mareš, 1988). 

Na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let se úsilí badatelů odklání od 
snahy zlepšovat vyučovací strategie učitele směrem ke snaze zlepšit učební 
strategie žáků Cáp - Mareš (2001, s. 447). Nové teoretické koncepty z oblasti 
psychologie, např. teorie epizodické a sémantické paměti (Tulvin, 1972) zamě-
řená na mechanismy organizování poznatků, jejich významů, vazeb mezi nimi 
a na algoritmy pro práci se symboly, pojmy a vzájemnými vztahy; teorie sché-
mat či teorie grafů poskytly prostor pro popis strategií osvojování poznatků 
z nelineárně abstraktních reprezentací struktury učiva. Pro didaktické prvky 
a techniky podporující tyto strategie se užívá označení organizátory studia, 
grafické organizátory či mapování znalostí. 

5.1 Organizátory postupu 

V souvislosti se strukturaci předkládané látky ve formě textového studijního 
materiálu se v soudobé literatuře hovoří o tzv. organizátorech postupu či 
studia. Termín pochází z anglického advance organizers a bývají jím ozna-
čovány takové „konstrukční komponenty [studijního materiálu], jejichž využití 
napomáhá čtenáři orientovat se v textu a studovat systematičtěji problematiku 
v něm prezentovanou. Jde o princip uplatňovaný dnes v mnoha zahraničních 
publikacích, které kombinují charakter vědecké monografie o určitém tématu 
s didaktickými postupy používanými ve vysokoškolských učebnicích" (Průcha, 
2002, s. 15). Jedná se tedy o prvky studijního textu nesoucí meta-informace 
napomáhající orientaci v předkládané látce. Mezi takové prostředky Průcha 
radí i různá neverbální vyjádření prezentované informace - tabulky, grafy, 
schémata. „Tyto prostředky mají zvýšit přehlednost a usnadnit porozumění 
a využívání obsahu textu" (Průcha, 2002, s. 16). Organizátory postupu jsou 
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většinou vkládány do úvodní části tematického celku a mají za úkol regulovat 
další postup žáka, aktivovat žákovy dosavadní poznatky o daném učivu, aby 
další učení mělo na co navázat. Plní též výkladovou funkci. Zaměřují žákovu 
pozornost na vyšší úrovně a strukturální prvky obsahu. Jejich přínosem je dále 
to, že postihují zejména klíčové koncepty, hlavní myšlenky a jejich pojmově-
vztahovou síť (Cáp - Mareš, 2001, s. 442). 

Rozpracování a popularizace myšlenky organizátorů postupu je přisuzo-
váno D. P. Ausubelovi (1960), jehož práci silně ovlivnil jak Piaget, tak Bruner 
(Geier, 1999). Ausubel vycházel z přesvědčení, že organizátory postupu napo-
máhají smysluplnému učení (meaningful learning) tím, že aktivizují žákovu 
pozornost na pojmy, které již byly osvojeny a jsou součástí žákovy kogni-
tivní struktury. Proces zařazování nových informací do existujících kognitiv-
ních struktur je v Ausubelově teorii nazýván subsumace. Obecný pojem, pod 
který se subsumuje pojem konkrétnější, je označován jako subsumovatel (sub-
sumer). Nejdůležitější je pro Ausubela organizace učiva tak, aby bylo možné 
kvalitně a efektivně subsumovat. Ausubel rozlišuje (1) vysvětlující organizátor 
(expository organizer) pro nové učivo, popis a výklad a (2) komparativní or-
ganizátor (comparative organizer) pro objasnění rozdílů mezi novým učivem 
a stávající kognitivní strukturou (Hanušová et al., 2005, s. 94). 

Organizátory postupu vytvářejí kontext obecných konceptů, do něhož může 
žák zapracovávat další pojmy na základě jejich stále drobnějších odlišností 
(Coffey - Caňas, 2000). Ausubel ukazuje význam organizátorů postupu v pře-
destírání globální reprezentace struktury znalostí, jež mají být osvojeny. Tím 
se napomáhá dosažení celistvého souladu (integrative reconciliation) jednot-
livých subdomén znalostí a schopnosti porozumět vztahům mezi základními 
koncepty celé domény (Ausubel et al., 1978). Ausubelovo pojetí smysluplného 
učení jakožto opaku od učení memorativního (rote learning) konstatuje, že 
při efektivním učení nejde o prosté přidávání nových poznatků k dosavadním. 
Učící se jedinec vědomě a promyšleně hledá vztahy a souvislosti mezi novými 
a dosavadními strukturami poznatků, čímž mění obě. Nejde přitom o hledání 
jednoduchých asociačních vazeb, nýbrž o začleňování nových poznatků do exis-
tujících struktur a podřazování nových prvků obecnějšímu schématu. 

Tyto změny mohou mít charakter změny vertikálních vztahů mezi po-
jmy, kdy prostřednictvím tzv. hierarchického učení dochází k posunům pojmů 
z jedné úrovně do jiné, ke konstituování nových vazeb, které předtím mezi 
prvky pojmové sítě neexistovaly, k přeskupování do nových vztahů nadřaze-
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nosti, souřadnosti a podřazenosti. Tato integrace vede k souladu dříve nesluči-

telných, rozporných či nesouvisejících konceptů. Zavedení obecnějších pojmů, 

nového hlediska, spojujících článků či nových principů činí poznatkovou struk-

turu koherentní. Změny probíhají též opačným směrem ke zdokonalující se di-

ferenciaci. Subjektivní struktura poznatků se při učení zjemňuje, stává se pro-

pracovanější a bohatší. Učící je schopen stále citlivěji rozlišovat drobné rozdíly 

ve významech pojmů v různých kontextech (Cáp - Mareš, 2001, s. 414). 

Organizátory postupu představují ve vztahu k Ausubelově teorii nástroj 

usnadňující smysluplné učení tím, že slouží žákovi k uspořádání a interpreto-

vání nové informace. „Jejich efekt by měl být nejvíce viditelný u testů, které 

zahrnují tvůrčí řešení problémů nebo jsou vytvářeny na nových situacích, pro-

tože organizátor dovolí studentovi adaptovat materiál do důvěrně známé struk-

tury" (Mayer, 2003). Závěry výzkumů přitom ukazují, že tato metoda práce 

vykazuje nejlepší výsledky, pokud student neměl žádné dřívější vědomosti o da-

ném tématu či látce. V takovém případě se samotný organizátor stává zdrojem 

primárních vědomostí pro naučení nové látky. Naopak, pokud student už má 

jisté povědomí o dané látce, účinnost organizátorů se snižuje (tamtéž). Použití 

těchto technik tedy „největší užitek přináší [. . . ] žákům průměrným a částečně 

i podprůměrným" (Cáp - Mareš, 2001, s. 467). K zajímavým závěrům v této 

souvislosti došli Langan-Fox et al. ve svém výzkumu zaměřeném na využití 

organizátorů studia v manuálech služeb nabízených operátory mobilních te-

lefonních sítí. V experimentu bylo využito dvou forem organizátorů studia -

textových a grafických. Autoři vycházeli z hypotézy, že grafické formy orga-

nizátorů studia usnadní vytvoření koherentních mentálních modelů mobilní 

telefonní sítě a tím usnadní vyřešení daného problému. Z využití těchto pro-

středků by pak měla profitovat zejména méně zdatná experimentální skupina. 

V rozporu s tímto předpokladem však skupina pracující s textovými organizá-

tory předčila jak experimentální skupinu pracující s grafickými organizátory, 

tak kontrolní skupinu. Méně zdatné skupiny uživatelů profitovaly více z texto-

vých průvodců, než z grafických (Langan-Fox et al., 2006). Ve vztahu k tématu 

této práce je možno tyto výsledky interpretovat tak, že práce s graficky orien-

tovanými organizátory může přes všechna svá zdánlivá pozitiva představovat 

i zatěžující faktor manipulace s informací a že v otázkách přiměřenosti jejich 

použití je třeba brát v úvahu nejen úroveň dosavadních znalostí žáků, ale též 

povahu organizátoru jako takového. 
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5.2 Grafické organizátory 

Většina v literatuře popisovaných technik organizátorů postupu je založena 
na grafických formách komunikace a různých teoriích vizuálního učení. V této 
souvislosti se v zahraniční literatuře používá pojem graphic organizers, v této 
práci překládán jako grafické organizátory. Termín je chápán jako některá 
z technik „vizuálního zobrazení, které napomáhá porozumění prezentované 
informace" (Dye, 2000), jako „vizuální reprezentace podporující pochopení 
textu22", přičemž se může jednat o vizualizaci „znalostí, konceptů nebo myš-
lenek23", případně jako nástroj či technika podporující takové metody výuky 
a učení, při kterých jsou „myšlenky, koncepty, data a další typy informací 
asociovány s obrázky a reprezentovány graficky24". Hall - Strangman (2002) 
označují ve svém přehledu termínem grafický organizátor vizuální či grafické 
zobrazení, které znázorňuje vztahy mezi fakty, termíny, pojmy nebo myšlen-
kami v průběhu učení. Jedná se tedy o zastřešující termín označující různé 
typy organizátorů založených na vizualizaci. 

Hyerle (1996) rozděluje tyto vizualizační nástroje do tří kategorií podle je-
jich primárního účelu na (1) brainstoriningové pavučiny (brainstorming webs), 
(2) organizátory používané k řešení konkrétního úkolu (task-specifíc organi-
zers) a (3) mapy myšlenkového procesu (thinking process maps). Brainstor-
mingové pavučiny zahrnují myšlenkové mapy (mind maps), pavučiny (webs) 
a seskupovací diagramy (clustering). K řešení konkrétních úkolů se dle této 
klasifikace používají v oblasti přírodních věd zejm. diagramy životního cyklu 
(life cycles), v oblasti čtení pak různé vizualizace textových struktur (text 
structures) a v oblasti matematiky rozhodovací stromy (decision trees). Do 
kategorie technik pro znázornění myšlenkových procesů jsou řazeny pojmové 
mapy (conceptual maps), diagramy systémového myšlení (systems thinking) 
a myšlenkové mapy (mind maps). 

5.2.1 Příklady grafických organizátorů 

Jedním z těchto nových přístupů je vytváření sítí (networking), tvořených 
Pojmy a jejich vztahy (Holley - Dansereau, 1984). Teoretickým východiskem 
této techniky je teorie sémantické paměti (Tulvin, 1972) a chápání dlouhodobé 

22<http : //www. armour. kl2. sd.us/Mary7.27s'/.20Classes/literary_terms_glossary. 
htm> 

23 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Graphic_organizers> 24 <http://en.wikipedia.org/wiki/Visual_learning> 
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Kódem 
specifikovaný 

vztah 

Název pojmu 
nebo vlastnosti 

Obrázek 5: Vytváření sítí (networking) 

paměti jako sítě s uzly a hranami. Autoři této učební strategie ztotožnili uzly 
grafu s pojmy, které se má žák naučit, hrany grafu pak představovaly vztahy 
mezi těmito pojmy. Pojmy a jejich vlastnosti se obvykle značily elipsou, do níž 
byl vepsán název pojmu či název vlastnosti (obr. 5). 

Hierarchie vztahů postupovala shora dolů, ke znázornění vztahu se pou-
žívala úsečka označená na jednom konci šipkou (Cáp - Mareš, 2001, s. 453). 
Úsečka byla popsána písmenem, které ve zkratce specifikovalo jeden ze šesti 
možných vztahů. Mezi tzv. hierarchické struktury patřil (1) vztah části celku 
(být částí něčeho, být prvkem něčeho, patřit k něčemu) nebo (2) typu (být 
typem, být druhem, být příkladem něčeho). Jako tzv. řetězová struktura byl 
označován (3) implikační vztah (vést k něčemu, vyústit v něco, vyvolávat něco, 
produkovat něco). Mezi tzv. klastrové struktury patřil (4) vztah analogie (být 
analogický s něčím, být podobný něčemu, korespondovat s něčím), (5) vztah 
charakteristiky (být charakteristikou něčeho, být rysem, být vlastností, být 
atributem, být aspektem) a (6) vztah evidence (indikovat, ilustrovat, demon-
strovat, podporovat, stvrzovat, dokazovat) (Holley - Dansereau, 1984, s. 85), 
překlad dle (Mareš, 1988). 

Další strategií je strukturování klíčových pojmů (concept structuring, 
Construct) vycházející z teorie čtení textů s porozuměním a teorie metakogni-

tivního učení (Vaughan, 1984). Technika je založena na manipulaci vztahů mezi 

osvojovanými pojmy. Při práci s textem se žák nejprve orientačně seznamuje 

s textem a jeho strukturou, provádí tzv. skenování textu (názvy kapitol, názvy 

oddílů, úvodní části kapitol, první věty jednotlivých oddílů, souhrny, tabulky, 

obrázky, grafy apod.) a zvažuje, zda text obsahuje to, co se potřebuje naučit. 

Na základě tohoto seznámení si vytvoří hierarchickou kostru klíčových pojmů 
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O b r á z e k 6: Popisná či tematická 
mapa (descriptive or thematic map) 

Obrázek 7: Síťový strom (network 
tree) 

- X Příčina -< 

ftešenl 

O b r á z e k 8: Pavouci mapa (spider 
map) 

Obrázek 9: Mapa problému a jeho 
řešení 

dané kapitoly. Při druhém čtení žák analyzuje věty a snaží se textu porozumět, 

vyhledává důležitější vztahy a zanáší do svého schématu objevené charakteris-

tiky. Při třetím zběžném čtení žák vyhledává drobnější detaily a připojuje je 

na obohacenou kostru (Cáp - Mareš, 2001, s. 458). 

Mareš (1988) uvádí ve svém přehledu též další přístupy ke strukturování 

učiva formou charakteristických diagramů. Prvním z nich je technika vytvá-
ření schémat (schematizing), jak je představena v (Mirande, 1984). Technika 

opět vychází z teorie sémantické paměti, teorie grafů, pojmu makrostruktura 

v teorii porozumění textu i teorii umělé inteligence. Technika připomíná stra-

tegii vytváření sítí s tím, že vztahy se označují dohodnutými symboly, které 

mohou představovat (1) dynamický vztah, (2) negaci dynamického vztahu, 

(3) statický vztah, (4) jeho negaci, (5) podobnost, (6) negaci podobnosti, (7) in-

terakci a (8) negaci interakce. 
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Kdo 
Problém 

Řešení 

Co 
Proč 

Pokus Výsledek 
1. 1. 
2. 2. 

Závér 

C Hlavni myšlenka D 
Pfläna 

Účinek 

Příčina 
Účinek 

1 - • t 

Obrázek 10: Osnova řešení problému Obrázek 11: Sekvenční epizodická 
mapa (sequential episodic map) 

Dalším uvedeným přístupem je technika vytváření map (mapping) au-
torů Armbruster - Anderson (1984). Metoda vychází z přesvědčení, že každý 
(zejm. odborný nebo studijní) text se skládá z hierarchicky uspořádaných pro-
pozic (výroků). Pro účely tvorby map je propozice definována jako „smyslu-
plná znalostní jednotka, která se skládá ze dvou pojmů a vztahu či vztahů 
mezi nimi" (Cáp - Mareš, 2001, s. 460). Mapa představuje diagram, v němž 
je text rozložen do řady propozic a každá propozice graficky zachycena tak, 
že se struktura textu stane přehlednější, názornější a lépe zapamatovatelná. 
Mapy využívají Vennovy diagramy známé z matematiky a vývojové diagramy 
známé z oblasti algoritmizace a programování. Mapy obsahují dohodnuté sym-
boly pro různé typy vztahů, které se podílejí na konstrukci propozic. Vztahy 
mohou být typu (1) definování (je definován jako, označuje se, nazývá se), 
(2) vlastnost (je vlastností, je rysem, je charakteristikou, je částí), (3) příklad 
(např., kupř., obsahuje, zahrnuje, takový jako), (4) totožnost (je totožný s, je 
identický s, je totéž jako), (5) podobnost (je podobný, podobá se, blíží se svými 
charakteristikami, obdobně jako), (6) negace podobnosti (liší se od, je rozdíl 
mezi, nepodobá se, narozdíl od), (7) větší než (více, širší, vyšší), (8) menší 
než (méně, užší, nižší), (9) časová následnost (nejprve - potom, předchází, 
následuje, poté, dále, další), (10) kauzalita (jestliže - pak, je příčinou, nutně 
vede k, produkuje, způsobí, vyvolá), (11) možnost (může vést k, může vyústit, 
někdy způsobí, za jistých okolností nastane) a (12) rozhodování na základě 
podmínky (je-li podmínka splněna, pak něco, jinak něco). Podobně jako před-
chozí uvedené techniky, i tato strategie tedy uvádí všechny možné typy vztahů 
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Pojem 1 Pojem 2 

I 
I Rozdíl A I 

K E S i 

Obrázek 12: Mapa ve tvaru rybí Obrázek 13: Srovnávací mapa spo-
kostry (fishbone map) léčných a rozdílných znaků (compara-

tive and contrastive map) 

(a v důsledku i propozic) výčtem (Armbruster - Anderson, 1984, s. 190), pře-

klad dle (Cáp - Mareš, 2001, s. 461). 
Mezi další techniky grafické organizace dat, informací a znalostí lze za-

řadit různé formy diagramů označované jako popisná či tematická mapa 
hodící se pro zmapování obecných informací, případně pro znázornění hierar-
chických vztahů (obr. 6), síťový strom určený k zobrazení hierarchické sou-
stavy elementů s jednoznačnou strukturou vztahů nadřazenosti a podřazenosti 
(obr. 7) nebo pavoučí mapa zobrazující informace soustředěné kolem centrál-
ního pojmu, které nemají přísně hierarchickou strukturu (obr. 8). Pro zobrazení 
příčin, vlivů, účinků či následků se při řešení problémů dá využít mapa pro-
blému a jeho řešení (obr. 9), případně osnova řešení problému obsahující 
informace o různých variantách řešení daného problému (obr. 10). Vztah pří-
činy a následku lze efektivně zachytit v sekvenční epizodické mapě (obr. 11) 
nebo v komplexnějších případech v mapě ve tvaru rybí kostry (obr. 12). 
Při analýze dvou pojmů, konceptů, myšlenek či názorů lze informace zachyco-
vat ve srovnávací mapě společných a rozdílných znaků (obr. 13) (Hall 
- Strangman, 2002). 

5.2.2 Přehled výzkumu 

Ucelený přehled výzkumu v oblasti grafických organizátorů je prezentován 
např. ve zprávě IARE (2003). Dokument obsahuje výsledky rešeršního šetření 
vědecko-výzkumných prací zabývajících se efektivitou výuky a učení s použitím 
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grafických organizátorů. Publikované výsledky výzkumů podporují používání 
grafických organizátorů k dosažení signifikantně lepších výsledků učení a vý-
konu žáků napříč různými stupni škol a oblastí obsahu učiva. 

Argumenty pro používání grafických organizátorů lze odvozovat zejména 
z kognitivních teorií lidského učení a modelů reprezentace a zpracovávání po-
znatků v lidské mysli, jak byly představeny v části 4.2 (s. 38). 

Závěry vyplývající z hypotézy dvojího kódování podporují používání ná-
strojů a technik založených na vizuální reprezentaci strukturovaného obsahu, 
jaké představují právě grafické organizátory. Ty mohou sehrát důležitou roli při 
zpracování a zapamatování informace pro pozdější použití. Výzkum ukazuje, 
že grafické organizátory „napomáhají rozvoji nelingvistických reprezentací stu-
dentů, a tím napomáhají porozumění obsahu" (Marzano et al., 2001, s. 73). Je-
jich použití rovněž napomáhá vytvářet odpovídající lingvistické reprezentace. 
Tím, že se jedná o vizuální nástroje, pomáhají učícím se zpracovávat never-
bální informaci (např. tvar studovaného objektu, ale i vztahy mezi koncepty 
či hierarchii pojmového systému). Na druhé straně obsahuje většina grafických 
organizátorů řadu informací v podobě textu - a tím představují didaktickou 
pomůcku i při zpracování verbální informace. 

Význam přisuzovaný strategiím vizuálního znázorňování strukturovaných 
údajů je možno odvodit i z teorie schémat. Podle (Dye, 2000) je teorie repre-
zentace prostřednictvím schémat dokonce kořenem všech technik grafických 
organizátorů. Guastello et al. (2000) dospěli ve svém výzkumu k závěru, že gra-
fické organizátory mohou pomáhat žákům propojovat stávající znalosti s nově 
osvojovanými a tím napomáhat tvorbě schémat potřebných k pochopení klí-
čových konceptů. Teorie schémat zdůrazňuje důležitost aktivizace dosavadních 
znalostí při čtení. Jsou-li dosavadní znalosti aktivizovány, poskytne příslušné 
schéma rámec, k němuž jsou nové znalosti připojeny a ve svém důsledku tak 
dochází k lepšímu pochopení. Důsledkem je, že grafické organizátory mohou 
napomáhat učení z textu (Doyle, 1999; Robinson, 1998). Výzkum dále ukázal, 
že jsou-li použity jako organizátory postupu, mohou techniky vizuální repre-
zentace vést k lepšímu výkonu žáků (Willerman - Mac Harg, 1991). 

Podle některých autorů mohou být do přípravy a realizace procesu výuky 
aplikovány i závěry teorie kognitivní zátěže (Cooper, 1998; Wilson - Cole, 1996; 
Yu, 2003). Tito badatelé věří, že použití nástrojů vizuálního učení, jakými jsou 
např. grafické organizátory, může kognitivní zátěž snížit (např. zvýšením počtu 
Položek, na něž může být upřena pozornost a které mohou být zpracovány 
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v pracovní paměti). V této souvislosti uvádějí několik možných aplikací, jak 
je navrhuje Sweller (1988). Některé z nich mají přímou souvislost s tématem 
této práce. 

• Předně se jedná o tzv. efekt rozdělení pozornosti (split attention effect), 
který říká, že při běžném použití ilustrativních obrázků, schémat či dia-
gramů jsou tyto vizuální prvky umístěny odděleně od textu, kde je prezen-
tovaná problematika popisována (např. vedle, nad či pod textem, případně 
v přílohách). Tím dochází k efektu rozdělení pozornosti, kdy se musí žák 
soustředit jak na text, tak na vizuální reprezentaci problému. Pracovní 
paměť pak musí zpracovávat jak informaci z textu, tak informaci z ob-
rázku a integrovat oba tyto zdroje informace. Alternativním přístupem, 
používaným právě v grafických organizátorech, je integrace textu i vizuální 
prezentace do jediné struktury, čímž dochází k jasnějšímu provázání obou 
typů sdělení a snižuje se počet elementů, které musí paměť zpracovávat. 

• Další souvislost se projevuje v tzv. efektu nadbytečnosti (redundancy ef-
fect). Běžná didaktická doporučení říkají, že nová informace by se měla 
prezentovat různými způsoby, např. doplňovat sdělení ilustracemi (Petty, 
2002, s. 271) či názornými příklady (Kalhous et al., 2002, s. 271). I když tyto 
principy a techniky mají svá bezesporná a přijímaná pozitiva, je třeba mít 
na zřeteli, že všechny prezentované ilustrace a ukázky musí být ve vztahu 
k předkládané látce skutečně podstatné a základní. Pokud se pozornost 
žáka musí soustřeďovat na několik současně předkládaných forem infor-
mace, vzrůstají požadavky na zapracování všech těchto zdrojů v operační * 
paměti a tím se zvyšuje kognitivní zátěž. K efektu nadbytečnosti dochází, 
když doplňující či ilustrativní informace obsahuje prvky, které přímo ne-
souvisejí s osvojovanou problematikou a nelze je tedy zpracovat v jednom 
okamžiku. 

• Třetím uváděným efektem je tzv. efekt modality (modality effect), který 
se projevuje v okamžiku, kdy se z důvodu požadavku na konzistenci formy, 
případně z jiných důvodů (např. z důvodu očekávané formální podoby di-
sertační práce, maximálního možného rozsahu odborného článku ve sbor-
níku konference či snížení finančních nákladů při přípravě učebnice) stu-
dijního materiálu volí nevhodný typ prezentace informací neodpovídající 
jejich povaze. V souladu s hypotézou dvojího kódu se předpokládá, že mi-
nimálně část pracovní paměti jedince je vyhrazena pro specifický typ vjemu 
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(např. lingvistický, vizuální, ale též např. sluchový apod.). Používá-li stu-

dijní materiál jen jednu formu prezentace (např. pouze textovou nebo pouze 

vizuální), není kapacita pracovní paměti efektivně využívána, neboť v ní 

nedochází k aktivaci těch subsystémů, které jsou citlivé jen na jistou formu 

předkládané informace. 

Přehled experimentálních studií zkoumajících efekt modality a efekt roz-
dělení pozornosti zpracoval Adcock (2000). Všechny studie prokázaly možné 
snížení kognitivní zátěže v souvislosti s těmito efekty. Jedna z popsaných studií 
konstatovala lepší výkon žáků v oblasti studia geometrie v případě, kdy jim 
byla informace předložena ve dvou různých formách (např. vizuálním diagra-
mem a slovním vysvětlením). Závěr byl vysvětlován snížením kognitivní zátěže 
pracovní paměti, neboť žáci mohli zpracovat obě formy prezentace najednou. 
Další studie testovala teorii kognitivní zátěže z hlediska efektu rozdělení pozor-
nosti. Výzkumníci dospěli k závěru, že různorodé informace prezentované jedi-
nou formou přetížily pracovní paměť žáků a nedošlo k hlubšímu porozumění. 
Třetí studie zkoumala vliv formy prezentované informace na schopnost deduk-
tivního myšlení. Byl potvrzen předpoklad, že při použití obrazového materiálu 
dojde ke správnému vyvozování závěrů v kratším čase a při nižším množ-
ství nezbytného mentálního úsilí. Poslední empirická studie ukázala, že úroveň 
předchozích znalostí o předkládané problematice ovlivňuje míru kognitivní zá-
těže. U jedinců bez předchozích poznatků o nové látce snížila integrovaná forma 
prezentované informace (textu a diagramu) kognitivní zátěž vlivem potlačení 
efektu rozdělení pozornosti. Nicméně u jedinců, kteří již o dané problematice 
měli předchozí znalosti, došlo k negativnímu působení na učení, neboť u nich 
převážil efekt nadbytečnosti. Toto zjištění je v souladu s konstatováním, že pří-
stupy ke strukturaci učiva formou grafických organizátorů nejsou univerzálním 
prostředkem, který by vyhovoval všem žákům. 

Rozvíjení g ramotnos t i Výzkumy ukazují, že grafické organizátory lze 
s úspěchem použít jako didaktický nástroj při rozvíjení gramotnosti žáků25. 
Z přehledu výzkumu v této oblasti, jak jej zveřejnili Moore - Readence (1984), 
vyplývá, že použití grafických organizátorů pozitivně ovlivnilo výsledky v tes-
tech slovní zásoby žáků a porozumění textu (IARE, 2003, s. 20). 

2>Zde je pojem gramotnost chápán v širším slova smyslu zahrnujícím např. gramotnost 
čtenářskou, informační apod. 
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V jedné kvaziexperimentální studii použil kolektiv autorů (Brookbank 
et al., 1999) řadu technik grafických organizátorů při výuce na prvním a dru-
hém stupni základního školství. Žáci se pomocí těchto technik učili, jak pra-
covat s novými informacemi, rozkrývat a rozumět jejich významu, zobrazovat 
jejich uspořádání, popisovat hlavní myšlenky, odkrývat detaily a jejich vzá-
jemné vztahy, porovnávat a odlišovat jednotlivé prvky a uvádět analogické 
příklady. Vliv grafických organizátorů byl měřen pomocí pretestu a posttestu 
slovního vyjadřování. Výsledky ukázaly, že použití grafických organizátorů po-
mohlo nejméně 80 % žáků napříč všemi stupni osvojit si nezbytné kompetence 
práce s informací. V další kvaziexperimentální studii (Sinatra et al., 1984) byl 
konstatován pozitivní vliv použití sémantických map při rozvíjení schopnosti 
porozumění textu u žáků základního stupně školy se specifickými poruchami 
učení. Pozitivní vliv strategií založených na různých grafických organizátorech 
na schopnost pracovat s textem, porozumět informaci v textu, vyvozovat zá-
věry z textu, pamatovat a vybavit si přečtené je podložen celou řadou dalších 
studií (Berkowitz, 1986; Bowman et al., 1998; Davis, 1994; Gordon - Rennie, 
1987; Troyer, 1994). V kontextu této práce je zajímavý zejména význam při-
kládaný vizualizaci struktury textu, která jednak provází čtenáře v průběhu 
práce s informací a poskytuje mu ucelený přehled o popisovaných souvislostech 
Reutzel (1985). Efektivitě použití grafických organizátorů (ať už při skupinové 
nebo individuální práci) ve srovnání s dalšími technikami (řízené čtení a me-
toda SQ3R) u 84 žáků šestého ročníku základního stupně se věnoval výzkum 
autorů Darch et al. (1986). Závěr konstatuje, že techniky využívající grafické 
organizátory se ukázaly být ze všech metod nejefektivnější. 

Z mírně jiného úhlu pohledu nahlížela efektivitu použití grafických organi-
zátorů experimentální studie zaměřená na možnosti restrukturalizace mylných 
prekonceptů (miskonceptů) žáků pátého ročníku základního stupně (Gordon 
- Rennie, 1987). Vzorek 23 vybraných žáků byl náhodně rozdělen do tří po-
kusných skupin. (1) V první experimentální skupině předčítal výzkumný pra-
covník a žáci pracovali s vysvětlujícím textem. (2) Ve druhé experimentální 
skupině předčítal výzkumný pracovník, žáci pracovali s vysvětlujícím textem 
a současně používali sémantickou mapu k popisu klíčových konceptů a jejich 
vztahů. (3) Ve třetí kontrolní skupině žáci četli a vybavovali si doprovodný 
text. Výsledky posttestu naznačily, že žáci používající sémantickou mapu byli 
schopni restrukturovat svá dosavadní schémata obsahující miskoncepty, nebo 
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si vytvořit schémata nová, která korektně reprezentovala nové znalosti a vy-

jasňovala dosavadní mylné prekoncepty. 

Výzkum související s rozvojem gramotností ve vztahu ke grafickým orga-
nizátorům se věnuje též problematice psaného projevu. Zlepšení úrovně do-
vednosti tvůrčí práce s textem dokládají např. studie (Gallick-Jackson, 1997; 
Meyer, 1995). 

Rozvoj myšlení a schopnosti se učit Vzhledem k širšímu pojetí infor-
mační gramotnosti v této práci lze v jejím kontextu označit jako relevantní 
i studie, které se zabývaly vlivem grafických organizátorů na schopnost iden-
tifikovat příčinné vztahy, činit předpovědi, naznačovat souvislosti, analyzovat, 
syntetizovat a evaluovat předkládané informace. Tyto schopnosti mohou být 
někdy označovány jako myšlenkové dovednosti vyššího řádu či jako kritické 
myšlení (IARE, 2003, s. 25). Autoři studie (DeWispelaere - Kossack, 1996) 
zpozorovali, že u žáků druhého stupně základní školy a žáků střední školy 
došlo k lepšímu zapamatování a transferu předložené informace, stejně jako 
ke zvýšení úrovně myšlenkových dovedností vyššího řádu, pakliže byl věnován 
adekvátní prostor osvojení si technik práce s grafickým organizátorem. Pozi-
tivní účinky na zapamatování a vybavování si předložené informace dokládají 
též další studie (Ritchie - Volkl, 2000; Griffin et al., 1995), z nichž některé se 
orientují na žáky se specifickými poruchami učení (Bos - Anders, 1992). 

V návaznosti na prokázanou efektivitu použití vizualizačních nástrojů při 
Porozumění textu byly grafické organizátory s úspěchem použity též jako ná-
stroj pomáhající při řešení slovních úloh v matematice (Braselton - Decker, 
1994). 

Nezbytnou součástí procesu učení je práce s informacemi (Kalhous et al., 
2002, s. 344). Rozvíjení schopností s informacemi zacházet efektivně spadá do 
záběru informační výchovy, jak je v této práci pojímána (Rambousek, 2005; 
Mudrák, 2005b). Jedním z častých způsobů zpracování informací je tvorba 
výpisků, poznámek, osnov či klíčových myšlenek obsažených v předkládaných 
studijních materiálech. Doyle (1999) ve své práci představila alternativu ke kla-
sickému přístupu prezentace učiva v podobě skript a dalších studijních materi-
álu v kombinaci s pořizováním si poznámek ve formě lineárních textu. Skupina 
8 žáků střední školy byla při kvaziexperimentu vyučována vybranému obsahu 
z oblasti společenských věd s pomocí grafických organizátorů. Žáci v experi-
mentální skupině doplňovali neúplné schéma vztahů klíčových konceptů a jejich 
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vzájemných vazeb a ve dvojicích vytvářeli vlastní schémata. V závěrečném po-
sttestu dosáhla experimentální skupina používající grafické organizátory vyš-
šího skóre ve srovnání se skupinou pracující s tradičními materiály a způsoby 
záznamu svých poznámek. 

Další studie dokumentují pozitivní dopad zařazování technik grafických or-
ganizátorů v oblasti přírodních věd. Simmons et al. (1988) ve své studii u 49 
žáků šestého ročníku zařadili grafický organizátor (1) v první experimentální 
skupině před práci s textem v učebnici a (2) v druhé pracovní skupině po práci 
s textem v učebnici. (3) Kontrolní skupina prošla běžnou podobou výuky. Vý-
sledky jejich kvaziexperimentu naznačují, že načasování nasazení grafického 
organizátoru bylo po jistém časovém odstupu signifikantním faktorem ovliv-
ňujícím výkon v posttestu. Z hlediska pozdějšího vybavení si informací se jako 
efektivnější ukázalo být použití grafického organizátoru před prací s textem. 
Zajímavým je rovněž zjištění, že v posttestu, který následoval bezprostředně po 
experimentu (tedy bez časového odstupu), nebyl pozorován žádný signifikantní 
rozdíl mezi uvedenými třemi skupinami. K podobnému závěru dospěli i Ritchie 
- Volkl (2000), kteří u skupiny 77 žáků pozorovali vliv tvorby pojmové mapy 
Před a po laboratorním cvičení. Vyšší skóre v posttestu a lepší porozumění 
osvojovaného obsahu vykázaly i experimentální skupiny pracující s pojmovou 
ma^i ve srovnání se skupinami kontrolními, které s pojmovou mapou nepra-
covaly a při jejichž výuce bylo využíváno pouze běžných aktivizujících metod 
(řízené dotazování, diskuse, skupinová práce apod. (Willerman - Mac Harg, 
1991; Guastello et al., 2000). 

Ověřování pozitivního vlivu použití grafických organizátorů se ve svých 
výzkumech věnuje řada dalších autorů, např. Hawk (1986); Alvermann - Bo-
othby (1983, 1986); Armbruster et al. (1991); Griffin et al. (1995). Přehledová 
studie pracovníků institutu IARE sumarizuje tyto výsledky konstatováním, že 
existuje řada výzkumů dokazujících, že grafické organizátory zlepšují výkon 
žáků v oblastech (1) porozumění obsahu, (2) rozvoje schopnosti učit se novým 
Poznatkům, (3) řešení problémů,(4) zapamatování a vybavení si informace, 
(5) rozvoji myšlenkových dovedností vyššího řádu, (6) tvorby nových schémat 
vlivem procesu akomodace, (7) schopnosti vnímat souvislosti, vztahy a struk-
tury v nových pojmech (IARE, 2003, s. 32). K výraznému zlepšení může dojít 
zejména u žáků se specifickými poruchami učení (Scanlon et al., 1992; Boyle -
Weishaar, 1997; Doyle, 1999; Gallego et ai., 1990; Gardill - Jitendra, 1999). 
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5.3 Mapování znalostí 

Jednou z častých aplikací grafických organizátorů v procesu výuky a učení 
je tzv. mapování znalostí (knowledge mapping). Pojem představuje využíváni 
nástrojů a metod pro grafické znázorňování znalostí či poznatků ve formě gra-
fického strukturovaného schématu, které znázorňuje klíčové prvky jisté domény 
znalostí a významné vztahy mezi nimi (Applehans et al., 1999; Evans - Dan-
sereau, 1991; Vail, 1999; Zins, 2004). Své opodstatnění nachází všude tam, kde 
je zapotřebí zprůhlednit navigaci informacemi, pochopení jejich provázanosti 
a zdůraznění podstatného. Techniky mapování znalostí jsou využívány ve sféře 
vzdělávání (McCagg - Dansereau, 1991; 0'Donell, 1993) i ve sféře komerční 
(Huff, 1998; Smart, 1998). Jeho uplatnění bývá spojováno s problematikou ori-
entace a navigace v podmínkách neúměrně narůstajícího množství informací 
(Grochow, 1997) a informační ekologie (Shenk, 1997). 

V principu jde o souhrn technik a strategií využívajících potenciálu grafic-
kých organizátorů k analýze dat, vytěžování informací a organizaci poznatků 
jednotlivce, skupiny či celého lidstva (Chung et al., 1999; Hall et al., 1992; 
Zins, 2007). Na poli pedagogiky a didaktiky se ověřují možnosti tvorby růz-
ných forem strukturovaných diagramů, tzv. znalostních map (knowledge maps, 
KMaps) pro účely výkladu, učení se i hodnocení. Tyto nástroje jsou vhod-
ným didaktickým prostředkem ve výuce všech kognitivně orientovaných ob-
lastí vzdělávání. Mezi hlavní výhody těchto vizualizačních metod ve výuce 
Patří dle Geoffreye Pettyho to, že upoutávají pozornost žáků, přinášejí změnu, 
napomáhají konceptualizaci, jsou snáze zapamatovatelné a jsou projevem uči-
telova zájmu o danou problematiku (Petty, 2002, s. 271-273). Jako příklady 
triviálních znalostních map uvádí Petty různé digramy (šipkové, postupové, 
rozhodovací, množinové, kruhové výsečové, stromové), obrázky a grafy. 

Využití znalostních map ve vzdělávání je v odborné literatuře propracova-
nou tématikou. Výzkumy se jimi zabývají např. v souvislosti s porozuměním 
obsahu textu či rozkladu problému na dílčí části. Zajímavé jsou např. závěry 
výzkumu zaměřeného na vliv, který má počítačem podporovaná tvorba pojmo-
vých map (conceptual maps) na tvořivost (creativity) a výkonnost písemného 
Projevu (writing achievement) u 10-11-tiletých žáků primárního stupně vzdě-
lávání. Data byla zjišťována prostřednictvím standardizovaného testu26 ne-

26NFER - National Foundation for Educational Research, <h t tp : / /www.n fe r . ac .uk / 
aboutus/amd7.asp> 
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verbálního usuzování (non-verbal reasoning). Žáci používající pojmové mapy 

dosahovali statisticky významně vyšší skóre v tomto testu. Přestože se nepo-

dařilo prokázat, že by tento úspěch souvisel přímo s použitím ICT, naznačuje 

tento výzkum, že s počítačem realizovaná tvorba pojmových map poskytuje 

spolehlivý rámec pro rozvíjení strukturovaného psaní (Riley - Ahlberg, 2004). 

Mapováním znalostí bude v této práci označován proces, při kterém člo-

věk vytváří vizuální schematické reprezentace svých poznatků, postojů, názorů 

a dovedností. Znalostní mapy typicky znázorňují klíčové pojmy a vztahy mezi 

nimi. Vztahy se nejčastěji znázorňují propojením příslušných pojmů, někdy 

doplněným o pojmenování tohoto vztahu. Jako příklady teoreticky propraco-

vaných způsobů tvorby znalostních map je možno uvést shlukové mapy (clus-
ter maps) (Rico, 1983; Ambron, 1988), pavučinová schémata (webs) (Lovitt -

Burk, 1988), myšlenkové mapy (mind maps) (Buzon - Buzon, 1993), asocia-

tivní sítě (associative networks) (Schvaneveldt, 1990), pojmové kruhové dia-

gramy (concept circle diagrams) (Wandersee, 1987), pojmové mapy (concept 
maps) (Novak - Gowin, 1984), sémantické sítě (semantic networks) (Fisher, 

1990) či pojmový graf (conceptual graph) (Gordon, 1996). Přehled jejich zá-

kladních atributů podává tabulka 6 (Fisher et al., 2001, s. 21-22). 

forma znalostní 
mapy 

Jednotka konstrukce Povaha vztahu Hlavní záměr 

shlukové mapy pojem nepojmenovaný spoj stimulovat kreativní 
psaní 

Pavučinová sché-
mata 

pojem nepojmenovaný spoj propojit nové a dosa-
vadní znalosti 

mapy pojem nepojmenovaný spoj stimulovat kreativitu 

asociativní s í tě dvojice pojmů nepojmenovaný spoj zachytit podobnost 
a vzdálenost párů 
pojmů 

Pojmové kruhové di-
agramy 

kruhem vyznačená ob-
last pojmu 

inkluze, exkluze, pře-
krývání 

shlukovat pojmy a ob-
jasnit vztahy mezi je-
jich kategoriemi 

Pojmové mapy pojem, příklad pojmenovaný spoj zachytit mikrostruk-
turu pojmu nebo 
makrostrukturu té-
matu nebo obojí 

sémantické s í tě příklad pojmenovaný spoj zachytit mik-
rostrukturu pojmu 
a makrostrukturu 
tématu 

Pojmový graf výrok pojmenovaný spoj zachytit expertní zna-
losti 

Tabulka 6: Některé techniky konstrukce znalostních map a jejich základní atributy 
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Nutno zdůraznit, že uváděné techniky nelze chápat jako normalizované po-
stupy tvorby znalostních map. Jedná se spíše o soubor doporučení na základě 
experimentů, které se tvůrcům přístupů k tvorbě znalostních map osvědčily. 
Častým jevem je proto též využívání více technik v jedné mapě. Platí, že klí-
čovými faktory při tvorbě map je především tvořivost, názornost a zapojování 
představivosti. 

Z jiného úhlu pohledu lze na znalostní mapy nahlížet jako na techniku 
vizualizace znalostí, případně informací či dat. Vizualizace informací je dnes 
již propracovaným vědním oborem, který vznikl jako směr bádání v oblasti 
human-computer interaction (HCl). Smyslem vizualizace informací je vytvo-
ření vizuálního zobrazení určitých dat a pomocí tohoto zobrazení pomáhat 
nalézat nové struktury a vztahy v nich a/nebo snižovat zátěž kognitivních 
schopností při práci s nimi. Současné trendy akcentují interaktivitu grafiky 
a její efektivní transformaci pro potřeby objevování nových vztahů mezi daty 
(Vaňo, 2005). Grafické formy vyjádření informace mají oproti svým textovým 
protějškům řadu výhod. Zatímco text je možné vnímat pouze lineárně a ke 
globální orientaci v něm je možno využívat prvky jako abstrakt, klíčová slova 
či obsah, u grafických forem se před jedincem předestírá celková situace, v níž 
jsou již obsažena všechna data, tedy potencionální informace. Grafické formy 
umožňují vytvořit si nejprve jakýsi globální, komplexní obraz situace, a poté 
si zvolit cestu k řešení problému, resp. ke specifičtějším informacím (Tondl, 
1996). Technologický vývoj i pokroky v našem porozumění lidskému vnímání 
a poznávání vedly v posledních letech k objevení nových technik a metod vizu-
alizace informací. Obsáhlý přehled výsledků výzkumu v této oblasti publikovali 
např. Card et al. (1999) či Tufte (1997, 2001). 

Naproti tomu je oblast vizualizace znalostí relativně novou vědní disci-
plínou získávající pozornost jak akademické, tak komerční sféry. Burkhard -
Meier (2004) definovali vizualizaci znalostí jako použití vizuálních reprezentací 
k přenosu znalostí mezi nejméně dvěma osobami. Caňas et al. (2005) uvádějí, 
že k pochopení rozdílů mezi vizualizaci informací a vizualizaci znalostí je třeba 
nejprve definovat rozdíl mezi informací a znalostí. Dodávají dále, že soudobá 
odborná literatura není ve vymezování obou termínů jednotná. Objevují se 
tedy poněkud vágní definice jako „Znalost je víc než informace", „Znalost 
je informace aplikovaná v praxi" či „Znalost je informace, která má účel či 
použití." Cituje též podrobnější vymezení znalostí jako „proměnlivé směsice 
rámcových zkušeností, hodnot, souvisejících informací, odborného vhledu a in-
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tuice, které poskytují prostředí a rámec pro hodnocení a zabudování nových 
zkušeností a informací. Zkušenost vzniká a je aplikována v myslích jedinců." 
Tiwana (2000). Znalost, resp. poznatek, bývá chápána jako něco ryze indivi-
duálního, jedinečného. Informace je naproti tomu nahlížena jako na člověku 
nezávislá, neosobní. Jiří Cejpek uvádí, že „informace . . . se týká pouze opako-
vatelného a tedy se netýká jedinečného. Týž předmět, týž jev, tutéž událost, 
tutéž živou bytost mohou asynchronně (v časovém rozmezí) nebo synchronně 
(ve stejném okamžiku, např. prostřednictvím televizního pořadu) vnímat mili-
óny lidských ' přijímačů', ale každý vnímá a rozumí těmto předmětům, jevům, 
událostem či živým bytostem poněkud jinak. . . . K poznání, jež může oboha-
tit náš osobnostní fond (endocept), dochází zpracováním informace. Samotná 
informace tedy není poznatek, ale je jeho předpokladem a základem. V tomto 
smyslu je informace surovinou, jejímž zpracováním se poznatek vytváří." (Cej-
pek, 1998). 

Caňas sám vychází z teorií znalostí a učení, které publikovali Ausubel et al. 
(1978) a Novak (1977). Novak považuje za základní elementy znalostí pojmy 
či koncepty (concepts27). Vztahy mezi těmito pojmy nazývá výroky či tvrzení. 
Pojmy (koncepty) jsou definovány jako „vnímané pravidelnosti v událostech 
nebo objektech, nebo jako záznamy událostí nebo objektů opatřené popiskem" 
(Novak, 1998). Tvrzení sestává ze dvou nebo více pojmenovaných pojmů spoje-
ných vztahem. Trojice pojem - vztah - pojem tvoří samostatnou sémantickou 
jednotku. Nové znalosti jsou pak konstruovány zapojováním nových pojmů 
do stávající pojmové struktury v průběhu tzv. smysluplného učení (meanin-
gful learning). Při něm, na rozdíl od memorativního učení se holým faktům 
(rote learning), dochází k aktivnímu vyhledávání nových souvislostí a jejich 
začleňování ke stávajícím znalostem. 

5.4 Pojmové mapy 

Jako součást svého výzkumu principů učení se pojmům z oblasti přírodních věd 

vyvinul Joseph Novak v sedmdesátých letech dvacátého století techniku pojmo-

vého mapování. Pojmové mapy (concept maps, CMaps) jsou jedním ze zná-

mých nástrojů pro grafické znázorňování strukturovaných znalostí či poznatků. 

27Anton Markoš upozorňuje na nesnáze s vhodným překladem anglického termínu concept. 
v některých souvislostech se skutečně jedná o „pojem", jindy však může jít spíše o koncept, 
rozvrh, rámec nebo představu. V závislosti na kontextu se proto v češtině nejčastěji volí 
jedno z těchto synonym. Viz (Thagard, 2001, poznámka pod čarou na s. 76). 
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Obrázek 14: Ukázka pojmové mapy týkající se problematiky datových struktur 

Teoretické zázemí pojmových map tvoří Ausubelova teorie učení (Ausubel, 

1960), která zdůrazňuje rozdíly mezi memorativním (rote learning) a smys-

luplným (meaningful learning) učením. Při smysluplném učení se podle této 

teorie poznání buduje asimilací nových pojmů do stávající kognitivní struk-

tury učícího se. Pojmové mapy tedy slouží jako metodický nástroj Ausubelovy 

asimilační teorie smysluplného učení. 

Pojmová mapa je grafickým schématem, v němž jsou zobrazena slova či 

fráze - nejčastěji v rámečku či elipse. Tato slova představují pojmy. Pojmy 

jsou spojeny pomocí popsaných šipek. Tyto šipky představují vztahy mezi 

Pojmy. Doporučuje se obecnější pojmy vkládat na vrchol struktury spolu s po-

stupným ubíráním obecnosti na nižších úrovních. Obecně se tedy CMapy čtou 

shora dolů. Trojice pojem - vztah - pojem umožňuje symbolicky zaznamená-

vat výroky (propositions). Výroky se tedy skládají ze dvou nebo více pojmů, 

které jsou spojeny nějakým vztahem do podoby sémantické jednotky. Takto 

konstruované výroky jsou charakteristickou vlastností pojmových map ve srov-

nání s podobnými typy schematických grafů (např. s myšlenkovými mapami). 

Ukázka pojmové mapy je uvedena na obrázku 14. 
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Struktura pojmové mapy závisí na jejím kontextu. Mapy obsahující po-
dobné pojmy se tedy mohou v různých kontextech svou strukturou lišit a každá 
z nich může být něčím charakteristická. Síla pojmových map spočívá v jejich 
schopnosti zjišťovat určité znalosti jedince o daném tématu v jistém kontextu. 
Z toho vyplývá, že pojmové mapy sestrojené dvěma jedinci na dané téma se 
téměř jistě budou od sebe lišit a každá z nich bude reprezentovat strukturu zna-
lostí svého tvůrce. Ze stejného důvodu nelze nějakou pojmovou mapu o daném 
tématu prohlásit za tu správnou. Většina daných témat se dá reprezentovat 
různými adekvátními pojmovými strukturami (Caňas et al., 2005). 

Význam používání pojmových map ve výuce spočívá v tom, že volba pojmů 
a konstrukce výroků vyžaduje a zároveň rozvíjí vhled do znázorňované proble-
matiky. Pojmová mapa tak může sloužit jako metodická vizualizační pomůcka 
při výkladu látky, při učení se i při hodnocení znalostí žáků. Začleňování zna-
lostních map do výuky nachází své opodstatnění i v kognitivní psychologii, 
především v některých teoriích a modelech mentálních reprezentací (viz s. 38). 

6 Struktury v ICT 

Struktura prostupuje informačními a komunikačními technologiemi a výpo-
četní technikou jako klíčový fenomén v různých podobách a formách jak v ob-
lasti technického řešení, tak v oblasti programového vybavení počítačů a dal-
ších informačně-komunikačních zařízení. Pravidelné uspořádání dílčích kom-
ponent do větších funkčních celků je charakteristickým rysem hardwaru i soft-
waru. Přední světový odborník z oblasti počítačové vědy Daniel Hillis popi-
suje ve své publikaci zabývající se principy počítačů tento charakteristický rys 
takto: „Počítače jsou tvořeny hierarchií částí, přičemž každá část se mnohokrát 
opakuje. Abyste porozuměli počítači, nepotřebujete nic jiného než pochopit 
tuto hierarchii. Další princip, který umožňuje snadno porozumět počítačům, 
je charakter vztahů mezi jednotlivými částmi." (Hillis, 2003, s. 11-12). 

Z hlediska didaktiky informační výchovy a vzdělávání v oblasti ICT hraje 
tato charakteristická vlastnost determinující úlohu. Osvojování si principů 
a myšlenek, na nichž jsou vystavěny soudobé technologie, je důležité nejenom 
Pro počítačové experty nebo programátory. Jejich pochopení je předpokladem 
Pro efektivní práci s počítači a dalšími informačními a komunikačními tech-
nologiemi. Různé formy uspořádání hardwarových i softwarových komponent 
Počítačů se tak promítají do počítačové i informační gramotnosti. 
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S různorodými formami struktur dílčích komponent se jedinec setkává při 
práci s ICT na všech úrovních znalostí a dovedností. Již při osvojování si 
základních uživatelských dovedností, které tvoří předpoklad dalšího výchovně-
vzdělávacího působení ICT vzdělávání a informační výchovy, dochází k osvo-
jování si určitých elementárních konceptů, na něž lze pohlížet jako na repre-
zentaci jistého typu struktury. Na hierarchické uspořádání komponent narazí 
jedinec např. při práci v téměř libovolném grafickém uživatelském prostředí 
(,graphical user interface, GUI) v podobě nabídek (menu) funkcí aplikací či při 
orientaci ve stromové struktuře adresářů souborového systému. S týmiž hierar-
chickými strukturami, ale ve zcela odlišné reprezentaci a na jiné úrovni znalostí 
a dovedností se s takovou formou uspořádání setkává programátor navrhující 
vhodný algoritmus třídění dat uložených v binárního stromu. Se svou vlastní 
reprezentací hierarchické struktury bude pracovat vývojář objektově oriento-
vaných databázových systémů při návrhu hierarchie tříd objektů a vztahů mezi 
nimi, případně softwarový inženýr navrhující architekturu komponent rozsáhlé 
aplikace. Jinak bude na hierarchickou strukturu nahlížet uživatel, který si pro-
pojuje počítač, notebook a tiskárnu do domácí sítě pomocí routeru a svou 
vlastní reprezentaci bude mít žák pracující na osnově referátu. 

Společným elementem všech těchto reprezentací hierarchie prvků, s nimiž 
jednotliví uživatelé operují, zůstává však samotná struktura ve své čisté abs-
traktní podobě. V kontextu zkoumaného tématu lze usuzovat, že ve všech 
uvedených situacích bylo manipulováno s jistými reprezentacemi struktury, 
v tomto případě struktury hierarchické. 

6.1 Textové struktury 

Text hrál v průběhu lidských dějin význačnou úlohu. Prakticky až do začátku 

dvacátého století představoval téměř jediné médium schopné zaznamenat in-

formaci a uchovat ji pro pozdější využití. S vývojem v oblasti technologií stou-

pala jak rychlost zaznamenávání textu na různá média, tak kapacita nosičů 

textové informace a s tím i celkové množství zaznamenaných dat. Jako jeden 
z nepřímých ukazatelů růstu množství informací v lidské společnosti je uváděn 

odhad množství znaků teoreticky zaznamenatelných v jednotkovém obsahu 

kubického palce (characters per cubic inch, cci). Zatímco v období roku 3000 

Př. n. 1. byl na hliněné destičky zaznamenáván průměrně jeden znak na ku-

bický palec (1 cci), kolem roku 1450 n.l. to díky knihtisku mohlo být již 500 
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S u b j e c t j j ] | R e p o r t r e q u e s t j 

Oddělovač Hodnota pole 

Obrázek 15: Část, hlavičky emailové zprávy 

znaků (cci) a v devadesátých letech dvacátého století až 125 miliard znaků 

díky technologii kompaktních disků (Grey, 2001, s. 87). 

V oblasti informačních a komunikačních technologií je text stále dominant-

ním médiem záznamu a přenosu informací a zajištění komunikace. Počítačové 

zpracování textových dokumentů, prohlížení či tvorba webových stránek, po-

užívání elektronické pošty, psaní zdrojových kódů programů, úprava konfigu-

račních souborů či analýza systémových protokolů jsou ukázkami každoden-

ních činností uživatelů soudobých počítačů. I přesto, že práce s počítačem se 

odehrává ve valné většině případů v rámci grafického rozhraní a manipulace 

s informací uloženou ve formě obrazu, zvuku či videa je stále dostupnější, 

představuje text převládající formu kódování informace na počítači. 

Je třeba si uvědomit, že kromě samotného informačního obsahu je charakte-

ristickým znakem elektronicky zpracovávaného textu jeho formát či struktura, 

tj . způsob a pořadí uspořádání dílčích celků, z nichž se text skládá. Různé 

dohodnuté způsoby uspořádání textu slouží jak lidskému čtenáři pro snazší 

Porozumění obsažené (zakódované) informace, tak automatickému zpracování 

textu počítačem. Na obr. 15 až 18 jsou pro ilustraci uvedeny různé textové 

struktury, které se objevují v hlavičce emailové zprávy, HTML kódu webové 

stránky, výsledku vyhledávání v databázi a zdrojovém kódu počítačového pro-

gramu. 

Některé části textových struktur bývají explicitně označeny a pojmenovány, 

jako např. hlavičky emailové zprávy na obr. 15. Některé jsou spíše implicitní 
a jejich význam je zřejmý spíše z kontextu, jako např. počet nalezených doku-

mentů v databázi publikací na obr. 17. Některé textové struktury jsou formálně 

Popsány, mohou mít hierarchické uspořádání a každá jejich součást se nachází 
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Obrázek 16: Ukázka HTML kódu 
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Obrázek 17: Výpis výsledků vyhledávání v databázi 
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Obrázek 18: Příklad zdrojového kódu počítačového programu 

68 



na přesně definovaném místě a v jasně daném významu, jako je tomu např. 
v případě zdrojového kódu programu na obr. 18 nebo HTML kódu webové 
stránky na obr. 16. Jindy nemá textový řetězec předepsaný formát a jeho 
význam je chápan intuitivně z kontextu, např. při zobrazení názvu nalezené 
publikace, případně jména jejích autorů v databázi na obr. 17. 

Na textový dokument lze pohlížet na několika oddělených úrovních jeho 
struktury. Pro ilustraci mějme např. webovou stránku s výsledky vyhledá-
vání v databázi publikací, jak je uvedena na obr. 17. Na nejvyšší úrovni se 
jedná o výčtovou strukturu knižních titulů, z nichž každý je dán svým pořa-
dovým číslem, názvem, autorem, nakladatelem apod. Na nižší úrovni lze na 
tutéž stránku pohlížet jako na tabulkovou strukturu s řádky, sloupci, záhlavím 
a obsahem jednotlivých buněk. Na ještě nižší úrovni, kterou již nelze spatřit 
přímo z uvedeného obrázku, je daná stránka tvořena hierarchickým stromem 
elementů popsaných formálním jazykem HTML. Na další úrovni je na stále 
stejný textový dokument možno pohlížet jako na lineární řetězec znaků ulože-
ných v příslušném souboru. 

Struktury textu na různých úrovních mají zásadní význam při jakékoliv 
manipulaci s daným dokumentem. Vyhledávání řetězců v textu, úprava ob-
sahu dokumentu, filtrování nalezených údajů, hromadná transformace dílčích 
položek či jejich přeuspořádání jsou příklady činností, při nichž se nelze obejít 
bez znalosti struktur dat v textu a bez schopnosti manipulovat s těmito struk-
turami. Jedinec může například hledat email, který obdržel z jisté adresy, při-
čemž ví, že v předmětu dané zprávy se vyskytuje nějaké telefonní číslo. Uživatel 
elektronického katalogu může potřebovat upřesnit kritéria vyhledávání na ur-
čité téma nebo rok vydání publikace. Programátor se může dostat do situace, 
kdy například potřebuje přejmenovat již používanou metodu ve všech zdrojo-
vých kódech své aplikace. Student pracující na diplomové práci může stát před 
úkolem naformátovat zpracovaný text podle předepsaných požadavků, např. 
automaticky očíslovat všechny nadpisy. 

Tyto a další operace prováděné nad obecnými textovými údaji vyžadují 
způsob, jak formálně popsat strukturu, s níž má být manipulováno. V oblasti 
informatiky jsou známy a používány převážně dva přístupy k řešení těchto pro-
blémů: formální g rama t iky a regulární výrazy. (1) Formální gramatiky 
(grammars) představují množinu pravidel, pomocí kterých může být každé 
slovo textu předepsaným způsobem vygenerováno z předem daného počáteč-
ního symbolu. Gramatiky se hodí pro popis formalizovaných hierarchických 
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textových struktur rozprostírajících se nad celým dokumentem. Mezi takové 
struktury patří např. syntaxe programovacího jazyka nebo značkovací jazyky 
(např. HTML, XML, XHTML a další). (2) Regulární výraz (regular expres-
sion, regexp, regex) je speciální řetězec znaků, který představuje určitý vzor 
(masku) pro jiné textové řetězce. Pomocí ní lze nalézt a zpracovat lokální úseky 
textu bez formalizovaného předpisu. Regulární výrazy se proto nejčastěji po-
užívají ke kontrole dat zadávaných ve formulářích (například k ověření toho, 
že zadaný řetězec je platná e-inailová, rodné číslo, poštovní směrovací číslo 
a podobně). 

Každý z těchto přístupů je vhodný pro rozdílné situace zpracování textu. 
Pomocí regulárních výrazů nelze např. popsat hierarchickou strukturu vnoře-
ných značek XML dokumentu. XML parser zase nedokáže rozpoznat a dekódo-
vat části emailové adresy, neboť její elementy (tj. jméno, název počítače a do-
ména) nejsou explicitně označeny XML značkou. Řešení dovolující překlenout 
rozdíly v obou uvedených přístupech bylo nedávno publikováno v disertační 
práci (Miller, 2002). Autor vyvinul matematický aparát označovaný jako od-
lehčená struktura v textu (lightweight structure), který dovoluje kombinovat 
charakteristické rysy zpracování textu pomocí formálních gramatik, regulár-
ních výrazů, manuálního označování vzorů (patterns) i dalších způsobů, jak 
identifikovat struktury ukryté v textovém dokumentu a provádět s nimi různé 
operace. 

Jako příklad situace, při nichž jedinec operuje s textovými strukturami, lze 

uvést zápis masky souborů. Jedná se o mechanismus, kdy uživatel pomocí tzv. 

hvězdičkové konvence předepisuje vzor, který musí splňovat názvy souborů, 

s nimiž bude provedena nějaká operace (např. kopírování, přesun, přejmenování 
aPod.). Maska souborů představuje jistou zjednodušenou variantu regulárního 

výrazu používajícího speciální zástupné znaky. Předpokládejme, že znak „*" 

zastupuje libovolný (i nulový) počet znaků a znak „?" zastupuje právě jeden 

libovolný znak. Všechny ostatní znaky použité v masce zastupují samy sebe. 

Ilustrace jedné takové situace je znázorněna v levé části obr. 19. 

Sestavené masce odpovídají první tři uvedené soubory, zbývající tři sou-

bory masce nevyhovují, protože struktura jejich názvu nesplňuje předepsaná 

kritéria. K podobným situacím, kdy jedinec předepisuje jistý vzor, který musí 

splňovat všechny požadované výsledky, může docházet při vyhledávání řetězce 

v textovém editoru, při nastavování filtrů ve výpisu z databáze, při vyhledávání 

kontaktů v mobilním telefonu apod. 
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*-led??-2007.doc 
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Obrázek 19: Ukázka masky souboru a její grafická reprezentace 

Ve vztahu k charakteru kognitivních činností, které doprovázejí sestavování 
podobných předpisů či vzorů, je zajímavé zejména zjištění, že tyto vzory, masky 
či předpisy lze vizualizovat do jistého lineárního uspořádání bloků. Sestavování 
těchto výrazů (např. masek souborů, filtrů, regulárních výrazů) lze chápat jako 
jistou mentální činnost, při níž se zapojují mechanismy představivosti tak, aby 
popsaly tvar požadovaného výsledku. Ukázka takové možné reprezentace je 
znázorněna v pravé části obr. 19. Masku souboru si lze představit jako jistý 
tvar či uspořádání blokových elementů, které musí splňovat předepsané pořadí. 

Jiným příkladem práce se strukturou textového dokumentu může být 
tvorba webové stránky. Webové stránky se vytvářejí v notaci značkovacího 
jazyka HTML, případně jeho novější verze XHTML. Ukázka HTML kódu 
stránky je uvedena v pravé části obr. 20. Klíčovou problematikou hypertexto-
vých dokumentů založených na značkovacích jazycích a základním požadavkem 
na jejich autory je korektní vnořování jednotlivých elementů stránky. Ty se ve 
zdrojovém kódu označují pomocí tzv. HTML značek (tags), které mohou být 
párové (s označením začátku a konce elementu) nebo nepárové (element je 
tvořen jedinou značkou). Při tvorbě webové stránky provádí jejich autor její 
dekompozici na menší celky a každý z nich popisuje (značkuje) v předepsané 
syntaxi textového dokumentu. Detailní analýzu problematiky tvorby webových 
dokumentů z hlediska didaktického provedl ve své práci Štípek (2004). 
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</span> 
</strong> 

</p> 
<img /> 
<div> 

</div> 
</body> 

Obrázek 20: Ukázka vnoření jednotlivých elementů HTML kódu a jeho grafická 
reprezentace 

Na strukturu textových dokumentů založených na některém ze značkova-

cích jazyků lze opět pohlížet jako na formální zápis jisté tvarové struktury. 

V uvedeném případě by se mohlo jednat o tvar znázorněný v levé části obr. 20, 

který představuje vnoření jednotlivých bloků zdrojového kódu. Pomocí podob-

ných tvarových struktur by bylo možno graficky znázornit uspořádání rozsáh-

lejšího textového dokumentu (např. knihy, referátu, diplomové práce), přičemž 

úkolem uživatele bývá takto znázorněnou strukturu realizovat v daném ná-

stroji (např. textovém editoru, HTML kódu, zdrojovém kódu pro sázecí systém 

apod.). Operace prováděné s takovým dokumentem (např. přesun kapitoly, 

změna úrovně číslování nadpisu, změna vzhledu vybraného bloku textu) lze 

Pak modelovat pomocí operací prováděných nad tímto grafickým vyjádřením 
UsPořádání textové struktury. 

6 -2 Tabulkové struktury 
K e zpracování dat v tabulkových strukturách dochází v oblasti ICT zejména 

P?i Použití speciálních aplikací označovaných jako tabulkové procesory či ta-

bulkové kalkulátory. V oblasti algoritmizace a programování se s tabulkovými 
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strukturami setkáváme jako s reprezentací dvourozměrného pole. Z formálního 
hlediska se jedná o počítačové zpracování dat uložených v maticích. Matice je 
schematické uspořádání objektů (prvků matice, též elementů matice) do m 
řádků a n sloupců, označované pak jako matice m x n. Pro prvky matice se 
v tabulkových procesorech používá označení buňka tabulky. Operace prová-
děné v tabulkových procesorech se odvozují od části matematiky označované 
jako maticový počet. 

V jednotlivých buňkách tabulkového procesoru mohou být uložena data či 
vzorce (matematické výrazy) počítající s těmito daty. Tabulkové kalkulátory 
jsou dnes integrovány do dostupných kancelářských balíků. Zprvu byl tabul-
kový procesor využíván zejména ve finančnictví, proto byly první verze vyba-
veny zejména funkcemi vhodnými na finanční výpočty. Dnes ho však jde využít 
k širokému množství výpočtů a jiných zpracování dat (Power, 2002) a schop-
nost jeho efektivního použití je považována za složku výbavy informačně gra-
motného jedince ve všech v této práci zmíněných modelech informační výchovy. 
Mezi nejpoužívanější tabulkové procesory patří v současné době Microsoft Ex-
cel na platformách Microsoft Windows a Mac OS. Na ostatních operačních sys-
témech se prosazuje software OpenOffice.org Calc, který proniká i na Microsoft 
Windows. Z dalších implementací tabulkových procesorů lze namátkou zmínit 
Lotus 1-2-3, Calc602, SpeedCalc, Quattro Pro a další. 

Myšlenka elektronického zpracování tabulek byla poprvé načrtnuta v práci 
(Mattessich, 1961). Samotný vynález tabulkového procesoru je přiznáván28 

Danu Bricklinovi a jeho počítačovému programu VisiCalc z roku 1979. Bricklin 
implementoval tento program jako nástroj založený na rekurzivních matico-
vých výpočtech. 

Struktura tabulky v tabulkovém kalkulátoru je dána vzájemnou pozicí díl-
čích buněk vystupujících ve vzorcích a specifickými způsoby, jak na tyto po-
zice odkazovat. Způsob odkazování na hodnoty v buňkách (ať již jsou zadány 
Přímo uživatelem nebo vypočítány na základě vzorce) je nazýván adresace 
buněk. V současných tabulkových procesorech je nejčastěji používána notace 
zavedená v programu VisiCalc. V této notaci jsou sloupce označeny postupně 
Písmenným kódem A, B, C, . . . , Y, Z, AA, AB, AC, . . . a řádky jsou označeny 
kódem číselným 1 , 2 , 3 , 4 , . . . . Každou buňku matice v tabulkovém kalkulátoru 

^Spreadsheet [online), [cit. 22. 4. 2007]. Dostupné na <http : //en. wikipedia. org/wiki/ 
Spreadsheets 
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Obrázek 21: Absolutní a relativní adresa při poziční transformaci referenční buňky 

lze tak jednoznačně adresovat kombinací označení sloupce a řádky, např. Al, 

H19, AB2332, a takové adresy používat v uložených vzorcích. 

Podle způsobu chování adresy buněk při jejím přesunu či kopírování (dále 

označovaném jako poziční transformace) se rozlišuje adresace absolutní a re-

lativní. Absolutní adresace řádku či sloupce se vztahuje k umístění buňky 

vzhledem k celé tabulce a při pozičních transformacích buňky se nemění. Ve 

výše uvedené notaci (označované jako tzv. notace AI) se absolutní souřadnice 

označují umístěním znaku $ před příslušnou řádkovou či sloupcovou souřad-

nici buňky. Bez uvedení tohoto znaku je příslušná souřadnice považována za 

adresu relativní a vztahuje se k umístění buňky, jež tuto adresu obsahuje (dále 

referenční buňka). U relativní adresace buněk dochází při pozičních transfor-

macích přirozeně ke změnám relativních adres, neboť reflektují nové umístění 

referenční buňky. Příkladem použití absolutní a relativní adresy může být si-

tuace znázorněná na obrázku 21. 

Mějme tabulku obsahující v referenční buňce C2 vzorec =A$2*B2, který 

vypočítává součin hodnot uložených v buňkách A2 a B2 (obrázek 21a). Při 

Poziční transformaci buňky C2, která ji kopíruje do buňky C3, se obsažený 

vzorec mění v souladu s pravidly absolutní a relativní adresace vzhledem k no-

vému umístění (adrese) referenční buňky. Řádková souřadnice buňky A$2 je 

ve vzorci adresována absolutně a při poziční transformaci se nemění. Řádková 
s°uřadriice buňky B2 je adresována relativně a v průběhu pozičních transfor-
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Obrázek 22: Mentální vizualizace vzorce v tabulkovém kalkulátoru 

mací je pokaždé přepočítávána vzhledem k novému umístění referenční buňky 
(viz obrázky 21b-d). 

Z didaktického hlediska je zajímavá též jiná, méně používaná notace (ozna-

čovaná jako R1C1) adres v tabulkových kalkulátorech. V notaci R1C1 jsou 

řádky označeny kódem Rl, R2, R3, . . . a sloupce kódem Cl, C2, C3, . . . V sou-

ladu se zápisem používaným v maticovém kalkulu se pro adresaci buňky po-

užívá adresa v pořadí souřadnice řádky, souřadnice sloupce. Uvedený zápis 

představuje absolutní adresu řádky či sloupce, číslo v kódu udává pořadí řádky 

ci sloupce v celé tabulce. Relativní adresace se zapisuje do hranatých závorek 

a vyjadřuje relativní posun od referenční buňky daným směrem. Např. R[-

1]C[2] je relativní adresa buňky, která leží o jeden řádek výše a o dva sloupce 

doprava od referenční buňky, která tento vzorec obsahuje. V této notaci by byl 

vzorec uvedený na obrázku 21 zapsán jako =R2C[-2]*RC[-1] a (což je hlavní) 

v průběhu pozičních transformací by se neměnil. 

Problematika absolutní a relativní adresace je stěžejním prvkem tématu 

tabulkových kalkulátorů. Z hlediska tématu této práce je důležité, že po-

ziční transformace buněk a od nich odvislé změny v relativní adresaci řádků 
a sloupců lze modelovat pomocí prostorových vazeb mezi daty. Na logiku 

vzorců v tabulkových kalkulátorech je možno nahlížet optikou „tvaru" to-

hoto vzorce, jak je naznačeno na obrázku 22 (tmavou barvou je na obrázku 

vyznačena buňka adresována absolutně - její poloha se v průběhu pozičních 

transformací nemění). 

75 



Přesněji lze říci, že logiku vzorců v tabulkovém kalkulátoru je nutno ucho-
pit pomocí vizualizace vzájemné polohy jednotlivých buněk vystupujících ve 
vzorci při zohlednění povahy jejich vzájemného vztahu (tj. absolutního či re-
lativního odkazování se na umístění jiné buňky). Lze usuzovat, že schopnost 
mentálních operací nad „tvarem vzorce", zejména schopnost mentálních po-
sunů, rotací a dalších manipulací se základními tvary na úrovni představ, tvoří 
nezbytný předpoklad pro pochopení problematiky adresace v tabulkových kal-
kulátorech. V souvislosti s tím se otevírá pro vzdělávací praxi zajímavá otázka 
vhodného načasování tohoto tématu ve vzdělávacím plánu. Při zařazování ta-
bulkových kalkulátorů jako součásti učiva je třeba respektovat podmíněnost 
plnohodnotného pochopení potenciálu tabulkových procesorů a schopnosti je 
efektivně použít k řešení problémů na mentální zralosti a úrovni rozvinutí 
schopností žáka provádět manipulace se strukturami či tvary vzorců na úrovni 
vizuálních představ. 

6.3 Struktury dat 

Problematika datových struktur se úzce váže na téma algoritmizace a pro-

gramování. Volba vhodných datových struktur je jedním z důležitých úkolů 

Programátora implementujícího algoritmus v daném programovacím jazyce. 

»Datové struktury přinášejí programátorům mnohá usnadnění, protože do-

volují uspořádat informace zapsané v počítačích v podobě srozumitelné pro 

uživatele" (Wróblewski, 2004, s. 89). Většina dnes používaných jazyků nabízí 

tvůrcům programů sadu běžných tzv. základních datových typů, které před-

stavují nejjednodušší datové struktury daného jazyka - typicky se jedná o celá 

čísla (int), znaky (char), čísla s plovoucí desetinnou řádkou (float) a ukaza-

tele (pointer). Tyto základní typy lze využít jako bázové prvky záznamů, polí, 

sjednocení, seznamů, binárních stromů, grafů a dalších tzv. složených datových 

typů. V následujících odstavcích jsou nastíněny základní rysy některých těchto 

datových typů ve vztahu k jejich možné grafické reprezentaci (dle Wróblewski, 
2°04, S. 90-158). 

P ° l e je datová struktura opakujících se prvků, která v paměti zabírá lineární 

^ e s n í prostor. K prvkům pole lze přistupovat pomocí indexů. Prvkem pole 

* být i další pole, čímž je možno implementovat vícerozměrně adresova-

n é prostory buněk (např. matice). Graficky lze pole znázornit jako posloup-
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O b r á z e k 23: Příklad datové struktury jednorozměrného pole 

začátek 

O b r á z e k 24: Příklad jednosměrného seznamu 

nost elementů stejného datového typu, ať už základního nebo strukturovaného. 

Ukázka znázornění pole osmi prvků, z nichž prvních pět má definovanou hod-

notu, je uvedena na obr. 23. 

J e d n o s m ě r n ý seznam je datová struktura, která dovoluje seskupit libo-
volný počet prvků (čísel, znaků, záznamů atd.) omezený pouze množstvím 
dostupné paměti. Narozdíl od pole nezabírá v paměti souvislý prostor, z hle-
diska využití kapacity paměti je tedy efektivnější. Pro sestavení jednosměrného 
seznamu se používají dva datové typy. (1) Záznam informační povahy obsahuje 
dva ukazatele, které ukazují na paměťovou adresu začátku a konce seznamu. 
(2) Záznam pracovní povahy zahrnuje pole hodnot (v nichž je uložen samotný 
informační obsah daného prvky seznamu) a ukazatel na adresu následujícího 
prvku v uvažovaném seznamu. První z uvedených prvků není přímo prvkem 
datové struktury, ale obsahuje informace využitelné při operacích s prvky se-
znamu. Ukázka jednosměrného seznamu je uvedena na obr. 24. Mezi opera-
cemi, které lze provádět nad datovou strukturou seznamu, lze zmínit zejména 
vložení nového prvku na konec seznamu, případně na libovolnou pozici, od-
stranění prvku ze seznamu, záměnu pořadí prvků seznamu, jeho setřídění dle 
daného kritéria a další. 

Zásobník je důležitým pojmem zejména v oblasti systémového software. 

Jedná se o datovou strukturu přístupnou pouze ze strany tzv. vrcholu, tedy 
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Obrázek 25: Příklad práce s datovou strukturou zásobník (LIFO) 
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Obrázek 26: Příklad práce s datovou strukturou fronta (FIFO) 

první volné pozice. Princip funkce zásobníku se označuje anglickou zkratkou 
LIFO - Last In First Out. Zásobník poskytuje dvě základní funkce. (1) Od-
kládání hodnot na jeho vrchol (push), přičemž hodnotou může být libovolná 
jednoduchá nebo složená datová struktura. (2) Druhou funkcí je odstranění 
prvků (pop), přičemž je opět možno pouze odebrat proměnnou z vrcholu zá-
sobníku. Princip práce se zásobníkem je znázorněn na obr. 25. 

Fronta je datovou strukturou podobnou zásobníku. Opět se jedná o struk-

turu s omezeným přístupem, která poskytuje dvě základní funkce. (1) Vložení 

nového prvku na konec fronty a (2) vyjmutí prvku z čela fronty. Vzhledem k to-

muto chování se fronty označují zkratkou FIFO - First In First Out. Možná 

grafická reprezentace této struktury a princip práce s ní je uveden na obr. 26. 

Binárn í s t rom je datovou strukturou připomínající jednosměrný seznam, 

který j e navíc vybaven dalším rozměrem či směrem. Binární strom je zvláštní 

Případ obecné stromové datové struktury, jejíž konstrukce se opírá o matema-
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Obrázek 27: Ukázka binárního stromu - datová struktura halda a naznačení po-
stupu jejího opětovného uspořádání 

tickou teorii grafů. Možným případem binárního stromu je datová struktura 
označovaná jako halda (heap). Jedná se o datovou strukturu začínající vrcho-
lem (který je zároveň kořenem obráceného stromu). Svým tvarem připomíná 
pyramidu se základem, který je na pravé straně lehce porušen. Každý pr-
vek haldy má nejvýše dva navazující prvky, tzv. levého potomka a pravého 
potomka. Základním rysem haldy je třídící mechanismus, který zajišťuje, že 
hodnota každého uzlu (prvku) je vyšší než hodnota uzlů jeho potomků (po-
kud existují). Pomocí datové struktury halda lze efektivně třídit měnící se po-
sloupnosti prvků. Ukázka haldy, která vznikla postupným zařazováním hodnot 
1 ,2 ,3 , . . . 9, je uvedena na obr. 27. Nově přidaný prvek s hodnotou 10 porušuje 
pravidlo uspořádání a na základě postupných výměn pozic prvků ve struktuře 
haldy dojde během několika málo kroků k opětovnému nastolení uspořádaného 
stavu. 

Společným rysem uvedených datových struktur je fakt, že je lze reprezento-
vat nejen formálním jazykem příslušného programovacího jazyka, ale zejména 
jako grafické či prostorové uspořádání dílčích elementů. Stejně tak lze vizua-
lizovat i samotné algoritmické operace prováděné nad těmito datovými struk-
turami. Dá se usuzovat, že právě schopnost mentálních představ prostorového 
uspořádání tvarů je nezbytným předpokladem pro pochopení jimi reprezen-
tovaných abstraktních datových struktur. Bez tohoto kognitivního vhledu do 
tvaru datové struktury není možná transformace této představy do formálního 
zápisu v příslušném jazyce. 
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Svým charakterem se manipulace s datovými strukturami natolik podo-
bají prostorovým manipulacím s reprezentujícími elementy (např. obrázky či 
kostkami), že lze usuzovat na kvalitativně srovnatelné či dokonce zcela shodné 
kognitivní procesy, které při obou typech manipulací probíhají. V oblasti ICT 
se však vyskytují i struktury a jejich grafické reprezentace, které nelze uchopit 
pomocí prostorových představ. V následující části práce budou představeny 
některé z těchto odlišných struktur. 

6.4 Vizuální modelování databází 

Problematika databázových systémů a jejich modelování je rozpracovanou sou-
částí informační technologie. Databázovou technologii lze charakterizovat jako 
„unifikovaný soubor pojmů, prostředků a technik, sloužící pro vytváření jistých 
aplikací, obvykle informačního systému (IS). [.. .] [D]atabázová technologie se 
zabývá řízením velkého množství perzistentních, spolehlivých a sdílených dat" 
(Pokorný - Halaška, 2003, s. 5). Jádrem databázového přístupu je modelování 
výseku reálného světa pomocí dat na různých úrovních abstrakce. Důsledkem 
přístupu k datům na více abstraktních úrovních je více typů formálních jazyků, 
které se v oblasti databází používají. V zásadě lze rozlišit logický a fyzický po-
hled na data (Pokorný, 2002, s. 8). 

Logický pohled na data a jejich strukturu je opřen o určitý aparát pojmů 
či konstruktů, který se označuje jako databázový model. Existuje řada da-
tabázových modelů založených na rozličných matematických teoriích, např. 
model relační, objektový, objektově relační, hierarchický či síťový (Pokorný -
Halaška, 2003, s. 3). Databázový model obsahuje především prostředky pro 
vyjádření struktury dat. K jejímu popisu patří též možnost formulovat tvr-
zení zvaná integritní omezení, pomocí nichž lze specifikovat, jaká omezení 
či vnitřní vztahy musí splňovat data v databázi. Databázový model obsahuje 
i základní operace, které lze nad daty provádět. Konkrétní zvolenou syntaxi 
databázového modelu v jistém formálním jazyce nazýváme schéma data-
báze. Další úroveň abstrakce databáze představuje fyzický pohled. Obvyk-
lým prostředkem pro modelování dat na fyzické úrovni jsou soubory, které 
jsou spravovány operačním systémem, pod kterým je daný databázový systém 
implementován (Pokorný, 2002, s. 9). 

Od roku 1975, kdy byla vydána zpráva výboru ANSI/X3/SPARC (SPARC, 
1975) se v oblasti databází používá tzv. konceptuální modelování, jehož 
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výsledkem je konceptuální schéma. To vzniká integrací dílčích uživatelských 
pohledů popsaných jako tzv. externí schémata. „Konceptuální modely jsou po-
kusem umožnit vytvoření popisu dat v databázi, tj. konceptuálního schématu, 
nezávisle na fyzickém uložení databáze. Tento popis by měl co nejvěrněji vy-
stihovat konceptuální pohled člověka na danou část reálného světa" (Pokorný 

Halaška, 2003, s. 13). Jednou z nejpoužívanějších technik konceptuálního 
modelování databází je modelování entit a jejich vztahů v podobě tzv. E-Ft 
(Entity-Relationship) modelu či diagramu, jehož základy zformuloval Chen 
(1976). 

V E-R modelu se klíčové objekty (reálné či abstraktní) okolního světa repre-

zentují v podobě tzv. entit, které jsou popsány hodnotami svých vlastností. 

Abstrakci těchto objektů představuje tzv. entitní typ. Je dán svým jménem 

(pojmenováním) a množinou atributů. Atribut je funkce přiřazující entitám 

hodnotu z nějaké množiny, přičemž tyto hodnoty jsou reprezentovatelné v po-

čítači. Prvky daného entitního typu se nazývají entity. Příkladem může být 

entitní typ FILM s atributy JMÉNO, REZISER a ROK. Informace o sledova-

ných filmech jsou reprezentovány abstraktními entitami či instancemi entitního 

typu FILM. Pro jejich vzájemné odlišení je třeba definovat atribut či množinu 

atributů, jejichž hodnoty jednoznačně vymezují danou entitu mezi ostatními. 

Taková množina se nazývá identifikační klíč. Těch může být více, v praxi se 

vybírá jeden a označuje se jako primární klíč. 

Vztahy jsou v E-R modelu reprezentovány jako n-tice daných entitních 

typů. Máme-li např. entitní typy FILM a KOPIE, lze navrhnout typ vztahu 

BYT.KOPIE jako množinu všech dvojic entit (* , / ) , kde k je kopií filmu / . 

Pro každý typ vztahu se uvádějí jistá integritní omezení zvaná kardinali ty. 

U binárních typů vztahů to jsou kardinality 1:1, 1:N a M:N, kde znaky 1, 

M a N jsou přiřazeny počtu participujících entit v daném vztahu. Povinnost 

členství entity v daném vztahu se rozlišuje pomocí dalšího integritního omezení 

nazývaném parc ia l i ta vztahu. Typy entit a vztahů lze popsat také v různých 

notacích diagramů. Na obr. 28 je zobrazen uvedený vztah v původní Chenově 

notaci a v tzv. Crow 's Feet formátu. 

Pro informační výchovu a její psychodidaktické aspekty je důležité, že 
v Průběhu konceptuálního modelování databáze provádí jedinec řadu myšlen-
í c h transformací a speciálních rozhodnutí týkajících se vhodného pojme-
n°vání základních modelovaných konceptů a určení povahy vztahu mezi nimi. 
P ř i konstrukci větších databázových systémů je jejich návrhář nucen „zvlád-
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O b r á z e k 28: Ukázka E-R diagramu v Chenově notaci a notaci Crow's Feet 

nout mentálně rozsáhlý problém" (Pokorný, 2001, s. 25) vystihnout podstatu 

modelované reality a vhodným způsobem ji zachytit ve vytvářeném modelu. 

Tyto činnosti jsou doménou odborníků v oblasti databázového inženýrství a na 

odpovídající úrovni jsou komplexněji probírány až na úrovni vysokoškolského 

vzdělávání. Rada studentů vysokých škol se s množstvím klíčových bodů ana-

lytické práce s daty a databázemi setkává poprvé právě až na vysoké škole 

bez jakékoliv předchozí průpravy. Téma databází se na základních a středních 

školách omezuje spíše na utilitární ovládání základů téměř jediného softwaro-

vého produktu. Tento přístup však neodpovídá povaze činností souvisejících 

s návrhem databází. Jádro dovedností navrhovat databázová schémata leží 

ve schopnostech vhodně pojmenovávat abstraktní entity reprezentující jistý 

výsek reálného světa a plně si uvědomovat kvalitativní znaky vztahů mezi 

nimi. Struktura pojmenovaných entit a jejich vzájemných vztahů se vizualizuje 

v různých formách diagramů a pro práci s databázemi je nezbytná dovednost 

takovým diagramům rozumět a s reprezentovanou strukturu dále manipulo-

vat. Softwarové nástroje pro práci s databázemi pak pouze usnadňují formální 

stránky takových manipulací, například dodržování dohodnutých syntaxí dia-

gramů. 

Databázové struktury reprezentované například E-R diagramy či jinými 

technikami nemají narozdíl od dosud uvedených typů struktur z oblasti ICT 
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svůj protějšek v mentálních manipulacích s tvary zástupných objektů a jejich 
prostorovým uspořádáním. Jejich znázorňování má povahu symbolickou, za-
loženou na abstraktní reprezentaci v podobě slov a výroků o vztazích mezi 
koncepty, která tato slova zastupují. V další části práci jsou uvedeny některé 
další typy struktur s podobnou charakteristikou. 

6.5 Vizuální modelování systémů 

Vizuální modelování systémů lze považovat za specifickou činnost provádě-
nou převážně softwarovými inženýry a profesionálními programátory. Obecně 
se jedná o metody a techniky grafického znázorňování komponent systémů 
a vztahů mezi nimi. K těmto technikám se pak vztahují specifické notace gra-
fického diagramu a metodiky modelování. Z historicky starších technik vizua-
lizace systémů a jim odpovídajících metodik návrhu lze zmínit metody O M T 
- Object Modeling Technique (Rumbaugh et al., 1991), Ob jec to ry (Jacobson 
et al., 1992) a Booch (Booch, 1994). 

Z dalších technik lze uvést např. D F D (Data Flow Diagrams, diagramy 
toku dat). DFD graficky znázorňují, jak jsou systémem zpracovávána (trans-
formována) data ve smyslu vstupů a výstupů. Jsou popsány dvě notace těchto 
diagramů: notace Gane/Sarson (Gane - Sarson, 1979) a častěji používaná 
Yourdon/Coad (Yourdon - Coad, 1991). DFD sestávají ze čtyř základních 
komponent: procesy (označované elipsou či kruhem), datová úložiště (repre-
zentované dvěma vodorovnými čarami), datové toky (označované pojmeno-
vanou šipkou) a externí entity (zobrazované jako obdélník). V komponentě 
proces dochází k transformaci vstupních dat na výstupní data. Komponenta 
může reprezentovat osobu, tým pracovníků, instituci, počítačový program či 
obecně jakýkoliv subsystém, který je schopen transformovat nějaký druh dat. 
Komponenta datové úložiště je repozitářem dat v systému. Může představovat 
souborový systém, databázi, bibliografii kompaktním disků, ale též knihovnu, 
archív, sklad apod. Komponenta datový tok reprezentuje přesun dat z jedné 
komponenty do jiné. Přitom je důležité si uvědomit, že v DFD mohou být 
data chápána jako jakékoliv médium nesoucí informaci, případně jakýkoliv 
prvek transformovatelný v popsaných procesech. Komponenta externí entita 
reprezentuje objekty existující mimo popisovaný systém, které s ním ovšem 
nějakou formou komunikují a interagují. Externí entity jsou zdroji vstupních 
a příjemci výstupních dat systému. Ukázka diagramu toku dat, který popisuje 
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Obrázek 29: Ukázka diagramu toku dat (DFD) 

Obrázek 30: Dekompozice procesů v DFD 

základní procesy a toky v systému podávání žádostí (např. o stipendium, grant 
apod.) ukazuje obr. 29. 

Charakteristickým rysem DFD je možnost grafické reprezentace hierarchic-
kého uspořádání dílčích procesů označovaná jako dekompozice systému. 
Celý modelovaný systém je nejprve na tzv. konceptuální úrovni reprezentován 
jako soustava základních procesů. Každý z nich je možno dále rozložit (dekom-
Ponovat) na dílčí podprocesy (subsystémy) a rekurzivně popsat toky dat mezi 
nimi až na úroveň pseudokódu či v podstatě algoritmu zpracování dat. Postup 
dekompozice procesů v DFD je znázorněn na obr. 30. 
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V roce 1994 byly vybrané myšlenky a techniky těchto a dalších technik me-
tod modelování systémů sloučeny do jednotné koncepce označené jako UML 
- Unified Modeling Language (OMG, 2007). UML je grafický jazyk pro vizu-
alizaci, specifikaci, navrhování a dokumentaci programových systémů. Nabízí 
standardní způsob zápisu návrhů systému včetně konceptuálních prvků, jako 
jsou procesy a systémové funkce. Obsahuje rovněž komponenty pro zápis pří-
kazů programovacího jazyka, databázových schémat a znovupoužitelných pro-
gramových komponent. UML podporuje objektově orientovaný přístup k ana-
lýze, návrhu a popisu programových systémů. Neobsahuje způsob, jak se má 
používat, ani neobsahuje metodiku, jak analyzovat, specifikovat či navrhovat 
programové systémy (UML, 2007). 

Jazyk UML je v oblasti informačních a komunikačních technologií použí-
ván v různých situacích a pro řešení řady problémů. (1) Může sloužit jako 
nástroj pro vizuální zobrazení základních konceptů navrhovaného prostředí, 
kdy slouží jako komunikační nástroj mezi vývojáři a jako nástroj pro zazna-
menání myšlenek a nápadů. (2) UML je možno použít jako dokumentační 
nástroj pro kompletní návrh či realizaci softwarového produktu. Při kreslení 
detailních návrhů se obvykle používají specializované programy (označované 
jako CASE systémy), které jsou schopny sdílet informace mezi jednotlivými 
modely a kontrolovat konzistenci návrhu. Při tvorbě dokumentace k programu 
se často používají nástroje pro generování diagramů z vlastního kódu apli-
kace. (3) UML je možno použít též jako programovací jazyk. Při tomto použití 
vývojář nakreslí UML diagramy, ze kterých se vygeneruje přímo spustitelný 
kód. Toto vyžaduje specializované nástroje a velmi přesné vyjadřování v UML 
diagramech. V této souvislosti se velmi často používá pojem Model Driven 
Architecture (MDA). (4) Na UML je možno též nahlížet jako na tzv. meta-
model, to je základní strukturu konceptů zobrazovanou pomocí diagramů. Ty 
jsou pak považovány za jednu z možných grafických reprezentací metamodelu. 
Metamodel se popisuje pomocí Meta-Object-Facility (MOF) - abstraktního 
jazyka pro specifikaci, vytváření a správu metamodelů. Pro výměnu metamo-
delů se používá XMI - na XML založený formát, který je součástí standardu 
UML (UML, 2007). 

Za základní stavební bloky jazyka UML jsou považovány (1) tzv. předměty, 
neboli elementy modelu, (2) vztahy či relace, což jsou pojítka mezi předměty, 
která určují, jak spolu dva nebo více modelovaných předmětů souvisí a (3) di-
agramy, grafické pohledy na modely, neboli způsob vizualizace toho, „co bude 
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Obrázek 31: Ukázka UML - diagram tříd 

daný systém dělat a, jak to bude dělat" (Arlow - Neustadt, 2003, s. 8). Mezi 

modelované předměty patří abstrakce struktur (např. třída, rozhraní, kompo-

nenta, uzel a další) i abstrakce chování (např. interakce, stav). Relace, umož-

ňující zachytit významový (sémantický) vztah mezi předměty, jsou děleny na 

asociace, závislost, zobecnění a realizaci (tamtéž, s. 9). 

Nejznámější a nejpoužívanější částí standardu UML je sada standardizova-

ných diagramů sloužících ke grafickému znázornění různých typů komponent 

popisovaného systému. Tyto diagramy popisují jak statickou stránku systému 

(tzv. strukturní diagramy), tak jeho dynamickou stránku (tzv. diagramy cho-

vání a diagramy interakce). Mezi strukturní diagramy patří např. diagram tříd 

(class diagram), diagram komponent (component diagram), diagram nasazení 

(deployment diagram) či diagram balíčků (package diagram). Mezi diagramy 

chování patří zejména diagram aktivit (activity diagram), diagram případů 

užití (use case diagram), stavový diagram (state machine diagram). Mezi di-

agramy interakce patří sekvenční diagram (sequence diagram), diagram ko-

munikace (communication diagram) nebo diagram časování (timing diagram). 
Pro ukázku jsou některé z těchto diagramů uvedeny na obr. 31 až 34. 

Ve vztahu ke vzdělávání se jazykem UML zabývají zejména vyučující na 

vysokých školách připravující studenty ve studijních programech týkajících se 

informačních technologií. Otázkou postavení tohoto jazyka v relevantních stu-
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Obrázek 32: Ukázka UML sekvenční diagram 

Obrázek 33: Ukázka UML - diagram případů užití 
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Obrázek 34: Ukázka UML - stavový diagram 

dijních plánech a dalších pedagogických dokumentech (IT curriculum) se zabý-
vali např. McCarthy et al. (2005). Autoři realizovali kvantitativní a kvalitativní 
šetření mezi vybranými uživateli (N = 150) jazyka UML z řad profesionálních 
programátorů, systémových inženýrů a dalších informačních technologů. Na 
základě výsledků dospívají k závěru, že vzhledem k očekávatelnému nárůstu 
významu tohoto jazyka je nezbytné jeho zařazení do všech studijních pro-
gramů připravujících odborníky v oblasti informačních technologií. Jackson -
Satzinger (2003) v souvislosti s tím konstatují, že řada soudobých studijních 
programů obsahuje vzdělávací kurzy zaměřené jak na techniky strukturova-
ného programování, tak objektově orientované techniky. Pouze v některých se 
však principy objektově orientované analýzy (OOA) a návrhu (OOD) probírají 
v potřebném rozsahu. Rada absolventů technických oborů vysokých škol tak 
podle autorů nemá adekvátní znalosti z této oblasti, vyžadované jejich poten-
cionálními zaměstnavateli. V reakci na tato zjištění předkládají autoři návrh 
studijního plánu založeného právě na intenzivním osvojování technik UML. 

Z českých autorů dospívá ke stejnému závěru Pecinovský (2007), který ve 
svém příspěvku kritizuje stávající pojetí výuky algoritmizace a programování, 
které dle něj nerespektuje požadavky praxe. „Programování se dramaticky 
vyvíjí, požadavky softwarových firem se mění, ale výuka programování [... ] 
stagnuje. [Na] většině našich středních škol i na řadě vysokých škol se progra-
mování stále učí podle požadavků z první poloviny 80. let" (Pecinovský, 2007, 
s. 52). Proti tomuto lze ovšem vznést argument, že zařazování algoritmizace 
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a programování do výuky na školách nesleduje primárně utilitární hledisko 
uplatnění v jedné konkrétní profesi programátora. Podle (Vaniček, 2007) ak-
tivity související s klasicky pojatou algoritmizací a programováním stále do 
kurikula informatických předmětů patří, neboť pozitivně rozvíjejí všestranně 
použitelné stránky osobnosti jedince, mezi něž patří např. řešení úloh, předsta-
vivost, abstrakce, organizace dat, schopnost plánovat činnost, vymyslet a za-
psat postup vykonávání činnosti, pracovat projektově, užívat v komunikaci 
symboly a jejich struktury. „Cílem výuky základů programování není přece 
vychovávat programátory (stejně jako cílem výuky matematiky není vycho-
vávat nové matematiky), ale zvládnout určité zručnosti a techniky, pochopit 
nové pojmy, pochopit princip tvorby programu, použít programovací prostředí 
ve vlastní tvůrčí práci, nahlédnout do toho, jak vlastně počítač pracuje a jak je 
člověkem ovládán, dále podporovat rozvoj myšlení, tvořivosti a projektového 
způsobu práce" (Vaniček, 2007, s. 58). 

Pro studovanou problematiku kompetence pro manipulace se strukturami 
je z hlediska didaktiky informační výchovy klíčový fakt, že modelování systémů 
pomocí různých grafických notací vyžaduje od tvůrce příslušného diagramu 
rozvinuté schopnosti opírající se o analytické a systémové myšlení. Mezi ně 
patří způsobilost uvědomovat si daný systém jako celek i jako seskupení jeho 
částí (subsystémů), schopnost vhodně a výstižně pojmenovávat identifikované 
komponenty systému a dovednost zaznamenávat jejich vztahy v dohodnuté 
formální symbolické notaci. V principu se jedná o podobné činnosti, jaké byly 
diskutovány v části pojednávající o grafických organizátorech znalostí. Jak 
v případě zpracování grafické reprezentace znalostí ve formě znalostní mapy 
(např. pojmové či konceptuální mapy), tak v případě tvorby grafického mo-
delu systému (např. ve formě DFD nebo UML diagramu) se od jedince očekává 
vhled do mapované/modelované problematiky a její grafické znázornění zvole-
nou notací. Výrazná podobnost charakteru procesů probíhajících v mysli při 
uvedených činnostech vyvolává otázku, zda se nejedná o kvalitativně stejné 
Pochody aplikované pouze v jiných kontextech či situacích. Pokud by tomu 
tak bylo, mohly by techniky mapování znalostí představovat účinný propedeu-
tický nástroj rozvíjení schopností modelovat a graficky znázorňovat struktury 
systémů a procesů a naopak. Pro ilustraci lze srovnat obr. 35 a 36, kde je zná-
zorněna pojmová mapa a UML diagram tříd s vyznačením vztahů dědičnosti 
a kompozice. Je vidět, že na konceptuální úrovni oba diagramy reprezentují, 
resp. mapují či modelují danou oblast pomocí stejných klíčových komponent. 
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může být typu má daný obsahuje 
/ \ ^ \ \ 
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Počet stupňů 

Obrázek 35: Ukázka analýzy dané oblasti v podobě pojmové mapy 

Uvedená schémata se liší pouze notací a mírou formální přesnosti vyjádření -
potřeba identifikovat klíčové koncepty, vhodně je pojmenovat a vyjádřit vztah 
mezi nimi je oběma společná. 

Problematikou možného transferu mentálních schopností a dovedností z do-
mény modelování systémů do domény znalostního mapování se ve svém 
výzkumu věnoval Ferguson (2003). Autor vychází z doložených tvrzení, že 
pojmová mapa jako jedna z technik mapování znalostí může být efektivně 
použita jako nástroj zjišťování prekonceptů studentů o dané problematice. Za-
bývá se otázkou, zda studenti, kteří si již osvojili techniku modelování soft-
warových systémů v notaci UML, mohou tuto dovednost použít při tvorbě 
pojmové mapy. Komparací obou vizualizačních technik a na základě kvaziex-
perimentálního šetření dospívá k závěru, že notaci jazyka UML lze aplikovat 
při tvorbě pojmových map. Navíc úspěšnost studentů v oblasti navrhování 
systémů v notaci UML korelovala s úspěšností při tvorbě pojmové mapy. Tyto 
výsledky lze reinterpretovat ve prospěch předpokladu o společné bázi mentál-
ních schopností a dovedností ovlivňujících kognitivní procesy probíhající jak 
při modelování systémů, tak při znalostním mapování. Ve svém důsledku tak 
podporují tezi, že oba typy schopností a dovedností souvisejících s tvorbou 
strukturovaného diagramu (zde konkrétně UML diagramu a pojmové mapy) 
tvoří funkčně propojenou celistvou kognitivní způsobilost. 
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Obrázek 36: Ukázka analýzy dané oblasti v podobě UML diagramu 

7 K o m p e t e n c e pro manipulaci se s trukturami 

V teoretické části práce byl fenomén struktury analyzován ze tří úhlů pohledu. 

(1) V části věnované pohledu psychologickému byly uvedeny některé charakte-

ristické rysy kognitivních modelů, které se zabývají způsoby kódování poznatků 

v lidské mysli. (2) V části věnující se lidskému poznávání z pohledu pedagogic-

kého, resp. didaktického byly na základě aplikovaných metod obsahové analýzy 

výzkumných prací a reinterpretací některých citovaných závěrů představeny 

vybrané techniky mapování lidských znalostí formou diagramů označovaných 

jako grafické organizátory nebo znalostní mapy. Tyto diagramy mohou sloužit 

k vizuálnímu vyjádření struktury znalostí jedince o dané problematice (3) Ve 

třetí části byly analyzovány reprezentativní typy struktur dat a informací, s ni-

miž se lze setkat v oblasti informačních a komunikačních technologií a které 

jsou v různé míře záběru chápány jako součást obsahu informační výchovy. Na 

závěr teoretického zpracování je nyní předložen navrhovaný model kompetence 

manipulovat se strukturami, schematicky znázorněný na obr. 37. 

Teoretické vymezení tohoto didakticky zaměřeného konstruktu vychází 

z pojetí informační gramotnosti jako soustavy procesů probíhajících při vzá-

jemné transformaci dat, informací a znalostí, jak je uvedeno v úvodu této práce 

(viz s. 18). Na základě analýzy různých případů těchto transformací ve vybra-
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Obrázek 37: Model kompetence pro manipulaci se strukturami 

nýc,h oblastech ICT byly identifikovány dva základní typy operací, z nichž se 

vzájemné transformace dat, informací a znalostí skládají. 

• První typ představuje takové myšlenkové operace, které jsou založeny na 

manipulacích s mentální reprezentací tvaru. Navrhovaná koncepce předpo-

kládá, že k takovýmto operacím dochází, pracuje-li jedinec např. s různými 

reprezentacemi textových struktur, jak byly diskutovány v části 6.1 (maska 

řetězce, filtr hledání, regulární výraz, uspořádání elementů hypertextového 

dokumentu a další), při mentálních reprezentacích vzorců v tabulkovém 

kalkulátoru (s. 73) a při práci s řadou dalších datových struktur, jak bylo 

diskutováno v části 6.3. Tyto operace jsou založeny na analogické podob-

nosti tvarů a vizuálních představ těchto struktur (např. představy datového 

typu pole jako posloupnosti stejných symbolů či předmětů). 

• Druhý typ představují takové myšlenkové operace, které pracují s mentální 

reprezentací pojmu. Model předpokládá, že jedinec pracuje s těmito typy 

struktur např. v případech, kdy analyzuje danou situaci či problematiku 

a na základě této analýzy navrhuje databázové schéma, jak je uvedeno 

v části 6.4, případně diagram tříd při objektově-orientované analýze. Ke 

zpracovávání takovýchto typů struktur dochází dle předloženého modelu 

též v případech, kdy jedinec vytváří diagramy zachycující systémy z po-

92 



hledu dynamického, např. při zobrazování příkladů užití, chronologické po-
sloupnosti událostí, toků dat, změny stavů objektů a v dalších situacích, 
z nichž některé jsou diskutovány v části 6.5. Příslušné myšlenkové operace 
nejsou založeny na mentálních představách tvarů či uspořádání, ale na zá-
kladě reprezentací pomocí různých arbitrárních symbolů (pojmů, výroků, 
dohodnutých značek) a sémantických vztahů mezi nimi. 

Toto pojetí dvou základních typů kognitivních operací, jež se uplatňují při 

manipulaci se dvěma kvalitativně odlišnými typy strukturovaných dat, infor-

mací či znalostí, nachází své opodstatnění též v psychologii, konkrétně v hy-

potéze dvojího kódu, jak byla analyzována v části 4.2.1. Přitom je důležité 

podotknout, že uvedené skupiny kognitivních procesů nejsou chápány jako dvě 

disjunktní množiny. Právě jejich vzájemné prolínání a ovlivňování (podrobněji 

studované kognitivními psychology) dovoluje pojímat souhrn všech schopností 

manipulovat se strukturami - ať už z pozice tvaru či pojmového významu -

jako funkčně jednotnou způsobilost, pracovně označenou jako kompetence ma-

nipulovat se strukturami. Tvar i pojem tak představují spíše dvě hlediska či 

krajní póly škály pohledů na struktury a jejich reprezentace. 

Předložený model disponuje dle přesvědčení autora všemi předpoklady, aby 

se mohl stát teoretickou základnou pro formulaci dalších výzkumných otázek 

a hypotéz. Dá se například usuzovat na možnost transferu poznatků a schop-

ností v rámci operací, které jsou si svou povahou z hlediska tvarového či pojmo-

vého založení blízké. Ve vztahu ke vzdělávání se tak na poli informační výchovy 

a její didaktiky objevuje další možné opodstatnění takových činností, při nichž 

dochází k rozvíjení myšlenkových dovedností zacházet s tvary objektů (např. 

při populární logické hře Tetris), jejich vzájemným uspořádáním (jako je tomu 

např. v propedeutickém programovacím jazyce Karel či Baltik) či k rozvoji 

schopností navrhovat algoritmy pro vykreslování opakujících se vzorů a dal-

ších složitějších tvarů na základě jejich dekompozice (jako u jazyka Logo či 

Imagine). Zároveň lze uvedený model chápat jako teoretickou platformu pod-

porující zařazování různých technik pro práci s textovými i číselnými údaji, 

vytěžování informací z těchto údajů a jejich další zpracování a komunikaci za-

loženou na významech dílčích klíčových pojmů a vztahů mezi nimi (jak k tomu 

dochází např. při tvorbě různých forem znalostních map). Svým způsobem je 

tak model kompetence manipulovat se strukturami dat, informací a znalostí 

kompatibilní jak s obecnějším pojetím informační výchovy, které usiluje o roz-
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voj ve směru získávání schopností efektivně zacházet s informací na všech jejích 
úrovních, tak i s užším, technologicky zaměřeným pojetím, které usiluje spíše 
o rozvoj schopností souvisejících s řešením informatických problémů pomocí 
počítačů. 
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Část III 

Empir ické zpracování 

8 V ý z k u m n é šetření č. 1 

První výzkumné šetření realizované v rámci této práce se zaměřilo na zma-
pování postojů českých učitelů informatických předmětů k problematice těch 
tematických celků informační výchovy, příp. těch rozvíjených schopností a do-
vedností žáků, v nichž se dle teoretické analýzy a navrženého modelu zřetelně 
uplatňuje vliv strukturace na základě tvarové podobnosti či prostorového umís-
tění, popř. strukturace na základě pojmového významu. 

Setření bylo pojato jako ex post facto zjišťování bez vstupních předpokladů 
či hlavních hypotéz, které by se vzhledem k šíři problematiky, charakteru celé 
práce a zejména ranému stádiu poznání a rozpracování předloženého konceptu 
mohly stát limitujícím faktorem (Pelikán, 1998, s. 46). Tento přístup, ozna-
čovaný jako „výlov rybníka", dává větší naději objevit ve výzkumném poli 
vazby, někdy i klíčové, které nebyly dopředu očekávány a tím pádem zahrnuty 
do výzkumných hypotéz. 

Výzkum probíhal jako integrovaná součást rozsáhlého šetření realizovaného 
týmem pracovníků a doktorandů katedry informačních technologií a technické 
výchovy Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty v roce 2006 (Ram-
bousek et al., 2007). To bylo zaměřeno na problematiku informační výchovy 
a rozvíjení kompetencí žáků základních škol v oblasti informačních a komuni-
kačních technologií (ICT). Jeho hlavním cílem bylo lepší poznání aktuálního 
stavu a tendencí v této rychle se měnící oblasti vzdělávání a vytvoření relevant-
ních podkladů pro zkvalitnění informační výchovy v CR a příslušného vzdělá-
vání a přípravy učitelů. Výzkum těžil z osobních zkušeností, názorů a odbor-
ných stanovisek vyučujících informatických předmětů, resp. vyučujících, kteří 
na českých školách zajišťují výuku prostřednictvím různých oblastí, předmětů, 
tematických celků, projektů nebo témat v rámci jiných předmětů, v nichž jsou 
cíleně rozvíjeny příslušné informační, technologické, resp. ICT kompetence či 
gramotnost žáků. 
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8.1 Použité výzkumné metody a nástroje 

Výzkum byl založen na hromadném kvantitativním a kvalitativním zpracování 
dat získaných explorativní metodou. Jako nástroj pro sběr dat byl vyvinut 
elektronický interaktivní dotazník. Tento dotazník byl koncipován netradičním 
způsobem, který podporuje práci s grafickými prvky, interaktivně přizpůsobuje 
svůj obsah v závislosti na volbách respondenta a jeho činnost zaznamenává do 
databáze (Mudrák et al., 2005, 2006). 

Dotazník se skládal ze 16 skupin sledovaných položek. V úvodních čás-
tech dotazníku bylo zjišťováno, v jakých formách a v jakém rozsahu probíhají 
na školách informaticky orientované aktivity. Další části dotazníku se zaměřily 
z různých hledisek na témata či tematické celky informatických předmětů. Ob-
sah informatických předmětů je nejčastěji popisován seznamem jednotlivých 
témat či tematických celků. Pro účely šetření byl na základě analýzy řady 
stávajících modelů informační výchovy výzkumným týmem sestaven a apliko-
ván pracovní seznam čtrnácti hlavních tematických celků (viz tab. 7). Tento 
seznam byl následně předložen respondentům v několika různých pozicích. 

1 Teorie kolem informací, informačních zdrojů, ICT a informační společnosti 
2 Práce s knihovními dokumenty a tištěnými informačními zdroji 
3 Tvorba myšlenkových a pojmových map 
4 Hardware a software osobních počítačů - struktura a funkce počítače 
5 Algoritmizace úloh a základy programování 
6 Základní uživatelské dovednosti, práce v operačním systému, správa souborů 
7 Práce s textovým editorem 
8 Vytváření a využití prezentací 
9 Práce s tabulkovým kalkulátorem 

10 Práce s počítačovou grafikou 
11 Práce se zvukem a videem na počítači 
12 Získávání informací a komunikace na Internetu 
13 Vytváření a publikování webových stránek 
14 Základy práce s databázovými systémy, tvorba databází 

Tabulka 7: Pracovní seznam tematických celků informační výchovy 

Respondenti se nejprve vyjadřovali k otázce vhodného didaktického řazení 
výuky jednotlivých témat a navrhovali jejich pořadí tak, aby odpovídalo logice 
výuky a bylo z hlediska procesu rozvíjení příslušných informačních a ICT kom-
petencí a jejich vzájemných návazností. V dalším kroku byl zjišťován postoj 
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respondentů k předloženým tématům ve dvou hypotetických situacích a na 
základě jejich odpovědí byl odvozován význam, který respondenti přisuzovali 
různým tematickým celkům ve vztahu k informační gramotnosti. 

V následující skupině otázek se dotazník zaměřil na úkoly a cíle, resp. vý-
sledky informatických výukových aktivit. Respondentům byl předložen seznam 
informačních, technologických či ICT znalostí, schopností a dovedností obec-
nějšího charakteru (označovaných jako dílčí ICT kompetence) a dovedností 
úzce zaměřených na konkrétní počítačovou problematiku, viz tab. 8. Úkolem 
respondentů bylo posoudit, jaký význam mají předložené dovednosti a schop-
nosti z hlediska procesu rozvoje a cílové úrovně informační, resp. ICT gramot-
nosti žáků ZŠ a současně jak jsou pro ně náročné na osvojení. V návaznosti na 
tuto otázku respondenti dále posuzovali, kdy je dle jejich názoru a zkušeností 
nejvhodnější doba k začátku cíleného rozvíjení dané kompetence. 

1 Definovat problém, sestavit hypotézu a navrhnout postup řešení problému 
2 Používat pro řešení problémů vyžadujících získávání informací více různých infor-

mačních zdrojů 
3 Posuzovat serióznost a hodnověrnost elektronických informačních zdrojů 
4 Orientovat se v různých formách předložených informací (text, graf, tabulka, 

schéma) 
5 Analyzovat získané informace a určovat z nich ty podstatné pro daný účel 
6 Vybrat a organizovat získané informace do podoby přehledů, tabulek, schémat či 

jiných struktur 
7 Vytvářet a využívat myšlenkové a pojmové mapy 
8 Ovládat základy algoritimizace a programování 
9 Vytvářet tabulky a grafy v tabulkovém kalkulátoru a využít jeho možností k získání 

dalších informací 
10 Vytvářet a editovat dokumenty v textovém editoru 
11 Vytvářet www stránky v jazyce (X)HTML 
12 Orientovat se ve stromové struktuře adresářů (složek) 

Tabulka 8: Pracovní seznam vybraných schopností a dovedností rozvíjených infor-
mační výchovou 

Další část dotazníku se týkala profesních, informačních a technologických 

kompetencí učitelů. Údaje získané v těchto položkách dotazníku nebyly v rámci 

této disertační práce analyzovány. V závěrečné části dotazníku byly zjišťovány 

vybrané osobní údaje o respondentovi a škole, na níž působí. 
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8.2 Sběr a zpracování dat 

Cílovou skupinou šetření byli učitelé informatických předmětů, resp. učitelé 
zabezpečující přípravu žáků ve smyslu informační výchovy a rozvoje ICT kom-
petencí na všech základních školách v CR. Průvodní dopis se žádostí o účast na 
šetření byl rozeslán na všechny české školy, které ve svém druhu činnosti mají 
v rejstříku škol zapsán druh činnosti základní škola a zároveň poskytují vzdě-
lání na druhém stupni29. Na oslovení zareagovalo celkem 3 529 respondentů. 
Relevantní data byla získána od 946 respondentů, přičemž každý respondent 
reprezentuje jednu školu. 

Tak jako v mnoha obdobně koncipovaných výzkumech v oblasti humanit-
ních věd implikují okolnosti realizovaného výzkumu situaci vzdálenou od kla-
sických empirických experimentů prováděných v laboratorních podmínkách. 
Zejména neznámá struktura populace, ke které by bylo možno vztahovat zo-
becňující závěry (tj. v našem případě základní soubor učitelů informatických 
předmětů na českých školách, resp. tyto školy samotné), nevytváří adekvátní 
podmínky pro aplikaci pravděpodobnostních a statistických metod. I když byly 
se žádostí o participaci na dotazníkovém šetření osloveny všechny základní 
školy v CR, nebyla množina respondentů pořízena přísně náhodným výběrem 
a nelze tak zajistit, aby účastníci šetření tvořili reprezentativní vzorek popu-
lace. 

Rozsah zkoumaného vzorku respondentů a v konečném důsledku i způsob 
jeho výběru však po jistých úvahách a konzultacích s odborníky na problema-
tiku statistického zpracování dat vedl k přesvědčení, že v uvedeném případě 
jsou aplikace matematicko-statistických metod a na nich odvozené odhady 
vztahující se k populaci akceptovatelné. Uvedené okolnosti přitom byly vzaty 
v úvahu při interpretacích výroků o platnosti hypotéz a ovlivňují další úvahy 
týkající se přesnosti a spolehlivosti statistických odhadů. Navíc bylo zjištěno, 
že struktura vzorku v ohledu geografického rozložení odpovídá téměř přesně 
územní (krajské) struktuře CR. Porovnání struktury vzorku s celostátními 
údaji co do velikosti školy vykázalo větší rozdíly - málo byly zastoupeny malé 
školy, konkrétně s menším počtem žáků než 50. Další údaje pro podobná po-
rovnání struktur vzorku a populace nebyly k dispozici. 

29tedy šestý až devátý ročník, případně odpovídající vzdělání na nižším stupni šestiletého 
nebo osmiletého gymnázia 
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Celkově bylo v dotazníku sledováno 240 proměnných, které reprezentovaly 
odpovědi respondentů na otázky výzkumu. Ve většině případů se jednalo o pro-
měnné nominální a ordinální, ve třech skupinách otázek se jednalo o proměnné 
kardinální. Následným zpracováním byly sledované proměnné kategorizovány 
podle statistických pravidel tak, aby se zamezilo výskytu málo ěi vůbec obsa-
zených kategorií. 

Výchozí statistická analýza dat byla zpracována v jednorozměrném pohledu 
na vybrané proměnné, které byly sledovány z důvodu relevance ke zkoumané 
problematice práce. Předmětem zájmu se staly základní statistické charakte-
ristiky. Pro kategorizované proměnné to byly četnosti jednotlivých variant, 
které byly ve frekvenčních tabulkách doplněny o relativní četnosti v procen-
tech. Pro kardinální proměnné byly určeny průměrné hodnoty a jako doplňující 
charakteristiky pro posouzení variability také směrodatné odchylky. Tato část 
zpracování dat, využívající nejjednodušší postupy, nabízí také jednoduchou 
interpretaci výsledků. 

Cennější poznatky naproti tomu přináší rozkrytí struktury získaných dat 
z dvourozměrného pohledu. Výsledná matice dat umožnila aplikaci statistic-
kých analýz směrujících k odhalení souvislostí mezi sledovanými proměnnými. 
Vzhledem k charakteru získaných a zpracovaných údajů a dostatečném počtu 
pozorování byla jako nejvhodnější statistická metoda zpracování zvolena ana-
lýza kontingenčních tabulek. Jedná se o tabulky typu r x s, kde r je počet ka-
tegorií řádkové proměnné a s je počet kategorií sloupcové proměnné (případně 
tzv. čtyřpolní tabulky typu 2 x 2), v nichž se porovnávají teoretické a po-
zorované relativní četnosti sledovaných proměnných. Analýza kontingenčních 
tabulek je vhodná pro testování hypotéz o nezávislosti proměnných, přičemž 
se vychází z testovací charakteristiky x2 vypočtené podle vzorce 

_ ^ ^ ( n i j ~ m i j ) 2 

i=l j=i m i j 

kde rriij je očekávaná teoretická četnost v poli [i, j] za předpokladu platnosti 

nulové hypotézy o nezávislosti proměnných a n^ jsou pozorované četnosti. 

Hodnota x 2 je následně srovnána s kritickou hodnotou x2 rozdělení o stupních 

volnosti (r - l)(s - 1) na zvolené hladině významnosti. Jestliže je hodnota 

X2 větší než tabulková hodnota, nulovou hypotézu zamítáme (Hendl, 2004, 

s. 312). V realizovaném šetření bylo využito speciálně vyvinutého softwaro-

vého nástroje KONTIKI pro analýzu kontingenčních tabulek, který přímo vy-
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počítával pozorovanou hladinu významnosti p. Nulové hypotézy o nezávislosti 
vybraných proměnných byly případně zamítnuty na základě tohoto údaje. 

Pro měření síly vztahu v kontingenční tabulce lze použít několik koefici-
entů, které fungují podobně jako korelační koeficient. Interpretovat jejich čí-
selné hodnoty je však obtížné vzhledem ke všem možným kombinacím vztahů 
mezi kvalitativními údaji. V realizovaném šetření byl vypočítáván Cramerův 
koeficient kontingence 

V = 1 
x2 

n(m — 1) 

kde X2 je popsaná testovací charakteristika, n je počet pozorování a m je větší 

z obou čísel r a s . Platí, že V je z intervalu (0,1). Při nulové hodnotě není 

v tabulce žádný vztah, jestliže má koeficient hodnotu 1, je v ní vztah úplný 

(Hendl, 2004, s. 313). 

V uvedených tabulkách je použito symbolu *. . při zamítnutí hypotézy 

o nezávislosti na hladině významnosti a = 0,05; symbolu **. pro hladinu vy-

soké významnosti a = 0,01 a symbolu *** pro hladinu extrémní významnosti 

testu a = 0,001. Při hledání důvodů, proč je nulová hypotéza porušena, byla 

prováděna analýza pomocí tzv. normalizovaných reziduálních hodnot a její 

výsledky jsou v každém poli uvedeny v podobě tzv. znaménkového schématu, 

který používá analogickou symboliku. Např. zápis ++. znamená, že v dané 

buňce je pozorováno větší zastoupení příslušných kombinací hodnot, než by 

odpovídalo stavu při platnosti hypotézy o nezávislosti, kterou v uvedeném 

případě můžeme zamítnout na hladině významnosti a - 0,01. 

Analýza kontingenční tabulky představuje vhodnou metodu studia vzájem-

ného vztahu dvou kategorizovaných proměnných s možností vyjádření intenzity 

vztahu i s možností nalezení různých anomálií, které jsou v rozporu s předsta-

vou o jejich nezávislosti. Z celkového množství takových myslitelných dvojic 

se výzkumné šetření realizované v rámci této práce orientovalo na takové dvo-

jice proměnných, které nějakým způsobem reflektují studovanou problematiku 

struktur a jejich reprezentace napříč různými tématy a pedagogickými situa-

cemi, přičemž jako východisko sloužila reprezentace struktury v podobě myš-

lenkových či pojmových map. Je třeba mít na paměti, že prokázaná souvislost 

Proměnných nedokazuje (podobně jako v korelační analýze) žádný kauzální 

vztah mezi nimi. 
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Obrázek 38: Význam přisuzovaný tematickým celkům z pohledu jejich zachování 
či obětování při snížené hodinové dotaci 

8.3 Zjištěná data a jejich interpretace 

8.3.1 Význam přisuzovaný tematickým celkům 

Význam přisuzovaný tematickým celkům ve vztahu k rozvíjení ICT kompe-
tencí žáků byl zjišťován dvojím způsobem. V prvním případě byl zjišťován 
z pohledu preferencí respondenta zachovat či obětovat daný tematický celek 
při snížené hodinové dotaci. Respondent byl požádán, aby se vžil do hypo-
tetické situace, kdy je třeba výrazným způsobem zmenšit hodinovou dotaci 
věnovanou informatickým předmětům. Respondent měl v takové situaci vy-
brat pět tematických celků, které by určitě zachoval a pět tematických celků, 
které by určitě obětovat. 

Na otázku odpovědělo N=766 respondentů. Otázka byla zpracována frek-
venční analýzou spolu se zavedením pomocné proměnné pro každý tematický 
celek. Hodnota této proměnné se zvyšovala o jeden bod za každého respon-
denta, který téma zachoval, a snižovala o jeden bod za každého respondenta, 
který dané téma obětoval. Celkový počet získaných kladných bodů (zelený 
sloupec), záporných bodů (červený sloupec) a jejich vzájemný rozdíl (vynesená 
spojnice) je uveden na obr. 38. Na něm je patrné, že předložené tematické celky 
je možno rozdělit do čtyř skupin podle míry přisuzovaného významu. 
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V první skupině jsou tematické celky, které by valná většina respondentů 

určitě zachovala a u kterých se neobjevily téměř žádné záporné body. Do této 

skupiny patří (1) práce s textovým editorem, (2) internet, informace a komu-

nikace a (3) základní uživatelské dovednosti včetně správy souborů. 

Do druhé skupiny byly zařazeny tematické celky s menším počtem kladných 

bodů, u nichž však stále počet hlasů pro zachování převyšuje počet hlasů pro 

obětování. Sem spadají témata (4) práce s tabulkovým kalkulátorem, (5) vy-

tváření a využití prezentací, (6) práce s počítačovou grafikou a (7) hardware 

a software počítačů. 

Ve třetí a čtvrté skupině jsou témata, u nichž počet hlasů pro obětování 

převýšil počet hlasů pro zachování. Do třetí skupiny byla zařazena (8) tvorba 

a publikace webových stránek, (9) základy teorie informací, informatiky a in-

formační vědy, (10) práce se zvukem a videem a (11) práce s knihovními do-

kumenty a tištěnými zdroji. Do čtvrté skupiny, v níž počet záporných bodů 

výrazně převyšuje počet kladných, byla zařazena témata (12) tvorba myšlen-

kových a pojmových map, (13) algoritmizace úloh a programování a (14) práce 

s databázovými systémy. 

Z jiného úhlu pohledu bylo na jednotlivá témata nahlíženo v následující 

části dotazníku. Byla nastolena další hypotetická situace, kdy má respondent 

suplovat za svého kolegu několik vyučovacích hodin v informatickém předmětu 

a může si vybrat, jaké tematické celky či témata by chtěl učit. Míra této ochoty 

byla zjišťována na třech možných úrovních, kdy respondent dané téma (1) chce 

suplovat, (2) může v případě nutnosti suplovat a (3) nechce suplovat. Data 

byla zpracována frekvenční analýzou. Četnosti voleb pro jednotlivá témata 

jsou znázorněna na obr. 39 

Zjištěné údaje si v obou případech odpovídají, čímž lze usuzovat na rela-

tivně vysokou validitu odpovědí respondentů. Je patrné, že tématu textových 

editorů je přisuzován největší význam z obou sledovaných hledisek. Nižší, ale 

přesto významnou pozici zaujímá i téma tabulkových kalkulátorů a tvorby 

www stránek. Jak bylo ukázáno v teoretické části, hrají při osvojování těchto 

tematických celků významnou roli schopnosti jedince zacházet s reprezenta-

cemi struktur, které lze považovat za struktury odvozené od tvaru. 

Naproti tomu se tematické celky, u nichž lze předpokládat převažující za-

pojení myšlenkových operací s mentálními reprezentacemi pojmů - např. práce 

s tištěnými dokumenty, tvorba myšlenkových a pojmových map, algoritmizace 

úloh či práce s databázovými systémy - umisťují ve spodních částech žebříčku 
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práce s textovým editorem 
internet, inform, a komunikace 
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0% 25% 50% 75% 
Počet respondentů 

100% 

Obrázek 39: Význam přisuzovaný tematickým celkům z pohledu ochoty respon-
dentů je suplovat 

významnosti. Poslední tři jmenované celky navíc představují oblasti, které by 
více než polovina respondentů odmítla suplovat. Jen nepatrný počet respon-
dentů se vyjádřil pro zachování těchto témat na úkor ostatních. 

Toto zjištění by bylo možno interpretovat ve dvou rovinách. Předně jak tex-
tový editor, tak tabulkový kalkulátor představují rozšířený typ počítačových 
aplikací a zvládnutí jejich ovládání na uživatelské úrovni je cílem řady systémů 
vzdělávání v oblasti ICT. Lze usuzovat, že toto pragmatické hledisko ovlivňuje 
míru přisuzovaného významu těmto typům softwarových aplikací. Vedle toho 
lze práci s knihovními dokumenty či dalšími tištěnými zdroji a tvorbu pojmo-
vých a myšlenkových map považovat spíše za činnosti, při nichž není použití 
počítače podmínkou. Předpokládaný význam přisuzovaný těmto celkům by 
bylo možno odvodit zejména z koncepcí obecněji chápané informační výchovy 
jako výchovy k efektivnímu zpracovávání dat a informací a jejich transformaci 
ve znalosti. Lze se domnívat, že pojetí informatických oblastí jako předmětů 
zabývajících se majoritně počítačovými aplikacemi převládá v českých školách 
nad pojetím, které akcentuje obecnější způsobilosti pracovat s informacemi 
a ve kterém počítač hraje roli nástroje, nikoliv cíle edukačního působení. 

Ve druhé rovině byly zjištěné skutečnosti interpretovány ve smyslu kvali-
tativních rozdílů mezi typy struktur, s nimiž se v daných tématech setkáváme. 
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Z tohoto hlediska lze vyslovit domněnku, že těm tématům informační výchovy, 
u nichž převažují struktury založené na tvarovém uspořádání prvků, respon-
denti obecně přisuzují větší význam než tématům, u nichž převažují struktury 
sémantické, založené na významovém uspořádání konceptů. 

8.3.2 Význam přisuzovaný vybraným schopnostem a dovednostem 

Otázkou významu se zabývala též jedna z dalších položek předloženého dotaz-
níku. V ní bylo využito pracovního seznamu dílčích ICT kompetencí, u nichž 
byl přímo zjišťován přisuzovaný význam z hlediska procesu rozvoje a cílové 
úrovně informační gramotnosti žáků. Význam byl reprezentován polohou gra-
fického objektu na škále 0 100, kde 0 odpovídá schopnosti zcela bezvýznamné 
pro ICT gramotnost a 100 odpovídá schopnosti či dovednosti pro ICT gramot-
nost klíčovou. Pro účely dalších analýz byla tato kardinální proměnná trans-
formována do pěti kategorií a zkoumána pomocí frekvenční analýzy. Četnosti 
zařazení jednotlivých kompetencí do vytvořených kategorií byly zaneseny do 
grafů na obr. 40 až 43. Na vodorovné ose těchto grafů je vyneseno pět katego-
rií přisuzovaného významu, ve svislém směru je pro každou kategorii zanesena 
absolutní četnost zařazení kompetence do této kategorie. Takto získané body 
jsou pro větší názornost spojeny hladkou křivkou. Z průběhu grafů je patrné, 
že z hlediska rozložení četností lze pracovní seznam dílčích ICT kompetencí 
seskupit do čtyř skupin, označených jako A, B, C a D. Tyto skupiny reflektují 
polohu modální hodnoty přisuzovaného významu a při hrubém zobecnění roz-
dělují schopnosti a dovednosti na nevýznamné, středně významné, významné 
a velmi významné. 

Rozložení typu A představuje takové schopnosti a dovednosti, jimž většina 
respondentů přisuzovala malý význam a se vzrůstajícím ukazatelem významu 
počet respondentů klesal. Do této skupiny patří schopnost algoritmizace úloh 
a ovládání základů programování, vytváření www stránek v jazyce (X)HTML 
a schopnost žáků vytvářet a využívat myšlenkové a pojmové mapy. 

Ve vztahu ke studované problematice je zajímavé rozložení typu B zastou-
pené schopností vybrat a organizovat získané informace do podoby přehledů, 
tabulek, schémat či jiných struktur a schopností vytvářet tabulky a grafy v ta-
bulkovém kalkulátoru a využít jeho možností k získání dalších informací. Od 
nápadně podobného průběhu rozložení právě těchto dvou schopností byl od-
vozen závěr, že respondenti spatřují v tabulkovém kalkulátoru (a ne např. 
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Obrázek 40: Význam přisuzovaný dílčím dovednostem a schopnostem - rozložení 
typu A 
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Obrázek 41: Význam přisuzovaný dílčím dovednostem a schopnostem - rozložení 
typu B 
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Obrázek 42: Význam přisuzovaný dílčím dovednostem a schopnostem - rozložení 
typu C 

editoru 
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Obrázek 43: Význam přisuzovaný dílčím dovednostem a schopnostem - rozložení 
typu D 
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v myšlenkových a pojmových mapách) nejadekvátnější způsob organizování 
získaných informací do grafických struktur. K tomuto závěru vede následu-
jící úvaha. Kdyby respondenti považovali ještě jinou techniku (např. zmíněné 
znalostní mapování) za adekvátní způsob rozvíjení schopnosti organizovat in-
formace do přehledů, diagramů a jiných schémat, pravděpodobně by této tech-
nice (přesněji příslušející schopnosti) přiřazovali srovnatelný význam. Ze všech 
možností má tuto vlastnost právě jen schopnost používat k danému účelu ta-
bulkový kalkulátor. 

Rozložení typu C a D jsou si podobné v tom, že se týkají schopností, jimž 
byl respondenty obecně přisuzován větší význam - u rozložení typu D více 
než polovina respondentů přisoudila daným schopnostem význam v rozsahu 
80-100 bodů ze stobodové škály. Vzhledem k výše učiněným interpretacím je 
relevantní zjištění, že nejvyšší význam má vedle schopnosti vytvářet a editovat 
dokumenty v textovém editoru též dovednost orientovat se ve stromovém uspo-
řádání adresářů (složek) souborového systému, další představitel činnosti, při 
níž dochází k manipulaci s hierarchickými strukturami odvozenými od tvarové 
analogie. Za povšimnutí též stojí skutečnost, že srovnatelné rozložení přisuzo-
vaného významu bylo zjištěno u velmi konkrétní, na počítačovou problematiku 
vázané dovednosti typu orientace v adresářích (znázorněné na obr. 43 červe-
nou barvou) i u tak velmi obecné schopnosti kompetenčního charakteru, jakou 
je definovat problém, sestavit hypotézu a navrhnout postup řešení problému 
(znázorněná ve stejném grafu barvou modrou). Jak bude ukázáno dále, liší 
se tyto dílčí a obecné schopnosti naopak ve druhém sledovaném ukazateli 
náročnosti. 

8.3.3 Náročnost osvojení vybraných schopností a dovedností 

Současně s přisuzovaným význanj/byla u vybraných schopností a dovedností 
sledována přisuzovaná náročnost jejich osvojení žáky. Přisuzovaná náročnost 
byla opět zjišťována umístěním grafického objektu na stobodovou škálu - ve 
skutečnosti se jednalo o plochu a jak přisuzovaný význam, tak náročnost byly 
zaznamenávány najednou. Data byla zpracována stejným postupem, jaký byl 
popsán v předchozí části. Podle polohy modální hodnoty přisuzované nároč-
nosti byly schopnosti a dovednosti rozděleny do čtyř skupin označených A, B, 
C a D, přičemž tyto skupiny přibližně reflektují škálu nenáročných, středně ná-
ročných, náročných a velmi náročných schopností a dovedností. Výsledkem to-
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Obrázek 44: Náročnost osvojení přisuzovaná dílčím dovednostem a schopnostem -
rozložení typu A 

hoto zpracování je ilustrován v grafech rozložení četností uvedených na obr. 44 
až 47. 

Rozložení typu A je charakteristické pro schopnosti a dovednosti, které vět-
šina respondentů nepovažuje za obtížné a přisuzuje jim malou náročnost osvo-
jení ze strany žáků. Mezi takové byla zařazena schopnost vytvářet a editovat 
dokumenty v textovém editoru, dovednost orientovat se ve stromové struktuře 
adresářů a schopnost používat pro řešení problémů více různých informačních 
zdrojů. 

I z hlediska přisuzované náročnosti osvojení vykazovala schopnost orga-
nizovat informace do grafů, schémat či tabulek podobné rozložení (typu B) 
jako dovednost pracovat s tabulkovým kalkulátorem, což podporuje uvedenou 
úvahu o vzájemné souvislosti těchto dvou cílů či výstupů informační výchovy. 

Sledovaným schopnostem vytvářet a používat myšlenkové a pojmové mapy, 
analyzovat získané informace a určovat z nich ty podstatné pro daný účel, pří-
padně provádět algoritmizaci problémů a zvládat základy programování byla 
přisuzována větší náročnost. 

Jednoznačná interpretace ve smyslu konceptu kompetence manipulovat se 
strukturami je ve vztahu k přisuzované náročnosti vybraným schopnostem 
a dovednostem obtížná. Některé schopnosti a dovednosti, v nichž se dle navr-
ženého modelu uplatňují myšlenkové procesy založené na tvarovém či prosto-
rovém uspořádání prvků (jmenovitě tvorba a editace textů v textovém editoru 
a orientace ve stromové struktuře adresářů) byly respondenty nahlíženy jako 
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\ organizovat tnf.do 
grafů,tab.,sch. 
orientace ve formách 
Informaci 

\ organizovat tnf.do 
grafů,tab.,sch. 
orientace ve formách 
Informaci 

\ tabulkový kalkulátor 

250 

200 

0 - -
0-20 21-40 41-60 61-80 81-100 

Obrázek 45: Náročnost osvojení přisuzovaná dílčím dovednostem a schopnostem 
rozložení typu B 

o 
0-20 21-40 41-60 61-80 81-100 

Obrázek 46: Náročnost osvojení přisuzovaná dílčím dovednostem a schopnostem -
rozložení typu C 
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Obrázek 47: Náročnost osvojení přisuzovaná dílčím dovednostem a schopnostem -
rozložení typu D 

nenáročné (a přesto velmi významné, jak bylo uvedeno výše). V případech, 
kdy je uplatnění takovýchto procesů ještě zřetelnější (např. v situaci, kdy text 
není zpracováván v textovém editoru, ale ve formě zdrojového kódu webové 
stránky), je přisuzovaná náročnost výrazně větší. Toto dílčí zjištění evokuje 
konstatování, že práce s textem na úrovni běžného editoru nebyla respondenty 
nahlížena ve vztahu k analýze struktury textu na stejné kvalitativní úrovni, 
jako je tomu v případě práce na úrovni zdrojového kódu HTML stránky. Při-
tom při obou způsobech zpracování textu v zásadě dochází ke srovnatelným 
procesům - např. identifikaci základních logických jednotek dokumentu (nad-
pis, podnadpis, odstavec, obrázek, odrážkový seznam apod.), jejich dekompo-
zice na dílčí prvky či nastavování vzhledu (formátování) těchto prvků. Lze 
tak podpořit domněnku, že respondenti pojímají schopnost tvorby dokumentů 
v textovém editoru spíše z pozice základního ovládání programu, než z pozice 
schopností analyzovat uspořádání textu do struktury dílčích elementů a toto 
uspořádání realizovat softwarovým nástrojem. Tento závěr je možno doložit 
rovněž konstatováním, že řada dalších způsobů zpracovávání a formátování 
textu, např. pomocí značkovacích syntaxí Wiki, Texy!, restructured Text, Se-
text, ftTfcjX a dalších, při nichž je důraz kladen nikoliv na vzhled textového 
dokumentu, ale právě na jeho logickou výstavbu a uspořádání, není do výuky 
zpracování textu zařazováno. Schopnost zpracovávat text pomocí počítače se 
pak v pojetí respondentů kryje s dovedností uživatelsky ovládat jeden kon-
krétní typ aplikace bez žádoucího rozvíjení obecnějších schopností a doved-
ností, které by směřovaly ke kompetenčnímu pojetí informační gramotnosti. 
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8.3.4 Preferované pořadí rozvíjení schopností a dovedností 

Metoda frekvenční analýzy odpovědí respondentů byla použita i pro dotazní-

kovou otázku zaměřenou na zjišťování preferovaného pořadí cíleného rozvíjení 

vybraných schopností a dovedností tak, aby toto pořadí respektovalo logickou 

návaznost příslušného obsahu témat informační výchovy. Respondentům byl 

předložen sestavený seznam obsahující jak schopnosti obecnějšího či kompe-

tenčního charakteru, tak dovednosti zcela úzce a konkrétně zaměřené. Respon-

denti pro každou z položek určovali, zda by její cílené rozvíjení mělo ve školních 

podmínkách začít (1) již na prvním stupni základního školství, (2) v šestém 

či sedmém ročníku, (3) v osmém či devátém ročníku, (4) případně až na tře-

tím stupni vzdělávání, tj. po ukončení základní školy. Procentuální rozložení 

preferencí respondentů je uvedeno v tab. 9. 

1.stupeň 6.-7. ročník 8.-9. ročník 3.stupeň neví 
problém, hypo-
téza, řešení 

27,2% 21,8% 29,7% 17,8% 3,5% 

získávání inf. 
z více zdrojů 

33,7% 38,8% 23,5% 3,4% 0,7% 

posouzení inf. 
zdrojů 

15,5% 35,6% 35,4% 10,9% 2,7% 

orientace ve for-
mách informací 

21,3% 47,5% 28,1% 2,6% 0,5% 

analyzovat inf. 
a určit podst. 

17,8% 35,5% 36,5% 9,2% 1,0% 

organizovat inf. 
do grafů, tab. 

3,2% 32,6% 53,0% 9,9% 1,3% 

myšlenkové 
mapy 

6,5% 11,6% 29,3% 33,5% 19,2% 

algoritmizace 
a programování 

2,2% 4,7% 16,7% 67,9% 8,4% 

tabulkový kalku-
látor 

5,7% 31,9% 54,3% 6,8% 1,3% 

editace v texto-
vém editoru 

45,9% 45,2% 8,1% 0,3% 0,5% 

tvorba www 
v (X)HTML 

0,2% 4,7% 46,9% 43,7% 4,6% 

orientace ve 
struktuře adre-
sářů 

48,6% 38,9% 8,5% 1,8% 2,2% 

Tabulka 9: Procentuální rozložení preferovaných stupňů školního vzdělávání, 
v nichž by mělo začít cílené rozvíjení vybraných informačních dovedností 
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Při interpretaci údajů ve vztahu ke sledované problematice je zajímavé 
zejména zjištění, že schopnost vytvářet a používat myšlenkové mapy by téměř 
dvě třetiny respondentů doporučovalo začít cíleně rozvíjet až na úrovni střední 
školy, případně v posledních ročnících základního vzdělávání. Z odborné litera-
tury analyzované v teoretické části přitom vyplývá, že právě podobné techniky 
znalostního mapování formou grafického znázorňování pojmů a výroků jsou 
vhodným propedeutickým nástrojem pro rozvíjení schopnosti žáků efektivně 
pracovat s informacemi, organizovat je, analyzovat jejich význam a přínos. 
Tyto formy práce s informacemi mohou být při volbě vhodného prostředí či 
techniky použitelné již na úrovni prvního stupně, případně ještě před nástupem 
na základní školu. Přitom právě schopnosti definovat problém, sestavit hypo-
tézu a navrhnout postup řešení problému, orientovat se v různých formách 
předložených informací (text, graf, tabulka, schéma) či analyzovat získané in-
formace a určovat z nich ty podstatné pro daný účel by velká část respondentů 
začala ve větším měřítku rozvíjet již na prvním stupni, případně na začátku 
druhého stupně základního vzdělávání. 

Je tedy zřejmé, že respondenti v rozporu s očekáváním nespatřují v techni-
kách znalostního mapování deklarovaný propedeutický nástroj rozvíjení obec-
ných schopností pracovat s informacemi. V návaznosti na předchozí zjištění se 
dá usuzovat, že didaktický potenciál těchto technik respondenti nevyužívají 
a technikám znalostního mapování (např. formou myšlenkových či pojmových 
map) přikládají ve vztahu k informační výchově malý význam. 

8.3.5 Analýza souvislostí mezi proměnnými 

Vedle frekvenční analýzy sledovaných proměnných spočívala velká část zpra-

cování získaných dat v metodě analýzy kontingenční tabulky. K datům bylo 

přistupováno exploračním způsobem a s využitím softwarových nástrojů byly 

hledány takové dvojice proměnných, které vykazují na úrovni kontingenční 

analýzy souvislost a u nichž je možno provést argumentačně podloženou inter-

pretaci této souvislosti. 

Po formální stránce jsou ve všech těchto případech prováděny testy hypotéz 

o nezávislosti dvou sledovaných proměnných. Jako příklad lze uvést analýzu 

souvislosti mezi proměnnou s kódem 0T7_TEMA3, která představuje postoj re-

spondenta k zachování či obětování tematického celku tvorby myšlenkových 

a pojmových map při snížené hodinové dotaci, a proměnnou 0T8_TEMA3, která 
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reprezentuje míru ochoty respondenta suplovat téma myšlenkových a pojmo-
vých map. Dá se předpokládat, že ochota toto téma suplovat bude souviset 
s významem, který je tomuto tématu přisuzovaný, a tím pádem i s postojem 
respondenta k otázce zachování či obětování tématu. Je tak možno formulovat 
nulovou hypotézu H0 o nezávislosti uvedených proměnných a k ní alternativní 
hypotézu Ha-

H0 Neexistuje souvislost mezi postojem respondenta k otázce zachování či 
obětování tématu tvorby myšlenkových a pojmových map a mírou jeho 
ochoty toto téma suplovat. 

H,4 Existuje souvislost mezi postojem respondenta k otázce zachování či obě-
tování tématu tvorby myšlenkových a pojmových map a mírou jeho 
ochoty toto téma suplovat. 

Obě proměnné jsou kategorizované. Proměnná 0T7_TEMA3 mohla nabývat 

tří hodnot: (1) respondent by dané téma zachoval, (2) neumí o tomto tématu 

rozhodnout nebo (3) by toto téma obětoval na úkor ostatních. Tří hodnot 

mohla nabývat i proměnná 0T8_TEMA3: (1) respondent chce dané téma suplo-

vat, (2) může jej suplovat v případě potřeby nebo (3) jej suplovat nechce. 

Pozorované četnosti kombinací obou proměnných uvádí tab. 10. 

Viva - kontingeníní tabulka chí-kv.test 102.50 »»* 
ř.: 0T7_TEMA3 - (7) zachovat nebo obětovat - tvorba myši. a"pojmových map 
sl.: 0T8_TEMA3 - (8) ochota suplovat - tvorba myäl. a"pojmových map 

chce může nechce celkem 

zach. 14 +++ 8 ... 3 25 
ř .56.0 '/. ř.32.0 '/. ř. 12.0 '/. 100 '/. 
s .19.4 '/. s. 4.0 '/. s. 0.8 '/. 3.8 '/. 

neum. 30 +++ 63 +++ 59 152 
ř .19.7 '/. ř.41.4 '/. ř.38.8 '/. 100 '/, 
s .41.7 '/. s.31.5 '/. s.15.3 '/. 23.1 '/, 

obět. 28 129 324 +++ 481 
ř. 5.8 % ř.26.8 '/. ř.67.4 '/. 100 */. 
s. 38.9 '/. s.64.6 '/. s.83.9 '/. 73.1 '/. 

celkem 72 200 386 658 
10.9 '/. 30.4 '/. 58.7 '/. 100 •/. 

počet chybějících pozorování - 288 koeficient kontingence 0.28 

Tabulka 10: Kontingenční tabulka zobrazující souvislost mezi postojem k tématu 
myšlenkového mapování a mírou ochoty toto téma suplovat 
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Z tabulky je možno vyčíst hodnotu testového kritéria = 102,50, na zá-
kladě něhož bylo možno zamítnout nulovou hypotézu ve prospěch hypotézy 
alternativní, a to na hladině významnosti a = 0,001 (viz symbol ***). Dále je 
možno analyzovat tuto souvislost. Je vidět, že statisticky extrémně významně 
(tj. na pozorované hladině významnosti menší než a = 0,001) jsou více ob-
sazena pole ležící na diagonále tabulky na úkor ostatních polí. To znamená, 
že respondenti, kteří přisuzují tématu tvorby znalostních map větší význam 
a ponechali by jej jako součást výuky i v případě snížené hodinové dotace, vy-
jádřili zároveň vůli suplovat toto téma. Na druhé straně ti respondenti, kteří by 
při snižování dotace toto téma obětovali na úkor ostatních celků, odmítají toto 
téma suplovat. Tabulka rovněž uvádí absolutní četnosti jednotlivých výpovědí, 
z nichž lze vyčíst, že valná většina respondentů (481 z 658) by toto téma obě-
tovala, pouze nepatrný zlomek (25 z 658) mu přikládá význam a zachovala by 
jej. O něco více respondentů (72 z 658) by jej ráda suplovala. 

Pro přehlednost nejsou obdobné formální hypotézy v textu práce opako-
vaně formulovány, nicméně analýza probíhala vždy podle uvedeného schématu. 
Analyzované kontingenční tabulky nejsou z důvodu větší čitelnosti zařazeny 
přímo do textu, ale tvoří přílohu k této práci. 

K výše naznačeným úvahám o pojímání ICT vzdělávání respondenty dotaz-
níku je relevantní zjištění o souvislostech postojů respondentů k tematickému 
celku práce s knihovními dokumenty a tištěnými zdroji. V získaných datech 
bylo na statisticky extrémně významné hladině významnosti zjištěno, že re-
spondenti, kteří nepřisuzují z hlediska informačních předmětů význam práci 
s informacemi v tištěné podobě a toto téma by při snížené hodinové dotaci obě-
tovali, zaujímají stejný postoj i k tématu tvorby myšlenkových a pojmových 
map (příloha A - tab. 12). Ještě zřetelněji se projevila souvislost mezi přísluš-
nými proměnnými u ochoty tato dvě témata suplovat (příloha A - tab. 13). 
Respondenti, kteří by rádi suplovali jedno téma, zároveň chtějí suplovat i téma 
druhé. Ti, kteří vyjádřili neochotu jedno z uvedených témat suplovat, nechtějí 
suplovat ani to druhé. Zároveň bylo zjištěno, že respondentů, kteří by chtěli 
suplovat např. jen myšlenkové mapy, ale nechtěli by suplovat práci s tiště-
nými dokumenty, je statisticky extrémně méně, než by odpovídalo hypotéze 
o nezávislosti odpovídajících proměnných. Kvalitativně stejný typ souvislosti 
byl zjištěn u míry ochoty suplovat práci s tištěnými dokumenty ve srovnání 
s ochotou suplovat téma týkající se teorie informací, informačních zdrojů, ICT 
a informační společnosti (příloha A - tab. 14). Tato zjištění podporují tvr-
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zení, že respondenti mají povědomí o technikách pojmového a myšlenkového 
mapování a je jim zřejmá možnost využití těchto technik při práci s textem 
a odbornou literaturou obecně. Jejich další výpovědi o znalostním mapování, 
jeho roli a významu v informační výchově lze proto považovat za validní. 

O jisté typologii učitelů informatických předmětů dle jejich postojů k tech-
nikám znalostního mapování by bylo možno uvažovat na základě dalších zjiš-
tění. Ukázalo se, že respondenti, kteří si cení tematického celku tvorby myšlen-
kových map a zachovali by jej i v případě snížené hodinové dotace, mnohem 
častěji obětovali téma hardwarového a softwarového vybavení počítače (pří-
loha A - tab. 15). Na straně druhé zastánci tohoto víceméně klasického tématu 
v ICT vzdělávání, kteří považují problematiku hardware a software za nedílnou 
součást informatických předmětů, častěji obětovali právě téma myšlenkového 
a pojmového mapování. Na extrémně vysoké hladině významnosti byla proká-
zána souvislost mezi uvedenými proměnnými v takovém smyslu, že kdo zacho-
val jedno téma, častěji obětoval druhé. Doplňující analýzou bylo dále zjištěno, 
že respondentů, kteří by chtěli suplovat téma hardware a software osobních 
počítačů a zároveň obětovali téma myšlenkového mapování, bylo signifikantně 
víc, než by odpovídalo teoretickému počtu v případě nezávislosti těchto dvou 
ukazatelů (příloha A - tab. 16). Lze dokonce hovořit o vzájemné výlučnosti 
těchto dvou postojů. Respondentů, kteří by zároveň obětovali téma mapování 
a přitom nechtějí suplovat hardware a software, bylo extrémně méně, než by 
odpovídalo platnosti nulové hypotézy. 

Dalším ukazatelem možné typologie respondentů je odhalená souvislost 
mezi významem přisuzovaným schopnosti algoritmizovat problém a dovedností 
programovat v porovnání s významem přisuzovaným schopnosti tvořit a pou-
žívat myšlenkové mapy (příloha A - tab. 17). Ti, kdo nepřisuzují jedné z těchto 
schopností význam, jej nespatřují ani ve schopnosti druhé. Naopak ten typ re-
spondentů, který schopnost algoritmizovat řadil mezi velmi významné výsledky 
informační výchovy, přiřazoval stejný význam i schopnosti strukturovat téma 
v podobě myšlenkové mapy. Takto přisuzovanému významu následně odpoví-
dal i postoj respondentů k otázkám zachování či obětování jednotlivých témat 
(příloha A - tab. 18). Na extrémně vysoké hladině významnosti byla též po-
tvrzena očekávaná souvislost mezi významem přisuzovaným dovednosti tvorby 
myšlenkových map a dovednosti vytvářet webové stránky v jazyce HTML (pří-
loha A - tab. 19). Respondenti, kteří přisuzovali jedné z těchto dovedností více 
než 60 bodů na stobodové škále významnosti, srovnatelný počet bodů přiřadili 
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i dovednosti druhé. Statisticky významné množství respondentů přisuzovalo 
rovněž srovnatelnou - ať už malou či naopak velkou - náročnost na osvojení 
schopnosti tvořit myšlenkové mapy v porovnání se schopností popsat problém, 
zformulovat hypotézy a navrhovat řešení (příloha A - tab. 20) a schopností 
analyzovat informace a vybírat z nich ty podstatné pro daný účel (příloha A 
- tab. 21). 

Nápadná shoda byla zjištěna i v otázkách významu, který byl přisuzován 
myšlenkovému mapování ve srovnání se schopností analyzovat informace (pří-
loha A - tab. 22) a organizovat je do podoby přehledů, tabulek, schémat či 
jiných struktur (příloha A - tab. 23). Tato zjištění lze interpretovat ve směru 
podporujícím předpoklady o vzájemné provázanosti charakteristických myš-
lenkových procesů, které doprovázejí uvedené činnosti. 

Lze se domnívat, že jedním z ukazatelů, který vypovídá o postoji respon-
dentů k problematice znalostního mapování jako jednomu ze způsobů reprezen-
tace pojmové struktury, je typ informačních a metodických zdrojů, materiálů 
a podkladů, které respondenti používají při přípravě své výuky (např. vlastní 
tvorba, webové stránky, učebnice, odborné časopisy či multimediální tituly). 
Respondenti, kteří ve velké míře využívají při přípravě tematicky orientované 
webové stránky, přikládají myšlenkovému mapování větší význam a signifi-
kantně častěji by toto téma zachovali jako součást výuky i při snížené hodi-
nové dotaci (příloha A - tab. 24). K obdobnému závěru lze dospět i na základě 
analýzy souvislosti mezi jinými proměnnými. Učitelé, kteří při přípravě výuky 
intenzivně využívají informací z emailových konferencí a webových diskusních 
fór, mnohem častěji uváděli, že chtějí, případně že mohou, výuku myšlenko-
vého mapování suplovat (příloha A - tab. 25). Naopak ti respondenti, kteří 
tyto elektronické informační zdroje téměř nepoužívají, myšlenkové mapování 
suplovat odmítali. Opačná souvislost byla zjištěna u používání učebnic pro 
základní školy. Učitelé, kteří učebnice používají ve velké míře, téma myšlenko-
vých map odmítali suplovat. Naopak ti, kteří učebnicím nepřikládali ve vztahu 
k přípravě své výuky význam, významně méně odmítali myšlenkové mapy učit 
(příloha A - tab. 26). S technikou znalostního mapování a s možnostmi jeho 
zařazení do výuky jsou tedy pravděpodobně seznámeni více ti vyučující, kteří 
nespoléhají jen na klasické zdroje metodických a didaktických materiálů (jako 
jsou např. učebnice), ale aktivněji vyhledávají další zdroje a nápady pro svou 
výuku prostřednictvím soudobých informačních a komunikačních technologií. 
Tento rys se zřejmě projevuje i u učitelů informatických předmětů, u nichž 
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bývá často automaticky předpokládáno, že jsou nositeli obdobných inovačních 
přístupů k vyhledávání informací, např. na úrovni školních ICT koordinátorů 
či metodiků. 

V návaznosti na předchozí frekvenční analýzy byly též hledány vztahy mezi 
proměnnými, které odpovídají přisuzované náročnosti, významu a vhodnému 
okamžiku začátku rozvíjení vybraných schopností a dovedností. Z analýz lze 
na základě provedené interpretace soudit, že respondenti vnímají myšlenkové 
mapy jako vhodný nástroj k rozvíjení schopností analyzovat získané informace 
a určovat z nich ty podstatné pro daný účel. Na extrémně vysoké hladině vý-
znamnosti byla objevena vzájemná souvislost v preferovaném časovém zařazení 
začátku cíleného rozvíjení obou schopností (příloha A - tab. 27). Respondenti, 
kteří se domnívají, že uvedenou schopnost analyzovat informace je třeba za-
čít rozvíjet již na prvním stupni, zároveň do tohoto období školní docházky 
zařazují i rozvíjení schopnosti tvořit myšlenkové mapy. Tuto shodu lze pozo-
rovat i při zařazení na druhý stupeň školy. Respondenti, kteří se domnívají, že 
schopnost analyzovat informace a určovat z nich ty podstatné je možno rozvíjet 
až po ukončení základního vzdělávání, zařadili do stejného období i okamžik 
vhodného začátku rozvíjení dovednosti tvořit myšlenkové mapy. Na první stu-
peň přitom myšlenkové mapy přesouvají ti respondenti, kteří dovednosti jejich 
tvorby přisuzují velký význam. Ti respondenti, kteří shledali tvorbu myšlen-
kových map ve vztahu k informační výchově za nevýznamnou, odsouvají toto 
téma až na třetí stupeň školství, tedy po ukončení základního vzdělávání (pří-
loha A - tab. 28). 

Lze též konstatovat, že respondenti považují pro zvládnutí techniky myšlen-
kového mapování za nezbytné, aby již byly alespoň částečně rozvinuty schop-
nosti vybrat a organizovat získané informace do podoby přehledů, tabulek, 
schémat či jiných struktur. Vhodný začátek rozvíjení obou těchto schopností 
byl nejčastěji umisťován bud do stejného časového úseku školního vzdělávání, 
nebo do dvou po sobě následujících stupňů (příloha A - tab. 29). Obdobný 
charakter souvislosti byl nalezen i u dalších dvojic schopností či dovedností -
např. schopnosti identifikovat problém a navrhnout hypotézy vedoucí k jeho 
řešení v porovnání se schopností získávat informace z více různých zdrojů (pří-
loha A - tab. 30) nebo schopností informace analyzovat a určovat z nich ty 
podstatné. 
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9 V ý z k u m n é šetření č. 2 

Cílem druhého výzkumného šetření realizovaného v rámci této disertační práce 
bylo ověřit závěry plynoucí z teoretických analýz a úvah uvedených zejména 
v kapitolách 6.4 a 6.5. Setření mělo podobu pedagogického kvaziexperimentu 
(Pelikán, 1998, s. 227) a zabývalo se vlivem zařazení techniky pojmového mapo-
vání jako didakticko-metodického a následně evaluačního nástroje při výkladu 
a osvojování tematického celku databází. 

Realizovaný kvaziexperiment probíhal v průběhu výuky předmětu Data-
bázové a informační systémy vyučovaného autorem práce v druhém ročníku 
magisterského studijního programu učitelství všeobecně vzdělávacích před-
mětů pro ZS a SŠ na Univerzitě Karlově v Praze, Pedagogické fakultě v prů-
běhu letního semestru akademického roku 2006/2007. Jedná se o povinný před-
mět pro studenty učitelství v kombinacích s oborem technická a informační 
výchova s hodinovou dotací jedné přednášky a jednoho cvičení týdně. Cílem 
studijního předmětu Databázové a informační systémy je seznámit studenty se 
základními principy návrhu a vývoje databází a informačních systémů. Před-
mět si klade za cíl objasnit studentům filozofii, principy a techniky databázo-
vých systémů a naučit je vytvořit s konkrétním databázovým systémem model 
jednoduchého informačního systému. 

Sylabus předmětu byl sestaven v souladu s návrhem kurikula úvodního 
kurzu do databází pro studijní obory zaměřené na informační systémy (Baugh, 
2004) se zohledněním kritické analýzy některých didaktických aspektů výuky 
databází (Morien, 2006), které byly publikovány v mezinárodním odborném 
periodiku zaměřeném na tuto problematiku. Témata uvedeného předmětu za-
hrnují modelování databázových systémů, návrh databázových schémat, E-R 
modelování v Chenově a Bachmanově notaci, metody identifikace entit a jejich 
atributů, význam vhodného pojmenovávání entit a vztahů mezi nimi, inte-
gritní omezení vztahů, určování a grafické znázorňování kardinality a parciality 
vztahů, proces normalizace databáze, kritéria prvních tří normálních forem, 
dotazovací jazyk SQL a používání CASE nástrojů při návrhu databázových 
a informačních systémů. 

Na základě předchozích pozitivních zkušeností s použitím pojmové mapy 
jako evaluačního nástroje (Mudrák, 2005a) byla technika konceptuálního mo-
delování pomocí softwarového nástroje CmapTools30 zařazena jako podpůrný 

30dostupný na ch t t p : //cmap. ihmc. us/> 
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didaktický a metodický nástroj rozvíjející schopnosti studentů identifikovat 
a pojmenovávat klíčové koncepty, resp. entity v daném systému, prostředí či 
problematice. Studentům byla objasněna základní pravidla pojmového mapo-
vání a v průběhu semestru lekcí samostatně zpracovávali pojmové mapy na 
zadaná odborná témata. 

Jednou z testovaných aplikací pojmového mapování byla analýza problému 
pomocí tvorby pojmové mapy, na základě níž se následně přistoupilo k samot-
nému návrhu E-R diagramu navrhované databáze. Východiskem pro toto pou-
žití pojmové mapy byly teoretické předpoklady o vzájemném propojení, resp. 
o shodných charakteristických rysech myšlenkových operací, které probíhají 
při pojmovém mapování a databázovém konceptuálním modelování. Schop-
nost studentů navrhovat kvalitní databázová schémata je klíčovým a zároveň 
relativně obtížným cílem výuky v této oblasti ICT vzdělávání (Morien, 2006). 
Pojmové mapování je přitom teoreticky propracovanou a empiricky ověřenou 
technikou, jak rozvíjet schopnosti jednotlivců analyzovat problém, hledat vý-
znamné vztahy mezi klíčovými oblastmi či koncepty a jak tyto pojmy, tak 
vztahy mezi nimi vhodně pojmenovávat. Zdálo se tedy, že by pojmové mapo-
vání mohlo být vhodným propedeutickým nástrojem pro osvojování si schop-
ností navrhovat databázové modely. 

9.1 Použité výzkumné metody a nástroje 

Pro empirické ověření uvedeného předpokladu byl navržen a realizován peda-
gogický kvaziexperiment, jehož se zúčastnilo N = 20 studentů navštěvujících 
výše přiblížený předmět. V závěru semestru, tedy v době, kdy by již studenti 
měli mít osvojeny všechny cílové dovednosti týkající se schopnosti analýzy 
a návrhu databázového systému, měli studenti absolvovat jeden z dílčích eva-
luačních testů. Úkolem studentů bylo navrhnout schéma databáze formou E-R 
diagramu podle zadání, resp. provedené analýzy. V tomto schématu měli vy-
značit a vhodně pojmenovat hlavní entity (databázové tabulky), vztahy mezi 
nimi, ukázkové atributy a kardinalitu vztahů mezi entitami (tabulkami). 

Studenti byli náhodně rozděleni na dvě skupiny. V kontrolní skupině (N = 
9) byl studentům zadán problém v klasické textové podobě uvedené na obr. 48. 
V experimentální skupině (TV = 11) byl studentům zadán tentýž problém, 
ovšem zpracovaný již v podobě pojmové mapy uvedené na obr. 49. 

119 



Navrhovaná databáze má sloužit jako základ systému pro evidenci projektů 
řešených středně velkou softwarovou společností. K dispozici nechť je seznam 
všech zaměstnanců společnosti, kteří se mohou podílet na řešení projektů. Za-
městnanci bývají pro účely řešení projektů rozděleni do týmů. Každý zaměst-
nanec musí být členem alespoň jednoho týmu a může být členem více týmů. 
Každý tým může řešit několik projektů. V průběhu řešení projektu vyvstávají 
dílčí úkoly. 

Obrázek 48: Podoba zadání experimentálního problému formou textu 

Obrázek 49: Podoba zadání experimentálního problému formou pojmové mapy 
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PROJEKT 

id projekt 
název 
stav reseni 

skládat se z 
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< 
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" V 
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Obrázek 50: Ukázka možného řešení experimentálního problému 

Nezávislou experimentální proměnnou tedy byla forma zadání testu (text 
nebo mapa), závislou proměnnou bylo bodové hodnocení, kterého studenti 
z testu dosáhli. Aby se alespoň částečně omezil vliv intervenujících proměnných 
souvisejících s hodnocením navržených schémat ze strany vyučujícího (tedy 
autora), bylo přistoupeno ke kriteriálnímu hodnocení. Nutno podotknout, že 
hodnocení databázových modelů je netriviální záležitostí, jelikož vždy existuje 
řada způsobů, jak danou problematiku modelovat. V této souvislosti se v ob-
lasti návrhu databází hovoří o tzv. sémantickém relativismu (Pokorný, 2001, 
s. 22), který ve svém důsledku znamená, že neexistuje nějaké jediné správné 
řešení, podle něhož by bylo možno návrh hodnotit, ale každý návrh je třeba 
posuzovat optikou vhodných kritérií. Jedno z možných řešení daného problému 
je uvedeno na obr. 50. Skládá se ze čtyř pojmenovaných entit, vztahy mezi nimi 
mají kardinalitu M:N, příp- UN. 

Za vhodně navržené entity (tabulky) a jejich pojmenování mohli studenti 
získat 0 až 5 bodů. Stejné množství bylo možno získat za správně identifi-
kované vztahy a určení a znázornění jejich kardinality. Za korektně uvedené 
atributy, zejména primární a cizí klíče tabulek, bylo možno získat až 3 body. 
Nakonec mohl vyučující návrhu udělit 0 až 2 body za celkovou koncepci ře-
šení. Jak kontrolní, tak experimentální skupina měla na zpracování úkolu 30 
minut. Kvaziexperiment probíhal v obou skupinách ve stejný okamžik a ve 
stejné místnosti, aby bylo zabráněno dalším intervenujícím vlivům a vytvo-
řeny srovnatelné podmínky pro obě skupiny. 

121 



12 

Obrázek 51: Průměrný počet bodů získaný v kontrolní (K) a experimentální (E) 
skupině za jednotlivá kritéria hodnocení a celkem 

9.2 Výsledky a jejich interpretace 

Průměrné bodové hodnocení udělené v kontrolní a experimentální skupině za 

jednotlivé položky kriteriálního hodnocení i celkový průměrný získaný počet 

bodů je zobrazen v grafu na obr. 51. 

Z grafu je patrné, že studenti v experimentální skupině, kterým byl problém 

zadán ve formě pojmové mapy, získali v průměru o více než jeden bod méně 

než studenti v kontrolní skupině, kterým byl tentýž problém zadán v podobě 

textu. Tento rozdíl nebyl shledán statisticky významný (t-test střední hodnoty 

pro dva nezávislé soubory, a = 0,05), z hlediska kvantitativního tedy nelze 

učinit žádný závěr o vlivu studované nezávislé proměnné. 

Při bližším prozkoumání odevzdaných řešení na úrovni kvalitativní analýzy 

však byla zjištěna možná příčina nižšího hodnocení v experimentální skupině. 

U studentů pracujících se zadáním formou pojmové mapy se projevovala větší 

tendence k prostému syntaktickému přenosu jednoho typu diagramu na druhý. 

Studenti v experimentální skupině např. zařazovali do E-R diagramu i entitu 

odpovídající konceptu „softwarová společnost" a od ní odvislé vztahy k dalším 

entitám, např. „projekt" či „zaměstnanec". V některých případech bylo patrné, 
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že student se pokusil vyřešit daný problém triviální transkripcí schématu ve 
formě pojmové mapy do schématu ve formě E-R diagramu bez hlubší analýzy 
logiky uspořádání vztahů mezi klíčovými koncepty. 

Dá se usuzovat, že studenti, kteří pracovali pouze s textovým zadáním, 
museli během návrhu E-R diagramu provést řadu analytických operací sou-
visejících s konceptuální strukturou problému. Tyto analytické operace jim 
mohly zprostředkovat hlubší vhled do problému a ve svém důsledku i kvalit-
nější návrh databázového modelu. Naproti tomu u studentů pracujících s již 
hotovou konceptuální či strukturální analýzou ve formě pojmové mapy ne-
musely být příslušné analyzující procesy aktivizovány v plné míře a výsledný 
vhled do problematiky nemusel nedosáhnout takového ponoru, jako u kontrolní 
skupiny. 

Uvažovaný didaktický a metodický potenciál pojmových map tedy zřejmě 
neleží v pouhém předložení hotové pojmové mapy, ale v samotném procesu její 
tvorby. Teprve při tvorbě pojmové mapy jsou aktivizovány analyzující kogni-
tivní procesy směřující ke konceptuálnímu rozkrytí struktury pojmů. 

10 V ý z k u m n é šetření č. 3 

V souvislosti s hledáním efektivních propedeutických nástrojů pro rozvoj kom-
petence manipulovat se strukturami byla zkoumána problematika nasazení me-
tod pojmového mapování do procesu výuky. Bylo realizováno výzkumné šetření 
s charakterem kvalitativní analýzy případové studie. Cílem šetření bylo reflek-
tovat zkušenosti a postřehy vyučujících, kteří do své výuky metodu pojmového 
mapování zařadili, zmapovat subjektivně pociťované přínosy či pozitiva této 
metody pro vzdělávací praxi a případně odhalit možné způsoby implementace 
metody pojmového mapování. Výzkumný problém byl ve vztahu k tématu 
práce formulován v podobě otázek: 

• Jak různí vyučující zavádějí metodu pojmového mapování do své výuky? 

• Korespondují zkušenosti těchto vyučujících se závěry teoretické analýzy 

výzkumů v oblasti grafických organizátorů a teoretickým modelem kompe-

tence pro manipulaci se strukturami? 
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10.1 Použité výzkumné metody a nástroje 

Výzkumné šetření mělo charakter kvalitativního výzkumu a bylo realizováno 
metodou analýzy případů. Při této metodě se pod pojmem případ rozumí sub-
jekt (žák, učitel) nebo složitější sociální systém (třída, škola, rodina) v jisté 
reálné situaci. Smyslem šetření je postihnout komplexnost případu, a to z hle-
diska jeho vývoje a s přihlédnutím ke kontextu. V takto orientovaném výzkumu 
se uplatňují rozmanité techniky sběru dat, např. zpověď objektu, autobiogra-
fická metoda, memoáry, deníky, nekrology, záznamy životní dráhy, osobní plány 
apod. (Maňák - Švec, 2004, s. 23). 

Za případ v tomto šetření je považován vyučující, který zavedl do své výuky 
metody mapování znalostí formou pojmových map. Součástí případu je tedy 
jak samotný učitel, tak třída, ve které byla technika zavedena, a téma, které 
bylo s pomocí techniky pojmového mapování vyučováno. 

V realizovaném šetření byla použita technika sběru dat formou polostruk-
turovaného rozhovoru či interview, resp. otevřeného rozhovoru orientovaného 
na problém (Pelikán, 1998, s. 117). Smyslem této techniky je získání odpovědí 
na předem připravený soubor otázek, přičemž ty hrají roli jak motivační (zejm. 
v úvodní neformální části rozhovoru), sondující (které zjišťují subjektivní po-
stoje, názory, význam přisuzovaný problému apod.) a ad-hoc (vzniklých ne-
plánovaně). Osnova, podle níž byl rozhovor realizován, je uvedena v tab. 11. 

10.2 Zkoumaný výběr 

Smyslem šetření bylo analyzovat subjektivní motivy, postoje i strategie týka-
jící se zavedení technik pojmového mapování jako propedeutického nástroje 
pro rozvoj kompetence manipulovat se strukturami do procesu výuky. Zkou-
manou populaci tedy tvoří vyučující, kteří pojmové mapování ve své výuce 
aktivně používají. Z této populace byl učiněn nereprezentativní výběr na zá-
kladě osobních kontaktů autora. Vzhledem k tomu, že uvedená kompetence je 
v této práci zkoumána z pozice informační výchovy, byli osloveni učitelé in-
formačně orientovaných předmětů na českých školách a další členové emailové 
konference Jednoty školských informatiků31 (jednalo se cca o 160 osob odebí-
rajících příspěvky v konferenci). Členům této organizace byl formou elektro-

31 Jednota školských informatiků (JSI) je profesní organizace, která sdružuje pedagogy 
a odborníky zabývající se ICT ve školství. JSI vznikla za účelem získávat a šířit znalosti 
a zkušenosti s využíváním ICT ve vzdělávání v CR i v zahraničí a aktivně se na zavádění 
ICT do výuky a jeho využívání podílet. Více na <ht tp : / /www.js i .cz /> . 
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1 Datuni, místo a čas konání rozhovoru 

2 Charakteristika respondenta - identifikátor, pohiaví, věk, počet let praxe na škole, 
aprobační zaměření, vyučované předměty 

3 Charakteristika školy umístění, kolik má žáků, jak je velký pedagogický sbor 
4 Jak jste se dozvěděla o metodě tvorby pojmových map? 
5 Cím vás tato metoda oslovila? 
6 Z jakých zdrojů jste čerpala při bližším studiu metody pojmových map? 

7 Jak jste pojmové mapy zařadila do vaší výuky? V jakém předmětu? V jakém 
ročníku či v jaké skupině žáků? V jakém tématu? 

8 Jaké jste měla důvody pro volbu zrovna této skupiny? 
9 Jak výuka pomocí pojmových map probíhala? 

10 Jak a v čem se lišila vaše očekávání před a po zařazení pojmových map do výuky? 
11 V čem spatřujete největší pozitiva a přínosy této metody pro vás jako učitelku 

a pro vaše žáky? 

12 Co byste dnes dělala při zařazení této metody do výuky jinak? 
13 Komu z vašich kolegů byste tuto metodu rozhodně doporučila a komu naopak spíše 

nedoporučovala? Proč? 

14 Další poznámky 

Tabulka 11: Osnova strukturovaného rozhovoru 

nického příspěvku do společné konference zaslán email se žádostí o kontakt na 
učitele, kteří ve své výuce používají metodu tvorby pojmových map (concept 
maps). 

V reakci na výzvu zareagovali pouze čtyři členové konference a všichni 

shodně vypověděli, že mají zkušenosti s technikou mapování a souhlasí s účastí 

ve výzkumném šetření. Všichni čtyři ovšem hovořili o technice myšlenkového 

mapování (mind mapping), která se od techniky pojmového mapování odlišuje 

v důležitých charakteristikách. V těchto reakcích se tak objevovala tvrzení 

„zkoušel jsem jen maloučko mind map, ale tohle je taky zajímavé", „Pojmové 

mapy (my jsme si zavedli pojem myšlenkové mapy) se pokoušíme používat 

stále častěji, a to jak v oblasti výkladu, tak i jako běžnou metodu pro práci 

s daty při výuce" a „Sám jsem myšlenkové mapy používal i používám, ale 

ne nijak systematicky. Ve výuce informatiky na škole jsem jednou i tvorbu 

MindMaps dělal" (osobní emailová korespondence, 2007). Ani jeden z těchto 

odběratelů konference neměl zkušenosti s tvorbou tzv. Novákových pojmových 

map (Novak, 1998), jimiž se toto šetření zabývalo. 

Výběr respondentů v tomto šetření tak zůstal omezen na dvě vyučující, 

které mají zkušenosti s pojmovým mapováním. Vzhledem k charakteru šetření 

125 



nebyl tento malý počet považován za překážku. Obě respondentky vyučují na 
stejné základní škole s prvním a druhým stupněm v Praze. Školu navštěvuje 
cca 600 žáků, pedagogický sbor čítá přibližně 40 vyučujících. 

10.3 Výsledky - Lenka 

S první vyučující, pro kterou bude nadále v textu užíváno pojmenování Lenka, 
byl uskutečněn strukturovaný rozhovor 13. dubna 2007 v době od 15:45 do 
16:15 v prostorách kabinetu její kolegyně na základní škole, kde obě učí. Paní 
Lence je 50 let, na škole vyučuje 15 let. Je absolventkou Přírodovědecké fakulty 
UK, obor biologie. V příštím roce bude muset studovat pedagogické minimum. 
Na škole vyučuje přírodopis v 6., 7. a 8. ročníku, fyziku (v 7. r.) a (jak sama 
uvedla) „počítače" (v 5. a 9. ročníku). 

Lenka používá ve své výuce metody pojmového mapování asi dva měsíce. 
O metodě se dozvěděla od své kolegyně Petry. Nevybavuje si přesně kdy, ale 
bylo to při neformálním rozhovoru. Nejprve hovořily o myšlenkových mapách, 
pak jí Petra ukázala pojmové mapy. 

Lenka používá pojmové mapy při výuce přírodopisu v 6. a 7. ročníku, dle 
vlastních slov „pilotně". Techniku zatím použila při výuce tematických celků 
kapradiny, mechy a jehličnany. Lenka neměla žádný zvláštní důvod pro volbu 
této skupiny žáků („někde se začít musí"). Z dalšího dotazování vyplývá, že 
právě přírodopis je její oblíbený předmět a lze se domnívat, že pro novou 
metodu zvolila předmět, který jí byl nejbližší. 

Lenka používá pojmové mapy místo sešitů jako součást portfolia žáků. Na 
začátku hodiny rozdá celé třídě připravené a vytištěné mapy vytvořené v apli-
kaci CmapTools a žáci s nimi v průběhu hodiny pracují - doplňují, dopisují, 
označují důležité, obarvují. Dle vlastního odhadu s mapou takto aktivně pra-
cuje asi jedna třetina žáků, zbytek je zatím pasivnější. Zároveň je mapa pro-
mítána na zeď, Lenka nemá k dispozici projekční plátno. Celou mapu společně 
se žáky projde, zároveň vytváří podmínky k diskusi nad problematikou. Klade 
otázky související s informacemi uvedenými v mapě („kdo nejrychleji najde ně-
jaký údaj"). Při písemkách používá mapu slepou, kterou žáci doplňují. Používá 
stejné mapy, jako při výuce. Úkolem žáků je doplňovat chybějící pojmy. Po-
stupem času ubírá čím dál tím víc pojmů náhodně vybraných z mapy. Takto 
doplněné mapy hodnotí v závislosti na adekvátnosti („podobnosti") pojmů. 
Lenka je dotázána, zda ji někdy nějaký žák překvapil v takovéto písemce po-
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jmem, který ona by na daném místě nečekala, ale musela uznat, že žák má 
pravdu. Zatím se jí nic takového nestalo - pojmy bývají buď zcela špatně, 
nebo téměř shodné s mapami, s jakými pracují v hodinách. Svým způsobem 
se tedy žáci učí klíčové pojmy nějaké problematiky zpaměti. 

Lenka uvádí několik důvodů, proč ji technika pojmového mapování oslovila 
a proč jí vyhovuje. (1) Lenka si předně pochvaluje, že v průběhu výuky nemusí 
psát na tabuli, protože „nemá ráda křídu". (2) Diktování zápisů ji zdržuje - po-
třebuje prezentovat spousty údajů a „žáci si to nestíhají psát". (3) Její způsob 
používání map ve výuce vede dle jejího názoru k tomu, že žáci mají po hodině 
„kompletní zápisky, nic jim nechybí". (4) Získává čas pro další činnost - pozo-
rování, práce se vzorky, obrázky, učebnicí, metodu dramatu apod. Na otázku 
proč ji zaujaly zrovna pojmové mapy, když by mohla rozdávat připravené texty 
vytvořené v textovém editoru, Lenka odpovídá, že ji zaujala „změna, akce, 
je to něco jiného, než běžný lineární text". Ukazuje se, že Lenka pracuje při 
výuce s obrázky v učebnici (Jedu podle učebnice, hodně podle obrázků"). 

Při studiu metody pojmových map Lenka nepoužívala žádné písemné 
zdroje. „Všechno mě naučila kolegyně Petra, měla i školení." Mapy si při-
pravuje tak, že si nejprve zapisuje pojmy na „papírky" a ty pak rozmisťuje 
a lepí na list papíru. Teprve když má základ mapy hotový, přepisuje ji do 
programu CMapTools. 

Lenka nedokáže říct, zda se lišila její očekávání před a po zařazení pojmo-
vých map do výuky. Rozhodně se necítí být zklamaná, naopak metodu ozna-
čuje jako „úžasnou". U žáků pozoruje kladné přijetí - „protože si nemusí psát 
zápisky". Subjektivně pozoruje zlepšení studijních výsledků - zejména u těch 
žáků, kterým dělávalo problémy vést si vlastní zápisky a z nich se poté učit. 
Ti, kteří nikdy nemívali s přírodopisem problémy, „přijali tuto metodu s od-
stupem. . . . Byli chvilku zaraženi, chtěli by si spíš vést své sešity. Museli se 
adaptovat, ale pak se otřepali a teď už jedou". Pozoruje, že práce s mapami 
žáky více baví: ,je to zábavnější [než psaní zápisků do sešitu]". 

Mezi dalšími pozitivy a přínosy této metody uvádí, že nemusí řešit pro-
blémy se zapomenutými sešity („chybějící sešit je přežitek"), třída není zdr-
žována pomalejšími žáky při psaní klasických zápisků. Lenka se domnívá, že 
při použití pojmových map „je dávána šance slabším", „žákům bez lineár-
ního myšlení" a žákům, kteří mají problém se psaním. Oceňuje, že žáci „mají 
do budoucna ucelené poznatky", že se díky mapám jejich „vědomosti začínají 

127 



spojovat" a svá portfolia budou moci použít i na střední škole. Z toho důvodu 
všechny mapy v průběhu prázdnin archivuje u sebe. 

Ze svých kolegů by Lenka doporučovala pojmové mapování všem, ale ví, 
„že to nikdo dělat nebude . . . Je to práce navíc." Přitom tuto metodu nepova-
žuje za složitou, „může to zvládnout každý". Dodává dále, že by přeci jen tuto 
metodu nedoporučovala kolegům, kteří „mají obrovské problémy s počítačem." 
Zajímavé je též Lenčino sdělení, že ji „začaly bavit přípravy". Lenka si na kaž-
dou hodinu připravuje pojmovou mapu vyučovaného tématu, což jí umožňuje 
uvědomit si základní styčné pojmy dané látky a základní vazby a vztahy mezi 
nimi. 

10.4 Výsledky - Petra 

S druhou respondentkou, vystupující v tomto výzkumu jako Petra, byl usku-
tečněn rozhovor 13. dubna 2007 v době od 16:30 do 17:00. Petra má 23 let a na 
škole učí prvním rokem. Petra studovala Pedagogickou fakultu UK, obor uči-
telství všeobecně vzdělávacích předmětů matematika a technická a informační 
výchova, toto studium dosud nedokončila. Na základní škole Petra vyučuje 
předměty typografie a úprava textu (v 6. ročníku) a praktické činnosti (v 7. 
a 8. r.). 

O technikách mapování znalostí se poprvé dozvěděla při studiu matema-

tiky na fakultě, když pracovala s myšlenkovými mapami v analytické geometrii 

a s později s pojmovými mapami v jiných předmětech . Na pojmových ma-

pách ji oslovilo, že jsou „dělané graficky". Petra „nesnáší sešity" a vyhovuje jí, 

že pojmová mapa „není lineární, ale prostorová". Techniku samotnou si osvo-

jila na základě na fakultě předložených ukázek, přičemž hledala i další zdroje 

týkající se pravidel tvorby pojmových map. 

Petra zařadila metody pojmového i myšlenkového mapování do své výuky 

výpočetní techniky v 8. ročnících. Původním impulsem pro zařazení této me-

tody a pro výběr těchto skupin byl výzkum realizovaný v rámci přípravy na 

diplomovou práci. Pojmové mapy zpracovává a připravuje sama a dává je k dis-

pozici žákům. Žáci vytvářejí mapy myšlenkové - řadí do větví zadané pojmy 

bez pojmenovávání jejich vztahu. Žáci buď pracují s hotovými mapami, nebo 

sami navrhují pojmy, které by se měly v mapě objevit. 

Metoda pojmového mapování se Petře po čase jeví Ještě zajímavější" než 

na začátku práce s těmito formami reprezentace znalostí. U žáků „cítí větší 
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zájem", má pocit, že se víc „učí myslet" - tím, že „nepíšou [pasivně do se-
šitu], ale sami si to musí udělat." Výhodu spatřuje dále v tom, že žáci „vidí 
[probíranou látku] graficky před sebou" a „nemohou opisovat". V pojmových 
mapách vidí i řešení problému s koncentrací žáků - „když to vidí už hotové, 
dovedou se orientovat", „poutají pozornost k tématu". 

Pro osvojování techniky pojmového mapování používala Petra několik me-
tod a cvičení, např. brainstorming, vyznačování dílčích vztahů apod. Učení 
pojmovému mapování by nyní u svých žáků pojala jinak. „Dnes bych jela od 
hotových map k těm vztahům, aby věděli, kam směřujeme." 

Metodu by Petra doporučovala zejména vyučujícím cizích jazyků. Je pře-
svědčená, že by pojmové mapování obohatilo prosté „učení se slovíček za se-
bou" a odhalovalo, jak je daný jazyk sestaven, jaké jsou jeho vnitřní zákonitosti 
a pravidla. Metodu by Petra nedoporučovala na prvním stupni. „Na prvním 
stupni si myslím, že je to moc brzo. Děti ještě nemají takovou představivost." 
Zlomovým je podle Petry 4. nebo 5. ročník, kdy se objevují první „vědní" 
předměty (např. vlastivěda, přírodověda) a spolu s nimi přicházejí abstrakt-
nější pojmy, „které ti žáci už nevidí a musí pracovat se slovy." 

10.5 Interpretace a závěry 

Obsah výpovědí byl analyzován a interpretován ve třech rovinách. (1) V ro-

vině procesuální byl zkoumán dopad zavedení této metody na samotný průběh 

vyučovacího procesu. (2) V rovině kompetenční byl zkoumán přisuzovaný vý-

znam metody pojmového mapování na rozvoj obecnějších dovedností a schop-

ností žáků, které přesahují obsah probíraného učiva. (3) V poslední rovině 

byly výpovědi nahlíženy jako ukazatelé vyučovacího stylu a pojetí výuky obou 

respondentek a reflektují tak spíše jejich personální a profesní rysy. 

Obecně lze konstatovat, že výpovědi obou respondentek šetření jsou v sou-

ladu se závěry teoretické analýzy publikovaných výzkumů obdobného typu, 

jak jsou uvedeny v předchozí části práce. Jejich zkušenosti potvrzují publiko-

vaná zjištění, že techniky mapování znalostí ve formě strukturovaných schémat 

pomáhají žákům porozumět prezentované problematice obzvláště v těch pří-

padech, kdy žákům (např. z důvodů různých dysfunkcí či specifických potřeb 

při učení) nevyhovuje klasická lineární struktura (Sinatra et al., 1984; Bos -

Anders, 1992). Potvrdilo se rovněž konstatování, že mapování znalostí je lépe 

akceptováno žáky průměrnými či podprůměrnými, než žáky, kteří s dosavad-
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nimi metodami práce s informacemi (např. výklad, tvorba zápisků podle tabule 
či přednášky vyučujícího) nemají problém (Cáp - Mareš, 2001, s. 467). 

Obě respondentky používají pojmové mapování jako grafický organizátor 
klíčových pojmů při prezentaci informací žákům. Ze zkušeností respondentek 
vyplývá, že pojmová mapa se může stát přirozenou součástí výuky a záro-
veň tvořit základ portfolia žáků. Na pozornost žáků i jejich motivaci má dle 
vyjádření Lenky i Petry pojmové mapování aktivizující účinek, částečně prav-
děpodobně způsobený novostí tohoto prvku ve výuce (Petty, 2002, s. 271-273). 

V rovině kompetenční se zřetelně rýsuje shoda obou respondentek v otázce 
práce s alternativními formami prezentace informací. Jak Lenka, tak Petra 
považují za klíčový aspekt pojmových map jejich nelinearitu, která dle jejich 
zkušeností vede k přirozenějšímu uchopení probírané látky a k celostnímu po-
hledu na problematiku. 

Ve výpovědích Petry lze navíc vysledovat její přesvědčení, že používáním 
pojmových map se žáci učí víc než jen předkládanou problematiku. Tento 
přesah popisuje výrokem, že se žáci „učí myslet". Naproti tomu Lenka vidí 
přínos pojmového mapování převážně ve výše diskutované rovině procesuální, 
o přesazích a širších schopnostech pracovat s informacemi se nezmiňuje. Toto 
rozdílné pojetí lze vysvětlit teoretickým zázemím obou učitelek. Petra se při 
zpracovávání své diplomové práce seznámila s několika odbornými publikacemi, 
které pojednávají o pojmovém mapování a které popisují přínosy této metody 
v oblastech rozvíjení schopností efektivně organizovat poznatky. Lenka si tech-
niku pojmového mapování spojuje převážně s použitím počítačového programu 
CmapTools a pojmové mapy vyrábí pro své žáky sama. Mezi pozitivními dů-
sledky zavedení této metody Lenka upřednostňuje užitek plynoucí pro ni jako 
vyučující a odvozuje od něj i užitek pro své žáky. Pro účely evaluace využívá 
Lenka efektu lepšího zapamatování si faktů při výkladu doprovázeném prací 
s pojmovou mapou (DeWispelaere - Kossack, 1996). 

I v rovině charakterových rysů obou respondentek lze vysledovat společné 
znaky. Obě respondentky vstřícně diskutují o svých vyučovacích stylech a vítají 
možnost zavádění nových prvky do procesu své výuky. Lenka tento svůj po-
stoj komentuje slovy: „Já jsem pro každou novou metodu". Obě respondentky 
jsou si vědomy nutných investic do přípravy výuky využívající pojmové mapy, 
považují je však za přirozenou součást své profese. 
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Část IV 

Závěr 
V předkládané disertační práci je zaveden teoretický koncept kompetence ma-
nipulovat se strukturami jako komplex kognitivních a performačních schop-
ností a dovedností zacházet s různými formami a reprezentacemi dat, informací 
a znalostí. Vychází se přitom z pojetí kompetence jako obecnější způsobilosti 
s univerzálním charakterem uplatnění v různých životních situacích. Pojem 
struktura je v úvodu práce vymezen jako abstraktní uspořádání prvků dané 
množiny či systému dle jejich vzájemných vztahů. V návaznosti na vyme-
zení pojetí pojmů informační gramotnost a informační výchova a s využitím 
analýzy a komparace několika zahraničních modelů rozvíjení informační gra-
motnosti se práce soustřeďuje na struktury a jejich reprezentace, nejčastěji 
v podobě schémat a diagramů, se kterými se setkáváme v oblastech vyhledá-
vání, zpracovávání a organizace dat, informací a znalostí pomocí soudobých 
informačních a komunikačních technologií (ICT). Práce se snaží ukázat, že 
schopnosti a dovednosti manipulovat se strukturami dat, informací a znalostí 
na úrovni myšlenkových či kognitivních operací tvoří důležitou součást kom-
plexní způsobilosti jedince označované jako informační gramotnost. 

11 Výs l edky teoretického zpracování 

Výzkum byl ve své teoretické rovině pojat jako analýza fenoménu struktury 

a strukturace ze tří hlavních hledisek. Východiskem úvah je hledisko psycholo-

gické. Zde je struktura uvedena ve vztahu ke gestaltické (tvarové, celostní) psy-

chologii a z ní vyvozených zákonů lidského vnímání (zákon figury, podobnosti 

a další). Následuje pohled na fenomén struktury ve vztahu k výsledkům vý-

zkumů na poli kognitivní psychologie, příp. kognitivní vědy. Jsou zde shrnuty 

některé vybrané modely reprezentace a organizace poznatků v lidské mysli. 

Konkrétně jde o modely založené na hypotéze dvojího kódu, teorii reprezen-

tace prostřednictvím schémat, teorii kognitivní zátěže a modely založené na 

teorii sémantických sítí. Pro práci je významným závěrem této části zejména 

konstatování, že lidský mozek používá při zpracovávání dat a informací jak 

verbální, tzv. symbolický kód, tak vizuální představy, tzv. analogový kód. Oba 

druhy kódování organizují informace do znalostí, které lze dále zpracovávat, 
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ukládat a později vybavit pro další užití. Dalšími významnými závěry této části 
jsou konstatování týkající se různých mechanismů ukládání pojmů do složitěj-
ších konceptuálních struktur, jak je popisují teorie sémantických sítí, schémat 
či scénářů. 

Dalším zkoumaným hlediskem byl význam fenoménu struktury v lidském 
poznávání a učení. V této části je diskutována otázka uspořádání a prezentace 
učiva. Učení je nahlíženo jako aktivní proces osvojování si principů, pravidel, 
pojmů a vztahů mezi nimi. Na toto pojetí navazuje přehled řady didaktických 
přístupů, jak osvojování poznatkových struktur co nejefektivněji podporovat. 
Z těchto přístupů se teoretická analýza zaměřila především na metody grafic-
kých organizátorů postupu. Tato schémata a diagramy, jejichž různé formy jsou 
v práci přiblíženy, usnadňují učícím se jedincům organizovat a interpretovat 
nová data a informace a napomáhají budování či restrukturalizaci znalostí. Me-
todou sekundární analýzy odborných pramenů a reinterpretací realizovaných 
výzkumů dospívá tato část práce k závěru, že grafické organizátory, nejvíce 
pak v podobě různých znalostních map (myšlenkových map, pojmových map 
a dalších typů), jsou vhodným nástrojem k rozvíjení schopností jedince efek-
tivně zacházet s informacemi, organizovat je, analyzovat, hledat souvislosti 
a prezentovat vlastní zjištění. Lze je tedy považovat za prostředek rozvíjení 
informační gramotnosti. Používání těchto technik je vhodné i u mladších žáků 
a mohou tak představovat účinný propedeutický nástroj rozvíjení schopností 
práce s informacemi. Pro začlenění těchto technik do systému prostředků in-
formační výchovy je předložena řada argumentů odvozených od uvedených 
psychologických a psychodidaktických teorií a modelů. 

V třetí části teoretického zpracování je analyzována struktura jako charak-
teristický rys dat a informací, s nimiž se jedinec setkává při řešení problémů 
a úkolů informační povahy pomocí ICT. K manipulaci se strukturami dat a in-
formací dochází na všech úrovních uživatelských dovedností - od základů ori-
entace v adresářích souborového systému až po navrhování datových struktur 
v softwarovém inženýrství. V práci jsou analyzovány charakteristické rysy vy-
braných typů struktur a možností jejich grafické reprezentace se zřetelem na 
didaktickou transformaci příslušných témat informační výchovy. Práce v této 
části dospívá z hlediska ICT vzdělávání k rozlišení dvou kvalitativně odlišných 
typů struktur. 
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• Na některé z nich lze pohlížet jako na grafickou reprezentaci uspořádání 
či tvaru dílčích elementů. Operace prováděné nad těmito strukturami lze 
vizualizovat na úrovni vhodné grafické reprezentace příslušné struktury. Na 
základě toho je usuzováno, že schopnost mentálních představ prostorového 
uspořádání tvarů je předpokladem pro pochopení jimi reprezentovaných 
abstraktních datových struktur a že bez tohoto vhledu není možná trans-
formace této představy do formálního zápisu či operací v daném softwaro-
vém prostředí. Mezi takovými typy struktur práce uvádí např. elektronický 
text, zdrojový kód webové stránky, vzorec v tabulkovém kalkulátoru, před-
pis masky pro nalezení řetězce znaků, regulární výraz a řadu datových 
struktur užívaných v algoritmizaci a programování (pole, seznam, halda, 
zásobník a další). 

• Druhý identifikovaný typ struktur představují takové, které nelze ucho-
pit pomocí prostorových či tvarových představ, ale pomocí konceptuálního 
významu, který je přiřazen použitým symbolům. Při grafické reprezentaci 
těchto struktur do podoby diagramu záleží více na verbálním označení klí-
čových konceptů (např. tříd objektů, entit, procesů) a na pojmenování 
a symbolickém označení vztahů mezi nimi. Tento rys je v práci přisuzo-
ván např. databázových modelům, diagramům toků dat (DFD) a dalším 
diagramům používaných při modelování systémů (např. UML). 

Na základě dílčích zjištění a závěrů teoretická část vyúsťuje v návrh modelu 
kompetence pro manipulaci se strukturami jako zastřešujícího konceptu nad 
soustavou obecných schopností a dovedností, které se uplatňují v procesech 
zpracovávání obou uvedených typů struktur dat, informací a znalostí. Model 
představuje sjednocující rámec jak pro manipulace s mentálními reprezenta-
cemi tvaru, tak mentálními reprezentacemi pojmu. Oba typy manipulací jsou 
v rámci uvedeného schématu chápany jako funkčně propojené a vzájemně se 
ovlivňující subsystémy. Model dovoluje nahlížet každou manipulaci se struktu-
rou jak z pozice tvaru, tak z pozice jejího pojmového významu. Tvar i pojem 
tak představují krajní póly škály možných pohledů na struktury, jejich repre-
zentace a příslušné schopnosti a dovednosti s těmito reprezentacemi operovat. 
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12 Výs ledky empirického zpracování 

Empirické zpracování problematiky spočívalo v rozkrytí výzkumného pole ve 
třech odlišných pohledech. Těmto pohledům odpovídala trojice realizovaných 
výzkumných šetření. První z nich si kladlo za cíl zmapovat pojetí informační 
výchovy a ICT vzdělávání českými učiteli cestou odhalování přisuzovaného vý-
znamu dílčím tematických celkům, přisuzovaného významu a náročnosti osvo-
jení vybraných schopností a dovedností a cestou interpretace nalezených sou-
vislostí mezi postoji k těmto dílčím aspektům. Zpracování se zaměřilo na ta 
témata a takové schopnosti a dovednosti, které v souladu s teoretickým zpraco-
váním a navrženým modelem mohou přispívat k rozvíjení kompetence manipu-
lovat se strukturami. Explorativní šetření proběhlo jako ex post facto zjišťování 
dotazníkovou metodou. Ze základního vzorku všech učitelů podílejících se na 
výuce ICT předmětů byla nestratifikovaným výběrem získána relevantní data 
od N = 946 respondentů. Výběr dostatečně reprezentoval strukturu populace 
z hlediska geografického (krajského) rozložení České republiky, jiné informace 
o struktuře respondentů nebyly k dispozici. Získaná datová matice odpovídající 
celkovému počtu 240 sledovaných proměnných byla zpracována vhodnými sta-
tistickými metodami. Vedle zjištění základních popisných statistik se jednalo 
o frekvenční analýzu a analýzu souvislostí pomocí kontingenčních tabulek. 

Z interpretací výsledků lze usuzovat, že mezi respondenty převládá užší 
pojetí informační výchovy jako oblasti vzdělávání, která se cíleně zaměřuje 
spíše na základní uživatelské dovednosti rozšířených typů aplikací kancelář-
ského typu (textový editor, tabulkový kalkulátor, prezentační software) nad 
pojetím širším, jenž akcentuje obecnější způsobilosti pracovat s informacemi 
a ve kterém počítač hraje roh nástroje, nikoliv cíle edukačního působení. 

Ve vztahu k subsystémům navrženého modelu kompetence manipulovat 
se strukturami lze říci, že schopnostem a dovednostem založeným spíše na 
mentálních reprezentacích tvaru a uspořádání byl z hlediska rozvíjení infor-
mační gramotnosti přisuzován větší význam a jejich osvojování bylo považo-
váno za méně náročné. Činnosti a témata, u nichž převažuje zpracovávání 
struktur sémantických, založených na významovém uspořádání konceptů, ne-
byly vzhledem k ICT vzdělávání v pojetí respondentů shledávány relevantní 
či významné. Jejich osvojování bylo zároveň považováno za relativně náročné. 
Zřetelně se tento závěr projevil u tématu textového editoru a příslušejících 
dovedností zpracovávat textové dokumenty. Na základě několika ukazatelů je 
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usuzováno, že respondenti nepojímají zpracování textu v textovém editoru jako 

vhodné mezipředmětově orientované téma založené na tvorbě strukturovaných 

dokumentů s vnitřní logickou výstavbou textového sdělení, ale spíše utilitárně 

pojaté zvládání ovládání základních funkcí dostupných textových procesorů. 

Rozdílné pojímání informační výchovy a ICT vzdělávání v širším nebo 

užším záběru lze doložit též závěry analýzy souvislostí mezi vybranými pro-

měnnými sledovanými v dotazníku. Na základě interpretací se dá usuzovat, že 

menší skupina respondentů pojímající informatické předměty spíše jako prostor 

k rozvíjení obecnějších schopností a dovedností žáků pracovat s informacemi 

přikládá větší význam těm technikám, při kterých dochází k manipulacím se 

strukturami založenými na pojmech. Jako nedílnou součást informační výchovy 

pak spatřují rozvíjení schopností sestavovat hypotézy, organizovat informace 

v podobě myšlenkových map, diagramů, tabulek, grafů a dalších konceptuál-

ních struktur. Míra významu přisuzovaného strukturacím na základě tvarové 

podobnosti či prostorového umístění ve srovnání se strukturacemi na základě 

pojmového významu by tak mohla představovat možný indikativ pojetí infor-

mační výchovy a ICT vzdělávání. 

Druhé realizované výzkumné šetření pohlíželo na kompetenci manipulovat 

se strukturami jako na didaktický model, na jehož základě je možno navrhovat 

didaktická a metodická doporučení pro vzdělávací praxi. Na základě kompara-

tivní analýzy charakteru myšlenkových procesů, které probíhají při pojmovém 

mapování a při navrhování databázových schémat, byl nastolen problém, zda 

lze pojmovou mapu využít jako propedeutický nástroj pro modelování databází 

formou E-R diagramu. Setření mělo podobu kvaziexperimentu a zúčastnilo se 

jej N = 20 studentů učitelství v kombinacích s oborem technická a informační 

výchova. 

V kvaziexperimentu byl sledován vliv formy zadání testové úlohy oriento-

vané na návrh databázového schématu. V kontrolní skupině bylo studentům 

předloženo zadání v běžné textové podobě. V experimentální skupině bylo 

téma předloženo v podobě pojmové mapy. Obě skupiny studentů přitom byly 

s technikami pojmového mapování a s jejich možným použitím při navrhování 

databázových schémat seznámeny. Podrobnější kvalitativní analýza statisticky 

nevýznamného rozdílu v průměrném získaném hodnocení v obou skupinách na-

značila, že uvažovaný potenciál pojmových map neleží v samotném předložení 

hotové struktury problému, ale v aktivním procesu jeho analýzy. 
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Otázka nasazení metod pojmového mapování do výuky byla zkoumána 
i v třetím výzkumném šetření. To mělo charakter kvalitativní analýzy přípa-
dové studie, která mapovala a reflektovala zkušenosti dvou vyučujících, které 
se rozhodly do své výuky metodu pojmového mapování zařadit. Jako technika 
sběru dat byl použit polostrukturovaný rozhovor orientovaný na problém. 

Zkušenosti vyučujících ukazují, že i v situacích, kdy je žákům předložena již 
připravená struktura problematiky ve formě pojmové mapy týkající se daného 
tématu a nedochází tak k plné aktivizaci poznávacích procesů, jak bylo na-
značeno v druhém empirickém šetření, mohou z této formy organizace nových 
informací těžit jak vyučující, tak žáci. Pojmová mapa byla identifikována jako 
vhodný způsob prezentace učiva na druhém stupni základního školství, která 
napomáhá předcházet některým rušivým elementům procesu výuky. Subjek-
tivně byla vnímána jako nástroj rozvíjející schopnosti žáků pracovat s neline-
árním uspořádáním učiva, hledat souvislosti, vyjadřovat se pomocí grafických 
schémat a symbolů a celkově efektivněji pracovat s předloženými daty a infor-
macemi ve smyslu získávání znalostí. 

13 Shrnutí 

V návaznosti na realizované teoretické analýzy, empirická šetření a interpre-
taci výsledků lze na položené výzkumné otázky odpovědět prostřednictvím 
následujících tezí. 

• Kompetenci manipulovat se strukturami dat, informací a znalostí ve sjed-
nocujícím pojetí, jaké je uvedeno v navrženém modelu, lze považovat za 
jeden z klíčový konceptů, jehož osvojování přispívá k rozvoji informační 
gramotnosti jedince. 

• Kompetenci manipulovat se strukturami lze rozvíjet v podmínkách škol-
ního vzdělávání prostřednictvím rozvíjení dílčích dovedností manipulovat 
s rozličnými reprezentacemi struktur založených na tvarové či prostorové 
analogii a struktur založených na významu pojmů a vztahů mezi nimi. 

• Kompetenci manipulovat se strukturami lze rozvíjet jak v oblastech učiva, 

které pokrývá stávající pojetí ICT vzdělávání na českých školách, tak v dal-

ších předmětových oblastech a v jejich mezipředmětových průnicích, např. 

v oblasti matematiky, jazyka a jazykové komunikace, přírodovědně orien-

tovaných oblastech či výtvarné výchově. 
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• Rozvíjení kompetence manipulovat se strukturami napomáhá osvojování 
dalších kompetencí ještě obecnějšího charakteru, označovaných jako klíčové 
kompetence. 

• Při práci s daty a informacemi s využitím ICT lze rozlišovat dvě kvalitativně 
odlišné charakteristiky jejich reprezentace. První je založena na tvarové 
analogii mentální představy dané struktury a pro práci s porozuměním 
je nezbytným předpokladem schopnost příslušná data vizualizovat formou 
náčrtků, diagramů či schémat. Druhý charakteristický ukazatel je založený 
na verbálním kódování významu jednotlivých symbolů a vztahů mezi nimi. 
Pro práci s porozuměním je pak klíčovou dovedností vhodně pojmenovávat 
jednotlivé koncepty a formulovat výroky o jejich souvislostech. 

• Míra schopností jedince zacházet s reprezentacemi dat, informací a znalostí 
na úrovni kognitivních operací i na úrovni dílčích dovedností s využitím 
ICT je jedním z ukazatelů úrovně osvojení informační gramotnosti. Lze ji 
tedy využívat jako nástroj evaluace stávajícího stavu a predikce možného 
rozvoje v intencích informační výchovy. 

14 Diskuse a doporučení 

Práce představuje široce pojatou analýzu fenoménu struktury a uspořádání 
dílčích prvků systémů orientovaných na zpracovávání a reprezentaci dat, infor-
mací a znalostí prostřednictvím ICT. Vzhledem k tomuto širšímu pojetí pokrý-
vajícím teorii systémů, psychologii, pedagogiku, didaktiku a řadu odborných 
partií informační technologie se práce nemohla všem těmto oblastem věnovat 
ve stejné míře. Interpretace obsažené v předložené disertační práci by proto 
bylo vhodné konfrontovat s dalšími odbornými pracemi z těchto dílčích odbor-
ných oblastí tak, aby závěry vyplývající z této práce byly v souladu se závěry 
z oblastí, z nichž provedené úvahy, analýzy a výzkumná šetření vycházejí. 

Má-li se navržený model kompetence manipulovat se strukturami stát sou-
částí budované teorie informační výchovy, je třeba prověřit jeho možné aplikace 
v dílčích tematických oblastech ICT vzdělávání a jejich didaktických trans-
formacích. Jako vhodné se jeví být pozorování role a vlivu navržené kompe-
tence při analýze obsahu informační výchovy v konkrétních tematických oblas-
tech, jakými jsou např. prezentace textových informací, zpracovávání číselných 
údajů, vytěžování dat, publikování obsahu v síti WWW, navrhování databází, 
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práce s regulárními výrazy, algoritmy nad datovými strukturami či modelování 
systémů. 

Po stránce empirického zpracování by se pro potvrzení učiněných závěrů 
jevilo jako žádoucí zejména opakování realizovaného kvaziexperimentu v ne-
závislém výzkumném šetření, případně realizace obdobných experimentálních 
studií. Ty by se mohly zabývat např. otázkami možného transferu schopností 
a dovedností manipulovat se strukturami stejného typu (z hlediska tvarového 
či pojmového charakteru) i kvalitativně odlišných typů. Další studie lze dopo-
ručit na poli schopnosti ukazatelů odvozených od předloženého modelu měřit 
stávající úroveň informační gramotnosti a predikovat její další vývoj. 

Zejména vzhledem k očekávatelnému vývoji v oblasti grafického uživatel-
ského rozhraní se rovněž otevírá pole pro výzkumnou činnost zaměřenou na 
manipulace se strukturami v trojrozměrných virtuálních prostorech. Přidaný 
třetí rozměr výrazným způsobem rozšiřuje možnosti vizuálních reprezentací 
struktur založených na tvarové analogii (např. v kalkulátorech a dalších ana-
lytických nástrojích pracujících nikoliv nad tabulkou, ale nad datovou krychlí) 
i struktur založených na pojmech a vztazích mezi nimi (např. v 3D pojmo-
vých mapách a dalších diagramech, kdy je možno umístěním prvku v prostoru 
ovlivňovat jemu přisuzované charakteristiky, např. důležitost). 

138 



Část V 

Př í lohy 

A Kontingenční tabulky 

Viva - kontingenční tabulka chí-kv.test 37 66 »** 
„i" nrr^HHn ' zac!jovaî ne*° °^ t o v a t " tvorba myši. a pojmových map sl.: 0T7_TEHA2 - (7) zachovat nebo obětovat - práce s dokumety a tiät zdroji 

zach. neum. obět. celkem 
zach. 5 ... 

ř. 16.7 '/. 
s. 6.3 '/. 

7 ... 
ř.23.3 '/. 
s. 3.0 '/. 

18 ... 
ř.60.0 '/. 
s. 4.0 '/. 

30 
100 •/. 
3.9 '/. 

neum. 29 +.. 
ř.14.9 '/, 
s.36.7 '/. 

86 +++ 
ř.44.1 '/. 
s.36.8 7. 

80 
ř.41.0 '/. 
s. 17.7 '/. 

195 
100 •/. 

25.5 '/. 
obět. 45 —. 

ř. 8.3 '/. 
s.57.0 '/. 

141 
ř.26.1 '/. 
s.60.3 7. 

355 +++ 
ř.65.6 '/. 
s.78.4 '/. 

541 
100 •/. 

70.6 '/. 
celkem 79 

10.3 '/. 
234 

30.5 '/. 
453 

59.1 7. 
766 

100 •/. 
počet chybějících pozorování - 180 koeficient 

Tabulka 12: Související postoj k zachování myšlenkového mapování a práci s tiš-
těnými dokumenty jako součásti ICT vzdělávání při hypotetickém snížení hodinové 
dotace 

Viva - kontingenční tabulka chí-kv.test 127.26 *** 
ř.: 0T8_TEMA3 - (8) ochota suplovat - tvorba myši. a pojmových map 
si.: 0T8.TEMA2 - (8) ochota suplovat - práce s dokumety a tiät.zdroji 

chce může nechce celkem 
chce 42 +++ 

ř.59.2 '/. 
s.35.0 '/. 

22 --. 
ř.31.0 '/. 
s. 6.9 '/. 

7 — 
ř. 9.9 '/. 
s. 3.4 '/. 

71 
100 '/. 

11.0 '/. 
může 39 ... 

ř.19.6 '/. 
s .32.5 7. 

124 +++ 
ř.62.3 '/. 
s.39.0 */. 

36 
ř.18.1 '/. 
s. 17.5 •/. 

199 
100 •/. 

30.9 '/. 
nechce 39 

ř.10.4 •/. 
s.32.5 

172 -.. 
ř.46.0 '/. 
s.54.1 '/. 

163 +++ 
ř.43.6 '/. 
s.79.1 '/. 

374 
100 '/. 

58.1 •/. 
celkem 120 

18.6 '/. 
318 

49.4 '/. 
206 

32.0 '/, 
644 

100 '/. 
počet chybějících pozorování - 302 koeficient kontingence 0.31 

Tabulka 13: Souvislost ochoty suplovat téma myšlenkového mapování a téma práce 
s tištěnými dokumenty 
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Ä " ™ ~ " chl-kv.test 178.07 ..." 
" « 0 C K ° í a s u P l o v a t - t e o r i « kolem in fo rmac í a t d . 

s l . : 0T8_TEMA2 - (8) ochota sup lova t - p ráce s dokumety a t i š t . z d r o j i 
chce může nechce celkem 

chce 81 +++ 
ř . 4 5 . 0 '/. 
s . 6 7 . 5 7. 

72 —. 
ř . 4 0 . 0 '/. 
s . 2 2 . 8 '/. 

27 
ř . 15.0 '/. 
s . 13.0 '/. 

180 
100 •/. 

28 .0 '/. 

může 30 
ř . 9 .9 '/. 
s . 2 5 . 0 '/. 

190 +++ 
ř . 6 2 . 9 •/. 
s . 6 0 . 1 '/. 

82 - - . 
ř . 2 7 . 2 '/. 
s . 3 9 . 4 •/. 

302 
100 '/. 

46 .9 '/. 

nechce 9 
ř . 5 .6 7. 
s . 7 . 5 '/. 

54 — 
ř . 3 3 . 3 '/. 
s . 1 7 . 1 •/. 

99 +++ 
ř . 6 1 . 1 X 
s . 4 7 . 6 7. 

162 
100 •/. 

25 .2 •/. 

celkem 120 
18.6 '/. 

316 
49 .1 '/. 

208 
32 .3 '/. 

644 
100 •/. 

poče t c h y b ě j í c í c h pozorování - 302 k o e f i c i e n t k o e f i c i e n t kont ingence 0 .37 

T a b u l k a 14: Souvislost ochoty suplovat téma teorie informací a téma práce s tiš-
těnými zdroji 

Viva - kon t ingenčn í t a b u l k a c h í - k v . t e s t 47 .58 **« 
ř . : 0T7_TEMA3 - (7) zachovat nebo obětovat - t vo rba myši . a pojmových map 
s l . : 0T7_TEMA4 - (7) zachovat nebo obě tova t - hardware a s o f t w a r e p o č í t a č ů 

zach . neum. o b ě t . celkem 

zach . 5 — . 
ř . 16.7 7. 
s . 1 .6 '/. 

10 . . . 
ř . 3 3 . 3 '/. 
s . 3 . 6 '/. 

15 +++ 
ř . 5 0 . 0 '/. 
s . 9 . 1 '/. 

30 
100 '/. 
3 . 9 '/. 

neum. 61 
ř . 3 1 . 3 '/. 
s . 19.1 '/. 

68 . . . 
ř . 3 4 . 9 '/. 
s . 2 4 . 2 '/. 

66 +++ 
ř . 3 3 . 8 '/. 
s . 4 0 . 0 7. 

195 
100 '/. 

25 .5 '/. 

o b ě t . 254 +++ 
ř . 4 7 . 0 '/. 
s . 7 9 . 4 '/. 

203 . . . 
ř . 3 7 . 5 '/. 
s . 7 2 . 2 '/. 

84 — 
ř . 1 5 . 5 '/. 
s . 5 0 . 9 '/. 

541 
100 '/. 

70 .6 '/. 

celkem 320 
41 .8 '/. 

281 
36.7 '/. 

165 
21.6 '/. 

766 
100 '/. 

poče t c h y b ě j í c í c h pozorování - 180 k o e f i c i e n t 

Tabulka 15: Souvislost postoje k výuce myšlenkového mapování a výuce hardwa-
rového a softwarového vybavení počítače 

140 



Viva - kontingenční tabulka 
ř.: 0T7_TEMA3 - (7) zachovat nebo obětovat 
sl.: 0T8_TEMA4 - (8) ochota suplovat - hardware a soítwe počítačů 

chí-kv.test 25.32 »** 
tvorba myši. a pojmových map 

chce může nechce celkem 
zach. 12 ... 

ř.54.5 '/. 
s. 3.6 '/. 

5 ... 
ř.22.7 '/, 
s. 1.9 '/. 

5 ... 
ř.22.7 '/. 
s. 6.8 '/. 

22 
100 •/. 
3.3 •/. 

neum. 59 
ř.36.2 '/. 
s.17.6 '/. 

75 +. . 
ř.46.0 •/. 
s.28.2 '/. 

29 ++. 
ř.17.8 •/. 
s.39.7 '/. 

163 
100 •/. 

24.2 '/. 
obět. 264 +++ 

ř.54.0 '/. 
s.78.8 '/. 

186 ... 
ř.38.0 '/. 
s.69.9 •/. 

39 
ř. 8.0 '/. 
s.53.4 '/. 

489 
100 '/. 

72.6 '/. 
celkem 335 

49.7 '/. 
266 

39.5 '/. 
73 

10.8 '/. 674 
100 '/. 

počet chybějících pozorování - 272 koeficient kontingence 0.14 

Tabulka 16: Souvislost postoje k výuce vybavení počítače a ochoty suplovat téma 
myšlenkového mapování 

Viva - kontingenční tabulka chí -kv.test 96.41 *** 
ř. : XK7X - (9) význam kompetencí - myšlenkové mapy 
sl. ! XK8X - (9) význam kompetencí - algoritmizac e a programování 

0-20 21-40 41-60 61-80 81-100 celkem 
0-20 129 +++ 25 -.. 19 ... 2 3 178 

ř.72.5 •/. ř.14.0 '/. ř. 10.7 '/. ř. 1.1 '/. ř. 1.7 •/. 100 •/. 
s.42.3 •/. s.22.7 '/. s.26.0 '/. s. 4.3 '/. s. 6.7 '/. 30.7 '/. 

21-40 76 .. 29 ... 19 ... 7 ... 7 ... 138 
ř.55.1 •/. ř.21.0 '/. ř. 13.8 '/. ř. 5.1 '/. ř. 5.1 '/. 100 •/. s.24.9 /. s.26.4 '/. s.26.0 '/. s. 14.9 '/. s. 15.6 '/. 23.8 •/. 

41-60 55 — 36 +. . 13 ... 20 ++. 12 . . . 136 
ř.40.4 ií ř.26.5 '/. ř. 9.6 '/. ř. 14.7 '/, ř. 8.8 '/. 100 •/. 
s.18.0 s.32.7 '/. s. 17.8 '/. s.42.6 '/. s.26.7 V. 23.4 '/. 

61-80 32 — 16 ... 13 ... 13 ++. 12 +. . 86 
ř.37.2 ř. 18.6 '/. ř. 15.1 •/. ř. 15.1 '/. ř.14.0 '/. 100 •/. 
s.10.5 s. 14.5 '/. s. 17.8 '/. s.27.7 '/. s.26.7 •/. 14.8 •/. 

81-100 13 —. 4 ... 9 ... 5 ... 11 +++ 42 
ř.31.0 ř. 9.5 '/. ř.21.4 '/. ř.11.9 '/. ř. 26.2 '/. 100 '/. 
s. 4.3 7 s. 3.6 '/. s.12.3 '/. s.10.6 '/. s.24.4 '/. 7.2 •/. 

celkem 305 110 73 47 45 580 
52.6 19.0 '/. 12.6 '/. 8.1 '/. 7.8 '/. 100 •/. 

počet chybějících pozorování - 366 koeficient kontingence 0.20 

Tabulka 23: Souvislost přisuzovaného významu dovedností tvořit myšlenkové mapy 
a organizovat informace 

141 



PV a t a b U l ía v chí-kv.test 27.03 . . . 
f . . 0T7_TEMA3 - (7) zachovat nebo obětovat - tvorba mvšl a noinmiírk 
sl.: 0T7_TEMA5 - (7) zachovat nebo obětovat - algoríjizače úloh? p íog r^ 

zach. neum. obět. celkem 
zach. 2 . . . 11 ++. 17 —. 30 

ř • 6.7 7. ř .36.7 7. ř.56.7 7. 100 7. s . 5.7 7. 8 . 7.9 7. s. 2.9 7. 3.9 7. 
neum. 10 . . . 54 +++ 131 — 195 

ř . 5.1 7. ř .27.7 7. ř.67.2 7. 100 7. s .28.6 7. s .38.6 7. s.22.2 7. 25.5 7. 
obět. 23 .. . 75 443 +++ 541 

ř. 4.3 7. ř. .13.9 7. ř.81.9 7. 100 7. 
s. 65.7 7. s. 53.6 7. s.75.0 7. 70.6 7. 

celkem 35 140 591 766 
4.6 7. 18.3 7. 77.2 7. 100 7. 

počet chybějících pozorování - 180 koeficient kontingence 0.13 

T a b u l k a 18: Souvislost postoje k tématům algoritmizace a myšlenkového mapování 

Viva - kontingenční tabulka chí-kv.test 52.92 *** 
ř.: XK7X - (9) význam kompetencí - myšlenkové mapy 
si.: XK11X - (9) význam kompetencí - tvorba www v (X)HTHL 

0 - 2 0 

21-40 

41-60 

6 1 - 8 0 

8 1 - 1 0 0 

0 - 2 0 

70 . . . OU . . . l i • • • i-x . . . 1 —. 
ř.39.1 7. ř.27.9 •/. ř.22.9 7. t. 7.8 7. ř. 2.2 7. 
s.33.8 7. s.34.2 7. 8.31.1 '/. s.23.0 '/. s.10.8 '/. 

21-40 
50 

41-60 
41 

6 1 - 8 0 

14 
8 1 - 1 0 0 

4 —. 

6 . . . 
4.3 7. DO . . • «->»-» . . . «-»v . . . i " • • • 

ř.39.6 7. ř.23.7 '/. ř.21.6 '/. ř.10.8 '/. ř 
s.26.6 '/. s.22.6 7. s.22.7 '/. s.24.6 7. s.16.2 7. 

45 ... 40 . . . 33 ... 10 ... 9 .. . 
ř.32.8 7. ř.29.2 7. ř.24.1 7. ř. 7.3 7. ř. 6.6 7. 
s.21.7 7. s.27.4 7. s. 25.0 7. s.16.4 7. s.24.3 7. 

17 . . . 19 .. . 20 +++ 8 . .. 
f. 19.5 7. ř.21.8 7. ř.23.0 7. ř. 9.2 7. 
s.11.6 7. s.14.4 7. 8.32.8 7. s.21.6 7. 

6 . . . 9 .. . 2 .. . 10 +++ 
f. 14.6 7. ř.22.0 7. ř. 4.9 7. ř.24.4 7. 
s. 4.1 7. s. 6.8 7. s. 3.3 7. s.27.0 7. 

23 ... 
ř.26.4 7. 
8.11.1 7. 

14 . .. 
ř.34.1 7. 
s. 6.8 7. 

207 
35.5 7. 

146 
25.0 7. 

celkem 

počet chybějících pozorování « 363 

132 
22.6 7. 

6 1 
10.5 7. 

37 
6.3 7. 

celkem 
179 

100 7. 
30.7 7. 

139 
100 7. 

23.8 7. 
137 

100 7. 
23.5 7. 

87 
100 7. 

14.9 7. 
41 

100 7. 
7.0 7. 

583 
100 7. 

koeficient kontingence 0.15 

T a b u l k a 23: Souvislost přisuzovaného významu dovedností tvořit myšlenkové mapy 
a organizovat informace 
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Viva - kontingenční tabulka 
ř . : XK7Y - (9) náročnost kompetencí 
s l . : XK1Y - (9) náročnost kompetencí 

0-20 21-40 41-60 
0-20 10 +++ 7 ++. 9 . . . 

ř .26.3 '/. ř. 18.4 "/. ř .23.7 •/. 
s .27.8 7. s. 15.9 '/. s . 9.4 "/. 

21-40 8 . . . 6 . . . 14 .. . 
ř .11.3 7. ř . 8.5 '/. ř .19.7 '/. 
s .22.2 '/. s. 13.6 '/. s .14.6 '/. 

41-60 6 . . . 10 .. . 22 . . . 
ř . 5.6 '/. ř . 9.3 '/. ř .20.6 '/. 
s .16.7 7. s.22.7 '/. s .22.9 '/. 

61-80 4 -. . 10 . . . 30 .. . 
ř. . 2.6 '/. ř. 6.5 '/. ř .19.5 7. 
s. .11.1 '/. s.22.7 7. s .31.3 '/. 

81-100 8 . . . 11 . . . 21 
ř. 3.8 '/. ř. 5.3 '/. t .10.1 •/. 
s. .22.2 '/. s.25.0 '/. s.21.9 '/. 

celkem 36 44 96 
6.2 '/. 7.6 '/. 16.6 '/. 

počet chybějících pozorování - 368 

chí-kv.test 70.43 *»» 
myšlenkové mapy 
problém, hypotéza, řešení 
61-80 81-: 100 celkem 

5 . . . 7 38 
ř .13.2 '/. ř .18 .4 •/. 100 •/. s . 4.1 '/. s . 2 .5 '/. 6.6 7. 

19 .. . 24 71 
ř .26.8 '/. ř .33 .8 '/. 100 •/. 
s .15.4 '/. s . 8.6 '/. 12.3 7. 

25 .. . 44 107 
ř .23.4 '/. ř .41. • ïv. 100 '/. 
s .20.3 V. s .15. .8 •/. 18.5 '/. 

33 .. . 77 154 
ř. .21.4 '/. ř .50, öi 100 •/. 
s .26.8 "/. s .27, .6 •/. 26.6 '/. 

41 . . . 127 +++ 208 
ř, 19.7 '/. ř .61 .1 '/. 100 •/. 
s. 33.3 '/. s .46. 5 '/. 36.0 '/. 

123 279 578 
21.3 '/. 48.3 '/. 100 •/. 

koeficient kontingence 0.17 

Tabulka 20: Souvislost přisuzované náročnosti osvojení schopnosti tvořit myšlen-
kové mapy a schopnosti řešit problém 

Viva - kontingenční tabulka chí -kv.test 58 46 *** 
ř . : XK7Y - (9) náročnost kompetencí - myšlenkové mapy 
si . : XK5Y - (9) náročnost kompetencí - analyzovat inf.a určit podstatné 

0-20 21-40 41-60 61-80 81-100 celkem 
0-20 8 +++ 4 . . . 6 . . . 11 . . . 8 . . . 37 

ř.21.6 '/. ř . 10.8 '/. ř. 16.2 '/, f.29.7 '/. ř.21.6 '/. 100 •/. 
s.24.2 '/. s. 6.1 7. s. 5.0 '/. s. 6.4 '/. s. 4.2 '/. 6.4 '/. 

21-40 4 . . . 11 . .. 22 +. . 14 .. . 19 .. . 70 
ř. 5.7 '/. ř. 15.7 '/. ř.31.4 '/. ř.20.0 7. ř.27.1 '/. 100 •/. 
s.12.1 '/. s. 16.7 '/. s. 18.2 '/. s. 8.2 '/. s. 9.9 '/. 12.0 7. 

41-60 2 . . . 18 +. . 32 +.. 34 .. . 21 --. 107 
ř. 1.9 % ř. 16.8 7. ř.29.9 '/. ř.31.8 '/. ř . 19.6 '/. 100 •/. 
s. 6.1 '/. s.27.3 '/. s.26.4 '/. s.19.9 •/, s.11.0 X 18.4 '/. 

61-80 7 . . . 20 . . . 32 . . . 45 .. . 55 .. . 159 
ř. 4.4 '/. ř.12.6 % ř.20.1 '/. ř.28.3 '/. ř.34.6 '/. 100 '/. 
s.21.2 '/. s.30.3 '/. s.26.4 •/. 8.26.3 '/. s.28.8 '/. 27.3 '/. 

81-100 12 . . . 13 —. 29 —. 67 . . . 88 +++ 209 
ř. 5.7 '/. ř. 6.2 '/. ř. 13.9 •/. ř.32.1 '/. f .42.1 7. 100 '/. 
s.36.4 '/. s. 19.7 '/. s.24.0 */. s.39.2 7. s.46.1 '/. 35.9 '/, 

celkem 33 66 121 171 191 582 
5.7 '/. 11.3 '/. 20.8 '/. 29.4 '/. 32.8 '/. 100 •/. 

počet chybějících pozorování - 364 koeficient kontingence 0.16 

Tabulka 21 s Souvislost přisuzované náročnosti osvojení schopnosti tvořit myšlen-
kové mapy a schopnosti analyzovat informace 
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Viva - kontingenční tabulka chí-kv.test 49.65 *** 
ř.: XK7X - (9) význam kompetencí - myšlenkové mapy 
si.: XK5X - (9) význam kompetencí - analyzovat inf.a určit podstatné 

0-20 21-40 41-60 61-80 81-100 celkem 
0-20 15 +++ 

ř. 8.4 '/. 
s .71.4 '/. 

28 +. . 
ř. 15.6 '/. 
s.43.1 '/. 

36 .. . 
ř.20.1 '/. 
s.34.0 */. 

50 ... 
ř.27.9 
s.30.7 '/. 

50 
ř.27.9 '/, 
s.22.0 '/. 

179 
100 •/. 

30.8 '/. 
21-40 3 . . . 

ř. 2.2 '/. 
s. 14.3 */. 

14 ... 
ř. 10.3 '/. 
s.21.5 */. 

33 +.. ř.24.3 '/. s.31.1 '/. 
37 ... ř.27.2 '/. s.22.7 '/. 

49 ... 
ř.36.0 '/. 
s.21.6 '/. 

136 100 '/. 23.4 '/. 
41-60 0 --. ř. 0.0 '/. s. 0.0 '/. 

14 ... ř.10.2 '/. s.21.5 '/. 
21 . . . ř.15.3 % s. 19.8 '/. 

45 ... ř.32.8 •/. s.27.6 '/. 
57 ... ř.41.6 7. s.25.1 '/. 

137 100 */. 
23.5 '/. 

61-80 3 ... 
ř. 3.4 X 
s.14.3 '/. 

7 ... 
ř. 8.0 '/. 
s. 10.8 '/. 

13 .. . 
ř.14.9 '/. 
s. 12.3 '/. 

21 .. . 
ř.24.1 '/. 
s. 12.9 */. 

43 +. . 
ř.49.4 •/. 
s. 18.9 '/. 

87 
100 '/. 

14.9 '/. 
81-100 0 ... 

t . o.o •/. 
s. 0.0 '/. 

2 ... 
ř. 4.7 •/. 
s. 3.1 "/. 

3 -.. ř. 7.0 '/. s. 2.8 '/. 
10 .. . 

ř.23.3 '/. 
s. 6.1 '/. 

28 +++ ř.65.1 '/. s. 12.3 '/. 
43 100 •/. 7.4 7. 

celkem 21 
3.6 '/. 

65 
11.2 V. 

106 
18.2 '/. 163 28.0 '/. 227 39.0 */. 582 100 •/, 

počet chybějících pozorování - 364 koeficient kontingence 0.15 

T a b u l k a 22: Souvislost přisuzovaného významu dovedností tvořit myšlenkové mapy 
a analyzovat informace 

Viva - kontingenční tabulka chí-kv.test 87.90 *** 
f.: XK7X - (9) význam kompetencí - myšlenkové mapy 
si.: XK6X - (9) význam kompetencí - organizovat inf.do grafû,tab.,sch. 

0-20 21-40 41-60 61-80 81-100 celkem 
0-20 22 +++ 

ř.12.4 •/. 
s.64.7 '/. 

42 +++ 
ř.23.6 '/. 
s.48.8 '/. 

44 . . . 
ř.24.7 '/. 
s.26.7 '/. 

39 -. . 
ř.21.9 '/. 
s.23.4 '/. 

31 . . . 
ř.17.4 '/. 
s.23.8 '/. 

178 
100 •/. 

30.6 '/. 
21-40 7 ... 

ř. 5.1 7. 
s.20.6 '/. 

20 ... 
ř. 14.5 '/. 
s.23.3 '/. 

57 +++ 
ř.41.3 7. 
s.34.5 '/. 

29 -. . 
ř.21.0 '/. 
s. 17.4 '/. 

25 ... 
ř.18.1 '/. 
s.19.2 '/. 

138 
100 '/, 

23.7 '/. 
41-60 4 ... 

ř. 2.9 '/. 
s.11.8 "/. 

18 . .. 
ř. 13.1 '/. 
s.20.9 '/. 

37 ... 
ř.27.0 '/. 
s. 22.4 '/. 

51 +. . 
ř.37.2 7. 
s.30.5 '/. 

27 ... 
ř. 19.7 '/. 
s.20.8 '/. 

137 
100 •/. 

23.5 '/. 
61-80 1 -.. 

ř. 1.2 '/. 
s. 2.9 '/. 

3 —. 
ř. 3.5 '/. 
s. 3.5 '/. 

21 ... 
ř.24.4 '/. 
s. 12.7 '/. 

36 ++. 
ř.41.9 '/. 
8.21.6 V. 

25 ... 
ř.29.1 V. 
8.19.2 '/. 

86 
100 '/. 

14.8 V. 
81-100 0 ... 

ř. 0.0 '/. 
s. 0.0 '/. 

3 ... 
ř. 7.0 •/. 
s. 3.5 '/. 

6 -.. 
ř.14.0 '/. 
s. 3.6 '/. 

12 .. . 
ř.27.9 •/. 
8. 1.2 '/. 

22 +++ 
ř.51.2 '/. 
s.16.9 '/. 

43 100 •/. 7.4 '/. 
celkem 34 

5.8 '/. 
86 

14.8 '/. 
165 

28.4 '/. 
167 

28.7 '/. 130 22.3 '/. 582 100 •/. 
počet chybějících pozorování - 364 koeficient kontingence 0.19 

Tabulka 23: Souvislost přisuzovaného významu dovedností tvořit myšlenkové mapy 
a organizovat informace 
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V i v a - k o n t i n g e n č n í t a b u l k a c h í - k v . t e s t 2 0 . 7 4 * * . 
ř . : 0T7_TEMA3 - ( 7 ) z a c h o v a t nebo o b ě t o v a t - t v o r b a m y š i . a p o j m o v ý c h map 
s l . : XWWW_TEM - ( 1 4 ) z á v a ž . z d r o j ů p r o p ř í p r . v ý u k y - t e m a t i c k é www p o d k l a d y 

0 - 2 0 2 1 - 4 0 4 1 - 6 0 6 1 - 8 0 8 1 - 1 0 0 c e l k e m 

z a c h . 6 . . . 2 . . . 3 . . . 3 . . . 7 +++ 21 
ř . 2 8 . 6 '/. ř . 9 . 6 '/. ř . 1 4 . 3 '/. ř . 1 4 . 3 7. ř . 3 3 . 3 '/, 100 •/. 
s . 3 . 6 •/. s . 1 . 4 '/. s . 2 . 1 •/. s . 3 . 3 '/. s . 1 2 . 5 '/. 3 . 5 '/. 

neum. 49 . . . 32 . . . 33 . . . 22 . . . 17 . . . 163 
ř . 3 2 . 0 '/. ř . 2 0 . 9 '/. ř . 2 1 . 6 '/. ř . 1 4 . 4 '/. f . 1 1 . 1 '/. 100 '/. 
s . 2 9 . 5 '/. s . 2 2 . 1 '/. s . 2 3 . 6 '/. s . 2 4 . 4 '/. s . 3 0 . 4 '/. 2 5 . 6 '/. 

o b ě t . 111 . . . 111 . . . 104 . . . 65 . . . 32 - . . 423 
ř . 2 6 . 2 '/. ř . 2 6 . 2 '/. ř . 2 4 . 6 "/. ř . 1 5 . 4 '/. ř . 7 . 6 '/. 100 •/. 
s . 6 6 . 9 '/. s . 7 6 . 6 '/. s . 7 4 . 3 '/. s . 7 2 . 2 '/, s . 5 7 . 1 '/. 7 0 . 9 '/. 

c e l k e m 166 145 140 90 56 597 
2 7 . 8 '/. 2 4 . 3 2 3 . 5 '/. 1 5 . 1 •/. 9 . 4 '/. 100 •/. 

p o č e t c h y b ě j í c í c h p o z o r o v á n í « 349 k o e f i c i e n t k o n t i n g e n c e 0 . 1 3 

T a b u l k a 24: Souvislost postoje k tématu myšlenkových map a preference využívat 
tematicky orientované www stránky jako zdroj informací pro přípravy vyučování 

V i v a - k o n t i n g e n č n í t a b u l k a c h í - k v . t e s t 2 0 . 6 9 » * . 
ř . : 0T8_TEMA3 - ( 8 ) o c h o t a s u p l o v a t - t v o r b a m y š i . a p o j m o v ý c h map 
s l . : XFORA - ( 1 4 ) z á v a ž . z d r o j ů p r o p ř í p r . v ý u k y - i n t e r n e t o v é d i s k u s e 

0 - 2 0 2 1 - 4 0 4 1 - 6 0 6 1 - 8 0 8 1 - 1 0 0 c e l k e m 

chce 49 . . . 
ř . 7 5 . 4 '/. 
s . 1 1 . 7 '/. 

8 . . . 
ř . 1 2 . 3 '/. 
s . 1 1 . 1 '/. 

5 . . . 
ř . 7 . 7 "/. 
s . 1 4 . 3 '/. 

0 . . . 
ř . 0 . 0 '/. 
s . 0 . 0 '/. 

3 ++. 
ř . 4 . 6 '/. 
s . 5 0 . 0 '/. 

65 
100 '/. 

1 2 . 0 

může 115 - . . 
ř . 7 1 . 0 '/. 
s . 2 7 . 5 '/. 

28 . . . 
ř . 1 7 . 3 •/. 
s . 3 8 . 9 '/. 

10 . . . 
ř . 6 . 2 '/. 
s . 2 8 . 6 '/. 

8 ++. 
ř . 4 . 9 '/. 
s . 6 6 . 7 •/. 

1 . . . 
ř . 0 . 6 '/. 
s . 1 6 . 7 '/. 

162 
100 '/. 

2 9 . 8 '/. 

nechce 254 + . . 
ř . 8 0 . 4 '/. 
s . 6 0 . 8 '/. 

36 . . . 
ř . 1 1 . 4 % 
s . 5 0 . 0 */. 

20 . . . 
ř . 6 . 3 '/. 
s . 5 7 . 1 '/. 

4 . . . 
ř . 1 . 3 '/. 
s . 3 3 . 3 '/. 

2 . . . 
ř . 0 . 6 y. 
s . 3 3 . 3 '/. 

316 
100 '/. 

5 8 . 2 '/. 

c e l k e m 418 
7 7 . 0 '/. 

72 
1 3 . 3 '/. 

35 
6 . 4 7. 

12 
2 . 2 V. 

6 
1 . 1 '/. 

543 
100 '/. 

p o č e t c h y b ě j í c í c h p o z o r o v á n í - 403 k o e f i c i e n t k o n t i n g e n c e 0 . 1 4 

T a b u l k a 25: Souvislost ochoty suplovat výuku tématu myšlenkových map a prefe-
rence využívat emailové konference a webová diskusní fóra jako zdroj informací pro 
přípravy vyučování 
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Viva - kontingenční tabulka chí-kv.test 22 39 **. 
ř.: 0T8 TEMA3 - (8) ochota suplovat - tvorba mySl. a pojmových map 
sl.: XUCEB_ZS (14) závaž. zdrojů pro přípr.výuky - učebnice pro zákl. Školy 

0-20 21-40 41-60 61-80 81-100 celkem 
chce 21 17 ... 16 . . . 4 -. . 7 ... 65 

ř.32.3 '/. ř.26.2 7. ř.24.6 "/. ř. 6.2 % ř. 10.8 '/. 100 '/. 
s. 13.0 '/. s.16.0 '/. s.15.0 '/. s. 4.5 '/. s. 8.8 '/. 12.0 '/. 

může 58 + . . 39 . . . 22 -.. 25 .. . 18 ... 162 
ř.35 8 '/. ř.24.1 V. ř. 13.6 '/. ř. 15.4 '/. ř.11.1 '/. 100 •/, 
s. 35 8 V. s.36.8 '/. s.20.6 7. s.28.4 '/. s.22.5 7. 29.8 '/. 

nechce 83 _ # ^ 50 -. . 69 . .. 59 . . . 55 +. . 316 
ř.26 ř. 15.8 •/. ř.21.8 •/. ř.18.7 '/. ř.17.4 '/. 100 •/. s. 51 2 % s.47.2 V. s.64.5 '/. s.67.0 '/. s.68.8 '/. 58.2 '/. 

celkem 162 106 107 88 80 543 
29 8 '/. 19.5 '/. 19.7 '/. 16.2 '/. 14.7 '/. 100 '/. 

počet chybějících pozorování = 403 koeficient kontingence 0.14 

T a b u l k a 26: Souvislost ochoty suplovat výuku tématu myšlenkových map a prefe-
rence využívat učebnice jako zdroj informací pro přípravy vyučování 

Viva 
ř. : 
sl.: 

- kontingenční tabulka 
K7 - (10) kdy rozvoj kompetencí -
<5 - (10) kdy rozvoj kompetencí -

chí-kv.test 81.17 *** 
myšlenkové mapy 
analyzovat inf. a určit podst. 

1. st. 6.a 7. 8.a 9. 3. st. neví celkem 

1. st. 17 +++ 
ř.45.9 '/. 
s.16.7 '/. 

11 ... 
ř.29.7 '/. 
s. 5.3 '/. 

8 ... 
f .21.6 7. 
s. 3.8 V. 

1 ... 
ř. 2.7 •/. 
s. 1.8 "/. 

0 ... 
ř. 0.0 '/. 
s. 0.0 •/. 

37 
100 '/. 
6.3 V. 

6.a 7 18 +.. 
ř.26.5 '/. 
s. 17.6 V. 

23 . .. 
ř.33.8 7. 
s.11.1 '/. 

21 ... 
ř.30.9 '/. 
s. 9.9 '/. 

6 ... 
ř. 8.8 '/. 
s.10.9 '/. 

0 ... 
ř. 0.0 '/. 
s. 0.0 % 

68 
100 '/. 

11.6 '/. 

8.a 9 36 .. . 
ř.21.1 '/. 
s.35.3 '/. 

80 +++ 
ř.46.8 •/. 
s.38.5 '/. 

48 — . 
ř.28.1 '/. 
s.22.5 7. 

6 — . 
ř. 3.5 '/. 
s.10.9 '/, 

1 ... 
ř. 0.6 '/. 
s.16.7 7. 

171 
100 •/. 

29.3 '/. 

3. st. 13 
ř. 6.7 '/. 
s. 12.7 '/. 

59 ... 
ř.30.3 '/. 
s.28.4 '/. 

96 +++ 
ř.49.2 •/. 
s .45.1 '/. 

26 +. . 
ř.13.3 '/. 
s.47.3 '/. 

1 ... 
ř. 0.5 '/. 
s.16.7 •/. 

195 
100 •/. 

33.4 '/. 

neví 18 ... 
ř.15.9 '/. 
s.17.6 '/. 

35 ... 
ř.31.0 '/. 
s. 16.8 '/. 

40 ... 
ř.35.4 '/. 
s. 18.8 '/. 

16 ... 
ř.14.2 '/. 
s.29.1 '/. 

4 ++. 
ř. 3.5 % 
s.66.7 '/. 

113 
100 •/. 
19.3 '/. 

celkem 1°2 
17.5 '/. 

208 
35.6 •/. 

213 
36.5 '/. 

55 
9.4 '/. 

6 
1.0 •/. 

584 
100 % 

počet chybějících pozorování - 362 koeficient kontingence 0.19 

Tabulka 27: Souvislost preferovaného začátku cíleného rozvíjení schopnosti tvořit 
myšlenkové mapy a analyzovat informace a vybírat z nich ty podstatné pro daný 
účel 
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Viva - k o n t i n g e n č n í t a b u l k a c h í - k v . t e s t 
ř . : XK7X - (9) význam kompetencí - myšlenkové mapy 
s i . : K7 - (10) kdy r o z v o j kompetencí - myšlenkové mapy 

0 - 2 0 

7 2 . 4 2 **» 

2 1 - 4 0 

4 1 - 6 0 

6 1 - 8 0 

8 1 - 1 0 0 

celkem 

l . s t . 6 . a 7 . 8 . a 9 . 3 . s t . n e v í celkem 

5 12 - . . 27 — 78 +++ 52 +++ 174 
ř . 2 .97. ř . 6 . 9 7. ř . 1 5 . 5 7. ř, 44 .8 7. ř, . 2 9 . 9 7. 100 7. 
s . 13. .5 7. s . 1 8 . 8 7. s . 1 6 . 4 7. s . 42 .2 7. s , , 4 8 . 6 7. 3 1 . 2 7. 

10 12 . . . 44 . . . 41 21 . . . 128 
ř . 7 . 8 7. ř . 9 . 4 7. ř . . 3 4 . 4 7. ř, 32 ř . . 1 6 . 4 7. 100 7. 
s . 2 7 . 0 7. s . 1 8 . 8 7. s . 2 6 . 7 7. s . 22 .2 7. 8. . 1 9 . 6 7. 2 2 . 9 7. 

6 21 . . . 52 ++. 37 17 - . . 133 
ř. 4 .si ř . 1 5 . 8 7. ř , 3 9 . 1 7. ř . 27. .8 7. ř . , 1 2 . 8 7. 100 7. 
s .16. ,2 7. s . 3 2 . 8 7. s . , 3 1 . 5 7. s . 20. o 7. s . 1 5 . 9 7. 2 3 . 8 7. 

8 14 . . . 26 . . . 19 15 . . . 82 
ř, , 9 . 8 ' '/. ř . 1 7 . 1 7. ř . , 3 1 . 7 7. ř . 2 3 . 2 7. ř . 1 8 . 3 7. 100 7. 
s . 21 .6 7. s . 2 1 . 9 7. s . , 1 5 . 8 7. 8. 1 0 . 3 7. 8 . 1 4 . 0 7. 14 .7 7. 

8 +++ 5 . . . 16 . . . 10 2 41 
ř . 19 ,5 7. ř . 1 2 . 2 7. ř . , 3 9 . 0 7. ř . 24. 4'% ř . 4 . 9 7. 100 7. 
8, 21 ,6 7. s . 7 . 8 7. s . 9 . 7 7. s . 5. 4 7. s . 1 . 9 7. 7 . 3 7. 

37 64 165 185 107 558 
6. 6 7. 1 1 . 5 7. 2 9 . 6 7. 3 3 . 2 7. 1 9 . 2 7. 100 7. 

p o č e t c h y b ě j í c í c h pozorování - 388 k o e f i c i e n t k o n t i n g e n c e 0 . 1 8 

Tabulka 28: Souvislost preferovaného začátku cíleného rozvíjení schopnosti tvořit 
myšlenkové mapy a významu, který je tomuto tématu přikládán 

1. s t • 

Viva - k o n t i n g e n č n í tabu lka c h í - k v . t e s t 7 8 . 6 4 
ř • K7 - (10) kdy rozvoj kompetencí - myšlenkové mapy 
s i ! : K6 - (10) kdy r o z v o j kompetencí - o r g a n i z o v a t i n f . do g r a f ů , t a b . 

6 . a 7 . 8 . a 9 . 3 . s t . n e v í celkem 

, _ o + 17 . . . 13 - . . 4 . . . 0 . . . 37 
l s t " g / v ř 4 5 . 9 % ř . 3 5 . 1 '/. ř . 1 0 . 8 7. ř . 0 . 0 7. 100 7. 

s i i s l s I s . 8 . 9 7. s . 4 . 2 7. s . 6 . 8 7. 8 . 0 . 0 7. 6 . 3 7. 

T T . 29 . . . 4 . . . 0 . . . 68 
f 47 1 7. ř . 4 2 . 6 7. ř . 5 . 9 7. ř . 0 . 0 7. 100 7. 

16*8 7. s . 9 . 3 7. s - 6 . 8 7. s . 0 . 0 7. 1 1 . 6 7. 
6 . a 7 . 3 . . . 3 2 + + . 

ř . 4 . 4 7. 
s. 18.8 7. 

8 . a 9 . 6 . . . 7 3 + + + 86 . . . 7 — . 0 . . . 172 
* Š k ' Í ř 42 4 7. ř . 5 0 . 0 7. ř . 4 . 1 7. ř . 0 . 0 7. 100 7. 
S.37B i Ï.M.2 i 8 . 2 7 . 5 7. 8 . 1 1 . 9 7. s . 0 . 0 7. 2 9 . 3 7. 

, „ , 40 129 +++ 24 . . . 1 . . . 197 
* ? fi'ý ř 20 3 7. ř . 6 5 . 5 7. ř . 1 2 . 2 7. ř . 0 . 5 7. 100 7. 
l i l l i \ s-«-* I »-40-7* s l2-5 /- 33 6 l 

99 5 6 . . . 20 ++. 7 +++ 113 
n e v í Î ř , s ; v ř 4 9 . 6 7. ř . 17 .7 7. ř . 6 . 2 7. 100 7. 

i ! V a 17 9 Ž s . 3 3 . 9 7. 8 . 8 7 . 5 7. 1 9 . 3 7. eis-X S : i 5 : 2 7. s . 1 7 . 9 7. 
16 191 313 

2 . 7 7. 3 2 . 5 7. 5 3 . 3 7. 
„í„< . -?59 k o e f i c i e n t k o n t i n g e n c e 0 . 1 8 

p o č e t c h y b ě j í c í c h pozorováni - Jb« 

1Q1 313 59 8 587 
celkem ^ 1 6 ^ J » » „ 3 y< 1 0 . 1 X 1 . 4 7. 100 7. 

Tabulka 29- Souvislost preferovaného začátku cíleného rozvíjení schopnosti tvořit 
myšlenkové mapy a organizovat informace do grafů, schémat a tabulek 
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Viva - kontingenční tabulka 
ř . : Kl - (10) kdy rozvoj kompetencí -
s i . : K2 - (10) kdy rozvoj kompetencí -

1. st. 

c h í - k v . t e s t 182.73 *** 
problém, hypotéza, ř e š e n i 
z í skávání i n f . z v í c e zdrojů 

6 . a 7. 

8 . a 9. 

3. s t . 

neví 

celkem 

l . s t . 6 . a 7 . 8 . a 9 . 3 . s t . neví celkem 

86 +++ 67 . . . 10 0 — . 0 . . . 163 
ř . 5 2 . 8 '/. ř . 4 1 . 1 '/. ř . 6 . 1 '/. ř . 0 . 0 '/. ř . 0 . 0 •/. 100 '/. 
s . 4 3 . 7 '/. s . 2 8 . 6 '/. s . 7 . 1 '/. s . 0 . 0 '/, s . 0 . 0 •/. 2 7 . 3 '/. 

53 + . . 40 - . . 34 . . . 3 . . . 0 . . . 130 
ř . 4 0 . 8 '/. ř . 3 0 . 8 '/. ř . 2 6 . 2 % ř . 2 . 3 '/. ř . 0 . 0 '/. 100 '/. 
s . 2 6 . 9 V. s . 1 7 . 1 '/. s . 2 4 . 1 •/. s . 1 4 . 3 '/. s . 0 . 0 '/. 21 .8 '/. 

39 88 ++. 47 . . . 5 . . . 0 . . . 179 
ř . 21 .8 '/. ř . 4 9 . 2 '/. ř . 2 6 . 3 '/. ř . 2 . 8 '/. ř . 0 . 0 •/. 100 •/, 
s . 19 .8 '/. s . 3 7 . 6 '/. 8 . 3 3 . 3 '/. s . 2 3 . 8 '/. 8 . 0 . 0 '/. 3 0 . 0 '/. 

15 32 - . . 46 +++ 12 +++ 1 . . . 106 
ř. . 14 .2 '/. ř . 3 0 . 2 '/. ř . 4 3 . 4 '/. ř . 1 1 . 3 "/. ř . 0 . 9 '/. 100 '/. 
s . 7 . 6 •/. s . 13.7 •/. s . 3 2 . 6 V, s . 5 7 . 1 '/. s . 2 5 . 0 '/, 17 .8 '/. 

4 . . . 7 . . . 4 . . . 1 . . . 3 +++ 19 
ř. . 21 .1 '/. ř . 3 6 . 8 '/. ř . 2 1 . 1 '/. ř . 5 . 3 '/. ř . 1 5 . 8 '/, 100 •/. 
s . . 2 . 0 7. s . 3 . 0 '/. s . 2 . 8 '/. s . 4 . 8 '/. s . 7 5 . 0 '/. 3 . 2 '/. 

197 234 141 21 4 597 
33 .0 '/. 3 9 . 2 */. 23 .6 '/. 3 . 5 '/. 0 . 7 '/. 100 •/. 

počet c h y b ě j í c í c h pozorování - 349 k o e f i c i e n t kontingence 0 . 2 8 

Tabulka 30: Souvislost preferovaného začátku cíleného rozvíjení schopnosti defino-
vat problém, hypotézy a řešení a schopnosti získávat informace z více zdrojů 

Viva - kontingenční tabulka ch í -kv t e s t 145.88 . . . 
ř • K1 - (10) kdy rozvoj kompetencí - problém, hypotéza, ř e š e n í 
s i ' : K5 - (10) kdy rozvoj kompetencí - analyzovat I n f . a u r č i t pods t . 

l.st. 6.a 7. 
l . s t . 51 +++ 68 + . . 

ř . 3 2 . 1 '/. ř . 4 2 . 8 V. 
s . 4 9 . 0 '/. s . 3 2 . 2 '/. 

6 . a 7 . 24 . . . 45 . . . 
ř . 18 .5 '/. ř . 3 4 . 6 /. 
s . 2 3 . 1 '/. s . 2 1 . 3 '/. 

8 . a 9. 22 - . . 71 . . . 
ř . 1 2 . 4 % ř . 4 0 . 1 '/. 
s . 2 1 . 2 7. s . 3 3 . 6 '/. 

3 . s t . 5 — 19 
ř . 4 . 7 '/. ř . 17.9 /. 
s . 4 . 8 '/. s . 9 . 0 '/. 

neví 2 . . . 8 ••• 
ř . 10 .5 '/. ř . 4 2 . 1 . 
s. 1 .9 '/. s . 3 . 8 /. 

104 211 
17 .6 '/. 3 5 . 7 /. 

celkem 

počet c h y b ě j í c í c h pozorování - 355 

8 . a 9 . 3 . s t . neví celkem 

34 
ř . 2 1 . 4 
s . 1 5 . 7 '/. 

5 — . 
ř . 3 . 1 '/. 
s . 9 . 3 '/. 

1 . . . 
ř . 0 . 6 '/. 
s . 1 6 . 7 '/. 

159 
100 •/. 

2 6 . 9 */, 

49 . . . 
ř . 3 7 . 7 '/. 
s . 2 2 . 7 '/. 

10 . . . 
ř . 7 . 7 % 
s . 18.5 '/. 

2 . . . 
ř . 1 .5 7. 
s . 3 3 . 3 '/. 

130 
100 •/. 

2 2 . 0 '/. 

73 . . . 
ř . 4 1 . 2 '/. 
s . 3 3 . 8 '/. 

11 . . . 
ř . 6 . 2 '/. 
s . 2 0 . 4 '/. 

0 . . . 
ř . 0 . 0 '/. 
8. 0 . 0 '/. 

177 
100 •/. 

2 9 . 9 '/. 

58 +++ 
ř . 5 4 . 7 •/, 
8 . 2 6 . 9 '/. 

24 +++ 
ř . 2 2 . 6 •/. 
s . 4 4 . 4 '/. 

0 . . . 
ř . 0 . 0 '/. 
s . 0 . 0 7. 

106 
100 '/. 

17.9 •/. 

2 - . . 
ř . 10.5 "/. 
s . 0 . 9 '/. 

4 . . . 
ř . 2 1 . 1 '/. 
s . 7 . 4 '/. 

3 +++ 
ř . 1 5 . 8 '/. 
s . 5 0 . 0 '/. 

19 
100 •/, 
3 . 2 '/, 

216 
36 .5 '/. 

54 
9 . 1 '/. 

6 
1 .0 '/. 

591 
100 •/. 

- 355 k o e f i c i e n t kontingence 0 . 2 5 

Tabulka 31- Souvislost preferovaného začátku cíleného rozvíjení schopnosti defino-
vat problém,'hypotézy a řešení a schopnosti analyzovat informée a ty podstatné 
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S u m m a r y 
The doctoral thesis titled "Development of competency to manipulate structu-
red data, information, and knowledge in ICT education" is carried out in the 
held of ICT education theory, a pedagogical discipline dealing with a theory 
of educational action leading to the development of information literacy. The 
research project was connected to the previous research activities realized in 
the field by author's department members. 

The research was focused on the elaboration of form and approach to 
the development of competency to handle structured data, information and 
knowledge. This competency is described as a set of abilities and skills to 
manipulate such structures, for example structured text, diagram of database 
model, mind map, or concept map, and the ability to transform these structu-
res among each other. These skills are conceived to play an important role 
in dealing with informational tasks and, therefore, are a key component of 
several information literacy development models including Big6™ (Eisenberg 
- Berkowitz, 1990, 1999), Information Seeking (Kuhlthau, 1993, 1999), In-
formation Skills (Irving, 1992), Pitts/Stripling Research Process (Stripling 
Pitts, 1988; Pitts et al., 1995; Veltze, 2003), and New South Wales Infor-
mation Process NSW (1989). The project was concerned with manipulation 
of structures representations at the level of generalizing scheme including par-
ticularly psycho-didactic aspect, with regard to the specifics of representations 
of structures with commercially available technical equipment. 

The concept of structure is characterised at a very abstract level as a phe-
nomenon of the interrelations or arrangement of parts in a complex entity. The 
theoretical part of thesis deals with some psychological models of human cogni-
tion related to the visual perception. These models cover Gestalt theory, dual 
coding theory, schema theory, cognitive load theory, and semantic networks. 
The result of these models review posits that both visual and verbal infor-
mation are processed differently and along distinct channels with the human 
mind creating separate representations for information processed in each chan-
nel. Both imagined and verbal codes for representing information are used to 
organize incoming information into knowledge that can be acted upon, stored, 
and retrieved for subsequent use. 

The structure is also discussed as a key factor actively contributing to the 

process of learning. From this point of view, the Bruner 's instrumental con-
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ceptualism, Gafperin's theory and other systems dealing with the effective 
presentation of a given subject are mentioned. Among them, the Ausubel's 
subsumption theory of how individuals learn large amounts of meaningful ma-
terial from verbal or textual presentations in school setting and the appli-
cation of this theory in advance organizers (Ausubel, 1960) are highlighted. 
The advance organizers act as a bridge between new learning material and 
existing related ideas. There is a lot of different forms of this learning design 
tool. The thesis analyses so called graphic organizers that form a powerful 
visual picture of information and allow to see undiscovered patterns and re-
lationships. Graphic organizers in the form of mind maps and concept maps 
are pictorial or graphical ways to organize information and thoughts for under-
standing, remembering, or writing about. They are conceived to be powerful 
tools that can be used to enhance learning and create a foundation for learning. 

In the third part of the theoretical analysis, selected forms of data structu-
res are addressed from the information and communication technology (ICT) 
perspective. These structures affect work with ICT at a wide range of user 
skill levels - from basic orientation in the hierarchy of files and folders to the 
software design methods. It is stated that two forms of these structures may be 
distinguished. The first one is based on the shape or position of particular ele-
ments of a system or an object. This is how e. g. logical blocks of formatted text 
document, nested tags in a web page source code, formulas in a spreadsheet, fi-
les selection pattern or regular expressions may be presented. The second form 
of structures is supposed to be based on the arbitrary meaning of symbols 
representing concepts and relationships or verbal propositions. Examples of 
these include data flow diagrams (DFD), entity-relationship diagrams (ERD), 
UML class diagrams, component diagrams, deployment diagrams, package di-
agrams, use case diagrams, state machine diagrams, sequence diagrams and 
others. 

The proposal of a model of the competency to manipulate structured data, 

information, and knowledge is introduced. In the model, the competency is 

reconsidered as an integration of cognitive skills to handle both shape-based 

structures (being processed as visual codes) and concept-based structures (pro-

cessed as verbal codes). 

Three independent surveys performed by the author are described in the 

empirical part of the thesis. The first one was based on statistical analysis 

of 240 questionnaire items. The questionnaire was implemented as a WWW 
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application using Flash/PHP/MySQL technology. It allowed responding by 
manipulating graphic objects at the computer screen. Relevant data were sub-
mitted by a sample of N = 946 teachers involved in ICT education throughout 
Czech elementary schools. During the processing and interpretation, results of 
frequency analysis and contingency table analysis were used. According to 
results, respondents preferred more technological and pragmatical approach to-
wards ICT education to more general model accenting the development of high 
level information skills and competencies. ICT education topics and particu-
lar skills connected with shape-based structures were marked as significantly 
(p < 0.01) more valuable for information literacy development than topics and 
skills connected with concept-based structures. Developing of skills to handle 
structures derived from shape was considered as less difficult (p < 0.01) than 
developing of skills to handle structures derived from conceptual meaning. 

The second survey was set up as a quasiexperimental research. Students 
(TV = 20) enrolled in university course "Database and Information Systems" 
were randomly divided into two groups when attempting a final test. The 
task was to design an E-R database model based on the assignment. In con-
trol group, the assignment was given in a classic textual form. In experimen-
tal group, the assignment was given in a form of a concept map (created in 
CmapTools software) prepared by the author. No significant differences be-
tween groups were found in the test score. However, qualitative analysis of 
particular submissions showed that students in experimental group had a ten-
dency to use the concept map as a template for E-R diagram without any other 
processing and, therefore, they gained a lower score. It was interpreted, that 
the insight into problem did not reach adequate level in experimental group, 
because students did not have to analyse the assignment in the perspective of 
concepts and relationships. 

The third survey was conducted as an qualitative analysis of interviews 

with two teachers. Both women (aged 50 and 23) introduced the method of 

concept mapping into their lessons at elementary school level subjects (bio-

logy and ICT). Both teachers found the concept map as a useful tool helping 

to develop cognitive skills necessary for dealing with non-linear content, iden-

tifying interrelations between facts and communicating by symbols. A lot of 

other aspects of concept mapping as are described in the cited literature were 

confirmed by an experience of both respondents. 
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The thesis concludes that proposed model of the competency to manipu-
late structured data, information, and knowledge is suitable to describe and 
explain some aspects of information literacy development. Subsequent experi-
mental studies (e. g. in the field of virtual 3D interfaces) are in need to confirm 
the validity of the model, which could then form a base of particular evaluation 
of information literacy level and even predict its achieving during further edu-
cation. 
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