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ABSTRAKT: 

Diplomová práce je věnována problematice vyučování ICT na střední 

škole s podporou virtuálního vzdělávacího prostředí Moodle. Cílem 

práce bylo ověřit, zda je prostředí Moodle vhodné pro 

konstruktivistické pojetí výuky tematicky zaměřené na ICT. 

Prostředkem k  dosažení tohoto cíle bylo vytvoření konkrétního 

Moodle kurzu, jeho nasazení do vyučování v  rámci měsíční praxe 

na gymnáziu a následné vyhodnocení získaných zkušeností, 

orientované zejména na přínos kurzu k  učení žáků.   
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development respecting the main principles of constructivist 

approaches to learning and its application in teaching of two groups 

of secondary school students in Prague during the author’s one 

month teaching practice was a way how to achieve th e intended aim. 

The author analyses and summaries data and experiences gained 
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conclusions how Moodle could contribute to constructivist approach 

to student’s learning.  
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Úvod  

Úsilí využívat informační a komunikační technologie ve školním vyučování 

je stejně tak staré jako samy informační a komunikační technologie. Teprve 

v devadesátých letech 20. století se v  souvislosti s rozvojem internetu  

začíná prosazovat model elektronické podpory výuky a  učení  s  využitím 

počítačových sítí, který známe dnes – vzdělávání prostřednictvím 

specializovaných virtuálních prostředí, což jsou komplexní aplikace umožňující 

tvorbu i provozování internetových výukových kurzů.  

V současnosti existuje celá plejáda různých virtuálních vzdělávacích 

prostředí, od komerčně vyvíjených po volně šiřitelná prostředí s otevřeným 

zdrojovým kódem. Moodle patří právě mezi prostředí poskytované zdarma a 

od vzniku české mutace v roce 2003 si v České republice stále nachází nové a nové 

příznivce. Postupně se Moodle prosadil na velikém množství škol a z univerzit si 

našel cestu i na školy střední a základní.  

Moodle podobně jako další vzdělávací prostředí je v první řadě určen pro 

tvorbu a organizaci výukových systémů a elektronických kurzů na internetu. Co 

však Moodle od jiných prostředí odlišuje, to jsou jeho pedagogická východiska: už 

od začátku koncepce a celý vývoj tohoto prostředí vychází z konstruktivistického 

a sociálně konstruktivistického přístupu ke vzdělávání.    

Pro konstruktivistický přístup k výuce a učení je charakteristické, že žák si 

nové znalosti aktivně konstruuje a vytváří při interakci se svým okolím. Vše, čím 

se žák zabývá, porovnává a dává do souvislostí se svými dosavadními 

zkušenostmi a poznatky.  To může ve svém důsledku zapříčinit, že se některé jeho 

poznatky doplní, modifikují, a že rozvinou poznatkovou bázi a pojmovou  

síť žáka.  

V případě sociálního konstruktivismu  se poznatky, pojmy a zkušenosti 

žáka utvářejí a rozvíjejí v interakci se sociální skupinou. Tam vznikají za účasti 

různých členů skupiny společně rozličné ideové nápady, aktivity a výstupy, které 
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mohou sloužit pro všechny. Naplňuje se tak teorie L. S. Vygotského o sociální 

povaze učení.  

Hlavním cílem mé práce bylo ověřit, že virtuální vzdělávací prostředí 

Moodle je vhodné pro konstruktivistické  pojetí středoškolské výuky tematicky 

zaměřené na ICT. Toho jsem chtěl dosáhnout prostřednictvím konkrétního 

Moodle kurzu, který jsem vytvořil podle předem navrhnutého scénáře, a v němž 

jsem si v souladu se zásadami konstruktivisticky pojaté výuky vytyčil následující 

dílčí cíle: 

 výrazně aktivizovat žáky při jejich učení 

 umožnit aktivní proces konstruování poznání žáků 

 povzbudit vlastní motivaci žáků k aktivnímu poznávání 

 podpořit při učení sociální interakci mezi žáky, mezi žáky a učitelem 

 
Vytvořený kurz jsem otestoval přímo ve výuce ICT na gymnáziu v rámci 

své měsíční pedagogické praxe. Splnění stanovených cílů jsem posuzoval 

na základě přímého pozorování  práce žáků přímo ve vyučovacích hodinách, 

analýzy  všeho, co se v  Moodle kurzu událo, interview se žáky, testů  

zaměřených na pokroky ve znalostech žáků a závěrečných dotazníků 

shromažďujících připomínky, názory a hodnocení ze strany žáků po ukončení 

měsíční výuky s podporou prostředí Moodle.  
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1 Teoretická část 

1.1 E-learning a virtuální vzdělávací prostředí (VLE)  

Postupné prolínání sféry informačních a komunikačních technologií a 

vzdělávání vyvolalo vznik zcela nových výukových technologií označovaných 

pojmem elektronické vzdělávání nebo častěji jeho anglickým zkráceným 

ekvivalentem e-learning.  Pojem e-learning není v  současnosti jednoduché přesně 

definovat, existuje celá řada jeho vymezení a rozličných pojetí.  

Obvykle je e-learning chápán jako velice široký pojem zahrnující nejenom 

přípravu multimediálních studijních materiálů a jejich elektronické publikování, 

ale i vlastní plánování a řízení průběhu vzdělávacího procesu a jeho administraci, 

nástroje pro komunikaci (a její řízení) a rovněž i evaluační a autoevaluační  

prvky. [1] 

Já se osobně ztotožňuji spíše s pedagogickým pojetím, které chápe  

e-learning především jako nástroj pro zkvalitnění vzdělávacího procesu, ve kterém 

používáme multimediální technologie a další elektronická média k obohacení 

obsahu výuky a internet jako nástroj, který poskytuje lepší přístup ke studijním 

materiálům a službám, k výměně informací a ke spolupráci vzdělávací  

komunity. [1] 

A jakým způsobem může být e-learning realizován? Zatímco dříve se 

využívaly především  jednoúčelové aplikační programy, výukové programy, 

prezentace, e-mail a sdílené disky, v současnosti je  realizován zejména 

prostřednictvím ucelených systémů vzdělávání s  elektronickou podporou, 

nazývaných  virtuální vzdělávací prostředí.   

V posledním desetiletí byla vyvinuta celá řada těchto specializovaných 

prostředí, obvykle mají podobu informačních systémů, které v sobě integrují 

nástroje pro elektronickou výuku. Nejčastěji jsou souhrnně označovány LMS, což 

je zkratka pro Learning Management System. Toto slovní spojení lze přeložit jako 
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systém pro řízení a kontrolu výuky či systém řízeného vzdělávání, ale většinou se 

nepřekládá, neboť se již vžilo v anglické podobě. 

LMS zajišťuje a řídí celý systém elektronického vzdělávaní, od studijních 

materiálů přes cvičení až po testování. Pro elektronickou výuku poskytuje LMS 

pestrou paletu nástrojů, namátkou publikování a vytváření studijních materiálů, 

komunikační nástroje a veškerou agendu, která s výukou souvisí.  Ať se jedná již 

o zapisování žáků do jednotlivých kurzů, evidenci dosažených výsledků žáků 

nebo vytváření virtuálních tříd. 

Podobně, jako není ustálené vymezení e-learningu, i v případě pojetí 

virtuálního vzdělávacího prostředí se odborné publikace rozcházejí a zmiňují 

celou řadu rozličných definic, zkratek a názvů. V Tabulce 1 jsou uvedeny základní 

běžně používané anglické výrazy pro označení různých typů prostředí: 

VLE Virtual Learning Environment 
LMS Learning Management System 

LCMS Learning Content Management System 
CMS Course Management System 

Tabulka 1:  Přehled používaných anglických výrazů pro označení různých prostředí 

Každý z výše uvedených pojmů vyjadřuje něco jiného a nelze je považovat 

za pojmy ekvivalentní, ačkoliv jsou si obsahově velmi blízké. Zkratka LMS je 

nejstarší a ve světě i České republice také nejpoužívanější. LMS klade velký důraz 

na administrativní nástroje a technické doplňky a je častěji asociován se softwarem 

pro firemní školení.  Oproti tomu zkratka CMS se užívá hlavně v USA, bývá 

spojována s výukou a s kurzy ve vzdělávacích institucích, a proto je Moodle 

někdy v odborných článcích řazen mezi CMS. LCMS, dle svého názvu, věnuje 

pozornost hlavně vzdělávacímu obsahu kurzů a navazuje na LMS ve snaze 

odbourat jeho malou flexibilitu. Hranice mezi LCMS a LMS jsou nejasné, tudíž se 

oba termíny často spojují. 

VLE je pojem novější, který označuje virtuální prostředí zaměřené 

na přímou podporu výuky a učení se. Výraz VLE zní progresivně a dobře 
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vystihuje  směřování e-learningu k mnohem širšímu rejstříku forem. Jelikož LMS 

je obvykle spojován se vzděláváním a školeními dospělých, pro prostředí určené 

k podpoře výuky na střední škole se tak hodí lépe název VLE. Pokud budu dále 

ve své práci mluvit o virtuálním vzdělávacím prostředí, budu používat právě 

tento termín. VLE chápu jako střechový pojem, do kterého zahrnuji jednak LMS, 

jednak CMS a LCMS, tedy i samotný Moodle.  

Na celém světě dnes existuje obrovské množství rozličných VLE systémů, 

jak komerčních, do jejichž vývoje se zapojuje celá řada velkých firem 

(např. Microsoft, IBM), tak i volně dostupných. Jednotlivé systémy se od sebe 

různě liší a obecně nelze určit, který je nejlepší. Platí však, že pro potřeby školní 

praxe se příliš nehodí systémy vyvinuté pro vzdělávání firemních zaměstnanců, 

tudíž je v dalším přehledu uvažovat nebudu. 

Pokud se zaměříme pouze na VLE, která jsou použitelná ve školním 

prostředí, můžeme je rozdělit do třech kategorií dle místa a způsobu vývoje: 

Kategorie: Konkrétní příklady VLE:  

české VLE systémy Barborka, eDoceo, EDEN,  
iTutor, Unifor 

zahraniční komerční VLE systémy Microsoft Class Server, WebCT, 
BlackBoard, Learning Space, Frog 

open source systémy ILIAS, Moodle,  Sakai,  
Claroline, ATutor 

Tabulka 2:  Přehled rozdělení VLE do kategorií a jejich konkrétní příklady 

Tento přehled si neklade nároky na úplnost, do příkladů byla zahrnuta 

hlavně ta VLE, která jsou používána v českých podmínkách, ať na univerzitách či 

středních školách. Vzhledem k  povaze VLE Moodle zmíním podrobněji pouze 

skupinu třetí, a to systémy volně dostupné.  
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Open source systémy mají řadu příznivců, ale i odpůrců. Výhoda možnosti 

volně kopírovat, používat i upravovat tento software je obvykle zaplacena časem, 

který uživatel stráví při jeho zavádění, následné údržbě a rozvíjení. Velkou 

předností open source systémů je svoboda, kterou poskytují dané škole při jejich 

implementaci i při jejich dalším vývoji. [1] 

Systém lze snadno upravit dle podmínek prostředí, ve kterém bude 

zaveden, a doplnit o případné chybějící funkce. Tato skutečnost však klade jisté 

nároky na personální zabezpečení a tím i na finanční zdroje, takže lze říci, že ani 

implementace open source systémů není úplně zadarmo. 

Jedním z rizik open source produktu je možnost, že se jeho vývojářská 

komunita rozdělí a vývoj produktu bude ukončen, nebo že se směr vývoje 

prostředí začne rozcházet s potřebami konkrétního uživatele. Rovněž technická 

podpora v případě potřeby pomoci může být poněkud komplikovaná,  uživatelé 

open source produktu jsou obvykle odkázáni jen na diskuzní fóra. Přesto však 

klady volně šiřitelných prostředí převažují.  
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1.2 VLE  Moodle pod drobnohledem 

V této kapitole se zaměřím podrobněji na VLE Moodle. Zmíním stručnou 

historii Moodlu i jeho české lokalizace, dále filosofii vývoje tohoto open source 

prostředí a míru rozšíření po celém světě a v České republice. Nastíním rovněž 

možné příčiny současné popularity a rozmachu Moodlu a na závěr objasním, proč 

jsem upřednostnil právě Moodle před ostatními VLE.  

O možnostech VLE Moodle pro podporu konstruktivistické výuky ICT 

na střední škole vypovídají i jeho pedagogická východiska – konstruktivismus, 

sociální konstruktivismus a konstrukcionismus. Tato východiska činí z Moodlu 

ideální prostředí pro uplatnění konstruktivisticky pojaté výuky.  

1.2.1  Historie VLE  Moodle 

Ačkoliv kořeny vzniku virtuálních vzdělávacích prostředí sahají až 

do 60. let minulého století, prudký rozvoj čistě elektronického vzdělávání přišel 

teprve s rozvojem internetu a webových technologií zhruba v roce 1993. 

Moodle je ještě o několik let mladší. V roce 1999 se začala psát historie 

tohoto virtuálního vzdělávacího prostředí, a to v Austrálii.  Prvotním autorem 

Moodlu byl Martin Dougiamas, který v 90. letech 20. století na Curtin University 

of Technology v Perthu zastával funkci administrátora systému WebCT.  Co ho 

vedlo k vytvoření prostředí nového, odlišného od zaběhlého WebCT? Během 

svého Ph.D. studia se Dougiamas zabýval podporou vyučování a učení 

prostřednictvím on-line vzdělávacích systémů a hledal takové nástroje, které by 

umožňovaly  realizovat metody, navržené v souladu s principy konstruktivistické  

a sociálně konstruktivistické výuky. Orientoval se zejména na open source 

software a komerční WebCT nenaplňovalo jeho představy o průběhu a organizaci 

studia po internetu. Dougiamasův výzkum v rámci disertační práce poté silně 

ovlivnil design Moodlu, snahou bylo poskytovat i ty pedagogické aspekty, 

na které ostatní e-learningová on-line prostředí nebrala ohledy. Dougiamas navrhl 

prostředí, které mělo splňovat několik požadavků: [2] 
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 žákům usnadnit orientaci v nových pojmech, prezentovat jejich hierarchickou 

strukturu a umožňovat snadnou navigaci mezi nimi 

 osvojení těchto pojmů dosáhnout nikoliv pasivní transmisí poznatků 

ze studijních materiálů, ale aktivizovat učení žáků, konstrukci nových pojmů 

a vztahů mezi nimi pomocí interakce s vyučujícím a žáky v kurzu  

 učitelům poskytnout nástroje pro snadnou úpravu a prezentaci osvojovaného 

obsahu 

 umožnit učitelům poznat více svou třídu a individuální potřeby každého žáka 

 dále modulárně rozšiřovat nabízené funkce  

 

Tolik tedy hlavní zásady, jichž se Dougiamas držel při vývoji svého nového 

vzdělávacího prostředí. Po třech letech práce a dalším zdokonalování dokončil 

úplně první verzi Moodlu, verzi 1.0, a do světa ji vypustil dne 20. srpna 2002. 

Verze byla určena pro komornější prostředí menších tříd na vysokých školách a 

byla použita pro řadu studií, které podrobně zkoumaly spolupráci a reflexi 

v těchto malých skupinách dospělých účastníků. [3] 

Od té doby se pravidelně objevují další verze obohacené o nové prvky. 

Základní filozofie Moodlu spočívající v intuitivním ovládání, jednoduché správě a 

kladení důrazu na aktivní roli učících se, jejich interakci a sebereflexi je však 

dodnes charakteristickým prvkem tohoto prostředí. [3]  

Zatím poslední zveřejněnou verzí Moodlu je verze 1.9, jejíž úspěšné 

dokončení oznámil Martin Dougiamas  3. března 2008 po zatím nejdelším - 

pětiměsíčním  -  testování. 
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1.2.2 Česká lokalizace VLE  Moodle 

Zanedlouho po vytvoření první verze Moodlu se začalo pracovat i na jeho 

české mutaci. Na historicky první verzi překladu, která spatřila světlo světa  

10. února 2003, se významnou měrou podílel  David Mudrák, toho času student 

učitelství na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. V následujících měsících byl 

Moodle představen na několika českých a slovenských konferencích a začalo 

přibývat škol, které jej začaly používat pro podporu své výuky. Dnes se jeho čeští 

a slovenští uživatelé setkávají na serverech http://moodle.cz a http://moodle.sk, 

kde probíhá vzájemná výměna zkušeností a koordinace české lokalizace. 

1.2.3 Původ názvu VLE  Moodle 

Slovo Moodle bylo původně akronymem slovního spojení Modular 

Object-Oriented Dynamic Learning Environment,  což lze přeložit jako 

modulové objektově orientované dynamické vzdělávací prostředí. Zajímavostí je, 

že slovo Modular  bylo původně nahrazeno slovem Martin’s,  podle křestního 

jména tvůrce Moodlu.   

V angličtině však lze slovo moodle považovat i za sloveso, které popisuje 

proces líného bloumání od jednoho k druhému, vykonávání věcí podle svého, 

hravost, která často vede k pochopení problému a podporuje tvořivost. V tomto 

smyslu se vztahuje jak k samotnému zrodu Moodlu, tak i k přístupu žáka či 

učitele k výuce v on-line kurzech. [4] 

V češtině považujeme slovo Moodle za vlastní jméno s charakterem 

neživotného podstatného jména mužského rodu a skloňujeme jej podle vzoru 

„hrad“. 

1.2.4 Rozšíření VLE  Moodle 

Už od zveřejnění verze 1.0 si Moodle postupně nacházel nové a nové 

příznivce, což se odrazilo v jeho postupné expanzi a nárůstu počtu instalací 

v nejrůznějších zemích. Od dubna roku 2006 však můžeme o přírůstku 
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registrovaných míst mluvit jako o téměř raketovém, vždyť až do současnosti jich 

přibylo okolo 40 000! A to mluvíme jen o místech, dobrovolně registrovaných 

na serveru http://moodle.org! Neregistrovaných instalací Moodlu je určitě, když 

ne více, tak minimálně  stejně jako registrovaných.  

Dle statistických údajů na výše zmíněné webové stránce existuje nyní 

(k datu 8. 2. 2009) již 49 014 míst, kde mají nainstalován Moodle, a to v celkově 204 

různých státech. Údaje se ovšem mění každým dnem. Jen v období 1. až 8. února 

se navýšil počet registrovaných míst o 221! I množství kurzů, které byly vytvořeny 

na registrovaných místech, budí úctu – rovných  2 560 380.  

Je však chybou domnívat se, že Moodle využívají pouze vzdělávací 

instituce (od základních škol po vysoké). V seznamu registrovaných míst figuruje 

celá řada rozličných organizací, firem, státních organizací i soukromých osob, pro 

všechny je Moodle atraktivní jakožto jednoduché a dostupné e-learningové 

prostředí.    

A jak si vede Moodle v České republice? V jak velké míře je rozšířen? 

V současné době je na serveru http://moodle.org zaregistrováno 345 míst 

s instalací Moodlu, což je oproti roku 2003, kdy bylo zaregistrováno 19 míst, 

opravdu znatelný posun. Nová místa však nepřibývají tak rychle, jak by se dalo 

předpokládat (v měsíci lednu přibylo pouze jediné), a tak se zdá, že naše země má 

největší „Moodle boom“ již za sebou.  

Vzdělávací instituce mezi zaregistrovanými místy jednoznačně převládají,  

nejsilnější zastoupení mají školy střední, o něco méně je vysokých škol a nejméně 

škol základních. Složení středních škol je poměrně pestré, od gymnázií 

(v počtu 21) přes střední odborné školy (40) až po střední odborná učiliště (5). 

Vezmeme-li v úvahu, že v České republice je 1428 středních škol, potom jich je 

na serveru http://moodle.org  zaregistrováno zhruba 5%  z celkového počtu, což 

je rozhodně slušný výsledek! Obzvláště vzhledem k faktu, že na našich školách se 

kromě Moodlu využívají i jiná VLE, např. Unifor, WebCT, eDoceo, Learning Space  
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či Class Server, který se před několika lety snažila s podporou Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy prosadit do škol firma Microsoft.  

V rámci celosvětových statistik Moodlu drží nyní Česká republika i jedno 

„nej“ – brněnské Vysoké učení technické drží primát v počtu vytvořených Moodle 

kurzů. Na webových stránkách E-learning na  VUT v Brně  

(https://www.vutbr.cz/elearning) najdeme celkem 19 223 kurzů, které využívá 

celkem 41 305 uživatelů! 

1.2.5 Příčiny popularity VLE  Moodle 

Už jsem zmínil velký nárůst rozšíření Moodlu po celém světě a nyní bych se 

rád zamyslil nad příčinami, proč se tak děje. Proč je Moodle tak úspěšný? V čem 

tkví důvody jeho velké obliby? Co Moodle odlišuje od zavedených VLE, za jejichž 

vývojem obvykle stojí významní hráči na poli ICT firem? Je Moodle srovnatelný 

s komerčními VLE? Na všechny otázky se pokusím najít odpověď. 

Faktorů ovlivňujících rozsáhlé „pronikání“ Moodlu existuje bezpochyby 

celá řada, jako ty nejvíce určující se jeví tyto: [3]  

 výchozí pedagogické teorie  

 vícejazyčná podpora 

 síla komunity 

 síla jednoduchosti 

1.2.5.1 Výchozí pedagogické teorie 

Moodle je úspěšný, protože u pramene jeho vývoje stojí propracované 

pedagogické teorie jistého druhu vzdělávání a učení, které umožňují definovat 

cílové funkce a procesy, jež má prostředí zajišťovat a podporovat. [3] 

O teoretických východiscích Moodlu se zmíním podrobněji v kapitole 1.3.  
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1.2.5.2 Vícejazyčná podpora 

Moodle je úspěšný díky své vícejazyčné podpoře. V současné době je 

na serveru http://moodle.org  k dispozici 76 jazykových balíčků, do kterých je 

Moodle (alespoň zčásti) přeložen! Navíc použití speciálních filtrů umožňuje 

vytvářet kurzy vícejazyčné, což lze ocenit zejména při tvorbě mezinárodních 

různojazyčných seminářů či celých projektů. 

1.2.5.3 Síla komunity  

Moodle je úspěšný díky způsobu jeho vývoje, který se osvědčuje také 

u řady dalších open source produktů. Historicky byl obdobný způsob využit 

poprvé při vývoji jádra operačního systému Linux a byl založen na vydávání 

nových verzí rychle a často, rozložení zodpovědnosti za vývoj mezi zástup 

dobrovolníků a vysoké míře otevřenosti. Kupodivu se tento dříve neobvyklý 

postup ukázal nejen jako uskutečnitelný, ale rovněž jako schopný vyprodukovat 

v krátké době velice kvalitní produkt. [3] 

Objevil se tak zcela nový přístup k vývoji softwarového produktu jako 

protiklad k přístupu „profesionálnímu“, charakterizovanému  potřebou 

intenzivního plánování, centrálního řízení činnosti zainteresovaných osob  

a dlouhodobého testování před uvolněním nových verzí. Až do počátku 90. let 

20. století byl tento profesionální model vývoje softwarových nástrojů uznáván 

jako téměř jediný možný. [3] 

Na části úspěchu nese podíl stále rostoucí komunita uživatelů a 

programátorů Moodlu. V síle této komunity vězí odpověď na otázku, jak mohl 

vzniknout tak komplexní  software za tak krátkou dobu.  Moodle je rozvíjen 

desítkami programátorů, správců i učitelů po celém světě, často je pojí pouze síť  

a společný zájem: další rozvoj Moodlu. [3] 

Uživatelé Moodlu fungují jako jeho spolutvůrci, zapojují se do vývoje 

nových funkcí, ale hlavně jsou neocenitelným zdrojem odhalených chyb, nápadů a 
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zkušeností. Jsou něco více než jen zákazníci, mají totiž svůj zájem na dalším 

zkvalitňování společného díla. [3] 

Navíc v čele komunity stojí výrazná osobnost, jež se zasloužila o vznik 

Moodlu a jeho vývoj koordinuje dodnes – Martin Dougiamas. Dougiamas je 

bezesporu člověk na pravém místě, ve své osobě skloubí vše potřebné pro další 

úspěšný rozvoj prostředí, neboť je vůdčí osobností, pedagogem i vynikajícím 

programátorem. Většinu novinek, týkajících se nových verzí a vylepšení Moodlu, 

publikuje na severu http://moodle.org právě on sám osobně.  Osobní podpora ze 

strany lídrů komunity se dále projevuje intenzivní komunikací vývojářů 

s uživateli na diskuzních fórech či prostřednictvím emailů, což dává uživatelům 

možnost být přímo u toho, když vzniká „jejich“ produkt [3].  

1.2.5.4 Síla jednoduchosti 

Moodle původně vznikl jako jednoduchý nástroj se zcela přesně 

vymezenými funkcemi. To umožňuje jej rychle nasadit do reálného edukačního 

procesu, a i když časem může nabývat na komplexnosti, stále si zachovává 

atributy jednoduché intuitivní aplikace. Prostředí Moodlu je uživatelsky přívětivé 

a umožňuje snadnou, efektivní práci, ať pro učitele či žáky. [3] 

Moodle neklade nadstandardní nároky na technologické vybavení nebo 

kompatibilitu používaných softwarových či hardwarových prostředků a je 

funkční pod nejrůznějšími operačními systémy, funguje stejně dobře pod 

Windows, Linuxem, Unixem či systémem Mac OS. Data jsou ukládána v jediné 

databázi, největší podporu poskytuje Moodle pro MySQL a PostgreSQL, nicméně 

lze použít i Oracle, Access apod. 

1.2.6 Další VLE ve školní praxi 

Jak jsem uvedl v kapitole 1.1, existuje celá řada různých VLE od komerčně 

vyvíjených produktů po volně dostupná open source prostředí. Jednotlivá VLE se 

liší spoustou parametrů: technickou specifikací; komunikačními, administračními 

nástroji; distribucí kurzů; cenou; vzhledem prostředí apod.  
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Kromě VLE Moodle se využívají na středních školách v  ČR i další 

vzdělávací prostředí, jmenujme kupříkladu Unifor, Microsoft Class Server, 

WebCT, iTutor, Eden. Některá VLE jsou orientovaná spíše na firemní sféru a  

e-learning zaměstnanců (iTutor), jiná jsou orientovaná na univerzitní půdu 

(WebCT), a specializované prostředí pro střední školu schází. Bohužel není 

prakticky možné zjistit přesný počet instalací konkrétních VLE na středních 

školách, a realizace tohoto průzkumu by vydala na další obsáhlou práci. I přesto je 

nesporné, že se Moodle řadí (s cca 5% zastoupením z celkového počtu středních 

škol v ČR) na přední pozice v oblasti rozšíření jednotlivých VLE, a troufal bych si 

tvrdit, že dokonce s přehledem vítězí!  

Pokoušet se rozhodnout, které VLE je to nejlepší, vede bezpochyby 

k nekonečné debatě, a vždy záleží, co si od něj konkrétní uživatel slibuje. Každé 

prostředí má své pro i proti, a ani Moodle samozřejmě ideální není. Ve srovnání 

s ostatními vzdělávacími prostředími může uživateli v  Moodlu řada funkcí 

scházet, i přesto toto prostředí postupně okouzluje další a další uživatele.  

O tom, že se Moodle komerčním produktům vyrovná, svědčí kupříkladu 

výzkum, uskutečněný roku 2005 na Humboldtově univerzitě v  Kalifornii, 

srovnávající Moodle s komerčním produktem Blackboard. Ze závěrů výzkumu 

vyplynulo, že ve většině parametrů byly oba produkty srovnatelné, a z hlediska 

obliby u studentů zvítězil Moodle. [5] 

Pro Moodle se vyslovilo i Ministerstvo vědy a výzkumu německé země 

Severní Porýní a Vestfálsko, které zařadilo Moodle mezi programy doporučené 

pro využití na vysokých školách. [3]  

Obdobně se britská Open University, které je často přisuzována vedoucí 

role na poli využívání progresivních technologií podporujících studenty, od roku 

2005 rozhodla využívat Moodle jako své univerzitní vzdělávací prostředí. Při 

volbě univerzitního VLE byl Moodle upřednostněn před nabízenými komerčními 

alternativami, protože se ukázal jako nejvíce spolehlivý, dostupný, upravitelný dle 

potřeb zákazníka a celkově flexibilnější. V současnosti je po tříletém vývoji 
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schopna tamní instalace Moodlu pokrýt potřeby 200 000 distančních studentů 

univerzity a  7 000 tutorů, jedná se o nejširší použití prostředí Moodle na světě! [6] 

O vzrůstající oblibě Moodlu v naší zemi a faktu, že se opravdu vypracoval 

mezi přední a uznávaná VLE, svědčí také hojná účast v různých univerzitních a 

firemních výběrových řízeních, která si kladou za cíl zvolit optimální VLE pro 

danou instituci. Jako příklad lze uvést 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy, 

kde se do nejužšího výběru vhodných prostředí dostaly tři produkty: kromě 

komerčních vzdělávacích prostředí iTutoru a Breeze byl třetí alternativou právě 

Moodle. [7] 

Na závěr této kapitoly bych chtěl stručně shrnout důvody, proč jsem 

při  volbě vhodného VLE pro podporu své výuky ICT na střední  škole 

upřednostnil Moodle před ostatními prostředími. 

 Osobní zkušenost.  V rámci svých studií jsem se setkal s  Moodlem 

na  Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy jednak jako student, protože 

výuka řady předmětů zařazených do mého studijního programu se opírala 

o on-line podporu, jednak v povinném předmětu „Systémy otevřené výuky“, 

v němž jsme se seznamovali se základy tvorby Moodle kurzů. Už od prvních 

okamžiků mi byla sympatická filosofie vývoje Moodlu a otevřenost celé 

Moodle komunity. 

 Výchozí pedagogické teorie.  Jsou mi blízké pedagogické teorie, z kterých 

tvůrci Moodlu vycházeli – konstruktivismus, sociální konstruktivismus  

a konstrukcionismus. Soudím, že vzhledem ke své konstruktivistické koncepci 

je Moodle tím pravým prostředím pro realizaci mnou zamýšlené 

konstruktivisticky pojaté výuky.  

 Jednoduchost.  Jelikož délka mé praxe na střední škole byla omezena jedním 

měsícem, bylo lépe zvolit prostředí jednodušší, jehož ovládání se žákům rychle 

vžije. I z hlediska autora a tutora je vytváření a správa kurzů v Moodlu prostá, 

ba téměř intuitivní. 
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 Podpora komunity. Na internetu je k dispozici celá řada inspiračních zdrojů, 

vzorových kurzů a doporučení od učitelů, kteří mají s využitím Moodlu 

ve výuce nepřeberné zkušenosti. V případě jakýchkoli obtíží lze požádat 

o radu na kterémkoli diskuzním fóru věnovaném Moodlu či přímo na serveru 

http://moodle.cz, kde se setkávají čeští uživatelé, aby si navzájem vyměňovali 

své zkušenosti s jeho používáním a provozem. Uživatelé Moodlu bývají 

otevření a  rádi se o své zkušenosti podělí.   

 Dostupnost.  Moodle je dostupný velice snadno, vzhledem k tomu, že se jedná 

o open source software. Na střední škole, kde jsem absolvoval svou praxi, 

žádné jiné zakoupené vzdělávací prostředí k dispozici nebylo, a jelikož sehnat 

komerční VLE pro potřeby jednoměsíční praxe je prakticky vyloučené, byl 

Moodle jednoznačně tou nejlepší variantou. Pokud bych z nějakých příčin 

nemohl Moodle použít, poohlédl bych se po jiném, také volně šiřitelném 

prostředí. 
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1.3 Pedagogická východiska VLE  Moodle 

Pokud chceme proniknout hlouběji do problematiky výuky s podporou 

virtuálních vzdělávacích prostředí, pootevřít si dveře ke všem možnostem Moodlu 

a objevit jeho plný potenciál, pak je nezbytné vědět něco více o teoretickém zázemí 

vývoje tohoto prostředí. Už jsem zmínil dříve, z jakých příčin došlo k tvorbě 

nového e-learningového prostředí v podobě Moodlu, jaké byly záměry tvůrců a 

jaké nároky mělo vytvořené VLE splňovat. Nyní jen upřesním, z jakých 

pedagogických teorií Moodle vychází. 

U vzniku Moodlu stála dvě významná pedagogická paradigmata, která mu 

dodnes vytvářejí silné teoretické zázemí: konstruktivismus a 

konstrukcionismus.  Moodle měl být softwarovým nástrojem, který umožní tyto 

teorie realizovat ve výuce prostřednictvím internetu. Co patří mezi stěžejní 

myšlenky těchto pedagogických směrů? [3] 

1.3.1 Konstruktivismus   

Konstruktivismus, sdružený s širším proudem kognitivní psychologie, 

v posledních desetiletích významně ovlivňuje sféru vzdělávání. Jeho zásluhou a 

díky vývoji vědy a techniky se objevují snahy po větším uplatňování aktivního 

přístupu ke studiu a eliminaci zažitého principu řízeného učení a přímých 

výukových metod. Základy této teorie bývají spojovány především se jmény 

J. S. Brunera, J. Deweye, L. S. Vygotského, za otce konstruktivismu však bývá 

považován  Jean Piaget (1896 – 1980), švýcarský filosof a pedagogický psycholog.  

Zjednodušeně teorie konstruktivismu tvrdí, že lidé si nové znalosti aktivně 

budují a vytvářejí při interakci se svým okolím. Učení je aktivní proces, jímž lidé 

konstruují své vědění - nové myšlenky a pojmy jsou tvořeny na základě již 

předtím získaných vědomostí. Učící se subjekt tedy nelze redukovat na pouhou 

„paměťovou banku“, která  jen přijímá informace; kvalitní znalosti nemohou být 

získány výhradně pasivním způsobem, jako přečtením, nasloucháním někomu 

apod. Pro učení má základní význam činnost,  nikoliv vnímání! Poznání není 
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prostou zkušeností, pouhým dojmem, ale zpracovanou a reflektovanou 

zkušeností. Klíčem k učení je aktivní interpretace informací a jejich zabudování 

do  existující poznatkové struktury. 

Konstruktivisticky orientované teorie učení jsou hluboce rozpracovány 

do  mnoha dílčích směrů. Vývoj VLE Moodle je ovlivněn zejména školou 

sociálního konstruktivismu,  který rozšiřuje základní myšlenky konstruktivismu 

na sociální skupinu. V sociální skupině vytvářejí její členové věci společně a pro 

všechny, takže vzniká malá kultura společných výtvorů se společnými významy. 

Když je jedinec do takové skupiny zařazen, nepřetržitě se učí, jak být její součástí, 

a to na  mnoha rovinách. Činnost členů skupiny a vše, co vytvoří, pomáhá utvářet 

chování každého člena skupiny. [8] 

Sociální konstruktivismus akcentuje sociální vlivy a sociální dimenzi učení 

a zdůrazňuje nezastupitelnou roli sociální interakce v procesu konstrukce 

poznání: vědomosti jsou konstruovány sociálně při interakci jedince se svým 

okolím. Nově nabytá znalost se upevňuje, pokud ji jedinec úspěšně použije 

v  prostředí, v němž žije. Poznání se ve skupině vytváří společně a pro všechny. 

Fakt, že jedinec poznává společně s dalšími lidmi, či že se pokouší jiným vysvětlit 

to, čemu zatím sám úplně nerozumí, hraje ve skupinovém učení významnou roli. 

Tolik stručně k   základním ideám konstruktivismu a sociálního 

konstruktivismu. Jedná se však pouze o začátek cesty, na jejímž konci bude 

úspěšné konstruktivistické pojetí výuky s podporou prostředí Moodle, tak jak 

jsem si předsevzal v úvodu své práce. Těžší bude hned krok následující, a to 

skloubení konstruktivistických vizí se samotnou výukou. Otázka zní: Jak se může 

konstruktivismus projevit ve výuce? Jak vlastně vypadá konstruktivistický přístup 

k vyučování?  



 

 25

1.3.2 Konstruktivistické pojetí vyučování 

Existuje celá plejáda zásad konstruktivistické výuky, a nelze jednoznačně 

říci, které  z nich jsou ty klíčové. Záleží vždy na konkrétním učiteli, jak se k výuce 

postaví, zdali se dá na strastiplnou cestu výhradně konstruktivistické výuky, či 

zda bude čas od času do vyučování zařazovat různé konstruktivistické prvky.  

Ze zásad konstruktivistické výuky nyní uvádím pouze ty, které jsou 

zajímavé  z  pohledu vzdělávacího prostředí Moodle a které jsem při tvorbě svého 

konstruktivisticky orientovaného Moodle kurzu měl na zřeteli:  

 Zaměřit výuku na problémy, vyžadující řešení, spíše než na úseky učiva 

vyžadující pamětné učení obsahů. 

 Kotvit výukové aktivity do větších úloh a dávat tak smysl dílčím úlohám, aby 

si žák mohl vytvořit celkový obraz. 

 Využívat metody založené na dialogu, aktivizaci a kooperaci, které umožní, 

aby si žák své znalosti aktivní činností a komunikací vytvářel sám, ne aby jen 

pasivně přijímal. 

 Umožnit aktivní konstruování znalostí v sociálním kontextu, což podpoří 

schopnost žáků řešit praktické problémy běžného života. 

 Preferovat skupinovou práci žáků před jejich individuální činností. 

 Přesunout aktivitu z učitele na žáka. 

 Zvyšovat vlastní motivaci žáků. 

 Navodit takové prostředí, které by podporovalo přirozenou aktivitu mozku 

učícího se jedince. 

 Zařazovat konkrétní samostatnou práci např. ve formě projektů. 

 Zajistit dostatek výukového času na konstruktivní poznávání, jedná se 

o činnost časově velmi náročnou. 

 Zapojit blízké i vzdálené okolí žáků do spolupráce. 
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1.3.3 Úloha učitele a žáka v konstruktivisticky pojaté výuce 

Jak ze zmíněných zásad nepřímo vyplývá, úkoly učitele i žáků se oproti 

klasicky pojaté výuce výrazně liší. Aby bylo možné vůbec aplikovat nějaké 

konstruktivistické ideje, je nutností přizpůsobit úlohu učitele i žáků potřebám 

konstruktivistického vyučování! Tato proměna může zpočátku působit problémy, 

neboť v  prostředí současného českého školství je hluboce zakořeněné pojetí 

odlišné, hlavně v úloze učitele.  

Učitel v konstruktivistické výuce poskytuje žákovi intelektuální oporu, 

pomáhá žákovu učení a postupu přes různé úrovně vývoje, a to zejména 

prostřednictvím utváření žákovy  zkušenosti a navozováním  úkolů vyžadujících 

řešení. Učitel organizuje požadované informační zdroje a činnosti, působí jako 

průvodce  a rádce žáků při plnění jejich činností a konstruování jejich poznání. 

Snaží se žákům poskytnout takové metody, aby každý z nich mohl dosáhnout co 

možno nejvyšší úrovně rozvoje. 

Pokud pro podporu své konstruktivisticky pojaté výuky bude učitel 

využívat  Moodle či jiné VLE, pak se navíc stává tzv. tutorem.  Úloha tutora v sobě 

zahrnuje celou řadu činností souvisejících se správou konkrétního Moodle kurzu, 

kupříkladu zapisování žáků do kurzu, vytváření skupin, hodnocení činností žáků, 

komunikaci se žáky prostřednictvím Diskuzních fór, Chatu aj. Každý tutor má 

plnou kontrolu nad nastavením svého kurzu. Správa kurzů je v Moodlu vyřešena 

dobře, ovládání je téměř intuitivní, přesto je nezbytným předpokladem pro 

úspěšné zvládnutí role tutora určitá dávka ICT kompetencí. 

I úloha žáka se v konstruktivisticky pojaté výuce mění. Žák má hlavní roli 

ve zprostředkování a řízení svého učení se, a je za své učení zodpovědný. Žák 

přichází do školy proto, aby rozvíjel své poznání. To je významný posun, neboť 

v našem školním prostředí je zažitý stereotyp, že pouze učitel je odpovědný 

za  žákovo učení, a dokonce i za jeho výsledky!  

Žák je při výuce daleko aktivnější, než je obvyklé. Je konfrontován 

se spoustou různých problémů a následné hledání řešení vyžaduje tvůrčí přístup 
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i aktivitu. Ceněna je snaha žáka klást otázky a vyjádřit svůj vlastní názor na věc. 

Transmisivní způsob výuky, tedy proces předávání ucelených poznatků, ustupuje 

do pozadí. Hluboké porozumění je prosazováno na úkor povrchního 

memorování, chyba je běžnou součástí poznávání žáka a není ničím 

odsouzeníhodným, ba naopak! Chyba umožňuje žákům i učiteli nahlédnout 

do  předcházejících konstrukcí vědomosti a korigovat případné nepřesnosti, lze ji 

chápat jako odrazový můstek k dalšímu poznávání. 

Žák se ve výuce často zapojuje do skupinové práce, která je jednou 

z nejběžněji užívaných organizačních forem konstruktivisticky laděné výuky.  

Učení se ve skupinách umožňuje žákovi poznat i jiné pohledy a názory, vyžaduje 

však určitou kultivaci mezilidských vztahů a postupné zvykání si na vzájemnou 

spolupráci.  Je významné pro efektivitu učení, když spolu žáci navzájem diskutují. 

Někdy přináší konstruktivistická výuka i jiné způsoby hodnocení práce 

žáků, než na jaké dosud byli zvyklí: například některé projekty mohou být 

hodnoceny pouze slovně, namísto klasického známkování, nebo se na hodnocení 

některých činností mohou podílet i sami žáci!  

1.3.3.1 Ilustrace úlohy učitele a žáka v konstruktivisticky  

pojaté výuce 

Pro lepší ilustraci úlohy učitele a žáka uvádím jednu ukázku z  průběhu 

vyučovací hodiny  ICT na střední škole, tematicky věnované vzorcům v Excelu: 

Žák :  „Pane učiteli, co znamená ta prapodivná stříška (symbol ^) 

ve vzorci A1^2?“ 

Učitel :   „Není tak těžké na to přijít, zkus to sám. Co když třeba do buňky 

A1 budeš postupně vepisovat různá čísla, například 1, 2, 3 ?  

Podle výsledků, které ti bude daný vzorec dávat, už se dá leccos 

vypozorovat.“  

Žák:  zkouší dle rady učitele experimentovat, mění čísla v buňce A1, 

pozoruje proměňující se výsledky vzorce, viditelně si neví rady. 
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Učitel :   „Poradím ti, že ten podivný symbol ve vzorci zastupuje nějakou 

matematickou operaci.“ 

Žák:   (ihned vyhrkne) „Násobení! Je to násobení!“  

Učitel:   „No, nevím, zkus si to raději ještě ověřit!“ 

Žák:   záhy zjistí, že se o násobení skutečně nejedná. Po chvíli dalšího 

bádání však záhadu stříšky úspěšně rozluští a radostně sděluje: 

„Už to mám. Je to mocnina!“ 

V ukázce se učitel snaží žákovi radit, povzbudit jeho vlastní aktivní činnost 

a dovést ho k samostatnému objevu: k odhalení významu pro žáka neznámého 

symbolu. Žák je motivován skutečností, že neví, co ta záhadná „stříška“ znamená, 

a chce toto tajemství odhalit. Pochopitelně, učitel by mohl ihned sdělit žákovi 

hotový poznatek, že se jedná o operátor pro mocninu. Tím by však zastavil 

žákovu motivaci, snahu experimentovat a hledat odpověď na  danou otázku. 

Žákovo úsilí bude následně odměněno radostí z  vlastního objevu! Navíc lze 

předpokládat, že si žák bude tento poznatek pamatovat lépe a déle, než kdyby mu 

ho učitel prostě sdělil. 

1.3.4 Konstrukcionismus 

Tvůrcem teorie konstrukcionismu je Seymour Papert (narozen 1928), 

americký pedagog, matematik a IT odborník. Konstrukcionismus je odvozen 

z konstruktivismu, ale Papert pro svůj vlastní přístup raději používá pozměněný 

název, aby se odlišil od mnoha teoretiků konstruktivismu, jejichž praktický přínos 

k rozvoji oboru edukačních technologií je nulový.  

Papert rozšířil koncepci konstruktivismu o myšlenku, že učení je zvláště 

efektivní, jestliže při něm tvoříme něco pro ostatní. Může to být cokoli, 

od mluvené věty, sdělení na internetu, až po složitější výtvory, jakými jsou obraz, 

dům nebo softwarový produkt. Právě tuto koncepci zdůrazňující individuální 

zainteresovanost na učeném označujeme jako konstrukcionismus. [3] 
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1.4 VLE  Moodle na středních školách v České republice  

Prostředí VLE Moodle umožňuje vytvářet a následně spravovat on-line 

kurzy pro potřebu podpory prezenční výuky. Kurz je základním prvkem každého 

virtuálního vzdělávacího prostředí a jeho prostřednictvím dosahujeme vytyčených 

cílů vzdělávání. Každý Moodle server může podporovat až tisíce kurzů, ty jsou 

obvykle roztříděny do kategorií dle svého zaměření, tutora či třídy, a lze mezi 

nimi vyhledávat. Seznam kurzů nabízí popis každého kurzu i informaci, zda 

do něj mají přístup i hosté. 

Obsah i členění kurzu jsou plně v rukou jeho autorů, tedy obvykle učitelů, 

kteří potom sami svůj kurz využijí ve výuce. Náplní kurzu je řada činností žáků, 

přesně určených autorem. Pro podporu těchto činností mají tvůrci kurzu 

v prostředí Moodle k dispozici celou řadu nezávislých modulů, z nichž svůj kurz 

sestavují. Nastavení modulů i jejich jednotlivých instancí lze dále přizpůsobovat a 

využívat je tak v různých pedagogických situacích. Kromě modulů dodávaných 

přímo v distribuci je k dispozici řada rozšiřujících modulů. Vytváření kurzů je 

poměrně náročná činnost vyžadující skloubení vhodných pedagogických postupů 

s důkladnou znalostí autorských nástrojů pro tvorbu kurzu. 

Jedním z  cílů mé práce bylo seznámit se s modelovými ukázkami využití 

VLE Moodle ve středoškolské výuce, tyto konkrétní Moodle kurzy zhodnotit a 

zanalyzovat zejména z hlediska naplňování idejí konstruktivismu a sociálního 

konstruktivismu.  

1.4.1 Analýza Moodle kurzů určených pro podporu výuky 

na středních školách 

Na šestašedesáti středních školách dobrovolně zaregistrovaných na serveru 

http://moodle.org jsem zanalyzoval dostupné Moodle kurzy, zaměřil jsem se 

hlavně na ty, které byly v první řadě určeny pro podporu prezenční výuky. Kurzy 

jsem analyzoval z více pohledů, zajímaly mě především odpovědi  

na tyto otázky:  



 

 30

 Výuku kterého středoškolského vyučovacího předmětu daný Moodle kurz 

podporuje?  Které předměty jsou Moodlem podporovány v největší míře? 

 Kolik učitelů z dané střední školy využívá Moodle pro podporu své výuky, či 

přímo vytváří své kurzy? 

 Jakým způsobem jsou Moodle kurzy koncipovány? Blíží se obsahová náplň 

kurzů spíše elektronickým skriptům, nebo je zřejmá snaha o konstruktivisticky 

pojatou výuku? Je autory kurzů dostatečně zužitkován potenciál Moodlu 

jakožto prostředí vyvinutého pro realizaci výukových metod v souladu 

s principy konstruktivisticky orientované výuky?  

 Které Moodle moduly se v kurzech objevují nejčastěji? Převládají v nich 

moduly určené pro přímou transmisi poznatků  jako Studijní materiál apod.? 

 Jsou Moodle kurzy přístupné pouze zapsaným žákům, nebo jsou přístupné 

i  pro hosty (a mohou tedy posloužit jako námět a inspirační zdroj)?  

1.4.1.1 Vyučovací předměty podporované Moodle kurzy 

Ještě před zevrubným průzkumem středoškolských Moodle kurzů jsem 

soudil, že většina z nich bude určena pro podporu výuky přírodovědných 

předmětů. Analýza vytvořených kurzů mou domněnku potvrdila.  

Dominantní postavení mezi středoškolskými Moodle kurzy zaujímají kurzy 

pro podporu vyučovacího předmětu „Informatika a informační a komunikační 

technologie“ plus předmětů specializovaných na určitou konkrétní oblast ICT: 

programování, hardware, databáze aj. V souhrnu je těchto informačně-

technologických kurzů zhruba třetina ze všech vytvořených (31,3%).  

Že Moodle využívají nejvíce právě učitelé informatiky, lze vysvětlit vcelku 

jednoduše. Pokud je na dané střední škole Moodle nainstalován, lze předpokládat, 

že iniciativa k tomuto kroku pocházela právě ze strany učitelů informatiky. Ti 

mohli být motivováni řadou různých faktorů: předchozí zkušeností s Moodlem, 

potřebou změny dosavadního VLE, nebo jen touhou otestovat si nějaké VLE 
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v praxi. Z řad informatiků se snadno rekrutují noví příznivci Moodlu a následná 

podpora výuky s pomocí vlastnoručně vytvořených Moodle kurzů je přirozeným 

krokem. Výše uvedená slova potvrzuje i několik speciálních případů, které jsem 

na středních školách objevil – učitel, který se zasloužil o instalaci Moodlu 

na  střední škole, je zároveň jedinou osobou, která ho ve výuce využívá. 

Svou roli hrají i  ICT kompetence, potřebné pro úspěšné vytváření a správu 

kurzů. Je pochopitelné, že vyučující informatiky jsou v této oblasti vybaveni 

nesporně lépe než kupříkladu učitelé humanitních předmětů. Mnoho 

středoškolských učitelů má pouze základní ICT znalosti na uživatelské úrovni, což 

jim znemožňuje plnohodnotně využívat možnosti Moodlu a částečně vysvětluje i 

celkově nižší počet humanitních Moodle kurzů na středních školách. Tvorbu 

kurzů usnadňuje informatikům také dostupnost všech materiálů, potřebných 

k výuce, prostřednictvím internetu.  

Druhou nejpočetnější skupinou jsou Moodle kurzy určené pro podporu 

výuky fyziky. Zde se domnívám, že k oblibě fyzikálních kurzů přispívá zejména 

široká dostupnost atraktivních a interaktivních materiálů na internetu, zejména  

animací a appletů modelujících rozličné fyzikální jevy a situace. Využitím těchto 

materiálů ve výuce lze téměř plnohodnotně nahradit fyzikální pokusy, mnohdy 

náročné na materiální vybavení i přípravu.  

MFF UK v Praze pořádá už řadu let pro středoškolské učitele fyziky kurzy 

s profesionálně řízenou on-line podporou. Když se později objevila možnost 

sestavovat vlastní on-line podporu výuky v  Moodlu, tak se absolventi těchto 

kurzů - učitelé fyziky - snažili získané zkušenosti s VLE využít ve své pedagogické 

praxi při práci s Moodle. I tato skutečnost se mohla odrazit v množství Moodle 

kurzů z fyziky na středních školách. 

Další příčinou vzniku značného počtu fyzikálních Moodle kurzů jsou 

učitelé, kteří kromě fyziky vyučují také informační technologie. Na mnoha 

středních školách vytvořil Moodle kurzy pro informatiku a fyziku ten samý učitel. 

Obdobně je to i v matematice, která se mezi předměty umístila na pomyslném 



 

 32

třetím místě. Kurzy často tvoří učitelé, aprobovaní v oboru matematika – 

informatika. Vše tedy ukazuje na skutečnost, že učitelé oborů jiných nejsou 

v oblasti ICT natolik erudovaní, aby zvládli tvorbu a správu Moodle kurzů. I to lze 

řadit mezi důvody,  které brání většímu využívání Moodlu na středních školách. 

V „Moodle měřítku“ jsou humanitní předměty proti přírodovědným 

předmětům jen „chudí příbuzní“, v součtu je totiž Moodle kurzů věnovaných 

humanitním předmětům podstatně  méně. Vévodí mezi nimi kurzy pro podporu 

výuky angličtiny, následované kurzy pro češtinu a v menší míře i pro němčinu, 

ani v jednom případě se však počet kurzů předmětu nepřibližuje suverénní dvojici 

informatika – fyzika.  

Celkem mě překvapil velmi nízký počet Moodle kurzů určených výuce 

takových předmětů jako je zeměpis, biologie, hudební a výtvarná výchova. Čekal 

bych jich více vzhledem k možnostem, které v současné době pro výuku těchto 

předmětů nabízí internet, v čele s mapami, grafy, fotografiemi, hudebními 

ukázkami, interaktivními applety apod. 

Zmíním ještě předměty, které se umístily na „chvostu“ pomyslného 

žebříčku; ty, pro jejichž výuku jsem nalezl Moodle kurzů nejméně. Jedná se 

o  chemii, a právě výtvarnou a hudební výchovu. Proč učitelé těchto předmětů 

zatím Moodle opomíjejí, patrně souvisí i s faktem, že tyto předměty jsou většinou 

považovány za okrajové a méně důležité a obvykle se nevyučují 

ve  specializovaných počítačových učebnách.  

A jeden předmět jsem si nechal na závěr - tělesnou výchovu, která má mezi 

předměty poměrně specifické postavení. I proto mě nepřekvapilo, že se tělocvik 

stal jediným předmětem standardně vyučovaným na gymnáziích, ke kterému 

jsem žádný Moodle kurz neobjevil. Ale dovedu si představit i jeho existenci, mohl 

by být věnován např. správné výživě, základům nějakého sportu či sportovní 

techniky. 
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Tolik k předmětným zaměřením středoškolských Moodle kurzů. Jelikož 

zatím byla řeč pouze o kvantitě, je předčasné z těchto (ač občas nečekaných) 

zjištění vyvozovat nějaké závěry. 

1.4.1.2 Zapojení učitelů do výuky s podporou Moodle kurzů 

V rámci analýzy středoškolských Moodle kurzů mne také zajímalo, zdali je 

Moodle celoškolní záležitostí, do které se ve větší či menší míře zapojují všichni 

vyučující, či zda se o jedná jen o skrovný projekt pár osamělých nadšenců z řad 

učitelů. Zajímalo mě, kolik učitelů z dané střední školy vytváří své kurzy, nebo 

aspoň využívá kurzy již hotové pro podporu své výuky. 

Zjišťoval jsem to poměrně jednoduchým způsobem: na některých školách 

byly kurzy řazené rovnou dle vyučujících, nebo bylo jméno vyučujícího přímo 

v názvu Moodle kurzu (např. Informatika 2.A Jan Novák), v tomto případě jsem 

pouze spočetl celkový počet vyskytujících se jmen učitelů. Pokud se takto jména 

vyučujících vysledovat nedala, prohlížel jsem postupně kurzy  přístupné i pro 

hosty a v nich zjišťoval, což lze snadno, jméno učitele. Jestliže ani tuto možnost 

jsem nemohl použít a do kurzů byl vstup hostů zapovězen, pak jsem se uchýlil 

k  odhadu počtu učitelů na základě množství všech vytvořených Moodle kurzů 

na dané střední škole. 

Výsledky se daly celkem předvídat: dle zjištěných údajů je Moodle 

na většině středních škol okrajovou záležitostí, Moodle kurzy tvoří jen úzká 

skupina učitelů a nějaké masivnější se zapojení ze strany učitelů je spíše výjimkou 

než pravidlem. Pouze na deseti ze šestašedesáti (tj. 16,7%) prozkoumaných 

středních škol přesáhl celkový počet vyučujících, podepsaných pod jednotlivými 

Moodle kurzy, deset osob. Na ostatních školách bylo učitelů méně a na osmi 

z nich byl dokonce učitel úplně sám.   

Kolik středoškolských učitelů v České republice využívá kurzy již hotové, 

lze se jen dohadovat. Soudím však, že jich bude poskrovnu, neboť každý učitel 
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zběhlý v ICT jistě dá přednost úpravě a přetvoření si kurzu podle svého před 

použitím kurzu již zhotoveného, šitého na míru jinému vyučujícímu a třídě.  

Na většině středních škol tedy zbývá Moodlu ještě kus cesty, aby se stal  

skutečně „školním“ vzdělávacím prostředím; prostředím, které budou učitelé 

i  žáci přijímat a respektovat a které bude sloužit k podpoře výuky jednotlivých 

předmětů v daleko větším  rozsahu než dnes.  

1.4.1.3 Pojetí Moodle kurzů 

A teď od kvantity a čísel k tomu nejpodstatnějšímu – kvalitě Moodle kurzů 

na středních školách. Samozřejmě, je těžké hodnotit z vnějšího pohledu nějaký 

kurz, když nevíme, s jakým záměrem ho učitel vytvořil, co si od něj slibuje 

a  k jakému účelu má sloužit. Spíš tedy než bych dostupné kurzy hodnotil a 

rozděloval je na dobré a špatné, posuzoval jsem, nakolik vytvořené Moodle kurzy 

vychází z  teorií konstruktivismu a sociálního konstruktivismu, a v jaké míře 

naplňují vytyčené zásady těchto pedagogických teorií. 

Už jsem zmínil, že tvůrci kurzu jeho obsah sestavují z řady nezávislých 

modulů, které lze dále přizpůsobovat potřebám autora. Vývoj těchto modulů byl 

motivován hlavně snahou vytvořit podmínky pro aktivní konstrukci nových 

poznatků, vytvořit atmosféru tvořivé spolupráce všech  zúčastněných v kurzu a 

vytvořit učitelům i žákům příhodné podmínky pro konstruktivisticky pojatou 

výuku [3]. Jednotlivým modulům a jejich rozboru z pohledu konstruktivismu se 

věnuji v  kapitole 1.5. 

Různých modulů je celá řada,  jmenujme např.: Diskuzní fórum, Test, 

Anketa, Studijní materiál, Slovník, Poznámkový blok, Přednáška, Wiki. Každý 

z nich může dle své povahy podporovat rozličné pedagogických situace. Je na 

vyučujícím, jak tyto moduly využije a jak z nich sestaví činnosti, z nichž se bude 

skládat jeho kurz. Pro dva různé kurzy se můžou hodit moduly úplně jiné a je také 

potřeba přihlédnout k zvláštnostem předmětu, pro jehož podporu je daný Moodle 

kurz určen. Na základě použitých modulů lze však usuzovat na styl, model či 
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scénář výuky, který v daném kurzu probíhá [3]. Ve volbě modulů se nepochybně 

odráží způsob výuky učitele i přístup k budování poznání u svých žáků.  

Z tohoto předpokladu jsem vycházel při své analýze středoškolských 

kurzů, hlavně jsem tedy sledoval četnost výskytu jednotlivých modulů a snahu  

o naplnění některých zásad konstruktivistického pojetí výuky (skupinová práce, 

výrazná aktivita žáků, důraz na vnitřní motivaci, problémové úlohy, projekty 

apod.). 

Nejvíce používaným modulem se stal suverénně Studijní materiál, který 

obvykle zprostředkovává přímou transmisi poznatků. Uvedený modul byl 

většinou využit pro prezentaci elektronických textů, čímž plnil funkci jakési 

náhražky učebnice resp. skript. V několika případech ale posloužil jako nástroj 

pro  vkládání interaktivních prvků, např. appletů, animací, které umožňují i jiné 

způsoby poznávání, než jen přenos hotových poznatků, tudíž lépe naplňují 

konstruktivistické vize. 

 „Strnulý a pasivní“ Studijní materiál přesto zvítězil na celé čáře. Kvanta 

elektronického textu vládnou středoškolským Moodle kurzům, tvoří podstatnou 

část jejich obsahu, a lze se domnívat, že jejich studium je činností ve výuce nejvíce 

preferovanou. Proč bylo materiálů tolik? Jednou z hlavních příčin může být 

nedostatek kvalitních učebnic, což si někteří učitelé mohou vynahrazovat právě 

tvorbou tematicky zaměřených kurzů s velkým množstvím  Studijních materiálů. 

Na dalších místech, dle počtu výskytů v středoškolských Moodle kurzech, 

se umístily moduly Úkol, Test a Diskuzní fórum. Způsob jejich využití byl 

standardní: Úkol sloužil k  shromažďování prací žáků, Test ověřoval 

zapamatování si informací z prostudovaných Studijních materiálů a v Diskuzním 

fóru probíhala diskuze nad aktuálním učivem či různými problémy z oblasti 

daného předmětu. Aktivita přispěvatelů v Diskuzních fórech, jak učitelů či žáků, 

byla však malá, a tak fóra často zela prázdnotou, byla nevyužitá a někdy úplně 

zbytečná. 
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Ostatní moduly, které jsem ještě nezmínil, jako např. Anketa, Hot Potatoes, 

Slovník, Přednáška, Chat, Databáze, se v  kurzech objevovaly opravdu minimálně. 

Některé moduly nebyly použity vůbec (Chat, Databáze, Přednáška, Workshop, 

Wiki), jiné se sem tam v kurzech vyskytovaly (Anketa, Hot Potatoes).  Toto 

neblahé zjištění si vysvětluji především nevědomostí tvůrců kurzu a učitelů, jak se 

zmíněnými moduly naložit, jak tyto moduly účinně zapojit do výuky a využít pro 

aktivní poznávání žáků.  

Svou roli zde hraje i jakási setrvačnost zažitých výukových stylů, 

založených na transmisi hotových poznatků od učitele k žákům, a malá otevřenost 

vůči změnám a experimentům. Moodle ve výuce vystupuje často jako jakýsi 

„urychlovač“ předávání hotových informací, v tom případě si tvůrce kurzu 

vystačí s minimem modulů - Studijní materiál, Úkol, Test, a ostatní moduly jsou 

k nepotřebě. Je trochu paradoxní, že takto pojatý Moodle kurz by šlo jednoduše 

nahradit webovou stránkou a  e-mailovou komunikací, a pak by vůbec nebylo 

nutné zavádět specializované výukové prostředí [3].  

Tolik k modulům. V druhém sledu jsem ve  středoškolských Moodle 

kurzech pátral po nějakých znacích konstruktivistického přístupu k výuce. Mé 

zjištění bylo poněkud nemilé: ve  většině kurzů jsem jich totiž nalezl minimum. 

Jsem si ale vědom, že nelze přesně rozlišit, co je „konstruktivní“ a co není, 

vnímání „míry konstruktivismu“ je značně subjektivní. Já jsem se při vyvozování 

„míry konstruktivismu“ opíral zejména o výběr, uspořádání a využívání 

jednotlivých modulů v daném Moodle kurzu.   

Překvapilo mě, jak málo se využívá skupinová práce, ani v jediném kurzu 

jsem na ni nenarazil! Na druhou stranu se lze domýšlet, že některé z Úkolů mohly 

být zadány dvojici či skupině žáků, ačkoli to v kurzu nebylo striktně řečeno. 

Snaha o výraznější aktivizaci žáků se v několika případech vystopovat dala 

a objevovala se v různých podobách: soubor na sebe navazujících Úkolů; 

pravidelné přispívání do Diskuzních fór a Slovníku; práce s animacemi a applety; 

neobvyklé úlohy; rozsáhlejší využití Anket, Testů, Hot Potatoes aktivit apod. Ale 
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i tak byla tato zásada konstruktivistického pojetí výuky brána v úvahu jen zhruba 

v pětině ze všech vytvořených kurzů. 

Vzácně se v středoškolských Moodle kurzech objevily  snahy akcentovat 

i  další principy konstruktivismu (důraz na vnitřní motivaci, preferování 

problémových úloh před pamětným učením obsahů, projekty aj.), jednalo se však 

o skutečně ojedinělé případy.  

Ze všech výše uvedených zjištění  plynou poněkud tristní závěry, týkající se 

celkového stylu využívání prostředí Moodle ve středoškolské výuce.  Zdá se, že 

potenciál Moodlu jakožto prostředí vhodného pro konstruktivisticky pojatou 

výuku nadále zůstává nezužitkován, funkce Moodlu se v praxi často zužuje 

na  pouhý „publikační systém“ a Moodle kurzy jsou degradovány na skripta 

v elektronické podobě pro podporu klasického transmisivního modelu výuky. 

Konstruktivistické možnosti jednotlivých modulů zůstávají tvůrci kurzů dosud 

neobjeveny.  

Zdůrazňuji, že jsem se nikterak nesnažil hodnotit kvalitu jednotlivých 

Moodle kurzů na středních školách. Ani netvrdím, jak by se šlo z mých závěrů 

domýšlet, že většina těchto kurzů je nevalné úrovně. Tak tomu není, věřím, že 

všechny kurzy mohou úspěšně naplňovat záměry a cíle svých tvůrců, jen v nich 

často postrádám nějaký „konstruktivistický rozměr“. Připomínám, že mnou 

preferovaný konstruktivisticky orientovaný model podpory výuky je pouze 

jedním z možných způsobů využívání prostředí Moodle, ostatní přístupy 

k podpoře výuky nepovažuji ani  za horší, ani za odsouzeníhodné. 

1.4.1.4 Přístupnost Moodle kurzů pro hosty 

Poslední věcí, kterou jsem u středoškolských Moodle kurzů sledoval, bylo, 

v jakém počtu a zda vůbec jsou vytvořené kurzy  přístupné hostům. Každý kurz 

lze totiž nastavit tak, aby si jeho obsah mohli prohlížet  kromě zapsaných žáků 

i  náhodní návštěvníci – hosté.   



 

 38

Míra celkové „přístupnosti“ kurzů je zajímavá hned z několika důvodů: 

dává vcelku přesný obrázek, nakolik si autoři kurzů cení svých nápadů a jestli 

jsou ochotni se o své zkušenosti podělit s ostatními. Vypovídá, zda chtějí mít 

učitelé v  kurzech soukromí, nebo jim vyhovuje větší otevřenost vůči širší 

veřejnosti s možností, že do kurzu bude nahlížet třeba vedení školy, další učitelé, 

rodiče žáků.  

Obvyklé je, že kurz je přístupný pouze zapsaným žákům a hosté mají vstup 

zapovězený. Z celkového počtu 1 068 středoškolských Moodle kurzů jich bylo 

hostům otevřeno pouze 116  (tj. 10,9%). Jen tedy zhruba každý desátý kurz 

na  středních školách byl pro hosty přístupný, a to ještě přibližně třetinu z nich 

činily kurzy nehotové či kurzy na nízké kvalitativní úrovni.  

Zjištěné výsledky o vysoké uzavřenosti Moodle kurzů jsou v souladu se 

skutečností, že četní autoři zdařilých kurzů nesouhlasí s tím, aby byla jejich práce 

dána volně k dispozici dalším učitelům. Učitelé si své nápady střeží, ačkoliv 

pro  začínajícího tvůrce Moodle kurzů, který hledá  inspiraci, by bylo neocenitelné 

nahlédnout do kurzů zkušenějších kolegů. [9] 

Ještě jednou zdůrazňuji, že moje analýza středoškolských Moodle kurzů se 

týkala pouze těch kurzů, které byly přístupné pro hosty. Jsem si vědom, že se 

pouštím do interpretace jen přibližných dat, jelikož jsem své závěry vyvozoval 

pouze ze zlomku celkového množství středoškolských kurzů, a tím pádem mohlo 

dojít k  znatelnému zkreslení. Lze předpokládat, že právě ty nejpovedenější 

Moodle kurzy i kurzy, pojaté skutečně konstruktivisticky, jsou pro hosty záměrně 

nepřístupné. 
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1.5 Moduly VLE  Moodle a jejich konstruktivistický potenciál 

V této kapitole je mým cílem podívat se na jednotlivé nástroje VLE  

Moodle - moduly  - z konstruktivistického hlediska. V případě nejběžněji se 

vyskytujících modulů (např. Studijní materiál, Diskuzní fórum, Úkol, Test) se 

pokusím vyhodnotit, nakolik jsou vhodné pro konstruktivisticky pojatou výuku a 

nakolik ji mohou pomoci realizovat. 

1.5.1 Studijní materiál  

Studijní materiály jsou jádrem Moodle kurzů a obvykle tvoří podstatný díl 

jejich obsahu. Jedná se o zdroje informací, které mohou poskytovat učební látku 

v  různé podobě: např. učební texty s výkladem učiva a ukázkami; sbírky úloh 

k samostatné činnosti; příručky k práci.  

V rámci Moodle kurzu lze zveřejnit různé typy Studijních materiálů, 

prvním typem jsou již hotové soubory. Soubor se nahraje na Moodle server a 

v daném Moodle kurzu se na tento soubor zveřejní odkaz. Nemusíme se omezovat 

jen na textové soubory, lze vkládat samozřejmě i zvukové a video soubory či 

obrázky. Dalším typem  Studijního materiálu je odkaz na externí webovou stránku 

nebo také webová stránka připravená přímo v Moodlu.  

Jak jsem uvedl v kapitole předchozí, modul Studijní materiál je rozhodně 

nejpoužívanějším modulem v Moodle kurzech pro střední školy a obvykle bývá 

jeho úlohou přímý přenos informací a poznatků, čili prezentace nějakého 

studijního textu, který mají žáci nastudovat. V tomto případě však tento modul 

může být plnohodnotně nahrazen webovou stránkou či učebnicí a není třeba 

plýtvat energií na tvorbu specializovaného kurzu v Moodlu. Jsou i takové Moodle 

kurzy, které doslova „přetékají“ Studijními materiály, kupí vedle sebe URL 

odkazy, soubory ve formátu PDF a DOC. Textů je přemíra, žáci jsou jimi 

„zavaleni“, jsou „přehlceni“ neustálým pročítáním, nutností se znovu a znovu 

koncentrovat, což všechno na motivaci k učení příliš nepřidá. Toto pojetí kurzu 

může být vhodné na střední škole pro přípravu k maturitní zkoušce, kdy žáci mají 
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k dispozici souhrnné prezentace maturitních otázek z vybraného středoškolského 

předmětu. S takovými materiály se však nemůže běžně pracovat přímo během 

vyučovací hodiny! 

Přesto není možné Studijní materiál úplně zavrhovat. I v konstruktivisticky 

pojaté výuce má tento modul své místo, těžko si představit, že bychom se bez něj 

ve svém kurzu úplně obešli. To ne, jen se domnívám, že modul Studijní materiál 

má rozhodně větší možnosti a že jeho konstruktivistický potenciál lze využít lépe 

než k pouhé publikaci textů. Může sloužit jako nástroj pro umístění různých 

interaktivních prvků, např. appletů, animací, on-line her a dalších webových 

aplikací, které umožní žákům i konstruktivní způsoby poznávání, diametrálně 

odlišné od učení založeného na zapamatování hotových poznatků na základě 

čtení textových dokumentů.  

Samozřejmě, vždy záleží na povaze konkrétního Studijního materiálu. 

Applety, animace, hry, video a zvukové soubory nemusí být automaticky 

„konstruktivistické“, a stejně tak na druhé straně nemusí být vyloženě 

„nekonstruktivistický“ nějaký odkaz na soubor, webovou stránku nebo vlastní 

text publikovaný přímo v Moodlu.  

Platí, že  daný  Studijní materiál je tím konstruktivnější,  čím více umožňuje 

vlastní tvořivou aktivitu, podporuje dialog, spolupráci a podněcuje vnitřní 

motivaci žáků. Kromě  samotného materiálu hraje samozřejmě roli i činnost žáků, 

s ním svázaná. Konstruktivně lze potom využít i materiály čistě instruktivní, 

např.  holý text bude podkladem k další konstruktivní práci žáků, zahrnující 

formulování hypotéz a jejich ověřování, nebo bude text odrazovým bodem 

pro  následnou diskuzi žáků, nebo bude pouze prostředkem zvyšujícím motivaci. 

Na otázku, zda Studijní materiál může přispět k aktivní konstrukci znalostí 

žáků, můžeme směle odpovědět slovem ano , záleží však na tom, jaké činnosti 

bude žák při práci se Studijním materiálem vykonávat. Pokud však materiál  sám 

o sobě neumožňuje jiný způsob poznávání, než jen přímý přenos poznatků, je 

třeba ho doplnit vhodně zvolenou činností, která k aktivnímu konstruování 
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poznání žáků povede. V tomto případě chápejme Studijní materiál jako výchozí 

bod a oporu pro tuto aktivní činnost.  

Pokud ve svém Moodle kurzu máme příliš mnoho materiálů prezentujících 

textové informace, je na místě zauvažovat, zdali by nebylo možné nahradit 

některý z materiálů Diskuzním fórem. Pokud na téma, které chceme se žáky 

probrat, následně vyvoláme diskuzi, jejíž průběh uvědoměle řídíme k vytyčenému 

cíli vhodně volenými otázkami a odpověďmi, je dost dobře možné, že Diskuzní 

fórum a v něm zveřejněné příspěvky budou využitelné jako hodnotný  zdroj 

informací. V určité míře tím lze Studijní materiály substituovat a vyvarovat se tak 

nadbytečné publikace elektronického textu. 

1.5.2 Diskuzní fórum 

Konstruktivisticky vedená výuka s podporou prostředí VLE Moodle 

předpokládá aktivní komunikaci studujících s ostatními účastníky výukového 

procesu, tedy s  učitelem a se spolužáky. Aktivní komunikace je 

v konstruktivisticky pojaté výuce skutečně nezbytná a má nezastupitelnou úlohu 

při aktivní tvorbě poznatků. Z tohoto pohledu je naprosto nemyslitelné, že 

bychom se ve svém Moodle kurzu zcela obešli bez modulu Diskuzního fóra 

a  nechali tak ležet ladem jeho konstruktivistický potenciál. Diskuzní fórum 

umožňuje vzájemné sdílení zkušeností žáků, podporuje komunikaci, spolupráci a 

učení se jeden od druhého, což velice dobře odpovídá teoriím sociálního 

konstruktivismu.  Ještě vzpomeňme jednu z hlavních myšlenek konstrukcionismu, 

že učení je zvláště efektivní, pokud při něm tvoříme něco pro ostatní - i v případě 

Diskuzních fór platí, že žáci díky tvorbě příspěvků pozitivně ovlivňují svůj vlastní 

proces učení. 

Diskuzní fórum je obvykle v každém kurzu hlavním nástrojem 

pro  asynchronní komunikaci. Diskuze může být aktivní a otevřená jen pár minut, 

celou vyučovací hodinu či dokonce po celou dobu trvání kurzu, záleží 

na  záměrech učitele. V každém fóru lze nastavit automatické rozesílání vložených 

příspěvků e-mailem všem účastníkům kurzu, čímž můžeme upozorňovat na nové 
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příspěvky a udržovat diskuzi živou i v době, kdy neprobíhá výuka. Výhodou je, 

že přispívání do fóra lze zahrnout mezi hodnocené aktivity v kurzu, každý 

příspěvek žáka je možné hodnotit a průměr všech jednotlivých hodnocení tvoří 

celkovou známku za diskuzi v daném fóru. Hodnocení příspěvků je s to 

motivovat žáky, aby se do diskuzí zapojovali a  více dbali na kvalitu svých 

odpovědí. Je dobré mít na paměti, že také žáci mohou komentovat a posuzovat 

příspěvky svých spolužáků, což může ještě více podpořit vzájemnou interakci 

všech účastníků kurzu. Navíc je možné, že se v odpovědích a komentářích žáků 

objeví další podněty, na které učitel nepomyslel, a které danou diskuzi obohatí a 

rozvinou.  

Aby však Diskuzní fórum dobře plnilo svou úlohu, měli bychom dodržovat 

některé zásady. Především, odpovídat rychle žákům! Pokud budeme reagovat 

ihned, daleko snáze se nám bude budovat a uchovávat kolektivní duch v kurzu. 

Při velkých prodlevách v odpovědích je navíc těžší udržovat žáky v aktivitě. Když 

už fórum v kurzu máme, tak ho využívejme! Až příliš často se ve středoškolských 

kurzech objevují „mrtvá“ fóra bez jakékoli aktivity ze strany učitele či žáků. 

Preferujme komunikaci ve fórech před e-mailovou komunikací. Pro úspěch 

diskuze je důležitá i přehlednost fóra, ke každé rozsáhlejší záležitosti otevřeme 

nové téma. Není třeba hned přidávat nové Diskuzní  fórum, v jejich nadměrném 

počtu se může žák ztrácet. Dbejme rovněž, aby příspěvky žáků byly na určité 

jazykové úrovni, aby byly stručné, konkrétní a výstižné. Dodržování správných 

zásad při přispívání do Diskuzních fór považuji za důležité, zejména pokud 

chceme vést výuku v duchu internetové etikety a chceme žáky dovést k osvojení 

jejích pravidel. 

Je možné, že hlavně zpočátku budou žáci vůči Diskuznímu fóru nedůvěřiví 

a nebudou se příliš zapojovat do diskuzí. Jako dobrý krok se v tomto případě jeví, 

nepoužívat diskuzi samostatně a zapojit ji nejdříve do plnění jiných činností. To 

lze například zařídit tak, že se v závěru nějakého zadaného Úkolu stanoví 

povinnost do fóra vložit zjištěné informace či výsledky činnosti. 



 

 43

Modul Diskuzní fórum tedy patří určitě mezi ty nástroje VLE Moodle, které 

najdou své uplatnění v konstruktivisticky pojaté výuce. Paleta využití tohoto 

modulu v konkrétních kurzech je poměrně pestrá, fórum může sloužit jako 

nástěnka, místo pro konzultace a zdroj informací, lze ho úspěšně využít při 

hledání řešení nějakého problému či Úkolu, k prezentaci dosažených výsledků, 

brainstormingu apod. Pokud bychom se z těchto možných přístupů snažili vybrat 

ty „nejvíce konstruktivistické“, pak bych volil zejména hledání řešení nějakého 

problému či Úkolu a brainstorming. 

Příkladem konstruktivistického využití Diskuzního fóra při řešení nějakého 

vybraného teoretického problému může být kvalitně řízená diskuze, kterou učitel 

usměrňuje připravenými otázkami, a  jejímž cílem je postupně žáky dovést 

k osvojení určitého poznatku. Na začátku takové diskuze mají žáci žádné (nebo 

jen velmi neurčité a mlhavé) představy i znalosti o zkoumaném problému, ty jsou 

však postupně v diskuzi a výměně argumentů rozvíjeny a osvojovány. Závěrem 

této diskuze je zobecnění, čili poznatek, s nímž se ztotožní všichni účastníci. [10] 

1.5.3 Úkol 

Dalším modulem, který prostředí Moodle nabízí, je Úkol. Tento modul je 

často využíván a objevuje se prakticky v každém středoškolském kurzu. Používá 

se k zadání nějakého úkolu, což může být doplněno termínem odevzdání a také 

nejvyšším možným hodnocením za vypracování. Učitel si může vybrat ze tří 

různých typů Úkolů: buď žáci odevzdávají vypracovaný Úkol v podobě jednoho 

či více samostatných souborů, nebo vkládají výsledky Úkolu v podobě on-line 

textu vepsáním přímo do Moodlu, nebo je Úkol elektronicky jen zadán a 

výstupem jeho řešení je nějaký reálný produkt (model, kresba, výrobek, apod.) či 

„offline“ činnost (manuální cvičení, experiment, pozorování, procvičování hry 

na  nástroj apod.). 

Výstupem Úkolu může být dle přání a úmyslu učitele téměř cokoli, 

typickými příklady výstupů jsou referáty, projekty, produkty (např. textové 
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dokumenty, videosekvence, obrázky, zvukové nahrávky), eseje nebo pouze krátká 

textová vyjádření (např. číselné výsledky).  

A jak může modul Úkol přispět ke konstruktivistickému poznávání žáků? 

Ve středoškolských Moodle kurzech je Úkol zpravidla vázán na Studijní materiál, 

kdy vypracování Úkolu předchází prostudování příslušného materiálu a Úkol je 

řešen formou otázek k prostudovanému tématu. Funkce modulu Úkol je tak 

obyčejně redukována na pouhé ověření, zdali žák v dostatečné míře porozuměl 

látce předložené ve Studijním materiálu, a jeho vlastní iniciativě a tvořivosti je 

dáván malý prostor.  Je škoda omezovat se jen na toto základní využití tak 

důležitého modulu, vždyť k testování znalostí máme v Moodlu k dispozici jiný 

nástroj, a to modul  Test.  

Úkol lze využít v duchu konstruktivistických teorií různými způsoby. 

Výraznější aktivizace žáků dosáhneme, pokud bude Úkol formulován jako 

problém, vyžadující řešení. Žáci jsou postaveni před problém, způsob řešení je 

ponechán na jejich uvážení, prostřednictvím Diskuzního fóra mohou kooperovat 

se spolužáky, využít různých zdrojů (internet, programy aj.) či zapojit 

do  spolupráce své blízké i vzdálené okolí (rodina, kamarádi). Jinou možností 

podporující výraznější aktivní činnost žáků je sada několika menších, na sebe 

navazujících Úkolů.  

Sociální interakci v třídním kolektivu lze rozvíjet zadáním Úkolu jako 

skupinové práce pro dva  či více žáků. Skupiny mohou být vytvořeny uměle: 

losem, dle úvahy učitele (dvojice horší - lepší žák apod.), nebo můžeme dát žákům 

volnost a sledovat, jakým způsobem se sami rozdělí do skupin (např. podle 

osobních sympatií, podle předpokládaného výkonu ve skupině). 

Pokud bude zadání Úkolu formulováno netradičně, jinak než je obvyklé, 

pokud Úkol bude pro žáky zajímavý a jeho vypracování bude pro ně výzvou, pak 

významnou měrou podpoříme vnitřní motivaci žáků a vnější motivace ze strany 

učitele (např. známka, pochvala, trest) už nebude jediných hybatelem jejich 

činnosti. I samotné prostředí Moodlu má motivační potenciál, je pro žáky 
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atraktivní, a tak v kombinaci s nezvyklostí a novostí předkládaných Úkolů lze 

očekávat větší zainteresovanost žáků na jejich vypracování. 

K sebevzdělávání a k podpoře vlastní iniciativy žáků mohou přispět kromě 

výše zmíněných idejí také Úkoly zadané jako domácí samostatné práce. 

Úkol může mít i podobu nějakého projektu. Projektové vyučování se opírá 

o myšlenku, že zkušenost je základem poznání, a usiluje o překonávání neduhů 

tradiční školy, jako je nízká motivace žáků, izolovanost poznatků, odtrženost 

školy od reality života, odcizení se zájmu žáků, mechanické učení a strnulost 

školní práce. Existuje mnoho styčných bodů mezi konstruktivistickým pojetím 

výuky a projektovým vyučováním, a chceme-li vyučovat skutečně konstruktivně, 

je vhodné čas od času nějaký  projekt do výuky zařadit. Na projektech oceníme 

z pohledu učitele zejména aktivní činnost a výraznější aktivizaci žáků, učení se 

v sociálním kontextu, skupinovou práci, probuzení přirozeného zájmu žáků 

o poznávání, propojení obsahu učiva s reálným životem, prostor pro iniciativu a 

nápady žáků atd. Projekty realizované v rámci výuky mohou mít různý rozsah, od 

několika málo hodin až po několik dní, či dokonce týdnů až měsíců. Drobnější 

projekty se realizují v rámci jednotlivých vyučovacích předmětů, rozsáhlejší pak 

jejich hranice překonávají a v tom  případě je nazýváme mezipředmětové. 

I modul Úkol lze tedy využít konstruktivistickým způsobem. Je však dobré 

si uvědomit, že samo zveřejnění zadání nějakého Úkolu v  Moodlu ještě není 

zárukou, že daný Úkol napomůže aktivnímu konstruování znalostí žáků. Moodle 

je jen prostředníkem, který učiteli umožňuje  zveřejnit zadání Úkolu a žákům poté 

odevzdávat elektronicky řešení, tím však jeho role končí - samotný Úkol nikterak 

neobohacuje, ani ho nikam neposouvá. Je důležitější, aby Úkol byl 

„konstruktivistický“ sám o sobě, než mít dokonalé nastavení tohoto modulu a 

přehnaně se zaobírat způsobem odevzdání, termínem vypracování a maximálním 

hodnocením. 
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1.5.4 Anketa a Dotazník 

Anketa je velice jednoduchý modul, v kterém lze zadat jednu otázku a 

nabídnout několik odpovědí, z nichž si žáci následně jednu vybírají. To umožňuje 

uskutečnit velmi rychlé hlasování. Anketa může posloužit jako jednoduchá 

pomůcka pro zjištění vědomostí žáků a pro operativní rozhodnutí, jak v kurzu 

dále postupovat. Je rovněž vhodná pro zjišťování názorů, postojů, dojmů, 

očekávání žáků a získávání cenných zpětnovazebních informací. 

I v konstruktivisticky pojaté výuce si tento modul najde své uplatnění, 

Anketou lze například podnítit žáky k přemýšlení o konkrétním tématu. Použití 

Ankety aktivizuje a motivuje žáky, ti zpravidla s oblibou sledují, jak se hlasování 

vyvíjí a kdo hlasoval pro kterou možnost. Pomocí Ankety můžeme částečně 

přenést odpovědnost za směřování kurzu na žáky, pokud je necháme rozhodnout 

o dalším postupu v kurzu. Žáci si tak více uvědomí zodpovědnost za své vlastní 

učení. 

Modul Dotazník poskytuje ve srovnání s Anketou komplexnější nástroje 

pro průzkum a také může být mnohem rozsáhlejší. Pomocí Dotazníku můžeme 

vytvořit vlastní průzkum s libovolným počtem otázek různého typu: uzavřené 

otázky (s výběrem jedné či více odpovědí) a otevřené otázky, kde žáci vepisují 

odpověď (na jeden či více řádků). Výhodou je,  že jednou vytvořený Dotazník lze 

použít jako šablonu pro použití i v dalších kurzech. 

Z konstruktivistického hlediska může být použití modulu Dotazník 

obdobně přínosné, jako použití Ankety. K přednostem Dotazníku patří možnost 

získání většího množství podrobnějších informací od žáků, mezi jeho zápory lze 

řadit jistou „nepohotovost“, což se týká hlavně úprav a vyhodnocování. Anketu 

lze vytvořit a upravit vskutku bleskově, i výsledky vidíme během okamžiku.  
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1.5.5 Test 

Základním nástrojem pro ověřování vědomostí žáků v Moodlu je modul 

Test, který umožňuje učiteli vytvářet a zadávat testy sestávající z otázek s různými 

typy odpovědí. Obvyklou úlohou Testu ve středoškolských kurzech bylo ověřit, 

zda si žáci  zapamatovali poznatky z prostudovaných Studijních materiálů.  

Přestože název tohoto modulu asociuje spíše dril a memorování než 

konstruktivistické principy, a modul Test je využíván hlavně k procvičování a 

testování znalostí, i on může být omezeně využit v konstruktivisticky pojaté 

výuce. Obzvláště typy otázek jako přiřazování odpovědí, rozhodování pravda – 

nepravda či numerické úlohy mohou vzbudit zájem žáků o danou problematiku a 

stát se odrazovým bodem k nějaké aktivní činnosti, například diskuzi či 

brainstormingu, která následně povede k aktivnímu konstruování poznatků a 

pomůže upřesnit a zkvalitnit vědomosti žáků nabyté z Testu. Je ale třeba říci, že 

v tomto případě lze modul Test plnohodnotně zastoupit Anketou či Dotazníkem.  

Pokud tedy nebudeme  postrádat nějakou speciální funkci Testu, 

kupříkladu automatické hodnocení každého pokusu nebo výběr jednotlivých 

otázek z jejich celkové databáze, můžeme se ve svém Moodle kurzu bez tohoto 

modulu s klidným svědomím obejít.  Pokud však bude naším cílem vyloženě 

prověřit vědomosti žáků, pak je Test správnou volbou. 

1.5.6 Slovník a Wiki   

Slovník je poměrně jednoduchý modul, který umožňuje účastníkům kurzu 

vytvářet a udržovat soubor pojmů a jejich definicí. Nové položky – pojmy mohou 

do Slovníku vkládat jak učitelé, tak i žáci, a definice pojmu může kromě textu 

obsahovat rovněž obrázky a URL odkazy. Jednotlivé položky Slovníku je možné 

procházet několika různými způsoby, položky lze vyhledávat, komentovat a 

hodnotit, přičemž  hodnocení lze umožnit i žákům.  

Modul Wiki účastníkům Moodle kurzu umožňuje kolektivně vytvářet 

webové stránky s použitím jednoduchého značkovacího jazyka. Vytvořené Wiki 
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stránky může kdokoli dále rozšiřovat a upravovat, obvykle platí, že aktualizace 

jsou bez dalšího schvalování automaticky přijaty a stránky zveřejněny. Stejný 

systém pro publikování nových příspěvků využívá i známá internetová 

encyklopedie Wikipedia.  

Vzhledem k jednoduchosti a atraktivnosti zmíněných modulů mě udivilo, 

že ani v jednom Moodle kurzu na středních školách jsem  Slovník ani Wiki 

neobjevil. Z konstruktivistického pohledu můžeme ocenit u obou modulů  

zejména tvůrčí činnost, ať už samostatnou či skupinovou, kterou žáci vyvinou při 

vkládání pojmů do Slovníku resp. tvorbě nových Wiki stránek. Po žácích lze 

vyžadovat aktivní komentování a hodnocení jednotlivých položek Slovníku nebo 

dodatečnou úpravu Wiki dokumentů, čímž zajistíme, že se ve výsledku bude 

jednat o skutečně společné dílo všech účastníků kurzu, a podpoříme tak 

„spolupracující“ učení.  

Navíc díky oběma modulům je možné pozorovat i zaznamenat průběh 

samotného konstruování poznatků u žáků a získat tak zpětnou vazbu potvrzující, 

že naše konstruktivisticky pojatá výuka slaví úspěchy. Kupříkladu nejprve 

uložíme  žákům, aby do Slovníku přidali vysvětlení nějakých pojmů, které ještě 

dobře neznají, ale mají o nich nějakou intuitivní představu na základě 

dosavadních zkušeností. Poté ve výuce systematicky navážeme Úkoly či 

diskuzemi, které budou postupně zpřesňovat a rozvíjet představy žáků o těchto 

pojmech, a po nějaké době opět poručíme žákům, aby poupravili svá stará 

vysvětlení pojmů ve Slovníku. Z pohledu učitele bude jistě  zajímavé pozorovat, 

jak se postupně proměňují „definice“ jednotlivých pojmů a k jakému posunu 

ve  vědomostech žáků dochází. Celý výše zmíněný postup pak budeme moci 

několikrát zopakovat a dle proměny položek  Slovníku  sledovat kompletní  

průběh konstruování poznatků.   

Slovník i Wiki patří mezi moduly, které mohou sloužit jako zdroje 

informací a nabízejí se tak jako alternativa k  Studijnímu materiálu.  
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1.5.7 Databáze  

Modul Databáze je obecným nástrojem pro vytváření tematických kolekcí 

textů, obrázků, odkazů, souborů apod. v Moodle kurzech. Záznamy je možné 

komentovat, hodnotit, a mohou je  vytvářet učitelé i žáci. Databáze dále umožňuje 

definovat jednotlivé položky záznamů a způsob jejich zobrazení. Modul Databáze 

najde široké uplatnění v projektových aktivitách. 

Přínos modulu Databáze pro konstruktivisticky pojatou výuku je obdobný 

jako v případě Slovníku a Wiki. 

1.5.8 Přednáška  

Přednáška je poměrně složitý modul, na který jsem ve středoškolských 

Moodle kurzech nenarazil. Učiteli dává možnost předložit probíranou látku 

žákům v několika krocích, každý krok má podobu jedné webové stránky 

zakončené otázkou, ta může mít několik podob, od otázky s výběrem odpovědi 

po  numerickou úlohu. Podle své odpovědi na otázku je poté žák přesměrován 

na  další stránku Přednášky. 

Modul Přednáška, který má v podstatě charakter programovaného 

učebního textu, můžeme považovat za vylepšený Studijní materiál, přičemž 

vylepšení spočívá v tom, že učební látka je předkládána zajímavější a pružnější 

formou. Přednáška má tedy o krok blíže ke konstruktivistickým idejím, neboť její 

aktivační i motivační potenciál je rozhodně větší. I přesto zůstává modulem 

vhodným hlavně k  přímé transmisi poznatků, a tak ve výuce pojaté 

konstruktivisticky se s klidným svědomím bez Přednášky obejdeme.  
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2 Praktická část  

2.1 Využití VLE  Moodle pro podporu výuky ICT na gymnáziu  

Následující část mé práce bude zaměřena na tvorbu e-learningové podpory 

výuky - Moodle kurzu  - na vybrané téma z tematické oblasti ICT. Prostřednictvím 

tohoto kurzu jsem chtěl ověřit, že prostředí VLE Moodle je skutečně vhodné 

pro  konstruktivistické pojetí středoškolské výuky ICT. Samotné tvorbě kurzu 

předcházel návrh scénáře, zahrnující uspořádání kurzu a volbu jednotlivých 

činností a Studijních materiálů, dále formulace dílčích cílů mého kurzu a na závěr 

vyhodnocení, zda a v jaké míře se podařilo dané cíle kurzu naplnit v rámci 

měsíční výuky ICT s podporou Moodlu na střední škole.  

2.1.1 Scénář Moodle kurzu 

Jako první jsem si při promýšlení scénáře ujasnil, komu bude kurz určen. 

Svou měsíční praxi jsem absolvoval výhradně v 1. ročníku na jednom pražském 

gymnáziu, a tak můj kurz byl určen jen pro žáky tohoto ročníku. Zvláštností 

tohoto gymnázia je rozšířená výuka hudební a výtvarné výchovy na úkor 

přírodovědných předmětů, z čehož vyplývalo na gymnázium poněkud neobvyklé 

složení žáků, mezi nimiž drtivě převažovaly dívky.  Ze šestadvaceti účastníků 

mého kurzu byl pouze jeden chlapec (3,8%). 

Dále jsem zvažoval, jakým způsobem budou v kurzu žáci pracovat. Jelikož 

ve své práci se zaobírám využitím prostředí Moodle hlavně pro podporu 

prezenční výuky,  zvolil jsem právě tento model: můj Moodle kurz byl vytvořen 

pouze pro kontaktní výuku přímo ve třídě. Práce žáků v  kurzu probíhala  

pod  dohledem a řízením tutora - učitele. Můj kurz nebyl dimenzován 

pro  distanční výuku ani samostudium a bez přítomnosti tutora by mohl fungovat 

jen omezeně.  

V další fázi tvorby  jsem si rozmyslel, jaké bude uspořádání a struktura 

mého Moodle kurzu. Stránku kurzu jsem rozdělil, jak je obvyklé, do oddílů 
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obsahujících Studijní materiály a činnosti pro žáky, přičemž řazení oddílů 

za  sebou bylo lineární: nejstarší oddíly zaujímaly na stránce kurzu místo nahoře a 

postupně jsem žákům zviditelňoval nové oddíly, činnosti a Studijní materiály, 

které se v kurzu řadily pod sebe, nejnovější úplně vespod.  

Uspořádání jsem zvolil tematické, tedy každý oddíl kurzu jsem věnoval 

jednomu tématu. Do každého tématu je možné vložit libovolné množství 

Studijních materiálů a činností. Vyhovovalo mi, že témata nejsou vázána žádným 

časovým limitem a není tedy dáno, kdy se budou žáci kterou činností zaobírat. 

Tematické uspořádání také napomáhá, aby si žáci více uvědomovali provázanost 

probírané látky a jednotlivé souvislosti.  

Finální fáze návrhu scénáře mého kurzu spočívala ve výběru konkrétního 

učiva ICT a následném promyšlení a načrtnutí obsahu Moodle kurzu, tedy 

poskládání náplně kurzu z činností a materiálů. Bohužel, téma kurzu ani učivo 

samotné jsem si zvolit nemohl, neboť dle termínu své praxe jsem se musel 

přizpůsobit právě probírané látce z ICT na gymnáziu. Připouštím, že tato  

okolnost mírně znesnadnila ověřování, že je Moodle opravdu vhodný  

pro  konstruktivisticky pojatou výuku ICT, protože některé ICT učivo se hodí 

pro  konstruktivistické vyučování méně, jiné více. 

ICT učivo, kterému jsem se věnoval ve svém  kurzu, se mi 

pro  konstruktivisticky pojatou výuku jeví celkem vhodné: práce se vzorci, 

funkcemi, grafy a zpracování dat v programu Microsoft Excel. Výuku s podporou 

Moodlu jsem zahájil ve fázi, kdy už žáci měli zažité základní dovednosti v Excelu, 

kupříkladu orientaci v prostředí tabulkového editoru a jeho ovládání, souřadnice 

a formátování buněk,  vkládání jednoduchých vzorců, funkcí a grafů apod. 

Návrh scénáře jsem uzavřel vytvořením tabulky s organizační a obsahovou 

strukturou kurzu. Ujasnil jsem si, co přesně si mají žáci z výuky odnést, čemu je 

chci naučit, a k učivu jsem následně vybral činnosti a Studijní materiály.  Navíc 

jsem ke každé činnosti formuloval očekávané výstupy, aby byla zajištěna zpětná 
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vazba ze strany žáků a bylo možné posoudit, zda výuka proběhla úspěšně. Více se 

o cílech svého Moodle kurzu rozepisuji v následující kapitole. 

 
 

Témata 
Co si mají žáci  

osvojit 

Činnosti žáků  

a studijní zdroje 

Očekávané 

výstupy žáků 

VZORCE 

 

Vkládání vzorců  
(adresy buněk, 

hodnota prázdné 
buňky, zadání 

mocniny) 

Kopírování vzorců 
(vyplňování řad) 

Vytváření řad čísel 

Absolutní a relativní 
odkazy (význam 

symbolu „$“)  

Anketa: Znáš Moodle? 

Úkol: Čtení vzorců 

Diskuze ke čtení 
vzorců  

Úkol: Malá násobilka 

Studijní materiál: 
Nápovědy k řešení 

problému 

Diskuze k tvorbě 
násobilky  

Anketa: První 
dojmy… 

 

Příspěvek  
do diskuze  

(práce ve dvojicích) 

Odevzdání 
souboru, příspěvek 

do diskuze  
(práce ve dvojicích) 

 

GRAFY 

 

Vkládání různých 
typů grafů  

Volba vhodného grafu 
pro znázornění dat  

 Úprava parametrů 
grafů (měřítko, 

popisky kategorií, 
popisky os) 

Formát buněk 
(procenta apod.) 

Grafická úprava  
sešitu 

 

Úkol: Tvorba grafů  
a úprava dat 

Chat: Jak na procenta? 

Projekt: Libovolný 
průzkum mezi 

spolužáky 

Databáze projektů 

Diskuze o projektové 
výuce 

Anketa: Hitparáda 
projektů 

Slovník pojmů 
z oblasti ICT 

Úkol: Bodové grafy  
v matematice  

 

Odevzdání souboru 
(práce ve dvojicích) 

 

Přidání projektu  
do Databáze, 

příspěvek  
do diskuze  

(práce ve dvojicích) 

 

 

Přidání pojmů  
do Slovníku 

Odevzdání souboru 
(práce ve dvojicích) 
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Témata 
Co si mají žáci  

osvojit 

Činnosti žáků  

a studijní zdroje 

Očekávané 

výstupy žáků 

FUNKCE 

Vkládání základních 
funkcí (i s více 

parametry) 

 

Chybové hodnoty  
ve vzorcích  
a funkcích 

 

Test: Zůstalo v hlavě 
něco z předchozích 

hodin? 

Úkol: Zaostřeno  
na funkce 

Úkol: Chybové 
hodnoty 

Diskuze k chybovým 
hodnotám 

Wiki: Chybové 
hodnoty v Excelu 

Slovník pojmů 
z oblasti ICT 

Dotazník: Jak se vám 
líbila práce v Moodlu? 

  

 

 

 

Online text  
(práce ve dvojicích) 

Odevzdání souboru  
(práce ve dvojicích) 

 

Vytvoření Wiki 
(celoskupinová práce) 

Přidání pojmů  
do Slovníku 

Tabulka 3:  Scénář Moodle kurzu určeného pro podporu prezenční výuky ICT 

 

2.1.2 Cíle Moodle kurzu 

Ještě před zahájením výuky s podporou Moodle kurzu bylo nutné si 

stanovit, k čemu přesně kurz využiji, co si budu chtít vyzkoušet a čeho chci 

dosáhnout. V  souladu s konstruktivistickými zásadami jsem si tedy položil 

několik dílčích cílů kurzu, jejichž úplné či částečné splnění by mi napomohlo 

potvrdit, že Moodle je prostředím skutečně vhodným pro konstruktivistický 

způsob vyučování ICT na střední škole. Cíle byly nakonec čtyři a zformuloval 

jsem je takto:  
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 Výrazná aktivizace žáků při jejich učení 

Prvním z mých cílů bylo aktivizovat žáky, motivovat je k aktivní účasti 

na  zadaných Úkolech, přimět je k vlastní tvořivosti a iniciativě. Tohoto jsem 

chtěl dosáhnout díky zajímavým a netradičním Úkolům, využití rozličných 

Moodle modulů, poskytnutí prostoru pro vlastní tvořivou činnost žáků, 

častým diskuzím a začlenění skupinové práce do výuky. 

 

 
Ke splnění tohoto cíle měly přispět hlavně tyto činnosti: 

 

Úkol: Čtení vzorců zajímavý Úkol s možností volby řešení 

Úkol: Malá násobilka problémová úloha, hledání a vytváření vlastního 
řešení s využitím dvou nápovědných úloh  

Úkol: Tvorba grafů  
a úprava dat 

zajímavý Úkol,  
prostor pro vlastní tvořivou činnost 

Projekt: Libovolný 
průzkum mezi 

spolužáky 

projektová úloha, zahrnuje také Anketu, práci 
s Databází a diskuzi, velký prostor pro vlastní 

nápady, tvořivost a iniciativu, zapojení celé  třídy   

Úkol: Zaostřeno  
na funkce zajímavý Úkol s možností volby řešení 

Úkol: Chybové hodnoty problémová úloha, hledání řešení s využitím diskuze 

Všechny Diskuze  
a Ankety 

 diskuze jsou vedené s cílem aktivizovat a zapojit  
žáky, někdy jsou příspěvky vyžadovány  

Tabulka 4:  Konkrétní činnosti zaměřené na aktivizaci žáků 
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 Aktivní proces konstruování poznání žáků  

Druhým cílem mého Moodle kurzu bylo umožnit aktivní budování nových 

znalostí žáků, tedy upřednostnit ve výuce situace vyžadující aktivní činnost 

před předáváním hotových informací. Dosažení tohoto cíle jsem si sliboval 

především od velkého množství Úkolů, které byly formulovány jako problém 

vyžadující řešení, dále od činností, ve kterých žáci tvořili něco pro spolužáky 

(Slovník, Wiki, projekt aj.), a také od časté  spolupráce, komunikace a dialogu 

žáků. Do některých Úkolů jsem zahrnul žákům dosud neznámé prvky učiva 

ICT (např. absolutní a relativní odkazy) a takto získané prvotní zkušenosti 

žáků jsem následně rozvíjel v diskuzích či jiných činnostech. Ve svém kurzu 

jsem záměrně vynechal jakékoli Studijní materiály určené k přímé transmisi 

poznatků, a tak pokud po měsíční výuce s podporou Moodlu došlo 

k nějakému posunu ve znalostech žáků, pak bylo možné tvrdit, že nové 

znalosti jsou skutečně výsledkem aktivního poznávání. 

 

 
Ke splnění tohoto cíle měly přispět hlavně tyto činnosti: 

 

Úkol: Čtení vzorců Úkol obsahuje pro žáky nové prvky z učiva o Excelu: 
mocnina, prázdná buňka ve vzorcích 

Úkol: Malá násobilka problémová úloha, obsahuje pro žáky nové prvky 
z učiva o Excelu: absolutní a relativní odkazy 

Slovník pojmů  
z oblasti ICT 

kolektivní dílo všech žáků,  tvorba položek Slovníku  
i pro spolužáky, postupné zpřesňování položek  

na základě komentářů a hodnocení 

Úkol: Chybové  
hodnoty 

problémová úloha, navazuje na předchozí zkušenosti 
žáků s chybovými hodnotami a dále je rozvíjí  

v řízené diskuzi  

Wiki: Chybové  
hodnoty v Excelu 

kolektivní dílo všech žáků,  každá skupina připravuje 
část dokumentu pro spolužáky 

Tabulka 5:  Konkrétní činnosti zaměřené na aktivní konstrukci poznání žáků 
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 Povzbuzení vnitřní motivace žáků k aktivnímu poznávání 

Třetím z  cílů mého Moodle kurzu bylo povzbudit přirozenou cestou zájem 

žáků o ICT učivo, zvýšit  jejich vlastní motivaci a na straně druhé omezit vnější 

motivaci ze strany učitele ve formě pobídek, trestů a hodnocení. Dostatečná 

vnitřní motivace je nezbytným předpokladem k aktivní a tvůrčí činnosti žáků. 

Splnění tohoto cíle jsem chtěl dosáhnout prostřednictvím Úkolů, které byly 

nějak spojené se „skutečným“ životem: buď žáci řešili přímo nějaký problém 

z reality  (např. úprava dat pro publikování v tisku), nebo byl Úkol zajímavý a 

neobvyklý, to když praktické využití nabytých znalostí nebylo žákům úplně 

zřejmé (např. Úkol: Chybové hodnoty). Zvýšení vnitřní motivace mohlo 

napomoci  také časté zařazování skupinové práce, prostor pro tvůrčí činnost a 

iniciativu žáků a v neposlední řadě také samotné prostředí Moodle, u kterého 

lze ocenit přehlednost, jednoduchost ovládání i grafické zpracování.  

 

 
Ke splnění tohoto cíle měly přispět hlavně tyto činnosti: 

 

Úkol: Tvorba grafů  
a úprava dat 

zajímavý Úkol z praxe: příprava dat pro publikování 
v tisku, prostor pro vlastní tvořivou činnost 

Projekt: Libovolný 
průzkum mezi 

spolužáky 

projektová úloha z praxe: provedení  průzkumu 
včetně zpracování výsledků v Excelu, prostor  

pro vlastní nápady, tvořivost a iniciativu, pestré 
využití modulů Moodlu - publikování projektu 
v Databázi, volba o nejlepší projekt v Anketě a 
diskuze o projektové výuce  (Diskuzní fórum) 

Test: Zůstalo v hlavě 
něco z předchozích 

hodin? 

opakovací Test, žáci si prověří úroveň svých znalostí, 
výsledky Testu (dobré i ty špatné) mají na žáky 

motivující vliv 

Slovník pojmů  
z oblasti ICT 

kolektivní dílo všech žáků, vkládání pojmů se kterými 
se žáci setkávají při běžném používání  PC   

(zejména z oblasti internetu) 

Všechny Ankety hlasování a sledování výsledků má motivující vliv 

Tabulka 6:  Konkrétní činnosti zaměřené na povzbuzení vnitřní motivace žáků 



 

 57

 Podpora sociální interakce všech účastníků kurzu při učení 

Poslední cíl mého kurzu se týkal sociální interakce. Chtěl jsem, aby při výuce 

s podporou Moodlu docházelo k časté sociální interakci mezi jednotlivými 

žáky i mezi žáky a učitelem. Splnit tento cíl jsem zamýšlel pomocí časté 

skupinové práce, zařazování činností, do kterých se zapojilo více žáků (projekt, 

Slovník aj.), a frekventovaném využití komunikačních nástrojů Moodlu  

(fóra, zprávy, komentáře aj.). 

 

 
Ke splnění tohoto cíle měly přispět hlavně tyto činnosti: 

 

Projekt: Libovolný 
průzkum mezi 

spolužáky 

skupinová práce: nutná spolupráce a rozdělení 
činností, komunikace se všemi spolužáky 

Slovník pojmů  
z oblasti ICT 

společná práce celého třídního kolektivu: při vkládání 
nových pojmů do Slovníku nutná spolupráce všech, 

rozdělení pojmů mezi žáky 

Wiki: Chybové  
hodnoty v Excelu 

společná práce celého třídního kolektivu: nutná  
spolupráce všech na tvorbě Wiki 

Všechny Diskuze 

v diskuzích je kladen důraz na včasné odpovídání  
a přesné vyjadřování, v některých případech jsou 
příspěvky do diskuzí vyžadovány, aby se zapojili 

skutečně všichni žáci 

Tabulka 7:  Konkrétní činnosti vedoucí k časté sociální interakci žáků 
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V závěru této kapitoly se zmíním ještě krátce o tvorbě svého kurzu a jeho 

sestavení z jednotlivých modulů. Vycházel jsem z poznatků o modulech 

zmíněných v teoretické části mé práce, i tak ale některé „konstruktivistické“ 

moduly v mém kurzu chybí. Všechny je nebylo možné využít, ať už vzhledem 

k celkově krátké době výuky v průběhu mé pedagogické praxe (jeden měsíc), nebo 

z  důvodu, že se mi do mého Moodle kurzu prostě nehodily. Některé moduly by 

v probíraném  ICT učivu totiž jen stěží nalezly uplatnění (např. Přednáška).  

Do svého kurzu jsem vybral takové moduly,  o kterých jsem se domníval, 

že mi v co největší míře napomohou splnit stanovené cíle kurzu. Samozřejmě, 

některé moduly by bylo možné nahradit jinými, poměry jednotlivých činností 

v celkové náplni kurzu by mohly být rozdílné, a dokonce by šlo vytvořit celý 

konstruktivisticky pojatý kurz z  úplně jiných modulů, než jsem použil já. 

Netvrdím, že mnou vytvořený kurz je jediný správný, je to jen výsledek jednoho 

z možných přístupů, jak sestavit konstruktivisticky pojatý kurz na vybrané téma.  

2.1.3 Průběh výuky ICT s podporou Moodle kurzu 

Už jsem uvedl, že výuka s podporou mého Moodle kurzu, vytvořeného 

na  základě předchozího scénáře, trvala na jednom pražském gymnáziu přesně 

jeden měsíc. Vyučoval jsem ve dvou nezávislých a oddělených skupinách, a to 

v každé skupině vždy dvě hodiny informatiky týdně. Skupiny o sobě navzájem 

nevěděly a veškeré vypracované činnosti v jedné skupině zůstaly pro druhou 

skupinu skryté. Dle mého scénáře výuky jsem každému tématu (vzorce, grafy, 

funkce) věnoval zhruba jednu dvouhodinu informatiky, čili v časovém rozvržení 

vycházelo jedno téma na týden. Poslední vyučovací hodinu jsem věnoval získání 

zpětné vazby od žáků formou Dotazníku a rozhovoru. 

I když jsem z pozice studenta měl s Moodle kurzy již předchozí zkušenosti 

z Pedagogické fakulty a věděl jsem zhruba, jak se takový kurz vytváří i spravuje, 

došlo přesto zpočátku v mém kurzu k několika zádrhelům (např. nebylo možné 

odpovídat v  Diskuzních fórech). Po odstranění těchto počátečních nedostatků 

však již výuka s podporou Moodlu probíhala plynule a dle plánu.  
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Průběh výuky jsem částečně přizpůsoboval potřebám a možnostem žáků,  

i proto mě zajímalo, jaká je úroveň jejich znalostí a dovedností v práci s počítačem, 

přeci jen pro úspěšné zvládnutí Moodlu a všech jeho činností je nezbytné určité 

základní ICT znalosti mít. Až na jednu výjimku se všech osmadvacet účastníků 

kurzu řadilo mezi průměrně zdatné uživatele počítače, s používáním Moodlu 

žádné větší potíže neměli, hned v první hodině si úspěšně poradili s vytvořením 

uživatelského účtu a stejně tak dobře zvládali veškeré činnosti jim uložené  

(např. hlasování v Anketě, diskutovaní ve fórech, odevzdání Úkolů). A to jsem 

záměrně vynechal jakoukoli úvodní instruktáž, jak Moodle používat, vše co se 

týkalo prostředí a jeho ovládání, se žáci učili „za pochodu“. Moodlu jako 

takovému jsem se výuce věnoval maximálně deset minut celkově. 

Na druhou stranu mě u žáků překvapilo, že jejich znalosti práce v Excelu 

byly velice chabé. V mnoha případech žáci neznali ani úplné základy jako  

např. vkládání jednoduchých vzorců, funkcí, grafickou úpravu listu, i proto jsme 

toho ve výuce stihli méně, než jsem původně zamýšlel.  Důvody této nízké úrovně 

znalostí jsem připisoval hlavně nedostatečně kvalitní výuce ICT na základních 

školách a humanitnímu zaměření gymnázia, z čehož vyplývalo, že mezi žáky 

výrazně převažovaly dívky s menším zapálením pro informatiku jako takovou.   

Co se týká předchozích zkušeností žáků s Moodlem, podle odpovědí 

v úvodní Anketě mého kurzu bylo toto výukové prostředí pro většinu žáků 

velkou neznámou. Z obou skupin odpovědělo celkem 86% žáků, že o něm 

doposud nikdy neslyšelo, a jen tři žáci někdy předtím pracovali v nějakém  

Moodle kurzu. 

Zajímavé bylo sledovat na začátku, jak žáci přijmou Moodle a pro ně 

poněkud nezvyklou výuku s pomocí tohoto virtuálního prostředí. V úvodní 

hodině ICT s podporou Moodlu byly reakce žáků  v obou skupinách převážně 

nedůvěřivé a žáci k  Moodlu přistupovali s despektem, svědčí o tom výsledky 

Ankety, kterou jsem do kurzu zařadil s cílem zjistit první dojmy žáků. Pouze 23% 

žáků hodnotilo v Anketě kladně úvodní hodinu strávenou ve společnosti Moodlu. 

Většina účastníků kurzu (77%) už tak spokojená nebyla, což se odrazilo 
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v hodnocení proběhlé vyučovací hodiny jako průměrné a jen málo zábavné. 

Extrémní hodnocení se nevyskytla, žádný ze žáků nebyl bezvýhradně nadšen, ani 

naprosto nespokojen. 

Ke kladům svého kurzu a výuky řadím, že postoj žáků k vyučování 

s podporou Moodlu a k samotnému prostředí Moodle se během měsíce proměnil. 

V závěrečném Dotazníku hodnotilo prostředí Moodle kladně 58,8% žáků  

a na pětistupňové školní škále obdržel Moodle průměrnou známku 2,41,   

což považuji vzhledem k počáteční nedůvěře za pěkný výsledek.  

Navíc na otázku, zda žáky bavilo v prostředí Moodle pracovat, žádný 

z nich neodpověděl negativně, a vyučování s podporou Moodlu by na úkor 

„klasické“ výuky preferovalo 47%  ze všech účastníků kurzu. Zde soudím, že by 

se dosáhlo ještě příznivějšího výsledku, pokud by vyučování ICT s pomocí 

Moodlu bylo soustavnější, trvalo déle (např. půlrok, rok), a žáci by si na prostředí 

lépe zvykli a objevili  jeho plné možnosti. Pouze 6% žáků by prosazovalo výuku 

zcela bez Moodlu, na kterou byli navyklí  z dřívějška. 

2.1.4 Vyhodnocení výuky ICT s podporou Moodle kurzu 

V této závěrečné kapitole se zaměřím na zhodnocení, nakolik se mi 

podařilo splnit čtyři stanovené cíle mého kurzu v  rámci měsíční výuky ICT 

s podporou Moodlu na gymnáziu. Při ověřování, zda bylo cílů skutečně dosaženo, 

jsem vycházel zejména ze svých pozorování v průběhu jednotlivých vyučovacích 

hodin, z analýzy aktivity žáků v kurzu, z výsledků Testu, z interview s některými  

žáky,  a konečně z odpovědí žáků v závěrečném Dotazníku.  

2.1.4.1 Výrazná aktivizace žáků při jejich učení 

Být aktivní, vymýšlet, zkoumat, objevovat, experimentovat, tvořit, 

navrhovat, ptát se - všechny tyto činnosti a řadu dalších lze považovat 

za  poznávací znamení dostatečné aktivizace žáků.  Výrazná aktivizace žáků je 

jedním z pilířů konstruktivisticky pojaté výuky. 
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Do Moodle kurzu jsem zařadil několik činností (hlavně Úkolů), od kterých 

jsem si sliboval výraznější aktivizaci žáků, a většina z nich svou aktivizační úlohu 

splnila. Jak však vyplynulo z mého pozorování, rozhodně ne všechny stejně, 

některé méně, jiné více. V některých případech, u činností Úkol: Malá násobilka  

a Úkol: Zaostřeno na funkce , došlo k opačnému efektu, k rozčarování a 

netečnosti žáků, zejména z důvodu zdánlivě vysoké obtížnosti obou zadaných 

Úkolů. Zatímco první skupina žáků vzala Úkol: Malá násobilka  jako výzvu, jako 

problém, který podněcoval jejich zvědavost, a po poměrně strastiplné cestě se jim 

podařilo dojít k řešení, ve skupině druhé došlo k rezignaci a k uspokojení se 

s částečným řešením. Až na výjimky se ale žáci stavěli k zadaným činnostem 

aktivně a nebylo třeba je nijak zvlášť do činností nutit, což jsem pokládal za dobré 

znamení.  

Přesto, jak vyplynulo ze závěrečného Dotazníku, z pohledu většiny žáků 

(82%) se vypracovávání a odevzdávání Úkolů neřadilo mezi oblíbené činnosti 

v kurzu a preferovány byly aktivity jiné, jako vyplňování Anket, Testů, tvorba 

Slovníku apod. To jsem považoval vzhledem k  aktivizačním záměrům 

jednotlivých Úkolů za neúspěch a usoudil jsem, že Úkoly byly pro žáky málo 

přitažlivé. Potvrdili to i sami žáci, dle jejich odpovědí v závěrečném Dotazníku jim 

Úkoly přišly pouze trochu zajímavé, moc je nenadchly či byly přímo nezajímavé. 

Nikdo ze žáků však zadávané Úkoly nehodnotil přímo jako naprosto nudné, takže 

se domnívám, že všem zadaným Úkolům se podařilo přinejmenším podnítit 

zvědavost žáků. 

Z pohledu aktivizace považuji za nejúspěšnější Projekt:  Libovolný 

průzkum mezi spolužáky, který byl úlohou z praxe, vyžadoval jak vlastní 

iniciativní a tvůrčí činnost žáků, tak skupinovou práci, a využíval rovnou několik 

různých modulů (Úkol, Databáze, Anketa, Diskuzní fórum). Ze všech činností 

vzbudil projekt největší zájem žáků, což potvrzují i výsledky závěrečného 

Dotazníku, kde velká část žáků (41,2%) vyzdvihla projekt jako Úkol, který se jim 

líbil a bavil je nejvíc. O úspěchu projektu svědčí také to, že modul Databáze, 

prostřednictvím kterého byly publikovány výsledné projekty žáků, a kde si je bylo 
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možné prohlížet, dosáhl ze všech modulů kurzu druhého nejvyššího počtu 

zobrazení - 249.  

Lepší návštěvnosti účastníků dosáhlo pouze Fórum: Chceš-li  něco říct, 

udělej to tady, kde probíhaly veškeré diskuze v rámci Moodle kurzu. Časté 

zařazování diskuzí bylo jedním ze způsobů, jak žáky ve větší míře aktivizovat a 

zapojit do dění v kurzu. Když jsem příspěvky do Diskuzních fór vyžadoval  

(např. v podobě prezentace výsledků či zpětné vazby k Úkolu), sám jsem se 

do diskuzí zapojoval a udržoval žáky v aktivitě, pak byly diskuze celkem živé a 

žáci přispívali poměrně často. Pokud však příspěvky byly nepovinné a náplň 

diskuze záležela víceméně jen na žácích (např. diskuze k nějakému problému 

v řešeném Úkolu), pak se diskutování neuchytilo a žáci dávali přednost osobní 

komunikaci, hlavně při práci ve dvojicích. Dle výsledků závěrečného Dotazníku 

mě překvapilo, že nejméně oblíbenou činností žáků bylo právě přispívání 

do  diskuzí!  

Svou aktivizační úlohu splnila Diskuzní fóra v kurzu tedy jen částečně, 

sliboval jsem si od nich ještě větší zapojení žáků do diskuzí, přesto bezesporu měla 

na výraznější aktivizaci svůj podíl: alespoň jeden příspěvek do fóra přidalo 

23  účastníků kurzu z celkového počtu 28 a nejméně pětkrát přispělo do diskuzí 

39%  žáků. 

Pro aktivizaci žáků mělo také význam časté zařazování skupinové práce. 

Pokud jsem nějaký Úkol zadal do dvojic, při jeho řešení jsem pozoroval několik 

pozitivních jevů: žáci pracující ve dvojicích se soustředili na úlohu, byli vytrvalí  

a nenechali se při nezdarech ihned odradit, projevovali ochotu a odvahu 

experimentovat, sdělovali si vzájemně své nápady či zkušenosti a podíleli se 

společně na příspěvcích do Diskuzních fór. Zapojení skupinové práce díky těmto 

kladům splnilo mé očekávání a domnívám se, že zde byl přínos k aktivizaci žáků 

skutečně patrný. 

Stanoveného cíle - ve větší míře aktivizovat žáky - se podařilo díky výše 

zmíněným činnostem dosáhnout, ne však stoprocentně. Ke  skutečně výrazné 
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aktivizaci chybělo více Úkolů, které by žáky opravdu zaujaly a byly impulsem  

k jejich aktivní činnosti.  

2.1.4.2 Aktivní proces konstruování poznání žáků 

Konstruktivistické teorie tvrdí, že aktivní činnost je základem poznání a že 

kvalitní znalosti nemohou být získány výhradně pasivní způsobem. Jak poznáme, 

že skutečně dochází k  aktivnímu konstruování znalostí žáků? Zjednodušeně 

řečeno: pokud se žáci něco naučí vlastní tvořivou činností, při interakci se svým 

okolím, a ne jenom nasloucháním, čtením či jiným pasivním způsobem, pak 

můžeme jejich čerstvě nabyté  znalosti považovat za výsledek aktivního 

konstruování poznatků.  

Od několika činností, které jsem zařadil do svého Moodle kurzu, jsem 

očekával, že značně napomohou aktivnímu konstruování poznání žáků. Kromě 

toho jsem ze svého kurzu vyloučil všechny Studijní materiály, které by nabízely již 

hotové poznatky a podporovaly jejich přímou transmisi, čímž jsem si zajistil, že 

veškeré získané poznání bude plynout  z činností, do kterých se žáci aktivně 

zapojí. Chybějící Studijní materiály jsem záměrně nenahrazoval mluveným 

slovem a výkladem, usiloval jsem o to, aby toho žáci opravdu co nejvíce objevili 

vlastními silami. Všechno, co se tedy žáci v měsíční výuce ICT naučili, bylo 

výsledkem vypracovávání Úkolů, přispívání do Diskuzních fór, tvorby  Slovníku, 

a nikoli studia materiálů. 

Nejúspěšnější ze všech činností, které přispěly k aktivnímu konstruování 

poznání žáků, byla překvapivě tvorba Slovníku. Slovník pojmů ze  světa 

informačních technologií poněkud vybočoval svou náplní, využít Slovníku 

ke vkládání pojmů z oblasti Excelu mi nepřišlo úplně vhodné, a tak jsem jeho 

náplň zaměřil jiným směrem – na pojmy týkající se internetu, netikety a síťové 

bezpečnosti, se kterými se žáci setkávají při běžné uživatelské práci s počítačem. 

Bylo zajímavé sledovat, jak se žáci popasují s vyhledáním informací na internetu, 

jak z množství informací dokážou vybrat jen to podstatné a přidat skutečně 

stručnou a výstižnou položku do Slovníku. Některé ze zadaných pojmů  
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(např. spam, virus) již žáci znali z vlastní praxe. Mým cílem při tvorbě Slovníku 

bylo upřesnit předchozí, leckdy chybné představy žáků o pojmu, a to zejména 

díky mým komentářům a hodnocením. Komentovat a hodnotit položky Slovníku 

mohli také sami žáci, ale přestože jsem je k tomu přímo vyzýval, činili to jen 

výjimečně. 

To, že Slovník měl svůj význam pro aktivní konstruování poznání, se mi 

potvrdilo díky krátkému Testu zaměřenému na prověření znalostí právě těch 

pojmů, které žáci přidávali do Slovníku. Test: Zůstalo v hlavě něco 

z předchozích hodin?  jsem  zadal týden po přidání položek do Slovníku a žáci se 

na něj nikterak nepřipravovali. Výsledky Testu považuji za vynikající úspěch, 

v odpovědích se chyby objevovaly opravdu zřídka a průměrný bodový zisk žáků 

v Testu dosáhl hodnoty  8,4  (maximum bylo 10 bodů, minimum 0). K pozitivům 

Slovníku dále řadím jeho oblíbenost, zhruba čtvrtina žáků v  závěrečném 

Dotazníku uvedla, že tvorba Slovníku byla jejich vůbec nejoblíbenější činností 

v Moodlu! Pro 17,7% žáků byly nejzábavnější právě ty Úkoly, věnované 

doplňování Slovníku - Společný úkol: Doplňujeme slovník  a Společný úkol: 

Rozšiřujeme náš slovník o nové pojmy . 

Do svého Moodle kurzu jsem zařadil i několik Úkolů, které měly také 

podpořit aktivní konstruování poznání žáků, např. Úkol: Malá násobilka , Úkol: 

Chybové hodnoty . Jednalo se hlavně o Úkoly, které před žáky stavěly nějaký 

problém vyžadující řešení. Snažil jsem se, aby Úkoly byly pro žáky zajímavé a aby 

se při jejich řešení střetávali s jim dosud neznámými prvky z učiva Excelu. 

Od  toho jsem si sliboval zvýšenou aktivitu a objevnou, experimentální a tvůrčí 

činnost žáků. Že tento nezvyklý způsob prezentování nových poznatků  může 

slavit úspěchy,  jsem se přesvědčil kupříkladu v případě absolutních a relativních 

odkazů. V úloze Úkol: Malá násobilka  bylo třeba k plnohodnotnému řešení 

odhalit funkci symbolu $ ve vzorcích. Zhruba polovině žáků se to na základě 

dostupných nápověd skutečně podařilo a Úkol dobře vyřešili. Když jsem se týden 

poté ptal v Testu na význam symbolu $ ve vzorcích, všichni žáci odpověděli 

správně! Navíc jsem si všiml, že někteří žáci sami absolutních odkazů úspěšně 
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využili při řešení dalších Úkolů (Úkol: Bodové grafy v matematice ), což 

považuji za úspěch a potvrzení, že se povedlo poznatky žáků o absolutních a 

relativních odkazech opravdu aktivně zkonstruovat!  

Obdobně se mi dařilo utvářet poznání žáků i v ostatních tématech učiva 

Excelu, ať už se jednalo o kopírování vzorců, význam symbolu ^ ve vzorcích, 

vkládání funkcí, vkládání a úpravu rozličných grafů, chybové hodnoty. Ne vždy 

však byl výsledek stoprocentní a poznatky žáků skutečně kvalitní (např. úpravy 

grafu - měřítko, popisky kategorií; chybové hodnoty), což se projevilo 

v navazujících Úkolech, které vyžadovaly aplikaci nabytých poznatků. Mezery 

ve  vědomostech žáků jsem doplňoval individuálními konzultacemi v průběhu 

výuky nebo prostřednictvím diskuzí, pokud to bylo možné.  

Kromě viditelných pokroků ve znalostech žáků mi potvrdil i závěrečný 

Dotazník, že Úkoly zařazené v Moodle kurzu skutečně napomohly aktivnímu 

konstruování poznání.  Drtivá většina žáků - 94% - měla po zakončení měsíční 

výuky pocit, že se díky vypracovaným Úkolům něco naučila, a v odpovědích žáci 

oceňovali např. praktická cvičení či osvojení praktických dovedností. Dále někteří 

uvedli, že přímo v Excelu se naučili lépe používat vzorce, porozuměli vzorcům  

i grafům, pochopili, jak se vkládají funkce apod.  

I přijetí konstruktivisticky pojaté výuky ze strany žáků bylo vstřícné. 

Na otázku, zda jim vyhovoval objevný styl výuky, kdy víceméně na všechno 

museli přijít svou aktivní činností, jich  76% odpovědělo, že spíše ano. Objevily se 

však i hlasy tento způsob vyučování zcela zavrhující a pro 41% účastníků kurzu 

bylo řešení Úkolů obtížnější, protože jim scházel výklad učitele, který by jim 

napomohl. Zde se domnívám, že se jedná hlavně o věc zvyku, pro žáky navyklé  

ze základní školy informace pouze pasivně vstřebávat může být přechod 

na  konstruktivistický styl výuky poměrně namáhavý. 

Na základě všech uvedených zjištění se domnívám, že  i druhý cíl mého 

Moodle kurzu byl úspěšně splněn a že skutečně došlo ke konstrukci poznání žáků 

plynoucí z jejich aktivní činnosti.   
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2.1.4.3 Povzbuzení vnitřní motivace žáků k aktivnímu poznávání 

 
Posilování vlastní motivace žáků je důležitým aspektem konstruktivisticky 

pojaté výuky. Dostatečná vnitřní motivace je nezbytným hybatelem aktivní a 

tvůrčí činnosti žáků a pozitivně ovlivňuje jejich postoj k vlastnímu učení. Pokud 

žáky bude výuka opravdu bavit, pak budou mít zájem rozvíjet své vlastní 

vzdělání, budou se chtít učit kvůli sobě, nikoli kvůli osobě učitele či známkám.  

Splnění tohoto cíle - povzbuzení vnitřní motivace žáků - jsem si sliboval 

od kombinace prakticky zaměřených Úkolů, skupinového vyučování a stálé práce 

žáků v prostředí Moodle s využitím pestré škály modulů.  

To, že použití Moodlu pro podporu vyučování ICT může mít samo o sobě 

pozitivní vliv na motivaci žáků, se mi potvrdilo hned v prvním týdnu po zahájení 

výuky. Ačkoliv jsem v úvodní hodině žákům nezadal žádný domácí úkol, zhruba 

čtvrtina z nich se během týdne do našeho Moodle kurzu přihlásila doma, 

prohlíželi si znovu některé Úkoly, upravovali své odpovědi v Diskuzních fórech či 

dokonce do diskuzí přidávali nové příspěvky. Totéž následovalo o měsíc později, 

kdy se po oficiálním ukončení výuky s podporou Moodlu někteří žáci do kurzu 

opakovaně vraceli. O oblibě prostředí  svědčí i odpovědi žáků v závěrečném 

Dotazníku, kde 41,2% žáků prohlásilo, že je škoda, že výuka s Moodlem netrvala 

déle, a rovných 53% účastníků kurzu vyučování s Moodlem celkem bavilo. Jako 

klady prostředí žáci jmenovali např.: zajímavý způsob výuky; dobrý prostředek 

na oživení výučování; nemusíme si psát do sešitů, neboť máme tuto stránku. 

Mezi důvody, proč Moodle pozitivně ovlivňoval vlastní motivaci žáků, 

řadím pestré využití rozličných modulů v mém kurzu. Kdykoli se žáci v rámci 

kurzu setkali s jim dosud neznámým modulem (Slovník, Databáze, Test apod.), 

cítil jsem, že jejich zájem prudce vzrostl. Žáci se posléze s ochotou a zaujetím 

pouštěli do činnosti, která následovala, ať už se jednalo o vkládání pojmů 

do  Slovníku, přidávání projektů do Databáze či vyplňování Testu. Podobně 

příznivý účinek na  motivaci žáků mělo občasné zařazování patrně 
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nejoblíbenějšího modulu vůbec, a to Ankety. Anketa vždy vzbudila pozornost a 

nikdy se nestalo, že by nějaký žák zapomněl v Anketě hlasovat, ač jsem to nikterak 

cíleně nekontroval. Navíc se žáci pravidelně do Anket vraceli, aby viděli, jak se 

vyvíjejí průběžné výsledky hlasování, o čemž svědčí vysoké počty zobrazení 

(vždy okolo sta) každého modulu Anketa. Značnou popularitu Anket potvrdil  

i závěrečný Dotazník, kde 41% žáků uvedlo, že ze všech činností v Moodlu je 

nejvíc bavilo právě vyplňování Anket. 

Povzbuzení vlastní motivace žáků jsem si sliboval rovněž od některých 

Úkolů, z nich stojí za zmínku hlavně Úkol: Tvorba grafů a úprava dat , Projekt:  

Libovolný  průzkum mezi spolužáky  či Společný úkol: Doplňujeme slovník.  

Na základě pozorování práce a reakcí žáků přímo ve vyučovacích hodinách si 

troufám tvrdit, že tyto Úkoly svou úlohu splnily navýsost dobře. Především, 

žádný z Úkolů žáci nezavrhovali ani nebojkotovali, celkově jsem se setkal 

s minimem odmítavých reakcí a přijetím veskrze příznivým. Žáci pracovali se 

zájmem, dávali si záležet na vypracování jednotlivých Úkolů a svá řešení 

odevzdávali včas, nestalo se, že by někdo svůj vypracovaný Úkol neodevzdal. 

Za Úkol, který žáky motivoval v největší míře, považuji Projekt:  

Libovolný  průzkum mezi spolužáky, o kterém jsem se již podrobněji zmínil 

v kapitole 2.1.4.1. Projekt zaujal až na pár výjimek všechny žáky, ti ho 

v závěrečném Dotazníku vybrali jako Úkol, který byl pro ně nejzábavnější. Mezi 

odpověďmi žáků se objevilo i několik názorů, že ve vyučování by se mělo 

objevovat daleko více takovýchto projektů.  

Ale i jiné Úkoly „slavily úspěchy“ a v mnoha případech vzbudily větší 

zájem, než jsem čekal, kupříkladu Úkol: Chybové hodnoty, ve kterém žáci 

samostatně objevovali příčinu vybraných chybových hlášení v Excelu. Žáci byli 

Úkolem viditelně zaujati, radili se ve dvojicích i se spolužáky, hledali v nápovědě 

Excelu, experimentovali, či se zapojili do nápovědné diskuze. Věnoval jsem Úkolu 

celých 25 minut, ale aktivita žáků ani po této době neochabovala. 
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Na druhou stranu, ne všechno se povedlo stoprocentně. Některé z Úkolů 

očekávaný zájem nevzbudily, a to zejména ty, které nevycházely přímo z praxe  

a jejichž spojitost s každodenním životem nebyla na první pohled zřejmá  

(např.  Úkol: Malá násobilka, Úkol: Bodové grafy v  matematice). Ani prostor 

pro kreativní činnost a iniciativu nebyl zárukou dostatečné motivace žáků, někdy 

pohodlnost a nedostatek nápadů přebily chuť zkusit  něco nového, něco vytvořit.  

Svůj podíl na posílení motivace žáků měla také častá skupinová práce. Žáci  

viditelně rádi pracovali ve dvojicích, což mi potvrdil i závěrečný Dotazník, kde 

53% účastníků kurzu uvedlo, že by veškeré Úkoly vypracovávali nejraději jen 

ve dvojicích. Když jsem se ptal žáků na důvody, proč by preferovali výuku 

s podporou Moodlu, ve svých odpovědích zmínili práci ve dvojicích hned 

několikrát. 

Co se týče třetího cíle mého Moodle kurzu, tak se domnívám, že povzbudit 

vlastní motivaci žáků se skutečně podařilo. Obzvláště hodnotím pozitivně přínos 

samotného prostředí Moodle, které žáky motivovalo k zapojení se do jednotlivých 

činností kurzu.  

2.1.4.4 Podpora sociální interakce všech účastníků kurzu  

při učení  

Teorie sociálního konstruktivismu se opírá o myšlenku,  že vědomosti 

jedince jsou konstruovány sociálně při interakci s okolím, sociální skupinou. Učení 

je obzvláště efektivní, pokud poznáváme společně s ostatními, vytváříme něco 

pro druhé, nebo něco druhým vysvětlujeme. Díky sociální interakci navíc 

posilujeme svou schopnost řešit praktické problémy běžného života.  

Splnit poslední cíl mého kurzu, tedy podpořit sociální interakci mezi žáky a 

mezi žáky a učitelem, jsem zamýšlel hlavně prostřednictvím časté skupinové 

výuky.  Naprostá většina Úkolů v mém kurzu byla určena pro práci ve dvojicích,  

a tak ve vyučovacích hodinách skupinová činnost žáků převažovala nad  činností 

individuální. Jak už jsem zmínil v kapitolách předchozích, práce ve dvojicích se 
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těšila velké oblibě žáků a plynulo z ní mnoho příznivých jevů, jako větší 

koncentrace a nasazení, vytrvalost, sdílení nápadů, vzájemná inspirace a ochota 

experimentovat.  

V úvodní hodině jsem dal žákům na výběr, zdali si chtějí utvořit dvojice 

po  svém, nebo zda o jejich složení má rozhodnout los. Žáci zvolili první možnost, 

a tak pro mě bylo zajímavé sledovat, jakým způsobem se páry vytvoří. Dle 

odpovědí v závěrečném Dotazníku si 35% žáků vybralo do dvojice kamaráda, 

vedle kterého v tu chvíli seděli v lavici, a dalších 41% žáků uvedlo, že utvořili 

dvojici s jedním z kamarádů, ačkoli zrovna vedle něj neseděli. Rozhodující při 

tvorbě skupin byly tedy přátelské vztahy, žádný ze žáků neřídil svůj výběr podle 

kvalit svého partnera v informatice či na základě jiných kritérií. Z jisté rozpačitosti 

při utváření dvojic bylo znát, že žáci na podobné situace ve vyučování nejsou 

příliš zvyklí, přesto se domnívám, že skupinová práce přispěla, byť málem, 

ke  zlepšení mezilidských vztahů v  třídním kolektivu. Jedna žákyně, velmi 

uzavřená a sedící v lavici sama, se překvapivě  aktivně zapojila do práce ve dvojici 

s jednou ze spolužaček a po počátečním ostychu se začala bez zábran projevovat  

i v prostředí Moodlu, kde často přispívala do diskuzí, upravovala své položky 

ve  Slovníku apod.  

Při práci ve dvojicích jsem sledoval také, jakým způsobem žáci 

spolupracují. Zda každý z nich pracuje individuálně a pak svá řešení dají 

dohromady, nebo zda pracují od začátku do konce jen společně, nebo zda si práci 

nějak systematicky rozdělují. Odpovědi účastníků kurzu v závěrečném Dotazníku 

ukázaly, že ani jedna z možných variant spolupráce nebyla dominantní: 30% žáků 

uvedlo, že si práci systematicky rozdělovali a každý vypracoval část Úkolu;  

35% žáků si sice práci rozdělovalo, ale jen nahodile a bez systému, a dalších  

30% žáků uvedlo, že ve dvojici pracovali víceméně pořád spolu. Ačkoliv každá 

dvojice spolupracovala trochu jinak, na výsledné kvalitě výstupů se různé 

způsoby spolupráce nikterak výrazněji neprojevily.  

Za úspěch považuji, že sami žáci si uvědomovali pozitivní přínos 

skupinové práce k svému vlastnímu učení, na otázku jestli si myslí, že se toho 
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ve  dvou naučili více než kdyby pracovali sami, jich 53% odpovědělo ano. Tento 

svůj názor  zdůvodňovali nejčastěji slovy „víc hlav víc ví“. 

Do svého kurzu jsem zařadil také několik činností, od kterých jsem si 

sliboval zapojení, vzájemnou komunikaci a kooperaci celého kolektivu žáků. 

Jedním z nich bylo společné dílo všech účastníků kurzu, a to tvorba Slovníku. 

Úkoly zaměřené na rozšiřování Slovníku o nové pojmy (Společný úkol: 

Doplňujeme slovník a  Společný úkol: Rozšiřujeme náš slovník o nové 

pojmy) jsem záměrně pojal velmi volně. Pouze jsem žákům představil několik 

pojmů, které jsem chtěl do Slovníku přidat, a zbytek už jsem nechal na nich. Jakým 

způsobem si pojmy mezi sebou rozdělí, jak je budou přidávat do Slovníku, a kdo 

který pojem vloží, to záleželo jen na dohodě celé skupiny. Ale vyžadoval jsem, aby 

po uplynutí času vyhrazeného k rozšiřování Slovníku v něm skutečně veškeré 

pojmy byly.  

Celý kolektiv jsem tak postavil před problém, žáci se museli dohodnout 

na  nějakém společném postupu při jeho řešení, a tudíž byla vzájemná 

komunikace a kooperace nevyhnutelná. Zajímavé bylo pozorovat přístup žáků: 

některý byl aktivní a chtěl vložit více pojmů, někdo chtěl vložit ten z pojmů, který 

se mu zamlouval, jiný iniciativně převzal vedení a pojmy rozdělil mezi spolužáky. 

Celkově se mi však potvrdilo, že žáci nejsou v průběhu výuky příliš zvyklí spolu 

komunikovat, natož se na něčem kolektivně dohodnout. Obvykle začali daný 

problém řešit až po mém několikátém důrazném upozornění.  

Další činností, které měla podpořit komunikaci a kooperaci všech účastníků 

kurzu, byl Projekt: Libovolný průzkum mezi spolužáky. Jeho přínos hodnotím, 

podobně jako v případě skupinové práce a tvorby Slovníku, kladně. Projekt 

vyžadoval spolupráci celého kolektivu hlavně v případě samotných průzkumů, 

které žáci realizovali přímo ve vyučovací hodině. Žáci se tak do projektu zapojili 

jednak jako respondenti průzkumů svých spolužáků, jednak jako tvůrci a 

realizátoři průzkumů vlastních. Vše bylo završeno prezentací už zpracovaného 

projektu v Databázi, kde mohli spolužáci každý projekt ohodnotit a v Anketě: 

Hitparáda projektů  pak hlasovat pro projekt nejpodařenější.  
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O živé komunikaci mezi žáky a mezi žáky a učitelem v rámci mého Moodle 

kurzu svědčí Fórum: Chceš-li  něco říct, udělej to tady  s  řadou diskuzí 

na  různé téma. Už názvem fóra jsem chtěl žáky motivovat k častým příspěvkům, 

což se celkem dařilo, žáci mnohdy diskutovali spolu i s učitelem, bohužel ne vždy 

se jejich příspěvky týkaly učiva. Diskuze, které byly původně určeny 

k odevzdávání výsledků či zpětné vazbě od žáků, si tak leckdy začaly žít vlastním 

nekontrolovaným životem. Byl jsem poněkud zaskočen slabou vyjadřovací 

schopností žáků, kteří měli potíže formulovat i jednoduché myšlenky, 

o  pravopisných chybách raději vůbec nemluvím. Navíc mi příspěvky žáků svou 

stručností a jazykem v  mnoha případech  připomínaly spíše zprávy zasílané 

v  komunikačních nástrojích typu ICQ nebo Skype, než seriózní příspěvky 

do  diskuzí. Věřím, že pokud by má výuka s podporou Moodlu trvala déle jak 

jeden měsíc, bylo by možné se žáky postoupit na vyšší diskuzní úroveň, a také  by 

se zlepšila jejich schopnost se vyjadřovat a argumenty podporovat své myšlenky.  

I tak Fórum:Chceš-li  něco říct, udělej to tady splnilo v sociální interakci 

účastníků kurzu svou úlohu, podpořilo kultivaci mezilidských vztahů  

a napomohlo žákům naučit se respektovat jiné pohledy a názory. 

Ze všech výsledků uvedených v této kapitole soudím, že i poslední cíl 

mého Moodle kurzu se podařilo zdárně splnit a že docházelo k časté sociální 

interakci mezi účastníky kurzu, tak jak jsem si přál. 
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Závěr 

Virtuální vzdělávací prostředí (VLE) jsou v současnosti nejběžnější formou 

realizace e-learningu a jedním z nejlepších způsobů, jak využít informačních a 

komunikačních technologií pro podporu každodenního prezenčního vyučování 

na střední škole. 

Možnosti VLE  Moodle pro zvýšení efektivity, atraktivnosti a dostupnosti 

vzdělávání již objevila celá řada středních škol a v průběhu šesti let se stal Moodle 

patrně nejrozšířenějším vzdělávacím prostředím na českých školách. Jeho 

systematické využití v každodenní práci učitele je však časově nesmírně náročné. 

Moodle se zřejmě ve školách nestane masovou záležitostí. Na většině středních 

škol v  ČR se prosadil především z vlastní iniciativy učitelů, kteří se pro toto 

prostředí nadchli a pochopili význam tohoto prostředí nejen pro potřeby 

organizace procesu výuky, ale i pro podporu procesu učení svých žáků. 

V budoucnu bude Moodle stejně jako teď spíše záležitostí jednotlivých učitelů, 

kteří opravdu chtějí s jeho podporou vyučovat, než záležitostí celých škol. 

Mé zkušenosti s  Moodlem pro podporu výuky ICT na střední škole jsou 

velmi kladné. V rámci mého Moodle kurzu se mi podařilo žáky aktivizovat, 

umožnit aktivní konstruování jejich poznání, povzbuzovat jejich vlastní motivaci 

k učení a podporovat sociální interakci nejen mezi žáky navzájem, ale i mezi žáky 

a jejich učitelem tak, jak jsem zamýšlel. Kromě toho sami žáci přijali prostředí 

Moodle velmi vstřícně a hodnotili ho veskrze pozitivně. Na základě všech zjištění 

uvedených v mé práci se domnívám, že Moodle je skutečně prostředím vhodným 

pro konstruktivisticky pojatou výuku ICT na střední škole.   

Některé mé výsledky mohou být poněkud zkresleny faktem, že 

v souvislosti se svou diplomovou prací jsem vůbec poprvé měl možnost zkusit  si 

v prostředí Moodle roli učitele. Dosavadní zkušenosti jsem měl pouze z pozice 

studenta na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, a tak tvorba kurzu i výuka 

s podporou Moodlu pro mě byly premiérové.  
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Limitující v mém pedagogickém experimentu bylo také trvání výuky 

samotné - pouhý jeden měsíc. Pro získání ještě spolehlivějších údajů by bylo 

vhodné, aby vyučování ICT s podporou prostředí Moodle probíhalo po delší 

dobu, minimálně po dobu jednoho pololetí či po celý školní rok. Žáci by si tak 

na  Moodle lépe zvykli. Dlouhodobější Moodle projekt ve školním prostředí by 

dovoloval zaměřit se i na další ICT témata (např. Word, PowerPoint, 

programování), která by umožňovala různé přístupy k prezentaci a osvojování 

daného učiva, a i kurz samotný by mohl být sestaven s pestřejším využitím 

různých modulů (Přednáška aj.). Zapojení modulu Slovník by bylo smysluplnější, 

žáci by přistupovali odpovědněji k jeho tvorbě, pokud by věděli, že je bude 

provázet celý školní rok a stane se tak součástí výstupů jejich celoroční práce 

v předmětu ICT. Dlouhodobější systematická Moodle podpora výuky ICT by 

dovolila zařadit i několik projektových aktivit. 

Ze získaných zkušeností s   VLE Moodle jako konstruktivistickým 

prostředím pro  ICT výuku vyplývají náměty pro další výzkum. Svůj vliv 

na  zjištěné výsledky mělo určitě i poněkud specifické složení skupiny žáků 

s drtivou převahou dívek; bylo by na místě ověřit vytvořený Moodle kurz v jiném 

kolektivu s větším zastoupením chlapců. Zajímavé by bylo porovnat, jak odlišně 

by probíhalo vyučování ICT s podporou prostředí Moodle ve třídách se staršími 

žáky, kupříkladu ve  3. či 4. ročníku gymnázia. Očekával bych, že aktivita starších 

žáků, jejich motivace k  práci i samotné přijetí Moodlu by byly jiné než  

v 1. ročníku, kde jsem realizoval svou výuku. 

Dále pro žáky přímo specializované na obory elektrotechnika a informační 

technologie by bylo možné připravit konstruktivisticky založený kurz, vyžadující 

po žácích větší míru ICT kompetencí. Činnosti žáků by se pak neomezovaly jen 

na  práci s textovými editory, tabulkovým kalkulátorem, internetem či na rozvoj 

běžných základů počítačové gramotnosti, ale mohly by mít podobu 

komplexnějších aktivit, které by vyžadovaly hlubší teoretické znalosti, ale  

i praktické dovednosti, a při nichž by žáci vytvářeli multimediální aplikace, 

počítačové programy, flash animace či dynamické webové stránky. 
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Je škoda, že konstruktivisticky pojatá výuka zatím na českých středních 

školách nedostává tolik prostoru, kolik by si zasloužila, ačkoliv zejména 

přírodovědné předměty (fyzika, chemie, biologie), informatika či matematika jsou 

pro její realizaci ideální. V řadě českých škol ještě stále dominuje tradiční pojetí 

výuky založené na výkladu hotových poznatků žákům. Nezbývá než doufat, že 

v budoucnu si najde cestu ke konstruktivistickému přístupu k vyučování více 

učitelů než doposud. Jedním ze způsobů, jak aplikovat konstruktivistické přístupy 

k učení v každodenní školní praxi v současné škole, je využití nástrojů virtuálního 

vzdělávacího prostředí Moodle při projektování a zadávání učebních aktivit 

pro žáky. 
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Ukázka zadání Úkolu obsaženého v  Moodle kurzu 

Úkol: Čtení vzorců  

 

To co vidíte níže, je několik "rozkliknutých" vzorců, vytvořených v Excelu. Vaším 

cílem teď bude vypočítat, co je číselným výsledkem těchto vzorců. Jakou cestou 

budete tento úkol řešit (např. zpaměti, modelováním v Excelu), nechávám jen 

na vás. 

A) 

 

B) 

 

C) 
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Ukázka zadání Úkolu obsaženého v  Moodle kurzu 

Úkol: Chybové hodnoty  

 

Už se vám možná v Excelu stalo, že namísto výsledku vzorce či funkce se vám 

v buňce objevil záhadný nápis jako #REF!, #N/A, #NULL! apod. Souhrnně těmto 

"hlášením" říkáme chybové hodnoty a smysl jejich existence spočívá v tom, že nás 

upozorňují na chybu, které jsme se dopustili ve vzorci či funkci. Chybových 

hodnot rozlišujeme celkem osm a každá má jiný význam. 

Stáhni si z Moodlu soubor Ukázky chybových hodnot. Tento soubor si otevři a 

prohlédnutím vzorců či funkcí, které namísto výsledku ukazují chybovou 

hodnotu, zkus zjistit, co je příčinou chybových hodnot a proč k nim dochází.  

Náhled otevřeného souboru Ukázky chybových hodnot:  

217  18 židlí  5624   

0  -5623  263  -963 
         #NUM! 

#DIV/0!  #HODNOTA!  #HODNOTA!   

       

       

152  546614,00   8568  

235  45656,00   45  

-653  #NÁZEV?   ####  
#NÁZEV?       

       

A dvě obtížnější chybová hlášení pro pokročilé: 
       

56 92 12  8 56  

160 76 #REF!  25 14  

    12 23  

    #NULL!  



 
Příloha č. 4  

 

 
 

Ukázka zadání Úkolu obsaženého v  Moodle kurzu 

Projekt: Libovolný průzkum mezi spolužáky  

 

Naším cílem bude nyní realizovat menší projekt. Zadání je jednoduché: 

Vymyslete si ve vaší dvojici průzkum na jakékoli téma, které vás zajímá. Nemělo 

by to být nic složitého, stačí jediná otázka a několik možností odpovědí. Volte 

takový průzkum, abyste ho mohli dobře vyhodnotit. 

 

Potom váš průzkum realizujte a od všech spolužáků ve vaší skupině 

na informatiku zjistěte jejich odpovědi. Odpovědi si zaznamenávejte a až budete 

mít shromážděné všechny údaje, zapište je do Excelu, doplňte přepočítáním 

na  procenta, grafy, nebo čímkoli dalším dle vašeho uvážení. Nebojte se popustit 

uzdu fantazii, nikde není řečeno, jak má výsledný projekt vypadat. Projekt bude 

hotový ve chvíli, kdy budete mít pocit, že nic lepšího už s ním udělat nemůžete. 

 

Hotový projekt nahrajte do DATABÁZE našich projektů (pomocí Přidat záznam)  

a na závěr v ANKETĚ budete moci hlasovat, který projekt se vám zdá 

nejpovedenější. 

 

Příklad průzkumu:  Jakou čokoládu máš nejradši? 

a) mléčnou 

b) hořkou 

c) bílou 

d) všechny bez rozdílu 

e) ani jednu 
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Ukázka práce žáků vypracované v rámci Úkolu  

Projekt: Libovolný průzkum mezi spolužáky  

 
      

 PROJEKT: Kolik plánuješ dětí?   
      
  počet procenta   

 jedno 2 15,38%   

 dvě 3 23,08%   

 tři a více 3 23,08%   

 žádné 5 38,46%   
      
 žáků celkem 13 100,00%   
 
       

Kolik plánuješ dětí?

15%

23%

23%

39% jedno
dvě
tři a více
žádné

 

Kolik plánuješ dětí?
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počet
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Ukázka práce žáků vypracované v rámci Úkolu  

Projekt: Libovolný průzkum mezi spolužáky  

 

      

 Oblíbenost jídel mezi spolužáky   

      

    Počet lidí V procentech   

 špagety 3 30   

 pizza 2 20   

 čína 3 30   

 knedlo vepřo 1 10   

 smažený sýr 1 10   
 

    0,1   

šp
ag

et
y

pi
zz

a

čí
na

kn
ed

lo
 v

ep
řo

sm
až

en
ý 

sý
r
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Ukázka zadání Úkolu obsaženého v  Moodle kurzu 

Společný úkol: Doplňujeme slovník  

 
Dnešní várka pojmů je věnována hlavně různým druhům internetových infiltrací 

a bezpečnosti ve světě internetu: 

phishing 

spam 

hoax 

spyware 

trojský kůň 

červ 

virus  

 

Každá dvojice má za úkol vložit do slovníku jeden z pojmů! Která dvojice vloží 

který, nechám na vaší dohodě. Do slovníku vkládejte jen jasné a stručné vysvětlení 

pojmu! V případě těchto pojmů vsak přidejte i zmínku, jestli proti nim existuje 

nějaká účinná ochrana. 
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Ukázka práce žáků vypracované v rámci Úkolu  

Společný úkol: Doplňujeme slovník  

 

Č  
červ:  
Je to podtřída viru. Červ je stejně jako virus formován tak, aby kopíroval sám sebe 
z jednoho počítače do jiného. Jakmile se červ ocitne v systému, může se přenášet 
samostatně. Může spotřebovávat paměť nebo šířku pásma sítě, což může vést ke 
zhroucení počítače. 
 

F  
firewall:  
je síťové zařízení, které slouží k řízení a zabezpečování síťového provozu mezi 
sítěmi s různou úrovní důvěryhodnosti a zabezpečení. Zjednodušeně se dá říct, že 
slouží jako kontrolní bod, který definuje pravidla pro komunikaci mezi sítěmi, které 
od sebe odděluje. 
 

H  
Hoax:  
Hoax (žert) je nevyžádaná e-mailová, Jabber nebo ICQ zpráva, která varuje 
před virem, prosí o pomoc, informuje o nebezpečí, snaží se pobavit apod. 
 

S
 

Spam:  
Spam je nevyžádané masově šířené sdělení (nejčastěji reklamní) šířené 
internetem. Původně se používalo především pro nevyžádané reklamní e-maily, 
postupem času tento fenomén postihl i ostatní druhy internetové komunikace – 
např. diskuzní fóra, komentáře. 
 

V
 

Virus:  
Počítačový virus je program, který může infikovat jiné programy tím, že k nim přidá 
vlastní kopii. Touto infekcí se může virus šířit v počítači nebo síti tak, že si 
uživatelé infikují vlastní programy. Každý infikovaný program se může chovat jako 
virus a tím se virus šíří.  

Bránit se proti nim můžeme hlavně antiviry. 
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Výsledky závěrečného Dotazníku Moodle kurzu ze dne 2. 4. 2009  

1. Jaké jsou tvoje dojmy při poslední hodině s Moodlem? 

-  Škoda, že výuka s Moodlem netrvala déle.:   7 (41,18 %) 
-  Jsem ráda, že už s Moodlem končím.:  3 (17,65 %) 
-  Smíšené, nijak se mě to nedotýká.:   7 (41,18 %) 

2. Co ti teď vytane na mysli, když si řekneš Moodle?  

-  www.noodle.cz 
-  nudle 
-  Docela v poho stránka :) 
-  tabulky v excelu 
-  zobáček^ 
-  to radši nechtějte vědět!!.... 
-  náš pan učitel :D 
-  REF 
-  zajímavý způsob výuky 
-  informatika 
-  výuka na počítači 
-  složitá informatika 
-  Příjemně strávené hodiny... 

3. Líbí se ti grafické zpracování prostředí Moodle? 

-  Ano, je skvělé.:  0 
-  Ano, docela pěkné.:   4 (23,53 %) 
-  Ujde to.:    8 (47,06 %) 
-  Ne, spíš se mi nelíbí.:  3 (17,65 %) 
-  Ne, vůbec se mi nelíbí.:  2 (11,76 %) 

4. Bavilo tě pracovat v prostředí Moodlu? 

-  Ano, hodně!:  1 (5,88 %) 
-  Ano, celkem mě to bavilo.:   8 (47,06 %) 
-  Trochu ano.:  7 (41,18 %) 
-  Spíše ne.:  1 (5,88 %) 
-  Ne, vůbec.:  0 
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5. Kdyby sis měla vybrat mezi výukou informatiky s podporou Moodlu a 

    "klasickou" výukou informatiky bez Moodlu, kterou z nich bys raději 

    preferovala? 

-  Jednoznačně výuku s Moodlem.:  1 (5,88 %) 
-  Spíše výuku s Moodlem.:   7 (41,18 %) 
-  Je mi to celkem jedno.:   5 (29,41 %) 
-  Spíše výuku bez Moodlu.:  3 (17,65 %) 
-  Určitě výuku normálně bez Moodlu.:  1 (5,88 %) 

6. Mohla bys prosím krátce zdůvodnit, proč bys raději volila výuku s Moodlem 

    (či bez Moodlu)? 

-  Líbilo se mi, že jsme mohly úkoly řešit ve dvou. Víc hlav víc ví. 
-  protože je zajímavá,rozšiřuje mé obzory ohledně informatiky,mohli jsme úkoly 
   řešit ve dvou. 
-  Protože si takhle moc nepíšeme do sešitů, ale používáme tuto stránku. 
-  Je mi to celkem jedno, informatika me moc nebavi, at je to v moodlu nebo ne, 
   mozna kdybychom braly nejake jine tema udelalo by to na me lepsi dojem. 
   Excel me nebavil. 
-  Nemohu vyloučit ani jednu variantu  
-  bylo to takové spestření, ale asi bych pořád na Moodlu nepracovala, ale střídala 
   bych to! 
-  já nechci psát zápisky... ale ty úlohy jsou těžký.. 
-  připadá mi to jako dobrý prostředek nějak oživit výuku, hlavně mě bavilo to, že 
   jsem měla z úkolů zadáno, že mám na něco přijít;) 
-  je mi to v podstatě jedno..obě stránky mají pozitiva i zápory. Spíše jsem raději 
   pracovala jako dřív. 
-  je to zajímavější 
-  je to přehlednější a zábavnější 
-  Je mi to tak příjemnější,je to víc o zvyklosti. 
-  bez moodlu mi to přijde přehlednější 
-  bez moodlu děláme lehčí věci,kterým rozumim. 
-  Jsou zde praktická cvičení... 
-  Je to akčnější a lépe prověříme naše znalosti v praxi 
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7. Přijde ti náš kurz Gymnázium Evropská - Moodle no.1 dostatečně přehledný?  

-  Ano, vždy jsem našla co jsem 
   potřebovala.:  11 (64,71 %) 

-  Průměrně, občas jsem se v kurzu 
   ztrácela.:   6 (35,29 %) 

-  Ne, v kurzu jsem se neorientovala a 
   nemohla tam nic najít.: 0 

8. Jaké činnosti tě v našem Moodlu kurzu bavily nejvíce? 

-  Přispívání do diskuzních fór.:   4 (23,53 %) 
-  Vyplňování anket.:  7 (41,18 %) 
-  Tvorba slovníku.:   4 (23,53 %) 
-  Vypracovávání a odevzdávání úkolů.:  3 (17,65 %) 
-  Vyplňování testů a dotazníků.:  6 (35,29 %) 

9. Byly pro tebe zajímavé úkoly v našem kurzu (např. Čtení vzorců, Malá 

    násobilka, Projekt, Chybové hodnoty)? 

-  Ano, hodně.:  2 (11,76 %) 
-  Ano, trochu.:  9 (52,94 %) 
-  Moc mě nenadchly.:  3 (17,65 %) 
-  Ne, ale nebyly nejhorší.:  3 (17,65 %) 
-  Ne, totálně nudné.:  0 

10. Který úkol tě bavil a líbil se ti nejvíc? 

-  ÚKOL: Čtení vzorců:  4 (23,53 %) 
-  PROBLÉM: Malá násobilka:  1 (5,88 %) 
-  ÚKOL: Tvorba grafů a úprava dat:  4 (23,53 %) 
-  PROJEKT: Libovolný průzkum mezi 
   spolužáky:  7 (41,18 %) 

-  SPOLEČNÝ ÚKOL: Doplňujeme slovník:  3 (17,65 %) 
-  PROBLÉM: Chybové hodnoty:  2 (11,76 %) 
-  Ani jeden z nich:  2 (11,76 %) 
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11. Máš pocit, že jsi se díky úkolům v našem kurzu něco naučila (ať už z Excelu 

      nebo z jiné oblasti informatiky)?  

-  Ano, dozvěděla jsem se toho hodně.:   5 (29,41 %) 
-  Ano, trochu.:  11 (64,71 %) 
-  Ne, moc mi to nedalo.:  0 
-  Ne, vůbec nic nového jsem se 
   nenaučila.:  1 (5,88 %) 

12. Mohla bys prosím stručně popsat, co jsi se z oblasti EXCELU díky našemu 

      kurzu naučila? 

-  Naučila jsem se používat nové funkce v excelu 
-  poznala jsem nové funkce v excelu 
-  Naučila jsem se, jak vkládat funkce a různé užitečné věci. Už vím, jak na funkci 
   když, suma, jak odmocňovat a dělit a sčítat aj. 
-  Nejake vyznamy vzorcu a znaku, ktere excel pouziva 
-  zobáček:-D^  a práce s grafy, hodnotami, buňkami... 
-  naučila jsem se dollar, který upevňuje řádek nebo sloupec a to jsem si kupodivu 
   opravdu zapamatovala. a také jsem se naučila malou násobilku! 
-  není to zas tak těžké, jde jen o to, označit buňky a "říct" jim, pomocí správných 
   hesel, co mají dělat :) 
-  např. hledat chyby a řešit je! Potom pracovat s grafy. 
-  pracovat s grafy najít v čem je chyba 
-  pochopila jsem vzorce a taky grafy 
-  více používat vzorce 
-  nic si z toho nepamatuju. 
-  Chybové hodnoty...  
-  Praktické dovednosti 

13. A dozvěděla ses něco nového z informatiky (vyjma Excelu)? Co? 

-  Byla jsem tady jen ty hodiny, kdy se pracovalo s excelem, takže ne 
-  asi moc ne,protože jsem tady jednu hodinu nebyla.byla jsem tady jen kdyz se 
   pracovalo s excelem. 
-  Že počítač je velmi dobrý předmět na různě výpočty, jako kalkulačka.  
-  Mozna nejake z pojmu, ktere jsme hledaly, ale moc mi toho v hlave neutkvelo 
-  Vše je nám známo :-D 



 
Příloha č. 9  

 

 
 

-  vím,co je to červ!! 
-  existují počítače 
-  že to může být i docela sranda :D 
-  Popravdě jsem dopodud tyto informace věděla...takže nic nověho jsem se 
   nedozvěděla. 
-  pojmy ,které jsme doplňovali do slovníku 
-  ted si nevzpominam 
-  urcite. 
-  Nic mě nenapadá... 

14. Vyhovovala ti častá práce ve dvojicích, nebo bys pracovala raději více sama? 

-  Nejraděj bych pracovala pořád sama.:  0 
-  Občas bych pracovala ve dvojicích,  
   občas sama.:    8 (47,06 %) 

-  Pracovala bych nejradši jen ve dvojicích.:  9 (52,94 %) 

15. Jakým způsobem sis vybrala partnera do dvojice? 

-  Zbyly jsme na sebe.:   2 (11,76 %) 
-  Vybrala jsem si kamarádku, co sedí vedle mě.:  6 (35,29 %) 
-  Vybrala jsem si jednu z kamarádek.:  7 (41,18 %) 
-  Vybrala jsem si toho, kdo to v informatice 
   umí.:  0 

-  Jiným způsobem.:  2 (11,76 %) 

16. Myslíš si, že ve dvou ses toho naučila více než kdybys pracovala sama? 

-  Ano, rozhodně.:  6 (35,29 %) 
-  Ano, trochu.:  3 (17,65 %) 
-  Tak stejně.:   4 (23,53 %) 
-  Ne, méně.:  2 (11,76 %) 
-  Ne, rozhodně ne.:  2 (11,76 %) 

17. Rozdělovaly jste si nějak práci ve dvojicích? 

-  Ano, systematicky, každá dělala něco.:   5 (29,41 %) 
-  Ano, ale celkem nahodile.:  6 (35,29 %) 
-  Ani ne, pracovaly jsme víceméně pořád spolu.:   5 (29,41 %) 
-  Ne, vůbec.:  1 (5,88 %) 
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18. Vyhovoval ti "objevný" styl výuky, kdy víceméně na všechno jsi musela přijít 

      sama, vlastní činností? 

-  Ano, moc.:   2 (11,76 %) 
-  Ano, trochu.:   11 (64,71 %) 
-  Spíš ne.:  3 (17,65 %) 
-  Vůbec ne.:  1 (5,88 %) 

19. Postrádala jsi častější vysvětlování, výklad a ukázky na dataprojektoru ze 

      strany učitele? (Např. ukázku vkládání vzorců, funkcí, grafů) 

-  Ano, chybělo mi to, úkoly tak byly 
   obtížnější.:  7 (41,18 %) 

-  Ano, trochu.:   6 (35,29 %) 
-  Ne, skoro mi to nescházelo.:  4 (23,53 %) 
-  Ne, vůbec mi to nescházelo, přišla 
   jsem skoro na všechno sama.:  0 

20. Je něco, co se ti v našem Moodle kurzu nezamlouvalo? Co konkrétně? 

-  Moodle mě nechtěl přihlásit ale jinak je celkem fajn 
-  někdy moodle moc nefungoval,ale jinak to celkem šlo 
-  Teď si na nic nevzpomenu, takže asi nic. 
-  Přijde mi to docela zdlouhave, furt neco stahovat, ukladat a vkladat do moodlu 
   a pak jeste pridavat do nejake diskuze... 
-  nic 
-  ne, ani ne....myslí si, že to bylo všechno přijatelné.  
-  neodpovídání na zzzzzzzprávy--.....úkoly 
-  nějak mě nic nepadá, co bych mohla vytknout.Rozhodně držím moodlu palce:) 
-  Nic konkrétního! 
-  ne 
-  ...ne bylo to dobré 
-  už nevím 
-  museli jsme na hodně věcí přijít sami 
-  ani moc ne 
-  nepochopila sem jak mam ukoly resit. 
-  Nic mě nenapadá...  
-  nemáme na výběr známky 
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21. Máš nějaké náměty, jak kurz vylepšit, aby tě výuka více bavila? 

-  Chtělo by to více obrázků 
-  Mno...Dávat více úkolů, jako byl například ten veřejný průzkum mezi 
   spolužáky. U toho byla zábava. Třeba jedna hodina z dvouhodinovky by mohla 
   bejt náročnější, druhá už taková volnější. 
-  vyučovat serf na netu..radit...a obrázky a víc smajlíků a bagrů 
-  pustit k tomu hudbu 
-  Možná graficky by mohl být zajímavější. 
-  víc zajímavých a praktických úkolů 
-  O něco méně praxe. 

22. A závěrečné zhodnocení - jakou známkou bys ohodnotila prostředí Moodle? 

-  1 (1):   0 
-  2 (2):   10 (58,82 %) 
-  3 (3):   7 (41,18 %) 
-  4 (4):   0 
-  5 (5):   0 

Průměr: 2,41 

23. Jakou známkou bys ohodnotila náš kurz? 

-  1 (1):   6 (35,29 %) 
-  2 (2):   7 (41,18 %) 
-  3 (3):   3 (17,65 %) 
-  4 (4):   1 (5,88 %) 
-  5 (5):  0 

Průměr: 1,94 

24. Jakou známkou bys ohodnotil celkovou výuku v prostředí Moodle (práci 

      učitele, kvalitu kurzu, Moodle)? 

-  1 (1):   8 (47,06 %) 
-  2 (2):   6 (35,29 %) 
-  3 (3):   3 (17,65 %) 
-  4 (4):  0 
-  5 (5):  0 

Průměr: 1,71 



 
Příloha č. 10  

 
 

Výsledky analýzy Moodle kurzů na středních školách  

Vyučovací předměty podporované Moodle kurzy 

Počet kurzů 
na dané SŠ ICT odborné Fy M Aj  Čj  Nj  Zsv D Z Bi  Ch Vv Hv 

4     3         1             
17 4 7     3 2           1     
28 6 21   1                     
10 3 2 1 2   1   1             
16 8                   5   2 1 
53 17 1 4 7 7 3   2 5 3 2 2     
12 12                           
17     4   1   1 1 4 4 2       
3     3                       

19 9   4 3           1 1 1     
28     2 2 11   5   1 1 3 3     
3 3                           

15 3   5   3 1       1 1 1     
1   1                         

21 5 10   3 1 1   1             
2 1   1                       

35 4 18 6 2   4           1     
14 3   8         1 1   1       
5 5                           

28 10 6 3 4 1   4               
2 2                           

28 16 6   1 1 1 1 1 1           
90 30 23 8 9 4 2 3 1 5 5         
78 32 33   8   2       2 1       
2 2                           

72 13 27 1 8 6 8 5 4             
3 3                           

42 7 7 4 3 4 4 7 1   2       3 
18 4 7   1   1   4 1           
1 1                           

20 16   3                 1     
22 13 6 2     1                 
24 5 13           6             
54   6   4 21 15 8               
22 13 3   2 2   2               
14 8     6                     
60 20 30 5 1 1 1 2               
68 24 24 12 4 1 1   1       1     
13 12                   1       
1     1                       

50 18 28 3   1                   
53 2 21 5 2 3 2 4 2 8 1     3   

1068 334 300 88 73 71 50 42 27 26 20 17 11 5 4 
  31,3% 28,1% 8,2% 6,8% 6,6% 4,7% 3,9% 2,5% 2,4% 1,9% 1,6% 1,0% 0,5% 0,4% 
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Vysvětlivky:  SM = Studijní materiál;  U = Úkol; T = Test;  DF = Diskuzní fórum;  A = anketa;  
HP = Hot potatoes 

 
 

Výsledky analýzy Moodle kurzů na středních školách  

Přístupnost Moodle kurzů pro hosty, zapojení učitelů do výuky 

s podporou Moodle kurzů a pojetí Moodle kurzů  

Počet kurzů na dané 
SŠ Kurzy přístupné pro hosty Zapojení učitelé Moduly vyskytující se v 

kurzech 
4 3 1 SM, T, U 

17 5 5 SM, U 
28 0 9 x 
10 0 2 x 
16 0 3 x 
53 1 14 SM 
12 12 6 SM, U, DF 
17 0 4 x 
3 1 1 SM, U 

19 3 4 SM 
28 1 6 SM, U 
3 0 2 x 

15 0 5 x 
1 0 1 x 

21 1 6 SM 
2 0 1 x 

35 7 11 SM, U, DF 
14 3 5 SM, U, DF 
5 0 3 x 

28 0 8 x 
2 0 1 x 

28 8 8 SM, T 
90 9 16 SM, U, T, DF, A 
78 0 12 x 
2 0 1 x 

72 3 17 SM, U, DF 
3 1 2 SM, U, DF, T 

42 7 6 SM 
18 4 6 SM, U, T 
1 0 1 x 

20 0 7 x 
22 0 6 x 
24 0 9 x 
54 4 16 x  
22 0 8 x 
14 0 4 x 
60 15 15 SM, U 
68 28 14 SM, U, DF, T, HP 
13 0 5 x 
1 0 1 x 

50 0 14 x 
53 0 18 x 

1068 116 
  10,86% 



 
 

 

 
 

 


