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PODPORA UČENÍ ŽÁKŮ S VYUŽITÍM MOODLE 
VE VÝUCE UČIVA O ICT 

 

Vedoucí práce: Doc. RNDr. Miroslava Černochová,CSc. 

 

Petr Ovsenák se ve své práci věnuje využití prostředí Moodle k podpoře učení žáků 
v prezenční konstruktivisticky vedené výuce na vybrané téma z problematiky ICT. Od 
začátku, kdy se Petr Ovsenák rozhodl pro téma své diplomové práce, si kladl za cíl 
navrhnout, vyzkoušet a vyhodnotit využití Moodle v každodenní práci učitele a žáků na 
podporu konstruktivisticky pojaté výuky učiva o ICT. 

Virtuální vzdělávací prostředí (VLE), kam bychom zařadili i prostředí Moodle, se zatím 
z řady objektivních příčin na českých středních školách běžně nepoužívají. Pokud se VLE na 
těchto školách používají, tak většinou ve výuce fyziky, matematiky nebo informatiky a to 
k distribuci studijních materiálů žákům, k organizaci projektových aktivit, k testování znalostí 
žáků, k pořádání diskusí se žáky či k organizaci procesu odevzdávání žákovských prací, 
nikoliv však záměrně pro podporu konstruktivistického přístupu k učení. A právě z tohoto 
pohledu lze diplomovou práci Petra Ovsenáka považovat za pionýrský počin, neboť se 
rozhodl využít potenciálu Moodle pro potřeby konstruktivisticky koncipované výuky ve školní 
praxi. 

Svou diplomovou práci v rozsahu 77 stran doplněnou 11 přílohami a 7 tabulkami 
rozčlenil Petr Ovsenák do čtyř hlavních částí: Úvod, Teoretická část, Praktická část a Závěr. 

Cíl práce 

Hlavním cílem diplomové práce bylo „ověřit, že virtuální prostředí Moodle je vhodné 
pro konstruktivistické pojetí středoškolské výuky tematicky zaměřené na ICT“ (s.8). 

Teoretická část 

V Teoretické části (o rozsahu 40 stran) se Petr Ovsenák zabývá základními pojmy (e-
learning, VLE) a s nimi souvisejícími termíny jako LMS, LCMS či CMS. V tabulce 2 
připomíná nejpoužívanější a nejznámější VLE aplikace, které se postupně prosadily i ve 
vzdělávání v českých školách. Podrobněji se pak věnuje prostředí Moodle, které jeho autor 
Australan Martin Dougiamas od počátku budoval jako prostředí, v němž by bylo možné 
pořádat (sociálně) konstruktivisticky koncipovanou výuku. 

V Teoretické části vychází P.Ovsenák z 25 zdrojů (z toho 7 cizojazyčných). V případě 
zdrojů zahraničních vychází z koncepcí M.Dougiamase a  v případě českých autorů se opírá 
o materiály D.Mudrák, uznávaného odborníka na Moodle v ČR, či o materiály zkušených 
uživatelů Moodle z řad českých učitelů jako R.Úlovec či P.Chlebek. 

Na základě dostupných statistických údajů Petr Ovsenák ukazuje, jak rychle roste 
počet uživatelů Moodle u nás i ve světě. Upozorňuje, že mezi uživatele Moodle nepatří jen 
veřejné vzdělávací instituce, ale i firmy a soukromé osoby. Na http://moodle.org je 
registrováno pouze 5% českých SŠ. Petr Ovsenák zmapoval v kapitole 1.4, jakým 
způsobem a k čemu je Moodle na českých SŠ používán. Při svém šetření se opíral 
o analýzu Moodle kurzů českých středních škol registrovaných na http://moodle.org. Z jeho 
zjištění vyplynulo, že „dominantní postavení mezi středoškolskými Moodle kurzy zaujímají 
kurzy pro podporu Informatiky a ICT“ (s.30), „druhou nejpočetnější skupinou jsou Moodle 
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kurzy určené pro podporu výuky fyziky“ (s.31). K řadě vyučovacích předmětů vyučovaných 
na SŠ však není na výše zmíněném serveru registrován žádný Moodle kurz (s.32). „Moodle 
kurzy tvoří jen úzká skupiny učitelů“ (s.33). 

Pro kvalitativní analýzu Moodle kurzů na http://moodle.org si musel Petr Ovsenák 
vymezit určitá kritéria. Zajímalo ho především, „nakolik tyto Moodle kurzy vycházejí z teorií 
konstruktivismu“ (s. 34), tj. nakolik se jejich autoři snažili vytvořit podmínky pro aktivní 
činnosti žáků, při nichž si žáci utvářejí nové poznatky. Většina kurzů se však vyznačuje tím, 
že obsahují velké množství „strnulého a pasivního“ studijního materiálu (s.35). Při 
vyvozování „míry konstruktivismu“ Moodle kurzů českých učitelů si P.Ovsenák všímal 
zejména výběru, uspořádání a využití jednotlivých modulů v kurzu. 

Klíčovým pojmem pro pedagogická východiska diplomové práce Petra Ovsenáka je 
pojem konstruktivismus, kterému věnuje velkou pozornost v kapitole 1.3. Tento pojem není 
pro autora diplomové práce zcela neznámým pojmem, o čemž svědčí i zdařilé zpracování 
kapitoly 1.3, zejména pak ukázka z jeho vlastní výuky popsaná v článku 1.3.3.1. 
S konstruktivismem úzce souvisí i pojem konstrukcionismus, který je v diplomové práci 
rovněž zmíněn. 

Aby se mohl na svou konstruktivisticky řešenou výuku na SŠ s podporou Moodle 
připravit, potřeboval se Petr Osenák důkladně seznámit s tím, jaké nástroje a podmínky pro 
práci žáků a učitelů pro podporu konstruktivistického učení Moodle nabízí. Výsledky tohoto 
zjištění jsou zpracovány v kapitole 1.5  

Praktická část 

Poznatky získané v teoretické části se staly východiskem pro část praktickou, v níž 
Petr Ovsenák navrhl a ověřoval Moodle kurz přímo ve výuce během své pedagogické praxe 
jako podpory prezenční výuky na jednom pražském gymnáziu se skupinou žáků, v němž 
bylo 25 dívek a pouze jeden hoch. 

Petr Ovsenák se během svého studia na PedF UK setkal s Moodlem jednak v roli 
studenta, protože Moodle se systematicky používá na KITTV PedF UK k podpoře prakticky 
všech předmětů zařazených do studijního programů oborů IT a TIV včetně pedagogické 
praxe, a jednak v roli tvůrce kurzu v rámci předmětu „Systémy otevřené výuky“. S rolí učitele 
v Moodle a se správou Moodle kurzů se musel vypořádat teprve při řešení své diplomové 
práce. 

V kapitolách 2.1.1 a 2.1.2 je popsána struktura, aktivity pro žáky a cíle navrženého 
Moodle kurzu. Popis je doplněn úvahami, v nichž autor vysvětluje, proč se rozhodl pro ty 
které aktivity a nástroje Moodle. Tyto úvahy dokládají, jak pečlivě a citlivě autor promýšlel 
konstruktivistické pojetí svého kurzu. 

Vlastní průběh a zkušenosti s aplikováním Moodle kurzu v hodinách prezenční výuky 
se žáky je popsán v kapitole 2.1.3 a vyhodnocení zkušeností v kapitole 2.1.4. Osobně jsem 
byla přítomna na dvou vyučovacích hodinách a rovněž jsem měla možnost sledovat některé 
aktivity žáků přímo v Moodle. Zkušenosti popsané v diplomové práci odpovídají tomu, co 
jsem měla možnost pozorovat ve výuce, které jsem se zúčastnila. 

Za velmi významnou část práce považuji kapitolu 2.1.4.2 „Aktivní proces 
konstruování poznání žáků“. Snaha Petra Ovsenáka identifikovat to, „jak poznáme, že 
skutečně dochází k aktivnímu konstruování znalostí žáků“ (s.63) ukazuje na jeho 
profesionální přístup k učení žáků. Petr Ovsenák ve své výuce „usiloval o to, aby toho žáci 
co nejvíce objevovali svými silami“ (s.63). 

Rovněž velmi vysoce hodnotím způsob vyhodnocení získaných zkušeností. Při 
hodnocení, zda se mu záměr výuky s Moodle podporou zdařil, či nikoliv se Petr Ovsenák 
zaměřuje na to, do jaké míry se mu podařilo naplnit a zajistit konstruktivistický přístup (tj. 
výrazná aktivizace žáků při jejich učení, aktivní proces konstruování poznatků, povzbuzení 
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vnitřní motivace žáků k aktivnímu poznávání, podpora sociální interakce všech účastníků 
kurzu při učení). Při posuzování míry úspěšnosti svého pedagogického záměru se Petr 
Ovsenák opíral o výsledky interview se studenty, dotazníkového šetření, výsledků aktivit 
žáků a pozorování. 

Použité metody 

1. analyticko-syntetické metody (při přípravě Moodle kurzu – s.51; při formulování cílů 
vlastního Moodle kurzu – s.53, analýza aktivit žáků v Moodle – s.60, analýza 
výsledků testu – s.60) 

2. metoda zobecnění: velmi citlivě autor práce rozlišuje, co je možné zobecnit a co ne, 
přemýšlí o tom, co mohlo ovlivnit výsledky jeho práce (poprvé v roli učitele v Moodle, 
délka pedagogické praxe, převažující počat dívek ve třídě, aj.)  

3. dotazníkové šetření mezi žáky – výsledky jsou v Příloze 9 

4. pozorování žáků v průběhu jednotlivých vyučovacích hodin 

5. interview se žáky 

K získaným výsledk ům 

Autor diplomové práce sumarizoval teoretická východiska související, připravil a ověřil 
konstruktivisticky koncipovaný Moodle kurz na téma z učiva o Excelu, navrhl a vyzkoušel 
soubor úloh na téma Excel pro žáky, připravil metodiku konstruktivistického přístupu 
k tématům o Excelu, pečlivě analyzoval situaci s využitím Moodle na SŠ v ČR a Moodle 
kurzy dostupné na registrovaném serveru, provedl dotazníkové šetření mezi svými žáky 
o dopadu své výuky, provedl sebereflexi svého pedagogického projektu. 

Otázky pro obhajobu a komentá ře k diplomové práci 

1. Je reálné, aby učitel dvou aprobačních oborů při plném úvazku používal Moodle 
k podpoře své pedagogické práce systematicky průběžně po celý školní rok ve všech 
třídách, kde vyučuje? 

2. V čem spatřujete největší překážky pro podobný způsob pedagogické práce učitele s 
podporou VLE? 

Závěr: 

Petr Ovsenák velmi pečlivě připravil svůj pedagogický projekt diplomové práce a osobitým 
způsobem popsal přípravnou a realizační fázi zadaného úkolu. Ve své diplomové práci 
shrnul zjištění, která provedl při teoretické přípravě řešení zadaného úkolu, a formou osobní 
výpovědi popsal a vyhodnotil praktickou část. Důležitou součástí hodnocení výsledků 
a získaných zkušeností je sebereflexe pedagogické činnosti. 

Diplomová práce splňuje všechny náležitosti. Doporučuji práci k obhajobě. 

 

 

V Praze 20. května 2009 

_________________________________ 

Doc. RNDr.Miroslava Černochová,CSc. 


