
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 
 

Pedagogická fakulta 
 
 
 
 
 
 

Informační a komunikační technologie 
v realitě základní školy 

 
Disertační práce 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor:  Mgr. Markéta Černá 
 
Školitel:  Doc. PhDr. Eliška Walterová, CSc.  
 
Obor:  Pedagogika     Praha 2010  



 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prohlašuji, že jsem disertační práci zpracovala samostatně s použitím uvedené 

literatury. Souhlasím, aby tato práce byla uložena v knihovně Pedagogické fakulty 

Univerzity Karlovy a zpřístupněna ke studijním účelům. 

 

 

V Bohdanči dne 29. 4. 2010   Mgr. Markéta Černá 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poděkování 
 

Děkuji své školitelce Doc. PhDr. Elišce Walterové, CSc. za trpělivé provázení 

celým studiem i psaním této práce. Ostatním konzultantům děkuji za cenné rady                  

a připomínky. 

Poděkování náleží i rodině a přátelům, kteří mě podporovali nejen                          

při dokončování studia, ale i v celém jeho průběhu. 

 

 
 
 
 
 



 4 

ÚVOD 
 
  

OECD již v roce 2001 ve svém dokumentu Learning to Change: ICT in Schools 

(Learning, 2001) označila za jeden z prostředků ke zlepšení kvality a efektivity 

vzdělávacího procesu informační a komunikační technologie. 

 Informační a komunikační technologie (dále jen ICT) opravdu mohou být 

jedním z prostředků ke zlepšení kvality a efektivity vzdělávacího procesu, ale to jen            

za předpokladu, že se nám podaří definovat a využít všech pozitiv, která nám nabízejí           

a současně v maximální míře eliminovat negativa, která se při práci s nimi mohu 

vyskytnout. Cílem disertační práce je přispět k řešení tohoto nelehkého úkolu. Pomocí 

teoretických východisek a výsledků empirického šetření hledá autorka práce pravidla 

pro efektivní využívání ICT v realitě II. stupně základní školy.   

První zkušenosti s počítači mívají děti už v předškolním věku. Na II:stupeň 

základní školy přicházejí žáci, kteří ICT považují za nedílnou a přirozenou součást 

svého života. Vzdělávací systém se dlouhodobě snaží tuto situaci reflektovat. Pronikání 

ICT do škol začalo již koncem 70.let 20.století V úvodu teoretické části (kapitola 1.2.) 

se práce zabývá historickým vývojem implementace ICT do vzdělávání..    

Na počátku 21.století se nacházíme v moderní době. Tradiční paradigma, které 

fungovalo dlouhá staletí se mění na paradigma moderní. Konstruktivismus mění pojetí 

vzdělávání. Učení žáků již není závislé pouze na intelektuální aktivitě učitele, ale sami 

žáci musí konstruovat své znalosti a učitelé se stávají jejich průvodci a pomocníky. 

Rozšiřují se možné vzdělávací zdroje a každý žák přichází do školy s jiným stupněm 

znalostí a dovedností. Nejdůležitějším úkolem učitele není učivo předat, ale naučit žáky 

učit se. ICT se stávají důležitým zdrojem informací a napomáhají konstruovat vědění. 

Řízení výukového procesu se z pohledu ICT přesouvá z počítače na žáka. 

Kromě konstruktivismu se mezi odborníky začíná hovořit také o teorii 

konektivismu. Tato teorie vychází z předpokladu, že každý z nás je neustále zapojen   

do sítě plné informací a ostatních lidí. Veškeré vzdělávací aktivity probíhají v kontextu 

existující sítě.  

ICT odpovídají novému způsobu učení, které probíhá podle individuálních 

předpokladů žáků a v kontextu s celým okolním světem. Jak můžeme těchto vlastností 

využít v systému školního vzdělávání? Jsme schopni prostřednictvím využívání ICT           

ve škole dosáhnout změn, které pozitivně ovlivní učení?  
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Využívání ICT ve škole ovlivňuje řada faktorů. Jde zejména o vzdělávací 

politiku, začlenění ICT do kurikulárních dokumentů, postoj škol k počítačovým 

technologiím, úroveň vybavenosti škol počítačovými technologiemi, (včetně připojení 

na Internet), digitální gramotnost učitelů, dostupnost kvalitního výukového software             

a dalších podpůrných materiálů. Faktorům ovlivňujícím implementaci ICT do škol se 

věnují kapitoly 1.3. Využití ICT ve škole, 1.4. Začlenění ICT do kurikula a 1.5. 

Vzdělávací politika.  

Jsme součástí Evropské Unie, ani zde však neexistuje jediný, osvědčený a platný 

model implementace ICT do vzdělávání, viz kapitola 1.5.4. Se začleňováním ICT               

do škol se potýkají také země mimo EU, některé z nich však mají historický i koncepční 

náskok. Od těch se pak můžeme učit a nebo se jimi alespoň inspirovat. Takovou zemí 

může být například Nový Zéland. Jeho vzdělávací strategie má dlouhé historické kořeny 

a Nový Zéland patří v oblasti implementace ICT do vzdělávání mezi špičky, jak ukazuje 

kapitola 1.5.2. 

ICT přinášejí kromě pozitiv do škol také problémy, které je potřeba definovat                  

a nalézat jejich vhodná řešení. Definování pozitiv a negativ využívání ICT ve škole si 

klade za cíl nejen teoretická část v kapitole 1.6., ale také empirická část práce 

prostřednictvím šetření u žáků, učitelů a ředitelů na II.stupni základní školy. 

Cílem výzkumného šetření je na jedné straně popisným způsobem doplnit 

teoretickou část práce o současný stav problematiky na vybraných základních školách, 

na straně druhé pomoci školám, které se šetření zúčastní, ukázat některá problematická 

místa v této oblasti, která by si zasloužila z jejich strany větší pozornost. 

Jako vysoce aktuální problém se ukazuje bezpečnost pohybu dětí a mládeže            

na Internetu. Bezpečnost Internetu je oblastí zkoumanou směrem ke vzdělávání                     

a využívání ICT ve výuce poměrně novou. Současně s rozšiřováním ICT mezi stále 

mladší děti dochází k vzrůstajícímu množství problémů a nebezpečí, která Internet 

přináší. Děti ještě nejsou schopny odhalit nebezpečí, které jim hrozí, umí už ovšem 

zcela bez problémů ICT využívat. Jedním z jevů, který vystupuje do popředí je fenomén 

tzv. sociálních sítí a s ním spojený problém zveřejňování a následného zneužívání 

osobních citlivých údajů. V rámci empirického šetření zkoumáme, zda žáci tyto sociální 

sítě využívají, jaké informace na nich zveřejňují a také zda učitelé v rámci svých 

kompetencí žáky o potencionálním nebezpečí informují. 

Souhrn teoretických východisek a výsledky empirického šetření nám umožní 

v závěru práce definovat pravidla pro efektivní využívání ICT ve výuce. 
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1.1. DEFINICE POJMŮ 
 

Informační a komunikační technologie (ICT) jsou ve společnosti často 

využívaným pojmem. Jeho uživatelé ve většině případů počítají s tím, že tento pojem je 

natolik známý a samozřejmý, že se jeho podrobnému vysvětlování již nevěnují. Často 

se tak stává i v odborných publikacích, ať už technických nebo pedagogických.  

Mezi nemnohé autory, kteří se ve svém díle věnují podrobnému zkoumání 

pojmového uchopení v této oblasti patří Zounek a Šeďová (2009). Ve své úvodní 

kapitole Informační a komunikační technologie ve vzdělávání rozdělují pojmová 

uchopení na technologicky orientovaná vymezení a pedagogicky orientovaná 

vymezení..  

Z technologického hlediska upozorňují zejména na to, že pojmy informační               

a komunikační technologie bývají často nahrazovány pojmy informační technologie               

a také dále jen pojmem technologie. Z historického hlediska můžeme připomenout,            

že byl a ještě v některých zdrojích je, stále užíván pojem počítačová technologie, který 

je ovšem ve svém příliš konkrétním vymezení již považován za zastaralý.  

Autorka této práce považuje za důležité zdůraznit, že pojem informační                     

a komunikační technologie v sobě skrývá dvě složky, které tvoří pojmovou i 

technickou symbiózu. ICT tak můžeme podle technického pojetí rozdělit na informační 

technologie a komunikační technologie. I když v této práci bude využíváno pojmu ICT 

jako komplexního propojení obou složek, je podle našeho názoru potřeba si předem 

uvědomit konkrétní obsah obou pojmů. 

Pro účely naší práce jsou pojmy definovány takto:  

Pojem Informační technologie v sobě zahrnuje veškeré moderní digitální 

technologie, které nám umožňují přístup k informacím, jejich vyhledávání, 

zpracovávání, organizování, uchovávání a přípravu pro přenos nebo sdílení. Do této 

oblasti patří hardware i software, který nám práci s informacemi umožňuje. 

Pojem Komunikační technologie v sobě zahrnuje veškeré digitální moderní 

komunikační nástroje, prostřednictvím kterých je možné komunikovat a získané 

informace šířit a předávat. 

Sloučením informační a komunikační funkce vzniká pojem informační                           

a komunikační technologie (ICT). Jeho využití v této práci zahrnuje sloučení obou 

výše  vymezených pojmů. Z technického hlediska patří do pojmu nejen počítače, 

internet a datový projektor, ale i interaktivní tabule, digitální fotoaparát a kamera atd. 
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V současné době se do této kategorie přidává se svými funkcemi i mobilní telefon. 

Možnosti jeho využití ve vzdělávání sice nejsou ještě příliš prozkoumány, ale i tato 

práce některé funkce mobilních telefonů, které by bylo možné ve vzdělávání využívat 

reflektuje. 

Z pedagogického hlediska upozorňují Zounek a Šeďová (2009) na širokou škálu 

definicí uchopení pojmu ICT ve vztahu ke vzdělávání. Příkladem může být heslo  

Pedagogického slovníku (2003) nazvané Nové technologie ve vzdělávání: 

„Moderní prostředky didaktické techniky, didaktické programy a jimi inspirované nové 

formy vyučování zahrnující zejména: 

1, sítě (lokální počítačové sítě, internet a jeho prostřednictvím přístupné on-line 

knihovny, databáze a další zdroje informací, videokonference aj.); 

2, multimédia, která spojují různé druhy formy prezentace informace (hypertext, obraz       

a animovaný obraz, zvuk atd.) na různých typech nosičů (on-line, CD-ROM); 

3, mobilní prostředky a přístupy podporující flexisxhooling a další formy distančního 

vzdělávání, zahrnující bezdrátové sítě, notebooky půjčované studentům pro práci doma 

apod. 

Kombinace těchto prostředků – interaktivní multimediální učební materiály přístupné 

prostřednictvím počítačových sítí žákovi ‚odkudkoliv kdykoliv‘ – vede ke vzniku 

‚virtuální školy‘ umožňující ‚distribuované vzdělávání‘, učení ‚just-in-time‘ atd.“ 

(Průcha, Walterová, Mareš, 2003, s. 139) 

Výše uvedená definice přehledně a konkrétně ilustruje nové didaktické technologie, 

které ICT přinášejí a z hlediska práce s pojmy propojují několik rovin a úhlů pohledů 

využití ICT ve vzdělávání. 

 Z hlediska schopnosti využívat ICT v pracovním i soukromém životě pracujeme 

s dalšími pojmy jako jsou počítačová gramotnost, informační gramotnost a digitální 

gramotnost. Počítačová gramotnost je již pojem značně zastaralý a příliš se nevyužívá. 

Vznikl v době, kdy počítače přinášely jen omezené využití. Počítačová gramotnost byla 

v té době definována jako schopnost práce s počítačem. Informační gramotnost je 

pojmem, který ve velké míře využívají státní vzdělávací strategie v oblasti definice cílů 

strategie. Pojem digitální gramotnost je relativně nový a reaguje na masivní rozšiřování 

digitálních technických prostředků. 

 Protože ani tyto pojmy nejsou vždy definovány jednoznačně a v různých 

zdrojích se definice pojmů rozchází, považujeme za nezbytné definovat je tak, jak jsou 
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používány v této práci. Digitální gramotnost považujeme za pojem nadřazený 

informační gramotnosti.  

Informační gramotnost definujeme jako schopnost vyhledávat, hodnotit, třídit, 

organizovat  a sdílet informace z různých zdrojů, pro účely této práce především 

s pomocí moderní informační a komunikační techniky.  

Digitální gramotnost pak kromě informační gramotnosti zahrnuje také 

schopnost se adekvátně situaci a konkrétním podmínkám rozhodnout, kdy je využití 

ICT vhodné a efektivní a kdy je lepší použít jiný způsob řešení problému.  Schopnost 

adekvátně zhodnotit situaci a mít dostatek sebevědomí a zkušeností pro správné 

rozhodnutí lze v této oblasti označit za klíčovou. 

Pojem informační a komunikační technologie je z důvodu dlouhého názvu 

v disertační práci často nahrazen zkratkou ICT. 

 

 

1.2. HISTORICKÝ VÝVOJ 
 

Počítače se dostávají do škol koncem 70.let 20.století. V USA se první zmínky  

o zavádění počítačů do výuky a to na střední školy objevují již v roce 1972. V roce 

1978 označila americká Národní rada učitelů matematiky počítačovou gramotnost       

za jednu ze základních složek vzdělání. Zároveň také vymezila její obsah. Blíže                 

E. Mazák (1987, s. 22) „Každý student by měl mít osobní zkušenost jak s možnostmi, tak 

s omezeními počítačů na základě užití počítačů v aplikacích. Studenti by měli mít 

znalosti o počítačích, získané nejen studiem zvláštního předmětu, ale také z uplatnění 

počítačů při řešení problémů z ostatních předmětů, případně i z řešení problémů 

interdisciplinárního charakteru a také z využití počítačů pro podporu výuky a učení."   

 Již v pojetí americké Národní rady je možné vidět dva aspekty vstupu počítačů 

do výuky, rozlišit zde můžeme vyučování o počítačích a vyučování s využitím počítačů.  

 V tehdejším Československu zavádění školního předmětu, jehož obsahem bude 

výuka o počítačích upravilo Ministerstvo školství ČSR a Ministerstvo školství SSR 

v roce 1986. Dlouhodobý komplexní program byl připraven pro léta 1986 - 1990                   

s vyhlídkami do roku 1995. Cílem dokumentu bylo „zabezpečit přípravu nastupujících 

generací a částečně i stávajících odborníků na zvládnutí moderních metod práce                  

a zabezpečení kvalifikované přípravy odborníků z oblasti elektronizace“ (Mazák, 1987,          

s. 73). 
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 Počátky zavádění výpočetní techniky do škol se týkaly především středních škol 

se zaměřením na elektrotechniku. Předměty zabývající se výpočetní technikou byly 

pokusně zaváděny na SŠ od roku 1984. O dva roky později, v roce 1986 byl předmět 

Informatika a výpočetní technika zaveden na gymnáziích. Na VŠ se výpočetní technika 

dostávala postupně a to podle jednotlivých zaměření škol.  

 Současně se zaváděním předmětu informační a výpočetní technika na SŠ se 

rozvíjel i druhý aspekt vstupu počítačů do škol a to problém využití počítače jako 

didaktického prostředku v práci učitele. V roce 1985 vyšel na Pedagogické fakultě 

University Karlovy sborník jenž v sobě sdružoval příspěvky na téma Audiovizuální               

a výpočetní technika ve výuce a ve vědeckém výzkumu.  

Příspěvek D. Nováka (Dvořáček, 1985, s. 10) shrnuje využití počítače jako 

podpora výuky takto: „...vyučování s využitím počítačů by mělo najít uplatnění ve všech 

studijních oborech pedagogické fakulty. Zde nejde jen o přenesení některých tradičních 

činností učitele na počítač, ale dochází i ke strukturálním změnám ve výuce, které se 

vyznačují především zvýšením významu aktivního přístupu k získávání vědomostí                  

a důrazem na schopnost samostatné aplikace teoretických poznatků. Vyučování                     

s využitím počítačů lze kategorizovat na vyučování podporované, popř. řízené 

počítačem."  

V témž příspěvku pak D. Novák (tamtéž, s. 11) uvádí i přímý výčet možností 

využití počítače ve výuce: „Ve vyučovacím procesu, a to jak v počítačem podporované, 

tak i v počítačem řízené výuce, se setkáme s následujícími možnostmi jeho uplatnění: 

výklad látky, procvičování látky, dialogová forma výuky, řešení úloh numerickými 

metodami, simulace procesů a simulační hry, banka dat, průběžná kontrola, řízení 

experimentů“ 

Ve stejném zdroji můžeme najít i velmi zajímavý historický postřeh:                   

„V Československu jsou využívány počítače ve výuce cca 20 let. Prvotní technické 

vybavení vysokých škol umožňovalo pouze dávkový způsob zpracování. Nejčastěji šlo           

o hromadné generování a vyhodnocování úloh a testů. Teprve po roce 1980 vznikají 

první terminálové učebny." (tamtéž, s. 12) Terminálové učebny fungovaly jako podpora 

individualizovaného učení. Byl při nich využíván 1 počítač na 1 studenta, který 

postupoval po programu podle svých schopností a znalostí. Příspěvek D. Nováka působí 

dojmem velmi vyspělého využívání počítačů ve výuce již v roce 1985. Ostatní 

příspěvky výše uvedeného sborníku tuto teorii nepodporují. Většinu dalších příspěvků 

tvoří témata využití moderní audiovizuální a výpočetní techniky na různých katedrách 
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např. učitelství pro 1.stupeň, chemie, v těchto příspěvcích je však za moderní 

audiovizuální techniku považován magnetofon či videozáznamová technika. Výjimkou 

může být snad jen příspěvek Z. Křivánka (Dvořáček, 1985): Perspektivy využití 

mikroprocesorových zařízení ve výuce čtení a při nápravě obtíží ve čtení.  

Přes všechna plánování a teorie o využívání počítačů ve výuce na tom 

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy byla stejně jako ostatní školy na všech 

úrovních, počítačů byl nedostatek.  

Snaha o rychlé zavádění počítačů do škol nepřinášela jen výhody, ale i velmi 

závažné problémy. Více o nich píše V.Smetáček (Dvořáček 1985). Negativní tendence 

dělí do tří okruhů: 

1. Malý počet zaváděných počítačů.  

2. Mnoho škol se uchyluje k nákupu různých typů počítačů, čímž vzniká na školách 

nejednotnost.  

3. Počítače se do škol dostávají bez dalšího příslušenství.. 

V roce 1987 dochází na Pedagogické fakultě UK v Praze k další provozní 

poradě, ze které opět vyšly příspěvky ve sborníku, tentokrát pod názvem Postavení 

učitele v pedagogickém procesu podporovaném výpočetní technikou. O. Franc 

(Postavení, 1987, s. 78) udává, že „v roce 1987 bylo na PedF UK na 50 počítačů 

různých značek a typů, z nichž většina byla mezi sebou nekompatibilní a navíc jen 

některé z nich byly vybaveny příslušnými periferiemi. Počítače byly z valné části 

umístěny na katedře matematiky a katedře technické výchovy a vyučovací techniky.              

Na těchto katedrách byly počítače také nejvíce využívány, ať už ke studiu počítačů 

samotných, či k využití počítače jako podpora výuky. Na obou katedrách byly řešeny 

diplomové práce a další výzkumné projekty na využití počítače ve výuce.“ Počítače tak 

byly kromě již zmíněných prací užívány zejména k přípravě výuky, nikoliv k výuce 

samé. 

Ve sborníku z roku 1987 se můžeme setkat také s další plánovanou inovací, 

která by prospěla výuce. J. Markvart a S. Siňor (Postavení, 1987, s. 22) přicházejí                

s dalším vylepšením, ovšem opět pouze na papíře: „Chceme-li využívat počítačovou 

techniku přímo ve vyučovacím procesu, je nezbytným předpokladem propojení počítačů 

do lokální počítačové sítě. Vytváření lokálních počítačových sítí přímo v jednotlivých 

učebnách a jejich připojení na školní lokální počítačovou síť, případně připojení školní 

sítě na celostátní počítačovou síť je dnes celosvětovým trendem." 
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Počítačová technika se dostávala do škol pomalu a to zejména na technické 

střední školy a vysoké školy, základní školy byly vybavovány technikou až mezi 

posledními. Důvodem byla především nutnost znát pro práci na počítači programovací 

jazyky a anglický jazyk. 

Změnu přinesl až vývoj nového, tzv. uživatelsky příjemného či pozitivního, 

programového vybavení, které počítače zpřístupnilo i laikům. Nemalým přínosem              

pro ČR bylo i rozšíření češtiny v programech a aplikacích. 

Velkým vývojovým zlomem v oblasti informačních technologií se stal vznik             

a rozvoj Internetu. Počátky vzniku Internetu se datují do roku 1969, kdy byla uvedena           

do provozu experimentální síť ARPAnet, provozovaná výzkumnou agenturou 

ministerstva obrany USA. V roce 1983 ministerstvo obrany USA povolilo užívání sítě 

některým akademickým a vědeckým institucím a síť ARPAnet se tak rozdělila                 

na vojenskou a civilní část. Odtud byl jen malý krůček k tomu, aby tato síť překročila 

hranice USA a začala se rozprostírat dále do světa. Vznikající mezinárodní síť dostala 

jméno Internet. V roce 1986 byl ARPAnet nahrazen novou páteřní sítí nadace National 

Science Foundation (NSFnet), která umožnila přístup k počítačovým centrálám                     

i širšímu okruhu uživatelů, čímž podnítila rozvoj Internetu tak, jak jej známe dnes.                

V současné době pokrývá Internet prakticky celý svět, nepřipojeny zůstávají jen některé 

Africké státy. Česká republika se oficiálně připojila do Internetu v roce 1992.  

Již v roce 2000 bylo k Internetu připojeno na celém světě cca 30 milionů 

počítačů a jejich prostřednictvím kolem 90 až 120 milionů uživatelů (KUSALA 2000).  

Internet přinesl do vzdělávání dříve zcela netušené možnosti. Mezi ty 

nejzákladnější patří: 

• WWW - World Wide Web přináší možnost vyhledávání, prezentace a předávání 

informací po celosvětové síti. Dokumenty na Webu umožňují během chvíle získat 

informace a poznatky odkudkoliv ze světa a také poznatky a informace předávat 

ostatním. Internet je tak obrovskou knihovnou informací. Již v roce 1997 bylo              

na Internetu přístupno na 200 milionů dokumentů (Černochová, Komrska, Novák, 

1998). Okamžitý a rychlý přístup k takovému množství informací je pro vzdělávání 

současně pozitivem i negativem. Z uživatelského hlediska začnou výhody 

převažovat pouze v tom případě, že uživatel má znalosti, dovednosti a kompetence 

ke třídění, uspořádávání a kritickému přijímání získaných informací.  

• Elektronická pošta (email) umožňuje uživateli komunikovat s kýmkoliv po celém 

světě, podmínkou je připojení na Internetovou síť a vlastní elektronická poštovní 



 15 

adresa. Posílat je možné nejen textové dopisy, ale i soubory, které mohou obsahovat 

obrázky, zvuky i videosekvence. Školy využívají služeb elektronické pošty zejména 

ke komunikaci učitelů a žáků mezi sebou a dále ke komunikaci s rodiči, partnery 

školy a školskou správou. 

• Elektronická konference je rozšířenější službou elektronické pošty. Příspěvky 

zaslané do konference neobdrží jen jeden dopisovatel, ale program sám je rozešle 

všem přihlášeným účastníkům. Konferenci na různá témata mohou vést žáci                     

i učitelé, tento způsob komunikace využívá i odborná veřejnost. Na SŠ i VŠ bývají 

časté konference mezi studenty určitého předmětu, nebo tematické konference 

s mezinárodní účastí škol i odborníků. 

• Chat je forma on-line rozhovoru na síti. Rozhovor je možné vést s libovolným 

počtem osob, které se mohou nacházet kdekoliv na světě. Názory, odpovědi                  

či myšlenky téměř okamžitě uvidí na svém monitoru všichni, kdo se rozhovoru 

účastní. Chat nabízí i možnost vést rozhovor s jednotlivcem či určitou uzavřenou 

skupinou, je zde tedy i možnost určitého komunikačního soukromí. Největším 

problémem veřejných chatů je anonymita uživatelů a nemožnost kontroly obsahu, 

zejména z hlediska jeho mravní nezávadnosti. Ve vzdělávání lze chatování využívat 

například k mezinárodní komunikaci v reálném čase. 

• Videokonference je obdobou elektronické konference. Rozdílem je rozšíření             

o přenos zvuku a obrazu. Kromě počítače připojeného na Internet je však potřeba 

speciální program, videokarta a videokamera. Tyto věci patří i v roce 2009 stále 

mezi finančně náročnější investice, které si většinou školy nemohou dovolit. Tam, 

kde škola získá finanční prostředky na vybavení pro videokonferenci, jsou tyto 

možnosti často využívány ke komunikaci se zahraničními školami, nebo odborníky. 

Internet prochází během konce 20.století a počátku 21.století stále obrovským rozvojem 

a vznikají nové a nové možnosti jeho využívání.  

• ICQ je komunikační formát založený na on-line rozhovoru v reálném čase, vzniklo 

v roce 1996. Patří velmi rychle se šířící a masově využívané komunikační médium. 

Specializovaná stránka věnující se ICQ na portálu www.centrum.cz uvádí: 

„V prosinci roku 2008 byl program pro jeho funkci nejstahovanějším programem           

na Stahuj.cz, průměrný ICQ uživatel je připojen víc než 5 hodin denně, denně je 

posláno více než 400 000 000 zpráv, za 1 den se k ICQ přihlásí více než 8 000 000 

lidí, 80% uživatelům je mezi 13ti a 29ti lety, program ICQ je dostupný v 18ti 
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jazycích“ (Centrum.CZ, 2010) . Ve školním prostředí je možné tento formát využít 

ke komunikaci žáků i rodičů s učiteli. 

• Skype je nástroj pro telefonování po internetu. Umožňuje bezplatně telefonovat             

z jednoho počítače na druhý. Podmínkou je dobré internetové připojení, mikrofon           

a reproduktory. Pokud uživatelé na obou stranách vlastní webovou kameru, je 

možné využívat videohovor. Skype nabízí různé druhy konferencí v reálném čase, 

posílání souborů i krátkých zpráv. Pro vzdělávání na ZŠ přináší Skype rozšíření 

možností komunikace mezi aktéry školy. 

Určitou podobou Internetové sítě je tzv. intranet. Jeho služeb využívají firmy, 

školy a další instituce, které chtějí část informací zpřístupnit jen svým pracovníkům, 

studentům atd. V intranetu jsou umístěna data podobně jako na Internetu, strukturovaný 

přístup k nim mají ale pouze členové instituce, ve které funguje, nebo další počtem 

omezené skupiny, kterým je zřízeno tzv. uživatelské konto. Ve školách je intranet 

využívaný na vnitřní komunikaci a databanku informací, které nejsou určené                     

pro veřejnost. Přístup v takovém případě mají kromě zaměstnanců škol a žáků také 

rodiče, kteří mohou nahlížet například do internetové žákovské knížky svých dětí atd. 

V mnoha školách se intranet dělí na část pro učitele a část pro žáky. V části pro učitele 

bývají dostupné tématické plány, tiskopisy atd. V žákovské části témata referátů, zadání 

úkolů, omluvenky na nepřítomnost ve výuce atd. 

Významným historických mezníkem je také to, že internet opouští statické 

počítačové sestavy a případně přenositelné notebooky a začíná být plnohodnotně 

dostupný v mobilních telefonech. Zejména u mladé generace může tato možnost 

významně ovlivnit využívání internetu pro oblast vzdělávání. Dostupné zdroje uvádí 

k datu 8. 9. 2009, že počet uživatelů internetu v mobilních telefonech se v ČR                      

za poslední rok téměř zdvojnásobil na 1,5 milionu lidí. K připojení na internet je tak 

v České republice využívána každá devátá SIM karta. (Počet, 2009) Zdrojem těchto 

informací jsou mobilní operátoři, kteří internet v mobilu poskytují. Stejný zdroj dále 

uvádí: „Lidé nejčastěji přes mobil na internetu vyhledávají, sledují zpravodajství, 

posílají e-maily a brouzdají po sociálních sítích.“ (tamtéž) 

Z hlediska konceptů implementace ICT do vzdělávání podle historického vývoje 

poukazují Zounek a Šeďová (2009) na vývoj konceptů od počítačem podporované 

výuky, přes učení podporované počítačem směrem k e-learningu, učení podporovaném 

webovými stránkami a učení založené na zdrojích. 
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Strategické dokumenty Nového Zélandu (Digital, 2003) v oblasti implementace 

ICT do vzdělávání popisují historický vývoj využívání ICT ve vzdělávání jako cestu, 

která vede od učení o ICT, přes učení s ICT, k učení prostřednictvím ICT.  

(Learning about ICT – prozkoumání k čemu lze ICT použít;  

Learning with ICT – používání ICT k obohacení běžných metod a zdrojů; 

Learning through ICT – používání ICT k podpoře nových směrů v učení i vyučování.) 

 

 

1.3. VYUŽITÍ ICT VE ŠKOLE 
 
 

Kromě Internetu využívají vzdělávací instituce také běžný uživatelský software, 

jako jsou textový, tabulkový a grafický editor atd. a software na tvorbu prezentací Tyto 

programy lze využívat nejen pro přípravu učitele na hodinu, např. pro tvorbu textových, 

tabulkových a grafických tištěných materiálů a prezentací, ale také přímo v hodinách, 

např. v rámci práce na tematických výukových projektech. Žáci mohou s pomocí tohoto 

software zpracovávat informace nalezené na Internetu i z dalších zdrojů, pořádat je              

a dále používat, prezentovat je či odevzdat jako seminární práci. 

Při přípravě a tvorbě nových didaktických  materiálů je kladen důraz zejména      

na jejich multimediální zaměření. „Multimédia kombinují text, zvuk, obrazy                        

od počítačové grafiky po fotografii a animovanou počítačovou grafiku, až po reálné 

pohyblivé videoscény.“ (Kouba a kol., 1995, s.11) Vnímání učiva všemi smysly 

významně zvyšuje úspěšnost zapamatování a zpětného vybavování informací. Důraz                

na vytvoření fondu počítačových a multimediálních programů, které by měly vhodně 

doplňovat učebnice a další pomůcky, se objevuje i v Národním programu rozvoje 

vzdělávání v České republice v tzv. Bílé knize (Národní, 2001) Využívání 

multimediálních materiálů závisí kromě jejich dostupnosti také na počítačovém 

vybavení školy a žáků doma, neboť některé materiály mohou být určeny kromě použití 

ve výuce také k samostatné práci žáků, domácí přípravě na výuku atd. 

Kromě multimediality je ve školách stále více kladen důraz na interaktivitu. Žáci 

nejsou jen pasivními příjemci informací, ale aktivně se zapojují do jejich vyhledávání, 

třídění, interpretaci atd. Významným pomocníkem pro tyto aktivity mohou být                  

tzv. interaktivní tabule. Interaktivní tabule je plocha podobná velké televizní obrazovce, 

ke které ji připojen počítač, dataprojektor a další technické podpůrné prvky. Projektor 

promítá obraz z počítače na povrch tabule. Na tabuli lze „psát“ speciálními pery, prsty 
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(v případě dotykového displeje) a fixy. S promítaným obrazem lze dále pracovat,               

do promítaných obrazů dopisovat, dokreslovat a pomocí doteku jednotlivými objekty    

po tabuli pohybovat. Vytvořené texty či obrazy je možné uložit do počítače                           

a vytisknout. Pro výuku se používá interaktivní software, který je většinou dodáván 

s tabulí. Tento software je určený především pro podporu přípravy učitele. Současně již 

existuje v dnešní době software přímo utvořený pro využití ve výuce zaměřený                  

na jednotlivé předměty. Interaktivní tabuli je možné bez většího zaučování využívat                

i v hodinách žáků 1.stupně, protože dotykové ovládání je přirozené a intuitivní. 

Interaktivní tabule a její využívání v hodinách přináší do výuky především tato 

pozitiva:: 

- zvyšuje míru zapojení žáků do výuky, její přirozená interaktivita podporuje 

aktivní zapojení žáků do výuky 

- podporuje motivaci žáků k učení, žáci základních škol jsou dnes již běžně zvyklí 

pracovat s různými informačními a komunikačními technologiemi a jakékoliv 

nové technologie upoutávají jejich zájem 

- podporuje žáky se speciálními potřebami, umožňuje žákům vnímat učivo 

smysly, které jsou u nich dominantní.  

- pomocí aktivních multimediálních prvků usnadňuje žákům zapamatování 

probírané látky  

- názorně a přehledně lze její pomocí žákům přiblížit i některé složité a příliš 

abstraktní procesy nebo pokusy, které by v realitě školy nešly uskutečnit 

- pomáhá upevnit látku  a usnadňuje opakování učiva, protože k poznámkám 

umístěným na tabuli se mohu žáci i učitelé kdykoli vracet  

Pro práci s interaktivní tabulí existují speciální podpůrné servery, kde lze najít 

nejen technickou podporu a mnoho zajímavých informací o novinkách v této oblasti,  

ale především metodické materiály do výuky. Příkladem takového serveru je například 

www.veskole.cz. 

S rozvojem a podporou celoživotního učení a vzdělávání se dostává do popředí 

také e-learning. E-learning se stává ve vyspělých zemích jednou z nejdůležitějších 

podpor nejen distančního vzdělávání. Přibližuje možnost vzdělávání nejširším vrstvám 

obyvatel, zejména tím, že boří klasické časové a prostorové hranice vzdělávání. 

Podporu distančnímu vzdělávání vyjadřuje i Bílá kniha: „Distanční vzdělávání bude 

podporováno specifickými rozvojovými programy, založenými na využívání 

informačních a komunikačních technologií, a jejich propojení s Koncepcí státní 
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informační politiky ve vzdělávání.“ (Národní, 2001, s. 90) Rozvojem distančního 

vzdělávání s využitím ICT je rovněž usnadněn přístup k mezinárodním vzdělávacím 

programům, které nabízí EU a další země.  

Po roce 2000 vzniká mnoho portálů zaměřených na vzdělávání. Jejich největším 

problémem je ale nekoordinovanost jejich vzniku a obsahu. Centrální úložiště dobré 

praxe a podpůrný portál pro vzdělávání, který měl vzniknout v rámci aktivity SIPVZ 

nevznikl. Prostor tak dostaly spíše soukromé snahy některých institucí. Částečně se 

funkci centrálního portálu snaží nahradit portál Výzkumného ústavu pedagogického, 

který vznikl na podporu Rámcového vzdělávacího programu na www.rvp.cz. Tento 

portál je rozdělen do sekcí podle typů škol a například pod Základním vzděláváním lze 

nalézt materiály vhodné do výuky rozdělené dle oblastí RVP, dokumenty a metodické 

materiály ke tvorbě ŠVP, specifické podpůrné materiály pro učitele, ale i obecné 

materiály zaměřené na hodnocení žáků, autoevaluaci školy, inspirace z jiných zemí a 

aktuality vztahující se k základnímu vzdělávání. 

Své místo mají počítače také při edukaci žáků a studentů se specifickými 

poruchami učení a zdravotním handicapem. Pomáhat mohou nabídkou různých 

kompenzačních postupů, například možnost zvětšení písma u slabozrakých, zvukových 

přenosů pro nevidící a také speciálních programů pro jednotlivé vady a poruchy. 

Programy mohou pomoci v celém procesu edukace od přípravy materiálů, vlastní práce 

žáka, jeho hodnocení i archivaci dat. 

Obecně můžeme oblast využití počítačů ve škole rozdělit do tří směrů. K dosažení 

nejvyšší možné efektivity by měly být na škole uplatňovány všechny tři ve vyvážené 

míře. 

• Počítač jako podpora práce učitele. 

• Počítač pro samostatnou práci žáků a studentů – ve výuce, v domácí přípravě                

a v celoživotním vzdělávání. 

• Počítač jako podpora managamentu školy. 
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1.3.1. Faktory ovlivňující využívání ICT ve vzdělávání 
 

Implementaci a využívání ICT ve škole ovlivňuje mnoho faktorů. Na jejich 

naplnění závisí efektivní využívání ICT ve škole. Mezi základní determinující faktory 

patří:: 

• Státní informační politika ve vzdělávání 

• Začlenění ICT do kurikulárních dokumentů. 

• Postoj škol k počítačovým technologiím. 

• Vybavenost škol počítačovými technologiemi, včetně připojení na Internet. 

• Digitální gramotnost učitelů a jejich další vzdělávání v této oblasti. 

• Dostupnost kvalitního výukového software a dalších podpůrných materiálů. 

Stupněm vybavenosti škol počítačovými technologiemi se v mezinárodním 

měřítku, i v ČR zabývalo několik výzkumů. Patří mezi ně např. výzkum SITES, 

mezinárodní šetření PISA a zprávy České školní inspekce. 

První fáze mezinárodního výzkumu SITES - Second information technology               

in education study (Second, 2004), která zjišťovala vybavení škol informačními 

technologiemi v jednotlivých školských systémech a míru a způsob využívání 

informačních technologií k výukovým účelům, proběhla na podzim 1998. Mezinárodní 

výsledky byly zveřejněny koncem roku 1999.  

V České republice se šetření zúčastnilo více než 700 škol, z toho bylo 252 

základních škol a 29 víceletých gymnázií. V mezinárodním srovnání (viz. tabulka č.1) 

udává SITES v roce 1998, že na školách využívajících ICT na II.stupni ZŠ se nachází 

72 % žáků. Mezinárodní průměr je 84 %, ale ve vyspělých zemích je to 100 %.  

 

Tabulka č.1: Procento žáků ve školách využívajících ICT ve výuce. Zdroj: SITES 

Země ZŠ Země  ZŠ 
Belgie (fr.) 73 Kanada 100 
Bulharsko 19 Kypr 75 
Česká republika 72 Litva 77 
Dánsko 100 Lucembursko 100 
Finsko 100 Maďarsko 100 
Francie 100 Norsko 100 
Hongkong 100 Nový Zéland 100 
Island 100 Rusko 53 
Izrael 85 Slovinsko 100 
Japonsko 100 Tajwan 100 
Mezinárodní průměr 83 
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Mezi další důležité ukazatele úrovně vybavení škol výpočetní technikou si 

výzkum SITES stanovil počet žáků na 1 počítač (viz. tabulka č.2). Ten je stanoven jako 

poměr celkového počtu žáků k celkovému počtu počítačů, které se na školách nacházejí. 

 

Tabulka č.2: Počet žáků na 1 počítač. Zdroj: SITES 

Země ZŠ Země  ZŠ 
Belgie (fr.) 25 Kanada 7 
Bulharsko 238 Kypr 216 
Česká republika 34 Litva 90 
Dánsko 9 Lucembursko 12 
Finsko 10 Maďarsko 25 
Francie 17 Norsko 9 
Hongkong 23 Nový Zéland 8 
Island 12 Ruská federace 121 
Itálie 16 Singapur 8 
Izrael 14 Slovinsko 25 
Japonsko 14 Tajwan 25 
Jihoafrická rep. 123 Thajsko 62 
    
Mezinárodní průměr 68 
 

Mezinárodní šetření PISA - The OECD programme for international student 

assessment (The OECD, 2004) proběhlo v roce 2000 a týkalo se žáků a studentů                       

s rokem narození 1984. Výzkumu se zúčastnilo 28 členských zemí OECD a 4 nečlenské 

země. Rok narození 1984 u nás v roce 2000 pokrýval jak žáky docházející do ZŠ,             

tak i studenty SŠ a jim odpovídající speciální zařízení .Pro naše účely použijeme data, 

která se týkají pouze ZŠ v ČR. Sekundární analýza dat byla zpracována v podkladové 

studii (Chvál, 2003). Tomuto zadání odpovídá 87 ZŠ. 

Ve výzkumu PISA byly počítačovému vybavení škol věnovány dvě položky: 

• Do jaké míry je ve vaší škole výuka žáků narozených v roce 1984 omezována: 

možnost      e) nedostatkem počítačů pro výuku.  

• Kolik počítačů je ve vaší škole? 

Ředitelé základních škol považují omezení nedostatkem počítačů pro výuku 

takto: „vůbec 36,5%, velmi málo 16,5%, do určité míry 28,2%, značně 18,8%. Průměry 

států OECD, ovšem tentokrát všechny školy, tedy ne jen ZŠ jsou tyto: vůbec 29,48 velmi 

málo 29,38, do určité míry 24,61 a značně 9,26. Ředitelé téměř 20% ZŠ v ČR pociťují 
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značné omezení při výuce dané nedostatkem počítačů. Tato situace se týká cca 1/3 žáků 

ZŠ. V OECD je to pouze cca 10% škol“ (Chvál, 2003). 

V položce kolik počítačů je na jedné škole k dispozici žákům s rokem narození 

1984 udává M. Chvál pro ZŠ v ČR tyto hodnoty :“v průměru je k dispozici 12,7 

počítačů, ovšem minimum je 0 a maximum 52. Z těchto počítačů je průměrně 6,5 

napojeno na Internet. Minimum pro tuto položku je 0 a maximum 55. Mezi školami tak 

existují velmi výrazné rozdíly. Podobné je to s počtem žáků na 1 počítač. Průměrně je to 

45 žáků. Minimum je však 9,6 a maximum je 240.  Nejhorší stav je ve velkých školách, 

které mají více než 600 žáků. Tam se počet žáků na 1 počítač pohybuje mezi 61,3 až 

69,1“ (Chvál, 2003). 

V roce 1999 bylo na velkých školách prakticky nemožné využívat počítače                   

ve výuce. Ve školách bylo příliš málo počítačů, jen minimální počet z nich byl napojen 

na internet. Počítače byly často přístupné jen managamentu školy a také učitelé s nimi 

neumí až na výjimky příliš dobře zacházet. 

Na tuto situaci reagovala vláda České republiky Usnesením vlády č. 525                    

z 31.5.1999 Státní informační politika – cesta k informační společnosti, která v bodě 

III.3. uložila ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s ministrem 

kultury rozpracovat státní informační politiku ve vzdělávání a předložit jej vládě 

v termínu do 31.3.2000. 

Na základě výše jmenovaného usnesení byla 10.dubna 2000 přijata Koncepce 

státní informační politiky ve vzdělávání (č.351). Základním cílem navrhovaných 

opatření byla informační gramotnost všech občanů. Ta může občanům „v tvořící se 

globální informační společnosti 21.století napomoci uplatnění občanů ČR nejen 

v domácím prostředí, ale i konkurenčním prostředí mezinárodního trhu práce. Tohoto 

cíle však nelze dosáhnout bez včasných cílených změn ve vzdělávacím systému                      

a v podmínkách, ve kterých je vzdělávací proces realizován.“ (Plán, 2003).  

Tato koncepce přinesla školám poprvé na celostátní úrovni šanci zlepšit své 

vybavení na úroveň využitelnosti ICT ve výuce a dále vytvořila podmínky                        

pro vzdělávání pedagogů tak, aby na zlepšující se infrastrukturu počítačů ve školách 

uměli reagovat adekvátním využíváním v rámci výuky. Současně koncepce začíná 

vytvářet pro školy podmínky pro širší využití Internetu ve školách. 

Vzdělávací politika ČR v oblasti implementace ICT do vzdělávání je popsána 

v kapitole č.1.6. 
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Česká školní inspekce provedla nejnovější komplexní šetření o využívání ICT        

na základních školách v termínu od 1. 2. 2009 do 30. 6. 2009. Tato výzkumná zpráva  

popisuje stav implementace ICT do vzdělávání na základních školách po dokončení 

státní podpory v projektech SIPVZ. Školy se ocitají v situaci, kdy další pokračování 

státní koncepce neexistuje a jsou tak odkázány na vlastní aktivity v oblasti podpory 

začleňování ICT do své činnosti. 

Tematická zpráva České školní inspekce je nejnovějším a nejkomplexnějším 

šetření stavu na českých školách, proto je jejím výsledkům věnována celá další kapitola 

této práce. 

 

1.3.2. Tematická zpráva České školní inspekce Úroveň ICT 
v základních školách v ČR 

 
 Nejnovější a komplexní informace o využívání ICT na základních školách 

v České republice zpracovala v roce 2009 Česká školní inspekce. (ČŠI 2009) Tematická 

zpráva pokrývá všechny oblasti, které determinují využívání ICT na ZŠ a také sleduje 

konkrétní využívání.ICT ve výuce. Vzhledem k tomu, že zpráva popisuje konkrétní 

aktuální situaci na školách, která je nezbytná pro pochopení stavu implementace ICT    

do ZŠ v ČR, je tato kapitola věnována pouze výsledkům šetření ČŠI, která jsou 

doplněna komentáři autorky disertační práce. Pro snazší rozlišení výsledků zprávy                    

a komentářů jsou v této kapitole komentáře autorky práce označeny kurzívou. 

Oblasti sledování: 

• Materiální vybavení a služby: 

o Hardware – pro práci učitele, pro práci žáků, pro podporu interaktivní 

výuky 

o software a informační systémy  

o sítě a internet 

o služby a rozvoj oblasti ICT – metodik ICT, ICT plán, SW audit, datové 

schránky 

• Ekonomické ukazatele – investice do hardware a software, náklady na služby 

internetu, další zdroje financování 

• Personální podmínky – vzdělávání a kvalifikace, postoje pedagogů. 

• ICT ve výuce: 

o Míra zapojení ICT do výuky pedagogem 
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o Míra vyžadované přípravy na výuku pomocí ICT 

o Výuka ICT 

o Postoje žáků 

Výzkum ČŠI probíhal na 463 základních školách, které byly pro účely výzkumu 

rozděleny na malé do 100 žáků a velké nad 100 žáků. Výsledky, které ČŠI zjistila jsou 

neuspokojivé. 

 

Materiální vybavení a služby: 
 

I když se vybavenost škol zlepšila po ukončení projektu Internet do škol, 

nedochází k  pravidelné cyklické obměně hardwarového vybavení. Více než třetina 

počítačů na školách je starší 5 let, což vzhledem k zastarávání techniky jsou počítače          

za hranicí svého životního cyklu. Tato situace se bude nadále zhoršovat,                      

protože podobný projekt plošné obměny počítačů na školách MŠMT neplánuje.                      

U počítačů určených pro práci žáků je to dokonce 44 %, u počítačů určených pro práci 

učitele 30 %. 

 Z hlediska vybavenosti je poměr žáků na 1 počítač 7,9 (3,9 malé ZŠ, 8,5 velké 

ZŠ) a pro práci učitelů 2,3 (2,4 malé ZŠ, 2,2 velké ZŠ). V množství počítačů pro práci 

učitelů je ovšem započítávána i technika, která slouží k výuce ve třídách, což výsledky 

poněkud zkresluje. Nemáme tak přesný přehled, kolik počítačů ve škole je k dispozici 

pro přípravu učitele. 10 – 15 % počítačů tvoří notebooky, které v naprosté většině 

případů spadají do využívání pro 1 učitele, výsledky jsou tedy ještě zkreslené o tento 

fakt. Fakticky se tedy počet učitelů, kteří se dělí o 1 počítač blíží ke 3 a více učitelům  

na jednu počítačovou stanici. Zastaralost hardware souvisí také se zastaralostí software. 

Více než 1/3 počítačů na školách je vybavena operačními Microsoft 2000 a 98                      

a starším, které jsou zastaralé a Microsoft už pro ně nenabízí žádnou technickou 

podporu, takže jsou pro školní sítě už i nebezpečné z důvodu nedostupných aktualizací. 

I přesto ale můžeme zkonstatovat, že se situace oproti výzkumům SITES z roku 1998              

a PISA z roku 2000 výrazně zlepšil. 

Zvláštní pozornost byla ve výzkumu ČŠI věnována hardware pro interaktivní 

výuku. Do této kategorie spadají dataprojektory, interaktivní tabule a sady 

elektronických hlasovacích systémů. Průměrný počet těchto elektronických prostředků 

je na jednu ZŠ alarmující. Interaktivní tabule 1 ks (0,2 malé ZŠ, 1,4 velké ZŠ), 

dataprojektory 2,8 ks (0,6 malé ZŠ, 4 velké ZŠ), počet PC připojených k internetu 34,3 
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ks (10,8 malé ZŠ, 46,5 velké ZŠ). Tato čísla jsou velmi znepokojující, například 

připojení všech počítačových stanic ve škole na kvalitní a rychlý  internet by mělo být 

v dnešní době samozřejmostí. Především se zde projevuje nepřijatelný rozpor mezi 

dostupností internetu pro žáky v domácím prostředí, kde je rychlý a stabilní internet již 

běžnou součástí domácího prostředí žáků. 

Z hlediska připojení škol na internet už většinou školy nemají zásadní problém 

s kvalitou připojení, ale s cenou. Cena za běžné připojení od 512 do 1024 Kb/s ve škole 

stojí mnohonásobně víc, než je běžné ve veřejném sektoru. Poskytovatelé zneužívají          

ve školách neznalosti této problematiky ze strany vedení škol a odpovědných osob. 

Průměrné měsíční náklady na výše uvedené připojení by neměly přesahovat 1000,- Kč, 

z výzkumu však vyplývá, že školy platí průměrně 4 259,- Kč. Pouze jen cca 10 % škol 

zřídilo ve své škole síť založenou na WiFi bezdrátovém připojení, kam by mohli žáci i 

učitelé připojovat vlastní donesenou techniku. 

Výrazný vliv na funkčnost a rozvoj kvality využívání ICT na školách má                 

ve škole funkce metodika ICT a způsob zpracování a kvalita ICT plánu. Výzkum ČŠI 

zjistil, že ICT metodik je přítomen v 68,4 % ZŠ (34,6 % malých, 65,3 % velkých). Toto 

číslo je velmi malé, vezmeme-li v úvahu, že učitelé dost často ve využívání ICT ve výuce 

tápou a metodik je osobou, která by jim měla být podporou a pomocí. Metodik jako 

pomocník učitele při konkrétním využití ICT ve výukové hodině by měl být nedílnou 

součástí pedagogického sboru. Neměl by ovšem být jen technickým pomocníkem                

pro zapojení,  připojení a nastavení technických komponentů. Školy často za metodika 

ICT považují ICT technika, který se stará o chod počítačů ve škole, ale nemá znalosti                

a dovednosti metodického začleňování ICT do výuky jednotlivých předmětů. 

ICT plán školy má zpracováno 85 % škol, ale systematicky jej vyhodnocuje již 

jen 73 % škol. U více než ¼ škol se tak plán stal pouze nutným požadavkem, bez další 

systematické práce s ním. Bez jeho vyhodnocování a pravidelné revize se tak ICT plán 

stává jen dalším z „papírů do šuplíku“ a ztrácí funkci, kterou by měl být. Funkce ICT 

plánu – plánování udržitelného rozvoje ICT technologií ve škole a práce s nimi – se tak 

eliminuje a ICT plán ztrácí smysl své existence. 

 

Ekonomické ukazatele 
 
 Vzhledem k náročnosti analýzy ekonomické situace byl počet škol zúžen na 80, 

přičemž byl zachován poměr velkých a malých škol. Investice škol do ICT kolidují se 
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státní informační politikou ve vzdělávání. Největší investice byly provedeny v roce  

2006, kdy ještě dobíhal program SIPVZ, který přinesl školám finanční podporu investic 

do ICT. Po jeho skončení, kdy vláda nepředložila další celoplošné podpůrné programy, 

investice do škol prudce poklesly. Zdrojem financování zůstaly jiné zdroje, většinou 

rozvojové a ESF projekty. Malé školy ale nemají ve velké míře potřebnou podporu             

od zřizovatele a z vlastních zdrojů nejsou schopny projekty připravit, proto jsou                   

ve většině případů odkázány na dobrovolné dary. 

V roce 2006 bylo celkem investováno do zkoumaného vzorku škol 9 975 456 Kč 

a téměř 50 % částky tvoří finance ze státního rozpočtu na provoz. V roce 2008 to už 

bylo ovšem pouze 6 003 438 Kč a poměr investování ze státního rozpočtu na provoz 

klesl na 20 %. 

 Velmi podobná situace je i u pořizování software. Existuje zde ovšem 

posloupnost, která dokazuje, že není-li pořizován nový hardware, není potřeba pořizovat 

nový uživatelský software. Navíc bylo výzkumem zjištěno, že školy neumí využívat 

licencí přímo připravených pro školy, které jsou většinou finančně výhodné. Ačkoliv 

většina škol využívá platformu Microsoft, 58 % z nich není zapojena v žádném 

zvýhodněném licenčním programu pro školy a nakupují tak software za velmi 

nevýhodnou cenu jak běžný maloodběratel. 

 

Personální podmínky 
 

Stav vzdělanosti pedagogů v ICT stále odráží výstupy ukončeného projektu 

SIPVZ, který nabízel pedagogům vzdělávání zejména v oblasti uživatelského využití 

ICT. Dalšího vzdělávání k uživatelským dovednostem se zúčastnilo 90 % učitelů. 

V didaktické oblasti se zúčastnilo dalšího vzdělávání pouze cca 40 % učitelů (29 % 

k aplikacím výukového software, 11 % k výuce ICT, 1 % k programování). Tento stav 

nejvíce ukazuje na problémovost ICT vzdělávání učitelů. Většina učitelů umí využívat 

internet, kancelářské aplikace a e-mail, neumí ovšem vytvořit a vést výukovou hodinu. 

To spolu s nedostatkem kvalitního hardware a software negativně determinuje využívání 

ICT na školách. 

Další determinantou určující způsob a kvalitu využití ICT ve výuce jsou postoje 

a názory pedagogů. Výzkum se zabýval především důvody, které učitele omezují ve 

větším využívání ICT ve výuce. Učitelé (49 %) uvádí jako hlavní důvod nedostatek 

metodické podpory pro efektivní využití ICT, dále (46 %) nedostatečnou úroveň 
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hardware a software, 17 % dále uvádí nedostupnost ICT vybavení ve škole,                   

14 % nedostatečnou znalost obsluhy, 19 % necítí žádné omezení.  

I když učitelé udávají nedostatek vzdělání v oblasti didaktiky a metodiky jako 

faktor, který jim znemožňuje ICT ve výuce efektivně využívat, nemají o vzdělávání v této 

oblasti příliš zájem. Toto zjištění vyplynulo z výsledků projektu ESF  Nové formy 

vzdělávání při využití ICT ve výuce. V projektu bylo zapojeno 189 učitelů ze základních 

a středních škol. Tito učitelé se podle svého zájmu mohli účastnit vzdělávání v těchto 

oblastech : 

a) Školení v oblasti ECDL 

b) Tvorba všech druhů grafiky pomocí Zoner Callisto 

c) Digitální fotografie ve škole 

d) Tvorba a správa webových prezentací 

e) Vzdělávání online obecně 

f) Příprava obsahu výukové pomůcky 

g) Komunikační prostředky pro e-learning 

h) Nástroje pro vytvoření výukové pomůcky 

i) Návrh online kurzu 

Ze statistik výběru kurzů a závěrečné zprávy vyplývá, že více než 90 % učitelů si 

zvolilo vzdělávání v oblasti ECDL, což jsou základní obecné dovednosti ve využívání 

ICT. Vzdělávání bylo bezplatné a učitelé si mohli vybrat libovolný počet modulů. 

Moduly byly koncipovány jako e-learningové kurzy, které byly na svém počátku, 

v průběhu i na konci doplněny konzultacemi metodiků na jednotlivých školách. Proč si 

tedy učitelé nezvolili Přípravu obsahu výukové pomůcky a Nástroje pro vytvoření 

výukové pomůcky, případně Návrh online kurzu?  

Velmi pozitivním zjištěním v projektu bylo, že i přes některé problémy, které 

učitelé s využíváním ICT na školách mají,  využívá ve své práci poznatky z kurzů 88 % 

pedagogů a plánuje využívat do budoucna 96 % pedagogů.  

Na závěr byli účastníci projektu dotazováni jaký pro ně měl projekt celkový 

význam. Pro 94 % pedagogů byla účast na projektu přínosná a 71 % by se rádo 

podobného projektu zúčastnilo znovu. Učitelé tedy o vzdělávání v oblasti ICT zájem 

mají, ale stále ještě při výběru kurzů dávají přednost základním technickým disciplínám 

před didaktickými a metodickými. 

Učitelé (91 %) přitom podle výzkumu ČŠI využívání ICT ve výuce považují               

za efektivní způsob výuky a pro přípravu na výuku využívá počítač 88 % učitelů. 77 % 
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učitelů dále komunikuje pomocí počítače uvnitř školy a 71 % vně školy (s rodiči atd.). 

Pouze 16 % učitelů počítač ke komunikaci nevyužívá. 

Učitelé, kteří využívají internet (88%) využívají nejčastěji tyto portály: 

www.ceskaskola.cz, www.rvp.cz, www.edu.cz. Pouze 32 % ale hodnotí tyto portály 

jako dostatečné pro jejich práci. Pro svojí domácí potřebu má počítač k dispozici méně 

než 50 % učitelů. 

Daná oblast výzkumu ukazuje největší problémy, které se v implementaci ICT            

do výuky na základní škole u nás objevují. Nedostatečná kvalifikovanost učitelů                     

a nedostatek kvalitního hardware a software je limitujícími prvky pro další vývoj. 

V době, kdy žáci běžně využívají počítače pro svoji denní potřebu, ať již to jsou hry, 

komunikace či příprava do školy. Učitelé nemají často k počítači vůbec přístup a když 

už přístup mají, neumí jej efektivně využít. Pro stávající generaci žáků na ZŠ a ještě více 

pro nastupující jsou ICT běžné prostředky se kterými zacházejí a využívají je každý den. 

Jejich využívání ve škole by se proto mělo stát přirozenou aktivitou.  

Bohužel z dlouhodobého vývoje využívání ICT ve škole vyplývá,                               

že k masovějšímu rozšíření pro vzdělávání dojde zřejmě až s generační obměnou 

učitelů. V současné době by většímu rozvoji napomohlo zejména lepší financování 

nákupu vybavení do škol a intenzivní vzdělávání pedagogů v didaktice využívání ICT            

ve výuce. 

 

ICT ve výuce 
 
 V průběhu výzkumu ČŠI bylo sledováno i přímé zapojování ICT do výuky.              

Do výzkumu nebyly zařazeny hodiny výuky ICT jako předmětu, kde se předpokládá 

100 % podíl zapojení ICT v hodinách.  

Podle podílu využití ICT v inspektovaných hodinách bylo v 80,1 % ICT 

nevyužito, v 11,1 % bylo využito jednoduché prezentace učiva bez interakce žáků,                 

v 1,7 % bylo využito speciálního software bez interakce, v 6,8 % bylo využito 

speciálního software s částečnou interakcí a pouze v 0,3 % bylo využito speciálního 

software s plnou interakcí. Mezi předměty využívají učitelé speciálního software 

s částečnou nebo plnou interakcí zejména v cizích jazycích,  matematice, českém 

jazyce, dějepisu a oblasti člověk a jeho svět. 

Nejvyšší podíl zapojení ICT s využitím speciálního software s částečnou                

(9,6 %), nebo plnou interakcí (0,7 %) byl v hodinách učitelů s 3 – 15 lety praxe. Učitelé 
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s praxí do 3 let využívali ICT ve výuce ve 21,4 %, ale pouze jako prostředek                     

pro prezentaci učiva, nebo využívali speciálního software, obojí bez interakce žáků. 

Spolu s těmito výsledky si musíme položit otázku: Jak je možné, že učitelé s praxí              

do 3 let nejsou vůbec připraveni na využití interaktivity u ICT z VŠ?  

Z tohoto hlediska by bylo zajímavé učinit výzkumné šetření, které by prokázalo, 

jak často a jaké technologie tito učitelé v běžném životě využívají a proč nejsou schopni 

své znalosti a dovednosti využít ve výuce směrem k žákům? Základní nejen 

technologické, ale především didaktické dovednosti využívání ICT ve vzdělávání by si 

měli absolventi přinést z VŠ a v průběhu praxe by měli tyto znalosti a dovednosti 

konfrontovat s praktickým využitím v průběhu celého školního roku. Z finančního 

hlediska tvoří takto nedovzdělaní absolventi pro školu velkou zátěž, protože téměř ihned 

po jejich přijetí musí investovat nemalé finanční částky na další vzdělávání 

pedagogických pracovníků v oblasti využívání ICT ve vzdělávání.  

Reforma VŠ vzdělávání pro budoucí učitele je v tomto směru klíčová. Nebudou-li 

absolventi schopni ihned po svém nástupu do praxe schopni ICT efektivně využívat, 

nemá škola moc dalších možností, jak posunout využívání ICT vpřed. Cyklicky se zde 

vazbí problémy – učitelé neumí ICT efektivně využívat, proto netlačí školu k vybavování 

lepší technikou. Ředitel školy se nesnaží dostatečně vytvářet podmínky pro inovaci 

technologií, protože učitelé stávající techniku, která je ve škole k dispozici, nevyužívají.  

 Postoje žáků k využívání ICT ve výuce jsou podle zjištění ČŠI kladné, jejich 

využití vítá 90 % žáků. Stejný počet žáků má doma k dispozici počítač. 85 % žáků jej 

využívá pro zábavu, 53 % k učení. Pouze 62 % žáků má možnost využívat ICT ve škole 

i mimo vyučování. Tyto výsledky potvrzují fakt, že počítač je pro žáky běžným 

technickým prostředkem, který využívají ve svém každodenním životě.  Využívání ICT 

k učení je již dnes pro více jak 50 % žáků běžnou věcí a přenos těchto zkušeností                 

do školní výuky by napomohl lepšímu a efektivnějšímu vzdělávání. V této situaci bychom 

si měli položit otázku, zda by žáci nemohli v této přechodné době, než začnou ze škol 

vycházet absolventi, pro které bude ICT přirozenou součástí jejich života i práce, 

nemohli napomoci lepšímu a efektivnějšímu využívání ICT ve výuce. 

 Výzkum ČŠI také zkoumal, zda je od žáků vyžadována příprava na výuku 

pomocí ICT a ve kterých předmětech. Příprava na ICT nebyla vůbec vyžadována pouze 

ve předmětech biologie, přírodopis a výchova k občanství. V ostatních předmětech byla 

míra vyžadování mezi 11,1 % - 44,8 %. Nejvyšší hodnoty dosahovaly předměty 

výchova ke zdraví (44,8 %), zeměpis (36,5 %) a dále s podílem okolo 30 % dějepis, 
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chemie a ICT. Přípravou pomocí ICT byly ve výzkumu myšleny například zadání 

domácího úkolu s vypracováním a doručením elektronicky, vytvořením elektronické 

prezentace, projektu atd.  

Z výsledků výzkumu bohužel ale nelze více vyčíst, zda a v jaké kvalitě jsou 

přípravy na výuku pomocí ICT odevzdávány či prezentovány. Jestliže ale 90 % žáků vítá 

využití ICT ve výuce, pak lze také předpokládat, že žáci by vítali i domácí přípravu 

založenou na využívání ICT. Jak již bylo zmíněno výše k učení využívá ICT 53 % žáků, 

z výsledků výzkumu tak jak je máme k dispozici nelze vyčíst zda se do této skupiny 

počítají žáci, kteří dostávají úkoly k domácí přípravě, nebo zda jde o žáky, kteří běžně 

využívají ICT ve své každodenní přípravě. Využívání ICT pro přípravu žáků do školy             

a případné zadávání a vypracovávání domácích úkolů s pomocí ICT zkoumá 

dotazníkové šetření, které je součástí této disertační práce. 

 

 
 

1.4. ZAČLENĚNÍ ICT DO KURIKULA  
 

Začlenění ICT do kurikula je jednou z významných determinant využívání ICT 

ve vzdělávání. Kapitola sleduje začleňování ICT do kurikula na základních školách 

v ČR i v zemích EU. V české republice přinesl významný posun nový školský zákon,  

zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání, který stanovil tzv. Rámcové vzdělávací programy. (Školský, 2008). 

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání konkrétně stanovuje obsah, cíle            

a výstupy vzdělávacího oboru Informační a komunikační technologie. (Rámcový, 2010,         

s. 35) 

 

1.4.1. Začlenění ICT do kurikula v zemích EU 
 
 Postavení ICT v kurikulu jednotlivých členských států EU i kandidátských zemí 

sledovala publikace Key Data on Education in Europe z roku 2002 (Key, 2002). 

Novější publikace Key Data on Education in Europe 2005 a 2009 se již v takovémto 

rozsahu informacemi o ICT v kurikulu nezabývají. Publikace z roku 2002 dělí postavení 

ICT v kurikulu jednotlivých zemí do čtyř rovin:  

1. Informační a komunikační technologie jsou vyučovány jako samostatný předmět. 

2. ICT jsou využívány jako prostředek k výuce jiných předmětů. 
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3. ICT je vyučováno jako předmět a současně slouží  jako prostředek k výuce jiných 

předmětů. 

4. ICT nejsou v kurikulu zahrnuty. 

 

Obrázek č. 1 Postavení ICT v kurikulu primárního vzdělávání – ISCED 1 (1. stupeň ZŠ) 

v letech 2000/2001. 

 

 Zdroj: Key Data on Education in Europe 2002 

 
• Tmavě šedá výplň označuje státy, kde jsou informační a komunikační technologie vyučovány 

v rámci primárního vzdělávání jako samostatný předmět 
• světle šedá výplň označuje státy, kde jsou ICT užívány v rámci primárního vzdělávání jako 

prostředek při výuce jiných předmětů 
• šachovnicová výplň  označuje státy, v jejichž kurikulu primárního vzdělávání existují ICT jako 

samostatný předmět, a zároveň slouží jako prostředek při výuce jiných předmětů 
• bíle s černými melíry jsou označeny státy,  v jejichž kurikulu primárního vzdělávání nejsou ICT 

zahrnuty. 
 

Jak ukazuje mapka, ve většině států EU byly ICT využívány na 1. stupni 

základní školy, nebo v odpovídajícím primárním vzdělávání, jako prostředek k výuce 
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jiných předmětů. Pouze v několika málo zemích jsou vyučovány ICT také jako 

samostatný předmět. Kurikulární koncepce začleňování ICT do vzdělávání chyběla 

v roce 2002 v Itálii, v České republice, na Slovensku a v několika dalších zemích. 

 

Obrázek č. 2 Postavení ICT v kurikulu na úrovni nižšího středního vzdělávání – ISCED 

2 (2. stupeň ZŠ) v letech 2000/2001. 

  

Zdroj: Key Data on Education in Europe 2002 
 

• Světlá výplň označuje státy, kde jsou informační a komunikační technologie vyučovány v rámci 
nižšího středního vzdělávání jako samostatný předmět 

• texturová výplň označuje státy, kde jsou ICT užívány v rámci nižšího středního vzdělávání jako 
prostředek při výuce jiných předmětů 

• tmavá výplň označuje státy, v jejichž kurikulu nižšího středního vzdělávání existují ICT jako 
samostatný předmět a zároveň slouží jako prostředek při výuce jiných předmětů 

• bíle s černými melíry jsou označeny státy,  v jejichž povinném kurikulu nižšího středního 
vzdělávání nejsou ICT zahrnuty. 
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Na druhém stupni základní školy a tomu odpovídajících institucích nižšího 

středního vzdělávání byly v roce 2002 ICT v zemích EU začleněny většinou jako 

samostatný předmět a zároveň slouží jako prostředek při výuce ostatních předmětů. 

V ostatních státech jsou ICT užívány jen jako prostředek při výuce jiných předmětů. 

Výjimkou byly Česká republika a Slovenská republika, kde v roce 2002 ICT v kurikulu 

začleněny nebyly. Vývoj začleňování ICT do vzdělávání na základní škole v ČR přináší 

další kapitola. 

 

1.4.2. Začlenění ICT do kurikula v ČR 
 

Jak vyplývá z výše uvedených informací, ČR neměla v letech 200/2001 ve svém 

stávajícím kurikulu postavení ICT definováno. Výrazný posun v této oblasti přinesly 

nové kutikulární dokumenty, zejména Národní program rozvoje vzdělávání v ČR,            

tzv. Bílá kniha (Národní, 2001) a Rámcový vzdělávací program pro ZŠ (Rámcový, 

2010) 

Bílá kniha ČR klade informační a komunikační technologie mezi jednu 

z hlavních oblastí vzdělávání: „V souladu se státní informační politikou bude 

podporován rozvoj kompetencí žáků na všech stupních škol, efektivně využívat 

prostředků informačních a komunikačních technologií při vzdělávání i v pracovním                 

a osobním životě. Školám budou vytvořeny podmínky, aby mohly využívat ICT 

k modernizaci metod a forem výuky, včetně podpory rozvoje kompetencí učitelů v této 

oblasti“ (Národní 2001, s. 91). 

Výrazný a konkrétní posun v oblasti začleňování ICT do kurikula na základních 

školách přinesl Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (dále jen RVP). 

V rámci RVP byla začleněna samostatná oblast Informační a komunikační technologie a 

byla tak potvrzena důležitost vzdělávání v této oblasti jako nedílná součást základního 

vzdělání: „Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem 

žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat elementární 

dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních informačních technologií, 

orientovat se ve světě informací, tvořivě pracovat s informacemi a využívat je při dalším 

vzdělávání i v praktickém životě. Vzhledem k narůstající potřebě osvojení si základních 

dovedností práce s výpočetní technikou byla vzdělávací oblast Informační                             

a komunikační technologie zařazena jako povinná součást základního vzdělávání           
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na 1. a 2. stupni. Získané dovednosti jsou v informační společnosti nezbytným 

předpokladem uplatnění na trhu práce i podmínkou k efektivnímu rozvíjení profesní            

i zájmové činnosti. 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti: 

Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových 

kompetencí tím, že vede žáka k:  

• poznání úlohy informací a informačních činností a k využívání moderních 

informačních a komunikačních technologií  

• porozumění toku informací, počínaje jejich vznikem, uložením na médium, 

přenosem, zpracováním, vyhledáváním a praktickým využitím  

• schopnosti formulovat svůj požadavek a využívat při interakci s počítačem 

algoritmické myšlení  

• porovnávání informací a poznatků z většího množství alternativních 

informačních zdrojů, a tím k dosahování větší věrohodnosti vyhledaných 

informací  

• využívání výpočetní techniky, aplikačního i výukového software ke zvýšení 

efektivnosti své učební činnosti a racionálnější organizaci práce  

• tvořivému využívání softwarových a hardwarových prostředků při prezentaci 

výsledků své práce  

• pochopení funkce výpočetní techniky jako prostředku simulace a modelování 

přírodních i sociálních jevů a procesů  

• respektování práv k duševnímu vlastnictví při využívání SW  

• zaujetí odpovědného, etického přístupu k nevhodným obsahům vyskytujících se 

na internetu či jiných médiích  

• šetrné práci s výpočetní technikou .“  

(Rámcový, 2010, s. 34) 

RVP dále specifikuje způsob dosažení cílů prostřednictvím očekávaných 

výstupů a konkrétních oblastí učiva.  

RVP je klíčovým dokumentem a velkým zlomem ve vývoji implementace ICT 

do vzdělávání v ČR. Poprvé byla tato oblast oficiálně a konkrétně začleněna do kurikula 

základní školy a stala se tak nedílnou součástí vzdělávání. Prostřednictvím tohoto 

dokumentu byla uznána důležitost vzdělávání v této oblasti. Od I.stupně by se tak ICT 

měly stát přirozenou součástí vzdělávání. Bohužel jak vyplývá ze zprávy ČŠI (výsledky 
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zprávy viz kapitola 1.4.2. této práce), ICT se do vzdělávání začleňují stále jen velmi 

pomalu. RVP sice určuje ICT jako povinnou vzdělávací oblast a jednotlivé školní 

vzdělávací programy mají výuku ICT jako samostatného předmětu většinou dobře 

zpracovánu, dochází tak k výuce ICT, ale nedochází k výuce prostřednictvím ICT.            

ICT je pouze cílovou oblastí, nikoliv přirozeným prostředkem pro podporu výuky 

v dalších oblastech. Školy nejsou schopny využít širokého potenciálu, který ICT 

nabízejí. 

Součástí RVP je v rámci průřezových témat také mediální výchova, která si 

klade za cíl zabránit u žáků nekritickému přijímání podnětů z mediální a komunikační 

sféry. V rámci mediální výchovy by měli být žáci poučeni jak zacházet s obrovským 

množstvím různorodých informací, které ICT přinášejí. 

„Pro uplatnění jednotlivce ve společnosti je důležité umět zpracovat, vyhodnotit 

a využít podněty, které přicházejí z okolního světa, což vyžaduje stále větší schopnost 

zpracovat, vyhodnotit a využít podněty přicházející z médií. Média se stávají důležitým 

socializačním faktorem, mají výrazný vliv na chování jedince a společnosti, na utváření 

životního stylu a na kvalitu života vůbec. Přitom sdělení, jež jsou médii nabízena, mají 

nestejnorodý charakter, vyznačují se svébytným vztahem k přírodní i sociální realitě            

a jsou vytvářeny s různými (namnoze nepřiznanými, a tedy potenciálně 

manipulativními) záměry. Správné vyhodnocení těchto sdělení z hlediska záměru jejich 

vzniku (informovat, přesvědčit, manipulovat, pobavit) a z hlediska jejich vztahu k realitě 

(věcná správnost, logická argumentační stavba, hodnotová platnost) vyžaduje značnou 

průpravu.“ (Rámcový, 2010, s. 101) 

Mediální výchova vždy musí jít ruku v ruce s rozvojem a začleňováním ICT           

do vzdělávání tak, aby žáci byli schopni adekvátně reagovat na podněty, které jim ICT 

přinášejí. 

 

 

1.5. VZDĚLÁVACÍ POLITIKA JAKO DETERMINANTA 
VYUŽÍVÁNÍ ICT VE ŠKOLE 
 

Faktory ovlivňující využívání ICT ve vzdělávání i otázku začlenění ICT                  

do kurikula řeší na národní úrovni státní informační politika ve vzdělávání. Bez podpory 

a kvalitní strategie podporované státem se do škol budou ICT dostávat nekoordinovaně 

a zdlouhavě a ne vždy s pozitivním výsledkem. Pouze s jasně a srozumitelně 
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deklarovanou státní strategií budou moci školy využít jejich obrovského potenciálu 

k podpoře a zlepšení kvality vzdělávání. 

Kapitola ve svém úvodu popisuje strategii implementace ICT do vzdělávání 

kterou zvolila Česká republika. Ta prošla od svého vzniku v roce 2000 velkými 

změnami, které objasňují změnu přístupu státu k této problematice. 

V druhé části se zabýváme základními dokumenty Evropské unie v této oblasti. 

Česká republika vstoupila do EU v roce 2004 a musí tedy nutně na tyto dokumenty 

reflektovat. 

V poslední části je popsána strategie implementace ICT do vzdělávání                    

na Novém Zélandu. Nový Zéland je jednou ze zemí, která využívá ICT ve vzdělávání 

již více než 10 let a má v této oblasti velké úspěchy. První vládní strategie této země 

vznikla v roce 1998 a od té doby prochází pravidelnými revizemi. Pro další směrování 

vzdělávací politiky implementace ICT do vzdělávání v ČR by dobře, strukturovaně              

a detailně propracovaná vzdělávací politika Nového Zélandu mohla být inspirací. 

 

1.5.1. STÁTNÍ INFORMAČNÍ POLITIKA VE VZDĚLÁVÁNÍ V ČR 
 

Počátky státní podpory implementace ICT do vzdělávání v ČR spadají do roku 

1999, kdy Usnesení vlády č. 525 z 31.5.1999 Státní informační politika – cesta 

k informační společnosti v bodě III.3. uložilo ministrovi školství, mládeže                            

a tělovýchovy ve spolupráci s ministrem kultury rozpracovat státní informační politiku 

ve vzdělávání a předložit jej vládě v termínu do 31.3.2000. 

Na základě výše jmenovaného usnesení byla 10.dubna 2000 přijata Koncepce 

státní informační politiky ve vzdělávání (dále jen Koncepce). Základním cílem 

navrhovaných opatření byla informační gramotnost všech občanů. Ta může občanům 

„v tvořící se globální informační společnosti 21.století napomoci uplatnění občanů ČR 

nejen v domácím prostředí, ale i konkurenčním prostředí mezinárodního trhu práce. 

Tohoto cíle však nelze dosáhnout bez včasných cílených změn ve vzdělávacím systému                      

a v podmínkách, ve kterých je vzdělávací proces realizován.“ (Plán, 2003, 

nestránkováno) 

K bližšímu pochopení souvislostí, je třeba také přiblížit pojem informační 

gramotnost tak, jak je zde definován. Informační gramotnost je v Koncepci vymezena 

následujícími rysy: 
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„Schopnost používat počítač a jeho periferie (tiskárnu, scanner, …) jako 

pracovní nástroj – pro psaní textů, provádění aritmetických operací atd.; schopnost 

pochopit strukturu textu a vytvořit jednoduchý multimediální dokument; schopnost 

používat počítač zapojený do počítačové sítě – používat email a vyhledávat informace 

na Internetu; schopnost orientovat se ve vlastním výpočetním systému – práce se 

soubory, archivace dat, základy práce s operačním systémem atd.; schopnost vyhledání 

a filtrování informací; schopnost orientovat se v různých formách předložených 

informací a schopnost vybrat a následně použít informace potřebné k řešení konkrétních 

problémů“. (Plán, 2003, nestránkováno) 

Tohoto stupně informační gramotnosti by měli dosáhnout všichni občané ČR             

a studenti ZŠ. Studenti by kromě výše uvedeného základu měli dále být schopni                      

např.: navrhnout využití ICT pro řešení konkrétních úkolů; uvědomit si rizika a omezení 

spojená s využíváním ICT; využívat Internet pro získávání informací i pro prezentaci 

vlastních sdělení; přihlásit se a aktivně působit v elektronických konferencích; získat 

zkušenosti s týmovou prací školního, mimoškolního, ale i mezinárodního projektu; 

komunikovat prostřednictvím emailu a umět vytvářet a předávat složitější multimediální 

dokumenty atd. 

Kromě zlepšení přístupu k ICT u žáků, studentů a pracujících bere Koncepce                  

na zřetel také usnadnění přístupu u handicapovaných skupin. Jde především                        

o zpřístupnění a podporu vzdělávání v oblasti ICT pro zdravotně a sociálně 

handicapované, nezaměstnané a lidi z ohrožených regionů, kde je vysoká 

nezaměstnanost a špatná dopravní dosažitelnost. Zvláštní pozornost je věnována                   

i seniorům. 

Koncepce také upozorňuje na nutnost ICT koordinátorů, kteří se na školách mají 

starat nejen o technickou složku ICT, ale i o metodickou podporu učitelům v oblasti 

integrace ICT do výuky. 

K naplnění koncepce vypracovalo MŠMT Plán I.etapy realizace Státní 

informační politiky ve vzdělávání, dále jen SIPVZ. 

Cíle I.etapy realizace SIPVZ: 

1) Vytvořit podmínky umožňující účelné a efektivní zavedení ICT do výuky 

základních a středních škol, integrovaných i odborných učilišť včetně vyšších 

odborných škol (dále jen všech škol) a následně dosáhnout „Informační 

gramotnosti“ absolventů těchto škol do konce roku 2005. 
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2) Do konce roku 2001 vybavit 70 % všech škol alespoň jednou učebnou vybavenou 

kvalitními multimediálními počítači, přístupnou studentům a učitelům i mimo 

vlastní vyučování. Každou učebnu připojit k síti Internet. Zbývajících 30 % škol 

vybavit alespoň jedním kvalitním multimediálním počítačem připojeným k síti 

Internet. 

3) Dosáhnout  využití ICT jako běžného pracovního nástroje učitele u 75 % učitelů 

všech škol do konce roku 2005. 

4) Vytvořit podmínky pro efektivní zapojení škol do systému celoživotního vzdělávání 

občanů v oblasti ICT do konce roku 2005. 

Organizační zajištění Plánu realizace SIPVZ: 

• Podpůrný projekt: Koordinační centrum – vytvoření podmínek pro realizaci státní 

informační politiky ve vzdělávání. 

• Projekt I – Informační gramotnost. 

• Projekt II – Výukový SW a informační zdroje. 

• Projekt III – Infrastruktura. 

Každý z plánovaných projektů si kladl dílčí cíle, které v souladu tvořily první 

českou reformu vzdělávání v oblasti implementace ICT do vzdělávání.  

 

Projekt I – Informační gramotnost 

Hlavní cíle projektu:  

• Dosažení definovaných základních uživatelských znalostí a dovedností u 75 % 

učitelů. 

• Aktivizace škol v oblasti využívání ICT. Zajištění kvalifikačního růstu ICT 

koordinátorů na všech školách. 

• Vyškolit 25 % učitelů na úroveň poučeného uživatele. 

• Vytvoření dostatečné nabídky školení speciálních dovedností a systému školení             

a doškolování učitelů jednotlivých aprobací. 

Informační gramotnost učitelů je základním prvkem šíření informační 

gramotnosti na školách. V roce 2000 mělo jen velmi malé procento učitelů doma vlastní 

počítač a zkušenosti s využíváním této techniky nebyly mezi učitele příliš rozšířené. 

Dostupnost ICT pro učitele a jejich školení v oblasti základních uživatelských znalostí 

se staly klíčovým krokem. 
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Projekt II – Vzdělávací SW a informační zdroje  

Hlavní cíle projektu:  

• Dosáhnout efektivní integrace ICT do výuky, života škol a do vzdělávání využitím 

kvalitativně nových možností a kapacit síťového prostředí instalovaného do škol. 

• Vytvořit podmínky pro tvořivé hledání a uplatňování nových způsobů učení se         

a práce v informačním prostředí. 

• Rozšiřování osvědčených postupů, zkušeností, produktů a nástrojů pro jejich širší 

využití s citlivým využíváním zahraničních zkušeností. 

Příklady využívání ICT v zahraničí ukazovaly jako jeden z důležitých  

podpůrných prvků dostatek informačních zdrojů a výukového software. Učitelé, kteří 

mají s počítači jen velmi malé zkušenosti nejsou ještě schopni připravovat si pro výuku 

materiály sami. Dostatek kvalitních podpůrných materiálů je motivuje k prvním 

pokusům využití ICT v hodinách. 

 

Projekt III – Infrastruktura  

Hlavní cíl projektu:  

• Do 5 let umožnit paralelní přístup k Internetu a vybraným službám informační               

a komunikační infrastruktury, dostupných na poskytnutých počítačích všem 

pedagogům a až 8 % žáků. Nezbytným druhotným cílem je vybavit všechny školy 

dostatečně rychlou a dostatečně dimenzovanou lokální počítačovou sítí (LAN). 

 Vybavení škol technologiemi umožní učitelům přenést znalosti, které získají              

na školeních do praxe. V počáteční fázi však díky nízké vybavenosti škol byly počítače 

primárně určeny pro práci učitelů.  

 

Na Plán I.etapy realizace SIPVZ navázal v roce 2001 Plán II.etapy SIPVZ, který 

byl po přistoupení České Republiky k iniciativě eEurope+ aktualizován (Více o projektu 

eEurope+ najdete v části Vzdělávací politika v zemích EU).   

Plán II.etapy SIPVZ neřešil problematiku informační gramotnosti jen                            

na školách, ale stanovil postupné kroky ke zvyšování informační gramotnosti široké 

veřejnosti. Dva z cílů Plánu II.etapy realizace SIPVZ se týkají celoživotního vzdělávání. 

Jsou to: „Zajištění informační infrastruktury pro celoživotní vzdělávání, tj. zpřístupnění 

informačních a komunikačních technologií všem, kteří procházejí soustavou 
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celoživotního vzdělávání“ a „Vytvoření rámce, který umožní integrovat ICT do soustavy 

celoživotního vzdělávání“. (Plán, 2004, nestránkováno) 

Po velkých kritikách ze stran škol i odborníků na ICT, zejména kvůli problémům 

při realizaci a financování, prošel projekt SIPVZ počátkem roku 2003 restrukturalizací. 

Dostal nový název SPRING a do jeho čela se postavili noví lidé. Současně byl zřízen již 

dlouhodobě slibovaný informační portál Státní informační politiky ve vzdělávání 

s názvem e-gram. 

 
Stav jednotlivých projektů SIPVZ na konci roku 2003 
 

V Projektu I – Informační gramotnost byla dosavadní nabídka školení na úrovni             

Z-základní uživatelské znalosti doplněna nabídkou základního modulu školení                   

P-školení poučených uživatelů. Na základní část školení P navazovaly volitelné 

moduly.  Současně byly vyzvány školské i neškolské subjekty k předkládání žádostí             

o akreditaci na školení S-školení specifických znalostí. Veřejná zpráva – týdeník vlády 

ČR uvádí, že na úrovni Z bylo v roce 2004 proškoleno 51 000 pedagogických 

pracovníků (Veřejná správa, 2004). 

V Projektu II – Vzdělávací SW a informační zdroje byla vypracována metodika 

hodnocení výukového software a metodika přiznání účelové dotace pro výukový 

software. Byl spuštěn evaluační web na www.e-gram.cz. Dále byl vypracován 

metodický pokyn a spuštěny první Pilotní projekty implementace ICT do výuky, jejichž 

cílem je podpořit přímou práci s ICT ve školách a umožnit školám získat od MŠMT 

účelovou dotaci. Pilotní projekty byly určeny převážně na podporu regionálního školství 

a počítaly se zapojením krajů při realizaci projektů. Základním rysem projektů byla 

přenositelnost na jiný školský subjekt a spolupráce minimálně dvou škol či školských 

zařízení. (Metodický, 2004, s. 1) 

Veřejná zpráva – týdeník vlády ČR uváděl s odkazem na Průběžnou zprávu               

o zabezpečení státní informační politiky ve vzdělávání, že bylo v roce 2004 vybaveno 

cca 60% škol, 34% škol má své vybavení z minulosti a 6% škol je zcela nevybaveno. 

(Veřejná, 2004) V těchto školách byly vybudovány lokální počítačové sítě a současně 

byly tyto školy připojeny k Internetu a školskému intranetu. 
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Státní informační politika ve vzdělávání v roce 2005 
 

Rok 2005 je pro SIPVZ zlomový, neboť 31. 8. 2005 skončil projekt III. 

Infrastruktura známý jako „Internet do škol“ a byly nastaveny nové podmínky. 

V realizaci byla tzv. II etapa SIPVZ (Plán, 2004) a s ní související nová dotační politika. 

Rozhodujícím aktérem v této oblasti již nadále nebylo MŠMT, ale ředitelé školy a její 

zřizovatelé, tedy kraje a obce. Školní managament dostal plnou zodpovědnost                    

za implementaci ICT do vzdělávání. Snaha o zrovnoprávnění tzv. „červených“                    

a „zelených“ škol přinesla kompenzaci „červeným“ školám, které nebyly v průběhu             

I. etapy v oblasti infrastruktury dotovány. Nově vstoupil do oblasti rozvoje ICT              

ve školách dokument nazvaný ICT standard služeb a na něj navazující ICT plány škol. 

ICT standard služeb rámcově definuje technické, funkční a organizační parametry, 

jejichž splnění je nezbytnou podmínkou k zajištění výuky informační gramotnosti              

na škole v rozsahu a kvalitě vyžadované novými kurikulárními dokumenty. ICT plán 

školy je nástrojem, jímž managament školy definuje cestu ke splnění ICT standardu 

služeb na své konkrétní škole. 

Školy měly v roce 2005 nově možnost získat 3 druhy dotací: 

• Dotace na zajištění tzv. standardu 

• Dotace na připojení škol na internet 

• Dotace na realizaci projektů 

Nová dotační politika změnila, v pozitivním slova smyslu, významně systém 

získávání peněz pro školy. Namísto peněz na vybavení, které škola třeba vůbec 

nechtěla, nepotřebovala, nebo nebylo kompatibilní s jejím dosavadním stavem, měly 

školy možnost získat peníze na to, co bylo v souladu s jejich plánovaným rozvojem. 

Možnosti získávání a využití peněz jsou popsány níže. 

 

Dotace na zajištění tzv. standardu 

Škola mohla dotaci využít pouze na dosažení, nebo přiblížení se ICT standardu 

služeb. Popis stávajícího stavu a cílů, kterých chce škola v přibližování standardu 

dosáhnout jsou uvedeny v ICT plánu školy. Souhrnná dotace v sobě zahrnovala finance                   

na vzdělávání pedagogických pracovníků, na pořízení výukového software či dalších 

informačních zdrojů a na rozvoj hardwarové infrastruktury škol. Dotace na hardware se 

týkala pouze tzv. červených škol, jde o výše zmiňovanou kompenzaci za dobu trvání 

projektu Internet do škol, kdy byly vybavovány pouze tzv. zelené školy.  
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Velkou změnou bylo, že dotace přišla na školu jako souhrnná a 20% z ní tvoří 

disponibilní část. Škola tak mohla sama v rámci stanovených limitů rozhodnout, kterou 

složku finančně posílí. Možnosti využití dotací dle typů škol ukazuje tabulka. 

 

Tabulka č.3: Využití dotací.   

  "zelené školy" "červené školy" 

  minimální spoluúčast minimální spoluúčast 
  podíl školy podíl školy 

pořízení  nelze financovat    40% 30% 
hardware z dotace       

výukový 20% 15% 10% 15% 
software         

vzdělávání 60% 0% 30% 0% 
učitelů         

disponibilní  20% dle využití 20% dle využití 
část         

zdroj: Plán II.etapy realizace SIPVZ 2004 

 

Dotace na výukový software bylo možné použít pouze na evaluovaný software, 

jehož seznam byl dostupný na www.e-gram.cz. Alespoň částečně tak byla naplněna 

funkce portálu e-gram, kde pomocí recenzí výukového software měly školy možnost 

zjistit zda a nakolik jim daný software bude užitečný a nakolik je kvalitní a použitelný 

ve školní realitě. Nevýhodou hodnotícího systému bylo, že hodnotitele platili firmy 

vyrábějící software, takže se po několika měsících fungování začínaly objevovat 

informace o tom, že si firmy platí vlastní kladné posudky i když kvalita programu 

školním potřebám neodpovídá. 

Výše dotace na školu byla určena normativním způsobem na základě počtu žáků 

školy dle zahajovacích statistických výkazů za rok 2004/2005. 

 

Tabulka č.4: Výše dotace na školu.   

škola počet žáků výše dotace 

„zelená škola“ s méně než 100 žáky 11 000 Kč  
 se 100 a více žáky 110 Kč / 1 žák 
„červená škola“ s méně než 100 žáky 25 000 Kč  
 se 100 a více žáky 250 Kč / 1 žák 

zdroj: Plán II.etapy realizace SIPVZ 2004 
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Dotace na připojení škol na internet 

U „zelených“ škol byla konektivita hrazena do srpna 2005 z projektu                    

P III – Infrastruktura. Poté bylo stejné připojení hrazeno centrálně státem 

prostřednictvím Ministerstva informatiky ČR. 

„Červené“ školy, u kterých konektivita dosud zajišťována ani hrazena nebyla, 

měly dvě možnosti jak postupovat. Za prvé mohly využít stejného systému jako školy 

„zelené“ a požádat o bezplatné připojení prostřednictvím Českého Telecomu, a.s. a jím 

zajišťovaného portálu veřejné zprávy. Druhou možností bylo získání přímé paušální 

dotace ve výši 27 800 Kč, kterou bylo možné využít na připojení od libovolného 

operátora. 

V obou případech stát hlídal dodržování garantované kvality a rychlosti 

připojení dle Standardu ICT služeb. 

 

Tabulka č.5: Garantovaná rychlost připojení . 

rychlost připojení v roce počet PC 
na škole 2005 2006 2007 

do 20 256 kb/s 256 kb/s 512 kb/s 

21 - 60 256 kb/s 512 kb/s 1 Mb/s 

nad 60 512 kb/s 768 kb/s 1,5 Mb/s 
zdroj: Plán II.etapy realizace SIPVZ 2004 

 

Dotace na realizaci projektů 

Dotace na realizaci projektů podporovaly nadstandardní a inovativní aktivity 

škol v oblasti implementace ICT do vzdělávání. V roce 2004 byly projekty členěny        

na pilotní a rozvojové. V roce 2005 se podle nového metodického pokynu již tyto 

projekty nerozlišovaly, ale byly rozděleny do několika definovaných kategorií: 

• Okruh A – využití ICT na I. stupni základní školy, zaměření projektů                      

na uplatnění specifických výukových programů na prvním stupni se zvláštním 

přihlédnutím k rozvoji základních žákovských dovedností či odstraňování 

vývojových poruch učení.  

• Okruh B – využití ICT na II. stupni základní školy a víceletých gymnáziích, 

projekty se zaměřením na podporu ICT ve výuce v předmětech zahrnutých                       

v učebních plánech jednotlivých typů škol.  
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• Okruh C – využití ICT na středních a vyšších odborných školách, projekty se 

zaměřením na specifické oblasti implementace inovativních prvků do výuky         

na středních a vyšších odborných školách různých typů. Projekt měl přinést 

zejména osvojování informační gramotnosti v úzké návaznosti na obor studia. 

• Okruh D – využití ICT v rámci činnosti škol a školských zařízení samostatně 

zřízených pro žáky se zdravotním postižením a běžných škol s třídami, 

odděleními nebo studijními skupinami zřízenými pro žáky se zdravotním 

postižením; projekty řešící aktivní zapojování této cílové skupiny žáků                    

do vzdělávacího procesu a  do denního života školy.  

• Okruh E – projekty podporující informační gramotnost veřejnosti zaměřené 

především na rozvoj informační gramotnosti znevýhodněných skupin 

obyvatelstva. Tento okruh prioritně řešil záležitosti přenosu informací mezi 

školou, rodiči a žáky pomocí ICT.  

Projekty mohly být svojí povahou regionální, národní i nadnárodního významu. 

Podle cílové skupiny mohou zahrnovat žáky a studenty, žáky a studenty se zdravotním 

postižením i veřejnost. 

 Největší systémovou změnou nové koncepce po roce 2005 bylo zejména to,               

že školy mohly žádat dotace na konkrétní vyřešení problému, který měly. Předchozí 

vládní strategie založená na hromadném vybavování škol stejnými technologiemi, dost 

často nespolupracujícími s dosavadním vybavením školy, byla překonána. Tato změna 

pomohla především školám, které měly jasnou představu, čeho chtějí v oblasti 

implementace ICT do vzdělávání dosáhnout, naopak školy, které přistupovaly k tomuto 

problému pasivně, byly najednou od dotací doslova odříznuty.  

 

ICT standard služeb ve škole 

ICT standard služeb ve škole udává požadavky na minimální vybavení škol 

výpočetní technikou tak, aby bylo v daných podmínkách možné naplňovat výuku 

směrovanou k informační gramotnosti dle požadavků rámcových vzdělávacích 

programů. ICT standard má být aktualizovaný ke konci každého školního roku a je 

specifikován pro jednotlivé druhy a stupně škol. 
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ICT standard řeší otázku vybavenosti v těchto základních oblastech: 

• Vybavenost školy žákovskými počítači v počítačových učebnách i mimo ně, 

učitelskými počítači v kabinetech či jiných přístupných místech a prezentační 

technika (dataprojektory, interaktivní tabule) 

• Kvalita připojení školy k internetu. 

• Lokální počítačová síť školy (LAN) a školní server. 

• Výukové programové vybavení a informační zdroje. 

• Vzdělávání pedagogických pracovníků. 

ICT standard udává školám rámec, ve kterém se mohou při implementaci ICT do 

vzdělávání pohybovat, konkrétní stav na dané škole určuje ICT plán školy. 

 

ICT plán školy 

ICT plán školy popisuje stávající stav na škole a cílový stav, kterého chce škola 

dosáhnout v souladu se Standardem ICT služeb ve škole. Nechybí ani způsob 

naplňování cílů ve formě popisu postupných kroků k dosažení cílového stavu. Plán se 

zpracovává na 2 roky a musí být zveřejněn na přístupném místě, tj.na webových 

stránkách školy, nebo ve školních oficiálních dokumentech, např. ve výroční zprávě 

školy atd. 

Popis stávajícího stavu musí zahrnovat: 

• Celkový počet žáků ve škole a v případě základní školy také na jednotlivých 

stupních školy.  

• Celkový počet pedagogických pracovníků ve škole, z toho počet pedagogických 

pracovníků proškolených na úrovni Z, P a S.  

• Počet počítačových učeben, odborných pracoven a běžných tříd a celkový počet 

přípojných míst, pracovních stanic a zařízení prezentační techniky ve škole              

a v jednotlivých učebnách, kabinetech, sborovně a ředitelně. 

• Popis standardního pracovního prostředí žáka a pedagogického pracovníka, 

včetně dostupného programové vybavení a výukových informačních zdrojů.  

• Způsob zajištění přípojných míst v budově školy.  

• Rychlost a způsob připojení školy do internetu.  

• Zajišťované serverové služby.  

• Způsob zajištění schránek elektronické pošty a prostoru pro webové prezentace 

školy, žáků a pedagogických pracovníků.  
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• Informace o dodržování autorského zákona a licenčních ujednání.  

• Konstatování zda stávající stav naplňuje standardem požadované ukazatele. 

Nová politika MŠMT v oblasti implementace ICT do vzdělávání po roce 2005 

měnila dosavadní stav v několika ohledech. Za prvé došlo k narovnání a spravedlivému 

rozdělování peněz mezi školy. Dále školy přestaly dostávat peníze na přesně daný účel 

bez ohledu na své potřeby. Naopak dotace začaly vycházet z ICT plánu školy a jejich 

plánovaného rozvoje a začaly tak reflektovat praxi a nedostatky na jednotlivých 

školách. V neposlední řadě měly šanci na získání vyšších dotací aktivní a inovativní 

školy, které tím získaly dostatek peněz na konkrétní projekty. 

 

Po roce 2006 
 
 V roce 2008 vydalo MŠMT na svých stránkách několik informačních materiálů 

týkajících se připravovaného vládního usnesení k rozvoji moderních informačních 

technologií. Informační materiály se týkaly oblastí Konektivita, Vzdělávání učitelů                   

a Infrastruktura.  

MŠMT v těchto informačních materiálech konstatovalo, že: „V roce 2006 

vyškrtla tehdejší vláda v rozporu se svým platným usnesením z rozpočtu MŠMT veškeré 

peníze určené na centrální podporu informačních a komunikačních technologií                  

ve školách. Od té doby neexistovala ze strany státu žádná cílená a systematická péče              

o rozvoj ICT ve školách.“. (Konektivita, 2008) 

V říjnu 2008 byl poté schválen Návrh koncepce rozvoje informačních                      

a komunikačních technologií ve vzdělávání v období 2009 – 2013 (dále jen Koncepce). 

Tento návrh popisuje stav situace na konci roku 2006, kdy státní podpora skočila                 

a definuje oblasti, kterými se dále bude vláda zabývat. 

Podle šetření Ústavu pro informace ve vzdělávání (dále jen ÚIV), ze kterého 

návrh vychází byl na konci roku 2006 stav následující: 

• Existovalo 291 informačních center a 745 školících středisek SIPVZ, ve kterých 

probíhalo několikastupňové vzdělávání pedagogů v oblasti využívání ICT              

ve vzdělávání. O toto vzdělávání byl mezi učiteli velký zájem. Základní úrovně 

školení dosáhlo 84 % pedagogických pracovníků a školení P dosáhlo 13,4 % 

pedagogických pracovníků. 

• Školy připravovaly a uskutečňovaly vlastní projekty dotované z MŠMT. 
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• V závěru roku 2006 bylo ve školách celkem 233 966 počítačů, z toho bylo 

148 814 počítačů mladších 5 let. 

• Do konce roku byly všechny školy, které o to projevily zájem připojeny 

k internetu. 

• Ve školách bylo k dispozici 12 083 projektorů a instalováno 2 213 interaktivních 

tabulí. 

Návrh dále konstatuje, že z celkových ročních výdajů na studenta, které jsou 

garantované státem nelze cíleně a koncepčně financovat rozvoj ICT ve vzdělávání 

v plné míře.  

Pro udržení konkurenceschopnosti našich žáků a studentů v oblasti ICT                  

na evropské úrovni musí dojít k pokračování cílené a státem garantované podpory. 

Podpora využívání ICT ve výuce a zvyšování informační gramotnosti žáků                           

i pedagogických pracovníků je nedílnou součástí probíhající kurikulární reformy. 

 

Koncepce pro období 2009 – 2013 
 
 „Ve srovnání s ostatními zeměmi Evropské Unie, případně státy OECD, 

dosahujeme podprůměrných výsledků vztahujících se převážně k informační vzdělanosti 

studentů, učitelů a rovněž k využití ICT pro potřeby výuky, školní agendy a dalších 

vzdělávacích procesů.“ (Návrh, 2008, s. 2) 

Vzhledem k současné situaci jsou definovány tyto výchozí principy: 

• princip respektu k různosti potřeb, motivací a očekávání jednotlivých škol                

a školských zařízení za podpory z centra 

• finanční participace škol, případně zřizovatelů při vlastní realizaci podpory ICT 

(Návrh, 2008, s. 2) 

Oproti předchozí koncepci tedy MŠMT vychází z principu různorodosti potřeb 

jednotlivých škol a školských zařízení. Dřívější koncepce jen málo, místy vůbec, 

nereflektovala situaci na jednotlivých školách. Nabízela školám jen unifikovaná řešení, 

která leckdy vůbec nebyla kompatibilní se stávající situací na škole. Často tak vznikaly 

samostatné učebny a celky, které nebylo možné koncepčně zapojit do stávající sítě 

školy. Efekt takové investice byl sporný.  

 Současná situace reflektuje reálný stav na školách a reaguje na decentralizované 

řízení škol, čímž umožňuje zřizovatelům do celého systému vstupovat a ovlivňovat 

situaci na jimi zřizovaných školách. 
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 Koncepce dále pracuje s těmito dílčími cíly: 

• podpora vybavení škol ICT podle individuálních potřeb školy 

• podpora vybavenosti výukovými nástroji (výukový SW atd.) 

• podpora informačního prostředí mezi centrem, kraji a školami 

• podpora vzdělání, připravenosti, výcviku využívání ICT pedagogickými i řídícími 

pracovníky podpora e-komunikace mezi školou a rodiči 

(Návrh, 2008, s. 3) 

Absolutní novinkou je možnost financování z Evropské unie zejména 

z prostředků  Evropského fondu pro regionální rozvoj a Evropského sociálního fondu 

prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, výjimku 

tvoří Praha, která má vlastní Operační program Praha – Adaptabilita. Pro školy              

a školská zařízení bude připravena pomoc v oblastech formulace cílů, požadavků 

operačních programů na zpracování projektů, konzultační činnosti atd. Podpůrná 

činnost bude probíhat prostřednictvím nově koncipovaného Školského Portálu. 

Zajišťování podpory rozvoje ICT ve školách prostřednictvím MŠMT je 

v Koncepci rozděleno do 8 programů, které budou dále rozpracovány: 

• Konektivita – MŠMT stanoví minimální technické parametry pro připojení. 

Takto definovaný standard bude školám na základě předložených dokumentů 

centrálně hrazen. Pokud bude mít škola zájem o nadstandardní připojení, musí si 

jeho financování zajistit sama. 

• Infrastruktura – rozvoj a doplňování infrastruktury (HW i SW) bude vycházet  

ze situace na dané škole. Centrálně bude MŠMT podporovat vybavování učitelů 

přenosnými počítači a mobilním internetem. 

• Školský Portál – vznikne z původního Školského informačního a vzdělávacího 

portálu. Bude nositelem garantovaných informací a služeb, sloužit k efektivní 

komunikaci, nabízet e-learningové vzdělávání učitelů i žáků. Měl by také 

umožňovat vznik komunity inovativních učitelů s výměnou zkušeností                     

a výukových materiálů. Cílovými kategoriemi budou kromě učitelů a žáků také 

rodiče, managament škol, státní správa a samospráva i širší veřejnost. 

• Vzdělávání učitelů – program se bude kromě podpory vzdělávání učitelů 

v oblasti využívání ICT při výuce zabývat také zpřístupněním digitálních 

vzdělávacích obsahů. 
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• Monitoring – MŠMT bude prostřednictvím tohoto programu sbírat data  

srovnatelná s daty sbíranými v ostatních státech EU a to jak na začátku v roce 

2009 tak dále každý rok po celou dobu realizace všech programů- 

• Řízení kvality – program počítá se vznikem poradního orgánu složeného 

z odborníků s názvem „Koordinační skupina pro ICT ve vzdělávání“. 

• Podpora přijímacího řízení – jako součást Školského Portálu vznikne systém 

zpřehledňující přijímací řízení na SŠ. 

• Výsledky ve vzdělávání – jedná se o centrální projekt, který bude mapovat 

možnost využívání ICT při zjišťování výsledků ve vzdělávání a pro přenos dat 

s cílem odzkoušet a stabilizovat systém pro další využití, například výměnu dat 

online pro společnou část maturitní zkoušky. 

V dubnu 2009 přijalo MŠMT Akční plán pro realizaci Koncepce s názvem Škola 

pro 21.století „Škola21“. 

 

Akční plán Škola pro 21. Století 
 
 Akční plán ve svých teoretických východiscích konstatuje prohlubování rozdílu 

mezi aplikací technických prostředků v osobním životě žáků a jejich využíváním                

ve školním prostředí a dále nedostatečnou sebedůvěru a kvalifikaci učitelů v oblasti 

využívání ICT ve výuce. Žáci se svými schopnostmi předstihují učitele a učitelé jejich 

schopností neumí ve vzdělávání využít. V praxi se tato skutečnost odráží 

v nedostatečném využívání ICT v oblastech, kde by mohly výrazně podpořit a zkvalitnit 

výuku.  

V návaznosti na tato východiska definuje Akční plán další cíle, které je                  

pro efektivnost využívání ICT ve školách potřeba reflektovat a naplnit: 

• „Do vzdělávání pedagogických pracovníků promítnout současný vývoj s cílem 

ovlivnit metody implementace technologií ve výuce. 

• Sladit využívání ICT ve školách se současnou kurikulární reformou a to zejména 

v oblasti ŠVP a státních maturit. 

• Podpořit vliv pedagogů na obsah aktivit realizovaných žáky prostřednictvím ICT 

ve školním i mimoškolním prostředí. 

• Přistupovat komplexně k rozvoji kompetencí potřebných pro život ve 21. století 

tak jak je definovala Evropská Unie. Dbát zvýšený důraz na klíčové priority 

definované EU. 
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• Věnovat zvýšenou pozornost etice v oblasti využívání ICT, zejména v oblastech 

zneužitelnosti a internetové bezpečnosti. 

• Zajistit realizaci státní informační politiky ve vzdělávání na spravedlivém 

principu a eliminovat rozevírání digitální propasti jako sociálního dopadu“. 

(MŠMT 2009, s. 3) 

Koncept Škola pro 21.století vychází ze současné kurikulární reformy a doplňuje 

a upřesňuje její roli v oblasti využívání moderních technologií ve vzdělávání. Je to 

model současné školy, který reflektuje stav ve společnosti a dále s ním pracuje. 

Akční plán nově pracuje s determinantami implementace ICT do vzdělávání. 

Oproti předchozím koncepcím deklaruje, že implementace ICT do vzdělávání nebude 

možná pokud nebudou splněny základní podmínky, jako je dobré technické vybavení, 

zahrnutí ICT do kutikulárních dokumentů, vzdělávání pedagogických pracovníků, práce 

školy s digitální kulturou a vlastní jedinečná koncepce školy, která vychází 

z konkrétních podmínek, ve kterých škola pracuje.  

Práce se základními determinantami a jejich pojetí v akčním plánu výrazně 

posouvá koncepci vpřed. Nespornou výhodu v tomto případě tvoří široká škála 

odborníků, která se na akčním plánu podílela. Zastoupení zde mají školy základní               

i gymnázium, střední odborná škola, Pedagogická fakulta UK Praha, Výzkumný ústav 

pedagogický atd. Akční plán tak není tzv. dokumentem „psaným od stolu“, ale vychází 

z reality a potřeb škol i širších odborných pedagogických a didaktických koncepcí. 

Z analýzy možností financování vyplývá, že základní financování všech aktivit 

musí být nutně podpořeno ze státního rozpočtu, a pouze některé nadstandardní aktivity 

mohou být financovány prostřednictvím evropských fondů. Problém financování 

základních aktivit ze státního rozpočtu se jeví, zvlášť v době probíhající ekonomické 

krize,  jako klíčový. 

Dokument dále obsahuje pracovní verzi modelu integrace moderních technologií 

do chodu školy. Tento plán k dalšímu jednání vznikl na základě inspirace Irským 

materiálem ICT Planning Matrix Národního centra pro technologie ve vzdělávání. Irský 

modelový plán tvoří přílohu disertační práce. 

Akční plán přichází bohužel v době, kdy se Evropa nachází v ekonomické krizi, 

která začala v roce 2008. Klesající hrubý domácí produkt v naší i okolních zemích               

a zvyšování nezaměstnanosti, přináší neobvykle vysoké výdaje státu na sociální 

zabezpečení občanů. To spolu se sníženými příjmy státu vede k prohlubování deficitu. 
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Vláda omezuje veškeré nezbytné výdaje a výdaje na vzdělávání jsou bohužel jedněmi 

z těch, kterých se omezení budou týkat.  

I perfektně připravený plán v této době narazí na neschopnost státu investovat  

do jeho realizace. I když Akční plán počítá se spolufinancováním z různých zdrojů, 

včetně soukromých, domnívám se, že z důvodu ekonomické krize nedojde v nejbližší 

době k jeho realizaci. Vláda sice deklaruje vzdělávání jako důležitou součást rozvoje 

státu a jeho obyvatel, z ekonomických důvodů se nutná podpora zřejmě opět odsune         

na neurčito. 

 

1.5.2. STRATEGIE IMPLEMENTACE ICT DO VZDĚLÁVÁNÍ NA 
NOVÉM ZÉLANDU 

 

Pro příklad vzdělávací politiky v zemích mimo oblast EU jsme vybrali Nový 

Zéland (dále jen NZ). Tato země velmi rychle pochopila důležitost a výhody 

informačních a komunikačních technologií jako klíčového nástroje pro vzdělávání             

ve 21.století.  

Podpůrným a determinujícím prvkem pro implementaci ICT do vzdělávání 

v této zemi bylo geografické rozložení obyvatelstva, zejména provinční komunity,   

které vyžadují individuální přístup. Cca 13 % populace tvoří Maorští původní 

obyvatelé, část z nich asimilovalo do současné Novozélandské společnosti, stále ale 

přetrvává část komunity, která drží staré tradice a ceremoniály a žije spíše mimo 

majoritní společnost. Maorština zůstává vedle angličtiny oficiálním jazykem NZ. 

Provinční komunity žijí ve vzdálených oblastech od měst a doprava dětí do školy tak 

není prakticky možná. ICT umožňují vzdělávání napříč celou zemí bez ohledu              

na vzdálenosti.  

V mezinárodním měřítku patří právě Nový Zéland mezi země, které mají velmi 

dobré výsledky v oblasti implementace ICT do vzdělávání a to zejména díky precizně 

propracované a silně podporované vládní strategii.  

Minoritním menšinám je ve strategickém plánování rozvoje vzdělávání na NZ 

věnována velká pozornost. 

Vzhledem k tomu, že strategie NZ v oblasti Implementace ICT do vzdělávání je 

velmi dobře propracována a může být velmi dobrým pomocníkem pro budování dalších 

národních strategií, je jí v této disertační práci věnována velká pozornost. Veškeré 
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informace jsou převzaty a přeloženy autorkou této práce z oficiálních NZ strategických 

dokumentů, které jsou dostupné na stránkách Ministerstva školství NZ.  

Tato kapitola je pojata především přehledově a klade si za cíl obšírně pojmout 

komplexní strategii NZ v oblasti implementace ICT do vzdělávání tak, aby mohla být 

inspirací pro další vládní strategie. Obsah kapitoly vychází z překladu (M. Černá) 

odkazovaných strategických dokumentů, text je upraven a zkrácen pro účely této            

práce – jsou vybrány nejdůležitější body, které jsou pro pochopení a vysvětlení strategie 

nezbytné. Komentáře a srovnání strategií NZ a ČR najdete v samostatné kapitole. 

 

Historický vývoj strategie implementace ICT na Novém Zélandu 
 

V 90tých letech se na Novém Zélandu začaly objevovat první aktivity spojené 

s implementací ICT do vzdělávání. K naplnění potřeb všech studentů však chyběla 

koordinovaná a plně podporovaná vládní strategie. Ta vznikla v roce 1998 a jasně dala 

najevo zájem Ministerstva vzdělávání o začleňování ICT do škol. Tím umožnila vznik 

prvních podporovaných iniciativ, které nabídly učitelům možnost získat cenné ICT 

dovednosti a přehled o potenciálu ICT ve vzdělávání a současně podpořily školy                           

v budování ICT infrastruktury a rozvojových programů. Následující roky iniciativy              

a programy trvale expandovaly a vznikaly nové, které bouraly hranice a zkoumaly 

možnosti využití ICT k rozšíření vzdělávacích příležitostí a zlepšování vzdělávacích 

výstupů pro specifické skupiny a komunity. 

Po třech letech byly výsledky strategie hodnoceny a na základě těchto poznatků 

vznikla pracovní verze strategie pro roky 2002-2004, která byla revidována v prosinci 

2003: 

 

1999-2000, vytvoření základu: 

• téměř všichni ředitelé škol absolvovali workshop zaměřený na ICT projektování 

• téměř všechny školy vytvořily svůj ICT plán a obdržely ICT grant 

• velké množství škol získalo financování pro ICT profesní rozvoj a síťovou kabeláž 

• 23 ICT profesionálních rozvojových skupin tzv. „clusters“ začalo své tříleté 

programy s cílem zvýšit využívání ICT ve školách 

• byla vytvořeny bilingní vzdělávací webové stránky v angličtině a maorštině 

s maorským názvem Te Kete Impurangi a anglickým The Online Learning Centre 

• rozběhlo se recyklační počítačové schéma 
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2000-2001, hlavní cesta: 

• vytvoření projektu, který spojil třídy menšin na východním pobřeží pomocí            

video-konference a umožnil tak jejich plnohodnotné zapojení do výuky 

• vytvoření projektu, který rozdělil recyklované počítače získané od dárcovských 

firem do menšinových škol 

• začaly běžet programy ve 28 doplňkových ICT skupinách  

• byl vyroben Internetový bezpečnostní balíček a byl poslán všem školám 

• vznikly pilotní projekty Digitálních příležitostí jako jsou např. Study Support 

Centres 

• vznikla každoroční ICT konference 

• 23 prvotních ICT profesionálních rozvojových skupin bylo následováno 22 novými  

 

2000-2001, další podpora: 

• bylo vybudováno úspěšné partnerství se soukromými a firemními iniciativami jako 

jsou: Netday, Computers-in-Homes, Otago-Net, School Web Challenge 

 

2001-2002, vzrůstající způsobilost: 

• byl vybudován vysokorychlostní internetový přístup pro všechny školy a většinu 

provinčních komunit  

• postupné nakupování laptopů pro učitele na sekundárním stupni – refundované            

do výše 2/3 pořizovací ceny 

• vznikl 5letý projekt pro rozvoj digitálních vzdělávacích předmětů – spolupráce 

s Austrálií 

• vznik dalších 20 ICT skupin  

• pořitují se ředitelské laptopy, online síť a webové stránky LeadSpace (pro řídící 

pracovníky) 

• byl domluven školní balíček Microsoft software  

• vynikl ICT Helpdesk 

 

Nově v roce 2003: 

• byl vybudován strategický systém pro ICT iniciativy napříč edukačním sektorem 
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• vznikly národní souhlasné standardy pro široký okruh spolupracujících součástí 

systému, infrastruktury a služby 

• došlo ke zkvalitnění v oblasti informačního přístupu a bezpečnosti 

• byla zdokonalená školní síťová infrastruktura 

• vznikl videokonferenční most k usnadnění kvalitní videokonference mezi téměř 200 

školami 

• bylo přidáno dalších 20 ICT skupin 

• pořizují se laptopy pro učitele dětí ve věku 7 – 8 let 

• podpora aktivit Internet Safety Group zahrnující také rozvoj zdrojů v Maorštině 

• vzniká e-learningové partnerství pro pět učitelů primárního stupně a pět učitelů 

sekundárního stupně pro každý rok 

• bylo podpořeno zlepšení infrastruktury a přístupu k online zdrojům skrz online 

Portál 

• vznikla online profesní rozvojová komunita pro školy a učitele z celého Nového 

Zélandu 

• je zajišťován přístup k online informacím o software pro učení za dostupnou cenu 

 

Celková vize strategie 
 

„Všichni učící se budou používat ICT sebejistě a kreativně jako pomocníka 

k rozvoji dovedností a vědomostí, které potřebují k dosažení osobních cílů                            

a k úspěšnému začlenění do globální komunity.“(Digital, 2003, překlad M. Černá) 

Výzvou je vytvořit učební kulturu, která udrží tempo se změnami ve společnosti 

a vybaví lidi znalostmi, dovednostmi, myšlenkami a hodnotami, které potřebují k tomu, 

aby se mohli stát celoživotně učícími se, se schopnostmi efektivně používat informace, 

adaptovat se na měnící pracovní a sociální prostředí a držet krok s technologickým 

vývojem. 

K uchopení této výzvy musí edukační systém rozpoznat zvýšený rozsah, 

bohatost a reálnost učení, které může být uskutečněno prostřednictvím ICT, potřebu lidí 

používat ICT a informace k plnému uplatnění ve společnosti i v pracovním prostředí         

a důležitost speciálních ICT dovedností pro ekonomický rozvoj. 

(Východiskem pro tuto část vize byla publikace Learning to Change: ICT in Schools, 

která rozpoznává tři hlavní důvody pro začlenění ICT do vzdělávání: ekonomické, 

sociální a pedagogické.) 
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Vládní strategie NZ pro ICT ve vzdělávání zahrnuje čtyři oblasti: 

• Zlepšené učební prostředí a výstupy pro všechny studenty. 

• Podpora učitelů v integraci ICT do kurikula i do praxe. 

• Nárůst výkonnosti a efektivity v oblasti vzdělávacího managamentu a administrace. 

• Rozvoj partnerství s komunitami, podnikatelskou sférou a ostatními subjekty. 

 

Učení prostřednictvím ICT 

ICT je pravděpodobně jeden z nejvýznamnějších vzdělávacích nástrojů.                

Pro učící se nabízí mnoho možností a příležitostí.  

Usnadňuje odlišné, motivující přístupy k učení, přístup ke stále vzrůstajícímu 

počtu digitálních zdrojů a online učebním programům a interakci s širokou komunitou. 

Stimuluje na studenta orientované učení, které je aktivní a zkoumavé, spolupráci 

mezi všemi partnery, přenos znalostí a dovedností, rozvoj kreativity a kritického 

myšlení a tvorbu kvalifikovaných rozhodnutí. 

Výzkumy používání ICT ve vzdělávání ukazují na pokrok ve výsledcích učících 

se ve školách, kde jsou ICT používány jako nástroj pro kognitivní rozvoj v oblastech 

kurikula. 

Obohacování učebního prostředí prostřednictvím používání ICT je nekonečná 

cesta, která nás vede od učení o ICT a učení s ICT k učení prostřednictvím ICT.  

Learning about ICT – prozkoumání k čemu lze ICT použít;  

Learning with ICT – používání ICT k obohacení běžných metod a zdrojů; 

Learning through ICT – používání ICT k podpoře nových směrů v učení i vyučování. 

Pohyb vpřed předpokládá oddanost, experimentování a přijmutí rizika.                   

To vyžaduje spojování učitelů a škol do komunit se zájmem spolupracovat, sdílet 

znalosti a zkušenosti a vzájemně se podporovat. nezbytnou podmínkou je vytvoření 

flexibilního, otevřeného a spravedlivého  učebního prostředí podepřeného: 

• snadno dosažitelným přístupem učících se a učitelů k využívání ICT a k učebním 

zdrojům kdykoliv a kdekoliv to budou potřebovat;  

• vynalézavým, informovaným a rozhodným vedením školy a celého jejího 

managamentu; 

• pokračujícím profesním rozvojem; 

• efektivními modely online a digitálního vyučování a učení; 

• kolegialitou, spoluprácí a partnerstvím. 
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ICT také může podporovat online učení ve školách, kde nejsou některé 

specializované předměty dostupné, pomáhá propagovat Maorský jazyk a kulturu 

minorit a pomáhá studentům se speciálními potřebami rozvinout jejich potenciál.  

Nesmíme však zapomínat na závazek rovného přístupu ke vzdělávání. 

Socioekonomické faktory, kulturní pozadí, literární a numerická gramotnost, 

individuální dovednosti, geografická lokace a ostatní faktory můžou limitovat                      

u některých studentů způsobilost plně využívat výhody ICT a online informačních 

systémů. Na tyto otázky je třeba brát potaz při plánování ICT programů ve školách, 

v komunitách a na národní úrovni. 

 

Klíčové akční oblasti 
 
Učící se: 

Cíl: Všichni učící se mají systematické příležitosti rozvíjet svoji digitální a informační 

gramotnost a užívat ICT kreativně, konstruktivně a kriticky k rozšíření svých obzorů           

a svému růstu v oblasti celoživotního učení. 

Strategie pro školy, vládu a ostatní participující směrem k naplnění tohoto cíle jsou: 

• stimulovat používání ICT jako podpory kritického myšlení a informační 

gramotnosti, spolupracovat s aktivitami profesního rozvoje, rozvojem digitálních 

zdrojů a příklady ilustrujícími kvalitní učení za použití ICT; 

• podporovat rozvoj podmínek pro online učení a příležitosti pro učící se k získání 

průmyslové kvalifikace za pomocí prohlubujícího se partnerství mezi školami            

a ostatními účastníky; 

• práce se sekundárním a terciálním sektorem k prozkoumání a ohodnocení 

podmínek přístupu starších studentů ke specializovanému studiu ICT; 

• rozvíjet program, který by směroval svoji práci k potřebám minoritních studentů 

a studentů s handicapy a rozšířil by tak učební příležitosti pro specifické 

skupiny, včetně studentů se specifickými schopnostmi nebo potřebami; 

• zvýšit přístup k ICT pro učící se pomocí vzrůstající výkonnosti a efektivity 

školní infrastruktury a propagovat skrze publikace a aktivity Internet Safety 

Group bezpečné praktiky používání internetu. 
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Učící se v na ICT bohatém učebním prostředí rozvíjejí své znalosti, dovednosti                    

a postoje potřebné k: 

• uvědomění si jak a proč jsou ICT používány v pracovním prostředí                           

a ve společnosti a jak působí na jejich příležitosti a aspirace; 

• porozumění základním funkcím běžně používaného hardware a software; 

• používání ICT k nalezení, ohodnocení a rozlišování zdrojů a kvality informací, 

k řešení problémů a k vývoji, organizování, pročištění a prezentaci své práce; 

• používání ICT ke spolupráci a komunikaci s lidmi mimo jejich nejbližší 

prostředí, pozvednutí globálního porozumění a smyslu pro svoji vlastní kulturu      

a identitu; 

• schopnosti dělat stále více vhodnější rozhodnutí o tom, kde a jak používat ICT          

a hodnotit výstupy své volby; 

• schopnosti reagovat na příležitosti, které ICT nabízí k organizování vlastního 

učení, ke zlepšení svých ICT dovedností a k dosažení osobních učebních cílů; 

• vysoké úrovni zkušeností s povinností a motivací; 

• porozumění důležitosti oblastí jako jsou zdraví a bezpečnost, autorské právo, 

etika a lidské záležitosti a praktikování zodpovědného používání. 

Zlepšení přístupu k Internetu: 

 Vláda iniciovala projekt na dodávku vysokorychlostního internetového přístupu                     

pro všechny školy a většinu provinčních komunit. Tento projekt bude realizován                        

na regionální bázi a je očekáváno, že bude dokončený do konce roku 2004. 

 To opatří provinčním oblastem odpovídající úroveň služeb, které jsou 

v současné době dostupné v hlavních městských centrech, což dá možnost školám             

po celém Zélandu používat internet jako nedílnou součást výuky, profesního rozvoje              

a administrativního nástroje. 

 

Vyučující: 

Cíl: Učitelé se stanou sebejistými a způsobilými uživateli ICT, budou ICT používat 

k podpoře osobního profesního růstu a administraci. Dále budou integrovat ICT 

flexibilně a efektivně v souladu s kurikulem k pozvednutí znalostí, dovedností a postojů 

učících se. 
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Strategie pro školy, vládu a ostatní participující směrem k naplnění tohoto cíle jsou: 

• podpora ICT profesních rozvojových programů a iniciativ zaměřených                  

na rozvoj kritického myšlení a informační gramotnosti  

• posílit kolegiální oporu, profesní dialog a reflektivní praktiky skrze online 

zájmové komunity a ICT konference; 

• zlepšit přístup k nástrojům ICT a zdrojům pro učitele prostřednictvím národních 

infrastrukturních iniciativ a dalšího rozvoje informačního internetového portálu 

• práce s Teachers Council (učitelská rada) a s poskytovateli učitelského 

vzdělávání k zajištění předběžného servisu absolventům učitelství, aby byli 

vybaveni znalostmi, dovednostmi a postoji potřebnými k efektivnímu využití 

ICT k vyučování a učení; 

• práce s poskytovateli učitelského vzdělávání k utvoření formalizovaného 

způsobu k integraci ICT profesních rozvojových programů ve školách                    

do uznávaných kvalifikačních schémat. 

Učitelé v na ICT bohatém učebním prostředí rozvíjejí své znalosti, dovednosti a postoje 

potřebné k: 

• uvědomění si jak a proč jsou ICT používány v pracovním prostředí                           

a v komunitách, a jaké dovednosti učící se potřebují k tomu, aby se stali 

plnohodnotnými členy společnosti; 

• porozumění základním funkcím běžně používaného hardware a software; 

• uvědomění si jak a proč efektivní užívání ICT může pozvednout učební 

prostředí a poskytnout příležitosti k zapojení širší škály vyučovacích i učebních 

strategií; 

• vyzkoušení a prozkoumání možnosti jak ICT může pomoci učícím se rozvinout 

základní dovednosti a dosáhnout řady učebních cílů napříč kurikulem; 

• rozvoji strategií organizace učení s použitím ICT, rozeznání pestrosti ICT 

způsobilosti u učících se; 

• používání ICT jako nástroje pro efektivní administraci a komunikaci v rámci 

školní komunity; 

• neustálému zvyšování svých ICT dovedností a porozumění, také s využitím 

online sítí a zájmových komunit; 

• porozumění důležitosti oblastí jako jsou zdraví a bezpečnost, autorské právo, 

etika a lidské záležitosti a praktikování zodpovědného používání. 
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ICT profesní rozvojové skupiny tzv. „Clusters“: 

Clusters jsou vybírány a financovány na tři kalendářní roky a podléhají 

každoroční kontrole. Jejich klíčovými úkoly jsou: 

• plánovat a uskutečňovat profesní rozvoj v oblasti využívání ICT pro vyučování, 

učení i administraci ve všech participujících školách; 

• zkoušet a rozvíjet aktivity, které integrují ICT do vyučování i učení a mají 

významný vliv na kurikulární výstupy; 

• sdílet zdroje, které reflektují dobré příklady využívání ICT ve vyučování a učení 

skrze online komunity, webový portál a regionální sítě; 

• využívat ICT k uspokojení různorodých administrativních potřeb; 

• vyvinout jednotnou politiku a udržitelný rozvojový plán pro ICT a systémy             

a strategie technické podpory ICT. 

 

Vedení škol 

Cíl: Vedení (ředitelé, správní výbor, ICT a informační manažeři) umožní personálu 

používat ICT ke zkoumání inovativních praktik, vedou k celoškolní změně a podporují 

a používají ICT k modelování nejlepších praxí. 

Strategie pro školy, vládu a ostatní participující směrem k naplnění tohoto cíle jsou: 

• prostřednictvím vedení a ICT cluster programů podporovat ICT profesní rozvoj 

a porozumění roli ICT jako podpůrného prostředku pro školu jako komunitu 

učících se; 

• posílení kolegiální podpory, profesního dialogu a ICT dovedností vedení 

prostřednictvím ředitelské online sítě a ICT konference; 

• rozšířit přístup k ICT nástrojům a zdrojům pro ředitele pomocí obstarání laptopů 

a rozvoje ředitelského podpůrného prostředí tzv. „LeadSpace“; informačního           

a podpůrného portálu pro ředitele; 

• poskytovat cílená doporučení jako průvodce implementace a integrace ICT           

do tříd a managamentu skrz speciálně zřízené podpůrné instituce jako jsou 

School Support Services a ICT Helpdesk; 

• zvýšit administrativní schopnosti vedení škol pomocí počítačových 

informačních systémů a vzorů pro managament, statistickou analýzu a tvorbu            

a uchovávání záznamů. 
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Vedoucí pracovníci v na ICT bohatém učebním prostředí rozvíjejí své znalosti, 

dovednosti a postoje potřebné k: 

• uvědomění si jak a proč jsou ICT používány v pracovním prostředí                                

a v komunitách, a jaké dovednosti potřebují učitelé tomu, aby mohli vybavit 

učící se vším co potřebují  pro jejich plnohodnotné začlenění do společnosti; 

• porozumění základním funkcím běžně používaného hardware a software; 

• formulovat jak a proč efektivní využívání ICT může obohatit učební prostředí               

ve škole a budovat kulturu, která bude podporovat inovace a povede k úspěchu; 

• skloubit úsilí a zdroje k zaručení vyváženého vývoje a dlouhodobé udržitelnosti 

rozvoje ICT způsobilosti a infrastruktury; 

• aktivně prosazovat a používat ICT k modelování nejlepších praxí; 

• angažovat se v konstruktivním dialogu se školními komunitami o ICT plánech, 

cílech a výstupech; 

• rozvíjet spolupracující partnerství mezi školami, místní obchodní                              

a podnikatelskou sférou a ostatními, s cílem sdílet znalosti a výdaje na ICT;  

• používat ICT ke kontinuálnímu rozvoji dovedností a porozumění, zejména 

pomocí online sítí a zájmových komunit. 

LeadSpace a ředitelská online síť: 

LeadSpace vznikl v dubnu 2002. Na jednom místě přináší hlavní informace              

a služby pro ředitele. Současně poskytuje přístup do ředitelské online sítě. 

S pomocí online sítě můžou ředitelé kontaktovat své kolegy a stát se tak součástí 

širšího fóra o vzdělávání a vzdělávacích otázkách v oblasti vedení. Online komunikační 

partneři udržují síť jako dynamické prostředí, reagující na potřeby a zájmy svých členů 

usnadněním a podporováním diskuse, spojování členů s ostatními zdroji informací, 

zvaním hostů atd. 

 

Maorská menšina:  

Cíl: Maorští studenti prostřednictvím ICT vstupují do vzdělávacího systému, mají 

přístup ke střednímu vzdělávání, k plné participaci na učení a k zažití úspěchu v učení 

Strategie pro školy, vládu a ostatní participující směrem k naplnění tohoto cíle jsou: 

• zlepšit přístup k ICT profesnímu rozvoji, sdílet zdroje a informace o efektivních 

ICT praktikách pro Maorské studenty například skrz cluster programy, webový 

informační portál a ICT konference; 
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• pokračovat v rozvoji kvalitních online zdrojů v Maorštině a rozvoj kurikulárních 

materiálů; 

• pomocí webového portálu Te Kete Ipurangi realizovat a vést protokoly 

k respektování a ochraně nedotknutelnosti kulturního vlastnictví vlastního 

zdrojům v Maorském jazyce; 

• rozvíjet současné pilotní projekty používající ICT k rozšíření kurikulárních 

možností a  podpořit Maorské učitele; 

• pracovat na porozumění lokálním potřebám a rozšířit partnerství k pozvednutí 

ICT ve školách. 

Te Kura Hiko: 

Te Kura Hiko je videokonferenční síť doručující přednášky celostátně studentům 

menšin v geograficky vzdálených místech mimo dostupnost škol. 

Síť rozšiřuje rejstřík předmětů pro starší studenty tím, že sdílí specializované 

učitele. Školy společně každý rok rozhodují, které předměty budou v nabídce. Doposud 

byli k dispozici matematika, společenské vědy, počítačová studia, umění, historie, 

účetnictví a hudba. Předměty vyučují e-učitelé, kteří používají na výuku 

prostřednictvím videokonferenční sítě, k individuální i skupinové komunikaci online 

komunikační nástroje jako je email; pomocí této sítě mají studenti také příležitost 

účastnit se speciálních projektů s experty a školami v jiných částech světa, zatímco 

učitelé a ředitelé se mohou takto spojit a diskutovat o své práci. 

 

Rodiny, komunity, obchodní a podnikatelská sféra a ostatní účastníci 

Cíl: Školy pracují ve spolupráci s rodinami, business sférou a širokou komunitou, sdílejí 

spolu znalosti o ICT a rozvíjejí příležitosti pro učení prostřednictvím ICT. 

Strategie pro školy, vládu a ostatní participující směrem k naplnění tohoto cíle jsou: 

• posílení vazeb mezi školami, domácnostmi a komunitami skrz projekt 

Computers-in-Home, centra podpory studia a ostatní ICT iniciativy a používat 

tyto cesty ke zvýšení povědomí a porozumění široké veřejnosti o tom, jak se děti 

učí a jak může používání ICT obohatit učební prostředí; 

• sladit Ministerský program s regionálními a komunitními ICT iniciativami, 

které rozšiřují příležitosti pro učení prostřednictvím ICT a budovat s nimi 

partnerství  
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• prostřednictvím projektu Digital Opportunities a dalších podobných projektů 

posílit spolupráci s podnikatelskou sférou k porozumění potřeb a vzorů 

měnícího se pracovního prostředí a rozšířit partnerství k podpoře využívání ICT 

ve školách; 

• pokračovat v podpoře vládních výborů a podnikatelské sféry k darování 

přebytečných počítačů do škol  

Study Support Centres: 

Centra podpory studia nabízejí bezpečné a podporující prostředí pro studia                      

po škole. Jsou zaměřena na rozvíjení studentských návyků starších primárních studentů                      

u kterých hrozí neúspěch ve studiu z důvodu nedostatku možností nebo malé podpory 

v rodině. Všechna centra podporovaná Ministerstvem školství povinně nabízejí přístup 

k počítačům a internetu,  a stejně tak i k dalším zdrojům a mají jednoho registrovaného 

učitele, který má roli supervizora (dohled, vedení, kontrola studentů). 

V současné době funguje 108 center, které operují po celé zemi. O finanční 

podporu pro vznik a funkci centra mohou žádat 1 – 3 spolupracující školy. V rámci 

projektu podpory studijních center vznikly webové stránky, které byly vytvořeny 

speciálně pro centra podpory studia.  

 

Kurikulum a učební zdroje 

Cíl: Učící se mají reálný přístup k široké a kvalitní škále učebních zdrojů, které jsou  

vybrané, organizované a utříděné tak, aby reagovaly na jejich potřeby a byly relevantní             

ke kurikulu. 

Strategie pro školy, vládu a ostatní směrem k naplnění tohoto cíle jsou: 

• pokračující rozvoj kvalitních online učebních zdrojů pro učitele i studenty 

prostřednictvím cluster programů a rozvoje kurikulárních materiálů; 

• spolupráce s ostatními agendami k tvorbě přiměřených zdrojů snadno 

dostupných na školách prostřednictvím webového portálu; 

• participovat na rozvoji digitálních edukačních materiálů a standardů pro ně 

spolu s Austrálií ve společném projektu; 

• podporovat efektivní a schopný managament učebních zdrojů uvnitř škol 

prostřednictvím publikování směrnic pro školní knihovny a informační služby            

a úspěšné modely vývoje a používání intranetu; 
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webový portál Te Kete Ipurangi (www.tki.org.nz): 

Bilingní portál poskytuje stále vzrůstající škálu podpůrných materiálů                       

pro učitele v sedmi základních učebních oblastech a podporuje kurikulární oblasti jako 

jsou literární, numerická a ICT gramotnost. Příkladem jsou: 

• the Arts – průvodce, rady, případové studie, čtení a aktivní online fórum 

• NZ Mathematics – aktivity a lekce pro všechny součásti školního systému, 

přístup k pomoci a spojení na užitečné webové stránky 

• ICT Learning Experience – praktické příklady jak ICT mohou být používány                 

ke zvýšení hodnoty učební aktivity.  

 

Infrastruktura 

Cíl: Školy mají přístup ke spolehlivému, dlouhodobě udržitelnému, výkonnému                    

a přiměřenému ICT vybavení, systémům a službám, které naplňují jejich běžné i nově 

vznikající potřeby. 

Strategie pro školy, vládu a ostatní participující směrem k naplnění tohoto cíle jsou: 

• pomocí technické podpory ICT Helpdesk a webového portálu poskytovat 

technickou pomoc k podpoře používání ICT a růstu efektivní a výkonné školní 

infrastruktury; 

• vyjednat s podnikatelskou sférou a ostatními účastníky rozvoj náležitého 

širokopásmového přístupu k internetu pro všechny školy s minimalizování 

nákladů; 

• pomocí webového portálu Te Kete Ipurangi a webových stránek Internet Safety 

Group publikovat směrnice na přiměřené využívání ICT s ohledem na autorské 

právo, právo duševního vlastnictví, soukromí a bezpečnost internetového 

přístupu;  

• prostřednictvím projektu Schools Information Strategy rozvinout pro školy 

možnost přístupu a generování informací pro plánování, vyučování                         

a sebehodnocení, hodnocení a zprávy o pokroku studentů. 

 

The ICT Helpdesk  

Od roku 2002 poskytuje ICT Helpdesk pomoc a asistenci školám po celém NZ. 

Vedoucí pracovníci, učitelé a administrativní pracovníci ve školách mohou používat 
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tuto neplacenou službu k pomoci s instalací hardware a software, k řešení problémů, 

nebo k rozhodnutí o vhodnosti produktů a služeb. 

 

Výzkum dostupnosti a využívání ICT ve vzdělávání ve školách na Novém Zélandu: 

Během roku 2001 Ministerstvo vzdělávání zorganizovalo výzkum zaměřený                 

na počítače ve všech školách. Výzkum hodnotil implementaci ICT v celkem 955 

školách. Nálezy z tohoto výzkumu ukázaly, že ICT infrastruktura i používání 

v Novozélandských školách od roku 1999 prudce expandovaly.  

Sekundární školy mají průměrně jeden počítač na šest studentů a primární školy 

jeden počítač na deset žáků. Nejméně jeden počítač je pro použití studentů ve třídě             

v 81 % škol a některé, nebo všechny počítače jsou připojeny k síti ve 74 % primárních         

a 95 % sekundárních škol. Přes 98 % škol má přístup k internetu a většina z nich má 

přístup na internet nejméně z poloviny počítačů ve škole.  

Učitelé i studenti získávají dovednosti a sebedůvěru v používání ICT. Současně 

je vidět ve školách vzrůstající zájem o integraci ICT do vyučovacích i učebních 

programů ve všech důležitých oblastech.  

Ředitelé jsou pravidelnými uživateli emailu a webu a většina škol udává, že to 

platí i pro nejméně 25 % učitelů. Malé procento udává stejné používání u studentů. 

Všichni učitelé ve 33 % primárních škol a 48 % sekundárních školách mají emailovou 

adresu zařízenou ve škole, v porovnání se 4 % a 17 % u studentů.  

Školy udávají vysokou úroveň participace ředitelů a učitelů na profesních 

rozvojových programech a okolo 78 % udává, že používají Te Kete Ipurangi nejméně 

jednou týdně. 

Zatímco obecně reporty udávají pokrok v oblasti přístupu a používání ICT, 

současně také poukazují na některé mezery a znepokojení. Cena koupě, udržování               

a nahrazování infrastruktury se stále ukazuje jako bariéra pro 65 % škol. Konkrétně 

menší školy pociťují často nedostatek technické podpory a kapacity pro práci 

s infrastrukturou.V mnoha školách je v oblasti podpory ICT infrastruktury spoléháno              

na učitelský personál a někdy rodiče. 

 

e-Learningový akční plán pro léta 2006 – 2010 

 V roce 2006 vydává Ministerstvo školství NZ e-Learningový akční plán 

pro léta 2006 - 2010, který navazuje na dokument Digital Horizons. Tento akční plán 

popisuje cíle v oblasti využívání a rozšiřování e-learningu ve školách a také projekty, 
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nástroje a zdroje, kterými bude dosažení cílů podporováno. E-learningu je zde 

přisuzována moc změnit způsob jakým se učíme. Cílem má být využívání informačních 

a komunikačních technologií ve všech oblastech lidských činností. Největší důraz je 

kladen na efektivitu využívání ve všech vyučovacích předmětech. E-learning má 

poskytovat dostupné a vysoce kvalitní vzdělávání, které umožní plně rozvinout 

potenciál každého jedince. Lidský kapitál je hlavní silou hospodářského růstu                          

a ovlivňuje také zdravotní a sociální stránku jedince. 

 Akční plán konstatuje, že prostřednictvím plnění koncepce a cílů 

uveřejněných ve strategii Digital Horizons školy akceptovaly ICT jako nedílnou součást 

vzdělávání. Ne vždy je ale využívání ICT ve školách efektivní. Existuje mnoho příkladů 

jak zvýšit efektivnost využívání ICT ve školách, jejich šíření ale zatím není systémové. 

Základem akčního plánu tedy nutně musí být vyhledávání efektivních přístupů a jejich 

rozšíření do škol.  

 Podstatou akčního plánu je využívání e-learningu k šíření informací              

a budování komunikačních sítí. Důležitý je tedy především rozvoj infrastruktury a sítí, 

kde mohou učitelé i studenti navzájem sdílet myšlenky a znalosti. Při používání ICT           

ve vzdělávání je potřeba vycházet z myšlenky, že dnešní generace vyrůstá v prostředí, 

kde je používání počítačů, videoher, emailu, internetu a mobilních telefonů běžnou 

součástí jejich života. 

ICT gramotnost se stává, stejně jako schopnost číst a psát, základní životní 

dovedností i hospodářskou a sociální nutností. 

Efektivní učitelé pomocí e-learningu: 

• Vytvářejí nové vzdělávací prostředí, které umožní studentům, aby  zkoumali, 

experimentovali, kriticky mysleli a pracovali kreativně, přičemž je důležité využívat 

zpětné vazby a sebehodnocení. 

• Využívají všech dostupných nástrojů pro podporu, plánování, hodnocení a podávání 

zpráv o výuce. 

• Přizpůsobují vzdělávání individuálním, kulturním a vývojovým rozdílům u žáků            

a studentů. 

• Zlepšují komunikaci a spolupráci a budují partnerství i mimo školní třídu. 

• Vytvářejí nové vzdělávací komunity za účelem šíření dobrých praxí. 
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K dosažení výše uvedených cílů je nutné podporovat učitele v rozšiřování jejich 

vlastních znalostí o informačních a komunikačních technologiích a to prostřednictvím 

odborného vzdělávání a důslednou podporou v této oblasti. 

Studenti: 

• E-learning je jednou z cest jak podporovat studenty k plnému rozvoji a využívání 

vlastního potenciálu. 

• Pomocí e-learningu si studenti obohacují a rozšiřují zkušenosti ve všech 

vyučovacích předmětech. 

• Studenti se musí naučit využívat ICT tak, aby maximálně profitovali ze všech jejich 

funkcí a množností využití. 

• Studenti musí být podporování ve víře ve vlastní schopnosti a v klíčových 

kompetencích, které jsou nezbytné pro samostatné, spolupracující a celoživotní 

vzdělávání. 

• Současně je potřeba podporovat schopnosti efektivního využívání ICT u menšin. 

Podpora vedení školy: 

• Vedení školy musí pochopit jak můžou informační a komunikační technologie 

podporovat vzdělávání. 

• Je nutné umožnit zaměstnancům, aby si mohli vyzkoušet různé způsoby využívání                  

e-learningu. 

• Vedení školy musí pochopit, že ke schopnosti vést a řídit tyto změny ve vzdělávání 

musí i oni sami absolvovat vzdělávání v této oblasti a maximálně ICT využívat            

ve své praxi. 

• ICT bude hrát hlavní roli k rozšiřování vzdělávání v rámci i mimo školní třídu, 

efektivní komunikaci s rodinou a komunitami, jako podpora plánování a inovací              

ve škole. 

• Vedení škol musí také mít povědomí o možných rizicích přicházejících s rozšiřování 

digitálního prostředí a musí najít účinné mechanismy pro jejich eliminaci. 

Výukové materiály: 

• Efektivní výuka pro všechny studenty prostřednictvím e-learningu musí být 

podporována širokým přístupem k vysoce kvalitním studijním materiálům. 

• Současně musí být k dispozici vhodné online vzdělávací prostředí a systémy               

pro správu učení. 
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• Digitální obsah může být poměrně rychle zveřejněn k využití a také se snadno 

inovuje podle nejnovějších poznatků. 

E-learnig a rodina: 

• Výzkum dokazuje, že v rodinách, ve kterých se rodiče podílejí na vzdělávání dětí 

své děti podporují a výsledky učení jsou lepší.  

• Rodina má velký vliv na kvalitu a efektivitu učení dítěte a na dosahování kvalitních 

výsledků. 

• Rodiny je potřeba vést k efektivnímu využívání ICT a to zejména v oblastech 

efektivního učení, sledování pokroku, komunikace s učiteli a se školami. 

• Podpora rozšiřování počítačů a internetového připojení v rodinách. 

Tento strategický dokument současně určuje, že k prohlubování efektivity 

využívání e-learningu pro vzdělávání je potřeba dalších výzkumů, které by ukázaly, 

které postupy jsou efektivní a které ne. Vzhledem k tomu, že rozšiřování e.learningu 

přináší nemalé investice, je nezbytné vytvořit nový systém sledování, posuzování               

a hodnocení. Nové metody a nástroje, které pomohou pedagogům změnit praxi                   

a navrhnout nové směry využívání e-learningu. 

 

 

1.5.3. SROVNÁNÍ STRATEGIÍ IMPLEMENTACE ICT DO VZDĚLÁVÁNÍ 
V ČESKÉ REPUBLICE A NA NOVÉM ZÉLANDU 

 

I když některé mezinárodní instituce pracující v oblastech vzdělávací politiky 

navrhují různá doporučení a publikují modelové strategie pro začleňování ICT                    

do vzdělávání, přesto neexistuje jednoznačný, celosvětově platný model, který by 

mohly přejímat jednotlivé země. Důvodem jsou především tradice a historické 

souvislosti, ve kterých se jednotlivé země pohybují a také to, že žádný z navrhovaných 

modelů není dostatečně ověřen v dlouhodobé praxi.  

Strategie jednotlivých zemí, které se rozhodly ICT začlenit do vzdělávací praxe 

se tedy značně liší. Existují však příklady dobré praxe, které mohou ostatním zemím 

sloužit jako inspirace pro tvorbu jejich vlastní strategie. V této kapitole definujeme            

základní rozdílné i společné rysy výše uvedených vzdělávacích strategií v České 

republice a na Novém Zélandu, abychom si uvědomili specifika zemí a našli styčné 
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body či konkrétní příklady, které by šly využít v našich podmínkách a mohli bychom se 

jimi inspirovat. 

 

Historický vývoj 

 

Velký vliv na rychlost a kvalitu implementace ICT do vzdělávání v každé zemi 

má nepochybně historický vývoj v dané zemi. I když to nutně nemusí být pravidlem, 

většinou delší časové období, kdy je této otázce věnována vládními orgány dané země 

pozornost, přináší rychlejší nástup a vyšší kvalitu.   

V České republice byl nástup rozvoje v této oblasti pozvolnější, i když 

jednotlivé pokusy o využívání počítačů a dalších technologií probíhaly již v 80. letech 

20. století. Tehdy šlo ovšem spíše o jednotlivé, nekoordinované aktivity. První státní 

strategie vznikla v roce 2000 a nesla název Koncepce státní informační politiky                   

ve vzdělávání. Tato koncepce obsahovala základní cíle, pojmové vymezení a prostředky 

k naplňování cílů. Jako prostředek k naplňování koncepce byl vypracován Plán I. etapy 

realizace Státní informační politiky ve vzdělávání, který byl označován zkratkou 

SIPVZ. Na tento první plán navázal v roce 2001 Plán II. etapy realizace státní 

informační politiky ve vzdělávání, který byl aktualizován po přistoupení České 

republiky k iniciativě eEurope+ v dubnu 2001.  

Iniciativa eEurope+ vznikla v roce 2000 jako reakce kandidátských zemí 

Evropské Unie na plán eEurope, který Evropská Unie schválila jako strategický 

dokument rozvoje Informačních a komunikačních technologií pro své členské země.  

Další vývoj v této oblasti ovlivnil vstup České republiky do Evropské Unie.            

Po tomto vstupu se ČR připojila k novém inovovanému plánu rozvoje ICT v EU, který 

navazoval na původní eEurope. Toto nové ustanovení neslo název eEurope 2005: 

Informační společnost pro všechny a bylo schváleno v roce 2002. 

Zlomovým se pro vývoj rozvoje ICT ve vzdělávání stal rok 2005. V srpnu 

tohoto roku skončil oficiálně projekt č. 3 – Infrastrukrura, známý jako „Internet           

do škol“. V platnost vstupuje nová dotační politika. Nastává přesun kompetencí 

z MŠMT na ředitele škol a zřizovatele škol. Klíčovými dokumenty se stávají ICT 

standard služeb a na něj navazující ICT plány škol.  

ICT standard služeb rámcově definuje technické, funkční a organizační 

parametry, které jsou nezbytnou podmínkou k zajištění výuky informační gramotnosti 

na školách v rozsahu a kvalitě vyžadované novými kurikulárními dokumenty. ICT plán 
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školy je nástrojem, jímž managament školy definuje cestu ke splnění ICT standardu 

služeb na své konkrétní škole. Namísto plošného rozdělování financí školy nově žádají 

dotace na naplnění svého ICT plánu školy. Standard ICT služeb školy byl aktualizován 

na konci roku 2005 vzhledem k novému školskému zákonu, který platí od 1. 1. 2005. 

V roce 2005 skočila první etapa strategického plánování začleňování ICT               

do vzdělávání v ČR a nastalo období, kdy toto téma nebylo pro vládu prioritou. Změna 

nastala až v roce 2008 kdy byl schválen nový plán Návrh koncepce rozvoje 

informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání v období 2009 – 2013. 

Historie začleňování ICT do vzdělávání na Novém Zélandu sahá v této zemi               

do 90. let 20. století. První jednotná, státem podporovaná a plně koordinovaná strategie 

začleňování ICT do vzdělávání zde vznikla v roce 1998. V následujících letech vznikaly 

různorodé programy a iniciativy, které bouraly dosavadní hranice a zkoumaly možnosti 

využití ICT k rozšíření vzdělávacích příležitostí a zvyšování kvality vzdělávacích 

výstupů pro jednotlivce, specifické skupiny i komunity.  

Původní státní strategie byla po třech letech podle dosažených výsledků a vývoje 

v této oblasti vyhodnocena, inovována a doplněna. Nově vzniklá strategie pro roky 

2002–2004 vydaná pod názvem Digitální horizonty byla naposledy revidována 

v prosinci roku 2003.  V roce 2006 vydává Ministerstvo školství NZ e-Learningový 

akční plán pro léta 2006 - 2010, který navazuje na dokument Digital Horizons. 

Z výše uvedených údajů vyplývá zejména otázka kontinuity. Zatímco na NZ 

postupuje strategie plynule a je stále rozvíjena a rozšiřována podle výzkumů                        

a dosahování výsledků předchozích strategií, v ČR je plánování nekoncepční. I když 

nový Návrh koncepce vychází ze stávajícího stavu a zhodnocení situace, nenavazuje             

na předchozí koncepci, ale tvoří zcela novou. Nedochází tak ke kontinuitě vývoje.  

V mezidobí koncepcí došlo například ke zrušení vzdělávacích školících středisek 

a center na školách, z nichž některé dosahovaly velmi dobré kvality a dalších dobrých 

praxí. Nová koncepce začne pracovat znova od začátku a nedokáže tak využít již jednou 

vzniklého potenciálu.  

Postupné zvyšování kvalifikovanosti učitelů začíná na některých školách opět  

od začátku. Místo důrazu na didaktickou stránku začleňování ICT do výuky jsou 

učitelům opět nabízeny kurzy seznamující učitele především s technickou stránkou ICT 

a základními kancelářskými programy.  

Vzdělávání učitelů si jako finančně výhodný krok stanovují zejména různí 

dodavatelé techniky, například dodavatelé interaktivních tabulí. Kvalita některých 
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školení je ovšem daleko za potřebnou kvalitou, kterou by vzdělávání učitelů mělo mít, 

protože i zde předchází technický přístup k věci didaktickému pojetí. 

 

Pojmová struktura jednotlivých strategií 

 

Precizní vymezení pojmové struktury je jedním ze základních předpokladů 

úspěšné státní strategie. Tvorba pojmové struktury napomáhá přesnějšímu určení 

jednotlivých problémů, které chce strategie řešit. Pojmy, na které se při tvorbě strategie 

tvůrci zaměří, ovlivňují celé její pojetí. Rozdílnost pojmů, ze kterých strategie vycházejí 

a na kterých stojí je jedním ze zásadních rozdílů strategií České republiky a Nového 

Zélandu a do jisté míry určuje další oblasti, jako je například definování cílů                  

a prostředky k jejich dosažení. 

Přehled základních pojmů strategie Nového Zélandu, které jsou ve strategii 

využívány a jejich definice: 

• „Informační technologie (IT) je termín používaný pro popis položek zařízení 

(hardware) a počítačových programů (software), které nám umožňují přístup, 

vyhledání, uchování, organizování (pořádání), zpracování a prezentování 

informací pomocí elektronických prostředků. Osobní počítače, skenery                       

a digitální kamery patří do kategorie hardware. Databázové programy                      

a multimediální programy patří do kategorie software.  

• Komunikační technologie (CT) je termín používaný pro popis telekomunikačních 

zařízení, které nám umožňují informace vyhledávat, posílat a získávat. Jsou to 

například telefony, faxy, modemy a počítače. 

• Digitální gramotnost je schopnost zhodnotit potenciál ICT k podpoře inovací 

v průmyslu, obchodu a kreativních procesech. Učící se osoby potřebují získat 

sebedůvěru, dovednosti a rozlišovací schopnost použít ICT ve vhodnou chvíli              

a vhodným způsobem. Digitální gramotnost je vnímána jako důležitá dovednost 

pro život stejně jako literární a matematická gramotnost. 

• Informační gramotnost je schopnost vyhledávat, vyhodnocovat, zpracovávat, 

pořádat a předávat informace z rozdílných zdrojů. Tak jak budou učící se stále 

více informačně gramotní, budou si rozvíjet dovednosti rozlišovat, interpretovat 

a kriticky hodnotit. ICT nabízejí příležitost pro vyšší úroveň myšlení a kreativity 

ve zpracovávání, konstrukci a přenosu znalostí. 
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• e-learning je flexibilní učení, které používá ICT zdroje, nástroje a aplikace                

a zaměřuje se na interakci mezi učiteli, učícími se a online prostředím.                  

E-learning se obvykle odvolává na strukturované a řízené učební zkušenosti               

a může vyžadovat použití internetu, CD-romů, software, ostatních médií                      

a telekomunikací. 

• Online learning je učení více specifické v kontextu s používáním internetu                 

a propojených webově založených aplikací jako zprostředkujících médií                  

pro učební zkušenosti.“ (Digital, 2003, s. 6, překlad M. Černá) 

Strategie České republiky pracuje zejména s pojmem informační gramotnost.         

Ta je v Koncepci státní informační politiky ve vzdělávání vymezena následujícími rysy: 

„Schopnost používat počítač a jeho periferie (tiskárnu, scanner, …) jako pracovní 

nástroj – pro psaní textů, provádění aritmetických operací atd.; schopnost pochopit 

strukturu textu a vytvořit jednoduchý multimediální dokument; schopnost používat 

počítač zapojený do počítačové sítě – používat email a vyhledávat informace                     

na Internetu; schopnost orientovat se ve vlastním výpočetním systému – práce se 

soubory, archivace dat, základy práce s operačním systémem atd.; schopnost vyhledání 

a filtrování informací; schopnost orientovat se v různých formách předložených 

informací a schopnost vybrat a následně použít informace potřebné k řešení konkrétních 

problémů.“ (Koncepce státní, 2000, s. 4) 

 Rozdíly v pojetí pojmového uchopení je dáno především rozsáhlostí 

strategického plánování. Česká koncepce využívala od svého počátku obecněji 

definovaný pojem, který dále v pojmové oblasti na počátku Koncepce nedělila                       

a nespecifikovala na dílčí pojmy. V nové koncepci pro rok 2009 – 2013 se již 

pojmovými otázkami koncepce vůbec nezabývá. 

Strategie Nového Zélandu více od počátku specifikuje jednotlivé pojmové 

oblasti a prostřednictvím jejich definicí využívá možnosti strukturovat strategii                    

do jednotlivých dílčích oblastí. Příkladem může být pojmové uchopení dvou                  

pojmů – informační a digitální gramotnost. Informační gramotnost je chápána                        

ve strategii NZ jako schopnost efektivní práce s informacemi, digitální gramotnost pak 

jako dostatečná sebedůvěra ve využívání ICT ve všech oblastech lidského konání.  

Digitální gramotnost je nadřazeným pojmem, protože definuje kromě 

sebedůvěry také schopnost rozhodnout, kdy ICT využít v daný konkrétní okamžik a kdy 

je lépe použít jiné prostředky k dosažení cíle. Stejné pojetí a hierarchii pojmů používá i 
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autorka této práce. Na schopnost postihnout pozitiva a negativa využívání ICT směrem 

k výuce je zaměřené empirické šetření, které je součástí této práce. 

 

Definování cílů jednotlivých strategií  

 

Hlavní cíle a celkové vize jsou základním stavebním kamenem každé strategie. 

Jejich přesné definování je prvním krokem k úspěšnosti. 

Základním cílem strategie NZ je dosáhnout ve vzdělávání přechodu od učení              

o ICT k učení prostřednictvím ICT. Jedině to umožní využívat ICT jako jeden 

z nejvýznamnějších vzdělávacích nástrojů, který usnadňuje odlišné, motivující přístupy 

k učení, přístup ke stále vzrůstajícímu počtu digitálních zdrojů a online učebním 

programům a interakci s širokou komunitou. Další důležitou složkou, kterou stimuluje 

je na studenta orientované učení, které je aktivní a rozvíjí spolupráci mezi všemi 

partnery, přenos znalostí a dovedností, rozvoj kreativity a kritického myšlení a tvorbu 

kvalifikovaných rozhodnutí. 

Postup implementace ICT do vzdělávání prochází postupně těmito kroky: 

Learning about ICT – prozkoumání k čemu lze ICT použít;  

Learning with ICT – používání ICT k obohacení běžných metod a zdrojů;  

až k Learning through ICT – používání ICT k podpoře nových směrů v učení                         

i vyučování. 

Hlavním cílem Koncepce státní informační politiky v ČR je dosažení                     

tzv. informační gramotnosti. K tomu má napomoci vytvoření podpůrného prostředí, 

„které umožní připravit všechny občany na jejich aktivní a kreativní působení 

v informační společnosti tím, že zajistí jejich funkční gramotnost v oblasti ICT                       

a připraví je pro efektivní využití ICT ve všech oblastech jejich konání.“ (Koncepce 

státní, 2000, s. 4).  

Funkční gramotnost je pro tyto účely definována jako připravenost jedince                    

na podmínky života a práce v informační společnosti. Jejími složkami jsou literární 

gramotnost (schopnost práce s texty, které nejsou primárními informačními zdroji), 

dokumentová gramotnost (schopnost nalézt a porozumět informacím nalezeným 

v konkrétním dokumentu), kvantitativní gramotnost (schopnost manipulovat s čísly)                

a informační gramotnost (schopnost využívat informačních zdrojů a informačních                 

a komunikačních technologií). 
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Spojujícím prvkem obou strategií je dosažení informační gramotnosti u všech 

učících se i široké populace. V tomto smyslu obě strategie naplňují smysl celoživotního 

učení a nevěnují pozornost jen jednotlivým stupňům škol, ale i veřejnosti, která již 

pravidelně do škol nedochází. 

Největším rozdílem je však pojetí, které je u strategie Nového Zélandu nazváno 

jako přechod od učení o ICT k učení prostřednictvím ICT. I Česká republika již opustila 

původní pojetí učení o ICT, ale stále častěji zůstává na stupni druhém a to učení s ICT, 

tj. používání ICT k obohacování běžných učebních metod a zdrojů. ICT se tak stává 

pouze doplňkem klasické výuky a my tak nejsme schopni využít všech možností, která 

ICT nabízejí. 

Učení prostřednictvím ICT však přináší podporu nových směrů v učení                        

i vyučování a otevírá tak možnost jejich většího využití. Částečně tuto možnost naplňuje 

rozvoj e-learningu.  

Zde už však nejde jen o jednu z mnoha vyučovacích pomůcek, ale o komplexní 

změnu myšlení, která nám umožní najít nové způsoby pohledu na výuku a učení                   

a přinese tak cesty vedoucí ke zvýšení kvality a efektivity učení. Jistě tato změna 

nenastane ze dne na den a také ne všechny nové metody a postupy budou dostatečně 

kvalitní a vhodné pro oblast vzdělávání. Přesto je potřeba otevřít tomuto novému 

myšlení prostor pro realizaci a podporovat vzniklé projekty. Nedílnou součástí tohoto 

vývoje však musí být i kritické hodnotící postupy, které umožní odhalit případná rizika 

a včas je eliminovat a v návaznosti na tato zkoumání nové postupy a metody buď 

podpořit, nebo zavrhnout.  

 

Klíčové akční oblasti 

 

K naplňování strategií obou zemí byly rozpracovány dílčí cíle dle klíčových 

oblastí strategií. Ty již obsahují konkrétní plán naplňování a často i prostředky k jejich 

dosažení.  

Jednotlivé dílčí cíle strategie NZ jsou určovány podle klíčových oblastí na které 

se strategie zaměřuje. Každá z klíčových oblastí má kromě jasně definovaného dílčího 

cíle také vytvořenu podpůrnou složku, která pomáhá cíl naplňovat. Jedná se o servisní 

střediska, která pomáhají rozvoji v dané oblasti. Klíčové oblasti jsou tyto: učící se, 

vyučující, ICT profesní rozvojová centra, vedení škol, Maorská menšina, rodiny, 
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komunity, obchodní a podnikatelská sféra a ostatní účastníci, kurikulum a učební zdroje 

a infrastruktura. 

Klíčové akční oblasti byly v původní strategii ČR stanoveny takto:informační 

gramotnost, výukový SW a informační zdroje, infrastruktura. V nové koncepci pro rok 

2009 – 2013 byly tyto oblasti dále specifikovány a rozšířeny na 8 oblastí: 

• konektivita – připojení škol k internetu 

• infrastruktura – vybavení škol i samotných učitelů 

• školský portál – centrální portál o vzdělávání 

• vzdělávání učitelů k dovednostem užívat ICT prostředky při výuce 

• monitoring – pravidelný sběr dat a jejich vyhodnocování 

• řízení kvality – vytvoření konzultačního orgánu, spolupráce s externími 

odborníky 

• podpora přijímacího řízení – informační podpora přijímacího řízení na střední 

školy 

• výsledky ve vzdělávání – centrální podpora zjišťování výsledků ve vzdělávání 

Z pohledu srovnání klíčových oblastí se strategie Nového Zélandu zdá být 

komplexnější, pokrývá všechny oblasti determinující využívání ICT ve vzdělávání                   

a přináší konkrétní opatření na jejich rozvoj.  

V České republice byl v původní strategii kladen velký důraz zejména                         

na vybavování škol technologiemi a poté na vzdělávání pedagogů. Za klíčovou oblast 

však nebyla jasně stanovena oblast kutikulární reformy. V nové strategii došlo 

k rozšíření záběru oblastí. inovace kurikula však do nich opět začleněna není. Pozitivem 

a velkým posunem je však zaměření na monitoring a hodnocení a řízení kvality, které 

v předchozích projektech úplně chyběly. Dalším posunem je vzdělávání pedagogů 

zaměřené již cíleně na využívání ICT při výuce. V rámci realizace první koncepce byli 

vyškoleni pedagogové především v uživatelském používání ICT, jen část z nich byla 

vyškolena na didaktiku a metodiku využití ICT ve výuce. 

 Neméně důležité pozitivum strategie Nového Zélandu jsou podpůrná centra. 

Každá z klíčových oblastí má svůj vlastní informačně podpůrný servis, který napomáhá 

všem zúčastněným naplňovat cíle určené pro jejich oblast. V ČR taková podpora zatím 

chybí, částečně se jí snaží nahradit některé webové portály, například www.edu.cz, 

nebo portál Výzkumného ústavu pedagogického pro podporu Rámcových vzdělávacích 
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programů www.rvp.cz. Žádný z nich ale nenabízí komplexní pokrytí problémových 

oblastí. 

Kromě učících se na straně jedné a vyučujících na straně druhé je jedna 

z klíčových oblastí novozélandské strategie také „Rodiny, komunity, obchodní                    

a podnikatelská sféra a ostatní účastníci“. Posilování těchto vazeb umožňuje nejen 

rozšířit povědomí o důležitosti implementace ICT do vzdělávání mezi další složky 

společnosti a tak dosáhnout hmotné i nehmotné podpory, ale také posiluje vztahy mezi 

jednotlivými účastníky vzdělávání a zástupci sféry budoucího profesního uplatnění. 

Taková spolupráce umožňuje plynule regulovat nabídku a poptávku v oblasti 

výstupních požadavků vzdělávacích institucí a pracovního trhu. 

V ČR se o možné spolupráci s veřejným sektorem a firmami uvažuje zejména 

v oblasti pokrytí finančních zdrojů, širší spolupráce plánována není. 

 

Závěrečné slovo ke srovnání strategií ČR a NZ 

 

Jak již bylo zdůrazněno na počátku této kapitoly, nelze nekriticky přejímat 

jednotlivé strategie zemí, které dosáhly v oblasti implementace ICT do vzdělávání lepší 

výsledky než Česká republika. Na druhou stranu bychom se neměli vzdát možnosti 

převzít některé pozitivní prvky a vyzkoušet jejich dopad v našem prostředí. 

Zejména cílové zaměření strategie Nového Zélandu deklarující posun myšlení 

od učení o ICT k učení prostřednictvím ICT je velkou výzvou. Nedílnou součástí tohoto 

posunu myšlení však musí být návaznost kutikulárních reforem. Nelze spoléhat na to,  

že vše vyřeší vývoj a evaluace vzdělávacího software a dalších výukových objektů. 

Mezi další prvky, které mohou být inspirací pro naše prostředí je rozsáhlá síť 

podpůrných center, která dává všem aktérům vzdělávání možnost přístupu ke zdrojům 

z jejich akční oblasti a také pomáhá řešit případné problémy, které se mohou 

vyskytnout. Bohužel vzdělávací a podpůrná centra na školách, která vznikala, 

stabilizovala se a rozvíjela během SIPVZ skončila s tímto programem v roce 2006. 

Jejich potenciál do budoucnosti tak zůstal nevyužit.  

Konečně spolupráce s ostatními sférami občanské i podnikatelské společnosti 

umožňuje komplexní pohled na tuto otázku a tvorbu řešení vyhovující a podporovanou 

širokou veřejností. Bohužel ČR si potenciálu soukromého sektoru cení pouze jako 

dodavatele financí, v dalších oblastech rozvoje využívání ICT ve vzdělávání se 

soukromým a pracovním sektorem nepočítá. 
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Obecně je nová koncepce pro období 2009 – 2013 zaměřená především                    

na získávání financí na implementaci ICT do škol. Vzhledem k probíhající celosvětové 

ekonomické krizi a snižování výdajů státu je tento přístup z pohledu MŠMT 

pochopitelný, nicméně opravdová reálná proměna se ve školách neobejde bez celkové 

kurikulární reformy. 

Jak dokazuje tato kapitola, informovanost a inspirace ze strategií jiných zemí 

mohou být pro Českou republiku velkým přínosem. Zkoumání stavu a strategií i jiných 

než evropských zemí pak mohou posunout vnímání implementace ICT do vzdělávání 

dále než je pojato v evropském myšlení. 

 

 

1.5.4. VZDĚLÁVACÍ POLITIKA V ZEMÍCH EU 
 

Česká republika jako jeden ze členů EU musí nutně reflektovat také vývoj 

v oblasti implementace ICT do vzdělávání tak, jak je pojímá Evropská unie. 

23.–24.3.2000 byla na zasedání Evropské rady v Lisabonu vyhlášena předsedou 

Evropské komise Romanem Prodim tzv. Lisabonská strategie. Tato iniciativa je 

formulována takto: „Unie se má stát nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější 

znalostní ekonomikou, schopnou udržitelného hospodářského růstu s více a lepšími 

pracovními místy a s větší sociální soudržností“.(Lisabonská, 2000, nestránkováno)  

Zkušenosti z USA prokázaly, že mocným nástrojem pro urychlení růstu, 

zaměstnanosti a konkurenceschopnosti jsou nové technologie a proto byl na dalším 

summitu ve Feiře v roce 2000 ustanoven akční plán eEurope. Ten má zajistit,               

že „všichni v Evropské unii, jednotliví občané, školy a vzdělávací zařízení, každý 

podnik, každý článek veřejné správy budou mít přístup k novým informačním                         

a telekomunikačním technologiím a budou mít možnost je také plně využívat.“ 

(Lisabonská, 2000, nestránkováno) Smyslem tohoto plánu není jen zajištění 

konkurenceschopnosti Evropy, ale také zvýšení kvality života. Akční plán vytyčil 

přístup k Internetu jako základní právo každého občana. 

Hlavními cíly iniciativy eEurope jsou: 

• „Podniková sféra i občané musí mít přístup k cenově dostupné komunikační 

infrastruktuře světové úrovně a k široké škále služeb,  
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• každý občan musí být vybaven kvalifikací nutnou k tomu, aby mohl žít a 

pracovat v nové informační společnosti,  

• mnohem větší důraz musí být kladen na celoživotní vzdělávání jako základní 

složku evropského sociálního modelu.“ (tamtéž) 

Mezi konkrétní cíle patřící do oblasti vzdělávání patří i tento: „Do konce roku 

2001 měly mít všechny školy v Unii zajištěn přístup k Internetu a multimediálním 

zdrojům, do konce roku 2002 měli být příslušní učitelé vyškoleni v jejich používání.“ 

(tamtéž) 

Na toto ustanovení navázal v roce 2002 Akční plán se jménem eEurope 2005: 

Informační společnost pro všechny, který byl ustanoven na Evropském Koncilu 

v Seville. Ten se zaměřuje na „rozšíření, dostupnost a použití širokopásmových sítí 

v celé unii do roku 2005 a rozvinutí Internetového protokolu Ipv6…. dále bezpečnost 

sítí a informací a podpora využívání ICT v oblasti e-Goverment (e-vláda), e-Learning 

(e-vzdělávání), e-Health (e-zdravotnictví) a e-Business (e-podnikání).“ (eEurope, 2002, 

přeložila M.Černá) 

Aktivita e-Learning je zaměřená na vzdělávací oblast. Jejím cílem je zajistit 

efektivní integraci informačních a komunikačních technologií do výchovy a vzdělávání. 

Důležitým prvkem je zajistit přístup k ICT i lidem, kteří jinak tuto možnost nemají                

a umožnit všem občanům bez rozdílu základní vzdělání. 

Za největší slabiny Evropy v této oblasti jsou považovány: nedostatek hardware 

a software pro vzdělávací účely, nedostatek kvalifikovaných pracovních sil a počítačově 

gramotných učitelů, absence přesných údajů o počtu učitelů, kteří mají počítačovou 

kvalifikaci a schopnost využít ji v praxi, dále malá produkce vzdělávacího 

multimediálního software, produktů a služeb určených pro výchovu a vzdělávání                       

a v neposlední řadě vysoké telekomunikační poplatky. 

Pozitivní a podporující přístup politiků k začleňování ICT do vzdělávání je 

jednou z nejvýznamnějších kladných determinant. Aktivita eEurope otevírá Evropě 

nové možnosti. Školy i další vzdělávací instituce získávají legislativní podporu pro své 

požadavky v oblastech vybavování ICT i dalšího vzdělávání učitelů. 

K projektu eEurope se připojily i kandidátské země. Na Evropské ministerské 

konferenci, která se konala v roce 2000 ve Varšavě, se země střední a východní Evropy 

přihlásily ke strategickému cíli eEurope a na jeho základě vytvořily vlastní projekt 

eEurope+. Akční plán eEurope+ odráží přednosti a cíle plánu eEurope, ale obsahuje 

také specifika kandidátských zemí. V únoru 2001 se na návrh Evropské komise k této 
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iniciativě připojili také Kypr, Malta a Turecko. Česká republika přistoupila k tomuto 

plánu usnesením vlády ČR ze dne 25.4. 2001. 

Situace v oblasti školství se v jednotlivých zemích velmi odlišuje. EU nemá 

jednotný přístup ke vzdělávání a strategie jednotlivých zemí jsou proto různorodé. 

Vzájemná výměna zkušeností probíhá zejména pod aktivitami a projekty mezinárodní 

organizace European Schoolnet, jenž je zřízena jednotlivými ministerstvy školství. Naše 

republika se na činnosti této organizace také podílí, zapojena je zejména v projektech 

eTwinning, MELT, Calibrate, Insight atd.  

Nejčastěji se školy v ČR zapojují do projektu eTwinning. (eTwinning 2010) 

Tento projekt je evropskou aktivitou iniciovanou Evropskou komisí a ministerstvy 

školství evropských zemi pro podporu spolupráce evropských škol na dálku 

prostřednictvím informačních a komunikačních technologii. eTwinning poskytuje 

virtuální prostředí pro vyhledávání škol v Evropě a nástroje pro jejich spolupráci.  

Projekty eTwinning jsou vzdělávací aktivitou založenou na vzájemné týmové 

spolupráci žáků evropských škol prostřednictvím internetu. Žáci si v tomto programu             

a jednotlivých projektech vyměňují informace, spolupracují na problému a řeší jej                

a vytvářejí výstupy. Ke komunikaci mohou využívat diskusní fóra, chaty, 

videokonference atd. 

Projekty mohou být od úplně jednoduchých pro menší děti, jako je seznamování 

se s evropskými spolužáky přes email, výměna informací o škole a městě kde děti žijí 

až po složitější a cíleně zaměřené aktivity – společné zpracování tématického celku 

z výuky, vytvoření webové prezentace, nebo publikace na dané téma atd.  

Učitele mohou sami tvořit naplň činnosti v rámci projektu a sdílet úspěšné 

postupy, nebo se mohou inspirovat tzv. certifikovanými projekty, které získaly pečeť 

kvality a jsou na portálu eTwinning uveřejněny. 

Projekty jako je eTwinning jsou unikátní a potřebné zejména proto, aby                    

ke spolupráci a získávání dobrých praxí docházelo i zdola, přímo mezi školami                     

a jednotlivými učiteli, kteří se do projektu zapojí. Praxe využívání a implementace ICT 

do vzdělávání se tak mění bez ohledu na to, zda je k dispozici vládní koncepce.  

Stránky Evropské komise uvádějí, že na počátku roku 2009 bylo na portálu 

eTwinning zaregistrováno přes 55 000 učitelů, ředitelů škol a knihovníků z 29 

evropských zemí, což je již poměrně velký počet spolupracujících a nebo alespoň 

komunikujících osob. (Evropská komise, 2010) 
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1.6. POZITIVA A NEGATIVA VYUŽÍVÁNÍ ICT                   
VE VÝUCE 

 

1.6.1. Pozitiva využívání ICT ve výuce 
 

  Na počátku 21.století se nacházíme v moderní době. Tradiční paradigma, 

které fungovalo dlouhá staletí se mění na paradigma moderní. Podrobné srovnání nabízí 

například Zounek a Šeďová (2009, s. 29 - 36). Konstruktivismus mění pojetí 

vzdělávání. Učení žáků již není závislé pouze na intelektuální aktivitě učitele, ale sami 

žáci musí konstruovat své znalosti a učitelé se stávají jejich průvodci a pomocníky. 

Rozšiřují se možné vzdělávací zdroje a každý žák přichází do školy s jiným stupněm 

znalostí a dovedností. Nejdůležitějším úkolem učitele není učivo předat, ale naučit žáky 

učit se. ICT se stávají důležitým zdrojem informací a prostředkem pro jejich třídění              

a uchovávání. Řízení výukového procesu se z pohledu ICT přesouvá z počítače na žáka. 

Kromě konstruktivismu se mezi odborníky začíná hovořit také o teorii 

konektivismu. Tavychází z předpokladu, že každý z nás je neustále zapojen do sítě plné 

informací a ostatních lidí. Veškeré vzdělávací aktivity probíhají v kontextu existující 

sítě. ICT odpovídají novému způsobu učení, které probíhá podle individuálních 

předpokladů žáků a v kontextu s celým okolním světem.  

Multimedialita, kterou ICT přinášejí, umožňuje svojí různorodostí a zapojením 

všech smyslů žáky lépe motivovat a pomáhá jim osvojit si pozitivní přístup k učení. 

Využívání obrázků, schémat a videí podporuje střídání činností a přináší do výuky 

názornost, která výrazně zvyšuje úspěšnost zapamatování a zpětného vybavování 

informací. 

Intearktivita přesouvá aktivitu ve výuce směrem k žákům. Žáci nejsou jen 

pasivními příjemci informací, ale aktivně se zapojují do jejich vyhledávání, třídění, 

interpretací atd.. Neocenitelným pomocníkem ve výuce se stávají interaktivní tabule. 

Významná je i skutečnost, že používání ICT otevírá možnosti pro učení se 

kdykoliv a kdekoliv jako základního předpokladu rozvoje strategie celoživotního učení.  

ICT také vstupují do každodenní práce učitele. Nejnovější prací věnovanou 

učitelům a jejich přístupu k ICT je studie Zounka a Šeďové: Učitelé a technologie mezi 

tradičním a moderním pojetím (2009). Tato studie vyčerpávajícím způsobem mapuje 

teoretická východiska, na která navazuje empirickým šetřením.   
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ICT umožňují a rozšiřují možnosti vzdělávání pro žáky, kteří se nemohou 

účastnit „klasické“ školní výuky ve třídě, nebo je pro ně tato výuka nedostatečná.              

Do této skupiny patří např. žáci dlouhodobě nemocní, žáci žijící v geograficky 

vzdálených oblastech nebo talentovaní žáci, pro které je běžná výuka nedostačující. 

Současně umožňují zapojit do vzdělávání žáky s různými druhy handicapů,            

pro něž nabízejí velké množství způsobů kompenzací od možností přenosu výukových 

hodin po speciální programy pro Brailovo písmo, čtecí programy, programy                        

pro vizuální podporu atd. 

 

1.6.2. Negativa využívání ICT ve výuce 
 

 Přes všechny pozitivní vlastnosti ICT se stále více do popředí dostává problém 

negativních jevů, které začleňování a využívání ICT přináší. 

 Na některé z nich ve svém článku Desatero postřehů o tom, k čemu ve škole 

počítače dobré nejsou, poukázal M. Hausner (2003): 

• „Počítač výrazným způsobem limituje schopnost žáků se vyjadřovat. 

• Opakování či zkoušení žáků na počítači je nerelevantní, neposkytuje reálný 

obraz o schopnostech žáka a vždy je poplatné autorovi testu. 

• Počítač, který slouží ve třídě pouze k prezentaci textu a obrázku, je zbytečnou            

a drahou pomůckou. 

• Sebelepší prezentace trvající déle než deset minut vede ke ztrátě pozornosti. 

• Pokud na počítačovou animaci či vyhledávání informací na internetu nenavazují 

další činnosti, např. práce s pracovními listy či kauzální rozhovor, zůstává 

žákům skryta podstata věci. Bez další práce mohou děti jen bezmyšlenkovitě 

přenést text a obrázky  do nového souboru a vůbec nevědět, o čem text je. 

• Studium zahraničních www stránek sice rozšiřuje slovní zásobu, ale na straně 

druhé vede k výrazně nižší schopnosti se v cizím jazyce vyjádřit. 

• Internetové vyhledávače jako prostředník hledání informací překrývají reálné 

zdroje. Pro žáky se stává zdrojem poznání Altavista, ne National Geographic. 

• Nemalou skupinu problémů s sebou přináší i internet: 

• Četnost a kvalita informací – dostupnost velmi mnoha informací v různé kvalitě 

nese velký důraz na schopnost informace třídit a zpracovávat tj. rozeznat 

kvalitní a pravdivé informace od nekvalitních a nepravdivých, dále důležité                 
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od nedůležitých atd. Důraz na tento problém klade i Bílá kniha, žáci se podle ní 

musí nejprve „…naučit zvládat nadbytek informací a přeměňovat je                         

do uceleného systému znalostí“ (BÍLÁ KNIHA 2001, s. 19).    

• Snadná dostupnost pro děti a mládež nevhodných informací např. pornografie. 

• Autorské právo – snadná dostupnost informací, často bez udání zdroje, přináší 

problém vědomého i nevědomého zneužívání autorských práv.“ 

Autor v tomto desateru pokrývá nejrozšířenější problémové oblasti využívání 

ICT ve vzdělávání. Uvědomění si negativních aspektů, které může nekritická  

implementace ICT do školy mít, je jedním ze základních determinujících prvků 

efektivního využívání ICT. Z tohoto důvodu by měl být kladen ve vzdělávání učitelů 

velký důraz na didaktiku implementace ICT do výuky a současně by měl na každé škole 

fungovat metodik ICT, který pomáhá učitelům s konkrétními problémy, se kterými se 

při přípravě hodin s využíváním ICT mohou potkat. 

V realitě škol stále ještě ve značné míře převládá využívání ICT pouze jako 

prvek pro zobrazení textu nebo obrazové dokumentace. ICT nahrazuje učitele v jeho 

výkladu. a zapisování poznámek do sešitů. To sice přináší výhody pro učitele, který 

může využít pro výklad více zdrojů než jen učebnici, fakticky ale nepřináší posun vpřed 

pro žáky. Největší výhodou ICT pro žáky je interaktivita, kdy žáci mohou samostatně 

nebo ve skupinách sami nalézat odpovědi na otázky, data třídit a interpretovat. Aktivní 

práce s informacemi je to, co žáky posune k samostatnosti, schopnosti hledat a nalézt         

a kritickému třídění dostupných informací. Tyto schopnosti pak tvoří klíčovou 

kompetenci pro práci s informacemi, kterou budou využívat po celý život. 

Velký důraz musí být kladen  na bezpečnost dětí při práci s technologiemi. A to 

zejména na ochranu před dostupnými nevhodnými informacemi, ale i před narušováním 

jejich soukromí a ochranu před zneužíváním osobních údajů zejména při práci                    

na internetu. Většina evropských zemí má zpracovány metodické materiály ochrany dětí 

před nebezpečím, která internet přináší. Příklad takového materiálu můžeme najít                 

na portálu European Schoolnet s názvem Safe guidance. Bezpečnosti internetu je 

vzhledem k šíři tématu a jeho aktuálnosti v naší práci věnována samostatná podkapitola 

1.6.3. 

Dalším, zatím ne příliš diskutovaným problémem spojeným s častým 

dlouhodobým využíváním internetu může být i vstupování do virtuální reality. Coyene 

tvrdí, že „jestliže nám počítače dovolují modelovat, simulovat a zobrazovat realitu, pak 
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nám vskutku umožňují měnit pole vnímání, zpochybňovat a překrucovat skutečnost                   

a vytvářet alternativní skutečnosti“ (Horrocks, 2002, s. 40).  

Virtuální realita je falešným připodobněním společnosti, může být její horší 

kopií, simulací, nebo naopak příliš dokonalou verzí. Může přinášet dojem, že realita je 

ochuzená, a snažit se ji tak doplňovat, může stát rozpuštěním reálného světa, kam by 

lidé mohli uniknout. Nebezpečím je především potlačení reálného, což může přinášet 

ztrátu místní i časové identity, vzájemné závislosti a sociální komunity. To, co je                  

ve virtuálním prostředí běžné, nelze přenést do reality. Příkladem snahy o takový přenos 

jsou např. boje dětí inspirované počítačovými hrami, kde dochází ke zraněním a těžkým 

úrazům, protože v počítačových hrách je bojovník téměř nesmrtelný a děti nechápou,       

že v reálném životě to tak není. Na rozvoj virtuální reality reaguje Skalková ve své 

knize Pedagogika a výzvy nové doby takto: “Žáci,zvl. primární a sekundární školy, 

potřebují více konkrétního a skutečného života, nejen mediální vědění z druhé ruky“ 

(Skalková, 2004, s. 91). 

Zounek (2006) uvádí ve své knize jako negativum rozšiřování fenoménu ICT             

ve společnosti vznikání tzv. „digitální propasti“ nebo také „digitálního rozdělení“. Tyto 

pojmy reagují na situaci, kdy někteří lidé mají přístup k technologiím a někteří ne. 

Výhody využívání technologií mohou přinášet profity a benefity a ti, kteří přístup k ICT 

nemají se tak dostávají na okraj společnosti. Tento problém se objevuje i ve školách. 

Žáci, kteří nemají k dispozici doma počítač a další technologické novinky jsou 

znevýhodněni. Ať už v oblasti přístupu k informacím, tak například tím, že neznají                  

a nemohou hrát počítačové nebo online hry o kterých se ostatní ve škole baví a patří              

do kultury žáků. Stejně tak může být znevýhodněná celá škola, která nemá potřebné 

vybavení oproti těm, které jej mají.  

Digitální propast může také vznikat tam, kde k dispozici technologie jsou, ale 

uživatelé je neumí efektivně využívat. V této oblasti je potřeba výrazně posunout stav 

myšlení ve společnosti, kdy je stále ještě kladen větší důraz na vybavování novou                  

a novější technikou, oproti snaze co nejefektivněji využívat techniku, kterou mám 

k dispozici. Často tak zůstávají uživatelům skryty užitečné a podstatné funkce ICT                  

a nebo dochází k pořizování nových technických prvků, které uživatel ani nepotřebuje. 

Výchova žáků k nepodléhání konzumního diktátu společnosti v této oblasti je klíčovým 

krokem. 

Neposledním rizikem je samo použití technologie, kdy i sebelepší příprava 

učitele nemůže ovlivnit její funkci. Mnoho velmi precizně připravených výukových 
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hodin dokáže „zničit“ nefunkčnost některého z technických komponentů, např. tiskárny, 

skeneru, či momentální výpadek internetového připojení.  

Je na škole a učiteli, aby se naučil ICT používat tak, aby využil v největší možné 

míře jejich pozitiva a zároveň maximálně eliminoval negativa. Bylo by však potřeba 

seriózních vědeckých studií, které by se tomuto tématu věnovaly a pomocí empirického 

výzkumu by pomáhaly učitelům odhalovat pozitivní i negativní stránky. 

Některé negativní zkušenosti s ICT byly zmíněny i ve výše citovaných 

případových studiích mezinárodního šetření SITES, které může být zdrojem inspirace 

pro nalézání optimálního způsobu využití ICT ve škole. Příkladem může být  pilotní 

studie ZŠ Lupáčova „Podle zkušeností jedné takové učitelky ze ZŠ Lupáčova, která má 

dlouholetou praxi, se schopnosti dětí vyjadřovat se stále zhoršují. Ona sama hlavní 

příčinu spatřuje v nadměrném pasivním kontaktu s technologiemi všeho druhu“ (Pilotní, 

2003). 

Je nutné si uvědomit, že technologie nemohou a ani nesmí nahrazovat sociální 

kontakty ve třídě, mají být pouze jedním z podpůrných prostředků učitele, nikoliv jeho 

zástupcem.  

 

1.6.3. Bezpečnost internetu 
 
 

Problém bezpečnosti internetu se objevuje jako nový fenomén, který významně 

ovlivňuje implementaci ICT do vzdělávání a využívání ICT u dětí a mládeže obecně. 

Vzhledem k aktuálnosti a šíři tématu je tomuto problému věnována samostatná 

podkapitola a také se jím zabývá výzkumné šetření, které je součástí této práce. 

Bezpečnost využívání ICT považuje za klíčovou také Evropská unie. V lednu 

2010 vydala Eurydice publikaci s názvem Education on Online Safety in Schools                    

in Europe (Education,, 2010). Tato publikace shrnuje data ze školního roku                 

2008 / 2009 a své informace do ní poskytlo 30 zemí. Publikace uvádí, že v roce 2005 

využívalo internet ve 25 státech EU 70% dětí ve věku od 6 do 17 let. V roce 2008 toto 

číslo vzrostlo na 75 %. Vzhledem k stále se snižujícímu věku, kdy děti využívají 

internet je potřeba důsledně sledovat rizika, která internet pro děti přináší.  

Výše zmíněná publikace dělí rizika využívání internetu a dalších ICT                   

do 5 hlavních skupin: zveřejňování osobních údajů, dostupnost pornografie, násilí                        

na internetu, kyberšikana, obdržení nevyžádaného (nechtěného) sexuálního obsahu                 
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a kontaktů a osobní setkání s neznámými kontakty z internetu. Děti musí být ještě před 

počátkem využívání internetu seznámeny s těmito riziky a musí na ně umět adekvátně 

reagovat.  

Pozitivní informací je, že ze 30 zemí, které se výzkumu účastnily, má 24 z nich 

otázku bezpečnosti internetu začleněnou do kurikula. I když v 80 % zemí začleňování 

do kurikula probíhalo v letech 2006/2007 a 2007/2008, není k dispozici zpětná vazba, 

která by hodnotila výsledky a ukázala, zda dochází ke změně jednání a chování. 

 

Obrázek. č. 3 Začlenění vzdělávání k bezpečnému užívání internetu do kurikula v letech 

2008/2009 na primárním a sekundárním stupni vzdělávání. 

 
Source: Eurydice 

popisky: 
tmavě šedá – bezpečnost internetu je zařazena ve školním kurikulu 
světle šedá - bezpečnost internetu není zařazena ve školním kurikulu 
tmavá vzorovaná výplň – plánuje se bezpečnost internetu zařadit do školního kurikula 
světlá vzorovaná výplň – data nejsou dostupná 
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Ve většině zemí je bezpečnost internetu zahrnuta na primárním i sekundárním 

stupni vzdělání. Přehled zemí, které ji mají zahnutu pouze na sekundárním stupni 

ukazuje další obrázek. Vzhledem k tomu, že klesá věk dětí, které jsou schopny 

samostatně obsluhovat internet a které jej mají k dispozici, měl by být vyvíjen tlak spíše 

opačným směrem. S bezpečností na internetu by měly být přirozenou a nenásilnou 

formou seznamovány už děti v mateřských školách.  

 

Obrázek .č. 4  Začlenění vzdělávání k bezpečnému užívání internetu do kurikula 

v letech 2008/2009 podle stupně vzdělání. 

 
Source: Eurydice 

popisky:: 
tmavě šedá – bezpečnost internetu je zařazena na sekundárním stupni vzdělání 
světle šedá - bezpečnost internetu je zařazena na primárním stupni vzdělání 
tmavá vzorovaná výplň – bezpečnost internetu není v kurikulu zahrnuta 
světlá vzorovaná výplň – data nejsou dostupná 
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 Velmi zajímavou otázkou také je, zda je bezpečnost internetu vyučována                        

ve školách jako součást předmětu ICT anebo jako součást některých jiných předmětů, 

nebo je horizontálním tématem, které prostupuje celou výuku.  

 

Obrázek č. 5  Začlenění vzdělávání k bezpečnému užívání internetu do kurikula v letech 

2008/2009 podle předmětů do kterých je bezpečnost internetu začleněna. 

 

 
Source: Eurydice 

popisky:: 
tmavě šedá – bezpečnost internetu je součástí výuky ICT předmětů 
středně šedá – bezpečnost internetu je horizontálním tématem prostupujícím širokou 
škálu předmětů 
světle šedá - bezpečnost internetu je hlavní složkou výuky ICT a některých jiných 
předmětů 
tmavá vzorovaná výplň – bezpečnost internetu není v kurikulu zahrnuta 
světlá vzorovaná výplň – data nejsou dostupná 
 

V České republice by se bezpečnost internetu měla stát nedílnou součástí ŠVP 

v rámci průřezových témat pod horizontálním tématem mediální výchova. Ta si klade 
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za cíl zabránit u žáků nekritickému přijímání podnětů z mediální a komunikační sféry. 

V rámci mediální výchovy by měli být žáci poučeni jak zacházet s obrovským 

množstvím různorodých informací, které ICT přinášejí. Konkrétní pojetí a začlenění 

témat však záleží na jednotlivých školách a jejich pojetí Školních vzdělávacích 

programů. Rámcový vzdělávací program toto téma totiž konkrétně neupravuje.  

Nedílnou součástí začleňování bezpečnosti do kurikula musí být také vzdělávání 

učitelů. A to nejen specialistů na ICT technologie. V případě, že se má bezpečnost 

internetu stát horizontálním tématem prostupujícím celou další výuku, musí být v této 

oblasti vzděláni všichni učitelé. V současné době takové vzdělávání, které by plošně 

pokrylo oblast bezpečného internetu neprobíhá. Se vzděláváním učitelů musí dojít také 

k rozšíření tohoto tématu do vzdělávání budoucích učitelů na vysokých školách. 

Česká republika patří mezi země, kde je bezpečnost internetu velmi 

diskutovanou součástí diskuse implementace ICT do vzdělávání. Kromě začlenění 

informační etiky do RVP současně probíhá mnoho různorodých firemních, občanských 

a neziskových aktivit zaměřených na tuto oblast. Společnost Microsoft zveřejnila              

na webové stránce : http://www.microsoft.com/cze/athome/bezpecnyinternet/ komiks 

pro děti s tématikou bezpečnosti na internetu. Komiks se zabývá nebezpečím 

komunikace a nabídek osobního setkání i kyberšikanou. 

Další aktivitou podporovanou z Evropské unie je webová stránka 

www.saferinternet.cz. Národního centra bezpečnějšího internetu i zde najdou děti 

mnoho tipů a rad jak se vyhnout problémům a rizikům, která pobyt na internetu přináší. 

Další aktivity pro bezpečnější internet podporuje například Nadace Naše dítě, 

které vydalo pod iniciativou Internet Hotline (http://www.internethotline.cz/) leták 

s informacemi pro děti, tzv. desatero pro školáky. Toto desatero je ke stažení                        

na webových stránkách organizace a také jako leták šířeno po školách a nabízeno                  

na dětských akcích. desatero zahrnuje všechny základní problematické oblasti. 

„Desatero pro školáky: 

1. Nezapomeň: opatrný internetový serfař je inteligentní serfař!  

2. Nedávej nikomu adresu ani telefon! Nevíš, kdo se skrývá za obrazovkou!  

3. Neposílej nikomu po internetu svoji fotografii, nesděluj svůj věk!  

4. Udržuj heslo své internetové schránky v tajnosti, nesděluj ho ani kamarádovi!  

5. Nikdy neodpovídej na neslušné, hrubé nebo vulgární e-maily!  

6. Nedomlouvej si schůzku po internetu, aniž bys o tom řekl alespoň jednomu z 

rodičů.  
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7. Pokud Tě nějaký obrázek nebo e-mail šokuje: okamžitě opusť webovou stránku.  

8. Svěř se dospělému, pokud Tě internet vyděsí nebo přivede do rozpaků!  

9. Nedej šanci virům. Neotevírej přílohu zprávy, která přišla z neznámé adresy!  

10. Nevěř každé informaci, kterou na internetu získáš!“ (Mapa, 2007) 

Desatero je součástí velkých informativních tabulí, které byly vyvěšeny i                 

na školách, kde probíhalo dotazníkové šetření. Některé informativní tabule jsou ale 

svým pojetím spíše diskutabilní. Jedná se například o tabuli s názvem Mapa Letem 

světem internetem, která nabádá žáky k zakládání profilu na serveru (s)Lidé a následně 

ukazuje jak na takovém profilu mají zveřejňovat fotky, věk, email a telefonní číslo. Žáci 

si sice dole v desateru mohou přečíst, že nemají dávat nikam své fotky, věk ani telefonní 

číslo, co když ale desatero nepřečtou? Místo toho jen uvidí, že toto zveřejňování je 

vpořádku, když to visí na nástěnce ve škole. 

Absolutní novinkou je tzv. Červené tlačítko – aplikace, která by umožnila 

v případě problému dětí na internetu zmačknout tlačítko na ploše, které odešle 

informaci o problémové stránce na Národní centrum bezpečnějšího internetu, kde 

odborníci situaci vyhodnotí a případně ihned kontaktují policii. Tento projekt byl 

spuštěn v únoru 2010 a aplikaci si lze volně stáhnout na webových stránkách 

http://cervene-tlacitko.saferinternet.cz/index.asp. Tato aktivita není překvapivě 

podporována Ministerstvem školství, ale je podporována ministrem pro lidská práva. 

Bohužel ihned po aktivování projektu se objevily problémy ohledně zneužívání 

informací, které současně s odesíláním zpráv o nevhodném obsahu odejdou z počítače. 

Jde například o IP adresu a také přehled stránek, které byly navštíveny předtím, než dítě 

narazilo na nevhodnou stránku.  

Myšlenka červeného tlačítka ale není určitě špatná a může pomoci dětem                    

a mládeži vyřešit nenadálou situaci. Současně je potřeba si uvědomit, že nelze spoléhat 

na takováto technická řešené, jako jsou speciální softwarové blokátory nevhodných 

stránek a červené tlačítko, protože žádná z těchto variant nemůže na 100 % zaručit,              

že se dítě se závadným obsahem nepotká, třeba na jiném počítači, u kamaráda atd.. 

Nejdůležitější je prevence, jedině poučený a zodpovědný uživatel bude dostatečně 

ochráněn. Vzdělávání v této oblasti je klíčovou podmínkou ochrany dětí a mládeže. 

Problémy s bezpečností internetu se stávají stále více aktuální zejména 

s nekontrolovatelným rozšiřováním tzv. sociálních sítí. Mezi ně patří například stále 

oblíbenější Facebook, dále Libimseti, Lidé atd. Nejen děti, ale i mnoho dospělých je 

ochotna pod záminkou komunikace a podpory sociálních vztahů uveřejnit na internetu 
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nejrůznější citlivé údaje od adresy, věku, fotek až po dobu, kdy pojedou na dovolenou              

a kam. Bohužel děti se lehce dají zmanipulovat od ostatních kamarádů a spolužáků                 

a v mnoha kolektivech se traduje, že „kdo není na Facebooku jako by ani nebyl“. V této 

oblasti je vzdělávání bezpečnosti na internetu stále ještě velice podceněno. I touto 

otázkou se bude zabývat náš výzkum.  

Speciální projekt bezpečně na internetu má i Slovenská republika. Na webové 

adrese http://www.bezpecnenainternete.sk lze nalézt sekce pro děti, rodiče, mládež               

a školy. V sekci pro děti pomáhají i těm nejmenším pochopit systém fungování 

internetu a jeho nebezpečí pohádky, které jsou interaktivní a v jejích rámci děti 

rozhodují jak se má hlavní postava zachovat, když jí například přijde zvláštní email, 

nebo ztratí své heslo od pošty atd. Je zde také test „Jak se chováš na internetu?“ a videa.  

V sekci pro mládež je zde rovněž uveřejněn interaktivní příběh, videa a test. 

Dále je zde Filipa, který prozradil na internetu příliš mnoho. Součástí projektu je i 

stránka pro školy. 

Velmi důležitá je sekce pro rodiče, kde najdou vývoj dětí ve vztahu k internetu 

podle věku, jak dětem zprostředkovat informace o bezpečnosti na internetu, práva dětí 

ve vztahu k internetu a dále informace k bezpečnému používání internetbankingu. 

Informace pro rodiče jsou v této oblasti klíčové. A to hlavně proto, že rodiče často tápou 

jak informace o bezpečnosti internetu dětem předávat a raději nechávají vše na škole, 

nebo si třeba ani jednotlivá nebezpečí ani neuvědomují. 

Podobnou stránku provozuje Microsoft i v českém jazyce. na svých webových 

stránkách www.microsoft.cz. V sekci  Děti a internet: nejčastější dotazy lze postupně 

rozkrývat mnoho užitečných informací o bezpečnosti na internetu. Bohužel stránky 

nejsou příliš přehledné a chybí návodná levá lišta s jednotlivými bloky informací. 

Stránky obsahují průvodce rodičů podle věku dítěte s bezpečnostními tipy a nabídkou 

softwarového zabezpečení, sledování historie internetu – navštívených stránek atd.  

Bohužel velkému množství soukromých a firemních aktivit chybí zastřešující 

koncepce, která by koordinovala jejich postup a korigovala možné chyby, které se 

mohou vyskytnout – viz tabule do učeben Mapa Letem světem internetem.  

V ČR zásadně chybí koncepce výchovy poučeného a zodpovědného uživatele 

internetu.Vzhledem ke své aktuálnosti je bezpečnost internetu a přístup žáků a škol 

k tomuto problému jednou z tematických oblastí empirického šetření, které je součástí 

této práce. 
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Během celého doktorandského studia, kdy byla pozornost autorky práce 

zaměřena především na oblast implementace ICT do vzdělávání, a přípravu podkladů          

a materiálů pro tuto práci, vyplynula dvě zásadní klíčová a aktuální témata                        

pro výzkumné šetření. Jedná se o:  

1. pozitiva a negativa využívání ICT ve výuce pohledem aktérů školy; žáků, 

učitelů a ředitele 

2. nebezpečí Internetu; zejména oblast sociálních sítí na internetu a zveřejňování 

osobních údajů  

Hledání pozitiv a negativ využívání ICT ve vzdělávání je, jak již naznačila 

teoretická část práce předmětem dlouhodobých zkoumání a analýz. Ve většině případů 

jde o analýzy vyučovacích hodin a výpovědí učitelů (např. Zounek, Šeďová, 2009). 

Naším přínosem k této oblasti je především pohled z roviny žáků. 

Současně se domníváme, že mohou v rámci tohoto zkoumání vyplynout důležité 

faktory ukazující na individuální problémy vybraných škol. Cílem výzkumného šetření 

je tedy na jedné straně popisným způsobem doplnit teoretickou část práce o současný 

stav problematiky na vybraných základních školách, na straně druhé pomoci školám 

ukázat problematická místa, která by si zasloužila z jejich strany větší pozornost. 

Bezpečnost Internetu je oblastí zkoumanou směrem ke vzdělávání a využívání 

ICT ve výuce poměrně novou. Současně s rozšiřováním ICT a Internetu mezi stále 

mladší děti dochází k vzrůstajícímu množství problémů a nebezpečí, která Internet 

přináší. Děti ještě nejsou schopny odhalit nebezpečí, které jim hrozí, umí už ovšem 

zcela bez problémů využívat počítač a jeho možnosti. Vzdělávání a informovanost dětí                     

a mládeže o nebezpečí, která může Internet přinášet musí být intenzivní a také musí 

kopírovat trend využívání počítačů ve stále nižším věku dětí.  

V ideálním případě by první prvky bezpečnosti Internetu měly být zařazeny již 

do vzdělávacích plánů mateřských škol. Zásadní oblastí, na kterou je šetření zaměřeno 

je především registrace a pobývání na tzv. sociálních sítích. Tento fenomén poslední 

doby zasáhl velmi významně děti a mládež v inkriminované věkové skupině II. stupně 

ZŠ a přináší velké riziko v podobě zveřejňování a současně rizika zneužívání osobních 

údajů. 
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2. 1. Klíčové otázky a problémy 
 

Výzkumné šetření si klade za cíl v rámci  témat popsaných výše hledat odpovědi 

na několik předem daných otázek. V první oblasti zaměřené na pozitiva a negativa 

využívání ICT ve výuce pohledem aktérů školy si klademe tyto klíčové otázky: 

• K jakým činnostem žáci nejčastěji doma počítač využívají?  

• Využívají žáci doma počítač k učení? Jaké činnosti směrem k učení na počítači 

vykonávají? 

• Odlišují žáci výuku ve škole s využitím ICT a bez ICT? Jsou schopni definovat 

četnost využívání ICT v jednotlivých předmětech a způsob, jakým učitelé 

počítač ve výuce využívají.? 

• Jsou si žáci schopni uvědomit výhody a nevýhody, které jim výuka s využívání 

ICT ve škole přináší oproti klasické výuce? Klasická výuka je pro naše účely 

definována jako výuka za pomocí učebnice a klasické tabule. 

Ve druhé části zaměřené na bezpečnost internetu jsme si definovali klíčové 

otázky takto: 

• Jsou žáci registrováni na sociálních sítích typu Facebook, Lidé, Libimseti atd.? 

• Jaké informace zde o své osobě a rodině zveřejňují?  

• Jsou žáci ve škole prostřednictvím učitelů informováni o nebezpečí, které může 

využívání internetu přinášet? 

• Dokáží informace o nebezpečí internetu, které ve škole dostanou využít v praxi? 

Jak se žáci chovají při kontaktování cizí osobou na internetu? 

Odpovědi na tyto otázky nám pomohou zjistit realitu zkoumaných oblastí         

ve školách, ukázat možné problémy a navrhnout jejich řešení. Jednotlivým školám 

poskytnou odpovědi zpětnou vazbu pro jejich práci a nastíní problémy, se kterými by 

měly dále pracovat. 

 

 

2. 2. Výběr vzorku 
. 

Školy pro zadávání výzkumu tvoří mikroregion a jsou spádové pro děti 

z okolních obcí. Byly vybrány z rejstříku škol MŠMT (Rejstřík, 2009) s pomocí 

výběrového určení 1.základní školy, 2. CZ 0215 okres Kutná Hora. Vzhledem k tomu, 



 93 

že na území okresu Kutná Hora je velké množství ZŠ, byly dále školy selektovány tak, 

aby pokrývaly geograficky uzavřenou oblast. 

Tato oblast byla pro plánovanou hodnotu 5 úplných ZŠ ohraničena obcemi                  

a městy Červené Janovice, Zbraslavice, Kutná Hora, Uhlířské Janovice a Zruč                     

nad Sázavou. Současně byly vybírány pouze školy, které jsou úplné se všemi 

postupnými ročníky. Vzhledem k tomu, že v roce 2009 byl zrušen II. stupeň ZŠ 

v Červených Janovicích, která byla také pro výzkum plánována, byl výzkum nakonec 

uskutečněn na 4 školách a geografická oblast byla zúžena na mikroregion Zbraslavice, 

Kutná Hora, Uhlířské Janovice a Zruč nad Sázavou.  

Ve Zbraslavicích a Uhlířských Janovicích je v každém městě jedna základní 

škola. Ve Zruči nad Sázavou je kromě běžné ZŠ ještě malotřídní praktická škola,                 

ta do výzkumu zahrnuta nebyla, protože její podmínky jsou zcela specifické                           

a neodpovídá podmínkám zadání výzkumu. V Kutné Hoře byla z počtu 4 ZŠ vybrána 

pouze jedna škola a to ZŠ Kutná hora, Kremnická (můžeme se setkat i s označením ZŠ 

Žižkov, podle městské části, kde se nachází). Tato škola byla spolu se ZŠ Jana Palacha 

vybrána jako ZŠ s velkým počtem žáků přes 700 žáků. Obě tyto školy byly 

kontaktovány ohledně možnosti zadání výzkumu, ale ZŠ Jana Palacha neměla                     

o výzkum zájem. 

Školy kde se výzkum uskutečnil: 

Základní škola Uhlířské Janovice 

Resortní identifikátor MŠMT:  102226776    

Adresa: Třebízského 268, Uhlířské Janovice  

Základní škola Zbraslavice 

Resortní identifikátor MŠMT:  102226890 

Adresa: Komenského 190, Zbraslavice 

I. Základní škola Zruč nad Sázavou 

Resortní identifikátor MŠMT:  102226903 

Adresa: Na Pohoří 575, Zruč nad Sázavou 

Základní škola Kutná Hora, Kremnická 98 

Resortní identifikátor MŠMT:  102226466 

Adresa: Kremnická 98, Kutná Hora 

Výzkumné šetření bylo zaměřeno na žáky 8. tříd. Tento ročník byl vybrán 

z důvodu rozumové vyspělosti žáků a jejich schopnosti kriticky se zamyslet nad danými 

otázkami. Žáci nižších ročníků z naší zkušenosti ještě nejsou schopni odpovídat             
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na podobné typy dotazů a kriticky zhodnotit oblast kterou výzkum zkoumá. Žáci 

9.ročníku nebyli řediteli škol pro výzkum doporučeni z důvodu zaujetí podáváním 

přihlášek a přibližujícím se přijímacím řízením na střední školy. 

Žáci 8.tříd byli pro účely výzkumu doplněni o kategorii učitelé a ředitel ZŠ. 

Z učitelů byli vybráni učitelé třídní, učitel matematiky (v textu bude využívána také 

zkratka MA) a českého jazyka (v textu bude také využívána zkratka ČJ). Učitelé 

českého jazyka a matematiky byli vybráni jako nositelé klíčových předmětů s nejvyšší 

hodinovou dotací na ZŠ. Třídní učitel představuje osobu nejbližší třídě, bývá ve třídě 

důvěrníkem a žáci s ním v rámci různých aktivit a řešení problémů často hovoří.  

Dotazníky pro ředitele i učitele škol byly zkonstruovány tak, aby pomohly dokreslit 

charakteristiku zkoumaných škol. Vzhledem k nízkému počtu ředitelů i učitelů škol se 

nelze domnívat, že by mohly být výsledky výzkumu zobecňovány.  

 

 

2. 3. Výzkumné nástroje 
 

Pro zkoumání a popis reality ve vybraných školách byl vybrán jako výzkumný 

nástroj dotazník. V prvním návrhu výzkumu bylo také počítáno s řízeným rozhovorem 

s řediteli škol. Při úvodním kontaktu se školami však bylo zjištěno, že tento způsob 

získávání dat ředitelům nevyhovuje a nemají na něj ve své práci čas. Proto byl                         

i pro ředitele škol připraven dotazník.  

V rámci předvýzkumu byly dotazníky testovány na dobrovolnících ze škol 

v Ledči nad Sávou a Humpolci. Sledováno bylo především zda: 

• rozumí žáci i učitelé pokynům pro vyplnění dotazníku 

• jsou otázky v dotazníku srozumitelné  

• jak dlouho trvá vyplnění dotazníku žákům  

• neobsahují dotazníky formální či faktické chyby 

Po pilotním ověření byly dotazníky dále upraveny do definitivní podoby.  

Během pilotního ověřování bylo zjištěno, že vyplňování dotazníků bude žákům 8.tříd 

trvat cca 30 – 35 minut. V návaznosti na tuto informaci bylo ve školách domluveno 

vyplňování dotazníků na 1 vyučovací hodinu. Dotazníky, které byly použity na sběr dat 

tvoří přílohu této práce. 

Další částí výzkumného šetření byla analýza dokumentů školy vztahující se 

k ICT problematice. Jedná se zejména o ŠVP a ICT plán školy. I když se naše 
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výzkumné šetření primárně nezabývá technickou vybaveností škol, jsou informace                  

o vybavenosti uvedeny v popisu škol jako determinanta, který může ovlivnit výsledky 

šetření na jednotlivých školách. 

Ze školních vzdělávacích programů škol byly pro popis škol vybrány informace 

o výuce informatiky a průřezového tématu mediální výchova a dále koncepční části, 

které reflektují využívání ICT na školách.. 

 

 

2. 4. Získávání dat  a informací na školách  
 

Všechny školy, kde výzkum probíhal jsem osobně navštívila hned v první fázi 

přípravy výzkumu. Proběhl rozhovor s řediteli škol a prohlídka školy. Předem byly 

prostudovány webové stránky škol a školy, které na svých webových stránkách nemají 

zpřístupněn Školní vzdělávací program a ICT plán školy, byly o tyto dokumenty 

požádány.  

ŠVP ani ICT plán školy nemají na webových stránkách zveřejněny školy                

ZŠ Zbraslavice a ZŠ Kutná Hora, Kremnická. Vedení ZŠ Zbraslavice bylo otázkou 

zaskočeno, neboť se domnívalo, že oba dokumenty na webu mají. Z dále vedeného 

rozhovoru vyplynulo, že oba dokumenty na webu v nejbližší době zpřístupní. Vedení 

ZŠ Kutná Hora, Kremnická uvedlo, že ŠVP i ICT plány školy se často kopírují a tudíž 

ani jeden dokument na webových stránkách školy zpřístupňovat nebudou. ŠVP je 

k nahlédnutí vystaven na stolku před ředitelnou školy. ICT plán školy volně k dispozici 

nikde není. ŠVP jsem tedy prostudovala ve škole a bylo mi dovoleno si klíčové pasáže 

nafotit digitálním fotoaparátem. ICT plán školy jsem pro účely výzkumu získala 

v elektronické podobě. V elektronické podobě byly nakonec získány také ICT plán 

školy a ŠVP ze ZŠ Zbraslavice, protože jejich uveřejnění na školním webu v době 

vyhodnocování výzkumu ještě neproběhlo. 

Při osobní návštěvě byl na všech školách domluven průběh výzkumného šetření.          

Pro výzkum u žáků 8. tříd byla domluvena vždy jedna vyučovací hodina pro jednu 

třídu. Zadání a sběr dotazníků pro ředitele školy a učitele byly domluveny elektronickou 

formou. Učitelé i ředitel školy obdrželi email se základními informacemi o disertační 

práci, dotazníky a pokyny k vyplnění. 

Vzhledem k některým problémům s organizací, které se vyskytly na straně školy 

ZŠ Uhlířské Janovice, byl nakonec oproti původnímu plánu domluven sběr dat na této 
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škole bez přítomnosti zadávající osoby.  Žáci obdrželi dotazníky od učitelů v době, kdy 

to fakticky nenarušilo výuku. K dotazníkům obdrželi dle dohody s ředitelkou školy 

ústní informace ohledně účelu výzkumu a také pokyny k jejich vyplnění.  

Na ostatních školách jsem výzkum ve třídách zadávala osobně a byla jsem 

přítomna po celou dobu vyplňování dotazníků žáky. Toto se ukázalo jako velmi 

výhodné, protože byla možnost nejen specifikovat některé problematické oblasti,                

ale také podpořit žáky ve vyplnění těžkých otázek, zejména otázek 8 a 9. Bez této 

osobní podpory měli žáci snahu tyto otázky vynechat a nevyplňovat, protože se jim 

zdály složité. Podle učitelů, kteří byli zadávání dotazníků přítomni „museli u nich 

přemýšlet“. 

 

 

2. 5. Základní informace o školách, kde šetření probíhalo 
 

Základní škola Uhlířské Janovice 

Adresa: Třebízského 268, Uhlířské Janovice  

Nejvyšší povolený počet žáků ve škole: 700 

webové stránky školy: http://www.zsuj.cz/index.php 

Jedná se o školu, která má velký spádový obvod. Do školy dojíždí žáci z více 

než 60 přilehlých obcí. Velké množství dojíždějících žáků má podle ředitelky školy 

Mgr. Dagmar Srbové vliv na tvorbu rozvrhů a ovlivňuje i další činnost školy. Škola 

sestavuje rozvrhy a plánuje výuku i další činnosti nikoliv podle svých nebo 

vzdělávacích potřeb, ale zejména podle dostupnosti autobusové dopravy pro jednotlivé 

žáky. To byl i důvod, proč na této škole neprobíhalo dotazníkové šetření tak, jako                

na ostatních školách za přítomnosti zadávající osoby, ale škola si vyplňování dotazníků 

řídila sama dle svých možností.  

Na konci  školního roku 2008/2009 měla škola celkem 549 žáků z toho                 

na 2. stupni 246 žáků. I. a II. stupeň školy fungují odděleně v samostatných budovách. 

Budova II. stupně disponuje dvěma počítačovými učebnami, dvěma multimediálními 

jazykovými učebnami vybavenými interaktivní tabulí Smart Board a knihovnou. Kromě 

klasických počítačových učeben má škola dále 5 učeben vybavených počítačovou 

technikou.  

Podle dostupných informací z ICT plánu školy měla v roce 2008 škola 

k dispozici 5,7 počítače na 100 žáků a 0,15 počítače na 1 učitele. Škola v roce také 2008 



 97 

zpracovala ICT vizi na 5 let, ve které popisuje svůj cíl v oblastech materiálně technické, 

vzdělávací, personální, informačního systému školy a oblasti řízení. Nejnovější 

informace ze ŠVP pro rok 2009 / 2010 udávají: „Základní škola se postupně vybavuje 

ICT technologiemi, máme k dispozici dataprojektory, dva SMART Boardy, videa, Tv, 

DVD, vizualizér. Postupně je nutné obnovovat zařízení všech odborných pracoven. 

Používané technické vybavení musí být vždy  v souladu s platnými předpisy. Vybavení 

počítači je na dobré úrovni. Vzhledem k velkému množství ICT technologií  je velmi 

náročné udržet kvalitu na odpovídající úrovni. Nemalé nároky jsou kladeny na odborné 

znalosti vyučujících, zvyšuje se i náročnost finanční (pořízení techniky a služby s tím 

související, finanční ohodnocení). V období let 2009-2010 by mělo dojít k zasíťování 

celého 2. stupně (kromě pavilonu TV), aby bylo vytvořeno zázemí pro používání ICT            

ve všech učebnách“  (ŠVP ZŠ Uhlířské Janovice SOVA 07, 2009, s. 4). 

Škola má předmět informatika začleněný do učebních plánů pro 5. a 6. třídu. 

V 7. a 8. třídě nabízí žákům volitelné předměty Počítačové praktikum I a II. Praktika 

jsou věnována využití počítačů v administrativě a na tvorbu prezentací.  

 Průřezové téma mediální výchova je v 8. ročníku začleněno do předmětů 

chemie, český jazyk, německý jazyk, anglický jazyk a výtvarná výchova. 

 

Základní škola Zbraslavice 

Adresa: Komenského 190, Zbraslavice 

Nejvyšší povolený počet žáků ve škole: 270 

webové stránky školy: http://www.zszbraslavice.cz/ 

 Jedná se o menší vesnickou školu, která má ve školním roce 2009/ 2010 zapsáno 

161 žáků. Škola se dlouhodobě pohybuje na hranici udržitelnosti a počet žáků v ní má 

klesající tendenci. Počet obyvatel v samotné obci Zbraslavice i okolních obcích 

potvrzuje trend úbytku obyvatel z venkova a stále klesá. V současné době má škola 

otevřenou jednu třídu v každém ročníku. 

Škola ve svém ŠVP v oblasti výchovné a vzdělávací strategie označila jako 

jeden ze zdrojů informací práci s ICT: „Využívání různých zdrojů informací, 

kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní např.: učitelé učí žáky pracovat 

s různými zdroji informací (tištěnými, elektronickými, apod.), žáci mají k dispozici 

školní knihovnu a mohou využívat školní počítače s připojením na internet i mimo 

výuku.“  (ŠVP ZŠ Zbraslavice, 2007, s. 7). 
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Škola disponuje jednou počítačovou učebnou s 15 počítači. Počítačová učebna je 

kromě informatiky využívána i v dalších hodinách, například anglického jazyka, 

českého jazyka, dějepisu, občanské výchovy a rodinné výchovy, zeměpisu a volitelného 

předmětu – úprava digitální fotografie. Předmět informační a komunikační technologie 

je v učebním plánu pro druhý stupeň zařazen do 6. ročníku. 

Průřezové téma mediální výchova prostupuje na druhém stupni předměty: Český 

jazyk a literatura a Člověk a společnost. Jeho cíle jsou realizovány také při tvorbě 

výstupů projektů ve všech vzdělávacích oblastech. 

V rámci volitelných předmětů si žáci mohou na II. stupni vybrat předmět Práce 

s počítačem, kde si prohloubí práci s kancelářskými programy, naučí se základy                  

pro tvorbu prezentací, www stránek a grafický design. Současně mají v nabídce také 

předmět Mediální výchova, v rámci kterého se žáci učí analyzovat dostupná mediální 

sdělení, posoudit jejich věrohodnost a vyhodnotit jejich  komunikační záměr. Posledním 

předmětem v nabídce volitelných předmětů, který pracuje s ICT je předmět Digitální 

fotografie. 

 

I. Základní škola Zruč nad Sázavou 

Adresa: Na Pohoří 575, Zruč nad Sázavou 

Nejvyšší povolený počet žáků ve škole: 710 

webové stránky školy: http://www.zszruc.cz/ 

Ve školním roce 2009/ 2010 je ve škole zapsáno 394 žáků, z toho cca ¼ jsou 

žáci dojíždějící z okolních vesnic. Počet žáků každoročně klesá a výuka probíhá                  

ve všech ročnících ve dvou třídách. Škola má 18 běžných tříd a 12 odborných pracoven. 

Všechny odborné pracovny jsou vybaveny interaktivními sadami – interaktivní tabule               

a PC. Tyto počítače jsou zapojeny do školní sítě a umožňují přístup na internet. 

Interaktivní tabulí s PC je vybaveno také 12 kmenových tříd. Ve dvou počítačových 

pracovnách je umožněn přístup na internet ve vyučovacích hodinách i v době mimo 

vyučování. 

Škola má poměrně velmi dobře vybavenou knihovnu výukových programů               

pro různé předměty vyučované na I. i II. stupni. Na II. stupni jde o cca 50 různých 

programů pro předměty český jazyk, matematika, dějepis, informatika, chemie, 

zeměpis, fyzika, německý a anglický jazyk. 

Na škole probíhá v letech 2009 – 2011 projekt financovaný z fondů ESF 

„Vzdělávání pro konkurenceschopnost“. Hlavním cílem projektu, který potrvá do roku 
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2011, je zkvalitnění vzdělávání pro všechny žáky školy zaváděním nových vyučovacích 

metod využívajících ICT ve výuce a podpora vzdělávání učitelů v oblasti ICT . V rámci 

tohoto projektu získala škola přístup k nové technice. Konkrétními výstupy projektu 

tvoří sady interaktivních programů vytvořených pro široké spektrum předmětů                    

na I. i II. stupni. Škola disponuje 17 interaktivními tabulemi, a tak se interaktivní 

vyučování stává nedílnou součástí výuky. Bližší informace lze najít na webových 

stránkách určených pro prezentaci projektu www.zszruc.eu.  

Podle ředitelky školy Mgr. Ivany Staré není v dnešní době problém velkou školu 

vybavit moderní ICT technikou. Z finančního hlediska lze základní vybavení financovat 

z normativů a příspěvků, které škola dostává. Další vybavení lze financovat z různých 

grantů a projektů. 

Rozvíjení počítačové gramotnosti žáků je jedním z hlavních cílů dlouhodobé 

koncepční práce školy a je deklarováno ve školním vzdělávacím programu. „Využitím 

disponibilních hodin pro povinnou výuku informatiky od 4. ročníku, nabídkou 

volitelných předmětů i zájmových útvarů s obsahem využití komunikačních                                  

a informačních technologií a zaváděním využívání výpočetní techniky do všech 

předmětů chceme dokázat, aby všichni absolventi školy byli schopni využívat ICT 

zařízení i technologie ke získávání informací i ke komunikaci“ (ŠVP Zruč nad Sázavou, 

2009, s. 7). 

Předmět Informatika je vyučován v každém ročníku na II.stupni, časová dotace 

je posílena o 3 hodiny z disponibilní časové dotace, tvoří tedy v 6 – 9. ročníku po jedné 

hodině týdně a výuka probíhá v dvouhodinových blocích jedenkrát za 14 dní. 

Průřezové téma mediální výchova je začleněno především do výuky českého 

jazyka a je dále reflektováno v projektech, které probíhají v každém roce na II. stupni 

s názvy Středověká Kutná Hora, Burza škol, České hory. 

Z pohledu srovnání vybavenosti škol, které se zúčastnily dotazníkového šetření, 

patří 1. ZŠ Zruč nad Sázavou nejen mezi školy nadstandardně vybavené ICT, ale také 

mezi školy, kde je kladen na využívání ICT ve výuce velký důraz, jak ve školních 

dokumentech, tak v praxi. 

 

Základní škola Kutná Hora, Kremnická 98 

Adresa: Kremnická 98, Kutná Hora 

Nejvyšší povolený počet žáků ve škole: 756 

webové stránky školy: http://www.zszi.kh.cz/ 
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Škola je někdy také nazývána ZŠ Žižkov podle městské části, kde se nachází, 

My budeme v empirické části používat název ZŠ Kutná Hora.  

Školu navštěvuje ve školním roce 2009/ 2010 578 žáků, na II.stupni 211 žáků. 

Škola je svojí profilací zaměřena na matematiku a informatiku a každý rok otevírá              

5. třídu zaměřenou na tyto předměty. Bohužel po odchodu některých žáků do víceletých 

gymnázií je charakter této třídy narušen a doplněn o další žáky z ostatních tříd. Škola 

uvažuje o otevírání speciální třídy až po 6.ročníku, po odchodu žáků na gymnázia. 

Zkoumané třídy 8. ročníku však vnikly za výše uvedených podmínek.  

Škola má 2 počítačové učebny, 8 odborných pracoven a 18 kmenových tříd 

vybavených PC sestavami. Učitelé mají k dispozici 5 PC sestav a 5 notebooků. Na škole 

jsou k dispozici 4 interaktivní tabule a 21 dataprojektorů. Škola ve svém ICT plánu 

pracuje s funkcí ICT koordinátora, jednotlivé funkce (metodik, správce, manažer) jsou 

ve škole rozděleny na více osob. Funkci metodika vykonávají 2 osoby. 

Mezi priority výchovně vzdělávacího programu garantované ŠVP patří rozvoj 

dovedností v ovládání výpočetní techniky a moderních informačních technologií:              

„ Vzhledem k narůstající potřebě osvojení si základních dovedností práce s výpočetní 

technikou a tvořivé práce s informacemi, jejich využívání při dalším vzdělávání                    

i v praktickém životě považujeme tuto oblast za velmi důležitou. Rozvíjení těchto 

dovedností umožňuje zavedení předmětu informatika od pátého ročníku, aplikace 

výpočetní techniky v ostatních vyučovacích předmětech i vybavení výpočetní technikou 

ve třídách a počítačových učebnách. Děti pracují od prvního ročníku s výukovými 

programy, vyhledávají informace na internetu, vytvářejí prezentace na daná témata.“  

(Výroční, 2009, s.5). 

Škola je zapojena do projektu Internetové kluby při základní škole. Projektu se 

účastní 10 středočeských základních škol a formou různých aktivit, odpoledních                   

i včleněných do výuky, si žáci rozšiřují své kompetence v oblasti využívání ICT                    

a  e-learningu. 

Předmět informatika se vyučuje v časové dotaci 1 hodina týdně v 6. – 9. ročníku; 

hodinová dotace je posílena o 3 disponibilní hodiny. Výuka probíhá 1 x za 14 dní                

ve dvouhodinovém bloku tak, aby mohli být žáci děleni do skupin po maximálně                  

15 žácích. 

Průřezové téma mediální výchova je celé integrováno do předmětu český jazyk. 

ŠVP uvádí, že k výuce českého jazyka je využíváno výukových programů a trvalého 
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připojení k internetu a výuka probíhá částečně v počítačových učebnách. Součástí jsou i 

lekce informatiky v Městské knihovně   

 

2.6. Výsledky výzkumného šetření 
 

Celkem bylo na školách sebráno a vyhodnoceno 169 dotazníků. 

Výzkumného šetření se zúčastnilo 149 žáků (22 žáků ze ZŠ Zbraslavice, 38 žáků 

ze ZŠ Uhlířské Janovice, 42 žáků ze ZŠ Kutná Hora a 47 žáků ze ZŠ Zruč                         

nad Sázavou), 4 ředitelky škol a 16 učitelů (6  třídních učitelů, 5 učitelů matematiky,            

5 učitelů českého jazyka). Návratnost byla 100 %. Dotazníky vyplnili žáci, kteří byli 

v době vyplňování přítomni, všichni ředitelé škol i učitelé, kterých se výzkumné šetření 

týkalo. 

Nejdříve se budeme zabývat výsledky, které vyplynuly z vyhodnocení 

ředitelských a učitelských dotazníků. Jak již bylo napsáno v úvodu, tyto dotazníky si  

kladly za cíl zjistit bližší informace o škole a výuce klíčových předmětů ve vztahu 

k využívání ICT Současně také měly ukázat názory učitelů (ČJ, MA a třídních)                      

a ředitele školy na pozitiva a negativa využívání ICT ve výuce a přiblížit práci učitelů se 

žáky v oblasti bezpečnosti na internetu. Zda se této problematice věnují ve výuce svého 

předmětu, nebo v rámci kompetencí třídního učitele.  

 

2.6.1 Výsledky šetření u ředitelů škol 
 

Ředitel školy ze své pozice výrazně ovlivňuje atmosféru školy v oblasti 

implementace ICT do výuky a vzdělávání obecně. Současně vybírá osoby zodpovědné 

za tvorbu strategických i kutikulárních materiálů zabývajících se oblastí ICT na škole. 

Může tak ze své pozice přímo podpořit a nebo nepodpořit rozvoj ICT ve své škole.  

Již při přípravných jednáních na školách bylo zjištěno, že pozici ředitele                   

na všech zkoumaných školách zastávají ženy.  

Postoje ředitelů škol ke zkoumané problematice dokreslují a upřesňují realitu 

škol popsanou v kapitole 5.2.. Výsledky šetření mezi řediteli jsou z tohoto důvodu 

rozepsány jednotlivě.. Komentáře a shrnutí výsledků šetření u ředitelů škol jsou 

uvedeny na konci této kapitoly. 
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Základní škola Uhlířské Janovice 

ICT plán školy vznikl na této škole v roce 2003 a je aktualizován každý školní 

rok. Na vypracování ICT plánu školy se podílejí ředitel a jeho zástupci, učitel ICT,  

ostatní učitelé, kteří mohli podávat žádosti o počítačové výukové programy                             

a na vybavení učeben a dále externí specialista – správce počítačové sítě. Oblast ŠVP  

zaměřenou na ICT zpracoval učitel ICT. 

Na škole je přítomen metodik ICT, funkci zastává jeden z učitelů s učitelskou 

aprobací matematika – fyzika a doplňkovým studiem koordinátora ICT. 

Ředitelka školy podporuje využívání ICT u učitelů ve výuce všemi dostupnými 

prostředky – finančně (obecně za využívání moderních a netradičních metod výuky kam 

výuka s ICT patří), výbavou školy pro výuku i pro přípravu učitelů, možností účastnit se 

školení i slovní podporou. 

Mezi pozitiva využívání ICT ve výuce řadí rozvoj kompetencí ( k učení, řešení 

problémů, pracovní), žáci se učí vyhledávat potřebné informace, učí se zábavnou 

formou prostřednictvím výukových programů, testování probíhá pomocí programů             

pro dané předměty, zkoušení je objektivní. 

Jako negativa uvádí snížení nutnosti komunikovat u žáků, dlouhodobé sezení               

u počítače neprospívá zdraví, ohrožení prostřednictvím nevhodných webových stránek, 

nekritické přijímání informací, souhlas i s nesmysly. 

Ředitelka D. Srbová dále uvádí: „Používání počítačů zpestřuje výuku, dodává 

dětem více informací, je pro ně zábavnější, přijatelnější. Nese s sebou ale méně 

komunikace mezi žáky i mezi učitelem a žákem, chybí citová vazba. Děti se stále hůře 

vyjadřují. Všeho s mírou.“ 

 

Základní škola Zbraslavice 

ICT plán školy vznikl v roce 2002 a je aktualizován každé dva a více roky. ICT 

plán školy i oblast věnovanou ICT ve ŠVP školy zpracoval učitel ICT. Škola nemá 

metodika ICT. 

Ředitelka školy podporuje učitele ve využívání ICT ve výuce prostřednictvím 

dobré ICT výbavy školy pro výuku i pro přípravu učitelů na vyučování, a také možností 

účastnit se školení i slovně. 

Mezi pozitiva využívání ICT ve výuce řadí ředitelka získávání nejmodernějších 

informací, zpestření výuky, zlepšení grafické úpravy a zdroj výuky, který umožňuje             

do procesu  výuky zapojit naráz více žáků. 
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Jako negativa uvádí odtržení od reálného světa, žáci nedokáží rozlišovat 

pravdivé a nepravdivé informace a podléhají více moderním trendům – davu. 

 

 

I. Základní škola Zruč nad Sázavou 

  ICT plán školy byl vypracován v roce 2005 a je aktualizován každé dva a více 

roky. ICT plán školy i oblast věnovanou ICT ve ŠVP školy zpracoval učitel ICT. Škola 

má funkci metodika ICT, tuto funkci zastává jeden z učitelů.  

Ředitelka školy podporuje využívání ICT u učitelů ve výuce finančně, výbavou 

školy pro výuku i pro přípravu učitelů a možností účastnit se školení. Zajímavostí je,             

že možnost podpořit učitele ve využívání ICT ve výuce slovně neudává. 

 Mezi pozitiva využívání ICT ve výuce řadí ředitelka aktivizaci a motivaci žáků, 

možnost využívání praktických ukázek a přípravu na budoucí povolání. 

 V oblasti negativ uvádí: „ Negativa ve výuce nenacházím, obvyklá negativa patří 

do běžného života“. 

 

Základní škola Kutná Hora, Kremnická 98 

ICT plán školy vznikl cca v roce 2004 a je aktualizován každé dva a více roky. 

Byl zpracován ředitelem a jeho zástupci. Oblast ŠVP zaměřenou na ICT zpracoval 

učitel ICT. 

Škola má funkci metodika ICT, jsou jimi ředitelka, která učí ICT a učitel ICT. 

Na otázky ohledně podpory učitelů ve využívání ICT ve výuce ředitelka 

neodpověděla. 

Jako pozitiva využívání ICT ve výuce uvádí ředitelka zdroj informací, 

dostupnost encyklopedií, slovníků, moderní metody a pomůcky, využití výukového 

software, interaktivní výuka, spolupráce (i mezinárodní), e-learning. 

Negativa neuvádí. 

 

Z šetření mezi řediteli škol vyplývá, že všechny školy mají zpracovaný ICT 

plán, ale pouze ZŠ Uhlířské Janovice jej aktualizuje každý rok, ostatní školy jej 

aktualizují každé dva a více roky. Současně pouze na ZŠ Uhlířské Janovice vytvořil                   

a aktualizuje ICT plán širší tým pracovníků školy. U ostatních škol jej vypracoval učitel 

ICT a u ZŠ Kutná Hora ředitel a zástupci. Podle těchto informací nemůžeme sice říci,    

že ICT plán školy je tzv. „mrtvým dokumentem“, jak uvádí některé zdroje, ale stejně 



 104

tak konstatujeme, že aktualizace ICT plánu za dva a více roků nemůže reagovat                

na aktuální potřeby školy. Mezi jednoznačně pozitivní musíme označit spolupráci 

širšího týmu na ICT plánu školy v Uhlířských Janovicích, zejména z hlediska potřeb 

učitelů a jejich požadavků na vybavení konkrétních učeben kde učí a výukový software, 

který ve výuce používají, nebo by chtěli používat. 

Ve všech školách vypracoval oblast věnovanou ICT ve ŠVP pouze učitel ICT.           

I zde by z hlediska koncepční práce byla výhodou spolupráce více učitelů, zejména            

v rámci průřezových témat a tam, kde spolu jednotlivé výukové oblasti souvisí, 

například spolupráce s učitelem ČJ. 

Ředitelky tří zkoumaných škol podporují učitele ve využívání ICT ve výuce 

všemi dostupnými prostředky. Data ze ZŠ Kutná Hora nejsou k dispozici. 

Ředitelky si jsou vědomy pozitiv využívání  ICT ve výuce. Z hlediska negativ 

neuvádí žádná pouze ředitelka ZŠ Kutná Hora, ředitelka ZŠ Zruč nad Sázavou považuje 

negativa za běžná, se kterými se potýkáme v životě. 

Z pozitiv jednoznačně převažuje možnost využívat ICT jako zdroj informací se 

kterým se žáci učí pracovat, pestřejší a zábavnější výuka, možnost využívat výukové 

programy k učení i k testování. Dále mezi pozitiva ředitelé řadí rozvoj kompetencí 

(k učení, řešení problémů, pracovní), zlepšení grafické úpravy, ICT jako zdroj výuky, 

který umožňuje do procesu  výuky zapojit naráz více žáků, aktivizace a motivace žáků, 

možnost využívání praktických ukázek a příprava na budoucí povolání, podpora 

spolupráce (i mezinárodní) a e-learning.. 

Jako negativa převažují snížení nutnosti komunikovat u žáků a odtržení                    

od reálného světa a neschopnost žáků rozeznat pravdivost a pravost informací. Mezi 

další zmíněná negativa patří: dlouhodobé sezení u počítače neprospívá zdraví, ohrožení 

prostřednictvím nevhodných webových stránek a větší podléhání moderním                 

trendům – davu. 

Specifikace pozitiv a negativ, která mohou ICT při využívání ve výuce přinést je 

základním předpokladem pro zacílení strategických i kutikulárních dokumentů školy 

v této oblasti. Pouze po jejich důkladné analýze lze postavit koncepci využívání ICT                

na škole tak, aby v co největší míře podporovala pozitiva a eliminovala negativa. 
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2.6.2 Výsledky šetření u učitelů 

 
Do výzkumného šetření byli zahrnuti učitelé matematiky, českého jazyka a třídní 

učitelé učící v 8. třídách. Dotazníkového šetření se zúčastnilo 16 učitelů. 6  třídních 

učitelů, 5 učitelů matematiky a 5 učitelů českého jazyka. Jde o všechny třídní učitele, 

učitele matematiky a učitele českého jazyka, kteří vyučují nebo vedou třídnictví               

v 8. třídách na zkoumaných školách. Tam, kde učitel zastával post třídního učitele                  

a současně vyučoval v 8. třídě matematiku, nebo český jazyk, vyplňoval pouze dotazník 

pro učitele předmětu. Návratnost tvořila 100 %. Rozdělení navrácených dotazníků 

učitelů podle škol ukazuje tabulka č.6.  

 

Tabulka č.6: Učitelé, kteří se výzkumu zúčastnili podle škol a předmětů. 

učitel / škola 
Kutná 
Hora 

Uhlířské 
Janovice Zbraslavice 

Zruč n. 
Sázavou celkem 

počet učitelů dle školy celkem 5 4 3 4 16 

učitel českého jazyka 1 2 1 1 5 

učitel matematiky 2 1 1 1 5 

třídní učitel  2 1 1 2 6 

 

Vzhledem k nízkému počtu respondentů si výzkumné šetření neklade za cíl 

zobecňování získaných dat, ale přiblížení reality na zkoumaných školách. Z tohoto 

důvodu nejsou výsledky šetření zpracovávány dle předmětů, které učitelé učí, ale podle 

škol, kde učitelé učí a celkově pro obraz stavu zkoumané problematiky v mikroregionu. 

Všichni učitelé z výzkumného šetření mají k dispozici ve škole počítač                   

pro přípravu na vyučování. Pouze 2 z nich využívají počítač sami, ostatních 14 se dělí            

o využívání s kolegy. Ze 16 učitelů, kteří se výzkumného šetření zúčastnili využívají 

učitelé počítače nejčastěji v počítačové učebně (13), dále ve sborovně (11) a v kabinetu 

(5). Na ZŠ Kutná Hora také v učebnách (5) a na ZŠ Uhlířské Janovice v knihovně (2).   

5 učitelů má k dispozici notebook. Rozdělení dle škol ukazuje tabulka č. 7. Jak vyplývá 

z tabulky, počítače dostupné v kabinetech mají pouze učitelé ZŠ Zruč nad Sázavou              

a 1 učitel Uhlířské Janovice. Ostatní učitelé musí využívat počítače ve sborovnách.          

Za ideální stav bychom určitě považovali, aby měl každý učitel k dispozici notebook, 

který by mohl podle potřeby využívat i k výuce, tj. nemusel by stále přenášet připravené 

dokumenty mezi různými počítači ve škole.  
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Tabulka č.7: Kde učitelé počítač ve škole k přípravě na výuku využívají? 

místo využívání PC / škola 
Kutná 
Hora 

Uhlířské 
Janovice Zbraslavice 

Zruč n. 
Sázavou celkem 

počet učitelů ve výzkumu 5 4 3 4 16 

v počítačové učebně 5 2 2 4 13 

ve sborovně 5 4 2 0 11 

mám k dispozici notebook 4 1 1 1 7 

v kabinetu  0 1 0 4 5 

 

 V souvislosti se školou využívají učitelé počítače nejčastěji k přípravě na výuku 

(16), k výuce (14), pro komunikaci vně školy s rodiči, žáky atd. (13) a pro komunikaci 

uvnitř školy s učiteli, ředitelem atd.(10). 2 učitelé dále využívají počítač k práci                     

s elektronickou třídní knihou a elektronickou žákovskou knížkou, 1 pak k přístupu                 

k přihláškám a výsledkům různých soutěží a 1 ke komunikaci s firmami pro zajišťování 

akcí.  

 

Tabulka č.8: K jakým činnostem souvisejícím se školou učitelé počítač nejčastěji 

využívají. 

činnost / škola 
Kutná 
Hora 

Uhlířské 
Janovice Zbraslavice 

Zruč n. 
Sázavou celkem 

počet učitelů ve výzkumu 5 4 3 4 16 

pro přípravu na výuku 5 4 3 4 16 

k výuce  5 3 2 4 14 

pro komunikaci vně školy  5 3 1 4 13 

pro komunikaci uvnitř školy 5 2 0 3 10 

 

 Jak ukazuje tabulka, pro komunikaci uvnitř školy nevyužívají počítač učitelé             

ze ZŠ Zbraslavice. V souvislosti s touto otázkou je ale potřeba vzít v úvahu velikost 

školy. ZŠ Zbraslavice je malá škola s nejvyšším povoleným počtem žáků ve škole 270 a 

aktuálním počtem 161 žáků. Učitelé a vedení školy se potkávají během výukového dne 

osobně a nemají tak potřebu spolu komunikovat elektronicky. Všichni učitelé využívají 

počítač pro komunikaci uvnitř i vně školy na ZŠ Kutná Hora. U ostatních škol mírně 

převažuje komunikace vně školy nad komunikací uvnitř školy. Přesto se situace v této 

oblasti výrazně zlepšuje a elektronická forma komunikace se stává pro učitele 

přirozenou součástí jejich práce. I zde ovšem určitě platí, že by elektronická 

komunikace neměla plně nahrazovat osobní kontakty. Například konzultační hodiny  

pro rodiče žáků by měly zůstat na školách obvyklou praxí a elektronická komunikace by 

se měla stát doplňkem 



 107

 Ze 16 učitelů, kteří se výzkumu zúčastnili zadává žákům 10 z nich domácí 

úkoly, které mají zpracovat na počítači, 6 učitelů takové úkoly nezadává. Současně             

8  učitelů zadává úkoly, které mají žáci odeslat emailem. Rozdělení podle škol ukazuje 

tabulka č.9. 

 

Tabulka č.9: Učitelé, kteří zadávají domácí úkoly žákům pro vypracování na počítači          

a poslání emailem, rozdělení podle škol. 

činnost / škola 
Kutná 
Hora 

Uhlířské 
Janovice Zbraslavice 

Zruč n. 
Sázavou celkem 

počet učitelů ve výzkumu 5 4 3 4 16 

zadáváte DÚ pro zpracování na PC 5 1 1 3 10 

zadáváte DÚ na odevzdání emailem 4 0 1 3 8 
 

Jak vyplývá z tabulky, nejmenší nároky na využívání počítače žáky                        

při zpracovávání a odevzdávání domácích úkolů mají učitelé na ZŠ Uhlířské Janovice.           

Na ostatních školách je využívání počítače žáky pro práci s domácími úkoly již běžnou 

praxí. 

 Dále bylo výzkumem zjišťováno, kde si učitelé připravují na počítači podklady 

pro výuku. Zajímal nás především poměr mezi využíváním počítače pro tuto činnost 

doma a ve škole, učitelé měli tento poměr vyjádřit v procentech.. Pro lepší přehlednost 

ukazují výsledky výsečové grafy. 

 

Graf č.1: Kde si učitelé ZŠ Kutná Hora připravují podklady na výuku. 

ZŠ Kutná Hora 
Kde si na počítači připravujete podklady

 pro výuku?

doma
83%

ve škole
16%

jinde
1%

 

Jinde: kavárna, knihovna, návštěva. 
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Graf č.2: Kde si učitelé ZŠ Zruč nad Sázavou připravují podklady na výuku. 

ZŠ Zruč nad Sázavou 
Kde si na počítači připravujete podklady

 pro výuku?

doma
73%

ve škole
27%

 
 
 
Graf č.3: Kde si učitelé ZŠ Zbraslavice připravují podklady na výuku. 

ZŠ Zbraslavice 
Kde si na počítači připravujete podklady

 pro výuku?

doma
70%

ve škole
30%

 

 

Graf č.4: Kde si učitelé ZŠ Uhlířské Janovice  připravují podklady na výuku. 

ZŠ Uhlířské Janovice 
Kde si na počítači připravujete podklady

 pro výuku?

doma
50%

ve škole
50%

 

Grafy ukazují velké rozdíly mezi školami v  oblasti využívání počítačů                   

pro přípravu podkladů výuky doma a ve škole. Zatímco na ZŠ Kutná Hora si učitelé 

připravují podklady doma v průměru z 83 %, na ZŠ Uhlířské Janovice se poměr           
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doma / ve škole vyrovnává. Zajímavou otázkou pro další zkoumání by bylo, jaké 

motivy vedou učitele k rozhodnutí, zda si připraví materiály na počítači doma, nebo          

ve škole.   

Učitelé mají dnes již běžně přístupné počítače pro výuku. Ze zkoumaného 

vzorku pouze jeden učitel uvedl, že k výuce přístupný počítač nemá. V Kutné Hoře mají 

všichni učitelé k dispozici počítač pro výuku ve třídě, kde výuka probíhá a současně 

také v počítačové učebně. Učitelé z ostatních škol musí většinou přecházet do jiné třídy, 

nebo počítačové učebny. Počítače pouze v počítačové učebně mají k dispozici jen              

na ZŠ Zbraslavice. Musíme zde ovšem připomenout, že se jedná o malou školu, která 

jiné počítačové vybavení nemá.  

Přístup k počítačům pro výuku v 8. třídě podle škol ukatuje tabulka č. 10. 

 

Tabulka č.10: Máte k dispozici počítač pro výuku v 8.třídě? 

místo / škola 
Kutná 
Hora 

Uhlířské 
Janovice Zbraslavice 

Zruč n. 
Sázavou celkem 

počet učitelů ve výzkumu 5 4 3 4 16 
nemám k dispozici počítač pro 
výuku 0 1 0 0 1 

ano, ve třídě kde výuka probíhá 5 0 0 1 6 

v jiné třídě kam přecházíme 1 4 0 3 8 

ano, v počítačové učebně 5 3 2 4 14 

mám k dispozici notebook 0 0 1 0 1 

 

 7 učitelů využívá počítač pro výuku v 8.třídě téměř každou hodinu. 6 jich 

využívá počítač více jak 2 x měsíčně, 1 učitel uvedl jiný interval a to 2 x týdně. Pouze           

2 učitelé jej využívají méně často: 1 ze ZŠ Uhlířské Janovice jen občas a 1 ze ZŠ Zruč 

nad Sázavou nepravidelně. Mezi důvody proč počítače nevyužívají častěji patří 

nedostatek znalostí a dovedností (2 x), obsazené počítačové učebny (2 x), nemám 

k němu přístup (1 x), nemám ve třídě možnost promítání (1 x) a dále 1 x nedostatek 

programů, nedostatek počítačů pro děti a málo času.. Téměř každou hodinu využívají 

počítač všichni učitelé na ZŠ Kutná Hora. naopak nejméně často využívají počítače              

ve výuce na ZŠ Uhlířské Janovice. 

 Mezi nejčastější činnosti patří využívání výukových CD / DVD (15 x), 

využívání počítačů k samostatné práci žáků (14 x), využívání vlastních připravených 

materiálů (13 x) a internetu (13 x). Pouze 8 učitelů uvedlo, že využívá interaktivní 

tabuli a 1 využívá počítače pro procvičování. Interaktivní tabuli využívají nejčastěji 

učitelé ZŠ Zruč nad Sázavou a ZŠ Kutná hora. Zruč nad Sázavou je školou, která je 
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interaktivními tabulemi nadstandardně vybavená díky projektu ESF na kterém pracuje, 

mají jich 17 ks. 

 Stěžejní část výzkumného šetření zjišťovala, jaké výhody a nevýhody považují 

učitelé za důležité při využívání ICT ve výuce. Zatímco u žáků se výpovědi často 

opakovaly a výhody i nevýhody se daly shrnout do několika logicky provázaných 

kategorií, u učitelů byly odpovědi více rozvrstvené. Sloučení většiny z nich by  

neodpovídalo výpovědím, došlo k němu jen u logicky shodných odpovědí. U některých 

kategorií dále v textu uvádíme srovnání s výpověďmi žáků. Zatímco některé výpovědi 

se u žáků i učitelů opakují, některé se objevují protikladně v kategoriích                         

negativa x pozitiva. 

 

Tabulka č.11: Pozitiva využívání ICT ve výuce očima učitelů. 

výhoda (pozitivum) četnost 

vyhledávání informací na internetu 13 

zábavnost, zaujetí žáků, motivace 5 

názornost 6 

samostatná práce žáků, referáty atd. 5 

rychlé hodnocení testů 4 

přehlednost  3 

možnost procvičit více látky 3 

možnost využívat interaktivní tabuli 2 

rychlejší probrání látky 2 

netradiční přístup 2 

široký repertoár programů 2 

jednodušší psaní pro děti s ADHD 2 

zpracování fotografií z třídních akcí 1 

komunikace mezi učiteli a žáky 1 

obrázky, hudba, slovo - střídání činností 1 

žáci se učí kritický přístup k informacím 1 

práce s PC = pro děti hra 1 

materiály učitele se vejdou na flash disk 1 

šetření papíru 1 

 

 Nejčastější výhodou spojenou s využíváním ICT ve výuce je podle učitelů 

možnost využití internetu. Současně s touto kategorií výhod souvisí i nejčastější 

kategorie nevýhod – žáci neumí s informacemi pracovat, nepoznají pravdivé                          

a nepravdivé informace. Kritické přijímání informací a práce s nimi je jedním 

z nejdůležitějších úkolů školy ve směru k využívání ICT.   

Názornost a zpestření hodiny pro žáky jsou výhody, které jako nejčastější uvedli 

také žáci. Názornost spolu s lepší přehledností přináší žákům snazší vhled do učiva               
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a jeho rychlejší a trvalejší zapamatování. Na těchto dvou vlastnostech by měla být 

postavena výuková hodina s využitím ICT. Možnost použít schéma, obrázky, 

videoukázky přináší hodině s ICT vysokou přidanou hodnotu.  

Větší atraktivnost, zábavnost a motivace pro žáky je vlastnost ICT, která bude 

s přibývajícím využívání ve školách spíše klesat. Již v tomto výzkumu se objevil názor, 

že pro mnoho dětí už není využívání ICT zajímavé. Tam, kde jsou výukové hodiny 

s ICT postavené především na těchto vlastnostech, se stanou brzy nefunkčními.  

U kategorie rychlé hodnocení testů se na ZŠ Zruč nad Sázavou promítl fakt,                 

že škola má k dispozici hlasovací zařízení pro žáky, jako součást výbavy                            

pro interaktivní tabule. Jde o zařízení, kde každý žák má svoji hlasovací „krabičku“ 

Žáci odpovídají na testové otázky zobrazené na tabuli všichni najednou, v předem 

daném čase a tabule na konci testování zobrazí výsledky pro všechny žáky. Testování je 

rychlé, přehledné a objektivní. Nevýhodou může být načasování otázek a úkolů, tento 

přístup neumožňuje individuální postup. Je však vhodný tam, kde by žáci měli odpovědi 

znát bez dlouhého přemýšlení, pro jednoznačné otázky s výběrovou odpovědí. 

 

Tabulka č.12: Negativa využívání ICT ve výuce očima učitelů. 

nevýhoda (negativum) četnost 

žáci neumí s  informacemi pracovat,  
nepoznají pravdivé a nepravdivé informace 

7 
  

žáci dělají něco jiného než mají, emaily atd. 4 

delší a náročnější příprava na výuku 3 

zdravotní důsledky, pro záda, oči 3 

málo počítačů pro žáky 2 

časté selhávání techniky 2 

žáci nečtou co vytisknou 1 

snahy dětí o podvody 1 

rizika internetu 1 

děti neumí psát na papír 1 

pro mnoho dětí už ICT není zajímavé 1 

 

 Jak již bylo uvedeno výše za největší nevýhodu využívání ICT ve výuce označili 

učitelé neschopnost žáků kriticky pracovat s informacemi. Druhou nejčastější 

nevýhodou, která se objevuje také u výpovědí žáků je, že žáci mají na počítačích snahu 

dělat něco jiného než mají. Tento problém se dá odstranit pouze důslednou kontrolou 

žáků a také načasováním a strukturou připravené práce.  

Zatímco učitelé uvádějí jako nevýhodu delší a náročnější přípravu na výuku, 

zajímavé je, že žáci naopak uvádějí, že využívání ICT je pro učitele snazší než klasická 
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výuka. Zdravotní důsledky tvoří u žáků nejčastější odpověď, u učitelů se objevují               

na čtvrtém místě. 

Nedostatek počítačů je problém, který byl již zmiňován. Pro učitele do této 

kategorie zapadá především malý počet (15) počítačů v počítačových učebnách. 

Vzhledem k tomu, že hodiny nelze z personálních a finančních důvodů dělit, jsou            

tyto učebny pro běžnou výuku nevhodné, protože žáci musí počítače sdílet. Nelze 

využít některých výhod výuky na počítačích a to individuální postup a samostatnou 

práce žáků.   

Ostatní názory s četností jedné odpovědi vidíte v tabulce. Jako riziko                       

do budoucna vidíme také rozvoj podvodného jednání žáků a to zejména v oblasti 

kopírování cizích prací. Tento problém se z vysokých škol postupně dostává na stále 

nižší stupně vzdělávání. Na Masarykově Univerzitě v Brně byl kvůli velmi častému 

kopírování prací studenty vyvinut speciální program pro odhalování plagiátů. (Systém, 

2008) Rozvoj plagiátorství je již patrný na středních školách a jak vyplývá z tohoto 

výzkumu, problémy se již objevují i na základních školách. 

Riziky internetu, které jeden z učitelů také označil jako nevýhodu využívání ICT 

ve výuce se zabývala další část výzkumného šetření. Jak ukazují výsledky u žáků, žáci 

jsou těmto rizikům vystaveni ve vysoké míře. Dotazníkový výzkum u učitelů zjišťoval, 

zda se žáky hovoří o nebezpečí internetu a v jakých oblastech. Pouze jeden z učitelů 

uvedl, že s žáky o nebezpečí internetu nehovoří z důvodu nevyužívání internetu                   

pro výuku. Ostatní učitelé se žáky o tomto tématu hovoří. Nejčastěji hovoří se žáky                

o problému zveřejňování osobních údajů (11 x), dále o osobním setkání s neznámým 

kontaktem z internetu (10 x), o pornografii a násilí na internetu (9 x). O problému 

kyberšikany hovoří se žáky 7 učitelů, o obdržení nevyžádaného (nechtěného) 

sexuálního obsahu a kontaktu 6 učitelů a 1 učitel uvedl jako další variantu, že s žáky 

hovoří o nespolehlivosti informací nalezených na internetu. 

 7 ze 16 učitelů, kteří se zúčastnili výzkumu by rádo absolvovalo školení na téma 

bezpečnosti internetu. Většina dostupných aktivit z této oblasti je zaměřená na žáky,    

viz kapitola 1.6.3. této práce. Stejně jako u žáků pokrývají informační kampaň a školení 

zaměřené na bezpečnost internetu pro učitele zejména jednotlivé soukromé a firemní 

aktivity. Jako příklad můžeme uvést NET UNIVERSITY s.r.o. a její Projekt                     

E-Nebezpečí pro učitele. Cílem projektu je vzdělávání učitelů zaměřené na rizikové 

chování na internetu, zejména na kyberšikanu, kybergrooming, kyberstalking, sexting        

a další nebezpečí, která jsou spojena s užíváním internetu a mobilních technologií. 
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Projekt začal v únoru 2010 a končí v roce 2012. Bohužel působí pouze na území 

Olomouckého kraje.  

 

2.6.3 Výsledky šetření u žáků 
 

Dotazníkového šetření se na vybraných školách zúčastnilo 149 žáků. 22 žáků           

ze ZŠ Zbraslavice, 38 žáků ze ZŠ Uhlířské Janovice, 42 žáků ze ZŠ Kutná Hora                   

a 47 žáků ze ZŠ Zruč nad Sázavou.  

První část dotazníku byla zaměřena na využívání ICT žáky doma, druhá část         

na využívání ICT ve škole. 

I když původní kódování výsledků dotazníků bralo v úvahu genderové odlišnosti 

v používání ICT u dívek a u chlapců, během vyhodnocování bylo zjištěno, že mezi 

dívkami a chlapci nejsou ve výsledcích šetření statisticky významné rozdíly. Z tohoto 

důvodu bylo od sledování genderových rozdílností upuštěno a výsledky šetření již tuto 

otázku nezohledňují. 

Český statistický úřad ve své nejnovější studii o stavu informační společnosti 

v české republice (ČSÚ 2010, str. 16) uvádí, že počet počítačů v domácnostech s dětmi 

tvořilo v roce 2009 82,5 %, oproti domácnostem bez dětí, kde tvoří 43,1 %. Výsledky 

našeho šetření ukazují, že ze zkoumaného vzorku má doma k dispozici počítač                

148 žáků. Pouze 1 žák uvedl, že počítač doma k dispozici nemá, současně ale uvedl,             

že počítač využívá u příbuzných – u strýce. Jednalo se o žáka ze ZŠ Zbraslavice. 

V ostatních školách má přístup k počítači doma 100 % žáků. 

25 % žáků má počítač doma k použití jen pro sebe, ostatní se o něj dělí se 

sourozenci 54 % a (nebo) s rodiči 50 %. Z hlediska škol má doma počítač pouze                

pro sebe 9 (19 %) žáků ze ZŠ Zruč nad Sázavou, 4 (10,5 %) žáci ze ZŠ Janovice,               

6 (27 %) žáků ZŠ Zbraslavice a 19 .(45 %) žáků ze ZŠ Kutná Hora. 

 Z dotazovaných činností žáci využívají podle pořadí četnosti nejčastěji počítač 

k učení do školy 137 (92 %) žáků a ke komunikaci 135 (91 %) žáků, dále k pobývání  

na sociálních sítích 129 (87 %) žáků, k surfování po internetu 125 (84 %) žáků                     

a ke hraní her 116 (78 %) žáků. Mezi další aktivity uváděli žáci zejména sledování                  

a stahování filmů 9 (6 %) žáků a pouštění hudby 13 (9 %) žáků. 2 žáci využívají počítač 

pro nákup na internetových obchodech a 1 žák k psaní povídek a tvorbu prezentací. 

Dále bylo sledováno, kolik času týdně přibližně stráví žáci jednotlivými činnostmi. 
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Podrobné výsledky nejčastějších činností ukazuje tabulka č. 13. Vypočtená procenta 

jsou vztažena k počtu žáků, kteří danou činnost na počítači vykonávají. 

 

Tabulka č.13: Četnost využívání počítače k nejčastějším činnostem žáků. 

  využívám počet žáků v % / počet hodin týdně 

činnost / četnost 
počet 
žáků 0 - 1  2 - 3 4 - 5 

více než 
5 neudáno 

hraji hry 116 44% 16% 9% 26% 4% 

k učení do školy 137 49% 31% 7% 2% 11% 

k surfování po internetu 125 30% 34% 16% 15% 4% 

ke komunikaci - email, ICQ 135 30% 36% 12% 20% 2% 

k pobývání na sociálních sítích 129 30% 39% 14% 20% 6% 

 

Struktura rozložení stráveného času podle jednotlivých hodinových pásem 

ukazuje na zajímavá zjištění. Zatímco k učení do školy využívá téměř 50 % žáků 

počítač jen v rozmezí 0 – 1 hodinu týdně a více než 5 hodin pouze 2 % žáků. U hraní 

her se k využívání více než 5 hodin týdně přiznalo 26 % žáků a k pobývání                        

na sociálních sítích a ke komunikaci 20 % žáků. 15 % žáků stráví více než 5 hodin 

týdně také surfováním po internetu. Získávání informací na internetu a využívání ICT 

ke komunikaci s okolním světem je pro žáky již běžnou součástí jejich života. Naproti 

tomu se stoupající počtem stráveného času počet žáků, kteří využívají počítač k učení 

velmi výrazně klesá. Oproti jiným činnostem tráví žáci využíváním počítače k učení             

do školy poměrně málo času.  

Vysoké procento žáků,  kteří pobývají na sociálních sítích ukazuje na problém, 

kterému nebylo zatím v pedagogice věnováno příliš mnoho pozornosti. V druhé části 

výsledků dotazníkového šetření se tomuto novodobému fenoménu budeme věnovat 

podrobněji. 

U žáků, kteří využívají počítač k učení do školy bylo dále sledováno jaké 

činnosti žáci na počítačích ve směru k učení vykonávají. 100 % žáků využívá počítač 

k vyhledávání informací na internetu., 91 % k psaní referátů, 74 % k přípravě 

prezentací, 63 % využívá cizojazyčný slovník, 59 % využívá slovník cizích slov, 54 % 

komunikuje emailem se spolužáky, 31 % komunikuje emailem s učitelem a 28 % 

pracuje s výukovými CD / DVD. 4 žáci využívají na počítači testy na různé předměty. 

Zatímco u struktury stráveného času na počítači nebyly významné rozdíly mezi 

školami, u činností strávených na počítači ve směru k učení rozdíly mezi školami byly     

a to zejména v oblasti komunikace s učitelem. Jak ukazuje tabulka č. 14 na ZŠ Uhlířské 
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Janovice komunikace mezi učiteli a žáky 8. tříd neprobíhá, zatímco na ZŠ Zbraslavice 

komunikuje s učitelem emailem 50 % žáků a na ZŠ Zruč nad Sázavou 40 % žáků. 

Srovnáme-li tato data s tím, že 91 % žáků využívá počítač ke komunikaci, je počet žáků 

komunikujících s učiteli velmi malý.  

 

Tabulka č.14: Počet žáků komunikujících emailem s učiteli v procentech dle škol. 

škola  % žáků 

ZŠ Zruč nad Sázavou. 40% 

ZŠ Uhlířské Janovice 0 

ZŠ Zbraslavice  50% 

ZŠ Kutná Hora 29% 

 

Další otázka „Využívají se při výuce na Vaší škole ICT?“ byla zvolena jako 

otázka přechodová, která si nekladla za cíl získávat data, ale převést žáky od přemýšlení 

nad využíváním počítače doma k využívání počítače ve škole. 93 % žáků odpovědělo  

na tuto otázku ano, 2 žáci nevím a pouze 1 z žáků ne. 7 žáků na otázku neodpovědělo. 

Nejproblematičtější otázkou z hlediska relevantnosti odpovědí se ukázala být 

otázka „V jakých předmětech učitelé výuku pomocí ICT využívají u vaší třídy?“. 

Většina dotazníků byla vyplněna pouze částečně  I když při předvýzkumu nebyl u této 

otázky zaznamenán žádný problém, v realitě škol byla tato otázka pro žáky příliš těžká   

a její vyplňování zdlouhavé. Jak jsme si vyzkoušeli na ZŠ Kutná Hora, kdybychom 

nutili v průběhu výzkumu žáky otázku vyplnit, nebyly by výsledky relevantní, protože 

žáci ve snaze mít to co nejrychleji nad otázkou nepřemýšlí a zaškrtávají odpovědi 

mechanicky. Z tohoto důvodu jsme byli nuceni výsledky šetření v této oblasti zcela 

vypustit z vyhodnocení. Pokud bychom měli podobné šetření v rámci jiného šetření 

opakovat, zvolili bychom pro tuto otázku pouze předem daný výběr klíčových 

předmětů. 

 V další otázce žáci hodnotili jakým způsobem učitelé ve výuce počítač 

využívají. Podle 92 % žáků využívají především interaktivní tabuli. Na dalším místě 

uvádí shodně 74 % žáků využití vlastních připravených materiálů a výukových               

CD / DVD. 62 % žáků uvádí, že učitelé využívají ve výuce internet a 54 % využívání  

počítače pro samostatnou práci žáků. Mezi dalšími možnostmi využití se objevily mapy 

1 x, testy 1 x,  naučné hry 1 x a promítání prací 1 x. Rozdíly mezi školami uvádí tabulka 

č. 15.  
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Tabulka č.15:  Názory žáků na způsob využívání počítače ve výuce učiteli podle škol. 
 

využívají 
Zruč n.  

Sázavou Kutná Hora Zbraslavice 
Uhlířské 
Janovice 

výukové CD/DVD 83% 76% 59% 71% 

vlastní připravené materiály 72% 93% 73% 55% 

interaktivní tabuli 94% 86% 91% 100% 

internet 57% 64% 45% 76% 

samostatná práce žáků 64% 33% 50% 66% 

 

Tabulka rozdělení podle škol nám dovoluje zajímavé srovnání. I když nejvíce 

interaktivních tabulí mají na ZŠ Zruč nad Sázavou, nejvíce se používají podle žáků             

na ZŠ Uhlířské Janovice. Tyto názory sice vycházejí ze subjektivního hodnocení reality 

žáky, mohou při dalším zkoumání podporovat již dříve ověřený fakt, že samotná 

vybavenost školy nevypovídá o četnosti a způsobu využívání ICT ve výuce. Velké 

rozdíly také mohou být mezi využíváním ICT u různých tříd a ročníků. Nejméně žáků 

uvádí, že učitelé využívají ICT pro samostatnou práci žáků. Tyto výsledky odpovídají 

stížnostem učitelů (viz výsledky dotazníkového šetření u učitelů) na malý počet 

počítačů v počítačových učebnách kam s žáky dochází na výuku. Většina standardních 

počítačových učeben je vybavena 15 počítači (na zkoumaných školách všechny)              

Pro výuku v běžní třídě, která má větší počet žáků než 15, což mají všechny třídy 

v našem výzkumu, je taková učebna pro samostatnou práci žáků nevhodná, protože se 

žáci musí o počítač dělit. Počítačové učebny jsou koncipovány na výuku v tzv. dělených 

třídách. Mohou je tedy využívat především vyučující informatiky a jazyků, kdy je třída 

dělená na dvě výukové skupiny. 

Stěžejními otázkami dotazníkového šetření byly otázky,  ve kterých se žáci měli 

vyjádřit k tomu, jaké vnímají výhody a nevýhody využívání ICT ve výuce. Vzhledem 

k variabilitě odpovědí byly výpovědi otevřeně kódovány a poté slučovány do kategorií.  

 Vzhledem k některým nízkým četnostem nejsou v přehledové tabulce výsledky 

u jednotlivých škol této otázky přepočítávány na procenta, ale je uveden počet odpovědí 

u jednotlivých kategorií. Pro srovnání je uveden u škol počet žáků, kteří se účastnili 

výzkumného šetření. Vyjádření četnosti v procentech je uvedeno v komentáři. 
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Tabulka č.16:  Výhody využívání ICT ve výuce očima žáků.  
 

výhody ICT ve výuce / škola 
Kutná 
Hora 

Uhlířské 
Janovice Zbraslavice 

Zruč n. 
Sázavou celkem 

počet žáků účastnících se 
šetření 42 38 22 47 149 

názornost co učitel říká 15 5 15 15 50 

zpestření hodiny  19 5 1 15 40 

lepší procvičování a zkoušení 2 6 1 7 16 

lepší zapamatování učiva 1 1 1 13 16 

lépe učivo pochopíme 3 1 5 6 15 

přehlednější učivo 10 0 0 2 12 

naučíme se pracovat na počítači 1 1 1 9 12 

práce s interaktivní tabulí 2 0 4 6 12 

rychlejší, snadnější učení 0 1 0 8 9 

snazší pro učitele 2 0 4 1 7 

 

Nízký počet odpovědí u školy Uhlířské Janovice odpovídá faktu, který byl 

uveden v kapitole popisující zadávání výzkumu a to situaci, kdy byly dotazníky 

zadávány žákům bez přítomnosti výzkumníka. Jak jsme předpokládali, tyto otázky 

budou pro žáky nejtěžší a proto budou mít snahu je v dotazníku vynechat. Z tohoto 

důvodu byly v ostatních školách dotazníky zadávány osobně. Důvody proč tomu tak             

u ZŠ Uhlířské Janovice nebylo jsou popsány v kapitole 2.4. 

Podle získaných výsledků je zřejmé, že žáci 8. ročníků jsou si vědomi výhod, 

které jim přináší výuka pomocí ICT oproti tzv. klasické výuce. Mezi největší výhody 

řadí žáci názornost výuky prostřednictvím využívání obrázků, schémat, videí                          

a prezentací 34 %. Dále zpestření hodiny, kam jsme zařadili odpovědi typu víc mě to 

baví, vyzkoušíme něco jiného, není to nuda 27 %. Shodně 11 % odpovědí spadalo                

do kategorií lepší procvičování; zkoušení; lepší zapamatování učiva. 10 % žáků si 

myslí, že výhodou je také to, že lépe učivo pochopí. 8 % žáků dále uvedlo, že výhodou 

ICT oproti „klasické výuce“ je práce s interaktivní tabulí, přehlednější učivo a to, že se 

naučí pracovat na počítači. 6 % žáků uvedlo jako výhodu rychlejší a snadnější učení           

a 5 % že je výuka snazší pro učitele. S četností odpovědí u 1 - 2 žáků se vyskytly 

v dotaznících také odpovědi, které se nehodily k zařazení do žádné z uvedených 

kategorií: můžeme využívat programy na učení, díváme se na AJ filmy s titulky, 

nemusíme nosit knížky, můžeme dělat projekty a referáty, je to dobré pro dyslektiky            

a zapadneme do moderní doby. 
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32 % žáků se domnívá, že využívání ICT ve výuce nemá žádné nevýhody. 

Nevýhody, které žáci dále uvádějí nemají většinou přímou souvislost s učením, ale spíše 

se způsobem používání techniky a různými technickými problémy, které mohu nastat. 

Shodně 11 % žáků uvádí osobní fyzické problémy - kazí se zrak, bolí oči, záda.                    

a technické problémy – počítač nejde když nejde elektřina. Na možné poškození 

techniky upozorňuje 9 % žáků. Dále 7 % žáků uvádí nevím; učitel s tím neumí 

zacházet; žáci dělají něco jiného než mají. 5 % žáků vidí jako nevýhodu, že se počítače 

„sekají“ a dlouho načítají. Ostatní názory nepřekročily 5 %. Kromě dalších názorů 

uvedených v tabulce se vyskytly s četností 1- 2 žáků také odpovědi, které se nehodily 

k zařazení do žádné z výše uvedených kategorií: žáci s technikou neumí zacházet, jsou 

tam jen základní pojmy, na interaktivní tabuli se špatně píše, může vzniknout odcizení                       

a závislost, informace z internetu nejsou vždy pravdivé.. 

 

Tabulka č.17:  Nevýhody využívání ICT ve výuce očima žáků.  
 

nevýhody ICT ve výuce / škola 
Kutná 
Hora 

Uhlířské 
Janovice Zbraslavice 

Zruč n. 
Sázavou celkem 

nemá  13 10 8 16 47 

kazí se zrak, bolí oči, záda 4 4 3 6 17 

nejde když nejde elektřina 2 2 6 6 16 

technika se může poškodit 5 1 3 5 14 

nevím  0 10 0 1 11 

učitel s tím neumí zacházet 9 0 0 2 11 

žáci dělají něco jiného než mají 0 2 3 6 11 

seká se to , dlouho to načítá 5 0 3 0 8 

nestíháme opisovat, je toho moc 4 0 0 0 4 
učitelé nevysvětlují jen čtou 
prezentaci 4 0 0 0 4 

občas nuda 0 0 2 1 3 

 

Jak vypovídá z obou uvedených tabulek a komentářů, žáci jsou schopni 

vyhodnotit výhody i nevýhody využívání ICT ve výuce. Současně výsledky ukazují 

také na snadnou zaměnitelnost některých výhod za nevýhodu a naopak. Využívání ICT 

ve výuce tak může být zpestřením, ale i nudou, pokud se využívá příliš často. Učení 

může být názornější a lépe ho pochopíme, ale také učitelé mohou místo vysvětlování 

jen číst prezentace a tím pádem žáci učivo nepochopí. 

Můžeme si v této fázi výzkumu položit otázku Jaká by měla být výuková hodina 

s ICT, aby využila maximálně výhody a eliminovala nevýhody? Odpověď na tuto 

otázku přinese závěr disertační práce. 
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Druhou oblastí našeho výzkumného zájmu bylo pobývání žáků na sociálních 

sítích. Bylo zjišťováno kolik z žáků a jak často pobývají na sociálních sítích typu 

Facebook atd. a jaké zde zveřejňují informace. Na sociálních sítích se pohybuje 87 % 

žáků, 20 % z nich tráví na sociálních sítích více než 5 hodin týdně. Rozložení počtu 

hodin strávených na sociálních sítích ukazuje graf č. 5. 

 

Graf č.5: Počet hodin strávených žáky na sociálních sítích týdně. 

Jak často pobýváš na sociálních sítích 
typu Facebook? 

Odhadni počet hodin za týden.

více než 5
20%

neudáno
6%

0 - 1 
30%

4 - 5
14%

2 - 3
30%

 

Z celkového počtu 129 žáků, kteří se na sociálních sítích pohybují.má 81 % 

z nich založeno profil na Facebooku, 66 % na Lidé, 10 % na Libimseti a 18 %                    

na dalších serverech, mezi které patří zejména Spolužáci a servery věnované online 

počítačovým hrám. Žáci uveřejňují na sociálních sítích velké množství osobních 

informací. Patří mezi ně nejčastěji věk, ten uveřejňuje  81 % žáků, dále fotku a zájmy, 

koníčky 79 % , email 73 %, telefonní číslo 16 %, adresu 14 %, údaje o rodině 16 %. 

Četnost zveřejňovaných informací podle škol ukazuje tabulka č. 18. 

 

Tabulka č.18:  Jaké informace žáci zveřejňují na sociálních sítích. 
 

zveřejňovaná data / škola 
Kutná 
Hora 

Uhlířské 
Janovice Zbraslavice 

Zruč n. 
Sázavou celkem 

počet žáků ve výzkumu 42 38 22 47 149 

věk 33 26 14 40 113 

adresa  4 6 1 8 19 

fotka  31 28 15 37 111 

koníčky, zájmy 30 27 19 35 111 

email  29 22 14 37 102 

telefonní číslo 6 9 2 6 23 

údaje o rodičích, sourozencích 1 0 2 7 10 
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Ve výzkumném šetření nebyla otázka týkající se zveřejňování jména. Je to 

zejména proto, že jméno je na všech těchto sociálních sítích povinným údajem, zatímco 

ostatní údaje jsou údaji nepovinnými. Kromě uvedených nejčastějších údajů dále 

uváděli žáci zveřejňování dalších informací, například co mě baví, co nemám rád, 

oblíbené místo, jídlo, muzika, místo narození atd. Četnost těchto odpovědí byla ale 

velmi nízká, do 3 odpovědí za celý soubor. Pravdivé informace zveřejňuje na sociálních 

sítích 84 % žáků. Výsledky výzkumu jsou v této oblasti alarmující. Na sociálních sítích 

se pohybuje velmi vysoké procento žáků a současně tito žáci uveřejňují na svých 

profilech velké množství pravdivých citlivých osobních údajů. 10 % žáků má také svůj 

profil na specializovaném serveru věnovaném seznamce Libimseti. Z hlediska vývoje 

využívání ICT žáky dochází k jevu, který školství zatím nereflektuje. V žádném 

z kurikulárních dokumentů jsme nenašli informace o koncepci školy v této oblasti. 

Z našeho pohledu se kromě velkého nebezpečí, které toto zjištění ukazuje také naskýtá 

otázka, zda by pobývání žáků na sociálních sítích nešlo využít pro vzdělávací účely. 

Příkladem by mohlo být zakládání virtuálních profilů tříd, škol, zájmových skupin 

okolo nepovinných předmětů atd., kde by mohly být zveřejněny informace o studiu, 

úkoly pro žáky a další informace a současně by zde mohla skupina spolu komunikovat. 

Z hlediska prevence by žáci měli být poučeni nejen o nebezpečí plynoucích              

ze zveřejňování osobních údajů, ale také o možnostech soukromých skupin a dalších 

typech zabezpečení osobních údajů nejen v národním, ale i mezinárodním měřítku, 

protože například Facebook je mezinárodní sociální síť. O masovosti využívání 

sociálních sítí svědčí informace o počtech připojení na tyto sítě. Podle informačního 

serveru DIRECT (Marketing, 2010) došlo v polovině ledna 2010 „k prolomení 

psychologické hranice 2 milionů aktivních uživatelů Facebooku v ČR měsíčně. 

Celosvětově Facebook v prosinci 2009 překonal hranici 350 milionů aktivních uživatelů 

za měsíc, což znamená dynamiku cca 650 000 nových uživatelů denně.“ Nebezpečí 

plynoucí ze zveřejňování osobních údajů se dostává do mezinárodní roviny. 

Další z problematických oblastí, které sociální sítě přinášejí je usnadnění 

kontaktu cizí osobou. Také tuto otázku sledovalo výzkumné šetření. Pouze 36 žáků 

odpovědělo, že nebylo nikdy cizí osobou z internetu vyzváno k osobní schůzce.                   

Ze zbývajícího počtu 113 žáků 60 odmítlo s takovou osobou dále komunikovat,                

13 na schůzku šlo v doprovodu kamaráda, 10 si domluvilo schůzku, ale nešlo na ní,                

3 poslali na schůzku někoho jiného. 7 z žáků ale odpovědělo, že na schůzku šli sami.                
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To je podle mého názoru velmi alarmující zjištění. Budeme-li uváděné údaje považovat 

za pravdivé, ukazuje výsledek na 7 potenciálně ohrožených dětí, které se mohly stát 

obětí trestních činů. Z výsledků také vyplývá, že pouze 9 žáků oznámilo pokus                       

o kontakt dospělému. Otázkou zůstává, zda by například v tomto případě nemohlo 

splnit funkci oznámení tzv. červené tlačítko, o kterém jsme informovali v teoretické 

části v kapitole 1.6.3. a zda by v případě ohrožení dítěte bylo možné za pomoci 

získaných informací takovou osobu dohledat a identifikovat. 

Prevence nebezpečí, které internet přináší proniká do školní reality velmi 

pomalu. Podle výsledků šetření sice s žáky učitelé o některých problémech, která 

internet přináší hovoří, ale tato prevence je podle našeho názoru nedostatečná. 

Z témat o kterých učitelé (mimo hodiny informatiky) se žáky o nebezpečí 

internetu hovoří jde nejčastěji o nebezpečí plynoucí ze zveřejňování osobních údajů           

62 %, osobní setkání s neznámými kontakty z internetu 52 %, pornografie a násilí                

na internetu 41 %, kyberšikana 40 %, obdržení nevyžádaného sexuálního obsahu                    

a kontaktů 26 %. V hodinách informatiky je pořadí témat dle četnosti stejné, navíc jsou 

však žáci informováni také o nebezpečí plynoucích z nelegálního stahování programů              

a problematiku virů a spamů. ZŠ Uhlířské Janovice využívá v oblasti primární prevence 

sociálně nežádoucích jevů služeb občanského sdružení Prostor. Z diskuse s žáky 

vyplynulo, že některá témata bezpečnosti internetu se na těchto akcích také objevují.  

Vzhledem k malému zkoumanému vzorku si neklade výzkumné šetření za cíl 

komplexně postihnout celou problematiku nebezpečí internetu, ale ukázat 

problematické oblasti, kterými je potřeba se výzkumně zabývat. Jak šetření ukázalo 

oblast sociálních sítí a nebezpečí internetu a jejich začlenění do kutikulárních 

dokumentů školy je vysoce aktuálním problém, kterému je nutné věnovat pozornost jak 

z hlediska dalších empirických šetření, tak z hlediska vzdělávací politiky. Prvořadým 

úkolem školy v této oblasti je prostřednictvím vzdělávání chránit žáky před negativními 

jevy, které ICT přináší.  
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Diskuse výsledků 
 
 

Český statistický úřad ve své nejnovější studii o stavu informační společnosti 

v české republice (Informační,  2010, str. 16) uvádí, že počet počítačů v domácnostech 

s dětmi tvořilo v roce 2009 82,5 %, oproti domácnostem bez dětí, kde tvoří 43,1 %. 

Z dostupných informací na webových stránkách statistického úřadu (Česká, 2010)  jsme 

vytvořili graf znázorňující vývoj počtu počítačů v rodinách s dětmi od roku 1989                 

do roku 2008. Nárůst počtu počítačů v rodinách má stoupající tendenci. I když počty 

počítačů v rodinách zřejmě nikdy nedosáhnou hranice 100 %, velmi výrazně se k této 

hranici začínají blížit. 

 

Graf č.6: Vývoj počtu počítačů v rodinách s dětmi. 
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Výsledky empirického šetření, které bylo provedeno v rámci disertační práce 

ukazují, že ze zkoumaného vzorku 149 žáků nemá doma k dispozici počítač pouze             

1 žák. Počítače se tak opravdu stávají neoddělitelnou součástí života dětí a mládeže, 

přirozenou výbavou domácnosti. 

Zatímco Česká školní inspekce udává, že 85 % žáků využívá počítač pro zábavu 

a 53 % k učení (Informační, 2010). Naše zjištění ukázala, že ze zkoumaného vzorku 

využívá počítač k učení do školy 92 % žáků. K učení jej tedy nevyužívá 12 žáků                 

a z tohoto počtu pouze 1 z nich nemá k počítači doma přístup. V souvislosti s těmito 



 123

zjištěními si musíme položit otázku proč, když je počítač již přirozenou součástí života 

žáků, není také pro všechny žáky přirozenou součástí jejich učení? Proč 11 žáků počítač 

pro učení nevyužívá, i když k němu přístup má a využívá jej pro jiné činnosti? Důvody 

mohou být různé, například nevhodné umístění počítače v bytě, žák se doma neučí, 

rušivá přítomnost mladších sourozenců, kteří mají k počítači také přístup, nedostatečná 

znalost a dovednost práce na počítači atd. 

Hlavním cílem výzkumného šetření bylo z pohledu aktérů školy definovat  

negativa a pozitiva výuky s ICT. Tato oblast není příliš častým předmětem zkoumání,          

i když by si jistě zasluhovala pozornost zejména vzhledem k aktuálnosti.  

Hledání pozitiv implementace ICT do vzdělávání se zabýval například výzkum 

SITES M2 (Second, 2003). Výzkum si nekladl za cíl kvantitativně popsat jednotlivá 

pozitiva, ale prostřednictvím případových studií ukazoval dobrou praxi v oblasti 

využívání ICT ve výuce. Výhody využívání ICT podle výstupů tohoto výzkumu 

přicházejí, jestliže jsou technologie schopny: 

• „ovlivnit a zkvalitnit způsob myšlení a řešení problémů  

• pomoci studentům dozvědět se více o sobě i o světě, být aktivní a umět rozlišovat 

lokálně i globálně  

• zvýšit mocnost a efektivitu sdělení či postoje, který je obhajován  

• posílit kritickou analýzu vytvořených a zkoumaných materiálů  

• zlepšit výsledky v oblasti čtení i počítání  

• zvýšit nezávislost a schopnost spolupráce u všech žáků  

• zdokonalit schopnost učit se“ (tamtéž, nestránkováno)  

Pozitiva využívání ICT, která definovali ředitelé, učitelé i žáci v našem výzkumu 

ukazují, že při správném využívání ICT ve výuce mohou technologie být nositeli těchto 

vlastností. 

Nejnovější českou prací, která se zabývá teoretickým i empirickým zkoumáním 

dané problematiky je studie Zounka a Šeďové Učitelé a technologie mezi tradičním               

a moderním pojetím (2009). Jejich výzkumné šetření, založené na hloubkových 

rozhovorech s učiteli a analýzách videonahrávek vyučovacích hodin, přináší řadu nálezů 

proč učitelé moderní technologie využívají, jakou didaktickou funkci v hodinách plní, 

jak ovlivňuje přítomnost ICT jejich vztah k žákům atd.  

Z hlediska role učitele a jeho pohledu na negativa využívání ICT ve výuce 

nacházíme v některých výsledcích shodu s výzkumem Zounka a Šeďové. Učitelé 
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z jejich výzkumu považují za negativa a bariéry pro využívání ICT ve výuce náročnou 

přípravu, nedostatečné vybavení ve škole, nabité kurikulum, nedostatečnou informační 

gramotnost učitele, absence poradenství, nedostatečný přehled učitele o materiálech, 

obavy z poruchy techniky a obavy z nekázně (tamtéž, s.86).  

Obavy z poruchovosti techniky se v našem výzkumu objevovaly jak na stranách 

učitelů, tak na straně žáků. Ve výzkumu Zounka a Šeďové dosahovaly obavy 

z poruchovosti 71 % a byly tak z hlediska četnosti na prvním místě. Poruchovosti ICT 

se nedá zabránit žádným opatřením, lze ji jen snížit postupnou výměnou staré techniky 

za novější a správnou údržbou..  

U Zounka a Šeďové je na druhém místě v bariérách využívání ICT ve výuce 

náročná příprava. I v našem výzkumu se toto negativum u učitelů objevilo a to na třetím 

místě. Zajímavostí je, že někteří žáci považují naopak přípravu na výuku s ICT                

pro učitele snazší než pro klasickou výuku. 

Z oblasti nedostatečného vybavení technikou učitelé z našeho výzkumu 

zmiňovali především nedostatek počítačů v počítačových učebnách, kdy není možné při 

počtu 15 počítačů, využívat učebnu pro individuální práci žáků. 

Problém nekázně a zaujetí či nezaujetí moderními technologiemi je jedním 

z těch, které stojí na obou stranách pólu. Na jedné straně učitelé využívají ICT jako 

motivaci a na straně druhé jsou žáci, pro které je počítač už natolik rutinní záležitostí,   

že jej nelze využít k podpoře zájmu o výuku. Takový žák často využívá v hodině 

počítač k jiným účelům. Této situace si v našem výzkumu všímali i samotní žáci                    

a uváděli to, že žáci dělají v hodinách něco jiného než mají, jako časté negativum.  

Meze a rizika výuky podporované ICT shrnuje ve své publikaci Příprava 

budoucích eučitelů na einstruction i Černochová (2003, s.100 - 103). Také její výčet 

uvádí, že výuka je pro učitele časově náročná na přípravu a na technice a její případné 

poruchovosti. Černochová dále uvádí jako meze a rizika závislost ICT na elektrickém 

proudu (v našem výzkumu tento problém zmiňovali především žáci), závislost                    

na možnostech a kvalitě programového vybavení školy, na logice, nástrojích a struktuře 

vzdělávacího prostředí, na administraci žáků, na dovednostech a znalostech žáků                    

i učitelů (i tato kategorie se v našem výzkumu objevila), na dostupnosti ICT žáků                  

i učitelům doma, finančně náročná, atd.  

Oblast sociálních sítí a jejich využívání a rizika, která přinášejí pro žáky je 

poměrně novým, aktuálním tématem. Pro diskusi nad výsledky v této oblasti se nám 

nepodařilo najít relevantní zdroj.  
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Tématem vzdělávání učitelů v oblasti nebezpečí Internetu se zabývá publikace 

Education on Online Safety in Schools in Europe (Education, 2010). S výsledky 

mezinárodního výzkumu, které publikace přináší pracujeme v kapitole 1.6.3. Výše 

uvedená studie uvádí (tamtéž, s 11), že za bezpečnost internetu jsou zodpovědní              

na českých školách učitelé ICT i ostatních předmětů. Z našeho výzkumu vyplývá,               

že učitelé nemají dostatek znalostí a dovedností pro práci s žáky v této oblasti a 7 z 16 

učitelů by rádo absolvovalo školení na toto téma.  

Zmíněná publikace dále uvádí, že v mnoha zemích pro vzdělávání učitelů                  

o bezpečnosti Internetu existuje spolupráce mezi veřejnou a soukromou sférou. Podle 

našeho názoru je zapojování soukromé a firemní sféry minimálně diskutabilní. 

Soukromé aktivity totiž nejsou nijak kontrolovány a dochází ke kontroverzním 

praktikám viz. kapitola 1.6.3.a leták Letem světem Internetem (příloha č.3). Abychom 

mohli soukromých a firemních projektů využít, museli bychom mít centrum, které by 

vydávalo akreditace na jednotlivé aktivity a důsledně by se zabývalo jejich kontrolou.. 

Jak ve své publikaci uvádí Černochová  „výčtem některých z nich (rizik) jsme 

chtěli upozornit na reálnou situaci, kterou je zapotřebí začít řešit“ (2003, s.103) 

I tato disertační práce si klade stejný cíl. Teoretickými východisky a empirickým 

výzkumem okolností využívání ICT v realitě školy upozornit na výhody implementace 

ICT do vzdělávání a současně na aktuální problémy, které je potřeba začít řešit dříve, 

než výrazným způsobem znemožní efektivní využívání ICT ve školách. 

Shodně s Černochovou se domníváme, že studie a publikace zabývající se 

moderními technologiemi by se měly stát nedílnou součástí vzdělávání učitelů                     

na vysokých školách. Učitel by již v době vstupu do pracovního procesu ve školním 

prostředí měl být připraven na negativa, které může využívání ICT ve výuce přinášet              

a znát možnosti práce s nimi a současně by měl být schopen využívat jejich pozitiva 

směrem ke zlepšení kvality a efektivity vzdělávacího procesu. 
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Závěr 
 

Tématem disertační práce byly informační a komunikační technologie v realitě 

II. stupně základní školy. Teoretická část přinesla shrnutí nutných předpokladů                 

pro implementaci ICT do škol a nastínila vhled do zkoumané problematiky. Empirická 

část navázala na teoretické poznatky a deskriptivním způsobem ukázala realitu                  

na čtyřech základních školách, které tvoří mikroregion v okrese kutná Hora, středočeský 

kraj.  

Výpovědi ředitelů, žáků a učitelů navázaly zejména na teoretickou kapitolu               

o negativech a pozitivech, která ICT přinášejí a z pohledu aktérů školy přiblížily 

aktuální problémy daných škol.  

Z hlediska využívání ICT na škole můžeme za pomoci výsledků výzkumného 

šetření definovat ideální model školy připravené na využívání ICT ve výuce. Taková 

škola má v každé třídě k dispozici počítač s interaktivní tabulí a dále odděleně několik 

počítačů pro samostatnou práci žáků. Připojení všech počítačů na internet je 

samozřejmostí, praktická je také dostupnost Wi-Fi připojení po celé škole. Každý učitel 

má k dispozici notebook pro přípravu na výuku i samotnou výuku, který podle potřeby 

přenáší do tříd, kde učí. Škola dále disponuje počítačovými učebnami s minimálně 15 

pracovními stanicemi. Tato učebna je vhodně využívána především v dělených 

hodinách tak, aby každý žák pracoval samostatně a počet závisí od počtu žáků, kteří 

školu navštěvují. Samozřejmě by zde mohl být i požadavek na notebooky                   

pro žáky, vzhledem k finančním nárokům, které by takové vybavení na školy kladlo je 

tento požadavek nereálný. Popisovaný model považujeme za reálný a některé školy se 

k tomuto stavu již výrazně přibližují. Z našeho výzkumu je nejblíže 1. ZŠ Zruč                

nad Sázavou. 

V ideální škole jsou všichni učitelé digitálně gramotní, umí využívat ICT a mají 

v této oblasti dostatečné sebevědomí. S ohledem na výuku jsou schopni rozpoznat, kdy 

je ICT vhodné ve výuce použít a kdy převáží tradičnější metody. Vzhledem 

k dostatečné výbavě ve škole by nebyl kladen nepřiměřený důraz na využívání 

technologií ve všech hodinách a všech předmětech. Tento tlak, který učitelé 

v současnosti pociťují je dán snahou maximálně využít minimální vybavení, které školy 

mají. Jakmile by školy byly dostatečně vybaveny a IC by se staly jejich přirozenou 

součástí, tlak na učitele by opadl a oni by tak mohli využívat počítače v situacích, kdy 

přinášejí do výuky pozitivní důsledky.  
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ICT by byly vhodně využívány ve výuce zejména tam, kde umožňují názorný            

a přehledný výklad látky. Multimedialita ICT prostřednictvím obrázků, grafů, modelů           

a videí motivuje, vzbuzuje zvědavost a přináší snazší zapamatování. Využití 

interaktivity umožní aktivní zapojení žáků do výuky. S pomocí Internetu a dalších 

informačních zdrojů žák konstruuje své vlastní vědění a stává se zodpovědným                       

za vlastní vzdělávání. Současně při skupinové práci na tematických projektech rozvíjí 

své komunikační schopnosti a klíčové kompetence nutné pro další rozvoj a budoucí 

začlenění do pracovního procesu. 

Učitelé běžně při výuce s využitím ICT seznamují žáky s nebezpečím, které 

využívání ICT, zejména internetu může přinášet. Žáci se stávají poučenými uživateli             

a jsou digitálně gramotní – nevystavují se nebezpečí zneužití osobních údajů, umí 

rozeznat pravdivé a nepravdivé informace i situace kdy je dobré ICT použít a kdy ne.  

Jak ve výzkumu udává ředitelka školy 1. ZŠ Zruč nad Sázavou, dnes již škola, 

pokud má zájem, nemá problémy získat dostatek peněz na financování vybavenosti ICT 

ve škole. Dobrá vybavenost školy však sama o sobě dobrou výuku nepřinese. 

Jak zdůrazňují Zounek a Šeďová (2009) po silné vlně zájmu v 70. a 80. letech 

minulého století přestaly být ICT v dnešní době pro české teoretiky i empirické 

výzkumníky významným tématem.  

Reflexe vstupu ICT do vzdělávání z pohledu pedagogické vědy je nutným 

předpokladem pro úspěšnost vzdělávacích reforem, které ICT přinášejí. Cílem 

disertační práce bylo přispět k tomuto tématu a poukázat na jeho aktuálnost.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 128

Shrnutí 
 

OECD již v roce 2001, ve svém dokumentu Learning to Change: ICT                     

in Schools, označila za jeden z prostředků ke zlepšení kvality a efektivity vzdělávacího 

procesu informační a komunikační technologie (dále jen ICT). 

ICT by opravdu mohly být jedním z prostředků ke zlepšení kvality a efektivity 

vzdělávacího procesu, ale to jen za předpokladu, že se nám podaří definovat a využít 

všech pozitiv, která nám nabízejí a současně v maximální míře eliminovat negativa, 

která se při práci s nimi mohou vyskytnout. Cílem disertační práce je přispět k řešení 

tohoto nelehkého úkolu. 

V teoretické části se práce zabývá determinantami ovlivňujícími implementaci 

ICT do vzdělávání na úrovni II. stupně základní školy, jde zejména o státní informační 

politiku ve vzdělávání, začlenění ICT do kurikulárních dokumentů, postoj škol 

k počítačovým technologiím, úroveň vybavenosti škol počítačovými technologiemi,  

digitální gramotnost učitelů, dostupnost kvalitního výukového software a dalších 

podpůrných materiálů. Cílem našeho zkoumání byl historický vývoj i současný stav. 

 Teoretická část je doplněna empirickým šetřením, které se uskutečnilo                     

na čtyřech základních školách. Z geografického hlediska tvoří školy mikroregion 

v rámci okresu Kutná Hora, Středočeský kraj. Dotazníkové šetření zkoumalo názory 

aktérů základní školy (ředitele, žáků 8. ročníků a některých jejich učitelů) na negativa            

a pozitiva využívání ICT ve výuce s cílem najít s pomocí jejich výpovědí modelový 

způsob využívání ICT v realitě školy.  

Výzkumné šetření dále reflektovalo jeden z novodobých fenoménů – velký 

rozmach sociálních sítí typu Facebook, Lidé atd. Pobývání žáků na sociálních sítích                  

a zveřejňování osobních citlivých údajů na osobních profilech vede k přímému ohrožení 

dětí a mládeže. Z výzkumného šetření vyplývá, že 87 % ze zkoumaného souboru 149 

žáků má založený profil na některé ze sociálních sítí a 20 % z nich tráví pobýváním             

na sociálních sítích více než 5 hodin týdně. Žáci na svých profilech uveřejňují velké 

množství osobních údajů jako jsou fotografie, věk, ale také adresa, email a telefon.  

I když učitelé ve svých hodinách se žáky o některých problémech a nebezpečí, 

která internet přináší hovoří, je toto vzdělávání žáků nedostatečné. V současné době 

chybí v ČR strategie, která by chránila děti a mládež před nebezpečím, které může 

internet přinášet. Soukromě a firemní aktivity, které vznikají nemohou tuto funkci 

nahradit.  
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Summary 
 

In its document Learning to Change: ICT in Schools published in 2001, the 

OECD considered information and communication technologies (hereinafter referred           

to as ICT) as one of the means to improve the quality and effectiveness of the education 

process. 

ICT could truly be one of the means to improve the quality and effectiveness           

of the education process, but only provided that we manage to define and use all 

positive aspects which they offer and eliminate, to the largest degree possible, all 

negative aspects which may occur when using them. The aim of the dissertation thesis is 

to contribute to the solution of this complicated task. 

The theoretical part of the thesis deals with the determinants influencing the 

implementation of ICT into education in the second stage of basic schools (lower 

secondary, attended by children aged 11–15 years), particularly the state information 

policy in education, implementation of ICT into curriculum documents, approach          

of schools to computer technologies, equipment of schools with computer technologies 

(including Internet connection), teachers’ digital literacy, availability of quality teaching 

software and other supporting materials. The aim of the research was both the historical 

development and the current situation. 

The theoretical part is supplemented with the empirical research which was 

conducted in four basic schools forming a micro-region within the Kutná Hora district, 

the Central Bohemian region. The questionnaire research focused on the opinion                     

of basic school participants (principals, eighth-grade pupils and some of their teachers) 

concerning both negative and positive aspects of using ICT in teaching, with the aim                    

of finding, using their responses, a model way to use ICT within the school reality. 

The research also reflected one of the most significant present                          

phenomena – a boom of social networks such as Facebook, Lidé, etc. Pupils’ use                

of social networks and the providing of their personal data within their accounts leads to 

a direct threat to children and young people. The research shows that 87%                     

of the examined set of 149 pupils opened a profile on a social network and 20% spend 

more than 5 hours a week on social networks. Pupils provide large amounts of personal 

data within their profiles, such as photos, ages, addresses, emails, and phone numbers. 

Even though teachers discuss some problems and dangers connected with             

the Internet with their pupils within their classes, this education is insufficient. 
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Providing personal data on the Internet increases the probability of being contacted and 

harassed by an unknown person. 

At present, there are no policies in the Czech Republic that would protect 

children and young people from dangers connected with the Internet. Arising private 

and corporate activities cannot compensate this function. 
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