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Abstrakt 

Cílem rigorózní práce je popsat vývojové trendy technických didaktických 

prostředků využívaných ve vzdělávání s důrazem na období po roce 1990, 

posoudit didaktické předpoklady hypermédií, resp. možnosti jejich aplikace ve 

výchovně vzdělávacím procesu. Práce se cíleně rovněž věnuje posouzení vlivu 

médií a mediálního prostředí na vzdělávání. 

Rigorózní práce sleduje vývoj technických didaktických prostředků od 

nejstaršího období až po informační a komunikační technologie, které představují 

klíčový didaktický prostředek ve vyučování pro 21. století a jsou potřebnou bází 

pro využití hypermédií ve vzdělávání. Proto je v práci také věnována pozornost 

aspektům zavádění informačních a komunikačních technologií do škol stejně jako 

psychologickým a pedagogickým aspektům vzdělávání v hypermediálním 

prostředí. 

Záměrem stěžejních částí práce je posoudit edukativní předpoklady hypermédií 

v oblasti didaktiky, se zřetelem na využití hypertextu, elearningu nebo nejnověji 

educastingu, stejně jako posoudit a vyhodnotit podmínky, které jsou vytvořeny 

ve školním prostředí pro zavádění eVýuky a využití hypermediálního prostředí ve 

vzdělávání z pohledu učitele. 
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1 Úvod 

Od začátku 90. let minulého století v souvislosti se změnou společenského 
zřízení v České republice, která se zásadním způsobem promítla do všech oblastí 

života společnosti, došlo také k postupné proměně našeho školství. Jeho změny 

byly ovlivněny a podmíněny mnoha faktory a vlivy vnějšího i vnitřního 

charakteru. Pokud hovoříme o vnějších vlivech, pak zásadní změny přinesly 

kurikulární reforma uskutečněná v 90. letech, přijetí Bílé knihy o vzdělávání 

v roce 2001 a především pak právě probíhající reforma uskutečňovaná 

v návaznosti na přijetí zákona ě.561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a j iném vzdělávání (školský zákon). V rámci 
stávající kutikulární reformy byly vytvořeny či jsou před dokončením Rámcové 

vzdělávací programy pro jednotl ivé stupně vzdělávání, na základě kterých školy 

tvoří své vlastní školní vzdělávací programy. Tímto opatřením se ještě více 

podtrhla důležitost postavení a role učitele jako hlavního aktéra ve výchovně 

vzdělávacím procesu. 

Vnitřních faktorů měnících tvář školství a škol v České republice j e jistě mnoho. 

Samotnými učiteli a jej ich schopností reagovat na zrněny ve vzdělávacím obsahu 

jednotlivých předmětů počínaje až po možnosti, které přináší stále více 

akcelerující technický vývoj. Jak uvádí Helus: „Prvořadým úkolem vzdělávání do 

budoucna bude chránit lidi před šokem z budoucnosti , neboli pozitivně řečeno, 

uvádět j e do přijatelné a spoluvytvářené budoucnosti" (Z. Helus, 2007, s. 2). 

Jeden ze zásadních vlivů na tvář moderní školy mělo zavádění informačních 

a komunikačních technologií a je j ich využívání ve výuce. Každá učební pomůcka 

má své specifické vlastnosti, které determinují s ohledem na schopnosti žáků její 

využitelnost ve výchovně vzdělávacím procesu. Při posuzování vhodnosti využití 

učebních pomůcek ve vyučování musíme sledovat dosavadní úroveň vzdělání 

žáků, stav jej ich psychiky či sociální podmínky skupiny (třídy). Obdobně 

nahlížíme i na využití technických didaktických prostředků ve výchovně 

vzdělávacím procesu. 
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Fenoménem posledních desetiletí se stala rovněž média. Jsou všude kolem nás, 

obklopují nás, ať chceme či nikoli a mají vliv na naše chování, náš vývoj a také 

vývoj společnosti. Média se postupně stala nedílnou součástí „běžného života" 

nejen společnosti, ale pronikla do každé instituce, státního či samosprávného 

úřadu nebo školy. Pro současnou generaci žáků středních, ale i základních škol 

jsou nutností, a proto je využívají ke vzájemné komunikaci každý den. 

O současné generaci žáků základních a středních škol proto můžeme hovořit jako 

o generaci lidí, kteří budou mezi sebou komunikovat z velké části pouze 

prostřednictvím médií nebo informačních a komunikačních technologií, např. 

mobilním telefonem nebo počítačem. Budoucí společnost je tak velmi často 

charakterizována jako informační. Tento vývoj podtrhuje rovněž Miroslav 

Petrusek, když říká společně s Jiřím Zlatuškou: „Informační společnost je 

charakterizována využíváním digitálního zpracování, uchování a šíření informací; 

ze zpracování informací se stává ekonomická aktivita, která postupuje všemi 

ekonomickými a společenskými aktivitami, čímž vytv.áří stále nové a variabilní 

pracovní příležitosti, ale současně část zaměstnanců činí nadbytečnými přímo 

úměrně exponenciálnímu růstu technologických potencí informatického 

průmyslu" (M. Petrusek, 2007, s. 8). Tyto skutečnosti kladou stále nové 

požadavky na vzdělávání, jeho dynamiku a využívání moderních forem ve výuce, 

mezi které patří i hypermédia. 

Současný stav je významně ovlivněn dynamickým vývojem, který nastal 

s masivním rozšíření prvků výpočetní techniky, jenž umožnil koncentrovat různá 

média do jednoho přístroje - počítače. Tomuto trendu odpovídá i následný důraz 

na vývoj různých multimediálních aplikací, jako jsou encyklopedie, slovníky, 

atlasy, edukační programy pro výuku jednotlivých všeobecně vzdělávacích 

předmětů. Patří sem bezesporu i počítačové hry, které vedle své volnočasové 

funkce a přes určitá sociopatogenní negativa v sobě nesou také rysy neformálního 

vzdělávání. 

K počítačům je na jedné straně možné připojit stále více komponentů. Na druhou 

stranu počítače integruji stále více médií, čímž postupně nahrazují standardní 

přístroje jako CD/DVD přehrávače, televizi nebo rádio. Díky technickému 
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pokroku a možnostem, které přinášejí, mají počítače své nezastupitelné místo 

také ve školství, resp. ve vzdělávání. 

Počítače jsou jakýmsi pomyslným vrcholem automatizace a na jejich činnosti 

a zapojení do téměř všech oborů lidského konání je v současné době postavena 

celá moderní společnost. Na tuto skutečnost a s ohledem na důležitost vytvořit 

materiální a technické podmínky pro další rozvoj měl reagovat projekt Státní 

informační politiky ve vzdělávání, jehož hlavní cílem bylo co nejvíce zpřístupnit 

moderní technologie a zajistit přístup k internetu té nejmladší generaci. 

S rozšiřováním a dostupností informačních a komunikačních technologií se mění 

i role učitele ve vyučovací hodině, ve vyučování samotném, mění se způsob jeho 

přípravy na hodinu nebo způsob a možnosti hodnocení studijních výsledků žáků 

a celková evaluace výchovně vzdělávacího procesu. Zásadním způsobem je tímto 

vývojem dotčena i oblast didaktiky, kterou nejen moderní technologie, ale přímo 

i hypermédia posouvají do rovin dříve jen těžko představitelných. 

Nedílnou součástí využívání informačních a komunikačních technologií, 

technických didaktických prostředků a učebních pomůcek ve vzdělávání je 

předchozí posouzení jejich vhodnosti, smysluplnosti a účelnosti pro výuku. 

V tomto ohledu sehrává a bude i nadále sehrávat pedagog, neboť na něm spočívá 

tíha posouzení a rozhodnutí, jak moderní technologie využít ve vyučovacím 

procesu nebo chceme-li při přípravě vyučovací jednotky. 
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2 Podněty a předpoklady pro využití hypermédií ve vzdělávání 

V dějinách lidstva se již řada našich předků zabývala myšlenkou využít 

v oblasti vzdělávání různá technická zařízení - od mechanických, 

elektromechanických až k elektronickým. K pokusům o jejich ověření a aplikaci 

vedla řada podnětů, vycházejících z teorie, či potřeby společenské, zvláště 

výchovně vzdělávací praxe (Kulic, 1984). 

Již v období antiky můžeme nalézt pokusy přemýšlivých lidí vytvářet různá 

zařízení a stroje, které by imitovaly vlastnosti zvířat nebo člověka. Zpočátku to 

byly určité mechanické hračky či samohybné mechanizmy, figuríny zvířat a lidí, 

které napodobovaly létání, chůzi či hru na hudební nástroje. Na konci středověku 

jsou patrné již prvky složitější, kdy se tvůrci těchto hraček snažili o jejich vyšší 

duševní vyspělost. V této souvislosti můžeme například zmínit „automat" 

Wolfganga von Kemplena, který v šedesátých letech 18. století vytvořil figurínu 

Turka v životní velikosti sedícího u šachového stolků a hrajícího šachy. Autor 

byl dlouho podezírán, že pod stolem je ukryt živý šachista, jeho automat se však 

důmyslností stal známý dokonce ve Spojených státech (Kulič, 1984). 

Vynikající matematik a filozof 17. století Blaise Pascal zkonstruoval jako první 

počítací stroj, čímž korunoval odvěkou touhu člověka nahradit rozumovou 

činnost nějakým mechanickým či technickým zařízením a skutečně tak naplnil 

myšlenky mnohých svých předchůdců, kterým se však nepodařilo dostat se za 

hranici pouhé fantazie. 

Ruku v ruce snahám po co největší názornosti ve vzdělávání postupoval rovněž 

významný filozof, reformátor a pedagog Jan Amos Komenský. Ve svém 

stěžejním didakticko-pedagogickém díle Velká didaktika říká: „Co se podává 

mládeži k poznávání, buďtež věci, a ne pouhé stíny věcí; věci, pravím skutečné, 

pravdivé a užitečné, náležitě působící na smysly a představivost. A budou 

působit, když se přisunou blíže, aby bily do smyslů. Proto budiž učitelům zlatým 

pravidlem, aby všecko bylo předváděno všem smyslům, kolika možno. Totiž věci 

viditelné zraku, slyšitelné sluchu, vonné čichu, chutnatelné chuti a hmatatelné 
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hmatu; a může-li něco býti vnímáno najednou více smysly, budiž to předváděno 

více smyslům" (J. A. Komenský, 1657, s. 47). 

Následující 18. a 19. století bylo naplněno výraznými pokroky v oblasti vědy 

a techniky. Zdokonalování podmínek a účinnosti lidského učení v této epoše 

zůstalo však spíše mimo a minimum technických objevů, které měly zásadní 

význam pro rozvoj civilizace, bylo následně využito ve vzdělávání. Pedagogové 

se omezili především na hledání nových didaktických metod a výchovně 

vzdělávacích projektů cestou pedagogického promítání různých filozofických 

a psychologických koncepcí a příliš nerespektovali nebývalé tempo rozvoje 

techniky a přírodních věd. 

Teprve od konce 19. století začaly moderní objevy vědy a techniky proměňovat 

tvář vzdělávání. Nejmarkantněji můžeme tento vliv sledovat především od 

přelomu 50. a 60. let minulého století s posílením postavení rozhlasu a filmu, 

nástupem televize a masivním rozšířením gramofonu a magnetofonu (Josef, 

1962). S tímto fenoménem souvisí i vznik a rozšiřováním edukativních 

audiovizuálních pořadů a nahrávek, které si našly své místo ve výuce. 

Dalším důkazem velmi silného akcentu na využívání moderních přístrojů ve 

výuce bylo rovněž zavádění počítačů a informačních a komunikačních 

technologií do škol, které se prvně začínají objevovat, zpočátku na vysokých 

školách, posléze i na středních školách, v 70. letech minulého století. Máme tím 

na mysli nejen zavedení nového propedeutického předmětu informační technika, 

ale i postupné využívání počítačů i při výuce odborných předmětů, jako byly 

například technicky zaměřené předměty, matematika nebo cizí jazyky. 
i 

Se zaváděním počítačové výuky do učebních osnov všech typů škol se zabývala 

systematicky česká vláda již v průběhu 80. let minulého století. V roce 1985 byl 

přijat Dlouhodobý program elektronizace ve výchově a vzdělávání, který byl 

součástí tehdejšího Komplexního programu rozvoje vědy a techniky. Program 

elektronizace si vytýčil za hlavní cíl zabezpečit komplexní přípravu tehdejších 

žáků středních a základních škol na zvládnutí moderních metod racionalizace 

práce. Naplnění tohoto cíle mělo probíhat ve třech nezávislých nicméně vzájemně 
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souvisejících oblastech, z nichž z hlediska tématu této rigorózní práce se nejvíce 

blíží oblast využití počítačů a elektroniky k řízení výchovně vzdělávacího 

procesu výuky o počítačích a výchovy žáků a studentů ke komunikaci 

s počítačem. 

S odstupem času a vědomím dalších kroků uskutečněných v následujícím období, 

můžeme konstatovat, že tento program ovlivnil „pracovní život" tisíců 

pedagogických pracovníků stejně jako způsob jejich pedagogické práce. To se 

následně v přenesené podobě projevilo na nastupující generaci studentů vysokých 

škol, stejně jako základních a středních škol. Přes tento pozitivní krok však 

technické vybavení učeben, se kterým přicházeli žáci do kontaktu při výuce 

v druhé polovině 80. let a začátkem 90. let, bylo odrazem úrovně stavu 

elektrotechnického průmyslu v tehdejším Československu a ostatních zemích 

východního bloku. Tím nelze říct, že by malosériově vyráběné počítače IQ 151, 

PMD 85 nebo PP 01 nesplnily základní cíl daný výše uvedeným programem 

elektronizace, naopak byly jedním z mála hmatatelných příkladů jeho realizace 

a pro mladé lidi otevíraly cestu k novému fenoménu nastupující doby. Na druhou 

stranu však trpěly četnou poruchovostí dodávaných systémů a nedostatkem 

periferních zařízení. Dalším nedostatkem tehdy realizovaného a podporovaného 

vládního programu byla také nedostatečná provázanost mezi teoretickým 

vzděláváním a jeho následným využitím v praxi (Malach, 1992). 

V členských zemích tehdejšího Evropského hospodářského společenství nebo 

ve státech Severní Ameriky byla situace v 80. letech 20. století naprosto odlišná. 

Se zaváděním počítačové výuky se započalo podstatně dříve než tomu bylo u nás, 

což bylo odrazem tehdejšího embarga na moderní technologie, kterému byly 

vystaveny všechny země tehdejšího „socialistického tábora" (Malach, 1992). 

Na základních školách ve Francii bylo ve školním roce 1981/82 k dispozici 420 

počítačů, v následujícím školním roce 1 1 tisíc a ve školním roce 1983/84 již přes 

20 tisíc přístrojů. V kanadském státě Ontario vzrostl počet počítačů na uvedeném 
stupni škol z 8 tisíc v roce 1983 na více než 61 tisíc v roce 1986. Ze států bývalé 

Rady vzájemné hospodářské pomoci stojí za zmínku např. Mad^rsko, které bylo 

v této oblasti mezi bývalými komunistickými zeměmi nejprogresivnější. 
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V maďarských základních a středních školách bylo v roce 1985 k dispozici 

celkem 4,5 tisíc počítačů, v roce 1986 již 15 tisíc kusů, což při počtu základních 
a středních škol představovalo v této době průměrně 3,75 počítače na školu. Již 

koncem 80.let američtí pedagogové a prognostikové předpokládali, že se 5% času 

věnovaného počítačové výuce zvýší na přelomu tisíciletí na 30% (Malach, 1992). 

Pro přelom 80. a 90. let bylo typické využívání počítačů vyráběných 

renomovanými firmami ve velkých sériích, jako např. Commodore, Siemens, 

Apple, IBM, HP, které byly často doplňovány národní produkcí počítačů. 

V 90. letech nastal zásadní posun produkce směrem do asijských zemí, které 

vyráběly základní komponenty zpravidla v licenci renomovaných firem, a které 

pak byly následně kompletovány mimo Asii. Tyto změny výrazně ovlivnily 

dostupnost počítačů a jejich rozšíření v 90. letech i v České republice a jejich 

stále častější používání i na školách. Proto skutečnou revoluci ve vybavování 

počítačových učeben v České republice tak znamenal až začátkem 90. let 

minulého století uskutečněný přechod na 16 bitové počítače typu IBM PC, 

v omezeném množství doplňovaných počítači Apple - Macintosh, jejichž velkou 

předností byla především snadná obsluha a na svou dobu výborná grafika. 

V tomto období však nebyla stanovena žádná vládní strategie či přijat program, 

který by systémově celostátně řešil vybavování škol moderní výpočetní 

technikou. Školy tak činily samy na základě vlastních potřeb a s ohledem na 

finanční možnosti jejich rozpočtů, či rozpočtů tehdejších školských úřadů nebo 

samosprávy. 

Od té doby prošly počítače mnohými změnami a vývoj se stále nezastavil. Vedle 

počítačů určených pro každodenní použití existují i výkonné pracovní stanice. 

Nejvýkonnější nejdražší počítače, které jsou označované jako superpočítače, se 

používají k řešení velmi složitých vědeckých problémů a úloh náročných na 

rychlost a výkon. Jsou určeny především pro vysoce náročné matematické 

výpočty, složité počítačové simulace atd. (Rambousek, 2003). 

Pro mnoho lidí se stal počítač hlavním zdrojem obživy a jeho stále 

sofistikovanější schopnosti a propojení počítačů prostřednictvím internetu 
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umožňuje stále častěji pracovat z domova. Tento stav umocnil především vývoj 

notebooků, z nichž ty nejmodernější se pozvolna vejdou i do kapsy oblečení. 

Neméně důležitým předpokladem pro rozšíření využití počítačů na školách byl 

vedle počítačového hardwaru také vhodný edukační software. Nedostatek 

kvalitních vzdělávacích programů je pro 80. léta a první polovinu 90. let 

minulého století snad ještě více signifikantní než nedostatek kvalitních počítačů. 

Na nedostatečném softwarovém vybavení pro školy se zpočátku samozřejmě 

podepsalo nedostatečné hardwarové vybavení a jeho omezená dostupnost širšímu 

spektru zájemců o programování. 

Situace na našich školách se začala významně měnit v polovině devadesátých let 

20. století. Výukový software j e kvalitní tehdy, když splňuje určitý soubor 

pedagogických, didaktických, psychologických a technických zásad (Fialová, 

1993). Proto bylo velmi důležité, že v této době byla vedle vývoje a zavádění 

výukových programů jako stále významnější součásti výchovně vzdělávacího 

procesu věnována pozornost i oblasti dalšího vzdělávání učitelů základních 

a středních škol v práci s počítači a využívání výukového softwaru nejen 

v hodinách informatiky nebo informačních technologií, ale i dalších předmětů. 

2.1 Státní informační politika ve vzdělávání 

Vývoj oblasti informačních a komunikačních technologií (1CT) v celosvětovém 

měřítku, jehož sledování a udržování kontaktu s ním se stalo v průběhu 90. let 

minulého století předpokladem pro lepší konkurenceschopnost České republiky 

ve světě, přiměl v letech 1998 a 1999 vládu České republiky k úvahám, jakým 
t 

způsobem zlepšit situaci v oblasti informatiky a informačních technologií ve 

vzdělávání u nás. 

Situací v oblasti vytvoření podmínek pro využití informačních a komunikačních 

technologií v různých vzdělávacích systémech se v této době zabývala také 

Mezinárodní asociace pro hodnocení výsledků ve vzdělávání (IEA), která 

realizovala Druhý výzkum informačních a komunikačních technologií ve 
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vzdělávání (SITES), který měl tři odlišně zaměřená šetření v le tech 1998, 2000-

2002 a 2006. Tento výzkum navázal na studii, která proběhla v letech 

1989 - 1992, jíž se však Česká republika z objektivních příčin nezúčastnila. 

Podle výsledků prvního šetření v roce 1998 využívalo v České republice 

výpočetní techniku v rámci vyučování 41% žáků prvního stupně a 72% žáků 

druhého stupně základní školy. Jedním z nejpoužívanějších ukazatelů výpočetní 

techniky žáků na školách je počet žáků připadajících na jeden počítač. Mezi léty 

1995 až 1998 poklesl na základních školách v České republice počet žáků 

připadajících na jeden počítač ze 63 na 34, což představovalo zlepšení o 46%. 

Důležitým kritériem týkajícím se ICT na školách je rovněž existence lokální sítě. 

Česká republika se hodnotou asi 66% řadila k zemím s nejvyšší mírou zapojení 

počítačů do lokální sítě (Kelblová, 2006). 

Druhá etapa šetření byla zaměřena na vyhledávání zajímavých příkladů využívání 

ICT ve výuce a jednotným způsobem je dokumentovat. Vznikla tak databáze, 

která měla sloužit jako inspirace pro učitele zejména v zemích s nízkou mírou 

využívání ICT ve výuce. Výzkum byl realizován katedrou výpočetní techniky na 

Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Kelblová k výsledkům druhého 

šetření dále uvádí: „Analýza nalezla v případě inovativních případů využití 

vzdělávacích technologií celou řadu společných znaků. K vůbec nejčastěji se 

opakujícím znakům patří změna role učitele z poskytovatele hotových znalostí na 

poradce (v 90% případů), tvůrce vhodného výukového prostředí pro vlastní 

studentské aktivity (v 80% případů) a hodnotitele studijních výsledků (v 76% 

případů)" (L. Kelblová, 2006, s. 112). 

Situace v České republice na přelomu milénia, jak vyplývá z výše uvedeného 

šetření a z dalších dílčích průzkumů, vedla k přijetí koncepčního a systémového 

opatření směřovaného na další celkové zlepšení v oblasti ICT a jejich využívání 

ve výuce. Vláda České republiky svým usnesení č. 351 ze dne 10. dubna 2000 

schválila Koncepci státní informační politiky ve vzdělávání a jejím zajištěním 

pověřila Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci 

Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem kultury a Ministerstvem 

informatiky. 
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Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s tímto usnesením 

každoročně zpracovalo, realizovalo a aktualizovalo harmonogram realizace 

Koncepce rozpracovaný do jednotlivých programů podpory vzdělávání 

k informační gramotnosti. Úspěšnost dosažení jednotlivých cílů byla hodnocena 

úrovní statistických indikátorů v gesci jednotlivých resortů. Referenčními údaji 

byly průměrné hodnoty dosahované v členských státech Evropské unie. 

V rámci I. etapy realizace Státní informační politiky ve vzdělávání (2001 - 2003) 

bylo mj. stanoveno: 

• Vytvořit podmínky umožňující účelné a efektivní zavedení informačních 

a komunikačních technologií do výuky základních a středních škol, 

integrovaných i odborných učilišť včetně vyšších odborných škol a následně 

dosáhnout "Informační gramotnosti" absolventů těchto škol do konce roku 

2005. 

• Do konce roku 2001 vybavit 70% všech základních a středních škol, všech 

integrovaných a odborných učilišť včetně vyšších odborných škol alespoň 

jednou učebnou vybavenou kvalitními multimediálními počítači, přístupnou 

studentům a učitelům i mimo vlastní vyučování; každou učebnu připojit k síti 

internet; zbývajících 30% škol vybavit alespoň jedním kvalitním 

multimediálním počítačem připojeným k síti internet (MŠMT, 2007). 

Za neméně ambiciózní plán považujeme stanovení cíle dosáhnout do konce roku 

2005 využití informačních a komunikačních technologií jako běžného pracovního 

nástroje učitele u 75% učitelů základních a středních škol, integrovaných 

i odborných učilišť včetně vyšších odborných škol a vytvořit podmínky pro 

efektivní zapojení škol do systému celoživotního vzdělávání občanů v oblasti 

informačních a komunikačních technologií. 

V roce 2003 byla schválena II. etapa realizace Státní informační politiky ve 

vzdělávání pro roky 2004 až 2006, která reagovala na řadu problémů spojených 

s realizací projektu v I. etapě, jenž byly nepříznivě ovlivněny uzavřením 

smluvních vztahů mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 

a Generálním dodavatelem v roce 2001. 
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Původním opatřením z roku 2001 došlo mj. k rozdělení škol na skupinu tzv. 

vybavených škol v rámci Státní informační politiky ve vzdělávání a skupinu tzv. 

nevybavených škol v rámci Státní informační politiky ve vzdělávání, čímž byly 

nastaveny nerovné podmínky při vybavování škol výpočetní technikou v rámci 

tohoto projektu. Toto řešení bylo navíc poměrně drahé a odbornou veřejností, 

školami i médii bylo přijímáno převážně negativně. 

V rámci II. etapy tak byla přijata opatření, která vedla k vyrovnávání nerovných 

podmínek škol ve vybavování informačními a komunikačními technologiemi. 

Školy nevybavené technikou a softwarem v rámci I. etapy obdržely v druhém 

období jednorázovou finanční kompenzaci (zahrnující princip spolufinancování) 

na vybavení informačními technologiemi. Změna pojetí projektu i formy 

komunikace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy se školami 

a jejich zřizovateli, liberalizace pravidel pro používání přidělených prostředků 

a masivní několikastupňové školení pedagogů bylo. přijato ze strany všech 

příjemců velmi pozitivně V roce 2005 byl zahájen přechod k financování služeb 

ICT ve školách a školských zařízeních na bázi dofinancování ze strany příjemců 

dotací ve výši minimálně 30% (MŠMT, 2006). 

Výsledky dosažené v rámci projektu Státní informační politiky ve vzdělávání 

dokládají přesněji šetření a sledování tzv. indikátorů, které v rámci resortu 

školství byly: 

• počet počítačů na 100 žáků, 

• počet počítačů připojených k internetu na 100 žáků, 

• počet počítačů s rychlým připojením na internet na 100 žáků, 

• procento učitelů pravidelně používajících internet při výuce 

„nepočítačových předmětů", 

• počet míst a absolventů vysokoškolských oborů se vztahem k informačním 

a komunikačním technologiím. 

Statistické šetření indikátorů prováděl Ústav pro informace ve vzdělávání 

a výsledky byly poskytovány Českému statistickému úřadu. Jednotlivé indikátory 

byly šetřeny v jednotlivých stupních vzdělávání 1SCED-97 (Mezinárodní 
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standard klasifikace vzdělávání, 7 úrovní vzdělávání (0-6), které mohou mít 

vnitřní členění A-C). Po roce 2004 se v indikátorech sledovali žáci a studenti 

denní formy studia. 

Šetření posledních dvou výše uvedených indikátorů bylo odloženo a bude 

realizováno až v návaznosti na probíhající kurikulární reformu a se zaměřením na 

využití informačních a komunikačních technologií ve výuce v rámci školních 

vzdělávacích programů, které školy vytvářejí na základě zákona č. 561/2004 Sb., 

školský zákon (ÚIV, 2006). 

Tab.: Počet počítačů na 100 žáků na všech stupních vzdělávání celkem 

R.2005 počet počí tačů/100 žáků Počet počítačů př ipojených 

k internetu/100 žáků 

Počet počítačů s rychlým 

př ipojením 

k internetu/100 žáků 

ČR 8,7 7,4 5,6 

Praha 8,9 7,8 6,4 

Středočeský 9,1 7,4 5,3 

J ihočeský 9,5 8,0 6,2 

Plzeňský 8,5 6,9 4,8 

Karlovarský 7,3 6,3 4,4 

Ústecký 8,5 7,2 5,6 

Liberecký 9,1 7,7 5,5 

Královéhradecký 9,2 8,0 6,1 

Pardubický 8,8 7,0 5,0 

Vysočina 10,2 8,8 6,8 

J ihomoravský 8,5 7,3 5,6 

Olomoucký 8,7 7,3 5,4 

Zlínský 8,3 7,4 6,0 

Moravskos lezský 7,9 6,6 5,0 

Zdroj: UIV, šetření eEurope 2005 

V České republice je na základních až vyšších odborných školách v průměru 

8,7 počítačů na 100 žáků, z toho 7,4 počítačů na 100 žáků připojených 

k internetu, počet počítačů s rychlým připojením na internet 5,6 na 100 žáků. 

Školy mohou využívat služeb připojení k internetu přes komunikační 

infrastrukturu veřejné správy. Dobré výsledky ve vybavování informačními 
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a komunikačními technologiemi lze přisoudit jak aktivní podpoře zřizovatelů tak 

i iniciativě škol. Protože kraje měly v uplynulých letech pouze omezenou 

možnost podstatně ovlivňovat podmínky ve vybavení škol ICT, bylo právě 

účelem Státní informační politiky ve vzdělávání napomoci k postupnému 

odstranění těchto rozdílů, což se podařilo z větší části naplnit. 

Za dobu provádění Státní informační politiky ve vzdělávání bylo na její 

uskutečnění vynaloženo celkem 7,3 mld. Kč. Přes počáteční ne zcela správná 

rozhodnutí vznikla v České republice rozsáhlá síť školících středisek pro 

pedagogy, školy a školská zařízení byly vybaveny výpočetní technikou, početná 

skupina informačních center sloužících školám a bylo realizováno velké množství 

úspěšných projektů v jednotlivých školách. Navzdory problémům spojeným se 

zavedením počáteční centrální dodávky počítačů, s poskytováním nesystémových 

dotací v rámci Státní informační politiky ve vzdělávání, aktivitě regionů, 

zřizovatelů i samotných škol přesáhl celkový počet koncových stanic 230 tis. 

jednotek. 

V porovnání s vyspělými státy Evropy je však vybavenost škol v České republice 

informačními a komunikačními technologiemi stále téměř poloviční. Přesto se 

díky promyšlenému systému vzdělávání výrazně zvýšily kompetence pedagogů 

v této oblasti. Počítače se staly součástí vzdělávacího procesu ve většině škol. 

Tento vývoj však zakládá do budoucnosti finanční náročnost na nutnou 

reprodukci informačních a komunikačních technologií všech škol. 

Důležitou okolností je, že v programu Státní informační politiky ve vzdělávání si 

již mohly školy vyzkoušet princip práce, jaký zavádí zákon č. 561/2004 Sb., 

školský zákon, v přístupu ke zpracování školních vzdělávacích programů. 

Moderní vzdělávací technologické prostředky podpoří také realizaci právě 

probíhající kurikulární reformy. 

V porovnání s vyspělými státy Evropy centrálně pojatá komplexní státní 

informační politika začala být v České republice prováděna s několikaletým 

zpožděním. Naplněním naprosté většiny deklarovaných záměrů se podařilo 

pozastavit zvyšování zaostávání úrovně využívání informačních technologií, a to 
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jak veřejností, tak i ve školství. Odstup za vyspělými státy světa zde nicméně 

nadále zůstává. Důvodem je kromě uvedeného zpoždění cílené intervence státu 

zejména omezenost finančních prostředků, které mohly být pro tento účel 

vynaloženy. 

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky, 

přijatý vládou ČR v roce 2005 v části týkající se zvyšování základních 

dovedností žáků a učitelů v oblasti informační gramotnosti uvádí: „Jistý problém 

představuje omezené využití ICT v samotné výuce, které je stále nízké, 

v informatických předmětech na úrovni 26%, v neinformatických předmětech 

6%, a za problematický je považován transfer individuálních dovedností 

a znalostí pedagogického pracovníka do vlastní výuky, kdy počet učitelů 

užívajících ICT ve výuce a přípravě na ni lze kvalifikovaně odhadnout nad 30%" 

(MŠMT, 2005, s. 30). 

Změnit tento vývoj a zlepšit stav měla realizace celkem 322 pilotních projektů, 

které byly zaměřeny na implementaci výukových aplikací přímo do výuky 

neinformatických předmětů. Proto bylo vybráno více než 200 center excelence -

informačních center, které se v následujícím období měly stát nositeli moderních 

informačních trendů ve svém regionu. Vedle těchto opatření bylo jedním z cílů 

pokračovat ve vzdělávání učitelů se zaměřením na modulární systém s větším 

zaměřením na praktické využití ICT ve výuce i v následujících letech (MŠMT, 

2005). 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem lze realizaci Státní informační politiky 

ve vzdělávání v letech 2001-2006 po překonání počátečních problémů považovat 

za velmi potřebný a úspěšný krok správným směrem k dosažení lisabonských 

cílů, který by svými výsledky měl České republice v dalších letech pomoci 

nastoupit v rámci Evropské unie na udržitelnou cestu růstu 

a konkurenceschopnosti (MŠMT, 2006). 
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2.2 Využití informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání 

v České republice a v mezinárodním srovnání 

Vzdělávací politika rozvinutých zemí světa věnuje v posledních dvaceti letech 

významnou nebo alespoň zvýšenou pozornost vybavování škol moderními 

informačními a komunikačními technologiemi a s určitým zpožděním i jej ich 

efektivnímu používání ke vzdělávání a učení. Organizace pro ekonomickou 

spolupráci a rozvoj (OECD) proto při opakovaném výzkumu výsledků vzdělávání 

15tiletých žáků PISA rovněž zjišťuje, jaký mají žáci v jednotlivých zemích 

přístup k počítačům a na internet ve škole, v domácnosti nebo jinde, jak často 

a k čemu je ve skutečnosti používají , a konečně, zda a jaký mají vliv na jej ich 

výsledky ve vzdělávání. Mezinárodní srovnání výzkumu využívání ICT bylo 

zveřejněno na začátku roku 2006 v nové publikaci OECD: Jsou studenti 

připraveni na technologicky vyspělý svět? (ÚIV, 2005 in MŠMT, 2007). 
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Výzkum PISA, kterého se účastní statisíce patnáctiletých žáků z několika desítek 

zemí (včetně zemí, které nejsou členy OECD) a realizuje se v pravidelných 

tříletých intervalech od roku 2000. Reprezentativní vzorek v ČR zahrnoval 

patnáctileté žáky přibližně z poloviny základních a z poloviny středních škol 

a ukázal, že se vybavení informačními a komunikačními technologiemi mezi roky 

2000-2003 v zemích OECD podstatně zlepšilo jak ve školách tak 

i v domácnostech. Přístup žáků k počítačům ve škole se stal v řadě zemí téměř 

univerzální a ve většině zemí převyšuje vybavenost jejich rodin. Zvláště 

v některých méně rozvinutých zemích, jako je například Thajsko, Rusko, 

Mexiko, Litva, ale částečně i Maďarsko nebo Česká republika, vybavenost škol 

počítači částečně kompenzuje nízkou vybavenost domácností. Mezi bohatšími 

zeměmi jsou však i takové, jako Švédsko, Švýcarsko, Německo či Belgie, kde je 

počítačem vybaveno větší procento domácností než škol. 

Přístup českých žáků k počítačům v rodinách patří mezi sledovanými zeměmi 

sice mezi nižší, ale zlepšení situace v období 2000-2003 bylo jedno 

z nejvýraznějších. K podstatnému zvýšení dostupnosti počítačů došlo rovněž ve 

školách, kde k nim v roce 2003 získalo přístup již přes 95 % patnáctiletých žáků 

v České republice. 

Ačkoli ve sledovaných zemích celkově převažují žáci, kteří mají přístup 

k počítačům ve škole nad těmi v domácnostech, téměř ve všech zemích žáci 

uvádějí, že počítač využívají častěji a více doma než ve škole. Pouze v Maďarsku 

využívají patnáctiletí počítače ve škole ve větší míře než v rodinách (UIV, 2005 

in MŠMT, 2007). 
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Zdroj: UIV, 2005 in MŠMT, 2007 

Důležité jsou i výsledky šetření o četnosti a způsobu využívání počítačů 

patnáctiletými žáky. V České republice využívá „téměř každý den či několikrát 

týdně" 55 % žáků počítač pro vstup na internet a 53 % pro hraní her, což obojí 

v zásadě odpovídá průměru zemí OECD. 

Pokud hovoříme o vzdělávacích programech, v České republice je využívá 13 % 

žáků, pokud jde o využívání počítače pro osvojení učební látky, jedná se 

přibližně o 28 % žáků. Průměr sledovaných zemí Organizace pro ekonomickou 

spolupráci a rozvoj je v obou případech vždy o něco málo (o 2 %) vyšší (ÚIV, 

2005 in MŠMT, 2007). 
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2.2.1 Vybavenost škol počítači a připojením k internetu 

Podstatné ovšem není jen to, zda mají žáci ve škole přístup k počítači, ale také 

kolik počítačů připadá na jednoho žáka a možnost jej ich připojení k internetu. 

Vybavenost škol počítači k počtu žáků se v letech 2000-2003 zvýšila v průměru 

sledovaných zemí OECD více než o třetinu až na 17,3 počítače na 

100 žáků. Dokonce o 110 % vzrostl počet počítačů připojených k internetu, takže 

v roce 2003 jich v průměru bylo j iž 14 na 100 žáků. 

Přestože tedy v ČR růst počtu počítačů na 100 žáků přesáhl během tří let čtvrtinu, 

a zvýšil se tedy na více než 11 počítačů na 100 žáků, bylo to přeci jen o něco 

pomaleji než v průměru sledovaných zemí OECD. Zato počet počítačů 

připojených k internetu se u nás zvýšil sice z nižší základny, ale nadprůměrným 

tempem o 134 %, a dosáhl úrovně téměř 9 takových počítačů na 100 žáků. Údaje 

uváděné za ČR a další země OECD jenom potvrzují skutečně vysokou dynamiku 

procesu vybavování škol ICT (ÚIV, 2005 in MŠMT, 2007). 

Počet počítačů ve školách na 100 žáků 
PISA 2000 a 2003 

32 

28 

24 

2« 

16 

12 

• nepřipojených k internetu 

• připojených k internetu 

USA KOK <;hr IIIIN 

o O f 1 
i © o o oj® M M riln M i n 
AUT JPN DNK LUXpECpCHE FIN SWE BEL NU) ITA CZE IRL GRC ESP DEU PRT SVK POL RUS 

Zdroj: U1V, 2005 in MŠMT, 2007 
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2.2.2 Vztah mezi používáním informačních a komunikačních technologií 

a výsledky vzdělávání 

Šetření poskytlo i velmi zaj ímavé nicméně poněkud nejednoznačné údaje 

o vztahu mezi užíváním ICT a dosaženými výsledky vzdělávání. Na jedné straně 

se totiž prokázalo, že žáci, kteří mají s užíváním počítače a internetu delší 

zkušenosti (5 let a více, což bylo asi 37 % všech žáků), dosahují výrazně lepších 

výsledků než je průměr OECD. 

Naopak počet žáků, kteří mají s ICT jen omezenou zkušenost (méně než 1 rok, 

což bylo pouze v případě 10 % žáků), jsou výrazně pod průměrem OECD. 

Uvedená zjištění však neplatí o frekvenci užívání ICT. Nejúspěšnější jsou totiž ti 

žáci, kteří užívají počítač pro různé účely umírněně, ani příliš málo, ale ani příliš 

mnoho. Pravidelné vysedávání u počítače a napojení k internetu evidentně nevede 

k lepším vzdělávacím výsledkům. Rozbory vztahů mezi frekvencí brouzdání žáků 

na internetu či frekvencí používání počítače vůbec a výsledky žáků v testech 

PISA 2003 v matematické a ve čtenářské gramotnosti totiž prokázaly, že 

především příliš časté používání počítačů vede k horším výsledkům zvláště ve 

čtenářské gramotnosti (ÚIV, 2005 in MŠMT, 2007). 
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2.3 Média ve vzdělávání 

Vývoj lidské civilizace je neustále doprovázen objevováním nových způsobů 

komunikace. Od prvopočátku v podobě mimoslovní komunikace pomocí gest 

přes následný verbální a písemný projev, který se neustále rozvíjel 

a přibýval s rozšiřující se slovní zásobou, se lidstvo v 19. a 20. století posunulo 

k telegrafu, telefonu, rozhlasu, televizi, magnetofonu či počítači. S objevováním 

nových forem komunikace a komunikačních prostředků se stále významněji mění 

také jej í charakter. Dnes j iž hovoříme především o masovém charakteru 

komunikace. Ži jeme ve světě médií, která zásadním způsobem ovlivňuje dnešní 

svět, moderní podobu ekonomiky, politiky, obchodu a samozřejmě také školství. 

Slovo médium má svůj původ v latině a můžeme je j přeložit jako prostředek, 

prostředníka či zprostředkující činitel - tedy to, co něco zprostředkovává 

a za j išťuje (Jirák, Kopplová, 2003). Pojem „média" v běžném životě chápeme 

především jako souhrnné označení technických prostředků, které jsou používány 

pro hromadnou komunikaci. V zásadě můžeme média dělit na tištěná (časopisy, 
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knihy, noviny) nebo elektronická (rozhlas, televize, magnetofon, CD/DVD 

přehrávač, film nebo počítačová síť). 

Jestliže v předcházejících stoletích byl vývoj médií pozvolný, s příchodem 

vynálezu drátové a později bezdrátové komunikace se rozmach masové 

komunikace především na počátku 20. století významně urychlil. Elektronická 

média s sebou přinesla mnoho pozitivních i negativních vlivů. Komunikace mezi 

lidmi se díky jejich existenci a neustálému zdokonalování mnohonásobně 

urychlila. Za pozitivní můžeme považovat rychlost či pohotovost přenosu 

informací, usnadňování komunikace, včetně interakce zahrnující prostor i čas. Za 

negativní stránky považujeme především možnost technických poruch, ale 

především pak zneužívání informací či jej ich poškozování prostřednictvím virů 

nebo krádeží. 

2.3.1 Tištěná média 

Klíčovým vynálezem pro počátek rozvoje mediálního průmyslu byl bezesporu 

Gutenbergův vynález knihtisku. Můžeme tak s j istou nadsázkou konstatovat, že 

začátek mediálního průmyslu má své kořeny v druhé polovině 15. století, kdy se 

pozvolna začíná rozvíjet komunikace na základě tištěných textů. Již začátkem 

roku 1480 můžeme najít tiskárny ve více než stovce předních evropských měst. 

Významná vydavatelská místa nalezneme především v Německu a Itálii, pozadu 

však nezůstávaly ani Francie, Anglie nebo Španělsko. 

V 16. století se důležitým nástrojem komunikace stalo vydávání pravidelných, 

periodických tiskovin, které s sebou přinášely zprávy. Počátky novin jsou 

datovány v prvních desetiletích 17. století, pro které j e charakteristická 

pravidelnost vydávání těchto tištěných médií. Zásadní rozvoj periodického tisku 

nastal v 18. století, především v Anglii. Tiskařský průmysl se díky vědeckému 

pokroku více a více industrializoval, což s sebou přineslo větší dostupnost novin 

a dalších periodik širšímu okruhu lidí. Rovněž se změnila i obsahová náplň 

a noviny se staly přitažlivější díky rozmanitosti informací, které poskytovaly. 

Zatímco v 17. a 18. století byly noviny určeny především pro omezenou, 
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vzdělanou a zámožnou veřejnost, v 19. a zvláště pak 20. století se vydavatelé již 

orientovali na co nejširší okruh obyvatel (Thompson, 2004). 

Rozvoj tištěných médií se promítl i do oblasti vzdělávání, a to jak v rovině 

formálního tak i neformálního vzdělávání. V 16. století se vyskytují již tisíce 

tištěných knih a neustále přibývalo lidí, kteří se chtěli naučit číst. Docházelo 

k velkému růstu městské populace a vzrůstala gramotnost , která exponenciálně 
rostla století za stoletím. Koncem 19. století již bez nadsázky můžeme hovořit 

o rozsáhlém průmyslovém odvětví, které sloužilo milionům lidí (McQuail, 2002). 

Knihy a posléze i noviny a další tištěná periodika se stala zdrojem vzdělanosti 

tehdejší civilizace. 

Nemalé procento tištěných knih představovaly učebnice. První český slabikář byl 

vydán již v roce 1547 (Walterová, 2004). Z hlediska komunikace, máme-li tím na 

mysli komunikaci pedagogickou, můžeme učebnici charakterizovat jako 

prostředek komunikace žáka (příp. i učitele) s učivem, a to prostředek 

komunikace zprostředkované (Kalous, Obst 2002). Učivo je v učebnicích 

seřazeno a koncipováno s ohledem na didaktický záměr autora. Tím se liší 

učebnice od dalších médií, které nejsou tvořeny jako výukové, ale mohou svým 

obsahem tak působit a najít své uplatnění ve vyučování. 

Učebnice lze považovat z historického hlediska za klasické médium, které se 

v uplynulých stoletích stalo zprostředkovatelem poznání pro miliardy obyvatel 

naší planety. K převratnému zlomu ve vývoji didaktických a pedagogických spisů 

zásadním způsobem přispěl Jan Amos Komenský. Především jeho druhé období 

života bylo zasvěceno této činnosti. Vydání latinsky psané Didactica Magna 

(Velká didaktika) v roce 1657 a učebnice latiny napsané moderní metodou Janua 

Lingarum Reserata (Brána jazykům otevřena) je proto považováno za základ pro 

moderní pojetí vyučování a staly se inspirací pro tisíce didaktiků při tvorbě 

vlastních učebnic. 

Z hlediska pohledu člověka 21. století je učebnice i nadále považována za 

důležité a klíčové médium ve vzdělávání. Jejím úkolem je nejen předat konkrétní 

učivo, ale zároveň pracovat s knihou jako informačním panelem. Významnou roli 
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v tomto procesu sehrává učitel, který především u dětí mladšího školního věku 

musí vytvářet správné návyky pro práci s učebnicí. Je proto důležité, s ohledem 

na cíle ve vyučování, utvářet u žáků dovednost pracovat s textem, např. naučit se 

číst s porozuměním, vypracovat si výpisky, reprodukovat přečtený text, 

samostudium, vyhledat zadané informace a zpracovat je. Učebnice má podobně 

jako výuka sama vyvolávat aktivitu žáka vedoucí k získání kognitivních cílů. 

V rámci výzkumu PISA, který se věnuje rovněž sledování čtenářské gramotnosti 

v členských zemích, dosahuje Česká republika, j iž tak trochu tradičně, v této 

oblasti nejhorších výsledků. Zatímco výsledky našich dětí ve věku 14 - 15 let 

v přírodních vědách a matematice lze označit za průměrné až nadprůměrné ve 

srovnání s ostatními členskými státy Organizace pro hospodářskou spolupráci 

a rozvoj (OECD) v oblasti čtenářské gramotnosti dosahujeme podprůměrného 

hodnocení. Česká republika obsadila 22. místo s průměrným výsledkem 483 

bodů. Nejlépe byli hodnoceni žáci v Korejské republic.e (556 bodů), následováni 

finskými studenty (547). Za alarmující lze považovat, že se u nás od roku 2000, 

kdy byl tento výzkum prováděn poprvé, nadále prohlubuje rozdíl ve výsledcích 

dobrých a slabých žáků. Tento trend je dobře vidět na níže uvedené tabulce ve 

výsledcích podle jednotlivých typů škol (ÚIV, 2007). 

Typ školy 2000 2003 2006 Typ školy 

Průměrný výsledek 

Základní škola 474 469 457 

Víceleté gymnázium 592 593 609 

Čtyřleté gymnázium 582 584 603 

SOŠ,SOU s maturitou 525 517 522 

SOŠ,SOU bez maturity 436 433 386 
v 

CR celkem 492 489 483 

Zdroj: ÚIV - Porovnání výsledků 2000,2003 a 2006 v CR (PISA 2006) 

Ve všech zemích OECD byly v oblasti čtenářské gramotnosti opět zj ištěny velké 

rozdíly mezi chlapci a dívkami ve prospěch dívek. Rozdíl mezi chlapci a dívkami 

v České republice přitom patří v zemích OECD k největším. Druhé způsobilosti , 
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na níž má být žák schopen vykázat základní čtenářské vědomosti a dovednosti 

potřebné pro porozumění textu a práci s ním, nedosahuje v zemích OECD 

v průměru pětina žáků. V České republice j e však takovýchto žáků celá čtvrtina 

(ÚIV, 2007). 

Tyto výsledky jen dokládají , že práce s učebnicí a vytváření potřebných 

dovedností pro práci s ní jako zdrojem informací a poznatků potřebných pro 

budoucí život, má své místo i v moderní škole v českých zemích na začátku 

21. století a j e nutné j im věnovat potřebnou pozornost. 

Důležitým zdrojem poznání pro děti jsou v dnešní době rovněž časopisy 

a noviny. Mají své poslání z hlediska náplně volného času a jako zdroj 

doplňujících informací k učivu ve škole. Cizojazyčné časopisy jsou významným 

pomocníkem při výuce cizích jazyků. Přesto j e čtení aktivita, která se pozvolna 

vytrácí z životního stylu dětí a mládeže. Polovina dětí ve věku 10 až 14 let, které 

se dívají na televizi více než tři hodiny denně, nečte vůbec, zatímco děti, které 

jsou pravidelnými čtenáři, volný čas téměř netráví sledováním televize 

(Walterová, 2004). 

2.3.2 Audiovizuální média 

Cesta od prvního záznamu v podobě reprodukovaného zvuku 

zprostředkovávaného orchestriony či mechanickými piany začátkem 2. poloviny 

19.století až k dnešním nejmodernějš ím zdrojům zvukových záznamů v podobě 

MP3 přehrávačů nebo iPodu byla v porovnání s vývojem tištěných médií 

mnohem kratší a více různorodá. Za zásadní objev můžeme považovat fonograf , 

sestrojený T. A. Edisonem roku 1877. Tento vynález se velmi rychle rozšířil 

a získal na oblibě. Ani ne deset let po tomto objevu byla patentována kruhová 

deska a v roce 1888 sestavil E. Berliner gramofon určený k reprodukci těchto 

desek. Tento vynález významně ovlivnil vzdělávání na všech typech škol 

a především u výchovných předmětů a cizích jazyků byl hojně do nástupu CD 

přehrávačů využíván. Podobný přínos z hlediska využitelnosti ve vzdělávání měl 
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i další vynález - magnetofon. Jeho význam byl však umocněn možností záznam 

nejen reprodukovat, ale i pořizovat (Josef, 1962). 

Konec druhé poloviny minulého století je v tomto směru mnohem dynamičtější. 

Zásadní změnu přinesl především nástup digitální techniky a přístrojů 

využívajících digitální přenos dat a záznam. S rozvojem počítačů se posunulo 

i využití audiovizuální techniky, která je postupně nahrazována právě počítači 

jako hypermédiálními či multimédiálními přístroji. Tento trend bude trvat ještě 

několik let. Dá se předpokládat, že počítače plně nahradí donedávna používané 

magnetofony, videorekordéry či televizi a budou vedle nových forem využívány 

jako multi/hypermediální přístroje podobným způsobem jako byly tyto přístroje 

jednotlivě. 

Moderních audiovizuálních prostředků by nemělo být využíváno ve vyučování za 

každou cenu jen proto, abychom vůbec v hodině pomůcku použili (Josef, 1962). 

První pokusy využití nových technických pomůcek ve školách se datují na konec 

50. let a začátek 60. let minulého století. Především hudební výchova, tělesná 

výchova nebo výuka cizích jazyků představují předměty, u kterých je využívání 

audio prostředků nejvyšší. Jejich použití se liší i s ohledem na stupně škol. Hojně 

jsou používány především v mateřských školách a na prvním stupni základních 

škol, kde vedle vzdělávací role mají i svou relaxační úlohu. Na druhém stupni 

základních škol a na středních školách pak převažuje jejich využívání především 

v hodinách cizích jazyků, ale například i literatury, zeměpisu nebo dějepisu. 

Zároveň s vydáváním speciálních edukativních pořadů na gramofonových 

deskách, magnetofonových páscích či později na magnetofonových kazetách 

měly své využití rovněž rozhlasové a televizní vzdělávací pořady. Jejich 

využitelnost byla sice závislá na době vysílání, ale možnost záznamu na 

magnetofon či později na video významně zvýšila jejich použitelnost při výuce. 

Československý rozhlas i televize dokonce zpracovávaly tematicky pořady 

v souladu s učebními osnovami a snažili se uvádět tyto pořady v době, kdy měla 

být tato témata probírána. Již v roce 1924, druhý rok po zahájení pravidelného 

vysílaní Radiojournalu, byly odvysílány první vzdělávací pořady. Jednalo se 

o přednášky, které v následujících letech až do konce 40. let tvořily pravidelnou 
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součást rozhlasového vysílání; ve třicátých letech tvořily přednášky až třetinu 

programu. Ve spolupráci s ministerstvem školství vznikla řada samostatných 

pořadů a cyklů s didaktickým zaměřením (např. Televizní vysílání pro školy, 

Vysílání pro školní fonotéky), které byly určeny pro žáky základních a středních 

škol (Maršík, 1995). 

Po roce 1990 však využívání rozhlasového a televizního vysílání ve vyučovacích 

hodinách významně pokleslo. Vliv na tento stav měly jednak změny ve 

společnosti, nástup nových médií, širší využívání počítačů a především pak 

nástup internetu jako zdroje informací a v současné době i pořadů využitelných 

ve vyučování. Od roku 1998 jsou zpřístupněny internetové stránky Český rozhlas 

Online, které představují jeden z nejkvalitnějších vzdělávacích portálů u nás, jenž 

má potenciál stát se významným pomocníkem pro učitele a žáky a mohl by být 

součástí školního vzdělávání díky své tématice a adresnosti pořadů určených 

školní populaci (Walterová, 2004). 

Samostatné postavení mezi audiovizuálními médii a jejich používání ve 

vzdělávání mají film a video. Především používání videokazet jako součásti 

vyučovací hodiny bylo velmi hojně využíváno od 2. poloviny 80. let minulého 

století. Za tímto účelem vznikly a byly v rámci tehdejších školských správ 

vybavovány specializované půjčovny edukativních pořadů. S jejich rozšiřováním 

významně stouply možnosti zprostředkování moderních vědeckých poznatků či 

přiblížení částí světa, jednotlivých světadílů a států, což do té doby bylo možné 

pouze v omezené podobě. 

Klíčovým předpokladem pro využívání médií, ať tištěných či audiovizuálních ve 

vzdělávání byla však vždy důkladná příprava pedagoga. Vždy platí, že nejdříve 

se musí učitel sám seznámit a posoudit využitelnost pořadu či zprávy v konkrétní 

hodině a vzhledem k probíranému učivu. Z četných poznatků bylo zjištěno, že po 

20 minutách přestává žák výuku zprostředkovanou televizí či videem sledovat 

a jeho pozornost klesá. Pro vlastní demonstraci je doba projekce delší než 

10 minut neúnosná. Divák a zvláště pak dítě si při delším sledování klade otázky, 

na které chce dostat odpověď. Nejvhodnější jsou proto sekvence v délce asi 5 až 

10 minut (Kulík, Neumann, Zeman, 1989). 
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Používání medií ve vzdělávání j e pro výše uvedené důvody důležitou a potřebnou 

součástí vyučování. Vždy j e však nutné skloubit jej ich použití s dalšími 

činnostmi a provázat s dalšími metodami a organizačními formami vyučování 

během hodiny, aby byla co nejvíce udržena pozornost dětí. Jako u všech 

technických pomůcek i nadměrné využívání televize či videa bylo vždy spíše na 

škodu věci a mohlo negativně ovlivnit dosažení požadovaných poznatků ve 

vyučovací hodině. 

2.3.3 Počítače jako základ pro využití hypermédií ve vzdělávání 

Komunikace dětí s počítačem má bezesporu své kladné i záporné stránky. 

Počítačové hry mohou v dětech vyvolávat potřebné návyky pro práci s počítačem 

a na druhou stranu v nich mohou zvyšovat agresivitu či zkreslené představy. 

Nicméně na začátku 21. století můžeme konstatovat, že dítě a počítač k sobě 

neodmyslitelně patří. Ve vyučování j e dokonce 'počítač mnohdy lepším 

„pedagogem" než učitel, protože může odbourávat stres, obavu z udělané chyby 

tím, že dává šanci pochybení ihned napravit, věc si znovu vyzkoušet 

a zdokonalit , což s sebou přináší významný vzdělávací prvek. Rovněž bylo 

prokázáno, že u hráčů počítačových her vzrůstá prostorová představivost, 

schopnost rozdělovat pozornost a další schopnosti měřitelné v neverbálních 

částech IQ testů (Šeďová, 2004). 

Propojení použití výpočetní techniky ve vzdělávání s kvalitním pedagogickým 

vedením učitele dělá z počítačů významnou součást moderní školy, bez které se 

v budoucnosti v žádném případě neobejdeme. S jistou nadsázkou můžeme říci, že 

na rozdíl od televize, videa či audionahrávek jsou počítače mnohem více 
» 

předurčeny k aktivnímu využívání ve vyučovací jednotce. 

Počítače se dostávají do výuky koncem 70. let minulého století; začátkem 80. let 

se na středních školách prvně objevují předměty jako výpočetní technika nebo 

programování, které reagovaly na trendy ve vědě a vývoji počítačů. Obecně 

můžeme oblast využití počítačů ve škole rozdělit do tří oblastí, a to počítač jako 

podpora práce učitele, počítač pro samostatnou práci studentů, počítač jako 
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podpora managementu školy. K dosažení nejvyšší efektivity by měly být na škole 

uplatňovány všechny tři oblasti ve vyvážené míře (Walterová, 2004). 

Z hlediska využití počítačů učitelem ve vyučování jsou možnosti pro pedagogy 

velmi široké, od přípravy vyučovací hodiny, stahování základních, potřebných či 

doplňujících informací přes zpracování testů, individuálního hodnocení žáků až 

po možnost zpracovat speciální výukový program. Záleží pouze na odvaze, 

znalostech či kreativitě učitele a také na vybavenosti školy pro používání 

počítačů ve výuce. Počítač je pro učitele pomocníkem jak při výkladu látky tak 

i při testování žáků. 

Včasné zavádění počítačů do výuky s sebou přináší eliminování obavy z jejich 

používání na straně dětí. Zpočátku se děti učí pracovat na počítači formou hry, 

což umožňuje vytvořit potřebné návyky a dovednosti pro jednoduché formy 

ovládání počítačů. Posléze jsou zaváděny výukové programy, s nimiž pracuje žák 

nebo které mají nahradit do jisté míry učitele. Takový program musí splňovat 

několik podmínek: předání informací (učiva) žákovi, kontrolu získané úrovně 

znalostí a následnou reakci na zpětnovazební informace (Novák, Slavík, 1997). 

Žáci základních škol se běžně učí pracovat s textovými editory, tabulkovými 

kalkulátory nebo prezenčními programy. Náležitá pozornost je věnována rovněž 

vyhledávání informací prostřednictvím internetu. Hojně jsou využívány ve 

vyučování rovněž encyklopedie, výkladové slovníky, ve školní praxi jsou 

k dispozici učebnice, v nichž jsou informace odpovídajícím způsobem didakticky 

zpracovány. 

S vývojem pomůcek se rozšiřují i možnosti pro pedagogy. Nově proto hovoříme 

o tzv. multimédiích nebo hypermédiích, které jsou technickými prostředky 

umožňujícími pracovat s více typy údajů - textem, obrazem, pohyblivými obrazy 

nebo zvukem. Projektová výuka na bázi počítačů umožňuje nebývalým způsobem 

rozvíjet kreativitu a samostatnost žáků a učit se komunikovat a pracovat v týmu. 

Takto koncipovaná výuka může umožnit i tak důležité interdisciplinární 

propojení výuky a koncepčně připravit projekt zahrnující více předmětů. Žáci 
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jsou přitom nuceni hledat informace či poznávat souvislosti mezi jednotl ivými 

předměty. 

Počítače jsou důležitým nástrojem pro optimální organizaci práce i pro 

management školy, a to nejen z hlediska řízení procesů spojených s vedením 

školy, ale i s ohledem na zpracovávání a systemizaci dat, komunikaci, pro 

oblast dalšího vzdělávání učitelů či v rámci public relations. Pro každou moderní 

školu j e informační systém nezbytností a jeho případné nedostatky vedou 

k problémům při řízení školy i prezentaci vůči veřejnosti. 

2.4 Psychologické aspekty vzdělávání v hypermediálním prostředí 

Zavádění počítačů v oblasti řízení vyvolalo řadu nových požadavků na stroje 

používané v automatizaci řízení, na jej ich spolehlivost, udržovatelnost 

a pohotovost. Na druhé straně zavádění počítačů vyvolalo nové požadavky také 

na člověka, na kterého se v této souvislosti měli dívat jako na mnohoúčelový 

systém, který má svou ohromnou adaptabilitu, flexibilitu, schopnost zvyšovat 

efektivitu své činnosti a rovněž učit se novým věcem. 

Dáme-li vedle sebe fungující počítač a fungujícího jedince a provedeme-li jej ich 

vzájemné porovnání, z j išťujeme že počítač má dobrou a obsáhlou paměť, je 

rychlý, dá se opravit a vyniká velmi vysokou spolehlivostí. Jeho nevýhodou jsou 

však jeho omezená kreativita a neschopnost adaptovat se, i když stále modernější 

počítače a umělá inteligence začínají i v těchto směrech přibližovat se více a více 

člověku. Naproti počítači stojí člověk, jehož paměťová kapacita j e 

mnohonásobně menší, který j e nepoměrně pomalejší, není schopen opakovat 

stejnou věc po sobě naprosto identickým způsobem, který j e však schopen 

počítač předčit vysokou mírou přizpůsobivosti a tvůrčími schopnostmi. 

Z psychologického hlediska rozl išujeme tři druhy vztahu člověk - počítač: 

• systémy, v nichž člověk řídí určitou činnost a rozhoduje, 

• systémy, v nichž počítač řídí určitou činnost, 

• systémy, zcela vylučující člověka (systémy řízené roboty). 
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Vzdělávání v hypermediálním prostředí klade na každého uživatele a jeho 

psychické schopnosti určité nároky, z nichž nejdůležitější a nejsilnější je 

schopnost přijímat a zpracovávat informace v modifikované podobě. Činnost 

člověka při přijímání informací má zřetelně poznávací charakter. Při příjmu 

a zpracování informace se zapojuje několik psychických vlastností, z nichž 

nejdůležitější je vnímání, které považujeme za velmi výkonný a technicky zatím 

nedostižný způsob filtrace vstupních informací. Člověk je při absorpčním procesu 

obklopen mnoha podněty, z nichž si však vybírá pouze některé. Selekce toho, co 

má být vnímáno, je důsledkem funkce pozornosti. Ta je u každého jedince 

rozdílná, z čehož vyplývá, že existují individuální rozdíly vnímání. 

Uchování vnímaných informací souvisí s další psychickou vlastností - pamětí, 

která je odrazem toho, co bylo dříve vnímáno a prožíváno. Lze ji označit jako 

zapamatování, jako uchování a vybavení informace. Z psychologického hlediska 

rozeznáváme různé druhy pamětí, které se ve svých různých formách realizují 

a aktivují při práci s hypermédii. Jednak je to paměť krátkodobá, operativní, 

která je při komunikaci s počítačem velmi důležitá. Uplatňuje se především při 

přijímání zpráv od přístroje a zároveň odráží i vlivy okolí při práci. Musíme si 

uvědomit, že pro tento druh paměti je velmi důležitá plynulost komunikace, jinak 

ztrácí schopnost koncentrace a vlivy okolí převládají. 

Paměť velmi úzce souvisí při zpracování informací s myšlením, které je spojeno 

s vnímáním a porozuměním situaci. Podstatným znakem myšlení je proces řešení 

problémů, tedy v podstatě vytváření a ověřování hypotéz. V procesu myšlení 

postupně dochází k pochopení a ujasnění úlohy a posléze ke zhodnocení situace. 

Na základě kvalifikace člověk analyzuje situaci a vede své myšlenkové úvahy 

k rozhodnutí. Právě v této situaci se člověk diametrálně liší od strojů při 

zpracování informací, a to především v dovednosti rozhodnout se v situacích, 

které mají různou míru nejistoty. 

V každé činnosti, kterou provádíme, tedy nejen při vzdělávání prostřednictvím 

hypermédii, se silně projevuje složka psychiky, které říkáme osobnost. Jde 

o psychologický pojem, která zahrnuje celek duševního života s různými jeho 

složkami a funkcemi. Osobnost má svojí strukturu, která je tvořena schopnostmi, 
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temperamentem, motivy a postoji. Z těchto určujících faktorů osobnosti zcela 

jednoznačně vyplývá, že tato vlastnost je opět silně individuální (Addock, 1973). 

Zavádění počítačů do všech forem lidské práce a od tohoto procesu se odvíjející 

změny způsobu vzdělávání s sebou přineslo i zcela nové nároky na vybavení lidí 

nejen z hlediska jej ich odborných a praktických znalostí, ale i nové nároky, které 

se odrážejí v psychické stránce jedince. Psychologické průzkumy opakovaně 

potvrdily, že schopnost učit se novým věcem je nepřímo úměrná věku člověku. 

Čím mladší člověk tím vyšší schopnost přijímat a upevnit si nové věci, nové 

postupy. Proto má zásadní význam začínat s využíváním hypermédií ve 

vzdělávání u dětí j iž v raném věku s vědomím zásady přiměřenosti . 

Jako přínosné lze proto považovat zapojovat práci s počítači a využívat 

hypermediální prostředí již při výuce dětí na prvním stupni základních škol. 

Hypermédia umožňují samostatnou práce žáků s vysokou mírou edukativní 

diferenciace; žáci řeší úkoly svým individuálním tempem, které není ovlivněno 

rychlostí řešení vrstevníků ve třídě. To je jeden z důležitých faktorů, které 

podporují zavádění alternativních forem práce s dětmi při vyučování umožňující 

účinnou a nenásilnou diferenciaci žáků v závislosti na je j ich znalosti, schopnosti 

a dovednosti . 

Výzkumy vlivu různých forem přítomnosti druhých lidí na výzkum jedince 

ukazují , že v určitých fázích osvojování si vědomostí, dovedností či návyků je 

optimální, pracuje-li jedinec samostatně. Značné pole možností zde poskytuje 

využití některých prostředků didaktické techniky (např. vyučovacích, 

procvičovacích nebo zkušebních strojů). Význam této organizační formy 

v systému vyučování není rozhodně zanedbatelný (Helus, 1979). 

2.5 Pedagogické aspekty vzdělávání v hypermediálním prostředí 

Vedle psychologických faktorů vznikajících při práci s počítačem a v souvislosti 

se vzděláváním v hypermediálním prostředí, jenž ovlivňují člověka z hlediska 

jeho psychiky, jsou neméně důležité také pedagogické aspekty. Moderní 

36 



společnost staví na lidském faktoru stejně jako na co nejširším využití umělé 

inteligence, počítačů či robotů, což způsobuje, že intenzifikace procesů, která je 

základní podmínkou pro další sociálně ekonomický rozvoj, se logicky promítá 

také do výchovy a vzdělávání. Pedagogické důvody nás vedou k výraznějšímu 

využívání didaktické techniky při prezentaci učiva, a zvláště pak při řešení 

rozporů mezi náročnými požadavky na výchovu a vzdělávání a současnými, 

mnohdy omezenými časovými možnostmi jejich realizace. 

Na základě řady praktických zkušeností, ale především i dlouholeté teoretické 

práce v oblasti konstrukce a nasazení vyučovacích automatů v situacích řízeného 

lidského učení je navrhován jako určitý metodologický nástroj pro řešení 

pedagogických kritérií práce s počítači následující přístup: 

• většina rozumných úvah, zkoumajících objektivními metodami otázku, 

jak zvýšit účinnost pedagogického působení, nakonec vyúsťuje 

v kombinování základní triády, 

• kdykoli se zabýváme vědomě (vědecky, v experimentu) nebo 

instinktivně v praxi situacemi, kdy se chceme pokusit o účinné řízení 

lidského učení a poznávání, přistupujeme k tomu - ať chceme nebo 

nechceme - s nějakou představou o tom, jak takový proces bude vypadat 

a probíhat; odborně tento proces můžeme nazvat tak, že vycházíme 

z nějakého modelu učení, tj. z představy o zákonitostech, principech, 

mechanismech, které jsou pro daný jev, který chceme řídit, platné 

(Kulič, 1984). 

i 
Na základě těchto představ o zákonitostech řízeného jevu a procesu vytváříme 

didaktické představy o tom, jak bude vhodné a potřebné daný jev a proces řídit, 

jakým způsobem organizovat jejich podmínky - tedy to co lze pracovně nazvat 

modelem řízení učení. V určitých obecných, i když konkrétně zaměřených 

představách, tak hovoříme o projektu vyučování, o tzv. psychodidaktických 

soustavách. Nicméně z hlediska obecnější zákonitosti a jako rozhodující faktor 

z pedagogického hlediska vždy zůstává živý člověk a reálný průběh jeho učení. 
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Z hlediska situací řízeného učení hovoříme o třech základních úrovních: 

psychologickém modelu (plán) učení; modelu řízení učení (projekt vyučování); 

reálném procesu učení a poznávání. Podmínkou účinného učení a vyučování je, 

aby všechny tři naznačené úrovně co nejvíce vzájemně korespondovaly a byl 

naplněn požadavek jejich vzájemné konzistence. Objektivované řízení učení, 

zprostředkované materiálními prostředky (didaktickými programovými texty 

nebo technickými vyučovacími systémy) může člověka vést k osvojování si 

vědomostí a dovedností, tedy vzdělávat. Na druhou stranu pouze v omezené míře 

může, nebo dokonce vůbec nedokáže působit na formování jeho osobnosti, na 

vytváření postojů a soustavy hodnot, tedy vychovávat (Kulic, 1984). 

Především závěr posledního odstavce musí vést pedagogické odborníky a učitele 

ke značné obezřetnosti při používání hypermédiálního prostředí ve vyučování. 

Jeho zavádění do výchovně vzdělávacího procesu má své mantinely, které 

jednoznačně, přes zvýšené používání informačních a komunikačních technologií 

a moderní didaktické techniky do běžných hodin na základních školách, upevňují 

pozici učitele v moderním vyučování 21.století. České školství bylo, mnohdy 

právem, kritizováno za převládající frontální formy vyučování. Mladá generace 

pedagogů díky změnám v pregraduálním vzděláváním, které realizovaly ve 

vzdělávacích programech pro přípravu budoucích učitelů pedagogické fakulty, 

vnesla do českých základních škol v tomto směru mnoho nových prvků a díky 

nabídce programů dalšího vzdělávání pro učitele jsou změny patrné i v širším 

měřítku. 

Hypermédia mohou pasivní formu výuky spočívající převážně ve slovním 

vyjadřování učitele obohatit, např. o prvek vhodného obrazového znázornění, 

zejména pohybem a barvou a ovlivnit tak průběh vyučování příznivým směrem. 

Výborných výsledků dosahují žáci při používání nejdokonalejších didaktických 

výukových prostředků na bázi hypermédií, které slouží k osvojení vědomostí 

stejně jako trenažérů určených k osvojování psychomotorických dovedností. 

Vyšší účinnost předávání poznatků při vzdělávání v hypermediálním prostředí je 

dána především systémovou změnou ve způsobu transferu poznatků a vědomostí. 

Zatímco učitelé v rámci svého výkladu předávají jednu informaci za druhou, aniž 
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by mohli provést či prováděli okamžitou zpětnou kontrolu stupně pochopení 

vykládané látky u žáků; při vyučování v hypermediálním prostředí vycházíme 

především ze zásad programového učení, kde po sdělení informace nenásleduje 

informace další, ale kontrolní otázka, kterou učitel zprostředkovaně pomocí 

počítače zjišťuje stupeň pochopení vysvětlované látky. Teprve správná odpověd1 

na položenou otázku, což je důkazem pochopení vysvětlované problematiky, 

umožňuje podat dítěti další informaci. Toto samozřejmě neplatí v absolutním 

měřítku, neboť špatná odpověď ještě nemusí znamenat nepochopení vykládaného 

jevu, ale může být odrazem souboru jiných faktorů, které se realizují při práci s 

hypermédii ve vyučovací hodině. Zde variabilnost, kreativita či schopnost rozlišit 

vzniklé okolnosti špatné odpovědi počítačům (zatím) na rozdíl od pedagogů 

chybí. 

Shrneme-li přínosy vzdělávání v hypermediálním prostředí z pedagogického 

hlediska, můžeme konstatovat následující: 

• hypermédia představují vhodný technický didaktický prostředek 

využitelný ve vyučování; pro současné děti na základních i středních 

školách jsou počítače zcela součástí jejich běžného života, komunikace 

jejich prostřednictvím a vzdělávání v hypermediálním prostředí je pro tuto 

věkovou skupinu přirozené, 

• využívání hypermédii ve vyučování od prvního stupně základních škol je 

vzhledem k celkovému vývoji informační společnost přínosné a žádoucí, 

• výuka s pomocí počítačů a prostřednictvím hypermédii významně 
i 

překračuje dosavadní možnosti tradičních forem výuky, především 

z hlediska rozsahu a pohotovosti informací, průběhu a výsledků učení, 

• hypermédia umožňují významně zvýšit počet interakcí učitel - žák během 

vyučovací hodiny, učitelům přinášejí možnost rychlého zpětnovazebního 

vyhodnocení stupně pochopení vykládané látky, 
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• vzdělávání v hypermediálním prostředí zvyšuje aktivitu žáků a jejich 

zapojení do procesu učení během vyučovací jednotky; 

• výukový dialog s počítačem při vzdělávání v hypermediálním prostředí 

trvá zpravidla několik desítek minut, tím se mnohonásobně zvyšuje přímé 

vyjadřování žáků během vyučovací hodiny, při klasickém způsobu výuky 

tvoří přímé vyjadřování jedince při jedné vyučovací hodině řádově 

vteřiny, v nejlepších případech minuty. 

Zavádění hypermediálního prostředí do výuky má své opodstatnění z hlediska 

zatížení učitele a možnosti jeho co nejkvalitnějšího pedagogického působení, 

které umožňuje díky počítačům poskytovat individuální pomoc těm žákům, kteří 

ji potřebují či vyžadují. Tím se ve vyučování otevírají možnosti diferencovaného 

přístupu k jednotlivcům podle jejich individuálních možností. 

Přínosy vzdělávání v hypermediálním prostředí spatřujeme i na straně žáků. 

Slabší děti jsou motivovány tím, že postupují svým tempem a mají více času na 

pochopení učiva. Naproti tomu schopní, talentovaní žáci nejsou nuceni opět 

poslouchat jim známé poznatky a mohou postupovat v probírané látce mnohem 

rychleji. 

Pedagogický přínos vzdělávání v hypermediálním prostředí j e z hlediska učitele 

rovněž v oblasti diagnostické a kontrolní. Počítače nemalou měrou podporují 

rozvoj tvořivého myšlení a kreativitu dětí. Samozřejmou součástí míry úspěšnosti 

výuky s pomocí hypermédií jsou kvalitní edukativní a další programy využitelné 

ve vyučovací jednotce a s nimi související nabídka kvalitních programů v oblasti 

dalšího vzdělávání učitelů. 
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3 Didaktické možnosti hypermédiálního prostředí ve vzdělávání 

Významným činitelem, který na přelomu tisíciletí ovlivňuje život lidí 

i civilizační proměny dosud nevídaným způsobem, je celosvětový a všude 

přítomný nástup informačních a komunikačních technologií. Jak Helus uvádí: 

„.. .provází jej fascinace informacemi, umožňujícími následné regulace fungování 

systémů technických, ekonomických, společenských, se vstupy do stále dalších 

a vzdálenějších oblastí. Logisticky optimální zabezpečování provozů je jedním 

z nejaktuálnějších témat dneška a zítřka. Tomu zcela zákonitě odpovídá i jedno 

z nejpoužívanějších sebepojmenování této doby jako společnosti informační. . ." 

(Z. Helus, 2007, s. 3). 

Jako prvořadý úkol vzdělávání na začátku tohoto století je ochrana lidí před 

šokem z budoucnosti a primárním cílem musí být zvýšení adaptivní schopnosti 

jednotlivce - aby se snadno a rychle přizpůsoboval neustálým změnám. Dnešní 

žák tak, nejen že by měl pochopit minulost svých předků a umět z ní dovodit 

závěry potřebné pro svůj budoucí život, ale musí se vedle života v přítomnosti 

naučit rovněž předvídat směry vývoje a tempo změn. 

Proto vedle vlivu informační společnosti, kde dominují informace s nutností 

jejich třídění, vyhodnocování a zpracovávání, je nutné klást důraz rovněž na 

vědění. K tomuto Helus uvádí: „Informace jsou podkladem vědění, které ale není 

jejich pouhou sumou. A také není toliko něčím v mysli člověka, ale nachází se 

v systémových vazbách, které charakterizuje kultivace pěti klíčových 

vědomostních procesů: učení, produkce vědění, rozšiřování vědění, aplikace 

vědění a management vědění" (Z. Helus, 2007, s. 4). 

\ 

Podobně jako Helus se tématem společnost informační versus společnost vědění 

zabývá také Petrusek: „Informační společnost je osobitým druhem společnosti, 

která pracuje s informacemi, protože všechny historicky známé společnosti přece 

samozřejmě s věděním i informacemi (byť jednodušeji technologicky 

transmitovanými) pracovaly. Informační svébytnost, specifikum či osobitost 

společnosti, v níž žijeme, lze pak shrnout do vybraných závěrů: 
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a) Množství, uspořádání a uložení informací je historicky bezprecedentní; 

společnost nikdy nedisponovala takovým množstvím a neprodukovala takové 

množství informací jako společnost naše. 

b) Informační systémy vstupují do všech oblastí společenského života. 

Informační společnost je ovládána ekonomickým a žádným jiným 

subsystémem a jemu je dominantně podřízena. 

c) Ačkoliv informace interpenetrují do všech oblastí sociálního života, jsou 

nerovnoměrně rozloženy v tom smyslu, že jsou nerovně přístupné - existují 

totiž velké skupiny populace, které s informačními systémy pracují a budou 

vždy pracovat jen na nejnižší úrovni, což se nutně projeví v zásadní změně 

sociální struktury. 

d) Nová informační společnost zásadně mění interakční systémy mezi lidmi -

omezuje se přímý kontakt mezi lidmi, který je nahrazen zprostředkovanou 

technickou a mediální interakcí" (M. Petrusek, 2007, s. 6). 

Tento f i lozofický pohled na dnešní dobu má své přímé souvislosti a dopady do 

oblasti vzdělávání. Díky moderním technologií se nejen zcela mění vzdělávací 

prostředí a styl výuky, ale i přístup k informací a tím i vědění samotnému. 

Informační a komunikační technologie ovlivňují didaktiku jednotl ivých 

vzdělávacích předmětů. 

Informační a komunikační technologie můžeme do vyučování integrovat několika 

možnými formami: 

• jako součást a předmět studia do obsahu některého z vyučovacích 

předmětů, 

• jako nástroj k řešení úloh a problémů a k tvůrčí práci ve výuce 

(jednotlivých nebo vybraných) školních vyučovacích předmětů, 

• k vytvoření edukačního prostředí, v němž probíhá výuka a uskutečňují se 

aktivity jej ich účastníků (Černochová, 2003). 

Díky rozvoji informačních a komunikačních technologií a je j ich značnému 

využívání ve vzdělávání se změnilo i využití didaktických prostředků a rozšířily 

se možnosti je j ich praktické aplikace ve výchovně vzdělávacím procesu. Za 

didaktický prostředek můžeme označit vše, co nám napomáhá k dosažení cílů ve 
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vyučovacím procesu, z těchto cílů vychází a je jimi do značné míry 

determinováno. V tomto směru můžeme vedle prvků materiálně technické 

základny výuky považovat za didaktické prostředky i metody a formy vyučování 

a učení, didaktické zásady, verbální i nonverbální komunikační prostředky 

učitele a žáka, jejich dovednosti a vědomosti stejně jako obsah vyučovacího 

procesu, který je jednak prostředkem vytváření vědomostí, dovedností a návyků, 

a jednak také prostředkem rozvoje schopností a utváření vlastností žáků 

(Rambousek, 1989). 

Ve vzdělávání mají své pevné místo také učební pomůcky, které jsou pedagogy 

i žáky velmi pozitivně přijímány. Mají své specifické vlastnosti, které určují 

jejich využití ve vyučovací jednotce. O vhodnosti jejich aplikace rozhoduje učitel 

na základě předcházejícího posouzení úrovně vzdělání, podmínek vzdělávání či 

sociálního prostředí, ve kterém výuka probíhá. 

Rozvoj výpočetní techniky a počítačů v posledních dvaceti letech zcela změnil 

možnosti využívání moderních technických prostředků ve školách. Zvyšování 

kapacity pevných disků a rychlosti přenosu dat umožnilo integrovat různá média 

do jednoho počítače. Tento vývoj byl důležitým předpokladem pro vznik 

multimediálních aplikací, jako jsou např. atlasy, slovníky, encyklopedie. 

K počítačům můžeme připojit další média, která byla dříve izolována a nebyla 

s výpočetní technikou kompatibilní. 

Zároveň s možnostmi hardwaru se zcela změnily také softwarové produkty 

a podoba internetu. Na jedné straně tak hovoříme o integraci a na druhé straně 

moderní počítače mohou izolovat jednotlivé činnosti během vyučování, ještě více 

diferencovat vyučovací metody a vykládanou látku s ohledem na skutečné 

potřeby dětí. 

Za materiálně technické didaktické prostředky tak považujeme takové didaktické 

prostředky, které jsou materiální povahy, slouží k didaktickým účelům 

a působí ve spojení s obsahem nebo metodami a formami ve směru k dosažení 

cílů vyučovacího procesu. Učební pomůcky obsah výuky určitým způsobem 

prezentují, zpřístupňují nebo interpretují v rámci auditivní, vizuální nebo 
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audiovizuální prezentace v praktické činnosti žáků prostřednictvím materiálních 

operací s nimi. Hovoříme pak o předmětech, které zprostředkovávají nebo 

napodobují realitu a napomáhají tak větší názornosti a usnadnění výuky (Průcha, 

2004). 

Používání učebních pomůcek ve vyučovací jednotce má své opodstatnění 

především z hlediska potřeby vytvořit podmínky pro zintenzívnění vnímání 

vykládané látky a s ohledem na potřebu zapojit do procesu učení co největší 

počet receptorů, a to především zrakových a sluchových. Ostatní materiální 

didaktické pomůcky se k obsahu nevztahují přímo, ale pouze zprostředkovaně, 

tj. za pomocí pomůcek, metod a forem práce, jejichž realizaci a působení 

umožňují nebo obohacují a racionalizují (Rambousek, 1989). 

Z uvedených definic a vysvětlení pojmů je patrné, že učební pomůcky jsou 

specifickou součástí materiálních didaktických prostředků. Učební pomůcky se 

od didaktické techniky liší především úzkým provázáním vztahu a obsahu výuky. 

Jejich vymezení má tak velmi blízko k hypermédiím. Od didaktické techniky se 

pomůcky také odlišují mírou své didaktické významnosti. Ve vyučovací hodině 

učební pomůcky ovlivňují žáka při učební činnosti ve shodě se stanovenými cíli 

přímo díky svým didaktickým funkcím, čímž se právě odlišují od nepřímého, 

zprostředkovaného působení technického prostředku. 

Hypermédia představují moderní učební pomůcku. Za hypermédium považujeme 

dokument, který obsahuje kromě odkazů na j iné texty i spojení na jiné formy 

informace - na obrazy, zvuky, animace. Nejběžnčjším příkladem hypermédií jsou 

různé interaktivní encyklopedie na CD-ROM nebo na internetu. Pro hypermédia 

je charakteristické, stejně jako pro hypertext, že jsou to systémy řízené počítačem 

a nabízející interaktivní přístup ze strany uživatele. Jejich využití ve vzdělávání 

je velmi časté a v mnoha směrech substituuje dřívější tištěné učebnice 

a publikace. Pro žáky jsou důležitým zdrojem informací, které jsou tříděny 

zpravidla ve formě nelineárního textu na bázi hypertextu a se kterým mohou žáci 

dále pracovat. Hypermédia lze i vytvářet, i když na rozdíl od hypertextu je jejich 

příprava a tvorba časově náročnější. 
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Počítače a počítačová komunikace jsou v současnosti nejdokonalejšími 

technickými prostředky didaktické techniky. Jejich prostřednictvím a za pomoci 

hypermédií lze zajistit masovou výuku tisíců simultánně vyučovaných osob 

a distanční výuku, kdy vzdálenost mezi pedagogem a žákem nehraje vůbec 

žádnou roli (Nikl, 2001). Počítače a výukové programy díky velmi sofistikované 

struktuře mohou odstranit z vyučování mechanické a neplodné operace. Tím 

vytváří dobré předpoklady, aby se člověk podle daných potřeb učil velmi 

efektivně a dosahoval co nejvyšších výkonů. 

Moderní technické prostředky a hypermédia mohou osvobodit učitele od 

rutinních výukových operací a postupů při výuce a vytvořit mu tak potřebný 

prostor pro jej í další zkvalitňování. Na druhou stranu mohou však učitele zcela 

pohltit. Efektivitu vzdělávání pomocí hypermédií tak mohou zajistit jen kvalitní 

výukové prostředky v rukou vzdělaného a kvalitního učitele, tj. učitele 

motivovaného, na práci s nimi připraveného, který má možnost využít moderní 

didaktické prostředky. Hypermédia mají důležité postavení mezi učebními 

pomůckami budoucnosti . 

Hypermédia stejně jako informační technologie nabízejí učiteli plnit jeho funkce 

lépe, systematičtěji a komplexněji , v některých případech dokonce mohou ve 

velkém rozsahu učitele významným způsobem zastoupit či nahradit, čímž 

vytvářejí pro učitele významný prostor pro jeho j iné činnosti a otevírají možnost 

aplikovat j iné modely výuky. Účastníkům výuky otevírají informační 

a komunikační technologie širší edukační informačně-komunikační časoprostor 

(Černochová, 2003). 

» 

3.1 Hypermediální prostředí na internetu 

Internet jako moderní médium slouží především k přenosu a získávání informací 

mezi počítači a j e nejvyspělejším komunikačním nástrojem, jehož organizační 

struktura j e založena na myšlence celosvětově volně vytvářené sítě bez zásadního 

hierarchického řešení a centra. Z tohoto hlediska internet představuje zásadní 

nástroj pro vzdělávání v hypermediálním prostředí. 
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Za počátky internetu je podle mnoha expertů považována pokusnou síť 

amerických univerzit ARPANET, která vznikla v roce 1969. V průběhu 70. let 

byl zpracován B. Kahnem a V.G. Cerfem provozní jazyk a režim, který nesl 

označení TCP/IP. Po počátečním nekomerčním provozu sítě ARPANET, který 

byl dále rozvíjen pouze v akademickém prostředí, přinesla změnu 80. léta, kdy se 

jako prostředek komunikace otevřel široké veřejnosti a vznikl komerční NSFNET 

a následně Tim Barnes-Lee přišel s dodnes platným systémem World Wide Web 

(www). 

Na přelomu 80. a 90. let došlo k postupnému posilování komerční sítě pod 

názvem INTERNET. V současné době má k internetu přístup více než miliarda 

obyvatel planety, v roce 2002 bylo udáváno číslo 620 milionů obyvatel. Internet 

se šíří 3x rychleji než kdysi televize a dokonce lOx rychleji než předtím rozhlas 

(Musil, 2003). Česká republika se k internetu připojila po změně politického 

režimu dne 13.2. 1992 a počalo se s vytvářením české akademické sítě CESNET, 

která byla součástí internetu (Rambousek, 2003). 

Internet byl vytvořen původně pro výměnu a sdílení informací. S jeho rozvojem 

přibyly další funkce, které dnes internet plní. Vedle poskytování informací je 

internet zároveň zdrojem zábavy, vzdělání, výchovy, propagace výrobků -

reklamy, prodeje zboží či poskytování služeb. Jeho obliba neustále narůstá, 

především díky stále širšímu využití. Vedle pozitivních stránek má i jistá 

negativa. Po formální stránce je mu vyčítána jistá nepřehlednost informací či 

jejich kvalita. Na internetu nalezneme špičkové výsledky vědeckého bádání 

i naprosté banality, desinformace či nabádání k trestné činnosti. Zvláště pro 

mladou generaci s sebou internet přináší jistou míru rizik v podobě závadných 

informací nebo možného zneužívání dětí a dalších rizik pro jejich zdravý vývoj. 

Na internetu nalezneme webové aplikace v podobě encyklopedií, slovníků, 

atlasů, které jsou využitelné ve vzdělávání v hypermediálním prostředí. Značnou 

oblibu si získaly také tzv. blogy, které mohou být velmi dobrým vzdělávacím 

médiem a v rámci kterých lze vytvořit za tímto účelem tématicky zaměřené 
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diskusní jednotky pro potřebu jednoho vzdělávacího předmětu či za účelem 

probírání samotného tématu. 

Při vzdělávání v hypermediálním prostředí učitel používá internet, aby zajistil 

selekci informací a posoudil jejich využitelnosti pro výuku s ohledem na 

různorodost a kvalitu informací. Jeho aplikace ve vyučovací jednotce je 

v moderním vyučování na jednu stranu žádoucí a přínosná, ale na druhou stranu 

klade nemalé nároky na učitele i žáky z hlediska koncepce a přípravy hodiny. 

Není těžké zadat do vyhledávače slovo a žáci se přenesou zcela mimo původní 

záměr vyučujícího. Je proto při používání internetu ve vyučovací hodině vedle 

jisté samostatnosti koncipovat výuku tak, aby byla do jisté míry řízenou formou 

vyučování. 

Z mnoha setkání s učiteli na různých typech škol víme, že se žáci při zadání 

konkrétního tématu snaží v první fázi zpravidla vyhledat potřebnou informaci na 

internetu. Následně přinášejí do výuky řadu informací a podnětů, které však 

velmi často netřídí či ani nepřečtou. Vyučující je pak „zavalen" stohy vytištěných 

materiálů, dokumentů různého druhu, kvality a vypovídající hodnoty, které jsou 

ve výuce zcela či téměř nepoužitelné. Proto je nutné precizní zadání úkolu či 

tématu nejen po obsahové i formální stránce. 

Žáci musí být poučováni, že ne všechny informace, které jsou na internetu 

prezentovány, jsou kvalitní, validní či dokonce věrohodné a správné. Součástí 

využívání internetu ve vzdělávání je vedle získávání informací také jejich 

hodnocení a posuzování jejich využitelnosti s ohledem na původní záměr. 

V tomto ohledu je úloha moderního učitele 21. století klíčová stejně jako je 

jednou z klíčových kompetencí člověka práce s informacemi, schopnost jejich 

vyhodnocování a následného použití. Je proto nutné učit žáky vyhledávat 

informace na seriózních vědeckých a dalších věrohodných stránkách. Důležité j e 

rovněž zdůrazňovat nutnost komparace informací z různých zdrojů (nejen 

z internetu, ale i z encyklopedií, učebnic, slovníků apod.). Tím získávají žáci 

dostatek informací z různých zdrojů a měli by být schopni vytřídit data podle 

hlediska jejich korektnosti. 
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Vedle získávání informací a poznatků přináší internet při vzdělávání 

v hypermediálním prostředí možnost nového pojetí organizace vzdělávací 

jednotky. Přes veškeré vzdělávací reformy, ať kurikulární či systémové, je pro 

českou školu i nadále typické spíše instruktivní pojetí výuky. Učitel, který chce 

zavádět konstruktivistický způsob využití internetu, může narazit na jisté 

překážky. 

Mnoho žáků, s ohledem na převažující tradiční pojetí výučování zaměřené spíše 

pasivně, může po několika nevydařených pokusech najít požadované informace 

své snažení vzdát. Tato skutečnost však nesmí a nemůže učitele odradit. I přes 

počáteční nezdary by neměl učitel své úsilí v žádném případě vzdát a zapojovat 

práci s internetem do všech předmětů, kde je to vhodné, obohacující a především 

pak rozvíjející dovednosti a schopnosti dětí. Za tímto účelem je vhodné používat 

interaktivnější a tvořivější formy práce s internetem, jako je např. tvorba 

vlastních webových stránek nebo již zmíněné blogy. 

Internet může být i vhodným prostředkem pro propojovaní školy s veřejností. 

Dnes je zcela běžné, že školy mají své vlastní webové stránky, na kterých 

prezentují svojí činnost, snaží se oslovit potenciální zájemce o studium, což je 

v případě středních škol vzhledem k současnému negativnímu demografickému 

vývoji u věkové skupiny 6ti až 16ti letých dětí dokonce nutností. Rodiče tak 

mohou lépe sledovat dění ve škole. Díky moderním technologiím nebo webovým 

kamerám mohou rodiče dokonce sledovat ukázkové vyučovací hodiny přes 

internet. Možnost spolupodílet se na tvorbě webových stránek školy či prezentace 

činnosti a života třídy vtahuje žáky mnohem více do školního života a upevňuje 

v nich pocit spolupodílení se na rozhodujících věcech a vytváří pocit větší 

sounáležitosti se školou, internet tak není pouze technickým prostředkem, a l e j e i 

výrazem moderního životního stylu informační společnosti. 

Vedle vlastních webových stránek představují vhodnou didaktickou pomůcku 

také výukové www stránky, za které považujeme takové stránky, které byly 

vytvořeny s úmyslem někoho něčemu naučit, či přiblížit nebo vysvětlit danou 

problematiku. Mezi výukové www stránky také můžeme zařadit prosté přepisy 

učebních textů, multimediální prezentace a výklad jevů například z oblasti 
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přírodních věd nebo virtuální laboratoře. Tyto stránky jsou nejčastěji zpracovány 

hypertextovou formou, která j e v tomto ohledu optimálním didaktickým 

výkladovým nástrojem a rovněž velmi pozitivně ovlivňují motivaci žáků. 

Nejčastěji se jedná o motivaci prostřednictvím sdělovaného obsahu, kdy je 

využíváno k prezentaci zvláštních motivačních nástrojů, které sledují zvyšování 

motivace žáků k hlubšímu zamyšlení nad vykládanou nebo procvičovanou látkou, 

aktivizaci a probuzení zájmu a pozornosti a snaha přesvědčit o smysluplnosti 

a důležitosti práce, která bude následovat a celkově tím tak navodit pozitivní 

vztah k učení (Procházka, 2005). Za neméně podstatné lze považovat i možnost 

prezentace studijních výsledků žáků na webu a sdílení poznatků s dalšími žáky 

a studenty. 

Síla internetu spočívá v jeho unif ikované globální informační a komunikační 

infrastruktuře, která slouží jako jednotná platforma pro řadu služeb 

zabezpečujících přístup k informačním bázím, služeb orientovaným na blokové 

nebo trvalé vysílání informací a služeb zajišťujících interaktivní komunikaci 

(Rambousek, 2005). Permanentní technický a obsahový rozvoj internetu, zejména 

v oblasti telekomunikačních služeb a rozhlasového nebo televizního vysílání, 

podpořený zvyšováním přenosových rychlostí a neustálým zlepšování 

dostupnosti pro široké masy lidí vede k využívání této technologie i v oblasti 

edukačních aktivit. 

3.2 Hypertext 

Text j e při komunikaci mezi lidmi nejpoužívanějším nositelem myšlenek a není 

podstatné, zda máme na mysli projev mluvený či psaný. Chceme-li něco sdělit 

druhé osobě, činíme tak, že naše myšlenky, pojmy a ideje spojené v naší mysli 

určitými vztahy, převedeme do podoby lineárního textu, který j e př í jemcem 

absorbován a t ransformován do podoby nelineární, ve které j e obsah myšlenek 

lépe vnímán a pochopen. 

Hypertext j e definován jako nehierarchický, nelineární text, který j e rozdělen na 

různé úseky nazývané uzly, které jsou propojeny odkazy (Fialová, 1993). 
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Z hlediska elektronických médií hypertext představuje typ interaktivní funkce, 

která slouží k on-line navigaci. Jednotlivé odkazy umožňují uživateli vybrat 

a zobrazit příbuzné informace nebo třeba připojit různá multumédia. Jeho 

předností je, že si cestu uživatel volí sám. 

V roce 1945 vytvořil Venar Bush za účelem spojení různých informací pro 

potřeby vědců systém Nemez, který je dnes považován za první pokus 

o nelineární uspořádání textu. Poprvé se s pojmem hypertext setkáváme 

v polovině 60. let minulého století, kdy je j použil Ted Nelson při realizaci 

projektu Xanadu, v němž vycházel z myšlenky, že v budoucnu by měly být 

všechny vědomosti lidstva uloženy pohromadě a vše by mělo být navzájem 

provázáno. Tento námět v době svého vzniku byl přijímán odbornou veřejností 

spíše jako námět na sci-fi román, ale technický pokrok, který lidstvo do té doby 

v oblasti výpočetní techniky udělalo pouze potvrdil smysluplnost a genialitu této 

myšlenky (Fialová, 1993). 

V průběhu 80. let minulého století zaznamenaly programy pracující na bázi 

hypertextu velký rozmach. Důvody pro jejich široké využití spočívají především 

v jejich srozumitelnosti a praktičnosti. Lidé více a více vnímali počítač jako 

nástroj, který je schopen kromě čísel zpracovávat také symboly, slova 

a myšlenky. A to je právě oblast, pro kterou je hypertext určen především a kde 

může získat výrazné uplatnění. V zájmu obohacení a větší názornosti byl 

nelineární text postupně doplňován graficky či animací, zvukovými efekty, 

vnějšími programy, videosekvencemi, pak již začínáme hovořit o hypermédiích. 

Elektronické aplikace tak posunuly hypertext k hypermédiím, které začleňují 

prvky multimédií. 
\ 

Hypertextové systémy nabídly zcela nové možnosti využití počítačů v oblasti 

vzdělávání. Umožňují dynamicky zobrazovat nelineární text, což představuje 

zkrácení a zjednodušení vnímání, chápaní a komunikace. V hypertextu jsou 

informace nepravidelně strukturovány a podle významu rozčleňovány do modulů. 

Obsahem jednoho modulu je zpravidla kompaktní myšlenka nebo výklad určitého 

pojmu. Jednotlivé moduly, bloky hypertextové sítě, jsou vzájemně provázány 

a tvoří jakousi pomyslnou síť. Konkrétně to vypadá tak, že na obrazovce vidíme 
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obsah určitého bloku včetně odkazů (odkazových slov) k jiným modulům, které 

s vykládanou problematikou souvisí. Z nich může uživatel vybrat ten, který jej 

v daném okamžiku nejvíce zajímá. Po stisknutí příslušného tlačítka se poté na 

obrazovce objeví blok, který byl zvolen a celý cyklus se opakuje. Tento způsob 

předávání informací umožňuje lépe chápat hierarchii pojmů. 

V případě vzdělávacích programů vystavěných na bázi hypertextu si tímto 

způsobem lze lépe probíranou látku osvojit. Hypertextové schéma se jeví zvláště 

výhodné u dětí, kterým přenos poznatků z lineární textu do kognitivní struktury 

vytvořené v příslušném mozkovém centru může způsobovat určité problémy. 

Hypertext nám nabízí řadu možností, které lze využít v praktickém životě i ve 

škole rozmanitým způsobem. Osvědčil se jako velmi dobrý pomocník v oblasti 

výuky (elektronické publikace a manuály, výkladová elektronická média) nebo 

výzkumu (výzkumné zprávy, technické dokumenty,, informační prostředky). 

Z pohledu didaktického nás však zajímá především jeho praktické využití ve 

vyučování. 

Pro zavádění hypertextových systémů do vzdělávání je charakteristická 

především první polovina 90. let. Ihned zpočátku tohoto období byli studenti 

v rámci počítačové výuky na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy 

seznamováni s možnostmi jejich využití. Pedagogičtí pracovníci katedry 

didaktické techniky demonstrovali aplikaci hypertextu jako výkladového média 

při výuce českého jazyka, matematiky, přírodovědy, cizích jazyků a dalších 

předmětů vyučovaných na základních a středních školách. Jejich zkušenosti a 

ověřené postupy jednoznačně dokládaly, že hypertextové systémy mají své 

opodstatnění a umožňují učitelům, kteří s nimi budou při výuce pracovat, zavést 

velmi účinný didaktický prostředek, který zvyšuje efektivitu výchovně 

vzdělávacího procesu (Fialová, 1993). 

Didaktická technika, zvláště pak systémy vzdělávání řízené počítači, nabízí 

možnost překročit v určitých směrech a situacích některé informační, operační 

a časoprostorové limity člověka, což platí rovněž pro hypertextové systémy. Na 

straně žáka to znamená zvýšení počtu učebních aktivit, lepší zajištění funkce 
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zpětné vazby a anticipace cílové regulace, hlubší, ale přiměřenou individualizaci 

podmínek jeho učení a poznávání (Kulič, 1984). 

Hypertext umožňuje třídit informace do vzdělávacích modulů, které jsou 

vhodným způsobem žákům předkládány. Následně procházejí žáci těmito 

informacemi za dohledu učitele či individuálně. Zároveň s výkladem nové látky 

je možné připravit také moduly, kterými je provedeno průběžné hodnocení 

a kontrola získaných vědomostí , včetně vyhodnocení. Výukový software na bázi 

hypertextu představuje kompaktní celek využitelný ve vyučování bez ohledu na 

věk či dosavadní znalosti žáků ve vykládané látce. 

Uživatel prohlíží hypertextové systémy interaktivně. Tato přednost při 

snadnějším chápání pojmů zprostředkovaných nelineárním textem, může být 

využita i při vytváření vlastního programu, neboť jeho tvůrce musí hlouběji 

proniknout do zpracovávané problematiky, což s sebou.přináší ještě vyšší stupeň 

poznání. To vše v kombinaci s využíváním počítačů ve výuce představuje 

hypertext jako moderní didaktický prostředek s širokým potenciálem využití. 

Vývoj kapacity a rychlosti hardwaru umožnil zásadní rozvoj hypertextu a jeho 

obohacení zvukem, obrazem, grafikou či animací, čímž se hypertext posunul 

k hypermédiím. Pro uživatele je přitom velmi důležité zachování určité navigační 

struktury, která studujícímu umožní se v hypertextu plnohodnotně orientovat. Za 

další důležité předpoklady pro využití hypertextu ve výuce považujeme 

sofist ikovanou mapu struktury a vhodné grafiku, které plní velmi důležitou 

funkci při strukturaci informací v hypermediálních dokumentech. Hypertext se 

tak postupně stal jedním z prostředků pro vzdělávání v hypermediálním prostředí. 
\ 

3.3 eVýuka 

Pojem elnstruction (E-výuka) chápeme jako označení výuky podporované 

informačními a komunikačními technologiemi. Písmeno „e" v tomto směru 

znamená zdůraznění charakteristiky informačních a komunikačních technologií , 
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která se zásadním způsobem promítá do vlastností edukačního prostředí 

a činností v něm probíhajících (Černochová, 2003). 

S masivním rozšiřování počítačů a informačních technologií nabralo písmeno „e" 

na velkém významu a jeho prostřednictvím je v současné době označováno 

mnoho dalších produktů, projektů nebo činností. Stalo se rovněž heslem pro 

politické strany, které s ním spojují modernizaci státní správy (eGovernment) 

navazující na předcházející doporučení členských zemí Evropské Unie a dalších 

zemí, které má být nástrojem k dosažení otevřenější, účinnější a soudržnější 

vlády s větším podílem odpovědnosti. Deklarace ministrů přijatá v roce 2001 

týkající se eGovernmentu hovoří mj. o tom, že občané a podnikatelé musejí být 

v centru zájmu při navrhování on-line služeb, které by měly být snadno dostupné 

všem. Vedle eGovernment najdeme i další pojmy jako např. ebanking, 

ekurikulum, eCommerce nebo ekniha. 

Informační a komunikační technologie nejsou zatím plně integrovány do 

vyučování a jejich využití j e pro mnoho učitelů zatím stále jen obtížně 

představitelné. Proto i eVýuka se zatím rozvíjí pouze pozvolna a s překážkami. 

Přes toto hodnocení současného stavu je budoucí masivní využití moderních 

technologií ve výuce nejen otázkou času, ale je mnohdy spojováno také 

s generační obměnou pedagogických sborů. Podmínkou pro větší zapojování 

informačních a komunikačních technologií do vzdělávání je také organizace 

a pořádání potřebného množství kursů v oblasti dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků. 

Pojďme si uvést alespoň některé příklady, kdy mohou informační a komunikační 

technologie (ICT) podporovat výuku, resp. eVýuku, jak se k danému tématu ve 

své práci vyjadřuje Černochová: 

• Pomocí ICT může učitel plánovat výuku: k tomu může využít například 

digitální kalendářové služby, které bývají součástí virtuálních 

vzdělávacích systémů pro řízení výuky, groupware aplikací apod. 
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• Pomocí ICT si může učitel připravit design výuky. Scénář výuky lze 

rozkreslit a popsat různými programovými prostředky (například pomocí 

vývojového diagramu, myšlenkových map). 

• ICT nabízejí prostředky ke komunikaci, ta je základem edukačních 

procesů. ICT dovolují učiteli komunikovat s každým žákem, jejich rodiči, 

žákům mezi sebou: komunikovaný obsah může být pomocí ICT 

archivován a využit k dalším analýzám s cílem hledat optimální cesty ke 

zkvalitnění výuky, k odstraňování problémů při učení žáka aj. 

Prostřednictvím ICT se mohou zapojit do výuky experti z různých oborů, 

kteří mohou s žáky hovořit o aktuálních problémech a výsledcích 

vědeckého zkoumání, umělci, politici apod. Pomocí ICT může žák 

komunikovat se svým učitelem i po výuce při své přípravě do školy, když 

dospěje k nějakému problému, s nímž mu neporadí rodiče, spolužáci, 

známí. Digitální kolaborativní prostředí na bázi ICT určená pro spolupráci 

týmů dovolují spolupracovat učitelům a jejich žákům z různých škol 

například při řešení výukových projektů; při této spolupráci se nejen 

vyměňují data, ale i sdílejí digitální prostředky. 

• ICT nabízejí prostředky k distribuci didakticky zpracovaného obsahu 

vzdělávání v interaktivní multimediální formě, která je dostupná ze školy, 

vzdělávací instituce nebo knihovny až domů. Obsah výuky tedy už není 

vázaný jen na prostředí školy. Radu takových digitálních materiálů může 

vyvíjet i sám učitel, pokud má dostupné technologické zázemí v místě, 

kde se na výuku připravuje, a příslušné dovednosti. Tvůrci výukových 

a učebních digitálních materiálů také mohou díky ICT například okamžitě 
> 

aktualizovat obsah těchto materiálů a zpřístupnit jej žákům. Pomocí těchto 

technologií může učitel nabídnout různé učební materiály žákům 

v závislosti na jejich individuálních potřebách. 

• Pomocí ICT může učitel vést výuku i mimo prostory školní budovy v době 

mimo školní rozvrh hodin a s vybranými skupinami či jedinci žáků podle 

potřeby žáka či úvah učitele. 
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• ICT nabízejí nástroje pro hodnocení výsledků výuky. Základem je 

systematická archivace výsledků práce učitele a žáků v digitálním 

formátu. Databanka s údaji pro formativní hodnocení žáků může sloužit 

i k různým výzkumům v různých vědních oborech zabývajících se 

edukací. Pomocí ICT mohou učitelé připravovat situace pro evaluaci žáků 

a zadávat žákům materiály k ověřování jejich znalostí a dovedností (testy, 

dotazníkové, interaktivní úlohy, aj.), ankety ke zjišťování postojů apod. 

• ICT nabízejí učiteli nástroje pro systematické monitorování průběhu 

výuky a činností žáků s možností archivování. 

• ICT také dovolují vytvořit digitální pracovní prostředí jako systém jak pro 

činnosti učitele, tak pro žákovo učení. Toto prostředí integruje vzdělávací 

obsah, nástroje pro pedagogickou komunikaci, pracovní nástroje pro 

výuku a učení (pro měření, experimenty, výpočty, modelování, psaní, pro 

vyhledávání výukových zdrojů aj.). Digitální pracovní prostředí může být 

dostupné v okamžiku a v místě podle potřeby učitele nebo žáků. Výsledky 

činností učitele či žáků pak mohou být archivovány v digitální podobě 

a použity k další práci účastníků výuky či k systematickému vyhodnocení 

procesu výuky a učení (Černochová, 2005). 

Pro eVýuku je charakteristické, že díky ICT vytváří zcela nové podmínky pro 

vzdělávání, pro jeho uspořádání v čase a prostoru, pro přípravu, vedení, 

sledování a evaluaci. Díky ICT je možné uskutečňovat eVýuku mimo školu nebo 

třídu, což bylo ve vzdělávání před nástupem počítačů a internetu zcela 

nepředstavitelné a nemožné. V souvislosti s eVýukou rovněž hovoříme 

o vytváření komplexních virtuálních edukačních systémů, které jsou součástí 

vzdělávacího prostředí školy. Díky využití ICT při eVýuce dochází k novým 

formám propojení dvou do jisté míry izolovaných prostředí - a to prostředí 

učitele a žáka. 

Výuka je proces, který probíhá v čase a prostoru, v němž vstupují učitelé a žáci 

do určitých vztahů (Maňák, 1994). V tomto procesu dochází k interakci učitele 
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a žáků, jejímž základem je záměrné působení na žáka tak, aby u nich docházelo 

k učení (Průcha, Walterová, 2001). Výuka tak má svůj začátek, průběh a konec 

a v běžné prezenční výuce ve školách je časová struktura dána rovněž rozvrhem 

a systémem vyučovacích hodin. Porovnáme-li tento zaběhlý všeobecně známý 

systém výuky s možnostmi, které nám dává eVýuka, musíme konstatovat, že se 

liší od prezenční výuky právě využitím časoprostoru, který lze naplňovat 

edukačním obsahem v digitální formě a v němž lze uskutečňovat pedagogickou 

komunikaci mezi všemi aktéry výuky prostřednictvím ICT a zajistit interakce 

účastníků výuky s edukačními zdroji. Konkrétní podoba eVýuky závisí nejen na 

učiteli, ale také na použitých informačních a komunikačních technologiích 

a jejich kombinaci. 

Shrňme si tedy následující možnosti, které nastávají v případě výuky 

podporované informačními a komunikačními technologiemi. V prezenční výuce, 

v níž je využito ICT bez podpory pouze a jedině v jejím průběhu ve třídě, má 

výuka stejný časový rámec jako výuka bez ICT podpory. Učitel používá ICT 

k podpoře své výuky přímo a pouze ve třídě se žáky. Po jej ím skončení už 

společně se žáky prostřednictvím ICT nekomunikuje a nepracuje. Výhodou 

použití ICT jako podpory prezenční výuky je možnost rychlé výměny informací 

a dat mezi učitelem a žáky, možnost adresovat instrukce tomu, kdo je potřebují, 

možnost poskytnout informace a data těm, kdo je následně zpracovávají, dále 

možnost archivace dat a informací pro potřeby analýzy výuky a jejich dalšího 

využití v následující výuce apod. Naproti tomu prezenční výuka podporovaná 

ICT může pokračovat i po skončení prezenční výuky ve třídě právě díky těmto 

technologiím, které rozšiřují i její edukační časoprostor. Učitel používá ICT jako 

podporu výuky nejen v průběhu prezenční výuky ve třídě, ale i po jej ím skončení, 

takže žák může komunikovat s učitelem při řešení úkolů i po skončení výuky, 

učitel může poskytnout žákům další materiály, úlohy, ale i tolik potřebný 

individuální servis a podporu (Černochová, 2005). 
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3.4 Elearning 

Evropská unie a její členské země od začátku vkládaly velké očekávání do 

vzdělávání prostřednictvím elearningu, který se měl stát důležitým nástrojem pro 

naplnění vize celoživotního učení a dalšího vzdělávání. Elearning byl 

v posledních sedmi letech tématem mnoha konferencí, seminářů a jeho možnosti 

ve výuce 21. století byly a jsou prozkoumávány z mnoha stran. 

V obecné rovině lze elearning definovat jako formu učení na bázi informačních 

technologií. Vysvětluje se jako instruktivní obsah, resp. učební zkušenost 

doručovaná/předávaná nebo dostupná pomocí elektronických technologií. 

Zahrnuje široké spektrum strategií učení a ICT. V elearningu se používá 

asynchronních (jednocestných) prostředků komunikace jako jsou například 

televizní vysílaní z hlediska distribuce obsahu učení, audiovisuální prostředky, 

film, video, DVD, počítače, CD ROM, internet, intranet či bezdrátové 

technologie nebo synchronních (dvoucestných) prostředků komunikace jako jsou 

např. ICQ/1RC interaktivních konferenčních prostředků, chatu, tele-konferencí, 

web konferencí nebo bezdrátové technologie (Černochová, 2003). 

V českých materiálech najdeme slovo elearning překládané jako elektronické 

učení/vzdělávání. Označuje různé druhy učení podporovaného počítačem, 

zpravidla s využitím moderních technologických prostředků, především CD-

ROM. Elektronické učení se rozšiřuje zejména ve sféře distančního vzdělávání 

a podnikového vzdělávání (Průcha, Walterová, Mareš, 2001). 

Elearning také chápeme jako formu předávání vykládané látky prostřednictvím 

elektronických technologií. Jednoduše řečeno elearning souvisí s výcvikem 

a distribucí učebních materiálů prostřednictvím internetu nebo CD-ROM, které 

mají charakter výcviku založeného na počítači. Vedle toho však zahrnuje také 

různé procesy výměny informací, poznatků a zkušeností mezi lidmi. Učivo j e 

předáváno a prezentováno žákům pomocí elektronických technologií, které by se 

však neměly omezovat pouze na vlastní proces učení. Význam informačních 

a komunikačních technologií spočívá mj. v tom, že žákům umožňuj í předávat 

učební zkušenost a utvářet podmínky pro osvojování nových poznatků 
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a dovedností. Díky těmto technologiím může proces učení probíhat kdekoli 

a kdykoli a záleží pouze na žákovi samotném a organizaci jeho vzdělávacího 

procesu. Elearning tak vytváří nekonečné množství kombinací pro učení 

a umožňuje například studium vzdělávacího programu v místech, kde je možné 

je j doplňovat v průběhu vzdělávání dalšími poznatky (např. studium v knihovně, 

studovně). 

Elearning se uplatňuje v různých typech vzdělávacích kurzů, ve výcviku, 

v rekvalifikacích, distančním vzdělávání dospělých či programech dalšího 

vzdělávání pedagogických pracovníků. Nezbytným předpokladem pro jeho 

aplikaci ve vzdělávání jsou určité dovednosti a schopnosti žáků v práci 

s informačními a komunikačními technologiemi (práce s počítačem, internetem, 

CD-ROM a další). Dalším nezbytným předpokladem je schopnost samostudia 

a dalších strategií učení, které nejsou závislé na přítomnosti učitele ve vyučovací 

jednotce. V tomto směru je elearning vhodný spíše pro starší věkové skupiny 

studentů, u kterých je elearningový kurs jistou nadstavbou či doplňkem k j i ž 

získaným znalostem a dovednostem. Můžeme tedy říci, že elearning zahrnuje 

také metody práce a způsoby výměn informací, které vedou k získání nových 

znalostí a poznatků. 

Zkušenosti s elearningem vedly postupně k jistému přehodnocení očekávání, 

které se původně s touto formou učení spojovalo (Černochová, 2005). V současné 

době se podporuje model „blended learning", které je definováno jako „edukační 

metoda pro distanční vzdělávání, založená na využití informačních 

a komunikačních technologiích (včetně televize, internetu, hlasové pošty, 

elektronických konferencích) kombinovaná s tradiční prezenční výukou nebo 

výcvikem. 

Elearning může být také organizován jako součást workshopu či semináře 

doplněného tele-konferencí nebo jako nadstavba prezenčního kurzu 

kombinovaného s e-inailovou komunikací mezi účastníky výuky apod. „Blended 

learning" tak do značné míry vytváří prostor pro optimální spojení on-line 

vzdělávání s možností využít jeho časových a lokálních výhod (možnost učení 24 
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hodin a kdekoli, kde je možné připojení k internetu) s těmi nejlepšími prvky 

prezenční výuky. 

Informační a komunikační technologie umožnily vznik mnoha projektů a nových 

forem vzdělávání, které před jejich zavedením do života společností byly jen 

obtížně představitelné. V USA na The New Jersey Institut of Technology byl 

v této souvislosti zaveden pojem virtuální třídy. V Kanadě byl zaveden fenomén 

virtuální školy jako model formálního vzdělávání umožňující žákům studovat 

(částečně či úplně) prostřednictvím internetu. V roce 1999 byl v Singapuru 

realizován experiment, při němž 1700 dětí místo školní docházky týden sledovalo 

3 hodiny denně výuku na internetu. Ukázalo se, že stačily tempu, rozuměly učivu 

a uspořily denně 2-3 hodiny času. Při vyhodnocení bylo zjištěno, že za méně 

efektivní tento systém výuky pokládalo pouze 13,6% žáků (Musil, 2003). 

Jako příklad kombinace vzdělávání prostřednictvím internetu a elearningovým 

kurzem je u nás např. projekt Talent, který ve spolupráci s instruktory 

a odborníky z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy 

a Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy zajišťuje Národní institut dětí 

a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Talent se snaží vytvořit 

podmínky pro další vzdělávání nadaných a talentovaných dětí ve věku 14 až 17 

let, které mají zájem o přírodní vědy. Možnost zapojit se do projektu je nabízena 

např. v návaznosti na jejich úspěšnou účast v předmětových soutěžích 

a olympiádách, ale projekt j e otevřen i dalším zájemcům. V rámci Talentu jsou 

nabízeny kurzy, které jsou uskutečňovány převážně on-line formou, ale je zde 

rovněž daná možnost zúčastnit se exkurzí, přednášek, společných soustředění, 

řešení projektů či tematických her. Studenti se také mohou setkávat s lidmi 

podobného zaměření, instruktory nebo odborníky z praxe. 

Obdobně jako u televize, která byla již v 70. letech minulého století využívána 

v oblasti distančního a dalšího vzdělávání, j e pro masivní zavádění elearningu do 

vzdělávání vážným nedostatkem kontakt s učitelem. Proto je optimálním 

použitím elearningového kurzu jeho propojení s prezenční výukou. Přes toto 

konstatování bude elearning sehrávat ve vzdělávání stále významnější roli. Pro 

jeho masivnější využívání hovoří jednoznačně stoupající využívání počítačů 
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studenty a stále se zvyšující počet osob připojených na internet. To platí 

především pro středoškolské a vysokoškolské studenty. 

Elearning představuje určitou možnost a cestu pro odpůrce hromadné výuky 

a pomoc rodičům, kteří preferují spíše domácí vzdělávání svých potomků. Na 

prvním stupni základních škol mohou být elearningové kurzy nabízeny jen velmi 

omezeně, ale jejich provedení na jednodušší bázi si lze v současné době už velmi 

dobře představit (např. v předmětu Prvouka). 

Dospělí se stále více setkávají s nutností nového vzdělávání, vyškolení či 

rekvalifikace. V loňském roce byla vládou České republiky přijata Strategie 

celoživotního učení v České republice, která jednoznačně předpokládá, že 

budoucí generace občanů budou muset během svého života i opakovaně zcela 

změnit či zásadním způsobem doplnit své původní vzdělání v závislosti na 

vědecko technickém rozvoji a vývoji moderních technologií. V tomto směru 

mohou a budou elearningové kurzy sehrávat významnou roli, především díky své 

dostupnosti, časové nenáročnosti a možnosti jejich „navštěvování z domova či 

z kteréhokoli místa". 

I v budoucnu bude ve školní praxi nutné rozvíjet „blended learning" zaměřené na 

kombinaci prezenčních forem výuky s formami výuky na bázi elearningu, 

postupně propojovat prostředí školní s virtuálním tak, aby vzniklo přirozené 

a pro studenty optimální prostředí reflektující možnosti moderních technologií 

a přirozenost jejich používání pro mladou generaci. Cestou integrace pak může 

dojít k optimálnímu propojení přirozeného pracovního prostředí pro učitele, ve 

které bude moci uskutečňovat svou pedagogickou práci, stejně jako pro žáka, 

jehož vzdělávání bude probíhat v interakci nejen ve vztahu k pedagogovi, ale 

i k ostatním účastníkům vzdělávacích prostředí s využitím různých nástrojů 

a zdrojů pro kooperaci. 

Elearning rovněž v mnoha směrech posiluje u studujících pocit vlastní 

odpovědnosti za své vzdělávání a učení. Proto má pro mladou generaci významný 

výchovně vzdělávací přínos především z hlediska přípravy na budoucí život 

a pozdější uplatnění na trhu práce. 
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Učitelé mohou rovněž využít pro on-line podporu své prezenční výuky 

komunikační programy a služby nabízené na různých serverech, např. WebQuest. 

Učitel tak vedle mnoha informací, elearningových kurzů a dalších programů 

nebo projektů využitelných ve výuce může využít této formy vzdělávání, která je 

zaměřená na studenta a přináší inovativní způsob konstruktivního uplatnění 

vzdělávacích technologií ve výchovně vzdělávacím procesu. Vzdělávací aktivitu 

nebo lekci připravuje sám učitel a je zaměřena na samostatnou práci žáků, která 

je plně postavena na využívání informačních a komunikačních technologií 

a především pak internetu. 

Učitel, který tento nástroj ve vyučování používá, musí být schopen inovativního 

myšlení a sám musí umět pracovat na vysoké úrovní s moderními technologiemi. 

WebQuest podporuje aktivní zapojení studentů do řešení takových problémů, 

které jsou postaveny na principu maximální míry věrohodnosti a mají simulovat 

reálné prostředí charakteristické pro daný jev či problém. Práce je většinou 

koncipována ve skupinách nebo týmu a tématické zaměření by mělo reflektovat 

mezipředmětové a mezioborové vztahy. Učitel může použít libovolný 

publikovatelný WebQuest a vytvořit si z něj vlastní zadání, které poskytne svým 

žákům. Pedagog má přitom možnost své žáky hodnotit a následně i rozhodnout, 

zda bude jejich práce a výsledky prezentovat veřejně. Tato služba umožňuje 

používat moderní technologie ve výuce a je rovněž i jistou formou přípravy na 

elearningové kurzy a přípravou na distanční vzdělávání, které je jedním z trendů 

v oblasti celoživotního učení. 

Elearning je moderní formou vzdělávání, která byla na počátku jejího zavádění 

spojována s velkým očekávání a byla jí věnována značná pozornost v mnoha 

strategických dokumentech na evropské i národní úrovni. Její použití ve 

vzdělávání se bude dále vyvíjet v závislosti na rozvoji informačních 

a komunikačních technologií. Má mnoho kladů, které byly již opakovaně 

zmíněny, má však i své nedostatky pro učitele i žáky. Pro učitele je velmi obtížné 

kontrolovat, jakým způsobem se žák vzdělává a co v daném okamžiku žák 

u počítače dělá. Následné prověření získaných znalostí v tomto směru 

dokumentuje skutečný stav poznání pouze v určitém segmentu a v porovnání 
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s prezenční výukou a následným prověřováním znalostí přeci jen neposkytuje 

takový obraz o znalostech studujícího. Nikdy učitel neví, zda se jedná o 

samostatnou práci, či zda neprobíhá za asistence dalších osob či s pomocí 

učebnic či kurzu samotného. 

Přes výše uvedené problémy a nedostatky je elearning důležitým nástrojem 

v moderním vyučování a představuje vhodný způsob nácviku počítačových 

dovedností. Budoucnost moderní školy j e postavena na používání počítačů 

v běžné výuce a elearningové kurzy budou v příštích desetiletích běžnou součástí 

vyučování stejně jako to, že děti budou do základní školy přicházet 

s notebookem, který bude využíván ve většině předmětů jako učební prostředek 

nebo učební pomůcka či v přeneseném slova smyslu jako učebnice nebo zdroj pro 

získání informací, se kterými bude v dané vyučovací hodině pracováno. 

3.3 Educasting 

Nový termín, který se v oblasti využívání informačních a komunikačních 

technologií ve vzdělávání v posledních letech objevil, představuje webcasting. 

Jeho využití ve vzdělávání j e j determinuje k široké distribuci edukativních 

obsahů s využitím výukové interakce, pak j iž hovoříme o educastingu. 

Educasting tak představuje složitější a sofistikovanější variantu webcastingu, 

která má hypermediální charakter a podporuje interakci. 

Educasting představuje specifické audiovizuální médium, které zabírá jedinečné 

postavení ve struktuře technických didaktických prostředků budoucnosti . Jeho 

didaktická ojedinělost spočívá ve využívání audiovizuálních, resp. 
i 

multimediálních prvků jakými jsou obraz a zvuk nebo obraz a text pro 

poskytování vzdělávání a informací. 

Educasting vytváří kompaktní a komplexní audiovizuální vzdělávací obsah 

s možností interakce a zpětné vazby a integruje v sobě komponenty několika 

navzájem propojených komunikačních kanálů. Educastingové systémy sice staví 

na video základech a prezentaci obrazu, jej ich využití je však mnohem širší 
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a díky zapojení informačních a komunikačních technologií také mnohem 

pružnější přičemž dochází ke kombinaci jednoduchých a krátkých relací přes 

moderované přednáškové části, které již vyžadují složitější přípravu. Všechny 

tyto relace jsou realizovány prostřednictvím internetového vysílání, kde se 

účastníci vzdělávání setkávají a komunikují prostřednictvím chatu, audio nebo 

video konferencí s podporou elektronických tabulí, doprovodných obrazových 

snímků, diskusních fór, popř. dalších komunikačních nástrojů. 

Educasting je postaven na tvorbě vzdělávacích materiálů, které v sobě integrují 

živé vysílání výuky nebo její záznam a audio nebo video složky doplňované 

celou řadou digitálních interaktivních médií (tzv. „rich média" neboli „bohatá 

média"), která mohou být poskytnuta z prostředí internetu nebo vložena do 

internetové stránky. Vedle dynamické animace disponují tyto systémy 

komunikačními nástroji s možností zhlédnutí vzdělávacích relací ze záznamu 

prostřednictvím rozhraní internetového prohlížeče. 

Pro educastingové systémy, které se nově využívají ve vzdělávání, je rovněž 

charakteristická multimediálně, resp. hypermediálně orientovaná prezentace 

s mnohými rysy na bázi komunikace, jako jsou např. využití zpětné vazby, chat 

nebo diskusní fórum. Z pohledu vzdělávání můžeme tedy educasting definovat 

jako internetové vysílání zaměřené na poskytnutí vzdělávání a jeho obsahu, který 

je tvořen obrazovou a zvukovou složkou a poskytován vzdělávané osobě 

prostřednictvím internetu s využitím tzv. streamingové technologie, která 

umožňuje efektivní sledování vzdělávacích činností v on-line podobě. 

V educastingu představují důležitou součást audiovizuální pomůcky. Nehovoříme 

o nich již v podobě a pojetí jak jsou známé z minulého století, ale spíše 

s ohledem na jejich dynamičnost a využití v prostředí informačních 

a komunikačních technologií. Audiovizuální pomůcky ve spojení s příslušnou 

audiovizuální technikou představují významný druh technických výukových 

prostředků, který nazýváme audiovizuální prostředky. S jejich vývojem hovoříme 

dokonce o dynamických audiovizuálních médiích, která jsou integrována 

v počítači s možností jejich implementace do prostředí internetu. 
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Od roku 2000 došlo k zásadnímu nárůstu nových technologií na internetu, díky 

kterým se dostávalo pozornosti webcastingu, o kterém se hovoří jako o vysílání 

na internetu. Pokud na základě této definice budeme hovořit o webcastingu, resp. 

educastingu z hlediska pedagogického procesu, dobereme se k poměrně velmi 

široké a nedostatečně vymezené definici, která vysvětluje tento prvek jako 

integraci používaných médií a formy doručování vzdělávacího obsahu. Pro širší 

popis educastingu můžeme vycházet z bazálních požadavků původních 

audiovizuálních prostředků a jejich charakteristických vlastností, jakými jsou 

interaktivita, personalizace, časová nezávislost a zpětná vazba. Educasting tak 

v sobě integruje prvky, které byly popsány u hypertextu, elearningu a jsou 

součástí eVýuky. 

Hlavní přínosy informačních a komunikačních technologií jako integrálního 

prvku webcastingových systémů vidíme především v rovině zvyšování kvality 

průběhu a výsledku vzdělávacích aktivit. Rovněž. zlepšují transfer obsahu 

vzdělávání a podporují proces utváření znalostí pomocí dostupných informací. 

Některé aplikace akcentují především zvýšení kvality, j iné rozšiřují nabídku 

výukových informačních zdrojů nebo zvyšují objem a rychlost získávání 

informací a jejich vytváření. Informační a komunikační technologie dále mohou 

vytvářet předpoklady pro systematické a utříděné získávání znalostí a jejich 

efektivní a globální předávání, čímž usnadňují spolupráci, týmovou práci 

i dostupnost vzdělávání. Mezi tyto předpoklady patří především zpřístupnění 

celosvětového informačního a komunikačního prostoru bez časových 

a geografických bariér, v němž lze získat a ve vzdělávání prakticky využít 

jakoukoli informaci. Posledním důležitým faktorem zdůrazňujícím přínosy 

informačních a komunikačních technologií je snížení nákladů za realizaci daných 

vzdělávacích cílů nebo uspoření času nutného k jejich realizaci a zvýšit tak 

produktivitu (Rambousek, 2005). 

Z didaktického hlediska educastingové systémy pokrývají rozsáhlý výukový 

prostor, který si můžeme představit jako prostor rozdělený na několik kvadrantů. 

První z nich můžeme vnímat jako tradiční třídní vyučování, kdy dochází 

k hromadnému předávání informací na jednom místě a v jednom čase. Druhý 

jako prostor umožňující do jisté míry autonomní učení, které je charakteristické 
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spíše pro terciární sektor vzdělávání. Třetí kvadrant můžeme označit za pole 

vymezené pro distanční vzdělávání, neboť prostřednictvím educastingu dochází 

k transmisi učiva na dálku. Poslední kvadrant vnímáme jako prostor pro časově 

a místně nezávislý přístup k vyučování a učení, využívající posledních 

technologií, které umožňují spojit studenty, učitele a myšlenky. Vyznačuje se 

nejrozsáhlejší řadou podpor učení prostřednictvím technologií, ale je také silně 

závislý na vysoce motivované, samočinné práci studentů (Novák, 2007). 

Jak dále Novák rovněž uvádí: „Výše uvedený popis výukového prostoru 

v závislosti na formách výuky otevírá možnosti pro využívání média, které svými 

didaktickými specifiky pokryje potřeby všech výukových forem. Webcasting 

potažmo vysílání na internetu je velmi zajímavá technika pro poskytování živé 

nebo archivované výukové události například pro studenty distančního studia. 

Efektivní aplikace této internetové technologie může vytvořit mediálně bohaté 

prostředí, ve kterém uživatelé mohou interaktivně pracovat. Určitě lze nalézt 

celou řadu diskusních témat zabývajících se technologickými, metodologickými a 

psychologickými faktory, jejichž závěry přinesou vytýčení směru pro využívání 

těchto technologií ve vzdělávání" (M. Novák, 2007, s. 53). 

Webcastingové systémy rovněž do jisté míry představují velmi vhodné prostředí 

pro řízení a organizaci interaktivních dokumentů, kterými jsou hypermédia. 

Tento pojem používáme, když hovoříme o spojení audiovizuálních prostředů 

s ostatními rich médii a komunikačními nástroji. Vývojové prostředí 

webcastingového systému umožňuje definovat nejen video obsah, ale i doplnit jej 

o audio prvky a ostatní rich média a zavést tak pojem educastingový dokument, 

který je interaktivním dokumentem na bázi hypermédia plně využitelným ve 

výchovně vzdělávacím procesu. 

Educastingové systémy ve vzdělávání považujeme za součást technických 

výukových systémů. Jak je z výše uvedeného patrné, educastingové systémy 

integrují několik technických vyučovacích prostředků v jeden komponent, který 

plní ve vzdělávání rozmanité didaktické funkce. Jednotlivé součásti 

educastingového systému v pojetí technického výukového systému jsou závislé 

na formě výuky. 
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Educastingový systém umožňují mj. pořizování obrazového a zvukového 

záznamu přednášky synchronně s prezentací přednášejícího, on-line přenos 

přednášky synchronně s prezentací přednášejícího prostřednictvím služby www 

s možností komunikace mezi přednášejícím a posluchači; archivaci obrazového 

i zvukového záznamu přednášky spolu se synchronně prováděnou prezentací na 

externí zařízení (pevný disk počítače, CD-ROM ve formě souboru a jeho pozdější 

prezentaci na vyžádání prostřednictvím k tomu zřízené webové stránky) nebo 

archivaci a katalogizaci záznamů přednášek s pomocí systému správy 

dokumentů. 

Educasting představuje didaktický nástroj budoucnosti, který naplňuje mnoho 

podmínek pro plnohodnotné využití ve vzdělávání v kontextu s didaktickými 

prostředky založenými na audiovizuálním sdělení. Významným didaktickým 

specifikem je disponibilita interaktivních komunikačních nástrojů, které lze 

aplikovat jak při živém přenosu tak i ze záznamu. 

Educasting na rozdíl od tradičního video pojetí televize umožňuje realizaci 

zpětné vazby a tím i zvýšení interaktivity v komunikaci mezi účastníky 

výukového procesu. Tato nadstavbová vlastnost educastingových systémů 

v propojení s informačními a komunikačními technologiemi umožňuje další 

dynamické posílení moderního pojetí vyučování, což posiluje jejich použitelnost 

v budoucnosti. Nezbytností pro jejich masové používání je však odpovídající 

kvalitní hardwarové i softwarové vybavení, bez něhož jejich širší použití ve 

vzdělávání bude narážet na jisté bariéry. 
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4 Vzdělávání v hypermediálním prostředí z pohledu učitele 

Nehledě na realizované změny ve vzdělávací soustavě v České republice 

a v obsahu vzdělávání je učitel i na začátku 21. století učitel jedním z hlavních 

aktérů ve výchovně vzdělávacím procesu spoluodpovědným za přípravu, řízení, 

organizaci a výsledky tohoto procesu. Učitel spoluvytváří edukační prostředí, 

klima třídy, organizuje, koordinuje činnost žáků, řídí a hodnotí proces učení 

(Průcha, Walterová, Mareš, 2001). 

Využívání informační a komunikačních technologií však do určité míry 

pozměňuje a posouvá jeho postavení a roli ve výchovně vzdělávacím procesu 

a akceleruje charakter činnosti učitele při výučování. Chceme-li posoudit 

didaktické možnosti používání hypermédií ve vzdělávání, pak musíme vyhodnotit 

rovněž vzdělávání v hypermediálním prostředí z pohledu učitele. 

Jako podpůrné pedagogické argumenty při zvažování volby využít hypermediální 

prostředí ve vzdělávání slouží pro učitele také dokumenty a doporučení, která 

vyplývají z řady dokumentů přijatých na národní či evropské úrovni. 

V návaznosti na strategické záměry a cíle Lisabonského procesu, resp. 

v souvislosti s cílem 1.2 Rozvíjení klíčových kompetencí ve společnosti založené 

na znalostech, stanovila Evropská komise pro etapu povinného základního 

vzdělávání osm oblastí klíčových kompetencí. První čtyři jsou stanoveny jako 

předmětové a další čtyři jako nadpředmětové. Jednou z předmětových je 

i kompetence v oblasti informačních a komunikačních technologií, která je 

pojímána jako komplexní způsobilost používat multimediální technologie 

a využívat je k vyhledávání, ukládání, vytváření, prezentování, třídění 

a k výměně informací. Toto je dále rozvedeno do po jednotlivých oblastech 

znalostí, dovedností a postojů (EC, 2001). 

V obdobném rozsahu definuje klíčové kompetence také pozdější Doporučení 

Evropského parlamentu v oblasti celoživotního učení, kde je uvedena 

kompetence k práci s digitálními technologiemi a rovněž matematická 

kompetence a základní kompetence v oblasti vědy a technologií (EP, 2006). 
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Na národní úrovni můžeme vedle Národního programu rozvoje vzdělávání 

v České republice (Bílá kniha), přijatého vládou v roce 2001, uvést rámcové 

vzdělávací programy pro jednotlivé stupně vzdělávání. Rámcový vzdělávací 

program pro základní vzdělávání jako jednu z klíčových kompetencí uvádí 

rovněž oblast informačních a komunikačních technologií. V oblasti základního 

vzdělávání má k získání této kompetence napomoci obdobně pojmenovaný 

obor/předmět, která by měl umožnit všem žákům dosáhnout základní úrovně 

informační gramotnosti - získat elementární dovednosti v ovládání výpočetní 

techniky a moderních informačních technologií, orientovat se ve světě informací, 

tvořivě pracovat s informacemi a využívat je při dalším vzdělávání 

i v praktickém životě (VÚP, 2007). 

Z hlediska pedagoga se tak jedná především o nutnost vést žáka např. k poznání 

úlohy informací a informačních činností, porozumění toku informací, schopnosti 

využívat při interakci s počítačem algoritmické myšlení. Ve vztahu k využití 

hypermediálního prostředí ve vzdělávání můžeme uvést další cíle jako např. 

využívání aplikačního i výukového software ke zvýšení efektivnosti své učební 

činnosti a racionálnější organizaci práce; podporu tvořivého využívání 

softwarových a hardwarových prostředků při prezentaci své práce nebo 

pochopení funkce výpočetní techniky jako prostředku simulace a modelování 

přírodních i sociálních jevů a procesů (VÚP, 2007). Kompetence k práci 

s informacemi však v sobě přináší jako vedlejší efekt podporu rozvoje 

nadpředmětových kompetencí. Hypermédia mohou tento efekt díky šíři svého 

záběru ještě umocnit. 

Pedagog může informační a komunikační technologie či přímo hypermédia 

používat pro potřebu své výuky různými způsoby. Zásadně tak rozlišme činnosti 

související s návrhem, plánováním a přípravou výuky a činnosti k předávání 

poznatků a vztahující se k obsahu výuky, činnosti k řízení výuky, činnosti 

související s komunikací a spoluprací účastníků výuky (Černochová, 2003). 
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4.1 Plánování a příprava výuky 

Pro plánování výuky může učitel využít programové prostředky zpravidla 

databázového charakteru; může si vést vlastní databázi námětů, informačních 

zdrojů pro vyučovaný předmět, poznámky z výuky a je j ího průběhu, příklady 

a úlohy nebo přípravy na vyučování. Výhodou je snadná a rychlá orientace 

a přístup k informacím, které učitel právě potřebuje. Za neméně důležitou 

považujeme i možnost dlouhodobé archivace těchto materiálů bez nutnosti 

skladovaní stohu papírů či knih. S rozvojem médií jako např. CD-ROM začaly 

vznikat pro učitele metodicko-didaktické materiály, které umožňují jej ich přímé 

použití pro přípravu výuky nebo přímo ve vyučování. Pro potřeby plánování 

výuky vznikly rovněž speciální počítačové programy, které jsou dostupné buď na 

CD/DVD nebo rovněž na internetu. 

Další možnosti přinášejí hypermédia v oblasti vytváření scénáře výuky pomocí 

digitálních nástrojů. Jejich výhodou je snadné provádění změn, vkládání dalších 

komponentů a zdrojů, snadná archivace a podle potřeby také exportování do 

různých formátů (jako např. textového dokumentu, obrázku či www stránky); 

pomocí hypermédií může učitel připravit a zpracovat tematický plán formou 

hypertextového dokumentu s odkazy na další materiály, zdroje, nástroje a služby. 

Značné možnosti učitelům přinesly informační a komunikační technologie 

v oblasti plánování termínů. Lze je využít při sjednávání termínů a při předávání 

informací o nich nebo k celkovému provázání a sladění účastníků výuky. 

K tomuto účelu se nejvíce používají opět databázové prostředky, organizéry či 

plánovací kalendáře, je j ichž prostřednictvím může učitel časově synchronizovat 

a uspořádat svou práci, naplánovat termín odevzdávání prací v závislosti na 

výuce, rozvrhnout termíny zkoušek a testů či naplánovat výuku jednotl ivých 

tematických celků ve vyučovaném předmětu. Velkou výhodou plánovacích 

kalendářů je možnost jej ich sdílení se všemi aktéry, což zaj išťuje optimální 

formu informovanosti . Ve škole j e možné díky kalendářům rovněž nastavit 

průběh celého školního roku tak, aby nedocházelo ke zbytečným kumulacím 

např. ke konci čtvrtletí nebo pololetí a pro žáky tak nevznikala období, kdy 

mohou být neúměrně a zbytečně přetěžováni. 
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Hypermédia významnou měrou přispěla k rozšíření možností pedagogů při 

přípravě tvorbě výukových materiálů v digitální podobě. Učitel může vytvářet 

vlastní prezentační programy, autorské systémy či např. webové stránky 

a distribuovat je všem žákům či odkazovat na ně. Materiály v digitální podobě 

mohou obsahovat vedle učiva i užitečné odkazy na webové stránky a další zdroje 

informací, které souvisejí s vykládanou látkou. 

Rovněž textové editory (jako např. word, dříve Wordperfect či t602) či editory 

pro tvorbu www stránek mohou učiteli přinést značný užitek při přípravě 

elektronického dokumentu s tabulkami, obrázky, grafy, který lze podle vlastní 

potřeby a potřeby žáků dále upravit, aktualizovat, archivovat či poskytnout dále. 

Hypermédia rovněž nabízejí širokou škálu možností při využívání grafických 

nástrojů ve vyučování. Máme na mysli používání různých scannerů, digitálních 

kamer, zdrojů digitálních obrázků z CD-ROM či přímo z internetu sloužících 

k tvorbě zpracování a distribuci obrazových materiálů. Když srovnáme možnosti 

videa nebo promítání diapozitivů ve výuce s tím, co nám nabízí ICT jsou 

možnosti pedagogů v současné době mnohem širší: obrazové materiály 

v digitálním formátu lze nejen stahovat nebo vyvíjet, ale dále je i upravovat 

podle potřeby vyučujícího a žáků, prezentovat je v hodině a dále je opět 

distribuovat žákům ke studijním účelům prostřednictvím počítačové sítě nebo je 

prezentovat na webových stránkách. Učitel je může rovněž vytisknout a dát 

k dispozici jako součást prezentace v Power Pointu. Učitel tak sám dotváří 

a doplňuje učivo, resp. učebnici, kterou pro daný předmět používá. 

Z didaktického hlediska je např. v přírodovědných předmětech důležitou součástí 

výuky možnost prezentace určitých jevů, zákonitostí, které jsou mnohdy velmi 

abstraktní a představivost mnoha dětí neumožňuje jejich pochopení. V tomto 

ohledu přinášejí hypermédia značné možnosti v oblasti prezentace těchto jevů. 

V některých případech je vhodné použít informační a komunikační technologie 

např. při modelování některých jevů popisovaných matematickými funkcemi 

(např. modelování v 3D grafice nebo programech pro virtuální realitu). Tyto 

činnosti jsou však již poměrně náročné nejen na přípravu, ale především pak 

samotné znalosti učitele. 
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Internet se stal v několika minulých letech pro učitele zdrojem při vyhledávání 

výukových zdrojů pro výuku. Nahradil tak získávání těchto informací 
v knihovnách, muzeích, na výstavách či konferencích, v televizních nebo 

rozhlasových pořadech. Vyučující využívají při přípravě hodiny na internetu i při 

samotné výuce elektronické encyklopedie, atlasy, on-line databáze, virtuální 

muzea. Učitel může rovněž „na dálku" být přítomen na konferenci či navštívit 

expozici vybraného muzea. Takto získané poznatky a materiály pak opět upraví, 

zpracuje a využívá ve vyučovacích jednotkách. Nejenže tím dochází k úsporám 

času pro přípravu vyučování, ale i příprava může zahrnovat mnohem více zdrojů 

a informací, které žákům nabídnou významně širší náhled na vykládanou látku. 

4.2 Předávání poznatků se vztahem k obsahu výuky 

V předcházejí podkapitole j sme si popsaly možnosti využití hypermédií při 

činnostech souvisejících s návrhem, plánováním a přípravou výuky a jej ich 

pozitiva pro zkvalitnění vyučovacího procesu. Hypermédia naleznou přímé 

využití také přímo v hodinách a výuce samotné, a to nejen v předmětech jako 

jsou informatika nebo informační technologie, ale i v ostatních všeobecně 

vzdělávacích předmětech na základních i středních školách. Uveďme si několik 

příkladů takového využití: 

Hypermédia významným způsobem usnadňují učitelům jej ich pedagogickou 

práci, pokud používají počítačové nástroje (jako např. tabulkové kalkulátory) při 

zpracovávání rozsáhlejších souborů dat. 

t 

Přístup k internetu umožňuje stáhnout informace a obrazové materiály a následně 

je použít přímo ve vyučovací hodině nebo do vyučovací hodiny zakomponovat 

účast na diskusním fóru či konferenci a umožnit tak výměnu poznatků 

a vědomostí s účastníky takové debaty. Internet rovněž umožňuje sledovat „na 

dálku" určité jevy, které se dějí mimo město či stát a tak se i jeho 

prostřednictvím zúčastnit. 
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Učitel si pro potřebu vyučovací hodiny s pomocí hypermédií připravuje 

demonstrace či ukázky vykládaných jevů a díky příslušnému softwaru je může ve 

vyučovací hodině prezentovat. Standardní výbava třídy v podobě tabule a křídy 

nemůže konkurovat možnostem počítače a jeho schopnosti demonstrovat jak se 

určité jevy a modely v závislosti na některých proměnných a parametrech mění. 

Učitel může s pomocí hypermédií tvořit geometrické obrazce či ukázat, jak 

fungují některé fyzikální úkazy a závislosti; samozřejmostí je možnost přípravy 

doplňkových listů a dalších studijních materiálů „na míru". 

Nepřeberné možnosti přináší hypermédia v oblasti procvičování a opakování 

získaných znalostí a dovedností . Příprava učitele na vyučovací hodinu je snadno 

modifikovatelná do variant probírané látky, které budou následovat a jsou určené 

právě k procvičování. Další možností jsou vhodné procvičovací programy 

zaměřené na zlepšování učení a upevňování získaných vědomostí . Díky práci na 

počítači j e možné výsledky procvičování zaznamenávat, vyhodnotit , včetně 

vysledování nejproblémovějších částí ve vyložené látce, na ně se následně 

speciálně zaměřit a ještě hlouběji j e procvičit. 

Pro oživení vyučovaného předmětu učitel může zorganizovat besedu či setkání 
s odborníkem buď tím, že pozve příslušnou osobu do školy nebo formou 

návštěvy vybrané instituce. Informační a komunikační technologie přináší 

prostřednictvím nástrojů jako jsou chat nebo videokonference možnost diskuse 

„na dálku", což umožňuje setkání i na mezinárodní úrovni, které by j inak bylo 

velmi nákladné a de facto neuskutečnitelné. 

Velkou výhodou pro učitele j e možnost archivace materiálů a výsledků žáků ve 

vzdělávání. V tomto ohledu představují hypermédia velký pokrok a pro učitele 

velkou úsporu času využitelného pro zdokonalení přípravy na hodinu, práce 

v hodině nebo pro následné hodnocení žáků. Moderní učitel 21. století si tak díky 

informačním a komunikačním technologiím může vytvářet své vlastní 

elektronické portfolio, které tak nahradí rukou psané přípravy na vyučování , 

které byly charakteristické pro učitele před nástupem počítačů do vzdělávání. 
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Samostatnou kapitolu představuje tzv. on-line výuka či samotný elearning, kdy je 

výuka organizována pouze prostřednictvím počítačové sítě. Pedagog může 

uskutečňovat výuku s využitím internetu například ke komunikaci a předávání 

studijních zdrojů a úkolů žákům, kteří se nemohou účastnit na výuce např. 

z důvodu dlouhodobé nemoci. 

Dlouhodobě diskutovaným tématem základního školství v České republice j e 

vhodnost diferenciace žáků podle jej ich předpokladů ke studiu. To se týká 

především 2. stupně základních škol, kde zpravidla skupina žáků je intelektově 

nadána na rozdíl od ostatních. Hypermédia v tomto směru nabízejí možnost 

diferencovaného přístupu k jednotl ivých skupinám či dokonce jednotl ivcům na 

obou stranách pomyslné škály je j ich schopností a dovedností . Příkladem 

takového přístupu může být příprava procvičování určitého jevu v několika 

úrovních, zpracovaných odlišně podle schopností žáků. Tento přístup rovněž 

umožňuje diferencovaný přístup ke zvláště nadaným -jednotlivcům a rozšiřování 

je j ich dovedností , které j im umožňují další odborný růst. 

Dalším příkladem může být rozvoj algoritmických dovedností , které lze rozvíjet 

např. při práci s textovým nebo grafickým editorem či tabulkovým kalkulátorem. 

Rozvoj těchto dovedností by se neměl rozhodně omezovat pouze na vyučovací 

předměty jako jsou informatika, matematika nebo informační technologie 

a programování. Algoritmické j evy jsou v životě velmi časté a je j ich aplikace j e 

pro uplatnění v dospělosti velmi potřebná. Žák by proto měl být schopen 

samostatně uvážit volbu adekvátních ICT prostředků a softwaru, které povedou 

ke zvládnutí problému (Černochová, 2003). Naším cílem musí být osvojení si 

dovedností , které vyústí ve schopnost používat a využívat ICT a hypermédií 

k řešení problémů, k učení a dalšímu poznávání. 

4.3 Řízení výuky 

Mezi důležité přínosy hypermédií z didaktického hlediska patří rovněž jej ich 

využití při řízení výuky. Jak z předcházejících podkapitol vyplývá, je j ich přínos 
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ve vzdělávání je značný a s jejich dalším vývojem jen poroste. Ve výuce se proto 

mohou uplatnit i jako významný řídící prvek. 

Informační a komunikační technologie můžeme využít k ukládání a zpracovávání 

dat získaných během vyučovací hodiny a dále s nimi pracovat; nezřídka jsou data 

sdílena mezi jednotlivými vyučujícími, kteří učí stejný předmět nebo je možné 

díky jejich sdílení i prohloubit mezioborové vztahy a lépe provázat výuku 

jednotlivých předmětů, tak aby látky na sebe navazovaly a jejich osvojení 

a poznání bylo pro žáky jednodušší a pochopitelnější. 

Hypermédia slouží jako nástroj pro předávání informací o výuce i po jej ím 

skončení, pokynů pro domácí úkoly a samostudium. Elektronické kalendáře 

a jejich sdílení mezi vyučujícími či mezi vyučujícím a žáku dovolují lépe 

provázat výuku a její naplánování. Jejich přístup přes internet umožní i lepší 

informovanost rodičů a jejich možnost účinněji ovlivňovat studium a domácí 

přípravu žáků. 

Učitel na internetové stránce či prostřednictvím e-mailu může žákům zpřístupnit 

nejen svojí přípravu na hodinu a vykládanou látku a tím také zajistit přípravu na 

další hodinu. 

Informační a komunikační technologie umožňují řídit výuku z hlediska 

monitoringu a hodnocení práce žáků (Černochová, 2003). Učitel může sledovat, 

jakým způsobem žák v hodině pracuje, jak dále látku procvičuje či jakým 

způsobem se snaží vyhledávat příslušné informace k probírané látce. Následně 

pak učitel jednoduchou formou vyhodnotí práci žáka nebo jím získané dovednost i 
a snadno prokazatelným způsobem vše doloží žákovi. Učitelům mohou 

napomáhat rovněž speciální programy sestavené za účelem monitoringu 

a hodnocení výsledků ve vzdělávání. Důležitou součástí řízení výuky ve 

vzdělávání je i archivace studijních výsledků žáků. 

Pokud učitel používá ÍCT ve výuce, může prostřednictvím hypermediálního 

prostředí jednoduše zadávat také úkoly a pokyny pro žáky, ať přímo ve výuce či 
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„na dálku". Za tímto účelem využívá e-mail, internet či intranet nebo j iné 

programy na podporu on-line výuky. 

4.4 Postavení učitele při vzdělávání v hypermediálním prostředí 

V této kapitole j sme si podrobně ukázali, jakými způsoby může učitel používat 

informační a komunikační technologie pro potřebu vzdělávání v hypermediálním 

postředí, tj. při jeho plánování a přípravě; při předávání poznatků vztahujících se 

k obsahu výuky nebo při činnosti k řízení výuky. Dále bychom mohli uvést 

činnosti související s komunikací a spoluprací účastníků výuky, při kterých 

hypermédia významným způsobem nabourala zažitý stereotyp, který známe 

z konce minulého století a umožnily tak měnit formy komunikace mezi učitelem 

a žáky nebo mezi žáky samotnými během výuky. Učitel může prezentovat 

vykládanou látku frontálně i diferencovaně, s přihlédnutím k dosavadním 

znalostem žáků i individuálním potřebám jednot l ivce . ' 

Pedagog může zavést do výuky formu rozhovoru či skupinového vyučování 

s možností bezprostřední účasti na diskuzích a může přitom umožnit dálkový 

přístup i dalším osobám, které mohou výuku sledovat a dokonce se do ní 

i aktivně zapojit (další odborníci nebo rodiče). Tyto možnosti dokládají , že 

informační a komunikační technologie a hypermédia zásadním způsobem mění 

oblast didaktiky všech předmětů, pokud jsou při výuce používána. Pokud se 

o dnešní společnosti hovoří jako o informační, pak používání počítačů ve 

vzdělávání j e nutností, bez které se moderní škola 21. století neobejde a j e 

nutností pro přípravu žáků na budoucí život a uplatnění na trhu práce. 

Hypermédia se proto stanou postupně významným didaktickým nástrojem ve 

výuce. 

Pro učitele znamená rozvoj informační společnosti nejen mnoho nových výzev, 

ale především zásadní změny v jeho pregraduální i postgraduální přípravě. 

Pedagogické fakulty budou stále více konfrontovány s novými potřebami praxe 

a budou muset pružně reagovat na nové trendy ve vzdělávání a vývoj v oblasti 

informačních a komunikačních technologií . Učitelé, kteří j iž na základních 
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a středních školách působí a neprošli v rámci svého pregraduálního vzdělávání 

dostatečnou přípravou, budou se muset ve větším měřítku zapojit do 

specializovaných kurzů v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 

Zde mohou v nadcházejících letech mnohému, v pozitivním slova smyslu, 

pomoci programy a projekty realizované v rámci Operačního programu Vzdělání 

pro konkurenceschopnost, který je zdrojem finančních prostředků na realizaci 

rozvojových, inovačních a trendových aktivit v oblasti vzdělávání. 

Pro žáky znamenají informační a komunikační technologie především zásadní 

změnu ve stylu výuky na našich školách. Počítačové učebny budou více a více 

využívány pro výuku předmětů spojených nejen s názvem „informatika nebo 

informační", ale budou využívány i pro ostatní všeobecně vzdělávací předměty. 

Tak jako dnes téměř každý vysokoškolák vlastní notebook a využívá j e j ke 

studiu, během několika let se díky cenové politice výrobců výpočetní techniky 

cena natolik sníží, že je j budou nosit povinně do školy i všichni středoškoláci 

a tato „hranice" se následně sníží. To vše umožní širší využívání internetu, 

výukových CD/DVD, elearning a dalších médií ve vzdělávání. 

Moderní škola bude běžně vybavena interaktivními tabulemi propojenými nejen 

s řídícím počítačem obsluhovaným vyučujícím, ale i notebooky jednotl ivých žáků 

a tím bude opět zvýšena hladina interakce mezi učitelem a žáky či žáky 

samotnými. Tím se opět posune také role učitele ve vyučovací jednotce. 

Vedle role vyučujícího bude posílena rovněž úloha mediátora, který bude žáky 

hodinou vést a napomáhat nalézt správné a potřebné informace se zaměřením na 

jej ich posouzení, vyhodnocení a následné použití s ohledem na obsah výuky. 
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5 Závěrečné shrnutí 

Vzdělávací systém budoucnosti bude muset reagovat na nové podmínky, jej ichž 

promítnutí do vzdělávání bude od pedagogů očekávat a vyžadovat moderní 

společnost, ve které budou sehrávat informační a komunikační technologie 

klíčovou roli. Tato premise má své konsekvence v oblasti školství jako celku 

a ovlivní podobu školy, kurikula, výchovně vzdělávacích procesů a bude mít 

dopad na učitele i žáky. Za zcela nových podmínek a v novém prostředí bude 

probíhat interakce mezi učitelem a žákem. 

Jak uvádí Helus: „Nový vytvářený vzdělávací systém se bude vyznačovat 

následujícími rysy: 

a) transparentností ( j e dobře možné se vněm orientovat a volit z různých 

výchozích pozic optimální trajektorie vzdělávacího postupu), 

b) prostupností (nemá slepé uličky, které další vzdělávací postup neumožňují) , 

c) otevřeností (co do vazeb na vědu a praxi), 

d) inovativností (otevřeností změnám), 

e) internacionalizací (existují systémy měření efektivity vzdělávacích systémů 

a institucí v různých zemích, rozvíjí se mobilita učitelů i žáků a programů 

apod.)" (Z. Helus, 2007, s. 5). 

V souvislosti s předpokládaným budoucím vývojem nelze opominout skutečnost, 

že edukační kulturu ohrožuje celá řada obtížně řešitelných problémů. Jedno 

z takových ohrožení představuje nedostatečné zabezpečení učitelské profese. Ač 

je mnohdy a z mnoha míst proklamována jej í podpora, ukazuje se, že realita j e 

zcela odlišná a není vždy účinná, ba přímo v mnoha ohledech selhává. Učitel j e 

ve 21. století nejen pod permanentním tlakem přicházejících stále nových 

a nových poznatků ve svém oboru, ale jeho práci významně ov l ivňuje rovněž 

dynamický rozvoj společnosti, nových vazeb a vztahů uvnitř společnosti. 

V naplnění nelehkého poslání učitele mohou významně napomoci instituce, které 

se věnují učitelské profesi, ať z hlediska pregraduálního, dalšího nebo 

rozšiřujícího vzdělávání. Proto j e důležité i nadále podporovat institucionální 

upevnění pedagogických fakult v rámci univerzit, které proti ostatním fakultám 
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připravujícím rovněž budoucí učitele, mají své specifické, nezastupitelné místo -

vytvářet vědeckou základnu pro výzkum vzdělávání, šířit inovace a stát se centry 

profesní komunikace mezi učiteli všech kategorií a s odbory školství na centrální, 

krajské i místní úrovni. Pro oblast vzdělávání učitelů a pro pedagogický výzkum 

zastávají funkci významného koordinátora a poskytovatele zázemí (MŠMT, 

2001). 

Vedle vnějších faktorů jako je výše uvedený vývoj společnosti, učitelskou profesi 

ovlivňují a budou i do budoucna ovlivňovat také nové možnosti v edukační 

a didaktické oblasti. Role učitele při vzdělávání v hypermediálním prostředí se 

mění - j e nejen pedagogem, ale také mediátorem, který žáky vede probíranou 

látkou a ukazuje j im cestu a zdroje, kde lze informace nalézt, jak je mohou žáci 

využít či j e navede na j inou cestu, která j im umožní probíranou látku lépe 

a důkladněji pochopit. 

Ve výchovně vzdělávacím procesu budoucnosti mohou hypermédia vytvářet 

nejen vhodnou platformu pro využití informačních a komunikačních technologií 

ve vzdělávání, ale především pak svým potenciálem mohou napomoci eliminovat 

hrozby, kterým je vzdělávání budoucnosti vystaveno. Jak bylo v práci opakovaně 

ukázáno, hypermédia mají své místo ve vyučování jak na straně učitele, tak i na 

straně žáka a podporují , nově formují a rozvíjejí interakci mezi učitelem 

a žákem. 

Možnosti , které informační a komunikační technologie nebo hypermédia 

přinášejí do vzdělávání, mají také své stinné projevy. Větší transparentnost 

a otevřenost výchovně vzdělávacího procesu jsou pro učitele na jedné straně 

výzvou, na druhé straně znamenají i vyšší míru zasahování dalších osob nebo 

institucí (např. rodiče, rada školy) do vyučování, s čímž se učitel musí vyrovnat 

a být na tuto skutečnost také připraven. 

Rigorózní práce hledá a def inuje didaktická specifika hypermediálního prostoru 

ve vzdělávání. Vedle j iž zmíněné interakce učitel-žák hypermédia přinášejí do 

výchovně vzdělávacího procesu schopnost vyšší formy distribuce edukačních 

obsahů a využití výukové interakce. Hypermédia jsou schopna integrovat různé 
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vzdělávací formy, kterými může být předávána vyučovaná látka. Působí tak 

pozitivně na smysly žáků a jejich receptory vnímání, které vykládanou látku 

přijímají a ukládají do paměti. 

Hypermédia v sobě nesou obraz, zvuk nebo grafiku a vytvářejí tak plastické 

a moderní pojetí výkladu látky umožňující její snazší pochopení a osvojení si 

v mnohem kratší době. Hypermédia jsou vhodným komunikačním nástrojem ve 

vzdělávání a pro žáky představují neotřelou formu transmise výuky, díky které 

žáci získávají poznatky, dovednosti a schopnosti a přitom je do jisté míry 

i zábavou. Hypermédia tak mohou doslova naplnit Komenského slova „Škola 

hrou". 

Hypermediální prostor na internetu je natolik široký, že umožňuje posunout 

výchovně vzdělávací proces mimo jeho standardní lokalizaci. Prostřednictvím 

elearningu nebo educastingových systémů lze -zprostředkovat výchovně 

vzdělávací proces na značnou vzdálenost při zachování vysoké míry interakce. 

Vedle toho lze získat řadu poznatků o průběhu vzdělávání na straně žáka a jeho 

výsledcích. Díky novým způsobům přenosu edukativních obsahů může učitel 

získat i mnohem širší zpětnou vazbu. Tato skutečnost je navíc umocněna tím, že 

získávání zpětné vazby lze usměrňovat podle vlastních potřeb a představ 

pedagoga s ohledem na její další využití ve vyučování s možností dosud nebývalé 

míry diferenciace po jednotlivých žácích nebo vzdělávacích celcích. 

Pro budoucí vývoj společnosti je signifikantní další zvětšování objemu informací, 

se kterými budou dospělí stejně jako žáci přicházet do kontaktu. To bude klást 

větší nároky na jejich třídění, vyhodnocování a další využití v běžném životě i při 

studiu. Hypermédia umožňují strukturovaný přístup k informacím, uspořádat 

velké množství informací a vytvořit jasné a srozumitelné rozhraní mezi 

jednotlivými okruhy. Proto představují důležitý technický didaktický prostředek 

budoucnosti využitelný na všech úrovních vzdělávání. Možnost strukturovat 

hypermediální prostředí přináší potřebnou prostupnost a transparentnost 

informací. 
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Hypermédia vedle toho umožňují také začlenění informací a jej ich vzájemné 

ovlivňování. To ve svém důsledku snáze ukazuje vazby a závislosti jednotlivých 

jevů. Interaktivita hypermédií, ať navigační (založená v podstatě jen na odkazech 

a vztazích), funkční (umožňující měnit funkcionalitu dokumentu) nebo adaptivní 

(žák má možnost sám modifikovat dokument podle svých představ a potřeb) 

vytváří široké pole pro využití hypermédií z didaktického i edukačního hlediska 

a jej ich využitelnosti ve výchovně vzdělávacím procesu. 

Jednou z vizí v oblasti celoživotního učení v České republice j e poskytnout všem 

skupinám populace v průběhu celého života příležitosti k získávání a uznávání 

kvalifikací použitelných na trhu práce a ke zdokonalování klíčových kompetencí 

potřebných pro uplatnění v pracovním, občanském i osobním životě. Jeden z cílů 

Strategie celoživotního učení v České republice j e podpora osobního rozvoje 

člověka. Celoživotní učení by mělo umožnit každému člověku rozvíjet se po celý 

život podle svých schopností a zájmů a usilovat o své uplatnění ve všech sférách 

života; mělo by mu zprostředkovávat vědomí jedinečnosti vlastní osobnosti bez 

pocitů ohrožení či vlastní nadřazenosti ve společnosti různých národů, jazyků 

a kultur (MŠMT, 2007). 

Naplnění této vize není možné bez zavádění moderních forem vzdělávání, 

využívání informačních a komunikačních technologií ve výuce nebo zavádění 

nových technický didaktických prostředků ve vyučovacím procesu, mezi které 

patří také hypermédia. 

Záměrem rigorózní práce bylo posoudit edukativní předpoklady hypermédií 

v oblasti didaktiky, se zřetelem na využití hypertextu, elearningu nebo nejnověji 

educastingu. Ze zjištěni obsažených v této práci j e patrné, že hypermediální 

prostředí ve vzdělávání má své opodstatnění z edukačního i didaktického 

hlediska. Hypermédia představují vhodný nástroj pro naplňování edukačních 

i společenských vizí, které byly přijaty na národní i evropské úrovni v první 

dekádě 21. století. Hypermédia jsou moderním technickým didaktickým 

prostředkem, který umožňuje vytvořit kvalitní předpoklady pro zabezpečení 

výchovně vzdělávacího procesu na základních a středních školách; obdobně jsou 

využitelná i v oblasti dalšího vzdělávání učitelů, resp. celoživotního učení. 
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