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ANOTACE
Diplomová práce se zabývá vývojem a zaváděním informačních a
komunikačních technologií do českých a evropských kurikulárních dokumentů.
V souvislosti se zaváděním této vzdělávací oblasti se diplomová práce zabývá
také problematikou klíčových kompetencí.
Na základě výše zmíněných východisek praktická část vychází z aplikace
nových cílů výuky do základního vzdělávání. Akční výzkum zkoumá možnosti a
cesty, které vedou к dosahování stanovených cílů а к utváření vybraných
klíčových

kompetencí

u žáků pátého

ročníku v předmětu

Informační

a

komunikační technologie.
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ANNOTATION
The

thesis

inquires

into

the

introduction

of

information

and

telecommunication technologies to Czech and European curricular documents.
Together with the introduction of this educational area the thesis focuses also
on the subject of key competencies.

On the basis of the above mentioned fadts the practical part concentrates
on the application of the new teaching objectives to the system of elementary
education.

Action

research

examines

possibilities

and

paths

that

lead

to

reaching the defined objectives and to creation of selected key competencies of
fifth grade pupils in the subject "Information and communication technologies".
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1. Úvod
V posledních deseti letech má pedagogický svět jedno společné téma.
Změna. A to změna v celospolečenském pohledu na člověka. S nástupem
mnohokrát citované globalizace dochází к propojování kultur. Celý tento jev
s sebou nese i změny v ekonomice států. Na tyto celosvětové změny reagují
více či méně školské politiky jednotlivých zemí. Státy si uvědomují nutnost
konkurenceschopnosti

svých

obyvatel

nejen

v oblasti

tržního

uplatnění.

S otevíráním komunikačních, ale i fyzických hranic, se dostáváme do pozice
přímého

čelení

konkurence.

Jednotný

systém,

zastřešený

klíčovými

kompetencemi, by mohl umožnit komplexní přípravu jedince pro orientování se
v nové společnosti, která se v posledním desetiletí vyvíjí novým směrem.
Přináší to s sebou změnu a změna nemusí být vždy vítaná. Aktéři se musí
oprostit od zaběhnutých forem jednání a své postoje a zacílení přehodnotit.
Přijmou nový koncept za novou jistotu, o kterou se mohu opřít.

Téma této diplomové práce se zaměřuje na dopad této skutečnosti.
S modernizací společnosti se objevil nový prostředek komunikace, uchovávání
a předávání informací. Informační a komunikační technologie se stávají
nedílnou součástí života člověka v moderní společnosti. Potřeba umět s tímto
nástrojem zacházet, vyvolala vnější tlak na vzdělávací instituce a ty pak musely
kutikulárními změnami reagovat.
Teoretická část této diplomové práce je zaměřená na prozkoumání toho,
jaký je vztah informační společnosti a vzdělávání. Popisuje vývoj zavádění
informačních a komunikačních technologií do evropských

a

českých

kurikulámích dokumentů s důrazem na začlenění vzdělávací oblasti „Informační
a komunikační technologie" do RVP ZV. V souvislosti se zaváděním této
vzdělávací oblasti se diplomová práce zabývá také problematikou klíčových
kompetencí, které se staly fenoménem a podstatou vzdělávání v Evropské unii.
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Informační a komunikační technologie patří mezi nástroje, které rozvoj
klíčových kompetencí podporují.
Výzkumná část přináší akční výzkum, jehož předmětem zkoumání je to,
jak

lze

skrze

předmět

Informační

a

komunikační

technologie

rozvíjet

kompetence komunikativní a kompetence к učení. Zabývá se tím, jak žáci
reagují na nové možnosti v oblasti vzdělávání, získávání informací.
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TEORETICKÁ ČÁST
2. Informační společnost a její vztah ke vzdělávání
„Svedeni lehkostí, s jakou se shromažďují údaje, podceňujeme náklady na
přeměnu údajů v informace, informací ve znalosti a znalostí v moudrost."
B. Harris, 19871

2.1.

Nástup informační společnosti

Společenský a ekonomický vývoj v Evropě ve druhé polovině 20. století vedl
к radikálním ekonomickým a společenským změnám. Česká republika se sice
část této doby ocitala za železnou oponou s informační cenzurou, ale vývoj
západní Evropy posléze ovlivnil i vývoj v České republice. Po roce 1989, kdy
padly zábrany, které regulovaly styk východní a západní Evropy, se i mezi širší
veřejnost začaly dostávat rozmanité informace, které s postupem času nabývají
na svém objemu. Člověk je staven v posledním desetiletí před obrovský rozkvět
moderních informačních a komunikačních technologií (ICT)2.
Lidé tak napříč celou společností pociťují změny ve vztahu к získávání
informací. Už dávno není problém s nedostatkem informací. Nyní se člověk,
který

hledá

informaci

к dosažení

svého cíle, dostává

do situace,

kdy

nepřeberné množství, jemu nabízených možností, je v konfliktu se schopností
1
orientace

'i v
a výběru jen

l l
'
с
takové Informace,

11
'
i i v y
která skuteéně

1
povede

1 'ľ i
lľ
к cíli, k v ů l i

kterému danou informaci hledal. Rozpoznat relevanci nalezené informace se
stává nedílnou součástí fungování jedince na poli informační společnosti.
Tento vnéjší tlak s sebou nese nutnost, aby jedinec, který se pohybuje

v tomto prostředí, začal nabývat takových dovedností, které povedou к jeho

1
Citováno z: Cities and regions in the electronic age, s. 395. In Brotchic, J.; Hall, P. and
Newton, P. (cds.). The Spatial Impact o f Technological Change. London: Croom Helm, 1987.,
EURYDICE, the Information Network on Education in Europe, 2001
2
Z anglického Information and comniunikation technologies
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schopnosti orientace světem informací. Nedílnou součástí této dovednosti se
stává schopnost dále pracovat s informací a být schopný ji efektivně předat dál.
Potřeba informační výchovy v tomto prostředí nabývá na významu a stává se
nedílnou součástí gramotnosti jedince v takto fungující společnosti.
V reakci na to byl spuštěn rozsáhlý program pro vzdělávání pedagogických
pracovníků v rámci Státní informační politiky ve vzdělávání (SIPVZ). Učitelům
se tak má poskytnout základní, ale i specializovaná průprava ve využívání ICT.
Pedagogičtí pracovníci by tak měli efektivněji nakládat s informacemi a tím lépe
rozvíjet

u žáků

požadované

dovednosti,

aby

bylo dosaženo

klíčových

kompetencí, které jsou definovány poprvé v českém školství v rámcových
vzdělávacích programech (RVP)3.

2.2.

Původ informační společnosti

Informační společnost je mnohdy chápána jako vize budoucnosti, jakým
směrem by se lidstvo mělo ubírat. Její původ není jevem posledních deseti let,
ale sahá mnohem dále do minulosti, kdy se začaly masově rozšiřovat
prostředky к vyhledávání, uchovávání informací, jejich předávání. Pod pojmem
informační společnost (IS) nehledejme novou společnost, která se nyní rodí, ale
spíše cestu, koncepci, kterou by se společnost měla ubírat, aby se neztratila
v informačním zahlcení, do kterého se dostává. Největším zlomem pro rozvoj
ICT bylo objevení a zpřístupnění internetu.
2.2.1. Historie internetu
Předchůdcem internetu byla vojenská síť Arpanet, která vznikla v roce
1969 v USA. Postupně se na síť začaly napojovat některé univerzity a
významná výzkumná pracoviště (Tichá 2007).
Celá tato síť byla vytvořena za cílem, vybudovat takovou síť, která by
nebyla tak centralizovaná, aby se jedním zásahem dala zrušit. Tím vznikla
3

Státní úroveň v systému kurikulárních dokumentů představují Národní program rozvoje vzdělávání
v Českc republice a rámcové vzdělávací programy (RVP). Národní program vzdělávání v ČR vymezuje
počáteční vzdělávání jako celek. RVP vymezují závazné rámce vzdělávání pro jeho jednotlivé e t a p y předškolní, základní a střední vzdělávání. (Rámcově vzdělávací program pro základní vzdělávání 2005,
s 9)
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decentralizovaná síť, která neměla jediný kritický bod, který by se dal lehce
napadnout (Peterka 1995). O více jak dvacet let později má Česká republika
první pevné připojení na internet, a to v roce 1990. Oficiální připojení ČSFR na
internet až roku 1992 (Tichá 2007).
Myšlenka vzniku mnoha na sobě nezávislých počítačů, které budou moci
samostatně pracovat, tedy funguje dodnes.
Internet je spojení jednotlivých počítačů do jedné celosvětové sítě. Každý
počítač tak může komunikovat s ostatními a vyměňovat i tak svá data. Internet
slouží

především

v dnešní

době

к vyhledávání

informací,

poskytování

informací, ke komunikaci obecně, obchodu, zábavě, a jiným různým službám,
které se na něm poskytují, jako internetové bankovnictví a jiné služby, které se
nadále rozvíjejí.
Zajímavý pohled na internet, jak ho známe nyní, je z úhlu, že se toto
všechno zrodilo z pocitu ohrožení. Z toho všeho vyplývá, že Internet je vlastně
„jen" o komunikaci. O komunikaci mezi stroji, počítači samotnými, a pak o
komunikaci mezi jejich uživateli, nebo mezi uživatelem a strojem. Tento
specifický druh komunikace přinesl do mnoha oblastí nové pojmy, obohatil
slovní zásobu jazyků o nová slova „webovky, modem, prokliknout, elektronická
pošta, atd."
Internet je důležitý nástroj, se kterým je třeba umět zacházet, aby byl
к užitku. Nepřeberné množství dat čeká uživatele, pokud je jeho počítač
vybaven možností napojit se na tuto velkou síť a tento komunikační kanál začít
využívat. Data, potažmo informace, jsou zde at čekají na uchopení. Bohužel ne
všichni uživatelé jsou schopni z tohoto množství irelevantních informací vybrat
tu svou, kterou potřebují pro své vzdělání a naplnění cíle, pro který danou
informaci hledali. Sociologové si uvědomují a poukazují na to, že svět se rozdělí
na informačně gramotné a negramotné státy, podle schopností jejich obyvatel.
Nejčastěji používanou definicí informační gramotnosti je definice zveřejněná
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roku 1989 ve zprávě Komise pro informační gramotnost (vytvořená v rámci
Asociace amerických knihoven - ALA4) (Landová 2002):
"K dosažení informační gramotnosti musí být jedinec schopen rozeznat,
kdy potřebuje informace, a dále je vyhledat, vyhodnotit a efektivně využít.
Informačně gramotní lidé se naučili, jak se učit. Vědí, jak se učit, protože vědí,
jak jsou znalosti pořádány, jak je možné informace vyhledat a využít je tak, aby
se z nich další mohli učit. Jsou to lidé připravení pro celoživotní

vzdělávání,

protože mohou vždy najít informace potřebné к určitému rozhodnutí či к
vyřešení daného úkolu. "
To vede i к diferenciaci lidí na úspěšné, jimiž jsou ti, kteří mají přístup к
informacím a vědí, jak tohoto přístupu využít a ty ostatní, kteří těmito
schopnostmi a dovednostmi nevládnou. Tento fakt přiměl jednotlivé země к
uvědomění si nutnosti přípravy pro život v informační společnosti a přípravy
svých obyvatel na konkurenci informačně vzdělané populace jiných států (Státní
informační politika..., 1999). Z tohoto popudu začaly vznikat studie a koncepty
Informační společnosti a následně i státní informační politiky, které mají za úkol
definovat a aplikovat jednotlivé kroky ke zvládnutí situace panující v současné
informační sféře.
Ve druhé polovině 20. století došlo к velkému vědeckotechnickému rozvoji, jeho
dalším vývojem jsme dnes a denně informování již běžnými prostředky pro
naše získávání informací, tisk, televize, webové stránky aj.
2.2.2. Charakteristika informací na Internetu
Pro zveřejňování

na Internetu

neexistuje žádné

povolovací

nebo

schvalovací řízení či oznamovací povinnost. Internet není centrálně řízen ani
popsán, existují pouze dílčí seznamy nebo pokusy o

evidenci

toho, co

je

dostupné. Proto je třeba přistupovat k získaným informacím kriticky a uvědomit

si klady i zápory zveřejňovaných zdrojů, jedno z rozlišení uvádí (Tichá 2007):

4

A L A - The American Library Association, předmětem této organizace je podpora knihoven a
knihovnictví,... rozvoj a podpora služeb, které vedou к zlepšení dostupnosti informaci pro všechny,
(volnč přeloženo z www.ala.org)
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klady:
•

informace jsou rychle a pohodlně přístupné

•

vyhledávací nástroje umožňují vyhledávat podle sekcí (oborů) nebo
klíčových slov

•

informace je možné je tisknout a kopírovat (pozor na autorský zákon a
citování)

zápory:
•

mnohé z veřejně přístupných informací jsou anonymní - těžko se dá
ověřit jejich původ a důvod zveřejnění

•

mnohé z veřejně přístupných informací nejsou aktuální

•

mnohé z WWW stránek nejsou stabilní

•

na některých WWW stránkách jsou informace skryty pod neadekvátně
pojmenovanými odkazy, orientace je složitá a dopátrání se hledané
informace stojí dost času (peněz)

•

při použití vyhledávacích nástrojů často dostaneme často příliš mnoho
informací a mezi nimi i mnoho nerelevantních

•

přístupnost závisí na okamžitém stavu sítě i dalších technických
prostředků (Tichá, 2007)

2.3.

Informační společnost

Na tento vývoj a možnosti musí zákonitě reggovat celá společnost.
Definicí

informačních

společností

je

v materiálech

uváděno

mnoho.

V dokumentaci Evropské unie - konkrétně v dokumentu Státní informační
politika - cesta к informační společnosti, je informační společnost a cesta
к jejímu

dosažení

podporována
vzájemném

popsána

současnou
propojení

takto:

„Cesta

technologickou

informačních,

к

informační

revolucí,

komunikačních

která je
a

společnosti

je

založena

na

masově-mediálních

technologií. Jejím výsledkem je dramatické snížení prostorového a časového
omezení a zvýšení přístupu к množství veřejných informací. Oproti předchozím
technologickým

vlnám je

vliv propojených
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informačních,

komunikačních

a

mediálních technologií charakterizován širokou piošností a vysokou rychlostí
pronikání do všech oblastí společnosti. Změny se ve velmi krátké době dotknou
prakticky veškerého průmyslu i služeb, veřejného i soukromého sektoru, celé
společnosti v práci i mimo ni, vzdělávání i zábavy v každodenním

životě.

Informační společnost tak zásadně změní podnikání, veřejnou administrativu i
život každého občana.

Nejvýznačnějším rysem informační společnosti je posun od závislosti na
interních

informačních

systémech

к

systémům

využívajících

externí

komunikace. Internet je konkrétním příkladem (prototypem) informační dálnice a
důležitým

nástrojem

komunikačních

pro rozšíření nových služeb. Splývání

a masově-mediálních

technologií

vytvoří

informačních,

klíčový

průmysl

pňcházejícího století.
V průběhu příštích let lze očekávat postupný nástup nové éry

informační

společnosti, jejímž základním rysem bude vytvoření globální sítě umožňující
nejen vzájemnou komunikaci, ale především poskytující velké množství dat.
Povýšení

infrastruktury

důležitým

krokem

z komunikační

směrem

na

к informační

informační

úroveň

společnosti.

bude

Globální

dalším

informační

infrastruktura umožňující propojení koncových uživatelů bez zprostředkovatelů
je klíčem к vytváření a přenosu znalostí. Zároveň přináší malým i středním
podnikům nové možnosti zapojení do globálních aktivit a bezprostředně nabízet
své služby na globálním trhu. „ (Státní informační... 1999, s. 1)

Za informační společnost je tedy brána ta, která má jako jedno ze svých
kritérií úspěchu, možnost dosažení na informace, které zlepšují kvalitu života,
vedou к sociálním změnám a tím к ekonomickému rozvoji. Trendem poslední
doby se stal jev, kdy si lidé uvědomují, že váha informací není jen v jejich míře
a získávání, ale v jejich přerod ve znalost, dále pak ke kompetenci, jak se svou
znalostí zacházet.
Znalost

můžeme

chápat jako stav,

kdy jsem

si vědom

nějaké

skutečnosti, vím o nějakém jevu. Znalost můžu mít, ale může se stát, že ji
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nebudu umět použít, stane se jen pojmem v hlavě. Kdežto kompetence jde dál,
jedná se o aplikaci znalostí v životě. Umím s nimi zacházet, smysluplně je
používat a „vím proč". Tím se celkově výuka stává praktickou a teoretická část
je „jen" nástrojem a podkladem pro samotné konání. Vím jak (z anglického
Know-How).
Kompetence se dá chápat také jako příslušnost činit konkrétní věci. Stále
je vidět, jak se tyto pojmy opírají o praktické využití dovedností, které člověk
během svého života získává.
„V literatuře o společnostech založených na znalostech se často objevuje
téma třídění poznatků na „kodifikované" a „vnitřní nevyslovené". Kodifikované
poznatky se dají vyjádřit jazykovými prostředky nebo symboly a jako takové se
mohou uchovávat nebo sdělovat. Tyto poznatky můžeme oddělit od jejich
nositele, uchovat a sdílet s dalšími lidmi nebo organizacemi. Obvykle se
označují jako informace. Rychlý rozmach informačních a komunikačních
technologií umožnil okamžitou dostupnost a přenášení kodifikovaných znalostí.
Naproti tomu .vnitřní poznání je spojeno s jeho nositelem a jako takové se nedá
snadno předávat. Je to právě osobní suma poznatků, která jedinci umožňuje
vybírat, interpretovat a rozvíjet kodifikované znalosti a smysluplně je využívat.
Pouze tehdy, pokud si nositelé znalostí své vnitřní poznání uvědomují a jsou
ochotni se o ně podělit, stane se i ono explicitním. V kontextu vzdělávání jsou
těmito kodifikovanými či explicitními znalostmi z velké části poznatky z
jednotlivých disciplín, zatímco vnitřní poznání je zakotveno převážně v osobních
a sociálních kompetencích studujícího." (Klíčové kompetence, Eurydice 2002, s.
13)

2.4.

Shrnutí

V druhé polovině 20. století dochází к rapidnímu rozvoji nejen v oblasti
informačních technologií. Tyto technologie nevznikají na popud vzdělávacích
institucí, ale vzdělávání se přizpůsobuje tomuto rozvoji společnosti.
К udržení kroku s rozvojem a schopnosti uplatnění v nově se vyvíjející
společnosti reagují státy jednotlivými programy ve vzdělávání, aby umožnily
svým občanům konkurenceschopnosti při jejich uplatňování. Vzdělávání začíná
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působit nejen v oblasti znalostí, ale dostává se do vyšší roviny osvojování si
kompetencí. Informace jako takové jsou snadněji dostupné, než tomu bylo dříve
- musíme se s nimi naučit pracovat.

3. Informační gramotnost
„Informačně gramotní lidé se naučili, jak se učit. Vědí, jak se učit, protože
vědí, jak jsou znalosti pořádány, jak je možné informace vyhledat a využít je
tak, aby se z nich mohli učit i ostatní. Jsou to lidé připravení pro celoživotní
vzdělávání, protože mohou vždy najít informace potřebné к určitému rozhodnutí
či к vyřešení daného úkolu." (ALA, 1989)

Poprvé termín informační gramotnost použil Paul Zurkowski (tehdejší
prezident Information Industry Association) v roce 1974. Za informačně
gramotné považoval jedince „připravené používat informační zdroje při práci,
kteří se při řešení

problémů naučili využívat

širokou

škálu technik a

informačních nástrojů stejně jako primární zdroje"(Dombrovská 2004). Během
sedmdesátých let se objevilo spoustu dalších definic. Shodovaly se v jedné věci
a to, že informace jsou pro společnost nezbytné a je třeba stále více znalostí a
dovedností к zacházení s nimi. Avšak v této době chybí ještě upřesnění a
definování si dovedností, které к dosažení cíle povedou.
Polovina osmdesátých let je považována za velmi důležité období pro vymezení
pojmu informační gramotnost, za velmi výstižnou definici se považuje formulace
autorů: Jan Oken a Bil Hons (Dombrovská; Landová; Tichá 2004)
„Definujeme informační gramotnost jako pochopení role a moci informací,
schopnost informace vyhledat a používat je při rozhodování, dále schopnost
informace produkovat a zacházet s nimi za použití informačních technologií.
Zkrátka informační gramotnost je přesahem tradičního pojetí gramotnosti a je
odezvou na revoluční dobu, ve které žijeme" (Behrens, 1994, 310)."(Dobrovská;
Landová; Tichá 2004, s 8)
Dalším velkým mezníkem je považován rok 1989, kdy byla publikována zpráva
Komise pro informační gramotnost ALA (ALA Presidential Committee on
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Information

Literacy).

Tato

zpráva

nejen

že

potvrzuje

nutnost

řešení

problematiky informační gramotnosti, ale zároveň upozorňuje na potřebu
vytvoření nového modelu vyučování založeného na informačních zdrojích (angl.
resource-based learning). Zpráva uvádí definici informační gramotnosti, která je
velmi často používána dodnes a nastiňuje podobu nového modelu vzdělávacího
procesu založeného na informačních zdrojích, který by připravoval studenty na
celoživotní vzdělávání.
V literatuře existuje mnoho různých pojetí gramotnosti. Relevantní к informační 0
gramotnosti

je

gramotnost

informační.

Například

v rámci

výzkumu

OECD5/PISA6 byla funkční gramotnost rozdělena na gramotnost čtenářskou,
matematickou a přírodovědnou. Jakkoliv bude funkční gramotnost definována,
vždy jako celek vstoupí do vymezení gramotnosti informační. (Informační
gramotnost... 2004, s 18)
Podle Dombrovské, Landové a Tiché s používáním ICT technologií vstupuje do
celého systému gramotnost, kterou bychom mohli nazývat ICT gramotností.
Jedná se o schopnost používat počítač jako nástroj pro získávání informací,
předávání, uchovávání atd. Avšak není zde začleněna schopnost vyhledávat
informace

pomocí

ICT,

jelikož

toto

autorky

přikládají

do

gramotnosti

dokumentové.
Propojením funkční a ICT gramotnosti teprve získáme gramotnost informační.
Umím vyhledat a umím zpracovat. Pro názornější představu přikládám grafické
znázornění.

'Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (zkráceně OECD z angl. Organisation for Economic
Co-operation and Development) jc mezivládní organizace 30 ekonomicky nejrozvinutčjších států na
svčtč, které přijaly principy demokracie a tržní ekonomiky. Česká republika do této organizace vstoupila
v roce 1995 (Dostupné z <http://cs.wikipedia.org/wiki/OECD>)
6
Program pro mezinárodní hodnocení studentů - PISA - jsou mezinárodně standardizovaná hodnocení,
která byla vyvinuta společně zúčastněnými zeměmi, a aplikuje se na děti do 15 let věku ve školách.
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1

ICT
gramotnost

Graf 1- Vztah funkřnf a ICT gramotnosti = informační gramotnost

ICT gramotnost se podle různých zdrojů stává základnou pro rozvíjení
funkčních gramotností. Lidé, kteří budou ICT gramotní se snadněji dostanou
к informacím a budou schopni tak nadále s nimi pracovat. Negramotní lidé
v tomto ohledu budou handicapováni nedostatečným

přísunem

informací

z těchto zdrojů a stanou se tak méně pružnými a konkurenceschopnými
v současném rozvoji moderní společnosti.
Není proto divu, že na tento fakt reagovaly příslušné orgány států, které se
snaží vytvořit takové prostředí, aby jejich lidé byli schopni se v v tomto novém
směru

orientovat. V České

republice

byly a jsou

to zejména

orgány:

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstvo informatiky ČR
(zrušeno v roce 2007), Ministerstvo kultury ČR, Ministerstvo práce a sociálních
věcí ČR, vzdělávací instituce, knihovny, různá profesní i nezisková sdružení.

3.1.

Rámec zavádění ICT do škol v ČR v souvislosti
s Evropskou unií

Mnohé

země

koncipovaly

již

v devadesátých

letech

strategické

dokumenty - zákony, doporučení, akční plány, v něž formulovaly základní
principy národní politiky v oblasti integrace ICT do vzdělávání či do školství.
Česká republika byla mezi posledními zeměmi, které takové dokumenty
schválily. Základním a klíčovým dokumentem se u nás stala Státní informační

18

politika - Cesta k informační společnosti (SIP) z roku 1999. Zde je jednou ze
stěžejních oblastí informační gramotnost.
Na příchod ICT do českého vzdělávání reagoval i dokument Národní
program rozvoje vzdělávání v České republice (Bílá kniha), zde se uvádí: „V
souladu se státní informační politikou bude podporován rozvoj kompetencí žáků
na

všech

stupních

škol

efektivně

využívat

prostředků

informačních

a

komunikačních technologií při vzdělávání a i v pracovním a osobním životě.
Školám budou vytvořeny podmínky, aby mohly využívat ICT к modernizaci
metod a forem výuky, včetně podpory rozvoje kompetencí učitelů v této oblasti."
(Národní... 2001, s. 91)
V březnu 2004 vláda ČR schválila další dokument Státní informační a
komunikační politika (e-Česko 2006), který rozšiřuje a navazuje na dokument
Státní informační politika (SIP). Na základě SIP byla v roce 2000 přijata
Koncepce státní informační politiky ve vzdělávání (SIPVZ). Tento dokument
můžeme brát jako zásadní při zavádění ICT do procesu vzdělávání na školách
v ČR. Obsahuje dvě základní strategie pro rozvoj ICT ve vzdělávacích
institucích. V první řadě zajistit dostupnost ICT (infrastruktury) lidem působících
v procesu vzdělávání.

Druhou částí byla integrace ICT do vzdělávacího

kurikula. „Vláda ČR na svém zasedání ze dne 24. března 2004 schválila Státní
informační a komunikační politiku. Jedná se o strategický dokument vlády v
oblasti rozvoje informační společnosti do roku 2006, který reflektuje úzkou
provázanost informační společnosti a telekomunikací a vytváří tak společný
rámec. Hlavním východiskem při tvorbě dokumentu byl Akční plán EU eEurope
2005,

který je součástí tzv.

Lisabonské

strategie v oblasti

informační

společnosti." (Zdroj: Ministerstvo informatiky, 20047)

Na lisabonském summitu v březnu 2000 schválila Evropská rada
strategický cíl přeměny Evropské unie do roku 2010 v nejkonkurenceschopnější
a nejdynamičtější znalostní ekonomiku schopnou udržitelného růstu, s více a
lepšími pracovními místy a s posílenou sociální soudržností. Podpora budování
7

Nyní dostupné z < http://www.busincssinfo.cz/cz/clanek/konccpcc-a-politiky/statni-informacni-akomunikacni-politika/1000502/13807>
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informační společnosti je přitom chápána jako jeden ze stěžejních kroků pro
dosažení těchto cílů. (SIKP 2004, s. 4)
Následně na to byly vypracovány strategie, pro rozvoj evropské informační
společnosti.
•

Akční plán členských zemí eEurope 2002

•

Akční plán kandidátských zemí eEurope+ 2003,

•

Akční plán členských zemí eEurope 2005

Česká republika se v roce 2001 připojila к akčnímu plánu eEurope+ 2003,
společnému závazku kandidátských států EU v oblasti rozvoje informační
společnosti, který vznikl jako reakce na akční plán členských států EU eEurope
2002. V následujícím období se Česká republika soustředí na naplňování cílů
Akčního plánu eEurope 2005. (SIKP 2004, str. 4)

Ve Státní informační a komunikační politice z roku 2004 vláda ČR definuje čtyři
prioritní oblasti, které jsou řazeny podle významu, který jim vláda ČR přikládá:
•

Dostupné a bezpečné komunikační služby: zahrnuje

problematiku

regulace trhu elektronických komunikací a posilování konkurence na
trhu,

včetně

převzetí

nového

evropského

regulačního

rámce

elektronických komunikací, a dále dořešení zbývajících úkolů z koncepce
eEurope+ v oblasti dostupnosti základních (tzv. úzkopásmových) i
vysokorychlostních internetových služeb.
•

Informační vzdělanost: zahrnuje především problematiku „informatizace
škol" a problematiku informační gramotnosti, e-learningu a řešení
problému digital divide.

•

Moderní veřejné služby on-line: zahrnuje veřejné on-line služby, tedy
především služby e-govemmentu, e-procurementu a e-zdravotnictví.
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•

Dynamické prostředí pro elektronické podnikání: zahrnuje opatření státu
zejména v legislativní oblasti a odpovídá stejnojmenné prioritní oblasti
eEurope 2005. (SIKP 2004, s. 7)

Vzhledem к cílům, této diplomové práce se zaměřuji na druhý odstavec,
informační vzdělanosti. Vláda si v tomto dokumentu stanovuje v oblasti
informační gramotnosti, e-learningu a řešení problému digital divide8 - hlavní
úkoly a cíle, kterých bude chtít dosáhnout. Navazující dokument SIPVZ se
vztahoval na rozmezí let 2004 - 2006, čili v současnosti jsou již známy výsledky
a vyhodnocení plnění či neplnění vytýčených cílů.
„Významnou příležitost, jak učinit informační gramotnost dostupnější, spatřuje
stát v technologiích a službách tzv. e-learningu a obecně ve vzdělávacím
software. Proto hodlá podporovat jejich nasazení a využití jak ve sféře školství,
knihoven a veřejné správy, tak i při vzdělávání nejširších vrstev obyvatelstva.
Vláda si plně uvědomuje, že vzhledem к rychlému vývoji v oblasti ICT není
získání informační gramotnosti jednorázovou záležitostí, ale má kontinuální
charakter.

Proto

musí

být

součástí

systému

průběžného

celoživotního

vzdělávání." (SIKP 2004, s 13)
3.1.1. Projekt Státní informační politika ve vzdělávání
První etapa realizace SIPVZ, vletech 2001 - 2003 se zaměřovala
především na dodávku počítačů do škol (25 000 ks)9. Druhá etapa reagovala na
dosavadní nedostatky a snažila se je eliminovat cíleně od roku 2004. Školy
dostaly větší pravomoci pro používání daných počítačů. Rozvojové programy a
projekty, umožnily školám diferencovaně čerpat finanční prostředky na nákup

8

Absence či nedostatek informační gramotnosti vytváří u občanů tak silný handicap, že může vést к
diferenciaci (rozvrstvení) obyvatelstva, resp. může takovouto diferenciaci dále prohlubovat. Jde o
problém označovaný jako tzv. „digital divide". (SIKP, 2004, s 13)
9
Lze to považovat za řešení pomocí outsourcingu se všemi klady i zápory, nebezpečími, které toto řešení
přináší. Stát nemusel provést velkou počáteční investici a rozhodl se průběžně nakupovat služby. MŠMT
si však v rámci projektu neponechalo ve smluvních vztazích dostatečný prostor pro případnou modifikaci
striktury služeb nebo jejich cen při změněných budoucích podmínkách. (Zdroj: MŠMT, září 2008, Návrh
koncepce rozvoje informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání v období 2009-2013)
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počítačů, připojování na internet, programového vybavení atd. V létě roku 2005
byla ukončena dodávka služeb generálním dodavatelem (AutoCont).
Nastalo

několikastupňové

modulární

vzdělávání

pedagogických

pracovníků nejen v oblasti samotné práce s počítačem a internetem. Školení
bylo programově zaměřeno na využívání výpočetní techniky ve výukovém
procesu. Školení se konala ve více než 700 školicích střediscích SIPVZ.
(MŠMT 2008)
Podle výzkumu Ústavu pro informace ve vzdělávání (dále ÚIV) bylo ke
konci roku 2006 ve školách 233 966 počítačů, z toho 148 814 bylo mladších 5
let. Do konce roku 2006 také byly všechny školy, které o to projevily zájem
připojeny к internetu. Tyto hodnoty byly v daném období s porovnáním se státy
Evropské unie stále podprůměrné.
Od roku 2007 fakticky ze strany státu ustala cílená a systematická
podpora ICT ve školách. К navýšení rozpočtu MŠMT o částku na realizaci ICT
ve školách nedošlo. „Po přerušení centrální podpory ICT ze strany státu v roce
2007 zde vyvstává potřeba dalšího kontinuálního pokračování cílené a státem
garantované podpory zavádění ICT do vzdělávacího procesu, aby tak bylo
možné udržet konkurenceschopnost našich žáků a studentů v oblasti ICT
vzdělanosti na evropské úrovni také nadále. V současné době je informatizace
českého školství na úrovni, kterou lze charakterizovat sice jako stabilní ovšem
také i jako nedostatečnou. Ve srovnání s ostatními zeměmi Evropské unie,
případně státy OECD, dosahujeme podprůměrných výsledků vztahujících se
převážně к informační vzdělanosti studentů, učitelů a rovněž к využití ICT pro
potřeby výuky, školní agendy a dalších vzdělávacích procesů. К dosažení lepší
konkurenceschopnosti českého školství v oblasti ICT vzdělanosti vůči školstvím
vyspělých států EU, je žádoucí, vytvořit globální a zároveň centralizovanou
koncepci rozvoje a podpory těchto technologií." (Návrh koncepce rozvoje...,
2008)
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3.1.2. Cíle státní informační politiky ve vzdělávání
•

Podpora vybavení škol ICT podle individuálních potřeb škol,

•

podpora vybavenosti výukovými nástroji (výukový SW, SW pro sběr a
transfer dat atd.),

•

podpora informačního prostředí z centra ke školám a ze škol směrem do
centra a na kraje,

•

podpora vzdělání, připravenosti, výcviku v možnostech využití

ICT

v běžné pedagogické práci případně v práci řídících pracovníků ve
školství,
•

podpora e-komunikace mezi školou a domovem tj. rodiči.

Aktivity MŠMT budou financovány nejvíce z prostředků Evropského sociálního
fondu

(ESF)

prostřednictvím

Operačního

programu

Vzdělávání

pro

konkurenceschopnost.
3.1.3. Indikátory vybavení škol počítači a konektivitou v roce 2006
Informace

pocházejí

ze statistik

Českého

statistického

úřadu

ve

spolupráci s několika ministerstvy.
Jedná se především o:
1. počet počítačů na 100 žáků
2. počet počítačů připojených к Internetu na 100 žáků
3. počet počítačů s rychlým připojením na Internet na 100 žáků
Sledování těchto údajů zajišťuje pro MŠMT Ústav pro informace ve vzdělávání
(iniciativa eEurope+)
Tabulka 1 - Počet počítačů na úrovni primárního vzdělávání na 100 žáků (podle vzdělávacích úrovní 1SCED9 7 ) 10
ČR

Primární

2006

vzdělávání11

12,7

počítače
připojené

к

s rychlým

připojením

10,7

Internetu
к

Internetu

8,9

10
Data jsou sbírána pro EU, používá se pro jejich klasifikaci metodiky ISCED-97, která zaručuje
mezinárodní srovnatelnost.
11
Zahrnuje: 1. stupeň základních škol, 1. stupeň speciálních základních škol, 1. a 2. stupeň zvláštních

škol (přípravná třída, 1 . - 6 . ročník), nižší, stření, vyšší stupeň a rehabilitační třídy pomocných škol.
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Tabulka 2 - Vývoj indikátorů za období 2002 - 2006 (podle vzdělávacích úrovní ISCED-97)

ČR

počítače/100 žáků

počítače připojené к internetu/100
žáků

počítače
s rychlým
připojením
к Internetu/100 žáků

2002

7,6

5,0

2,8

2003

7,5

5,4

2,3

2004

9,6

7,1

3,2

2005

11,5

9,1

5,7

2006

12,7

10,7

8,9

Tabulka 3 - Počet počítačů na 100 žáků na všech stupních vzdělávání celkem

9,8

Počet počítačů
připojených
к internetu/100 žáků
8,7

Počet počítačů
s rychlým připojením
к internetu/100 žáků
7,7

Praha

9,9

9,0

8,3

Středočeský
Jihočeský

10,3
10,3

8,7
9,1

7,6
8,2

Plzeňský

9,7

8,4

6,9

Karlovarský

8,6
9,8

8,1
8,6

7,0

Ústecký
Liberecký

10,1

8,9

7,8

Královéhradecký

10,4

9,4

8,4

Pardubický
Vysočina

10,0
11,3

8,3
10,0

7,1
9,1

Jihomoravský

9,5

8,5

7,6

Olomoucký

10,1

9,0

8,0

Zlínský
Moravskoslezský

9,6
8,7

8,7
7,7

7,9
7,0

Rok 2006

Počet počítačů/100
žáků

ČR
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7,7

3.1.4. Plán podpory rozvoje ICT ve vzdělávání v období 2009 - 2013
Podpora rozvoje je definována následujícími osmi body, jak je uvádí
MŠMT v koncepci rozvoje ICT ve vzdělávání.12
•

Konektivita - finanční i administrativní podpora připojení škol к internetu

•

Infrastruktura - podpora vybavení škol i samotných učitelů,

•

Školský Portál - centrální portál o vzdělávání,

•

Vzdělávání učitelů к dovednostem užívat ICT prostředky při výuce vývoj a zpřístupnění digitálního vzdělávacího obsahu,

•

Monitoring - pravidelný sběr relevantních dat a jejich vyhodnocování,

•

Řízení kvality - vytvoření konzultačního orgánu, spolupráce s externími
odborníky,

•

Podpora přijímacího řízení - informační podpora přijímacího řízení na
střední školy,

•

Výsledky ve vzdělávání vzdělávání.

3.2.

centrální podpora zjišťování výsledků ve

Shrnutí

České školy prošly po roce 1989 celou řadou významných změn
(podrobněji viz Spilková, V. 2005). Mnohé země koncipovaly již v devadesátých
letech

strategické

dokumenty

/zákony,

doporučení,

akční

plány),

v niž

formulovaly základní principy národní politiky v oblasti integrace ICT do
vzdělávání či do školství. Česká republika byla mezi posledními zeměmi, které
takové dokumenty schválily.
S příchodem

do

Evropské

unie,

ČR

koncipovala

plány

rozvoje

vzdělávání. Jedním ze stěžejních dokumentů se stal Národní program rozvoje
vzdělávání v České republice (Bílá kniha) 2001, v březnu 2004 vláda ČR
schválila další dokument Státní informační a komunikační politika (e-Česko
2006). Začalo se s postupným technickým vybavováním vzdělávacích zařízení
počítači/internetem a probíhalo školení pedagogických pracovníků. Výsledky
jsou v porovnání se státy EU stále podprůměrné.
12

Dostupné z < http://www.ceskaskola.cz/ICTveskole/Ar.asp?ARI= 105433&CAI=2129>
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4. Pravidla pro koncepci výuky v oblasti ICT
Jak již bylo řečeno, naše společnost je postavena před vyšší nároky na
vzdělávání. Dostává se jí i díky ICT nových možností, jak své cíle dosáhnout.
To vše se odráží v organizaci školství a výuky na jednotlivých institucích. Pokud
má škola

naplňovat

infrastrukturu.

rozvoj

Pak teprve

IS, dojde

к jejímu

napojení

může dojít к ovládnutí

na

informační

práce s informacemi

s využitím ICT, jak studenty, tak i učiteli. Je proto důležité zařídit integraci ICT
do výuky v souladu s osnovami předmětů.
V září 2007, měly školy povinnosti zahájit v prvním a šestém ročníku
výuku

podle vlastních školních vzdělávacích

programů,

které

vymezuje

dokument Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, konečná jeho
verze byla schválena roku 2005.

Rámcové vzdělávací programy
•

vycházejí

z

nové

strategie

vzdělávání,

která

zdůrazňuje

klíčové

kompetence, jejich provázanost se vzdělávacím obsahem a uplatnění
získaných vědomostí a dovedností v praktickém životě
•

vycházejí z koncepce celoživotního učení

•

formulují

očekávanou

úroveň

vzdělání

stanovenou

pro

všechny

absolventy jednotlivých etap vzdělávání
•

podporují pedagogickou autonomii škoL a profesní odpovědnost učitelů
za výsledky vzdělávání. (RVP Z V 2005)

Rámcově vzdělávací program pro základní školu
„V návaznosti na Bílou knihu a v ní vymezené základní směry kurikulární
politiky vzniká Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (RVP ZV)
jako

klíčový dokument,

který

konkretizuje

požadavky

státu

vymezením

základního rámce v podobě cílů, obsahu a očekávaných výstupů v oblasti
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základního

vzdělávání. V kontextu vývoje českého

školství

v posledních

desetiletích představuje RVP ZV zásadní obrat v pojetí kurikulární reformy. ...
Jde zejména o změnu v hierarchii cílů vzdělávání - namísto tradiční triády
vědomosti, dovednosti, návyky s důrazem na pamětné osvojování velkého
množství poznatků v hotové podobě všestranná kultivace dětské osobnosti,
celistvý

rozvoj

také/především

v oblasti
získávání

kognitivní
nástrojů

pro

(nejen

získávání

poznávání,

poznatků,

rozvoj

ale

myšlenkových

operací, zejména vyšších úrovní myšlení), v oblasti kompetencí, postojů a
hodnot." (Spilková 2004)
Nový rámcový vzdělávací program je ukotven v principech, které přinesl
Národní program rozvoje vzdělávání v ČR - Bílá kniha. Dává možnost vlastní
invence škol a tím otevírá pomyslné nůžky rozmanitosti metod, kterými budou

dané cíle jednotlivé školy naplňovat.
Tato nová koncepce vzdělávání je orientovaná na cíle, nejde však o
potlačeni v e d o m o s t i a znalosti - kognitivní roviny.

„ V R V P Z V j d e o důraz na

komplexnost a vyváženost působení na žáka, na jeho rozvoj v oblasti kognitivní,
sociální, emocionální, volní." (Spilková 2004)
Na základě definovaných cílů v RVP ZV si školy sami vytvářejí své školní
vzdělávací programy. Vzdělávacím institucím se tak poskytuje možnost upravit
si koncepci své výuky podle svých představ, ale samozřejmě v souladu co jim
ukládá Rámcově vzdělávací program (RVP ZV).

4.1.

ICT v rámcově vzdělávacím programu pro ZV

S pokrokem technologie ve společnosti se s přímou návazností dostává i
toto do škol, aby žáci dosáhli základní úrovně informační gramotnosti.
„Zvládnutí výpočetní techniky, zejména rychlého vyhledávání a zpracování
potřebných informací pomocí internetu a jiných digitálních médií, umožňuje
realizovat metodu „učení kdekoliv a kdykoliv", vede к žádoucímu odlehčení
paměti při současné možnosti využít mnohonásobně většího počtu dat a
informací než dosud, urychluje aktualizaci poznatků a vhodně doplňuje
standardní učební texty a pomůcky." (RVP ZV, s. 34) Vztahy mezi ICT a
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vzděláním jsou složité a nemohou být omezeny pouze na jejich začlenění do
vzdělávacího procesu. Pokud nemohou samy změnit systém, poskytují mu
podněty tím, že přinášejí různé koncepce a vyvolávají nové způsoby uvažování.
„Například vzrůstající rozmanitost technologických prostředků, které mají učitelé
к dispozici, rozšiřuje i volbu způsobů, jak tyto prostředky používat, a posiluje
rozmanitost vzdělávacích praktik a forem učení. ICT jsou proto jedním z
prostředků к uskutečnění vize vzdělávání a branou к dosahování nových
horizontů. Získávají ucelený význam jen v rámci vývoje procesu
vzdělávání." (IKT@Europe.edu 2001, s. 14)

Cílové zaměření ICT pro základní vzdělávání v České republice
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje к utváření a rozvíjení
klíčových kompetencí tím, že vede žáka k:
•

poznání

úlohy

informací

a informačních

činností

а к

využívání

moderních informačních a komunikačních technologií
•

porozumění toku informací, počínaje jejich vznikem, uložením na
médium, přenosem, zpracováním, vyhledáváním a praktickým využitím

•

schopnosti formulovat svůj požadavek a využívat při interakci s
počítačem algoritmické myšlení

•

porovnávání informací a poznatků z většího množství alternativních
informačních zdrojů, a tím к dosahovánhvětší věrohodnosti vyhledaných
informací

•

využívání výpočetní techniky, aplikačního i výukového software ke
zvýšení efektivnosti své učební činnosti a racionálnější organizaci práce

•

tvořivému využívání softwarových a hardwarových

prostředků

při

prezentaci výsledků své práce
•

pochopení funkce výpočetní techniky jako prostředku simulace a
modelování přírodních i sociálních jevů a procesů

•

respektování práv к duševnímu vlastnictví při využívání SW
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•

zaujetí

odpovědného,

etického

přístupu

к

nevhodným

obsahům

vyskytujících se na internetu či jiných médiích
•

šetrné práci s výpočetní technikou (RVP ZV, s 35)

Obsahově je výuka rozdělena do dvou období. Každé toto období má
očekávané výstupy, kterých se žáci snaží dosáhnout.

Základy práce s počítačem - očekávané výstupy - 1. a 2. období (RVP
ZV, s. 35)
Žák:
•

využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie

•

respektuje pravidla bezpečné práce s hardware i software a postupuje
poučeně v případě jejich závady

•

chrání data před poškozením, ztrátou a zneužitím

Učivo
•

základní pojmy informační činnosti -

informace, informační zdroje,

informační instituce
•

struktura, funkce a popis počítače a přídavných zařízení

•

operační systémy a jejich základní funkce

•

seznámení s formáty souborů (doc, gif) *

•

multimediální využití počítače

•

jednoduchá

údržba počítače, postupy při běžných problémech s

hardware a software
•

zásady bezpečnosti práce a prevence zdravotních rizik spojených s
dlouhodobým využíváním výpočetní techniky
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Vyhledávání informací a komunikace - očekávané výstupy - 1. a 2. období
Žák:
•

při vyhledávání informací na internetu používá jednoduché a vhodné
cesty

•

vyhledává informace na portálech, v knihovnách a databázích

•

komunikuje pomocí internetu či jiných běžných komunikačních zařízení

Učivo
•

společenský tok informací (vznik, přenos, transformace, zpracování,
distribuce informací)

•

základní způsoby komunikace (e-mail, chat, telefonování)

•

metody a nástroje vyhledávání informací

•

formulace požadavku při vyhledávání na internetu, vyhledávací atributy

Zpracování a využití informací - očekávané výstupy - 1. a 2. období
Žák:
•

pracuje s textem obrázkem v textovém a grafickém editoru

Učivo
• základní funkce textového a grafického editoru
4

Obzvláště druhý a třetí odstavec obsahu této oblasti je nosným tématem druhé
části této práce.
Většinou se samotný předmět ICT, mnohdy nazývaný stále informatika,
zařazuje do výuky až v pátém ročníku. Z hodinových dotací, které předkládá
RVP ZV, je na tento předmět vyhrazeno 33 vyučovacích hodin. Očekávané
výstupy, které žáci mají během tohoto předmětu s minimální dotací zvládnout,
je téměř nemožné splnit.13 Na základě stručného zmapování opravdu většina
13

Vycházím z pozorování diskuzí na toto téma na internetových odborných fórech, mezi pedagogy atd.
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škol zavádí výuku ICT až do pátého ročníku a to jednou vyučovací hodinou
týdně.
„Cílové zaměření vzdělávací oblasti, očekávané výstupy, potřeby výuky a
především každodenní praxe však vytváří předpoklady k tomu, aby se konkrétní
učivo stalo integrální součástí výuky žáků na prvním stupni. Žáci se tedy
nemusí učit ovládat počítač, vyhledávat a zpracovávat informace, komunikovat
a upravovat text i obraz pomocí ICT jen v samostatném předmětu, ale velmi
efektivně v rámci výuky neinformatických předmětů." (Přichystalová 2008)
Z vlastní zkušenosti a pozorování přibývá více rodin, které vlastní počítač
a jsou napojeny na internet. Děti tak mnohdy už během prvním ročníků ve škole
mají přístup a manipulují s ním, avšak metodou pokus-omyl. Může tak
vzniknout spousta špatných návyků, které se hůře odbourávají při výuce ICT na
škole. Zaběhnutý algoritmus nějaké činnosti při manipulaci s počítačem se
těžce přeučuje.
4.2.

Shrnutí

ICT má minimální dotaci definovanou v RVP ZV 33 vyučovacích hodin.
Za tak krátkou dobu by si žáci měli osvojit výše uvedené dovednosti a výuka by
měla vést к naplnění očekávaných výstupů. Mnozí pedagogové se shodují na
tom, že není možné naplnit takové cíle, pokud by nebylo používání ICT
začleňováno do výuky ostatních předmětů. Což vlastně podporuje propojenost
a projektové řízení výuky, které je podle mého názoru na prvním stupni velmi
přínosné. Přirovnávám to к dovednosti čtenářské. Ta se také neodehrává jen
v hodinách čtení, ale je provázaná snad ve všech typech vyučovacích hodin,
kde žáci získávají informace nejen reprodukované ústy vyučujícího.
ICT se tak stává prostředkem, který je možno využít v mnoha fázích
vyučovacího procesu.
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5. Klíčové kompetence ve vztahu к ICT
Dnešní pojem výuky je opřen o naplňování klíčových kompetencí.
Klíčové kompetence jako

soubor vědomostí, dovedností, schopností, postojů

a hodnot důležitých pro osobní rozvoj jedince, jeho aktivní zapojení do
společnosti a budoucí uplatnění v životě.,, (RVP ZV 2005, s. 7 -10)
Pedagogický slovník z roku 2001 definuje klíčové kompetence takto:
„Soubor požadavků na vzdělávání, zahrnující podstatné vědomosti, dovednosti,
schopnosti univerzálně použitelné v běžných pracovních a životních situacích.
Nejsou vázány na jednotlivé předměty, nýbrž měly by být rozvíjeny jako součást
obecného základu vzdělávání..." (Průcha, Walterová, Mareš 2001, s 99)
Pojem klíčová kompetence prošel několika procesy definování, kdy se
různí odborníci snažili přesně vymezit její obsah, působnost, dopad. Proč se
vlastně zrodil pojem klíčová kompetence? Co vedlo к změně úhlu pohledu na
jedince, společnost, a její vzdělávání, přípravu na život?
„Řada odborníků v oblasti sociologie, pedagogiky, filosofie, psychologie a
ekonomie se pokoušela definovat pojem kompetence. Výsledky těchto snah
ovlivnilo jejich vzdělání a kulturní i jazykové zázemí. M. Romainville (1996, str.
133 - 141) připomíná, že francouzský termín compétence se původně používal
v kontextu odborné přípravy a označoval schopnost (způsobilost) vykonat určitý
úkol."(Klíčové kompetence 2002, s 12)
F. E. Weinert analyzoval řadu definic pojmu kompetence, dospěl к závěru, že
se ve všech oborech „kompetence interpretuje jako ne zcela specializovaný
systém schopností, znalostí či dovedností, jež jsou nezbytné nebo dostačující
pro dosažení určitého cíle." (Klíčové kompetence 2002, s 13)
Z výzkumů Eurydyce je patrné, že zatím nebyla ustálená definice pro
pojem klíčové kompetence. Odborníci se shodují na tom, že aby mohla být
kompetence nazývána klíčovou, musí být pro každého jedince a společnost
prospěšnou. Aby se jedinec dokázal začlenit do společnosti, ale stále si
zachoval svou identitu a jedinečnost. A jako se celá společnost neustále vyvíjí, i
klíčové kompetence musí umožňovat flexibilitu v reakci na tyto změny.
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Stále

větší

nároky

na jedince

spojené

s

„tlakem"

globalizace,

ekonomického růstu, změn ve společnosti, vedou к zamyšlení se nad smyslem
vzdělávání a jeho celkový dopad na společnost.

V moderní společnosti by

každý jednotlivec měl možnost být si vědom toho, co ho spojuje se všemi
ostatními. Tendence spojování a propojenosti jsou patrné skoro ve všech
oblastech, nemalým důkazem toho je vznik Evropské unie. Spojená Evropa,
presto s myšlenkou, aby si každý stát zachoval svou jedinečnost, svou kulturu.
Tak to můžeme chápat i v pohledu na jedince, který je vlastně sám součástí a
tvůrcem toho všeho. Každý je nějakým způsobem zvláštní a jedinečný, ale tím
společným je lidská humanita - důstojnost, jednotná pro všechny kulturní
rozdílnosti.

Nemůžeme však definovat lidskou důstojnost, namalovat jí

mantinely a její pole působnosti, není to věc, která by byla sama od sebe. Je
měnná případ od případu. Lidská společnost se bude „sama" rozvíjet, pokud se
bude každý z nás rozvíjet. Bude si vědom své role ve společnosti, svého místa
a bude chápat svou roli, nalezne své uplatnění. Nemluvíme zde o uplatnění
pouze na poli práce, jde o uplatnění v životě.
Dalším pohledem na váhu informace, kterou člověk nabude, může být
citace úryvku krátkého textu Ivana Straky.
"Ukázalo se, že není informace jako informace. To nebyla ostatně nikdy. Jenže
rychlost přísunu informací snížila podíl 'objektivizace' či kvalitu hodnocení
'profesionálními' komentátory. Jedinec si musel hodnocení často dělat sám.
Ukázalo se, že na to není příliš připraven, protože důsledkem té rychlosti a
přísunu neúplných informací je nutnost korekce. Věc, která prakticky vymizela:
lidé si zvykli dostávat hotové pohledy na události." (Straka 2001, s 52)
Zvláštní situace nastává, když je na jedince kladen nárok na vlastní
prosazení se a na druhé straně na týmovou spolupráci. Zdánlivě rozdílné prvky,
které si navzájem překážejí, ale není tomu tak, pokud v prvé řadě budeme
působením vzdělávání vychovávat člověka. Ne jen schránku, která sice bude
vědět jak, ale její morální stránka bude potlačena úzkoprofilovým zaměřením se
na cíl. Klíčové kompetence by měli být prospěšné jak pro jedince samotného,
umožňovat mu další jeho rozvoj v průběhu času, schopnost učit se novým
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věcem, přizpůsobovat se okolnímu vývoji, který přináší nové situace, a umět se
ve světě, svém okolí, pohybovat, tak i potencionálně prospěšné pro společnost
jako takovou. Vymezení klíčových kompetencí na evropské úrovni, či troufneme
si říci celosvětové, by mohlo být nápomocno к lepšímu fungování společnosti
jako takové.
Ve světě v němž se stále rychleji šíří a vytváří faktické údaje, jejich zpřístupnění
se stává snazším a snazším. Je méně za potřebí umět memorovat naučená
fakta. Lidé spíše potřebují nástroje к tomu, aby jim bylo umožněno vybrat a
zpracovat informace, které se jim nabízejí. Umět zpracovat a aplikovat poznatky
nutné k tomu, aby se dobře vypořádali s měnícím se svým okolím, ať už se
pohybujeme v oblasti zaměstnání, rodinného života, nebo vlastního volného
času. To do jisté míry vysvětluje přeorientování vzdělávání od předávání faktů
ve výuce к rozvíjení kompetencí.

V českém systému vzdělávání jsou definovány tyto klíčové kompetence:
•

Kompetence к učení

•

Kompetence к řešení problémů

•

Kompetence komunikativní

•

Kompetence sociální a personální

•

Kompetence občanské

•

Kompetence pracovní

Vzhledem к záměrům této diplomové práce a výzkumné části se zaměřuje
zejména na kompetenci к učení.

Kompetence к učení
Na konci základního vzdělávání žák:
•

vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie,
plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se
dalšímu studiu a celoživotnímu učení

34

•

vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a
systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech
a praktickém životě

•

operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do
souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích
oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické,
přírodní, společenské a kulturní jevy

•

samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává,
kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti

•

poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah к učení, posoudí vlastní
pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým
způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky
svého učení a diskutuje o nich. (RVP ZV, s. 14)

35

5.1.

ICT a činitelé procesu vzdělávání

Využívání ICT vede к zefektivnění předávání podnětů mezi institucemi,
v tomto ohledu to má vliv i na komunikaci mezi školami a širší vzdělávací
komunitou, rodiči, úřady, firmami, atd. Nejvíce však ovlivňují učitele a žáky.
5.1.1. Učitelé jako činitelé procesu vzdělávání
Ve

dvacátém

století,

zejména

po 2. světové

válce,

se

vlivem

technologického růstu muselo mnoho učitelů vypořádat s nástupem nových
médií. Vedle knih vznikaly i jiné prostředky к získávání informací, které
z běžného života se postupně dostaly i do světa vzdělávání. Započalo se
využívat i jiných nástrojů к předání informací, než jen učitelův hlas a kniha. Tyto
okolnosti také vedly к rozvoji nových pedagogických názorů a směrů. (Freinet,
Montessoriová atd.)
Přesto si zavádění ICT do vzdělávacího systému vynucuje, aby byla
nejprve vyjasněna úloha učitele. Většina těch, kdo se účastní současné
diskuse, uznávají, že základ vzdělávací činnosti nadále spočívá v přímém
kontaktu učitele a žáka. Úloha, kterou v procesu výuky a učení hrají didaktické
prostředky, a tedy i ICT, se stává stále důležitější a pravděpodobně povede i ke
změnám ve funkcích, které plní učitel. (Informační a komunikační technologie
2001, s. 9)
I s větším využíváním ICT v procesu vzdělávání však nevede к zmenšení
profesionálních nároků na učitele, ba naopak: К celému souboru dovedností,
které měl učitel vykazovat, se přidaly další. Jakmile budou mít jednotliví žáci
možnost získávat jakékoli informace, bude nutno znovu definovat a přehodnotit
úlohu zprostředkovatelů včetně učitelů a těch, kdo otevírají přístup к informacím
a ke kultuře (a to i výzkumných pracovníků knihoven atd.). (Informační..., 2001,
s. 10)
S rozsáhlejším přístupem к informacím žáci potřebují učitele, který by jim
pomáhal informace třídit a naučil je, jak je třídit samostatně. V některých zemích
mají učitelé za úkol, „chránit" žáky před nevyhovujícími informacemi, jinde
naopak

podporují

kritický postoj к přijímání informací, aby byli
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schopni

samostatného posouzení a osvojení si svého postoje k dané věci. Žáci by tak
na začátku vzdělávání, ale i v pozdějším věku, měli posoudit, co je kvalitní,
která informace je relevantní к cíli, pro který ji hledali.
„Kompetence učitele - soubor profesních dovedností a dispozic, kterými
má být vybaven učitel, aby mohl efektivně vykonávat své povolání. Existují
četné pokusy o vymezení kompetencí učitele... Obvykle jsou uváděny jako
hlavní kompetence osobnostní a kompetence profesní. Osobní kompetence
zahrnují

zodpovědnost,

tvořivost,

schopnost

řešit

problémy,

týmově

spolupracovat, být sociálně vnímavý a reflexivní. Profesní kompetence se
vztahují к obsahové složce výkonu profese... dnes jsou zdůrazňovány zvi.
Komunikativní,

řídící, diagnostické

aj. kompetence..."(Průcha,

Walterová,

Mareš 2001, s 103-104).
5.1.2. Žáci jako činitelé procesu vzdělávání
Pro žáky nástup ICT znamená velkou výhodu, alespoň z pohledu
zastánců ICT při zařazování do vzdělávacích procesů. V mnohých případech se
tak sníží časová náročnost při vyhledání informací, ale nastupuje zde další
těžký úkol, jak s informacemi pracovat. Prostředí například internetu je tak
obsáhlé, že samotná orientace v něm a obsáhnutí všech možností, které mi
informačně

nabízí,

je

prakticky

nemožné.

Podle

(Krejčové,

Civínové,

Machytkové, 2002) je nutné dodržovat následující kroky při vyhledávání
informací na internetu.
•

Správně volit klíčová slova a fráze

Tato dovednost je žáky na prvním stupni vykonávána buď intuitivně, nebo
metodou pokus-omyl.
•

Používat synonyma, příbuzné výrazy, různé pravopisné tvary slov
(vyhledávácí nástroje pracují s informacemi v přirozeném jazyce!)

14

•

Zkontrolovat pravopis klíčových slov

•

Nepoužívat stop-slova14

•

Zjistit si standardní nastavení vyhledávačů

Některé obccnc výrazy a členy, podle kterých nelze vyhledávat, například spojky, Cleny
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•

Používat možnost rozšířeného hledání

•

Nespokojit se jen s jedním hledáním15

Ulehčení na straně jedné nese s sebou zvýšené nároky na straně druhé.
Přirovnala bych to к situaci, kdy by žákům přinesl učitel к danému tématu
několik publikací, v řádech desítek a mezi nimi i ty, které nejsou svým obsahem
relevantní к danému tématu a žáci by měli z takto předložených materiálů
vypracovat svou práci.
Výzkum Eurydice z roku 2001 - Informační a komunikační technologie
v evropských vzdělávacích systémech poukazuje na to, že právě pozitivní
aspekty, které s sebou přináší zařazování ICT do vzdělávacího procesu, by
neměly zakrýt následující věci.

•

„očekávání a požadavky různých skupin žáků: s ohledem na rozvoj
celoživotního vzdělávání by nebylo rozumné předpokládat, že potřeby a
očekávání žáků ve vztahu к IKT jsou v každém jejich věku stejné;
ostatně žáci netvoří jednolitou skupinu lidí se stejnou úrovní motivace,
kteří potřebují být pouze vystaveni působení IKT a budou z toho mít
prospěch,

•

pravá

povaha specifických forem

kognitivního

učení: ty jsou

výsledkem úsilí učících se restrukturovat to, co se dosud naučili;
ohromné

zrychlení

získávání

informací

neznamená

úsporu

času

potřebného к plnému vstřebání těchto informací. S ohledem na rostoucí
požadavky týkající se učení bylo by chybné předpokládat, že se čas

potřebný к osvojení znalostí zkrátí,
•

vliv existence a užití ICT na nepřímé pedagogické působení neboli
implicitní učení: to John Dewey definoval jako činnost, která je
souběžná se získáváním jiných dovedností a vědomostí, jakými je např.

15

Dostupné z <http://knihovny.cvut.cz/vychova/vychova2/internet_zdrojjnformaci/index.htrnl>
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čtení, psaní, počítání apod. Implicitní učení se týká postojů, forem
chování a hodnot, které korespondují s procesem, v němž žáci od
základní školy získávají vztah ke společenským normám; v rámci
diskuse o základních (tzv. nových) dovednostech a zvláště o sociálních
dovednostech, jejichž osvojení je závazné pro každého, kdo získal
vzdělání, se dnes připisuje implicitnímu učení velký význam." (Eurydice
2001, s 10)

ICT ovšem přinášejí pro žáky nové příležitosti při realizaci jejich činností
v rámci výuky. Podle výzkumů Eurydice se tak žáci učí si samostatně vybrat
postupy, které jim nejlépe vyhovují a slouží к usnadnění integrace různých
forem či oblastí vědění, rozvíjejí multidisciplinární projekty a podněcují růst
metakognitivních dovedností (vlastní hodnocení způsobu, jímž se žák učí).
Zvláště internet také podporuje u žáků rozvoj výzkumné činnosti vedené od
psacího stolu a přináší podněty do škol, které pokládají psaný či tištěný materiál
za nejdůležitější zdroj informací.
Není sporu, že používáním

ICT žáci získávají další nástroj

pro

osvojování si klíčových kompetencí. Obecně klíčové kompetence žáka definuje
Pedagogický slovník takto: „Kompetence žáka -

termín uplatňovaný nyní

v kutikulárních dokumentech v ČR a v zahraničí, snažící se postihnout, že cílem
škol. Vzdělávání mladí generace není jen osvojení poznatků a dovedností, ale i
vytváření způsobilostí přesahujících do mimoškolního prostředí. Ve Standartu
základního vzdělávání jsou kompetence žáka vymezovány jakožto „způsobilost
žáků demonstrovat kvalitu získaného vzdělání v poznávacích i praktických
situacích. ... Základním problémem u nás i v zahraničí zůstává v této oblasti to,
jak uzpůsobit obsah a formy škol. Vzdělávání tak, aby požadované kompetence
žáci opravdu získávali." (Průcha, Walterová, Mareš 2001, s. 104)
V neposlední řadě ICT přinášejí další možnost komunikace například
žáka a učitele. Je mnoho tříd, kde funguje webová stránka žáků, kam si můžou
psát vzkazy, vkládat fotografie... aj„ mnoho učitelů poskytuje žákům a jejich
rodičům možnost komunikace přes e-mail a někteří z nich provozují vlastní
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webové stránky, kde rodiče a žáci získávají informace o dění při výuce, nebo
různých školních akcí.16

16

Popis a rozbor sociálních vazbě v internetovém prostředí by bylo další velmi obsáhlé téma, kterému se
v této práci záměrně vyhýbám. ——
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6. Závěrečné shrnutí teoretické části
20. století s sebou přináší obrovský rozvoj nejen v oblasti informačních
technologií. Moderní způsoby dorozumívání mezi jednotlivci přináší nové
možnosti propojování kultur a vede к celkové globalizaci moderního světa.
Nové technologie nevznikají na popud vzdělávacích institucí, ale vzdělávání se
přizpůsobuje tomuto rozvoji společnosti. Zpětně reaguje na potřeby, které
člověk ve svém životě má při styku s technologiemi, které právě přineslo 20.
století.
Jednotlivé státy reagují změnami v programech vzdělávání pro udržení
kroku svých občanů s rozvojem a schopnosti uplatnění v nově se vyvíjející
společnosti. Jde o umožnění konkurenceschopnosti při jejich uplatňování.
Vzdělávání začíná působit nejen v oblasti znalostí, ale dostává se do vyšší
roviny osvojování si kompetencí. Informace jako takové jsou snadněji dostupné,
než tomu bylo dříve -

musíme se s nimi naučit pracovat. Jejich takové

množství, že člověk nemůže pasivně přijímat, co je mu předloženo, ale kriticky
zhodnotit relevanci informací, které jsou mu nabízeny.
České školy prošly po roce 1989 celou řadou významných změn
(podrobněji viz Spilková, V. 2005). Mnohé evropské země koncipovaly již
v devadesátých letech strategické dokumenty /zákony, doporučení, akční
plány), v niž formulovaly základní principy národní politiky v oblasti integrace
ICT do vzdělávání či do školství. Vzdělávání tak reaguje na vnější tlak
způsobený přeměnou společnosti.
S příchodem

do

Evropské

unie,

ČR

koncipovala

plány

rozvoje

vzdělávání. Jedním ze stěžejních dokumentů se stal Národní program rozvoje
vzdělávání v České republice (Bílá kniha) 2001, v březnu 2004 vláda ČR
schválila další dokument Státní informační a komunikační politika (e-Česko
2006). Všechny tyto dokumenty reagují na celosvětové změny a mj. definují
zavádění ICT do procesu vzdělávání.
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ICT mohou ve vyučovacím procesu dopomáhat к dosahování klíčových
kompetencí. Klíčové kompetence jsou úzce spjaty se zapojením jedince do
společnosti a jeho uplatnění na trhu práce. Jsou cílem vzdělávacích systémů
evropských zemí, to s sebou přináší potřebu spolupráce všech aktérů, kteří se
na rozvoji vzdělávání podílejí. České školství má v rámcově vzdělávacím
programu pro základní školu definované výstupy pro žáky prvního stupně, které
by měli naplnit při výuce ICT. Výuka je dotována 33 hodinami pro celých pět let
prvního stupně základního vzdělávání. Povětšinou školy zavádějí výuku ICT do
posledního, pátého ročníku s dotací jedné hodiny týdně. Podle RVP ZV (s. 34)
Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie by měla „umožnit
všem žákům dosáhnout základní úrovně informační negramotnosti, 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."
V cílovém zaměření pro tuto oblast považuje RVP ZV dále za klíčové (RVP ZV,
s. 34):
•

poznání úlohy informací a informačních činností а к využívání moderních
informačních a komunikačních technologií

•

schopnosti formulovat svůj požadavek

a využívat

při interakci s

počítačem algoritmické myšlení
•

porovnávání informací a poznatků z většího množství alternativních
informačních zdrojů, a tím к dosahování větší věrohodnosti vyhledaných
informací

•

zaujetí

odpovědného,

etického

přístupu

к

nevhodným

obsahům

vyskytujících se na internetu či jiných médiích

Dosahování těchto cílů naráží ve výuce žáků na úskalí a obtíže, které
budu analyzovat ve výzkumné části této práce. Pomocí akčního výzkumu
budu zkoumat možnosti a cesty, které vedou к dosahování stanovených cílů
а к utváření vybraných klíčových kompetencí u žáků pátého ročníku.
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VÝZKUMNÁ ČÁST
7. Vymezení problému a cílu práce
7.1.

Vymezení problému

Práce s počítačem je pro děti mnohdy velký^zpestřením v běžném dění
školních činností. Mnohdy se stává, že to neberou jako práci takovou, ale spíše
„hraní". Což není na škodu, pokud se při manipulaci s počítačem opravdu učí.
Nové moderní prostředí ICT je pro děti přitažlivé samo od sebe, ale ony sam|jsi
neuvědomují úskalí, jaké s sebou tento nový způsob získávání a zpracování
informací přináší.
Tato výzkumná práce je reakcí na skutečnost, kterou jsem sama při
pedagogickém působení zažila a byla jsem postavena do nové pozice
přiměřeného hodnocení žákovských prací, které žáci vytvořili s pomocí ICT.
Tento fakt jsem konzultovala s několika pedagogy na základních školách a i oni
se setkali s podobným problémem.
Problém nastává například při odevzdávání a následném hodnocení
žákovských prací, kdy jedna skupina žáků má práci informačně chudší, avšak
vytvořili ji na základě vlastního hledání a formulování faktů, a druhá skupina
žáků odevzdá práci informačně nabytou, však bez vlastního názoru.
Základem samostatné práce by mělo být zaujmutí vlastního postoje vůči
skutečnosti, kterou popisuji. Jak tedy předejít na pohled krásným referátům a
domácím pracím žáků, kteří doma věnovali mnoho času při jejich zpracování,
ale vlastní vzdělávací hodnota není naplněna?
Děti povětšinou mají v dnešní době přístup к informacím na internetu.
Řada z nich umí vyhledat pod klíčovým slovem informaci, kterou potřebují, a
nadále s ní manipulovat například v nějakém textovém editoru. Tím se však
rozvíjejí jen některé dovednosti. Klíčové kompetence, které stojí nad tím vším,
nejsou rozvíjené.
К tomu všemu samotné kopírování faktů z internetu bez vlastního
přičinění nepodporuje kritický pohled na informace, který je v dnešní době
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nezbytnou součástí při hledání relevantních informací. Žáci si musí osvojit
dovednost třídění informací, aby byli následně schopni toto uplatňovat i
v budoucím životě. Bez celoživotního vzdělávání se člověk v dnešní moderní
společnosti prakticky neobejde.
Je tedy na učitelích, jak se sami postaví к informacím na internetu a
budou své žáky vést к efektivnímu využívání tohoto zdroje.
Při zavádění ICT do výuky na prvním stupni přicházejí nové požadavky
na znalosti učitelů a schopnost zadávat úkoly žákům tak, aby i Ti, kteří použijí
jako zdroj informací internet, vnesli do své práce vlastní postoje a názory.

7.2.

Cíle výzkumu

Jedním z hlavních cílů mého pedagogického působení na škole bylo
skrze předmět Informační a telekomunikační technologie rozvíjet kompetence
komunikativní a kompetence к učení. Aby informace, které jim internet nabízí,
uměli kriticky vyhodnotit a zpracovat. Jen tak jsem přesvědčena, že internet
jako nástroj, jim bude sloužit při jejich celoživotním vzdělávání.

Dílčí cíle při výuce
•

Formulovat úlohy pro žáky takovým způsobem, aby se rozvíjela jejich
dovednost využívat a porovnávat různé zdroje.

•

Popsat

problémy

a situace,

kdy

k^problémům

při práci

u žáků

s internetem dochází.

Vzhledem к cílům a způsobu práce s dětmi jsem se rozhodla využít formu
akčního výzkumu. Mohla jsem tak pracovat přímo s dětmi, vést, nebo být sama
součástí dění ve třídě. Děti mě tak nechápaly jako někoho, kdo jen pozoruje,
ale někoho, kdo se na tvoření průběhu hodiny a konečných prací přímo podílí.
Působením na škole jsem se také setkávala s názory ostatních pedagogů,
kteří musí také řešit žákovské referáty, které zadají jako domácí úlohu a jsou
jim přineseny prakticky okopírované internetové stránky. Řešení takových
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případů mimo můj výzkum bylo velmi podnětné. Doufala jsem, že působením
na škole tímto směrem bych mohla podat návod, jak danému jevu zamezit.
Navštěvovala jsem pátou třídu. Vzhledem k tomu, že škola zavedla
povinnou výuku informatiky do páté třídy a to jednu hodinu týdně, podle dotace
uvedené

v Rámcově

vzdělávacím

programu

pro

základní

vzdělávání,

navštěvovala jsem tyto hodiny, ale spolupracovala jsem i průběžně v ostatních
předmětech tak, aby se používání internetového prostředí stalo nástrojem pro
práci v jiných oblastech.
Osobně jsem chtěla od začátku přistupovat к internetu jako к nástroji, díky
kterému se žáci mohou více dozvědět v jiných předmětech a svoje nalezené
informace předat ostatním.
Doufala jsem, že se mi podaří dokázat, že internet není jen prostředí pro hry
a děti ho budou umět i tak používat.
Snažila jsem se poukázat na možná nebezpečí spojená s nemalým množstvím
informací, které jsou paralelně nabízeny.
Velkým úkolem se pro mě stalo, ukázat žákům, kde všude mohou danou
informaci naleznout. Neopomíjet důležitost knih a učebnic, odborných časopisů,
nebo jiných materiálů.
Působením v této třídě jsem si dala za úkol sestavit každému žáku
portfolio s pracemi, jak postupoval v průběhu mého působení na škole.

7.3.

Struktura výzkumu

V první fázi jsem se seznamovala s úrovní dovedností dětí, jak jsou
schopny samy pracovat a vyhledávat informace, popřípadě, jaké algoritmy
používají. Seznamovala jsem žáky s běžnou terminologií, která se v tomto
oboru používá.17
Ve druhé fázi už nastala práce/ľ internetem jako nástrojem pro
vyhledávání informací o tématu, které nás zajímá. Žáci byli seznámeni s tím, že
17

Zvolila jsem formu brainstormings Chtěli jsme se dobrat tomu, co je internet, co si děti myslí, že tam
mohou najít, Jaká jsou rizika pohybu na internetu. Viz Pravidla pro rodiče a děti к bezpečnějšímu užívání
internetu, která vydalo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy. Dostupné na
http://www.msmt.cz/vzdelavani/pravidla-pro-rodice-a-deti-k-bezpecnejsimu-uzivani-internetu.
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své výtvory budou prezentovat před třídou vždy na konci hodiny. Avšak ze
začátku jsem to brala spíše dobrovolně, aby neprůbojní žáci nebyli zbytečně
stresováni. Očekávala jsem, že pro některé bude prezentování před skupinou
dobrým motivačním prvkem.
Doufala jsem, že by se mohlo podařit využít pro práci hlavně témata
aktuálně probíraná v jiných předmětech, aby se co nejvíce propojila výuka.
Třetí fází bylo úplné samostatné tvoření.
Chtěla jsem hlavně zjistit, jestli budou postupovat stejným způsobem, i
když nebudou mít pocit, že to dělají v rámci mého působení.

I když jsem měla připravený plán, co bych chtěla s žáky za dobu mého
působení ve třídě zvládnout, hodiny jsem postupně přizpůsobovala podle potřeb
vycházejících z jednotlivých reflexí vyučovacích hodin.
Plánovala jsem komunikaci hlavně pomocí e-mailu. Ale jen pro zájemce,
jelikož jsem nepředpokládala, že všichni žáci budou mít svůj vlastní e-mail,
nebo možnost odeslat elektronickou poštu.

Z vlastní zkušenosti a po mnohých rozhovorech s různými vyučujícími
z různých základních škol jsem chtěla v prvé řadě ověřit pomocí akčního
výzkumu, který popisuji v kapitole číslo 8.
Do výzkumné práce jsem přicházela s názorem, že „bezmyšlenkovitě
okopírovaná stránka z internetu, kterou předloží žák jako svou práci, je
výsledkem špatného zadání učitelem."
Tento názor vychází z vlastní zkušenosti a ze zkušeností pedagogů, se
kterými jsem na dané téma hovořila. Jak se vypořádat a jak ohodnotit například
referát, který přinese žák jako domácí práci, referát je pěkně naformátovaný,
v deskách a s obrázky. Jak vysvětlit, že sice obsahuje všechny informace, které
jsme požadovali, ale pro osobní rozvoj žáka je to práce bezcenná? Myslím, že
chyba nastává při samotném zadávání úkolu.
Zadání úkolu, které obsahuje i vlastní pohled, názor, na danou věc, se riziko
bezmyšlenkovitého kopírování minimalizuje.
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Práce s ICT technologiemi je sice ulehčením ze strany získávání
informací, ale přináší s sebou obtíže spojené s výběrem informací a se
samotnou manipulací, zde konkrétně s počítačem a internetovým prostředím.
Vycházím ze skutečnosti, že on-line informace jsou lehce dostupné, a to ve
velké míře. Předpokládám obtíže s jejich výběrem, relevancí а к tomu přidané
překážky díky nesprávnému používání počítače.

8. Metodika výzkumu
8.1.

Metody získávání dat

V rámci působení na škole jsem využívala techniky přímého rozhovoru
s vybranými učiteli I. i II. stupně, pozorování fyzického prostředí školy,
vybavenosti školy i vnitřního života školy.
К použitým technikám patřila také analýza školní dokumentace, zejména:
výroční zprávy školy, učebního plánu školy, časově tématickému

plánu:

Informatika, 5. ročník. Dalším zdrojem informací pro mě byly webové stránky
školy18. Stěžejní formou výzkumu se stal akční výzkum. Akční výzkum je jeden
ze

základních

kvalitativních

přístupů

v oblasti

pedagogického

výzkumu.

„Pomáhá učitelům reflektovat jejich praxi, ochroma údaje o jejich praxi a
umožňuje

hledat

nové

cesty.

Vedoucí

ke zlepšení

dosavadní

praxe."

(Nezvalová 2003). Tento způsob výzkumu jsem volila hlavně z důvodu
možnosti rychlé reakce, možnosti změn během zkoumání. Další směr práce se
vždy odvíjel po reflexi uskutečněné hodiny a analýze shromážděných prací
žáků.
První metodou při práci s žáky byl přímý rozhovor, na který navazoval
skupinový brainstorming. Dále pak analýzy žákovských prací a vlastní reflexe
výuky. Jak ze stran žáků, tak následná moje reflexe proběhlých hodin.

18

V listopadu 2008 projdou stránky redesignem. Nebudou se shodovat s těmi, se kterými jsem pracovala

při svém výzkumu.
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Získané

materiály

jsem

shromažďovala

a

následně

analyzovala

s ohledem na předem vytýčené cíle. Průběhy hodin jsem krátce popisovala
v reflexním deníku. Dělala jsem si poznámky po rozhovorech jak s dětmi, tak
s učiteli.
8.1.1. Akční výzkum
Za zakladatele formy akčního výzkumu je považován Američan Kurt
Lewin v třicátých letech minulého století.
Termín „action research" poprvé použil v druhé polovině dvacátého století John
Elliot, který chápal akční výzkum jako „systematickou reflexi profesních situací
prováděnou s cílem jejich dalšího rozvinutí." (Maňák, Švec, 2004, s. 52).
Přídavné jméno tohoto spojení přesně popisuje průběh tohoto výzkumu. Celý
výzkum je vázán na otázky, které v jeho průběhu vyvstávají. Co právě dělám?
Co dělají žáci? Co jim to přináší? Jak to mohu dělat jinak? Jak to oni mohou
dělat jinak? Je to dobrá cesta?
Akční výzkum je přínosný hlavně tím, že propojuje teorii z praxí. I když jeho
nevýhodou je relevantní platnost výzkumu pro právě zkoumaný vzorek. Nelze
ho brát jako všeobecně platný. Akční výzkum vychází z potřeb školy. Akční
výzkum je kontinuální sebereflexí. Je tvořen plánování, činností, reflexí,
opětovným plánování s přihlédnutím na předchozí reflexi a budoucí cíle.
V prostředí škol můžeme rozlišovat tři typy přístupu:
•

pro-aktivní akční výzkum, při kterém akce předchází sběru a analýze dat;

•

reaktivní akční výzkum, ve kterém učitelé sbírají data předtím, než se
pokouší inovovat praxi;

•

kooperativní akční výzkum založený na spolupráci učitelů, rodičů, žáků a
komunity, při kterém se vytváří pozitivní pracovní vztahy. (Nezvalová
2003)

Pro svou práci jsem podle tohoto systému využívala pro-aktivní přístup.
Zvolila jsem tedy postup pro-aktivního výzkumu, který definuje (Nezvalová
2003)
•

pokusit se o nové přístupy přinášející lepší výsledky
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•

zahrnout naději do nových přístupů, mít vysoká očekávání

•

sbírat pravidelně data a reakce studentů na realizované změny

•

vyhodnocovat data

•

reflektovat alternativní přístupy

•

pokusit se o další nové přístupy.

Graf 2 - Gradující cyklus akce a reflexe jako podstata akčního výzkumu (Maňák, Švec 2004, s. 57)

Jak je patrné z grafu, průběh akčního výzkumu je nikdy nekončící
postup, který si po reflexi uskutečněné práce stanovuje další cíle, kterým
předcházelo nové rozhodování o dalším průběhu práce na základě předchozí
reflexe.
Maňák a Švec ve své publikaci vidí podstatu akčního výzkumu v tom, že
vychází z určité situace (akce) a je vždy pro-aWivní a reaktivní současně.

Akční výzkum tak mnozí učitelé provádějí ve své třídě intuitivně, aniž by si
uvědomovali, že jde o výzkumnou metodu.
„Typ výzkumu, který provádějí učitelé, se může odlišovat od výzkumu,
který je prováděn akademiky, ale není méně významný nebo relevantní. Učitelé
jsou limitováni časem, mají vyučovací povinnosti. Výsledky jejich výzkumu
odpovídají jejich okamžitým aktivitám. Výsledky výzkumu mají omezené využití,
jsou více subjektivní." (Nezvalová 2003, s 16)
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8.2.

Popis výzkumného vzorku

Pro výzkumné šetření jsem si vybrala základní školu Roztoky.
Hledala jsem běžnou základní školu, která příliš nevyniká svým prezentováním
na veřejnosti a snažila jsem se najít co nejprůměrnější vzorek školy19. Takovou
školu, která může reprezentovat charakterově větší množství škol v okolí Prahy.
Velkou výhodou byla i znalost místního prostředí a klimatu školy.
Byla jsem vítaná a zároveň jsem z předchozího navštěvování okusila klima
školy.
8.2.1. Charakteristika školy
Nejstarší zmínka o škole v Roztokách je v knize farního úřadu z roku
1764.
Do dnešní podoby se škola dostala na začátku minulého století. Rozvoj byl
přerušen oběma válkami. Nynější podoba školy je vznikem spíše vnitřních
změn organizování. Zřizovatelem školy je město Roztoky.
Vzdělávací programy školy:

1. a 6. ročník: Školní vzdělávací program - Škola pro všechny
2., 3., 4., 5., 7., 8., a 9. ročník: Základní škola, č. j. 16 847/96-2

Škola má jednu budovu hlavní a dvě budovy detašované. Z toho je jedno
pracoviště v druhé části obce Roztoky (Žalov), kde se vyučuje jen v rámci
prvního

stupně, a druhým detašovaným pracovištěm je

školní

družina

s jídelnou.
Základní škola Roztoky měla ve školním roce 2007 - 2008 celkem 389
žáků v osmnácti třídách. Z tohoto počtu byly dvě třídy pro žáky se specifickými
poruchami učení s počtem 26 žáků.

19

Při hledáni školy jsem absolvovala rozhovory s vyučujícími i na jiných školách v jiných městech,
například Kralupy nad Vltavou, nebo Velké přílepy. Citace z rozhovorů uvádím v průběhu popisu
výzkumu.
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Základní škola v Roztokách je jedinou školou ve městě20. Škola je
zároveň spádovou školou pro několik okolních obcí. Lidé z těchto obcí buď
využívají školy v Roztokách, nebo podle rozhovorů s učiteli, vozí své děti do
škol v Praze. ZŠ Roztoky se nějak specificky neprofiluje a ponechává si
všeobecné zaměření, právě s nutnosti uspokojit potřeby širšího spektra žáků. I
z tohoto důvodu zaznamenala v posledních letech úbytek svých žáků, kteří
přestupovali na základní školy v Praze. Jelikož jsou Roztoky v blízkosti Prahy 6,
která má na svém území mnoho škol s různými zaměřeními, rodiče často volí již
nějakým způsobem vyprofilovanou školu. Ať se jedná o výtvarně zaměřené
základní školy, sportovní, nebo ty, které učí například formou „Začít spolu".
V současné době působí ve škole 28 pedagogických pracovníků. Většinu
pedagogických pracovníků tvoří ženy, zvláště na prvním stupni, velká část
z nich je do věku 50 let. Učitelský sbor v posledních letech procházel mnoha
změnami. Na škole se v minulých letech objevily zásadní neshody učitelů a
vedení školy. To mělo za následek odchod a odvolání mnoha pracovníků. Velká
část z nich se opět vrátila na své místo po tom, co se vyměnilo vedení školy.
Z rozhovorů s učiteli bylo patrné, že jedním z faktorů špatného přijímání nových
ředitelů bylo, že přicházeli z „cizího" prostředí. Byli dosazováni zřizovatelem
školy, kdežto v minulosti bylo ředitelské místo obsazeno někým buď z rodáků
města Roztok, nebo pedagogem, který na škole dlouhodoběji působil. Bylo
těžké překonat první špatný dojem způsobený tím, že přichází někdo neznalý
zdejších poměrů. Nynější situace se snad již ustálila a při působení na škole
jsem nezaznamenala negativní postoje vůči vedení školy.
Na druhou stranu mezi učiteli samotnými panují dobré vztahy, obzvláště
jsem toto mohla pozorovat na prvním stupni. Pořádají různé aktivity nad rámec
výuky, například spaní ve škole, takzvané barevné dny, kdy děti nosí na sobě
jen jednu barvu. Pořádají se zde tradiční žákovské akademie a v rámci celé
školy probíhají vánoční trhy. Škola dlouhodobě zaznamenává dobré sportovní

20

Obec Roztoky měla ke dni 1.1.2008 6.770 obyvatel. Nynějším očekáváním je rapidní nárůst
obyvatelstva, jelikož v Roztokách probíhá rozsáhlá nová zástavba rodinnými domy na okraji města. Ještě
se neví, zda toto bude mít dopad i na počet přihlášených žáků do prvních tříd.
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výsledky v okresních krajských soutěžích. Žáci se umisťují na předních
příčkách.
Atmosféra školy je příjemná, v oblasti tříd prvního stupně jsou barevně
vymalované stěny na chodbách pohádkovými postavami, visí zde žákovské
práce a v hlavní chodbě nechybí chlouba školy, poháry z vítězných sportovních
akcí. Děti se ve škole nejen učí, ale také mohou relaxovat. Velice oblíbenou
zábavou o přestávkách a volných hodinách je hraní ping pongu na stolech,
které jsou po chodbách ve vyšších patrech. Je to velmi zajímavé místo, kde se
setkávají děti z různých ročníků a utkávají se v různých turnajích, které si
organizují. Myslím, že je to velmi dobré prostředí pro vytváření mimotřídních
vztahů. Tradiční se stalo i žákovské pořádání diskoték ve školení jídelně.
Žáci

jsou

od

první

třídy

vedeni

к otevřené

diskuzi,

toleranci,

к uvědomování si své osobnosti, aby si vážili věcí kolem sebe a dokázali svůj
čas naplnit hodnotnými činnostmi. К otevřenosti diskuze mezi žáky a učiteli
přispívá žákovský parlament, který na škole každoročně působí. Děti se také
v něm zaměřily na vydávání školního časopisu, sestavily redakci a založily
novou věc „Žolík", který se dá vyměnit jednou za nečekané vyvolání o hodině.
Toto vše dopomáhá к dobré atmosféře na celé škole, kde nevládne strach, ale
respekt.
Ve školním roce 2007/2008 škola pokračovala již druhým ročníkem
v účasti na projektu Comenius21. Název projektu byl Školy v dnešním světě:
hodnocení bez hranic. Koordinátorem projektu byla škola St. - Amandscollege
z belgického města Kortrijk a dalšími partnerskými školami byly Hauge Škole z
Haugesundu v Norsku a Srednaja Škola Kočevje ze Slovinska. V listopadu
2007 se ve škole v Roztokách uskutečnilo projektové setkání, na kterém se sjeli
zástupci všech spřátelených škol.

21

Mezinárodní projekt Comenius je pod záštitou programu Sokrates. Je zaměřený na mezinárodní
spolupráci škol, výměnu poznatků mezi nimi, zavádění nových pedagogických metod aj.
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ICT a jeho zavádění do ZŠ Roztoky

Proces

zavádění

počítačů

a

dalších

informačně

komunikačních

technologií začal na škole už na počátku devadesátých let. Uvádím počítače
zvlášť, jelikož zpočátku to byly samostatné přístroje bez připojení na internet.
PC propojené na internet začala škola zavádět v druhé polovině devadesátých
let. Počítače pronikly zejména i do administrativy školy a postupem času se
začaly aktualizovat a inovovat jejich vybavenost. Počítač pro administrativu má
к dispozici ředitelka školy, zástupkyně, dva PC jsou ve sborovně.
Počítačům, které sloužily primárně pro výuku, byla vyhrazena jedna
místnost. Z počátku jedna malá přízemí. Nyní má škola dvě vybavené učebny
počítači připojenými na internet. V podobě, jaké jsou teď, vznikly v roce 2006.
Jedna

učebna

je

v Roztokách-Žalově.

v hlavní

budově

a

druhá

v detašovaném

Dále je pět počítačů v odborné učebně

pracovišti
přírodopisu

(v hlavní budově školy) a dva počítače ve školní knihovně, také s možností
přístupu na internet. Škola je na internet připojena technikou Wi-Fi22. V roce
2005 dostala škola sponzorských darem dvě zrekonstruované učebny s
multimediální technikou.
Přítomnost

počítače ve třídách je jen v souvislosti se speciálními

potřebami některých žáků. Na prvním stupni je to v současnosti jedna žákyně.
Z rozhovorů s učiteli je patrné, že si uvědomují nedostatek PC na škole nejen
к vlastní potřebě (dva PC ve sborovně). I když škola má plně vybavenou
prostornou učebnu, je kapacitně tak vytížená, že postačí na hodiny informatiky
pro pátý až devátý ročník + volitelný předmět Informatika. Aby se v rámci
nějakého jiného předmětu mohlo jít pracovat do této učebny, je skoro nemožné.
Zajímavé je, že se už tradičně objevuje informatika jako volitelný předmět vedle
sportovních her, konverzace v anglickém jazyce a francouzského jazyku
(volitelné předměty pro 7. až 9. ročník). Je hojně navštěvovaná a již tradiční
vedle sportovních her.

22

WiFi neboli Wireless Fidelity - bezdrátová věrnost, je způsob přenosu dat na vlnách rádiových

frekvencí.
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8.2.2. Popis páté třídy

Prostředí této kmenové třídy je velmi příjemné. Celá škola je klasickou
ukázkou školské architektury minulého století. Prostorné chodby a světlé třídy
dodávají na vzdušnosti celé stavby. Třída je klasicky koncipována. Naproti
dveřím je stěna s okny, na parapetech jsou květiny. Jak bývá na prvním stupni
obvyklé, třída je vyzdobena pracemi dětí, patrně z výtvarných hodin. Učebna
pro informatiku je společná pro celou školu. Po jejím obvodu jsou stoly
s počítači, takže jsou děti otočené čelem ke zdi. Uprostřed místnosti je pak
seskupena čtveřice stolů, kde jsou čtyři počítače. Stěny jsou příjemně
vymalovány a i když není třída nijak zvláště vyzdobená, působí příjemným
uklizeným dojmem. Učitel má к dispozici také svůj počítač a interaktivní tabuli.
Vztahy mezi dětmi jsou celkem dobré. Vzhledem к věku se zde vyskytují
velké rozdíly mezi vyspělostí některých žáků. Což mírně vede к seskupování
těch, kteří poslouchají moderní hudbu a čtou časopisy pro „náctileté" a na ty,
kteří si ještě čtou časopisy pro menší děti (Čtyřlístek, Kačer Donald...).
Děti jsou schopné mezi sebou spolupracovat a často jsem zaznamenala
dobrovolnou pomoc rychlejšího žáka, žákovi méně zdatnému v plnění úkolu.
Tuto formu vysvětlování považuji za velmi efektivní, jelikož

jsou

děti

schopny

m e z i s e b o u m l u v i t s v o u ř e č i a m n o h o v ě c i si t a k p ř e d a j í r y c h l e j i . T e n t o f a k t

mě

velmi potěšil. Přispívalo to к celkově dobrému klimatu ve třídě.
Počet žáků je na dnešní dobu celkem překvapivý. Ve třídě je 27 dětí.
Výuka je tak organizačně náročnější. Většinu času jsem však trávila vždy
s polovinou dětí, jelikož v učebně s počítači jich je patnáct. Třída při výuce na
PC je rozdělena do dvou skupin.

Občas se zde řeší kázeňské problémy, ale nejde o nějak závažné jevy.
Ve třídě není žádný žák s individuálním plánem výuky, ani nijak zvláště sociálně
problémový jedinec. Ve třetím ročníku byla tato třída spojena ze dvou menších,
ale nyní jsem nepozorovala, že by se stále udržovaly jen sociální vazby mezi
minulými spolužáky. Je tu však celkem dost dětí, které se těžce prosazují mezi
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svými průbojnějšími spolužáky. Bylo tak ze začátku obtížné, opravdu poznat,
jestli nekomunikují proto, že by se bály mne, nebo zda mluví méně pořád.
Při výuce byly patrné obrovské rozdíly ve výkonnosti žáků. Co jedni měli
zpracované za pět minut, jiní nebyli schopni dokončit během jedné vyučovací
hodiny. Rychlejší žáci jsou zvyklí po dokončení práce pomoci svým pomalejším
spolužákům.
Ve třídě převládá frontální výuka, ale děti jsou zvyklé i na skupinovou
práci, jednotlivé třídy si pořádají během roku projektové dny.

9. Realizace a průběh výzkumu
Před prvním setkání s dětmi jsem měla rozhovor s jejich učitelkou na
Informatiku. Upozorňovala mě na obrovské rozdíly mezi výkonností žáků a
jejich schopností plnit zadané úkoly. V hodinách informatiky se potýká s těmito
velkými rozdíly, a proto mi doporučila mít v záloze vždy větší množství předem
připravených úloh pro rychlé žáky.
Do samotného výzkumu jsem šla s vlastní představou, že skoro každé
dítě má doma počítač, respektive jeho rodiče, takže samotná manipulace s PC
nebude pro většinu dětí problémem.

9.1.

Průběh 1. setkání

Cíle23
Na oborové úrovni:
Širší cíl - očekávaný výstup RVP ZV:
•

využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie

•

při vyhledávání informací na internetu používá jednoduché

a vhodné

cesty
•
23

komunikuje pomocí internetu či jiných běžných komunikačních zařízení

Systcmatizací cílů a konccpcí vyučovací hodiny jsem se inspirovala z knihy Klíčové kompetence

v základním vzdělávání, 2007
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Učivo podle RVP ZV

•

společenský tok informací (vznik, přenos, transformace, zpracování,
distribuce informací)

Dílčí cíle:
•

Žák je schopen formulovat svůj požadavek a využívat při interakci s
počítačem algoritmické myšlení.

•

Žák zjišťuje z nabízených materiálů informace a je schopen v porovnání
s vlastní zkušeností promluvit o dané problematice.

Na kompetenční úrovni:
•

Žák vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení
a

systematizace

je

efektivně

využívá

v procesu

učení,

tvůrčích

činnostech a praktickém životě.
Dílčí cíle:
•

Žák využívá různé zdroje informací (knihy, encyklopedie, příručky
internet...);

vypracuje

jednoduchý

úkol

s využitím

nabídnutých

informačních zdrojů.

Při prvním setkání s dětmi jsem si dala za cíl navázat s nimi přátelský
kontakt, abychom vytvořili společně dobré klima pro práci. Měla jsem připravený
malý motivační rozhovor, abych jim ukázala, "jakou mají výhodu, že mohou
navštěvovat internet.
Následoval rozhovor mezi mnou a žáky na téma snadné komunikace
v dnešní době.
Další aktivitou byl brainstorming. Na velký papír jsem napsala doprostřed
slovo internet a děti byly postupně vyzývány, aby řekli nějaké slovo, které je
napadne,

když se řekne internet.

(Příloha

brainstormingu).
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č.

1 -

Přepis

výsledného

Na brainstorming navazovala volnější aktivita, která měla vést ke zjištění,
jaké stránky na internetu děti nejraději navštěvují. První úkol byl zapnout
internetový prohlížeč a ukázat nám stránku, kterou mají nejraději, nebo na
kterou nejčastěji chodí. Děti mohly dobrovolně prezentovat svůj oblíbený web
před třídou. Následovalo dobrovolné představení své oblíbené stránky.

Další aktivitou bylo zmapování, jak děti umí posílat elektronickou poštu.
Na tabuli jsem napsala svůj e-mail a poprosila děti, zda by mi mohly poslat
mailem odkaz na svou oblíbenou stránku. Měla jsem к dispozici také svůj
počítač, takže dobrým motivačním prvkem bylo, že hned po odeslání jsem
dětem hlásila, který dopis mi přišel a na který ještě čekám.

Pak jsme se vrátili společně к heslům, která jsme našli při úvodním
brainstormingu.

Jelikož se v první fázi nevyskytlo

moc záporných

věcí

spojených s internetem. Vyvstala potřeba se tohoto tématu také dotknout.
V návaznosti na e-maily, které mi děti zaslaly, jsme vedli skupinovou diskuzi o
tom, co dělat, když mi přijde mail od někoho úplně cizího? Jak se chovat na
internetovém chatu? Byly naznačeny základní pravidla chování na internetu.24
(Příloha č. 2 - Přepis závěrečného brainstormingu)

V závěru hodiny jsme se pokoušeli shrnout, co vše nám internetu
umožňuje.
Ještě jsem děti připravila na další setkáni s tím, že už opravdu budeme
po něčem pátrat a doufám, že se dozvíme spoustu zajímavých věcí.

9.1.1. Vyhodnocení a reflexe 1. setkání

Po skončení vyučovací hodiny jsem si vytvořila její vyhodnocení.
Podklady pro hodnocení byli zaslané e-maily dětmi, skupinový brainstorming,
záznamy z pozorování dětí při práci a poznámky z diskuzí.

24

Podle pravidel pro rodiče a děti..., MŠMT 2004
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V první fázi hodiny, jsem nadnesla téma, kdy jsme si povídali, kde jejich
rodiče například shánějí informace o jízdních řádech a vyprávěla jsem jim, jak
můj tatínek, když jsme jeli někam pryč, musel po práci jet až na nádraží, tam si
opsat všechny jízdní řády a vyhledat přestupy a nyní jak je tohle jednoduché,
když člověk umí použít vyhledávací stránku na toto téma.
Předpokládala jsem větší překvapení dětí z této skutečnosti, ale pak
jsem si uvědomila, že ony se do situace zmiňovaného vyhledávání spojení
prakticky vůbec nedostaly. Tato skutečnost tedy nevycházela z jejich zkušenosti
a byla příliš vzdálená. Proto jsem téma přenosu informací převedla na dopisy,
e-maily (elektronickou poštu) a sms zprávy (krátká textová služba - z anglického
Short message service). V rozhovoru jsme se dostali až к holubí poště a její
úskalí. Snažila jsem se otázkami děti vést, aby dokázaly porovnat tyto starší
přenosy informací s nynějšími možnostmi.
Na otázku, jestli si myslí, že je spolehlivější pošta holubí, nebo
elektronická, mi jedna dívka odpověděla: „Jednou jsem kamarádce poslala mail
a nedošel jí, a nevím proč, takže to je to samý, jako když ten holub někde
umře." Zde vidím naplnění dílčího cíle dle RVP ZV. Žákyně uměla danou situaci
vztáhnout na svou vlastní zkušenost a ve vzájemném porovnání formulovat svůj
vlastní názor.
Nakonec jsme se společně shodli na závěru, že je jednodušší koupit si počítač,
než vycvičit poštovního holuba. A že by člověk musel mít těch holubů velké
množství, jelikož oni umí létat jen jednu trasu, a děti mají spoustu kamarádů.
Samozřejmě si uvědomuji, že za přenosem dat p"o síti internet se ukrývá mnoho
složitých operací, ale pro tuto práci s dětmi a pro činnost, kterou jsem s nimi
plánovala dělat, mi tyto závěry přišly úplně relevantní. Nakonec se mi při celé
práci s dětmi

velmi osvědčilo

vysvětlovat

dané jevy

na co

největších

kontrastech. Holubí pošta - email. Posel na koni - sms zpráva.

Zde uvádím jeden z velmi zásadních momentů, který při této diskuzi nastal.
Komentář к diskuzi jednoho z žáků: »... no jo, ale když chci kámošovi poslat
esemesku, tak on taky musí mít mobil, kdybych měl koně, tak bych za ním
zajel...".
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Toto zjištění, že pro používání ICT technologií v tomto směru (posílání pošty,
sms zprávy aj.), musí mít oba uživatelé к ICT přístup, mě velmi potěšilo.
Zde se objevilo myšlení o toku informací, přenosu a jeho úskalí a to vše ve
vztahu s praktickým životem.
Myslím, že ne všichni žáci se při diskuzi plně zapojovali. I když jsem se snažila
mírným moderováním korigovat četnost projevů některých žáků, tišší jedinci
zůstávali v pozadí. Bohužel koncepčně není třída uspořádána tak, aby všichni
mohli sedět v kruhu, brání tomu čtyři stoly uprostřed. Ale snažila jsem se
alespoň udržet děti v půlkruhu s otočenými židlemi dovnitř místnosti.
Z počátku bylo také těžké odpoutat je od monitorů, jelikož po zapnutí počítačů
byli netrpěliví, kdy si budou moci spustit buď e-mail, nebo nějakou webovou
stránku.

Proto jsem bohužel musela volit brainstorming s papírem přilepeným na
tabuli, aby na něj všichni žáci viděli. Preferuji tuto metodu provádět v kruhu a na
zemi, kdy každý žák může psát na papír svoje slova, ale uspořádání této
místnosti mi jinou možnost nenabízelo.
Na tuto metodu, jak jsem se později dozvěděla, nejsou děti moc zvyklé, takže
se z počátku ostýchaly něco říci, a pak měly tendence se vzájemně překřikovat.
Nakonec stačilo, abych začala se svým heslem, které mě napadlo v souvislosti
s internetem a pak postupně, kdo chtěl, mohl přidat své slovo, nebo slovní
spojení. Vymezili jsme si také pravidla pro skupinovou práci. V tomto případě
jsem použila plyšovou ovečku jako ukazatele totio, kdo má slovo. Které dítě ji
drželo v ruce, mohlo říct svoje heslo.
B r a i n s t o r m i n g byl d o b r o u m e t o d o u

pro u v e d e n í další činnosti a to

prezentace

svých oblíbených stránek. Nejenže některé děti ztratily prvotní krátký

ostych,

ale připomněli jsme si tak, co se dá na internetu dělat, nebo najít.

Po brainstormingu jsem si chtěla zmapovat, jaký tip internetových
stránek žáci v této třídě rádi navštěvují, jak jsou schopni s nimi manipulovat a
hlavně popsat, co na nich jsou schopni vyčíst. Cílem představení své oblíbené
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stránky před třídou byla schopnost formulovat a předat informace, které se na
„své" stránce děti dozvídají, nebo jaké možnosti zde mají.
Tato činnost, která vedla ke zjištění oblíbenosti typu webových stránek, mi
potvrdila jisté obavy a informace, které jsem získala při prvotním rozhovoru
s vyučující informatiky. Očekávala jsem četnost různých zábavných serverů, ale
doufala jsem, že se mezi oblíbenými weby objeví alespoň různé zájmové
stránky o zvířatech, atd. Neobjevily.
Celá třída si otevřela stránku superhry.cz.25 Jeden chlapec si otevřel
stránku s fotkami z autonehody, naštěstí to nebyly stránky nepřístupné dětem,
ale v tomto případě šlo jen o zdeformovaný vůz.26 Všechny děti uměly s tímto
webem s hrami zacházet. Neomylně zadaly URL (jednotný lokátor zdrojů, z
anglického - Uniform ressource Locator) adresu do vyhledávače a pak se
proklikaly na svou oblíbenou hru.
Tato činnost ukázala na jejich osvojení se základními funkcemi počítače
a práce s internetovým vyhledávačem. Avšak, jak se později ukázalo, většinou
děti byly konkrétně naučeny na tuto jednu činnost, ale když by se jejich hra
přesunula například do jiné kategorie, nebyly by schopné jí najít. Většina z nich
nebyla schopna aplikovat tuto svou dovednost pro jinou činnost, například zadat
do vyhledávače jinou URL adresu.
Snažila jsem se přijít na to, proč. Proč jsou striktně naučené na hraní her
a ostatní možnosti prakticky nevidí.
Při počátcích internetu v České republice nebylo přístupných tolik
zábavných serverů. Nebylo možné si on-line zahrát například piškvorky se
svým kamarádem. Mohli jsme prohlížet jednoduché webové stránky, stahovat
z nich zajímavé obrázky, tvořit své vlastní stránky. Internet nenabízel tolik
možností, jak na něm trávit čas. Nyní jsou děti přehlceny množstvím takových
serverů, které umožňují nepřeberné množství on-line her. Je to tak atraktivní a
jednoduché, že se ani není čemu divit.
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Dostupné z <http://www.superhry.cz>
Na internetu jsou dostupné různé stránky s fotografiemi nehod atd. Obávala jsem se, že zde to bude
jedna z těch nepřístupných pro děti do 18 let, naštěstí jsem se mýlila.
26
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I když rozhovory s dětmi, které představovaly svou oblíbenou stránku,
tedy spíše hru, byly také moc přínosné vzhledem к jejich orientaci na tomto
serveru.
Některé děti dokázaly dobře formulovat, co vše na stránce dokážou najít,
jaké to má nevýhody atd. Oproti tomu zde byly děti, které sice uměly spustit ve
vyhledávači výše uvedený web, ale kromě toho, že hrají rády tuto hru,
nedokázaly rozlišit jednotlivé možnosti, které jim web nabízí. Jejich práce
s internetem byla na úrovni zapamatování, opakování. Nedokázaly algoritmus
použít na jiném modelu.
Po návratu

kvysledím

brainstormingu jsme začali

řešit úskalí a

nebezpečí, která na internetu jsou. Uvádím volně přepsané některé poznámky
dětí к tomuto tématu.
„Já mám s maminkou společný mail a můžu jí psát i do práce..." Poukazuje na
nepřímou kontrolu elektronické pošty rodičem.
„...občas si píšu s kamarádama, ale můžu jen s těma, který znám. My si
s klukama spíš povídáme ve škole."

Toto první setkání bylo přínosné vzhledem к zmapování povědomí, které
děti v této třídě o internetu mají. Dokladem mi byly diskuze s dětmi a závěrečný
brainstorming. (Příloha č. 2 - Přepis závěrečného brainstormingu)

Hodinu považuji za velmi přínosnou, i když jsme se zde nedostali ke
konkrétnímu vyhledávání informací. Tyto cíle jsem si převedla do druhého
setkání. Zmapovala jsem si, co přibližně děti na internetu dělají, jak а к čemu ho
využívají. Ony naopak slyšely názory svých spolužáků a doufám, že řada z nich
odcházela s povědomím, že na internetu nejsou jen hry.

9.1.2. Provedené změny po 1. setkání
Po hodnocení a reflexi výše uvedené hodiny jsem se rozhodla pro další
setkání zmírnit požadavky na děti. V prvé řadě jejich ovládání internetu a
počítače nebylo na takové úrovni, aby byly schopné samostatné analýzy a
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rozlišování informací, které jim internet nabízí. Vyhledat více zdrojů na
internetu, vzájemně je porovnávat.
Rozhodla jsem se upravit zadání pro další setkání jen na jedno téma pro
celou třídu. А к porovnávání relevantnosti informací dětem poskytnout tištěné
materiály.
Jelikož také všechny děti neuměly zacházet s e-mailem, к přenosu dat jsem
plánovala použít přenosný flash disk, na který jsem si výsledné práce dětí
chtěla později nahrávat.
Kladla jsem si otázku, jak formulovat příští zadání pro vyhledávání na
internetu, aby to děti co nejvíce zaujalo, aby se opravdu dozvěděly něco
nového a zároveň si osvojily návyky při vyhledávání informací. Vzhledem ke
zjištění, že prakticky umí ovládat jen stránky s hrami, jsem si formulovala dva
cíle pro další setkání:

1. Převést jejich algoritmus pohybu na herním serveru na jiné webové
stránky a tak zobecnit návyky při práci s internetem.
2. Dovést je ke schopnosti vyjádřit vlastní názor к informaci, kterou
vyhledají.

9.2.

Průběh 2. setkání

Po prvním setkání s dětmi jsem si uvědomila, že jejich technické
ovládání počítače a jeho funkcí není na dobré úrovni. Původně jsem vycházela
ze své vlastní zkušenosti ze škol v Praze, kde děti nosily běžně referáty
vypracované na počítači a při vyučovacích hodinách dokázaly sami používat
Internet jako zdroj informací.
Zde byla situace jiná. Ve třídě byli jen čtyři žáci, kterým práce na počítači
nedělala problémy. U třech žáků jsem zjistila, že neumí ani spustit internetový
prohlížeč.
Další hodinu jsem proto koncipovala s ohledem na tuto skutečnost.
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Cíle
Na oborové úrovni:

Na oborové úrovni jsem se držela cílů, které jsem si vytýčila před prvním
setkání. Viz kapitola výše.

Učivo podle RVP ZV
•

společenský tok informací (vznik, přenos, transformace, zpracování,
distribuce informací)

Dílčí cíle:
•

Žák je schopen formulovat svůj požadavek a využívat při interakci s
počítačem algoritmické myšlení

•

Žák zjišťuje z nabízených materiálů informace o internetu a je schopen
v porovnání s vlastní zkušeností promluvit o dané problematice.

Na kompetenční úrovni:
•

Žák vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení
a

systematizace

je

efektivně

využívá

v procesu

učení,

tvůrčích

činnostech a praktickém životě.
Dílčí cíle:
•

Žák využívá různé zdroje informací (knihy, encyklopedie, příručky,
internet...);

vypracuje

jednoduchý

úkol

s využitím

nabídnutých

informačních zdrojů.

Pro druhé setkání jsem si připravila takové heslo, které by děti nemusely
tolik znát, a zároveň by znělo zajímavě. Cílem hodiny bylo aplikovat naučený
algoritmus pro pohyb na herním serveru na jiné internetové stránky a dohledat
požadovanou informaci, kterou budou moci srovnat s textem na stejné téma,
který jsem si doma předem připravila.
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Hodina začala rozhovorem mezi mnou a dětmi na téma moře a život
v něm. Některé z nich směřovaly rozhovor na dovolenou u moře a prázdniny,
jiné vyprávěly o vodních příšerách atd. Následovala konkretizace tématu
otázkou, zda vědí, co je sumýš. Některé děti logicky odvodily, že to bude nějaký
živočich z moře.

Pak jsem děti seznámila s průběhem dalších aktivit, aby věděly, jaká
práce je čeká, kolik na to asi bude času a jak by měla závěrečná práce vypadat.
Vyhledané informace měly mít následující kritéria. Měly odpovědět na otázky.
Co je to sumýš? Kde žije? Čím se živí? Jakou má barvu?

Následující aktivitou bylo vyhledání informací o sumýši na internetu.
Nekladla jsem dětem žádné omezení ve způsobech vyhledávání. Nenavrhovala
jsem žádné cesty, jak se к informaci mohou dostat. Z důvodu, abych si
zmapovala jejich intuitivní práci s vyhledáváním. Případně, aby mohly volně
použít své návyky, které už mají.

Dále jsem poprosila děti, aby vyhledané informace poslaly na můj e-mail.
Ti žáci, kteří neuměli zacházet s elektronickou poštou, mi svou práci uložili do
počítače a já si ji zkopírovala na flash disk.

V závěru hodiny jsme si společně odpovídali na otázky, které jsme
hledali. Některé děti chtěly před třídou přečíst svou práci.

9.2.1. Vyhodnocení a reflexe 2. setkání
Ač jsme v hodině nestihli všechny plánované aktivity, které jsem měla na
začátku, hodnotím ji jako velmi přínosnou a to z hlediska rozvíjení kompetencí
к učení.
Při rozhovoru s dětmi jsem registrovala větší míru zapojení

méně

aktivních/průbojných dětí. Téma rozhovoru moře bylo pro všechny známé a pod
tímto pojmem si uměli všichni něco představit. Když jsem nadnesla otázku, zda
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někdo ví co je sumýš, třídou se ozvalo zachichotání a některé děti ještě více
zbystřily. To bylo mým cílem, nadnést takové téma, které děti nebude od
začátku odrazovat svou strohostí. ..."To je nějaké zvíře, že jo paní učitelko?"
„S jakým se to píše i?" Některé děti se začaly zajímat o toto téma. Potvrdila
jsem, že patrně půjde o nějaké zvíře, ale že si nejsem moc jistá, jestli je to
opravdu zvíře nebo rostlina... Na tabuli jsem viditelně napsala, co bychom se
tedy teď chtěli o sumýši dozvědět. Otázky tohoto typu jsem záměrně takto
vybírala. Z praxe jsem se často setkávala s podobným zadáním

práce.

Například v hodinách vlastivědy, zeměpisu, kdy se o státech snažíme dozvědět:
Počet obyvatel, hlavní město, úřední jazyk, atd.

Nastalo vyhledávání dětmi. Některé zvedaly ruku a ptaly se, kde to mají
hledat. Zde jsem použila jejich zkušenost s herními stránkami. Z první hodiny
jsem věděla, že jsou navyklé buď používat jako vyhledávací portál Seznam.cz
(většina dětí), nebo Google.cz (asi čtyři děti ve třídě). Abych jim neprozradila
vyloženě, co a kam mají napsat, zvolila jsem přirovnání к tomu, kdyby na
seznamu hledaly svou oblíbenou hru. Kam by napsaly jméno té hry a co by pak
zmáčkly? Když mi popsaly správný postup, tak moje odpověď na jejich otázku
zněla: „Tak a teď si zkus představit, že nehledáš hru, ale sumýše."

Většina žáků byla schopná hledat požadované informace a kopírovat je
do Wordu, nebo rovnou do e-mailu, který mi pak poslali. (Příloha č. 3 - První
práce dětí) Abych řekla pravdu, byla jsem potěšena, jakým způsobem práci
tvořili. Do vyhledávače napsali klíčové slovo sumýš a klikli na první odkaz, který
jim byl nabídnut. Přečetli si, zda se jedná o informace, které se týkají sumýše, a
zkopírovali je. Tato činnost ukázala na to, jak je důležité prvotní nastavení
kritérií pro hodnocení práce. Kterak uzavřené otázky nemotivují к hlubšímu
zamyšlení se nad danou problematikou a jak je jednoduché v tuto chvíli
přejmout informace, které se snadno nabízejí. Informace, které jsou snadno
dostupné, avšak bez vlastního ztotožnění se s nimi. Velice mě mrzí, že
z časových důvodů jsme nemohli dále pokračovat v práci s texty, které děti
vyhledaly a uložily si. Tuto činnost jsem musela přesunout na další hodinu a

závěr této vyučovací jednotky převést na společnou diskuzi o tom, co jsme na
internetu našli, jaký způsob hledání dětem přijde nejrychlejší. Jeden žák našel
stránku, která odkazovala na klíčové slovo sumýš, a jednalo se o podomácku
vyrobený pytel na igelitové tašky. Tomu se děti s radostí zasmály. Byla jsem
velmi ráda, že někdo z žáků při svém hledání našel pod stejným heslem úplně
jinou věc. Na základě této zkušenosti jednoho žáka jsme si vyvodili závěr, že ne
vždycky musí být vše, co najdeme přesně to, co hledáme. Člověk musí mít oči
otevřené a nad věcmi se zamýšlet.
Tato hodina byla přínosná z hlediska cest к naplňování výstupů podle
RVP ZV. Děti vyhledávaly informace na portálech a pomocí internetu s semnou
komunikovaly. Některé z nich dokázaly při vyhledávání na internetu používat
jednoduché cesty. Buď rovnou napsaly klíčové slovo sumýš do vyhledávacího
portálu, nebo jeden chlapec při zadání otevřel stránku internetové encyklopedie
a tam zadal heslo pro vyhledávání. К naplňování cílů na kompetenční úrovni při
této hodině moc nedošlo. Důvod byl hlavně ten, že z časových důvodů jsme se
nedostali ke srovnávání různých zdrojů informací. Vyhledávání a systematizaci
informací. Toto se pro mě stalo nejdůležitějším cílem dalšího setkání.

9.2.2. Provedené změny po 2. setkání
Cíle na oborové a kompetenční úrovni zůstaly stejné, avšak do další
hodiny jsem si připravila vytištěné texty, které jsme tuto hodinu vytvořili.
Vzhledem k tomu, že děti v této třídě nebyly vedené к systematickému a
samostatnému vyhledávání informací, rozhodla jsem se velice zjednodušit text,
který jsem

plánovala

dětem

předložit jako

alternativní

zdroj

informací

к internetu. Pro další setkání jsem se chtěla zaměřit na aktivní využívání
různých zdrojů informací a formulací úkolu umožnit dětem vyjádřit vlastní názor
к obsahu získaných informací.
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9.3.

Průběh 3. setkání

Cíle
Na oborové úrovni:
Na oborové úrovni jsem se držela cílů, které jsem si vytýčila před prvním
setkání, viz průběh 1. setkání.

Učivo podle RVP ZV
•

společenský tok informací (vznik, přenos, transformace, zpracování,
distribuce informací)

Dílčí cíle:
•

Žák zjišťuje z nabízených materiálů informace o internetu a je schopen
v porovnání s vlastní zkušeností promluvit o dané problematice.

Na kompetenční úrovni:
•

Žák vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení
a

systematizace

je

efektivně

využívá

v procesu

učení,

tvůrčích

činnostech a praktickém životě.
Dílčí cíle:
•

Žák využívá různé zdroje informací (knihy, encyklopedie, příručky,
internet...);

vypracuje

jednoduchý

úfcol

s využitím

nabídnutých

informačních zdrojů.
•

Porovnává různá tvrzení к danému tématu, pozná, když se od sebe liší.

Další hodina začala rovnou uvedením dětí do plánovaného

průběhu

vyučovací jednotky.
Přinesla jsem vytištěné jejich práce z minulého setkání, abychom s nimi
mohli nadále pracovat, plus další zdroje informací, které pojednávaly o tomto
tématu.

67

Každý žák dostal svůj vytištěný text z minulé hodiny a jeden další, který byl
pro všechny společný. Text jsem vytvořila sama dle informací z učebnic a
internetových stránek. (Příloha č. 4 - Sumýš) Pak si žáci znovu četli svou práci,
aby si připomněli, co jsme minulou hodinu dělali. Následně došlo к přečtení
nového (mého) textu. Za úkol bylo podtrhnout si ve svém textu zeleně
informace, které se v obou textech shodují, červeně ty, které si protiřečí a žlutě
si podtrhnout nové. Barvy a kritéria pro ně jsem napsala viditelně na tabuli.

Děti měly celkem s pochopením podtrhávání problémy, tak jsem na
konkrétním případě práce jednoho z žáků ukázala před celou třídou, jak by se
mělo postupovat. Po této ukázce se děti daly do vyhodnocování a porovnávání
obou textů.

Když měly text zpracovaný, následovalo sepsání informací na čistý papír.
Opět jsem strukturu výběru informací pro sepisování uvedla na příkladu práce
jednoho žáka a napsala kritéria na tabuli. Které informace se shodovaly? Které
si protiřečily? Co jsem se dozvěděl nového? Vybrané práce dětí jsou uvedeny
v příloze. (Příloha č. 5 - Závěrečné formulace)

Následoval rozhovor o sumýši, tentokrát opravdu zvláštní zkušenosti, co
jsem se o něm dozvěděl. Děti také po kruhu četly své zápisky z porovnávání
obou textů. Pak jsem se zeptala, zda má někdo doma akvárium s rybičkami. Tři
děti se přihlásily, že ano. Rozhovorem jsem sľ mapovala, zda všichni mají
povědomí o tom, co obnáší mít doma takové akvárium, jak se o rybičky musí
starat a jestli je to náročné.

Další závěrečnou otázkou bylo z mé strany, zda by děti chtěly mít doma
v akváriu sumýše a proč. A v čem by viděly obtížnost jeho chovu v porovnáni
s běžnými rybičkami, například pávími očky. Své názory děti psaly na papír

s porovnáváním textů a následně jsme si odpovědi četli nahlas.
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9.3.1. Vyhodnocení a reflexe 3. setkání
Třetí setkání považuji za nejzdařilejší. V první fázi při čtení £ textů, které
měli žáci před sebou, se neobjevilo moc dotazů na konkrétní odborné výrazy,
které jejich vyhledané texty obsahovaly. Čekala jsem, zda při porovnávání
s textem, který jsem jim vytvořila, dojdou к potřebě znát odborné výrazy, aby
zjistili, zda neoznačují stejnou věc, jakou obsahuje nově přinesený text.
Vyskytl se dotaz na slovo ostnokožci (kmen živočichů, do kterého patří sumýš).
Výraz jsme si vysvětlili na lexikální stavbě slova - osten a kůže. V tomto kmenu
byly dětem více známé hvězdice, které i sami viděly při různých návštěvách
mořských akvárií. Opět se děti snažily zavést hovor na toto téma. Po chvilce
jsem je musela znovu navést к práci, aby se naše práce vrátila к tématu sumýš.
Příklad s tělem hvězdice byl opět důkazem toho, že při vztahování skutečností
na svou zkušenost děti lépe a rychleji chápou danou věc. Dále se mě jeden žák
zeptal na plankton, že to určitě ví, ale nemůže si vzpomenout. Tuto otázku jsem
přenechala na jeho spolužácích, zda by někdo dokázal říci, co to je. Přihlásilo
se několik dětí a jedna z odpovědí byla: „To jsou takový ty malinkatý rybičky, co
byly vNemovi, když tam byla ta velryba, jak je jedla..." Okamžitě došlo
к objasnění

co je

plankton.

Sice

odpověď

byla

závislá

na

zhlédnutí

animovaného filmu pro děti, ale byl ve třídě patrně tak populární, že ho znali
všichni. Pak následovaly konkrétní dotazy jednotlivých dětí, které jsem řešila
individuálně se žákem, který potřeboval. Tak abychom nerušili ostatní při práci,
pokud se vyskytl nějaký dotaz více než dvakrát, opět jsme ho řešily jako celá
třída.
Děti postupně porovnávaly texty a podtrhávaly si, různá tvrzení. Po
dokončení této činnosti měly к dispozici prázdné papíry, kde měly možnost
sepsat shodná, nová, nebo opačná tvrzení, která v textech vyhledaly. Předem
věděly, že práci budeme číst před třídou, abychom zjistili, co kdo vypátral. Opět
jsem doufala v lepší motivaci, pokud budou vědět, že svou práci budou
prezentovat před ostatními. Asi nejvíce se dětem líbil fakt, že pokud je sumýš
ohrožen, vyvrhuje části svých vnitřností na nepřítele. To pro ně bylo zábavné a
zajímavé zjištění bylo, že si toho při původním vyhledávání informací vůbec
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nikdo nevšiml. Beru to jako důkaz toho, že pokud děti nebyly vedeny
к zamyšlení se nad textem, ani čtení neproběhlo s porozuměním a docházelo
jen к pasivnímu přejímání informací.
Některé sepsané poznámky o sumýši byly velice zdařilé, jiným dětem
činilo potíže posoudit jednotlivé rozdíly a svoje myšlenky formulovat do vět.
Některé to vyřešily opsáním vět z textu.
Velice zajímavý moment nastal, když jeden žák (E) vyhledal na internetu
záznam o sumýši, kde je řazen do třídy ježovky27. Ostatní děti ve třídě měly ve
svých textech třídu sumýši, (některé neměly uvedeno toto biologické zařazení).
Na toto se přišlo při závěrečné prezentaci prací. Nejprve jsme si museli
objasnit, jak a proč se živočichové třídí. Pak jsme hlasovali, kdo všechno má
napsanou třídu sumýši a kdo ježovky. Jelikož ale dotyčný žák s informací o
ježovkách byl jediný, snadno přijal svou chybu a řekl, že:

je to teda asi

špatně, ale já jsem to tam našel." Jelikož jsem doma při analýze prací zjistila
tuto skutečnost, měla jsem připravený odkaz na tuto stránku, kde bylo zařazení
sumýše do třídy ježovek. Otevřela jsem na jednom počítači tuto stránku a
s dětmi jsme se přesvědčily, že opravdu to tam tak je napsané.
Z tohoto zjištění jsem měla opravdu moc velkou radost, jelikož jsme se
dostali opravdu v problému relevance nabízených informací na internetu. Co
teď s tím? Jelikož jsem měla s sebou dvě knihy, které také popisovaly sumýše,
nahlédli jsme do nich. V obou byl sumýš řazen do třídy sumýšů. Abych ještě
více zdůraznila rozdíl, jeden žák dostal za úkol najít na internetu informace o
ježovkách. V porovnání s ostatními informacemr jsme došli к závěru, že bude
správné řadit sumýše do třídy sumýšů.
V závěrečném rozhovoru jsem se tedy vrátila ke skutečnosti, že nebyla
chyba, když dotyčný žák našel sumýše zařazeného do třídy ježovek. Na
internetu je mnoho neověřených informací, a proto je moc důležité si je
ověřovat buď s vlastní zkušeností, nebo v jiných zdrojích. Naopak, jelikož jsem
cítila, že daný žák je zklamaný z toho, že našel něco špatně, jsem vyzdvihla

27

Informace dostupná z < http://www.guh.cz/edu/bi/biologie_bezobratli/htmll0/foto_003.html>
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přínos tohoto nálezu, protože nám krásně ukázal, že nemůžeme všemu věřit a
brát to za nevyvratitelný fakt.

9.3.2. Provedené změny po 3. setkání
Po analýze a porovnání prací dětí z této hodiny jsem se rozhodla pro
příště dát rovnou dětem text obsahově méně náročný a vyhledávané věci co
nejvíce přiblížit jejich zkušenostem, patrně bych volila i věc, kterou dobře znají.
Například křečka, morče, myš, atd. Lépe by se pak orientovaly v porovnávání a
posuzování, zda jde opravdu o pravdivé skutečnosti, které nalezly. Dále bych
postupovala od srovnávání jednodušších tištěných textů к následnému užívání
informací na internetu. Čtení informací z monitoru je jiné, než je čtení
vytištěných informací na papíře. Na papír si velmi snadno děti mohou zapisovat
své poznámky, zvýrazňovat, nebo jinak s textem manipulovat. Pokud neovládají
práci s textem v textových editorech počítače, je manipulace nulová. Přirovnala
bych to к situaci získávání poznatků, kterému bychom mohli být svědky při
hodinách matematiky. Děti skládají z papíru trojúhelníky, různě je přehýbají a
vybarvují. ... Při práci s tištěným textem také mají možnost s ním fyzicky hýbat.
Mohou stříhat, škrtat, podtrhávat, vybarvovat, spojovat čárami... S textem
v elektronické podobě, pokud neovládají textové editory po technické stránce,
manipulují opravdu s obtížemi. Proto bych dále doporučovala
informace na internetu dětem následně tisknout a předávat na papíře.
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vyhledané

10. Závěr výzkumné části
S ohledem na reflexe uskutečněných vyučovacích hodin jsem došla
к přesvědčení, že dětem by se mělo poskytovat rozmanité prostředí к získávání
informací, avšak také jim poskytnout metody, jak informace zpracovávat. Oblast
internetu je velice rozsáhlá а к informační problematice se zde přidává i úskalí
technické manipulace s počítačem při vyhledávání informací. Proto bych
samostatné vyhledávání na internetu zapojila do výuky až ve chvíli, kdy si žáci
osvojí výběr a třídění informací v tištěných zdrojích.
Zapojování ICT do výuky však může probíhat už od prvního ročníku
základní školy. Jsem přesvědčena, že přítomnost využívání ICT v jiných
předmětech, například přírodopisu, čtení, vlastivědy atd., vede к obohacení
informační náplně ve vyučování. Dětem by se mělo umožnit pohybovat se
v tomto prostředí, je pro ně i dobrým motivačním prostředkem.
Další utvrzení, které akční výzkum přinesl, je dobré klima jako základ
práce ve třídě. Jen tak se utvoří prostředí pro rozvíjení klíčových kompetencí.
V přívětivém prostředí žák nemá ostych vyjádřit svůj vlastní názor, jelikož se
nebojí reakce okolí. Naučí se tak obhajovat svůj názor, hledat vhodné
argumenty a nebojí se požádat o radu, či doporučení.
Velice se mi osvědčilo používat při výuce taková témata, která byla
informačně blízká dětem, a mohly je přirovnat к vlastní zkušenosti. I když se
jednalo o nového živočicha (viz sumýš). Místo kde žije (moře), čím se živí
(plankton) atd., bylo dětem již známé. Při používání ICT ve výuce se nesmí
zapomenout na ostatní zdroje informací, jako jsou knihy, časopisy, vybrané
pasáže z odborných časopisů atd. Rozmanitost informačních zdrojů poskytuje
možnost porovnávání, což vede žáky к rozvoji klíčových kompetencí. Ale
rozmanitost zdrojů ještě samo osobě к porovnávání nevede. Učitel musí dětem
zadávat takové úkoly, které к porovnávání vedou.
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V druhém a třetím setkání se jasně objevila závislost formulace úkolu na
konečném výsledku práce. Ve formulaci úkolů musí být jasně dána kritéria
hodnocení, dle kterých na konci dochází к vyhodnocení. Nejpřínosnější cestu
při

práci

s různými

informačními

zdroji

vidím

v otázce,

která

směřuje

к osobnímu postoji dítěte k dané skutečnosti. Ve chvíli, kdy se děti měly
rozhodnout, zdali by chtěly mít doma sumýše, a jak by zhodnotily jeho chov
v porovnání s pávími očky. Objevil se komplexní pohled na tento jev. Děti
samostatně

porovnaly

výsledky jejich

vyhledávání

ze

svou

zkušeností

s akvarijními rybkami a na základě toho formulovaly svůj konečný postoj. Byly
schopné

o

tomto

výsledku

diskutovat.

Zde

docházelo

к naplňování

kompetenčních cílů.
Informační a komunikační technologie jsou nedílnou součástí nové
koncepce

vzdělávání.

Jsou

prostředkem

pro získávání

informací

a

při

promyšleném a efektivním začlenění do výuky vedou к rozvoji klíčových
kompetencí. Při výše popsané práci s dětmi se jejich klíčové kompetence
rozvíjely tím, že jim během aktivit byl dán prostor pro obhajobu svých názorů.
Samostatně

měly

možnost

vyhledávat

informace

pomocí

nástrojů

ICT.

Svobodně vyjadřovaly své myšlenky a názory. Při práci byl dán důraz na rozvoj
klíčových kompetencí, a to zejména ve vztahu к vyhledávání a třídění informací
a následnému předání svých poznatků svému okolí. Docházelo ke konfrontaci
názorů, ale i к pochopení a přijetí argumentů někoho jiného.
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ZÁVĚR
Nové možnosti v získávání informací, které přineslo 20. století, s sebou
nesou i nové způsoby jejich zpracování. Dnešní generace má to štěstí, že
existují různé způsoby, jak se к informacím dostat. Avšak je zapotřebí osvojit si
kompetenční dovednosti práce s nimi.
Nároky na žáka a učitele se změnili. Po vstupu České republiky do
Evropské unie a celkové globalizaci našeho světa mají lidé kolem sebe
mnohem více konkurence v uplatnění. Mají také nové možnosti, jak se uplatnit,
ale vše s sebou nese také nutnost orientace v novém prostředí.
Práce s ICT na prvním stupni základní školy dětem umožňuje propojení
školní výuky s vnějším světem informací a kreativní formou jim umožňuje
realizovat jejich vyjádření. Je přípravou do světa informací, které nekončí za
zdmi školní budovy. Dává nový rozměr aktivnímu vyhledávání v různých
zdrojích a tak u dětí podporuje rozvoj klíčových kompetencí.
Práci s ICT jsem si vyzkoušela v běžné škole na menším městě. Jsem za
tuto zkušenost velmi vděčná. Jelikož jsem si vyzkoušela práci s dětmi, které
nemají při výuce běžně к dispozici informace tohoto charakteru.
Ačkoli jsem během svého výzkumu narazila na některé komplikace
spojené především s časovou organizací vyučování, celkově se mi podařilo
naplnit mé cíle, které jsem si stanovila na začátku svého výzkumu a během
něho upravovala a přidávala nové.
Pro budoucí práci s informacemi jsem přesvědčená o tom, že pokud
nebudou děti od začátku vedeny ke kritickému hodnocení informací a nebude
jim umožňováno s informacemi opravdu pracovat, svět informací na internetu
pro ně bude opravdu složitý. Nejenže se zde objevuje spousta irelevantních
skutečností,

ale

v práci

s nimi

se ještě

přidává

s počítačem, orientace v řazení a zobrazování

technická

manipulace

informací na jednotlivých

stránkách. Tuto dovednost děti získávají intuitivně, metodou pokus-omyl.
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Práce s internetem byla pro děti zajímavá, nabourala rutinní práci
s učebnicí, které mají к dispozici v jiných předmětech. Děti si během práce
s internetem

procvičily

komunikační

dovednosti,

čtení,

psaní.

Během

následných aktivit se naučily obhajovat témata a samostatně vyhledávat
informace

za

účelem

jejich

prezentace

ostatním.

Zejména

ve

vztahu

к vyhledávání a třídění informací a následné schopnosti prezentovat své
poznatky okolí. Docházelo ke konfrontaci názorů, ale i к pochopení a přijetí
argumentů někoho jiného.
Vzhledem к značné autonomii učitelů v organizaci učiva na prvním stupni
základní školy nevidím překážek к používání ICT v mezipředmětových vztazích.
Na základě svých zkušeností však doporučuji práci s internetem zavádět až
v okamžiku, kdy jsou děti schopné pracovat efektivně s informacemi tištěnými.
Nejdříve od jednodušších textů přecházet к moři informací, které internet
nabízí. Pokud nejsou ve škole vedeny к práci s informacemi, svět internetu je
zahltí svou náročností a množstvím možností, které jim poskytuje.

Mým cílem, který jsem v sobě nosila už od začátku, kdy jsem začala
uvažovat nad tímto tématem diplomové práce, bylo dospět s dětmi к závěru, že
internet není náhradou za tištěné materiály, není lepší než informace, které jim
nabízejí knihy v knihovně. Je to jen další možnost, kde se informace mohu
dozvědět. Je samozřejmě dobrým komunikačním kanálem, ale i to má svá
úskalí. Na první pohled se zdá být nejsnazším zdrojem.
Ve výzkumné části jsem si ověřila, že zavádění ICT, do výuky je velkým
přínosem jak pro žáky, tak učitele, ale musí na to být oba připraveni.
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Príloha č. 1 - Přepis výsledního brainstormingu

Internet

počítač
klávesnice
myš
hry
pošta
dopis
maminka
kamarádi
obrázky
smajlíci
videa
auta
bouračka
zvířata
koně
telefonování

Příloha č. 2 - Přepis závěrečného brainstormingu

Internet

počítač
klávesnice
myš
hry
pošta
dopis
maminka
kamarádi
obrázky
s maji ici
videa
auta
bouračka
zvířata
koně
telefonování

nebezpečí
cizí člověk
adresa
neviditelnost
heslo
ošklivé stránky
soukromí

Příloha č. 3 - První práce dětí - Žák A

Sumýš pestrý Pseudocolochirus violaceus
• Výskyt: Tichý a Indický oceán
• Kmen: OSTNOKOŽCI Echinodermata
• Třídu:

Sumýši Holothuroidca

Ostnokožci Echinodermata patří mezi další typické živočichy chované v mořských
akváriích. Známe jich více než sedm a půl tisíce Velmi charakteristická je jejich
pětipaprsčitá souměrnost. Některé druhy mají tělo pokryté ostny, jiné je vývojem
ztratily. Rozmnožují sc larvami, které jsou dvoustranné souměrné. Jinak se mohou
rozmnožovat i nepohlavne. Tělo se pak rozčlení na dva i více kusů a z každého vznikne
nový jedinec. Velmi dobře dokáží regenerovat poškozené části těla. Dalším společným
znakem je přítomnost vápenaté kostry. Snad nejznámější z ostnokožců jsou hvězdice a
ježovky.
Sumýši Holothuroidea připomínají více velké červy než ostnokožce. Přesto je jejich
pětipaprsčitá souměrnost při bližším ohledání patrná. Na spodní straně těla mají drobné
panožky, kolem ústního otvoru jsou malá tykadla. Ostny mají ukryté pod kůží. Někteří
sumýši vylučují na svou obranu jed. Přesto jsou určité druhy sumýšů jsou dokonce
loveny a připravuje se z nich potrava.
Sumýš Pseudocolochirus violaceus je překrásně zbarvený druh sumýšů žijící na
korálových útesech. V mořském akváriu patří mezi nenáročné chovance, kteří většinu
času leží na dně. Pouze při krmení vysunou chapadla a loví drobný plankton. Tento
druh dorůstá velikosti až 20 cm, proto se jeho kořistí mohou stát i drobné rybky nebo
korýši. Lze je chovat ve společné nádrži s korálnatci a přiměřeně velkými rybami. Větší
ryby by jej naopak mohly považovat za potravu. Sumýši jsou náchylní na změnu
hustoty vody, nebezpečí vzniká zejména při výměně vody nebo jejich přemístění do
nové nádrže. Jinak je jeho chov v podstatě nepříliš náročný a je vhodným doplňkem
korálové nádrže.
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(Přesměrováno z Sumýš)
Skočit na: Navigace, Hledání
O
Sumýši

Sumýš na kameni

Vědecká klasifikace
Říše:

živočichové (Animalia)

Nadoddělení: trojlistí (Bilateria)
Oddělení:

druhoústí (Deuterostomia)

Kmen:

ostnokožci
(Echinodermata)

Třída:

sumýši (Holothuroidea)

Sumýši (Holothuroidea), někdy též „mořské okurky" (sea cucumbers), je třída
ostnokožců.

Popis
Sumýši se vyznačují válcovitým protáhlým a měkkým tělem. Kostra, kterou najdeme u
mnoha jiných ostnokožců, je u sumýšů zakrnělá a omezuje se na mikroskopické kotvice
ve tkáních. Kolem ústního otvoru se nachází množství chapadel, které se často ještě
větví. Živí se filtrováním substrátu nebo prostým požíráním sedimentů. Dýchání se
uskutečňuje přes tzv. vodní plíce, vzniklé na prokrvené tkáni konečníku. Vývoj se
odehrává přes larvu, zvanou aurikularie. Někteří sumýši mohou být loveni jako potrava
(sumvš jedlý, Holothuria edulis).111
O b r a n n ý m e c h a i l í s m u s s u m ý š i j s o u známí s v ý m zvláštním t y p e m ohrnuv.
Pokud se ocitnou v ohrožení nredátorem. jsou často schopní vyvrhnout na nepřítele část
svých vnitřních oruánu. které útočníka zalepí a někdy i zabijí. V brzké době jsou tyto
orgány opět ГСЦСПСГОУЙПУ. а to na molekulární úrovni podobně, jako se hojí naše
p o v r c h o v á zranční.
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Sumýš je vodní slimák žije v
moři
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sumýš

Popis
Sumýši se vyznačují válcovitým protáhlým a měkkým tělem. Kostra, kterou najdeme u
mnoha jiných ostnokožců, je u sumýšů zakrnělá a omezuje se na mikroskopické kotvice
ve tkáních. Kolem ústního otvoru se nachází množství chapadel, které se často ještě
větví. Živí se filtrováním substrátu nebo prostým požíráním sedimentů. Dýchání se
uskutečňuje přes tzv. vodní plíce, vzniklé na prokrvené tkáni konečníku. Vývoj se
odehrává přes larvu, zvanou aurikularie. Někteří sumýši mohou být loveni jako potrava
(sumýš jedlý,

Holothuria edulis)."1

Obranný mechanismus
Sumýši jsou známí svým zvláštním typem obrany. Pokud se ocitnou v ohrožení
predátorcm, jsou často schopní vyvrhnout na nepřítele část svých vnitřních orgánů,
které útočníka zalepí a někdy i zabijí. V brzké době jsou tyto orgány opět regenerovány,
a to na molekulární úrovni podobně, jako se hojí naše povrchová zranění.^

Reference
Říše:

živočichové (Animalia)

Nadoddělení: trojlistí (Bilateria)
Oddělení:

druhoústí (Deuterostomia)

Kmen:

ostnokožci (Echinodermata)

Třída:

sumýši (Holothuroidea)

Wikipedia.org sumýše bych doma mít nechtěla nevypadá hezky a uhrčite bych dala přednost
rybám. Google
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Sumýš obecný

Ježovky (Echinoidea)
Ježovky mají kulovitá, vejčitá až zploštělá těla, která jsou kryta pohyblivými
trny. Na spodní straně těla vyčnívají z ústního otvoru krytého pokožkou zuby.
Trávicí soustava je tvořena ústním otvorem (na spodní straně těla), esovitě
stočeným střevem a řitním otvorem (je na stejné nebo protilehlé straně těía
jako ústní otvor). Žijí na kamenitém a písčitém dně moří, převážně u pobřeží.
Aktivně si loví potravu (dravci) nebo konzumují odumřelé živočichy.
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Sumýš pestrý Pseudocolochirus violaceus
•

Výskyt: Tichý a Indický oceán
Kmen:
• Třída:

OSTNOKOZCI Echinodermata
Sumýši Holothuroidea

jiOstnokožci Echinodermata patří mezi další typické
(živočichy chované v mořských akváriích. Známe jich více
íež sedm a půl tisíce Velmi charakteristická je jejich
1
Jpětipaprsčitá souměrnost. Některé druhy mají tělo pokryté
)stny, jiné je vývojem ztratily. Rozmnožují se larvami,
cteré jsou dvoustranně souměrné. Jinak se mohou
rozmnožovat i nepohlavně. Tělo se pak rozčlení na dva i
Лее kusů a z každého vznikne nový jedinec. Velmi dobře
iokáží regenerovat poškozené části těla. Dalším
[íspo léčným znakem je přítomnost vápenaté kostry. Snad
t?nejznámější z ostnokožců jsou hvězdice a ježovky.
iSumýši Holothuroidea připomínají více velké červy než
"ostnokožce. Přesto je jejich pětipaprsčitá souměrnost při
bližším ohledání patrná. Na spodní straně těla mají drobné
panožky, kolem ústního otvoru jsou malá tykadla. Ostny
mají ukryté pod kůží. Někteří sumýši vylučují na svou obranu jed. Přesto jsou určité
druhy sumýšů jsou dokonce loveny a připravuje se z nich potrava.
Sumýš Pseudocolochirus violaceus je překrásně zbarvený druh sumýšů žijící na
korálových útesech. V mořském akváriu patří mezi nenáročné chovance, kteří většinu
času leží na dně. Pouze při krmení vysunou chapadla a loví drobný plankton. Tento
druh dorůstá velikosti až 20 cm, proto se jeho kořistí mohou stát i drobné rybky nebo
korýši. Lze je chovat ve společné nádrži s korálnatci a přiměřeně velkými rybami. Větší
ryby by jej naopak mohly považovat za potravu. Sumýši jsou náchylní na změnu
hustoty vody, nebezpečí vzniká zejména při výměně vody nebo jejich přemístění do
nové nádrže. Jinak je jeho chov v podstatě nepříliš náročný a je vhodným doplňkem
korálové nádrže.

(Text je převzat z knihy "Zoologická zahrada", vydalo nakladatelství RUBICO
Olomouc v roce 1999)

Příloha č. 4 - text „sumýš"

Sumýš
Sumýš je mořský živočich. Známe mnoho druhů sumýšů, liší se barvou i
velkostí těla. Jako potravu přijímá vodní plankton. Někdy uloví dokonce i malé
korýše.
Je přezdívaný mořská okurka pro svůj válcovitý tvar těla. Některé druhy sumýšů
jsou loveni lidmi pro maso.
Když se cítí sumýš ohrožen, vyvrhuje na nepřítele obsah svého těla, dokonce i
vnitřnosti - orgány mu opět dorostou.
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