
Univerzita Karlova v Praze 

Filozofická fakulta 

Katedra pedagogiky 

Diplomová práce 

Petr Daněk 

Využívání informačních technologií jako kompetence žáka 

The use of information technology as a competency of a pupil 

2010 Bc. Petr Daněk 



Poděkování 

Děkuji Doc. PhDr. Jaroslavu Koťovi za laskavé vedení mé práce, za jeho ochotu, 

cenné rady a připomínky. 

Poděkování patří též mé ženě Stáně za trpělivost v době, kdy jsem sepisoval tuto práci. 



Čestné prohlášení 

Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci vypracoval samostatně a výhradně s použitím 

citovaných pramenů, literatury a dalších odborných zdrojů. 

V Úvalech, dne 30.6. 2010 



Anotace 

Cílem této diplomové práce je popis kompetence žáka k využívání informačních 

technologií. Teoretická část je věnována informační a počítačové gramotnosti a zkoumá odraz 

informačních a komunikačních technologií v kurikulu českého základního školství. 

Výzkumná část vyhodnocuje data získaná v dotazníkovém šetření žáků Základní školy 

v Úvalech. Dotazníkové šetření zjišťovalo úroveň počítačové gramotnosti žáků. Malý rozsah 

šetření neumožňuje širší zobecnění na českou populaci žáků základních škol. 

Annotation 

The aim of this Diploma Thesis is a description of pupils' competency to use 

information technologies. The theoretical part focuses on information and computer literacy 

and it explores information and communication technologies in the curriculum of the Czech 

educational system. The research part evaluates data gathered in a questionnaire survey of 

pupils from the Elementary school in Úvaly. The questionnaire survey searched for the level 

of pupils' computer literacy. A small extent of the survey doesn't enable a wider 

generalization to the Czech population of elementary school pupils. 

Klíčová slova 

Informační gramotnost, počítačová gramotnost, kurikulární dokumenty, dotazníkové 

šetření, základní vzdělávání, klíčové kompetence, Rámcový vzdělávací program pro základní 

vzdělávání. 

Keywords 

Information literacy, computer literacy, curricular documents, questionnaire survey, 

elementary education, key competencies, Framework Education Programme for Elementary 

Education. 



Obsah 

1. Úvod ........................................................................................................................................ 8 
2. Počítačová a infonnačnÍ gramotnost.. ..................................................................................... 9 

2.1 Gramotnost. ....................................................................................................................... 9 
2.2 Počítačová a infonnační gramotnost. .............................................................................. 1 O 
2.3 InfonnačnÍ a počítačová gramotnost v Česku ................................................................. 11 

3. InfonnačnÍ gramotnost v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. ...... 13 
3.1 RVP ZV obecně ............................................................................................................... 13 

3.1.1 RVP ZV v systému kurikulárních dokumentů ......................................................... 13 
3.1.2 Tři základní prvky RVP ........................................................................................... 14 
3.1.3 Pojetí a cíle základního vzdělávání.. ........................................................................ 15 

3.2 Klíčové kompetence ........................................................................................................ 15 
3.2.1 Kompetence k učení. ................................................................................................ 16 
3.2.2 Kompetence k řešení problémů ................................................................................ 17 
3.2.3 Kompetence komunikativní.. ................................................................................... 18 
3.2.4 Kompetence sociální a personální.. .......................................................................... 19 
3.2.5 Kompetence občanské ............................................................................................. .20 
3.2.6 Kompetence pracovní. .................................................. '" ........................................ 20 

3.3 Vzdělávací oblasti ........................................................................................................... 20 
3.3.1 Charakteristika vzdělávací oblasti Infonnační a komunikační technologie ............ 21 
3.3.2 Cílové zaměření vzdělávací oblasti ......................................................................... 23 

3.4. Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru lnfonnační a komunikační technologie ........... .25 
3.4.1 Základy práce s počítačem na prvním stupni .......................................................... .26 
3.4.2 Vyhledávání infonnací a komunikace na prvním stupni ........................................ .27 
3.4.3 Zpracování a využití infonnací na prvním stupni ................................................... 28 
3.4.4 Vyhledávání infonnací a komunikace na druhém stupni ....................................... .28 
3.4.5 Zpracování a využití infonnací na druhém stupni .................................................. 28 

4. Využívání infonnačnÍch a komunikačních technologií jako kompetence žáka .................... 30 
4.1 Co je to kompetence ........................................................................................................ 30 
4.2 Dovednosti v lCT jako klíčová kompetence .................................................................. 30 
4.3 Vymezení obsahu kompetence k využívání lCT ............................................................. 31 

5. Empirické šetření. ................................................................................................................. 33 
5.1 Téma a rozsah šetření .................................................................................................... 33 
5.2 Výzkumná strategie, role výzkumníka ........................................................................... .33 
5.3 CÍl. ................................................................................................................................... 34 
5.4 Vymezení výzkumného problému ................................................................................... 34 

5.4.1 ŠirŠÍ vymezení problému ......................................................................................... 34 
5.4.2 Model výzkumného pole .......................................................................................... 36 
5.4.3 Zjednodušený model výzkumného pole ................................................................. .36 
5.4.4 Výzkumný problém .................................................................................................. 37 

5.6 Výzkumné hypotézy ........................................................................................................ 37 
5.7 Základní soubor a vzorek ................................................................................................ 37 
5.8 Metody a techniky ........................................................................................................... 38 
5.9 Popis a základní analýza dat. .......................................................................................... 38 

5.9.1 Ovládání počítače ..................................................................................................... 39 
5.9.2 Práce v textovém editoru .......................................................................................... 44 
5.9.3 Práce v tabulkovém editoru ..................................................................................... .47 
5.9.4 Vytváření, úpravy a prezentace obrázků na počítači ............................................... .49 
5.9.5 Používání internetu .................................................................................................. 52 



5.9.5 Praktické rady .......................................................................................................... 55 
5.9.6 Vztah k počítačům a internetu .................................................................................. 58 
5.9.7 Volný čas .................................................................................................................. 61 
5.9.8 Vztahy mezi žáky ..................................................................................................... 62 
5.9.9 Činnost u počítače .................................................................................................... 62 
5.9.10 Zveřejňování inforrnací. ......................................................................................... 67 
5.9.11 Malýtest. ................................................................................................................ 69 
5.9.12 Nebezpečí internetu ................................................................................................ 69 
5.9.13 Nezávislé proměnné ............................................................................................... 71 
5.9.14 Další. ...................................................................................................................... 72 

5.10 Pokročilá analýza dat. ................................................................................................... 73 
5.10.1 Hoši a dívky ........................................................................................................... 73 
5.10.2 Ročníky .................................................................................................................. 77 
5.10.3 Měření počítačové gramotnosti ............................................................................. 78 
5.10.4 Zpět k hypotézám ................................................................................................... 87 

5.11 Závěry empirického šetření.. ......................................................................................... 88 
6. Závěr. .................................................................................................................................... 89 
Seznam použité literatury .......................................................................................................... 90 
Seznam příloh ........................................................................................................................... 93 



Seznam zkratek 

RVPZV 

RVP 

zv 

ŠVP 

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání 

rámcový vzdělávací program 

základní vzdělávání 

školní vzdělávací plán 



1. Úvod 

V této práci se zabývám pojmy kompetence k využívání informačních technologií 

a informační či počítačová gramotnost ve vztahu k žákům základních škol. Téma jsem zvolil 

na základě zkušeností z vlastní učitelské praxe a také proto, že jde o oblast, jíž je věnována 

stále větší pozornost. 

Stále více zdrojů informací ke zvolenému tématu vzniká mimo oblast klasické knižní 

literatury. Zdroje, na které odkazuji, obsahují jak literaturu knižní, tak odborné časopisecké 

zdroje, často v elektronické podobě. Uvádím zdroje zaměřené na informační gramotnost, 

výuku informatiky na základních školách, koncepční dokumenty českého školství a také 

zdroje odkazující na výzkumy počítačové gramotnosti u nás. 

Cílem této práce je obecný nástin informační a počítačové gramotnosti, pohled na to, 

jak se promítá téma informační gramotnosti do Rámcového vzdělávacího programu pro 

základní vzdělávání a empirické šetření počítačové gramotnosti na základní škole. Metodami 

této práce jsou analýza literárních pramenů a analýza vlastních dat sebraných v dotazníkovém 

šetření. 
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2. Počítačová a informační gramotnost 

2.1 Gramotnost 

Pojem gramotnost byl donedávna spojován s dovedností čtení a psaní. Což neznamená 

jen číst a psát ve smyslu zvládnutí základní znakové sady (byť i zde může být propastný 

rozdíl v náročnosti zvládnutí obrázkového písma a zvládnutí abecedy) a dovednosti sestavit 

gramaticky správnou větu, ale též schopnost porozumět obsahu textu, plynule jej číst. 

Gramotnost byla již dávno tím základním, co žák získával při svém základním vzdělání. Byla 

získávána ve školách a dále tříbena v knihovnách, čítárnách či u novinových stánků. Formální 

vzdělávání představovalo pevný základ gramotnosti, na kterém bylo možné dále stavět. 

Nadále samozřejmě platí, že čtení a psaní je základem individuálního vzdělávání, posouvá se 

však význam pojmu gramotnost. Ten se proměňuje různými přívlastky a výrazy jako 

matematická gramotnost, přírodovědná gramotnost či počítačová gramotnost, které jsou 

známy nejen v odborných kruzích. J. Dostál jmenuje i další příklady termínů, které užívají 

pojmu gramotnosti: "dokumentová gramotnost, numerická gramotnost, početní gramotnost, 

jazyková gramotnost, literární gramotnost, informační gramotnost, počítačová gramotnost, 

JeT gramotnost, technologická gramotnost, technická gramotnost, přírodovědná gramotnost, 

matematická gramotnost, geometrická gramotnost, fyzikální gramotnost, hudební gramotnost, 

mediální gramotnost, síťová gramotnost, výtvarná gramotnost, dramatická gramotnost"! . 

Společným jmenovatel těchto termínů je gramotnost, tedy jakási vstupní brána do 

světa literatury, počítačů, přírodních věd apod. Z jakých stavebních prvků se tato vstupní 

brána skládá? Za příklad vezměme původní význam pojmu gramotnost, tedy schopnost čtení 

a psaní. Žák, který se učí čtení a psaní, bývá zpravidla na počátku seznámen se základními 

stavebními prvky jako jsou jednotlivá písmenka, jim odpovídající hlásky, principy čtení 

slabik, slov, vět atd. Jde tedy o určité vědomosti, které jsou nezbytné. Další podstatnou částí 

žákova učení čtení a psaní je získání a postupné zdokonalování dovedností, které jsou 

provázány se získanými vědomostmi. Žák v procesu vzdělávání získá potřebné vědomosti, 

dovednosti a návyky. O dalším rozvoji jeho schopnosti číst a psát pak bude mimo jiné 

rozhodovat jeho motivace číst a psát i mimo vzdělávací proces. Krom vnější motivace 

okolního světa bude rozhodovat i jeho motivace vnitřní, tedy postoje, které si dlouhodobě 

I DOSTÁL, J. Informační a počítačová gramotnost - klíčové pojmy informační výchovy. In In/otech 2007-
moderní informační a komunikační technologie ve vzdělávání. Olomouc: Votobia, 2007. s. 60 - 65. ISBN 978-
80-7220-301-7. 
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utváří. Určitá úroveň dovedností spolu s vědomostmi a hodnotami tvoří základ umožňující 

další činnost v konkrétní oblasti poznání, tedy například v oblasti počítačů či informací. 

2.2 Počítačová a informační gramotnost 

Je poměrně snadné si představit, co znamená počítačová gramotnost, neboť není těžké 

shodnout se na tom, co je to počítač. Jednoduše bychom mohli říci, že počítačová gramotnost 

je schopnost, dovednost či kompetenci k práci s počítačem. 

Jak je to s informační gramotností? Informaci můžeme chápat jako "zprávu, sdělení, 

poučení, podání, údaj "2. Informaci můžeme vnímat z pohledu toho, kdo sděluje, ale důležitá 

je zejména role toho, kdo informaci přijímá. Těžko například považovat za informaci sdělení 

v řeči, kterou příjemce nezná. Předpokladem je srozumitelný komunikační kód. Informace 

musí mít pro příjemce nějaký význam. Za informaci často nemusíme považovat to, co bylo 

vysíláno za účelem informovat, ale i to, co prostě příjemce informace "vyčetl" ve svém okolí, 

rozpoznal, analyzoval a pochopil, aniž by šlo o záměrné sdělení kohokoli dalšího. Informace 

tak může být chápana například jako "podmnožina sdělení, která má význam pro příjemce"3, 

tedy to, co je příjemcem jako informace vnímáno a přijímáno. 

Z tohoto pohledu lze informační gramotnost chápat jako dovednost informace 

přijímat, spíše než informace dávat. Nechci tím zmenšovat význam prezentačních dovedností, 

pouze vidím význam informační gramotnosti posunutý směrem k příjemci informací. 

Jiné pojetí nabízí M. Dombrovská, když cituje definici americké asociace knihoven 

ALA: "Informačně gramotní lidé se naučili, jak se učit. Vědí, jak se učit, protože vědí, jak 

jsou znalosti pořádány, jak je možné informace vyhledat a využít je tak, aby se z nich mohli 

učit i ostatní. Jsou to lidé připravení pro celoživotní vzdělávání, protože mohou vždy najít 

informace potřebné k určitému rozhodnutí či k vyřešení daného úkolu."4 Toto pojetí je 

dostatečně široké, neomezuje se jen na práci s informacemi. 

2 MELEZIVA, E. Diktatura informací. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2004. ISBN 80-
868998-12-1. 
3 JONÁK, Z. Co rozumíme pod pojmem infonnace? In Metodický portál RVP (on-line). 
[cit. 13. 3. 2010]. Dostupné na http://www.rvp.cz. 
4 DOMBROVSKÁ, M. - LANDOVÁ, H. - TICHÁ, L. Infonnační gramotnost teorie 
a praxe v ČR. In Národní knihovna. 2004, č. 1., s. 7 - 18. ISSN 1214-0678 
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Více o počítačové a informační gramotnosti s odkazem na mezinárodní koncepce píši 

ve čtvrté kapitole této práce Využívání informačních a komunikačních technologií jako 

kompetence žáka. 

2.3 Informační a počítačová gramotnost v Česku 

Dle dokumentu Státní informační a komunikační politika e-Česko 2006 začíná 

infonnačnÍ gramotnost schopností analýzy vlastních potřeb, dále pokračuje schopností 

orientovat se a vyhledat informace a její finální součástí je schopnost informace využít. Jde o 

čisté zaměření na stranu příjemce informace: "lnformační gramotností je míněna schopnost 

uvědomit si a formulovat své informační potřeby, orientovat se v informačních zdrojích, 

vyhledat informace prostřednictvím informačních a komunikačních technologií, tyto 

informace vyhodnotit a využít při ,".:ešení konkrétní životní situace či odborného úkolu. "5 

Orientovat se v informačních zdrojích zní dostatečně široce a pružně, aby zahrnulo 

nejrůznější typy informačních zdrojů. Informačním zdrojem může být třeba internet nebo 

kniha, ale také lidé kolem nás. Vyhledávání informací prostřednictvím informačních a 

komunikačních technologií už značí užší vymezení, zpřesňujícím pojmem je zde pojem 

technologie. 

Tento dokument za jednu ze slabých stránek podmínek rozvoje ČR považuje nízkou 

počítačovou gramotnost veřejnosti a nedostatečnou motivaci k využívání moderních 

technologií. Za hrozbu považuje nedostatečné zapojení nových technologií ve školách při 

výuce. Česko nestojí mimo trend zvyšující se počítačové vybavenosti společnosti. To působí 

na zvyšování počítačové gramotnosti, ale pochopitelně stejnou měrou působí i jinde. 

Příspěvek tohoto efektu lze považovat za nezbytnou, nicméně nikoli dostačující, podmínku 

globální ekonomické konkurenceschopnosti pracovní síly. 

Ve výzkumné části této práce se věnuji počítačové gramotnosti žáků základních škol -

Je otázkou, do jaké míry může základní školství přispět k celkovému zlepšení stavu 

počítačové gramotnosti v Česku. Základní školství je předpokladem příštího rozvoje, ale 

k okamžitému efektu na současný stav počítačové gramotnosti příliš přispět nemůže. Jednak 

jde o investici s dlouhodobou návratností, jednak se základní školství věnuje právě té části 

populace, která je na tom v oblasti počítačové gramotnosti poměrně dobře. Na druhou stranu i 

vzdělávání nejmladší generace má svůj vliv na generaci rodičů, tedy efekt generační inverze, 

5 Státní informační a komunikační politika: e-Česko (on-line). [cit. 6. 6. 2010]. 2006, s. 12. 
Dostupné na http://www.esfcr.cz/files/c1anky /1287 /SIKP. pdf. 
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kdy učitelem dospělého se stává dítě. Jak uvádí P. Sak, ve výzkumu české populace starší 

patnácti let Komputerizace společnosti, vzdělávání a životní styl z roku 2005 uvedlo 16 % 

respondentů, že získali počítačovou gramotnost od svých dětí6 • 

Problém zapojení nových technologií ve výuce směřuje spíše ke školám a 

zřizovatelům škol. Je otázkou, zda hrozba naznačovaná výše zmiňovaným dokumentem stále 

platí. Nové technologie jsou do vzdělávání zaváděny průběžně, podmínky se liší na 

jednotlivých školách tak, jako se liší například vybavenost škol pro sportovní náplň výuky a 

podobně. 

Na národní úrovni ČR se kromě dokumentu Státní informační a komunikační politika: 

e-Česko dané problematice věnují předchozí koncepční dokumenty: tzv. Bílá kniha? a 

Koncepce státní informační politiky ve vzdělávání8• V legislativní rovině jde o tzv. školský 

zákon9
• Také již pátým rokem existují a postupně se uvádějí v praxi rámcové vzdělávací 

programy, o nichž pojednávám v následující kapitole. 

6SAK, P. Člověk a vzdělání v informační společnosti. Praha: Portál, 2007, s. 49. ISBN 978-80-7367-230-0 
7 Národní program rozvoje vzdělávání v České republice: Bílá kniha (on-line). [cit. 
20.6.2010]. Praha: 2001, http://www.msmt.cz!files/pdflBilaKniha.pdf. 
8 Koncepce státní informační politiky ve vzdělávání. (usnesení vlády č. 525/1999 z 
31.5.1999, bod lll.3.). [cit. 15.6.2010]. Dostupné na http://www.fi.muni.cz!~smid!sipvevz1.html 
9 Zákon Č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném ajiném vzdělávání (školský 
zákon) [cit. 22. 6. 2010] Dostupné na http://www.msmt.czlFileslPredpisyl/sbI90-04.pdf 
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3. Informační gramotnost v Rámcovém vzdělávacím 

programu pro základní vzdělávání 

Potřeba informační výchovy vyrůstá z neustálého rozvoje informačních technologií a 

také z nerovnoměrného dosažení míry informační gramotnosti u různých skupin obyvatelstva, 

ať už jde o rozdíly mezigenerační, geografické nebo sociálně-ekonomické. Obecným cílem 

informační výchovy je celkové zvyšování informační gramotnosti, v praxi může být zaměřena 

na určitou část společnosti a v jejím rámci na dosažení určitého stupně informační 

gramotnosti, konkrétních dovedností, znalostí, postojů. Příkladem může být cíl pro školit 

všechny pedagogické pracovníky do úrovně Z informační gramotnosti (stanovení určité 

základní požadované úrovně vzdělání pro uvedenou cílovou skupinu) nebo rozpracování 

rámcového vzdělávacího programu v oblasti informatiky pro žáky základních škol (stanovení 

závazného rámce vzdělávání cílové skupiny). 

3.1 RVP ZV obecně 

3.1.1 RVP ZV v systému kurikulárních dokumentů 

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávánílO (RVP ZV) je jedním ze 

základních kurikulárních dokumentů české vzdělávací soustavy. Od roku 2007 jsou na 

základních školách od prvního a šestého ročníku povinně zaváděny školní vzdělávací plány 

(ŠVP) vycházející z RVP ZV, v němž je informační gramotnosti věnována vzdělávací oblast 

Informační a komunikační technologie. Tato oblast je povinnou součástí základního 

vzdělávání prvního i druhého stupně základní školy. 

RVP ZV je vytvořen v souladu s principy uvedenými v tzv. Bílé knize (Národním 

programu rozvoje vzdělávání v ČR) a ve školském zákoně (zákon č. 561/2004 Sb., o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání). Jedná se o 

dvouúrovňovou tvorbu kurikulárních dokumentů - úroveň státní a školní. Státní úroveň je 

tvořena Národním programem vzdělávání a rámcovými vzdělávacími programy (RVP). RVP 

pak na školní úrovni slouží jako rámec pro tvorbu školních vzdělávacích programů (ŠVP), 

JO Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha: Výzkumný ústav pedagogický, 2005. ISBN 80-
87000-02-1. Dostupné na http://www.rvp.cz!soubor/RVPZV_2007-07.pdf. 
Rámcový vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávánÍ. Praha: Výzkumný ústav pedagogický, 2007. ISBN 
978-80-87000-11-3. [cit. 15. 6. 2010] Dostupné na http://www.vuppraha.cz!wp-content/uploadsI2009112/RVPG-
2007-07 jinal.pdf. 
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které si vytváří každá škola zvlášť. Všechny prvky systému kurikulárních dokumentů jsou 

veřejnými dokumenty a jsou z principu přístupné i nepedagogické veřejnosti. V praxi pak 

bývají celé dostupné v tištěné podobě přímo na školách a částečně dostupné i na školních 

webových stránkách (například vzdělávací cíle dané školy a charakteristika jednotlivých 

vzdělávacích oblastí). Pro oblast informační gramotnosti znamená veřejná kontrola spolu 

s otevřeností ŠVP možnost potřebné aktualizace v reakci na měnící se svět technologií. 

3.1.2 Tři základní prvky RVP 

V charakteristice RVP jsou na prvním místě jmenovány klíčové kompetence a jejich 

vazba na praktické zacílení vzdělávání, tj. nabývání vědomostí a dovedností a jejich uplatnění 

v životě. Ve vzdělávání jsou klíčové kompetence vnímány jako propojené ke vzdělávacím 

obsahům. RVP ZV také zdůrazňuje propojenost vzdělávacích obsahů předškolního, 

základního a středního vzdělávání, mj. vyhlašuje svou závaznost "pro všechny středni školy 

při stanovováni požadavků přijimacího řizeni pro vstup do středniho vzděláváni"ll a také 

odkazuje na koncepci celoživotního vzdělávání, což patrně poukazuje na primární 

nasměrování klíčových kompetencí spíše směrem dovnitř vzdělávacího procesu a teprve 

v dalším kroku k mimo školskému uplatnění. Žáci mohou své dovednosti na počítači zúročit 

již na základní škole při tvorbě svých prací, později pak v dalších stupních vzdělávání a 

následně ve svém povolání. 

RVP také stanovují očekávané úrovně vzděláni a spolu s větší autonomií předávají 

školám a jejich pedagogům i příslušný díl odpovědnosti za tvorbu školní úrovně kurikula. 

K pochopení významu RVP ZV pro školy pomáhá vymezení jeho principů: "RVP ZV ... 

vymezuje vše, co je společné a nezbytné v povinném základnim vzděláváni žáků ... specifikuje 

úroveň kličových kompetencí, již by měli žáci dosáhnout na konci základniho vzděláváni; 

vymezuje vzdělávací obsah - očekávané výstupy a učivo "12. RVP tedy autoritativně stanovuje, 

co je společné a nezbytné a čeho by žáci měli dosáhnout. Jednotlivé školy toto nemohou 

libovolně přetvářet, mohou ve svém ŠVP daný základ rozšiřovat, doplňovat či upřesňovat 

klíčové kompetence. 

Průřezová témata jsou do RVP zařazena jako jeho závazná součást. V souvislosti 

s tématem informační gramotnosti je zde zajímavé zejména téma mediální výchovy, kde je 

mimo jiné zmiňován i termín mediální gramotnosti. 

II Rámcový vzdělávací program pro základnl vzdělávánÍ. Praha: Výzkumný ústav pedagogický, 2005, s. 10. 
ISBN 80-87000-02-1. [cit. 15.6.2010] Dostupné na http://www.rvp.cvsouborIRVPZV_2007-07.pdf 
12tamtéž 
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RVP ZV chce také podporovat individualizaci a vnitřní diferenciaci výuky, 

zohledňovat potřeby a možnosti žáků, vytvářet příznivé klima, podporovat motivaci žáků, 

zapojovat rodiče do procesu vzdělávání a v neposlední řadě také rozšiřovat nabídku povinně 

volitelných předmětů, což může představovat výzvu i pro vytváření předmětů zaměřených do 

oblasti informatiky. 

3.1.3 Pojetí a cíle základního vzdělávání 

Pojetí základního vzdělávání je v RVP ZV charakterizováno zvlášť pro 1. a 2. stupeň. 

Z hlediska možností využití informatiky na 1. stupni lze uvažovat o rozšiřování výukových 

metod s cílem motivovat žáky, případně o rozvíjení individuální potřeb či zájmů žáka, což 

může platit i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. V pojetí ZV na 2. stupni lze 

opět zmínit rozvoj zájmů žáka, tendenci k větší náročnosti metod práce, objevuje se zde 

podpora zodpovědnosti žáka za vlastní vzdělávání, využití nových zdrojů a způsobů 

poznávání. To vše se v současnosti celkem přirozeně proHná s rozvojem informační 

gramotnosti žáka. 

V cílech základního vzdělávání uvedených v RVP ZV lze těžko najít konkrétní 

souvislost s tématem informační gramotnosti, snad jen vobecné formulaci v úvodu 

("Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvijet klíčové kompetence a 

poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké 

životu a na praktické jednání. '(13) lze tušit, že znalost oblasti informatiky patří k onomu 

základu všeobecného vzdělání a že s klíčovými kompetencemi žáka úzce souvisí jeho úroveň 

informační gramotnosti. 

3.2 Klíčové kompetence 

Důležitou součástí dokumentu RVP ZV je zavedení a rozpracování takzvaných 

klíčových kompetencí žáka. K pojetí pojmu klíčové kompetence v RVP ZV ve srovnání 

s jinými zdroji se vyjadřuji ve čtvrté kapitole této práce (Týužívání informačních a 

komunikačních technologiíjako kompetence žáka). 

Jejich význam je zaměřen jak na další studium, tak i na pozdější praxi (" ... získané 

klíčové kompetence tvoří neopomenutelný základ žáka pro celoživotní učení, vstup do života a 

13 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha: Výzkumný ústav pedagogický, 2005, s. 12. 
ISBN 80-87000-02-1. [cit. 15.6.2010] Dostupné na http://www.rvp.czlsouborIRVPZV_2007-07.pdf. 
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do pracovního procesu. "14). Zcela zásadní je zde vztah učiva a klíčových kompetencí. Získání 

a praktické využití klíčových kompetencí je chápáno jako vzdělávací cíl a učivo se tak 

dostává do role prostředku, skrze který žáci klíčové kompetence nabývají. Vše, čemu se ve 

škole vyučuje, má směřovat k jejich rozvoji. V oboru informatiky může být po žákovi 

například vyžadováno zvládnutí učiva v podobě znalosti základních komponent počítače či 

dovednost vytvořit jednoduchý graf v tabulkovém editoru, očekávaným výstupem pak to, že 

žák vysvětlí pojmy označující základní části počítače či vytvoří graf ze zadaných dat, avšak 

zvládnutí učiva a dosažení konkrétních očekávaných výstupů dávají smysl jen ve vazbě na 

některou z klíčových kompetencí, například rozvíjí kompetence pracovní, kultivují 

kompetence komunikativní, posilují kompetence k učení a podobně. 

Klíčové kompetence jsou vnímány komplexně, nejde jen o nějaký soubor či výčet 

jednotlivých položek, zdůrazněno je jejich prolínání a šíře využití. Pro etapu základního 

vzdělávání jsou vyjmenovány tyto klíčové kompetence: kompetence k učení, kompetence k 

řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetence 

občanské a kompetence pracovní. Jednotlivé kompetence jsou formulovány ve své ideální 

podobě pro žáka s ukončeným základním vzděláním. Úroveň jejich dosažení je pochopitelně 

individuálně odlišná a na konci základního vzdělávání nemůže být považována za úroveň 

konečnou. Je nesnadné vyčerpávajícím způsobem pojmenovat všechny vazby komplexu 

klíčových kompetencí na oblast informatiky, pokusím se popsat ty, které mohou být zřejmé už 

z rozpracování jednotlivých klíčových kompetencí v dokumentu RVP zv. 

3.2.1 Kompetence k učení 

V oblasti kompetence k učení může být vazbou na dovednosti získané výukou 

informatiky na základní škole formulace o využití vhodných způsobů a metod učenÍ. Využití 

moderních informačních technologií však nemůže být považováno za prvotní cíl při hledání 

vhodné cesty žáka k učenÍ. Každá technika či technologie je efektivní jen tehdy, pokud 

nezapomínáme na správnou strategii, plánování, organizaci a řízenÍ. Samozřejmou součástí 

dovednosti využívat výpočetní techniku k učení je též dovednost nalézt hranici, kdy využití 

techniky přináší vyšší efekt a kdy už je naopak jen samoúčelným lpěním na technice bez 

valného užitku. Strategie či plánování jsou tak nadřazenými pojmy k zařazení a výběru 

informačních technologií do procesu učení. 

14 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávánÍ. Praha: Výzkumný ústav pedagogický, 2005, s. 14. 
ISBN 80-87000-02-1. [cit. 15.6.2010] Dostupné na http://www.rvp.cvsouborIRVPZV ~007-07.pdf. 
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Při vyhledávání a třídění informací ve vztahu ke kompetencím k učení hrají současné 

technologie významnou roli ve dvojím smyslu. Zaprvé usnadňují vyhledávání informací 

(avšak zároveň díky své rozšířenosti a dostupnosti zvyšují závislost na sobě samých a 

částečně též vytlačují ostatní způsoby získávání informací) a zadruhé zvyšují potřebu lepší 

orientace a bezpečných návyků při třídění informací (avšak svým způsobem reagují i na tuto 

vzrůstající potřebu technologickými inovacemi). V každém případě se technologie podílejí na 

vyhledávání a třídění informací a v rukou jejich uživatelů (žáků) zůstává jejich pochopení, 

propojení a systematizace, jejich tvůrčí využití a praktické zhodnocení v procesu učení či 

pozdější praxi. 

Je otázkou, jaký vliv může mít současná vysoká úroveň dostupnosti informací na 

jejich kritické posuzování, porovnávání, samostatné pozorování, experimentování a schopnost 

vyvodit závěr. Vzhledem k široké škále úrovní spolehlivosti různých informačních zdrojů 

nepochybně roste potřeba kritického posuzování a porovnávání, na druhé straně samotná 

dostupnost informací nezvýší schopnost kritického posuzování a porovnávání. V tomto bodě 

spíše přibývá práce učitelům (rodičům), aby žáci drželi krok s vývojem technologií. 

3.2.2 Kompetence k řešení problémů 

V oblasti kompetence k řešení problémů opět na prvním místě stojí rozlišovací a 

rozhodovací schopnost jednotlivce (vnímat, rozpoznat a pochopit problém), dále schopnost 

strategického uvažování a teprve potom zapojení vlastních zkušeností či vyhledání 

potřebných informací. Právě při vyhledávání potřebných informací moderní technologie již 

delší dobu vytlačují tradiční způsoby na poli samostatného vyhledávání, například namísto 

návštěvy knihovny využití možnosti vyhledání knihy online či přímé vyhledání požadované 

informace na internetu. 

Ještě donedávna byl vliv informačních technologií omezen jen na oblast 

individuálního vyhledávání, avšak nové technologie, jako je využití webových sociálních sítí 

či propracovaná technologie tvorby internetové encyklopedie, dnes obsazují i oblast sociální. 

Příkladem může být vyhledání vhodného výrobce či poskytovatele nějaké služby ve vašem 

okolí, kdy jste se dříve spolehli na doporučení vašich známých a nyní kromě této možnosti 

můžete prohledávat webové stránky zaměřené na hodnocení zákazníků a zároveň využít 

propojení dat o jednotlivých firmách s jejich lokalizací na interaktivní mapě. 
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V obou případech vnímám vyhledávání informací jako součást řešení nějakého jiného 

problému. Pokud bychom vyhledávání informací vnímali jako problémovou situaci, pak stojí 

nejen vprostřed ale i na počátku a v závěru řešení problému a pro daný případ můžeme za 

specifickou kompetenci k řešení problému považovat i kompetenci k vyhledání informace. 

3.2.3 Kompetence komunikativní 

Kompetence komunikativní je zřejmě nejvíce provázána s oblastí informatiky. Jedním 

z jejích bodů je vyjádření přímé souvislosti této kompetence a dovednosti využívat informace, 

informační technologie a komunikační prostředky: ,,Na konci základního vzdělávání žák: (..) 

využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou 

komunikaci s okolním světem"15 Je otázkou, jak významnou roli zde hraje vzdělávací soustava 

a zda není spíše podružným faktorem, zatímco tím hlavním je přirozená touha po komunikaci, 

všudypřítomnost komunikačních prostředků a technologií či snaha vyhnout se pocitu 

sociálního vyloučení mladého člověka, oslabení jeho sociálního statusu tím, že moderní 

komunikační technologie nepoužívá. Pokud bychom tento předpoklad přijali, je tu však ještě 

jeden významný motiv vzdělávání a tím je potřeba kultivace a výchovy. Jestliže se 

pohybujeme v oblasti, která se stále vyvíjí a naše žáky do sebe přirozeně vtahuje, je potřeba 

věnovat větší část energie výchově, dobrému nasměrování sil utvářejících se mimo standardní 

proces výuky. Dalším motivem může být péče o ty, kteří nechtíc stojí mimo hlavní proud, 

tedy snaha o vyrovnání jejich šancí zapojit se do společnosti a v budoucnu též uspět v oblasti 

pracovní. 

Další zmínka o informačních a komunikačních prostředcích se vyskytuje v souvislosti 

s porozuměním různým druhům záznamů a přenosu informací16
• Cílem je rozvoj žáka a jeho 

aktivní zapojení do společnosti skrze zvládnutí komunikačních prostředků, mezi něž můžeme 

zařadit jak zařízení k tomuto účelu vytvořená, jako například mobilní telefon, tak zařízení, 

která do sebe komunikační funkce nějak integrují nebo jsou víceúčelová a adaptují se 

využitím vhodné technologie, jako například počítač doplněný vhodnou periferií a softwarem 

umožňujícím komunikaci. 

15 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávánÍ. Praha: Výzkumný ústav pedagogický, 2005, s. 15. 
ISBN 80-87000-02-1. [cit. 15.6.2010] Dostupné na http://www.rvp.cz/souborIRVPZV_2007-07.pdf. 
16 ,,Na konci základního vzdělávání žák: (..) rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně 
užívaných gest, zvuků ajiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a 
tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění" tamtéž (s. 15) 
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Samozřejmou součástí kompetence komunikativní je nejen zvládnutí informačních a 

komunikačních prostředků, ale i jejich využití, tedy účinná komunikace. Dokument RVP ZV 

též v této souvislosti zmiňuje vytváření vztahů s ostatními lidmi, kvalitní spolupráci či 

schopnost výstižného, souvislého a kultivovaného projevu. Všechny tyto body jsou okrajové 

jen z pohledu tématu této práce, v celkovém pohledu na komunikativní kompetenci žáků jsou 

naopak tím stěžejním. 

3.2.4 Kompetence sociální a personální 

V této oblasti lze na první pohled spatřovat jen nepřímé vazby na svět informačních 

technologií a dovedností. Odkaz na efektivní spolupráci s druhými či přijetí role v pracovní 

činnosti ji propojuje s kompetencí pracovní a komunikativní a též s kompetencí k řešení 

problémů a zprostředkovaně se tedy týká i oblasti dovednosti zvládnutí informačních 

technologií. 

Lze však vypátrat i přímou souvislost - opět mohu zmínit dovednost využití sociálních 

sítí. Tato moderní komunikační technologie je v roli jednoho z mnoha prostředků, což může 

z hlediska budování žákovy sociální a personální kompetence vypadat nepodstatně. Sociální 

sítě však nejsou jen jednou z mnoha alternativ navazování a udržování sociálního kontaktu, 

vnáší totiž do oblasti vztahů novou kvalitu (budiž toto slovo vnímáno hodnotově neutrálně, 

nechci říci, že webové sociální sítě jsou lepší než běžné způsoby udržování kontaktu mezi 

lidmi) a poměrně rychle se v současné době šíří a získávají si oblibu mnoha uživatelů 

internetu. Zapojení člověka do společnosti probíhá ve více rovinách a webové sociální sítě 

můžeme vnímat jako další rovinu protínající ty ostatní. 

Za součást kompetence sociální a personální považuji i schopnost vybudovat si síť 

vztahů a kontaktů, ať už jde o volný čas, citové zázemí jedince, oporu ve vzdělávání či 

profesně orientované vztahy. Tuto schopnost lze vztáhnout k termínu sociálního kapitálu, což 

je pojem používaný některými sociology. Zjednodušeně řečeno jde o jakýsi, v současné chvíli 

či v budoucnu využitelný, potenciál vztahů jednotlivce, jeho zapojení do společnosti, které 

zvyšuje šance na úspěch či odvrácení neúspěchu. Tento rozměr sociální a personální 

kompetence jsem v žádné formulaci dokumentu RVP ZV nevypozorova1. Jednotlivé body 

jsou formulovány v duchu vytváření vhodných podmínek týmové spolupráce k dosažení 

společného a společensky hodnotného cíle. Jen v posledním bodě jsou náznaky zaměření této 
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kompetence k prospěchu jednotlivce, je zde nastíněna sebereflexe rozvoJe člověka, jeho 

sebeuspokojení a sebeúcta. 17 

3.2.5 Kompetence občanské 

Formulace občanských kompetencí vyznívá ve smyslu zodpovědnosti a respektu 

k hodnotám společnosti, jmenována je oblast tradic, kulturního a historického dědictví. 

Pojítko na oblast informatiky lze vidět ve vztahu k posilování právního vědomí ve sféře 

autorských práv. Rychlý rozvoj informačních technologií v tomto směru tlačí na legislativu, 

klade otázky k současné etice a nepochybně se musí též odrazit ve vzdělávání. Vzhledem 

k jisté společenské toleranci porušování autorských práv, nelze očekávat, že školství v tomto 

směru dokáže zjednat všeobecnou nápravu věcí lidských. Přesto i pouhá formální deklarace 

hodnot společnosti může být pomocným měřítkem vývoje na cestě k nápravě. 

3.2.6 Kompetence pracovní 

V prvním bodě pracovních kompetencí JSou zmíněny bezpečnost a dodržování 

pravidel. Tyto obecné požadavky nalezneme i při hledání toho, co znamená dovednost 

používání informačních technologií. Na konkrétní příkladu práce s osobním počítačem 

můžeme vysledovat základní bezpečnostní požadavky při práci s počítačem jakožto 

elektrospotřebičem, dále pak zásady práce se základním softwarovým vybavením, práce 

s daty, jejich ukládání, zálohování a zabezpečení a v neposlední řadě též návyky a používání 

technologií z hledisky ochrany soukromí. Nejde však jen o ochranu zdraví a soukromí 

uživatele či ostatních lidí nebo funkčnost používaného zařízenÍ. Dokument RVP ZP 

nezapomíná ani na ochranu kulturních hodnot či ochranu životního prostředí. 

Kromě tématu bezpečnosti je za součást pracovních kompetencí považováno využití 

znalostí a zkušeností pro budoucnost, tedy v dalším vzdělávání a profesi, případně podnikání. 

3.3 Vzdělávací oblasti 

RVP ZV vyčleňuje devět vzdělávací oblastí, které jsou dále tvořeny jedním či více 

vzdělávacími obory. V oblasti informatiky najdeme vzdělávací oblast Informační a 

komunikační technologie s jediným a stejnojmenným oborem. Jisté souvislosti lze spatřovat i 

17 ,,Na konci základního vzdělávání žák: ( .. ) vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho 
sebedůvěru a samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a 
sebeúcty" Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávánÍ. Praha: Výzkumný ústav pedagogický, 2005, 
s. 16. ISBN 80-87000-02-1. [cit. 15.6.2010] Dostupné na http://www.rvp.czlsouborIRVPZV_2007-07.pdf. 
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v ostatních oblastech. Pojítkem s oblastí Jazyk a jazyková komunikace je úzký vztah mezi 

infonnací a komunikací, oblast Matematika a její aplikace odkazuje k pojmu výpočetní 

techniky. Potřeba výchovy žáka jakožto uživatele infonnačních technologií nás spojuje 

s výchovně zaměřenými oblastmi jako Člověk a zdraví nebo Umění a kultura. Dále se 

zaměřím na klíčovou oblast lnfonnační a komunikační technologie. 

3.3.1 Charakteristika vzdělávací oblasti Informační a komunikační 

technologie 

V charakteristice vzdělávací oblasti lnfonnační a komunikační technologie používá 

dokument RVP ZV tennínu informační gramotnost, který vztahuje jak přímo k počítačům a 

infonnačním technologiím, tak k obecné schopnosti práce s infonnacemi a jejich využití. 18 

Vzdělávací oblast je součástí obou stupňů základního vzdělávání, což je zdůvodněno 

potřebností získat základní dovednosti k ovládání výpočetní techniky a jako nejpodstatnější 

argument je uvedeno uplatnění na trhu práce, s nímž souvisí rozvoj profesní a zájmové 

činnosti. 

Za jádro dovednosti ovládání výpočetní techniky dokument považuje vyhledávání 

infonnací pomocí internetu, jiná digitální média jsou zmíněna jen obecně. Internet je vskutku 

nejrychlejším široce dostupným zdrojem infonnací. lnfonnace na internetu nedostupné či 

obtížně dostupné jsou zpravidla nedostupné z důvodu, který je činí nedostupnými či obtížně 

dostupnými i mimo internet. Snadný přístup ještě neznamená okamžité nalezení nejkvalitnější 

a pravdivé infonnace, avšak i v tomto směru se technologie zdokonalují nebo spíše reagují na 

potřebu získání kvality (online encyklopedie, vtažení uživatelů do procesu hodnocení kvality 

infonnace). 

Výhoda možnosti rychlého vyhledání infonnací je autory dokumentu spatřována 

v odlehčení paměti, oslabení nutnosti paměťového učení a současné možnosti využití většího 

množství infonnací. Je otázkou, zda paměťové učení tu dosud bylo z valné části jen proto, že 

jsme tytéž infonnace potřebovali rychle najít ve své paměti. Pokud ano, pak se nutnost 

paměťového učení skutečně oslabila do té míry, nakolik jeho smyslem bylo jen ukládání 

prakticky použitelných (ne však vždy použitých) infonnací. Pokud ne, pak se ono ,,žádoucí 

18 "Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňzije všem žákům dosáhnout základní úrovně 
iJiformační gramotnosti - získat elementární dovednosti v ovládání V}'Početní techniky a moderních biformačních 
technologií, orientovat se ve světě informací, tvořivě pracovat s i1iformacemi a využívat je při dalším vzdělávání 
i v praktickém životě." Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha: Výzkumný ústav 
pedagogický, 2005, s. 34. ISBN 80-87000-02-1. [cit. 15.6.2010] Dostupné na 
http://www.rvp.czlsouborIRVPZV_2007-07.pdf. 
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odlehčení paměti "19 nekoná. Jde tedy o poměr informací (poznatků) pro paměťové učení 

nahraditelných a nenahraditelných. Některé informace do kategorie nahraditelných nepatří už 

svou povahou. 

Zcela mimo kategorii nahraditelných jsou informace kulturní povahy, které mají 

zajistit soudržnost společnosti v daném čase, geografickém a sociálním prostoru či v průběhu 

času (předávaná tradice). Tuto kategorii bychom mohli rozšířit na obecnější kategorii všech 

informací, které jsme se dosud memorovali z důvodů jiných než ryze praktických. Pokud 

takové mimo-praktické důvody byly, přetrvají pravděpodobně i nadále. 

Pak je tu oblast informací memorovaných z důvodů praktických. Zde jsou 

nenahraditelné znalosti jakkoli související s bezpečností, ať už mluvíme o bezpečnosti 

daného jedince či jeho okolí. Nahraditelné též nejsou informace související s klíčovými 

dovednostmi, základní strukturou daného oboru a základní strukturou jazyka - nedokážu 

vyhledávat informace, pokud neumím to či ono správně pojmenovat či zařadit. 

A poslední kategorie je patrně nejobsáhlejší a teoreticky zasahuje téměř vše zbývající: 

nahraditelné nejsou informace, které budu potřebovat v čase kratším než mi dovolí použití 

v danou chvíli dostupné technologie. Oblast odpovídající této kategorii nelze dopředu přesně 

stanovit, lze jen předpokládat, že s rozvojem informačních technologií a jejich dostupností se 

tato oblast ztenčí a její nenahraditelnost se zmenší. Hrobem této kategorie by byla v mnoha 

ohledech dokonalá informační technologie budoucnosti, která by s minimálním hardwarovým 

vybavením, pokud možno v běžné komunikaci nepostřehnutelným, se dokázala okamžitě 

spustit a během vteřiny "přečíst" myšlenku člověka, vydedukovat vhodné zadání, vyhledat a 

vytřídit informaci a opět ji bez dalších rušivých momentů dopravit do vědomí člověka. 

Taková technologie by v běžném komunikaci mezi lidmi dokázala do značné míry nahradit 

některé dosud potřebné dílčí znalosti. Avšak dosud dostupné technologie vyžadují minimálně 

čas na zadání dotazu uživatelem a vyhodnocení získaných informací, v horším případě je větší 

časová prodleva způsobena například nutností dostavit se k počítači a zapnout jej, což může 

trvat několikanásobně déle než samotný přenos digitální informace na vzdálenost tisíců 

kilometru. 

Do předchozích kategorií tedy nezapadá taková informace, která byla dosud 

memorována z praktických důvodů a u níž je garantováno, že ji lze získat pomocí informační 

19 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha: Výzkumný ústav pedagogický, 2005, s. 34. 

ISBN 80-87000-02-1. [cit. 15.6.2010] Dostupné na http://www.rvp.czlsouborIRVPZV_2007-07.pdf. 
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technologie v určitém časovém horizontu. Taková informace je v paměti člověka snáze 

nahraditelná, avšak vzhledem k výše uvedeným argumentům nepůjde zřejmě o radikální ústup 

vzdělávací soustavy od využití paměťového učení. Dostupné infonnační technologie zcela 

nenahradí paměťové učení, mohou však významně přispět k hledání jeho hranic a významu. 

Využití internetu je v RVP ZV též vnímáno jako doplněk učebních pomůcek a textů. 

V tomto smyslu internet jakožto univerzální a zrychlující se informační médium vytlačuje jiné 

způsoby přenosu digitálních multimediálních dokumentů. 

Dále dokument poukazuje na obecnější rovinu využití dovedností na poli informačních 

a komunikačních technologií. Jde o možnost využití výukového softwaru v kterékoli 

vzdělávací oblasti základního vzdělávání. 

3.3.2 Cílové zaměření vzdělávací oblasti 

Oblast Informační a komunikační technologie, stejně jako ostatní vzdělávací oblasti 

RVP, směřuje ke společnému cíli, jímž je dosažení klíčových kompetencí žáka. K tomu 

formuluje dílčí cíle dané vzdělávací oblasti. 

Na prvním místě hovoří o úloze informací, jde tedy o smysl či účelnost použití 

informací a informačních činností. Zároveň má být žák veden k využívání moderních 

technologií, vychází se tedy patrně z obecně sdíleného předpokladu pozitivního přínosu či 

dokonce nezbytnosti informačních a komunikačních technologií pro život člověka. 

Na to navazuje požadavek na porozumění toku informací.2°Tok informací zahrnuje 

jejich tvorbu a zpracování, uchovávání, přenos či jejich vyhledání a použití. Tento cíl směřuje 

k obecné dovednosti správného nakládání s informacemi. Porozumění toku informací Je 

základem efektivity, bezpečnosti i smysluplného využití informačních technologií. 

Zcela nezbytnou a zřejmou dovedností žáka je schopnost formulovat svůj požadaveFl. 

Jisté pochybnosti může vzbudit požadavek na využití algoritmického myšlení žáka při práci 

s počítačem. Tvorba algoritmů přímo odkazuje k programování, což může vypadat jako 

přehnaný požadavek oblasti, která stanovuje to, co je na základním vzdělání podstatné. 

Nicméně algoritmické myšlení nemusíme vztahovat jen na samotné algoritmy sloužící 

k tvorbě počítačových programů, jde též o poměrně banální úlohy, kdy klíčem k řešení je 

20 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha: Výzkumný ústav pedagogický, 2005, s. 34. 
ISBN 80-87000-02-1. [cit. 15.6.2010] Dostupné na http://www.rvp.czlsouborIRVPZV_2007-07.pdf. 
21 tamtéž 
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stanovení správného postupu, seřazení dílčích kroků, například v jakém pořadí stisknu určité 

klávesy, abych zkopíroval označený text. Úroveň náročnosti algoritmicky zaměřených úloh 

musí odpovídat dané věkové kategorii. 

Porovnávání informací z různých zdrojů značně přesahuje oblast výpočetní techniky. 

Tento dílčí cíl spojuje oblast informačních technologií se světem médií a je jedním ze 

základních pilířů mediální výchovy. Proti dosažení tohoto cíle, který bychom také mohli 

popsat jako kritický přístup k informačním zdrojům, návykovost rychlého a téměř 

bezpracného řešení v podobě jednoduchého a intuitivního použití internetového vyhledávače. 

Vést žáky k využívání výpočetní techniky zní stále slaběji tím, jak roste 

všudypřítomnost počítačů a základní obeznámenost mladších generací s jejich používáním. 

Stále více platí, že je třeba vést žáky ke "správnému" používání, motivovat k využití 

výukového softwaru, zapojení výpočetní techniky do žákovy práce na jednotlivých úkolech i 

do jeho celkového vzdělávání. Je zcela namístě, že v tomto bodě dokument RVP ZV zmiňuje 

efektivnost učební činnosti a racionalizaci organizace práce.22 Pro úplnost bychom ještě mohli 

dodat smysluplnost a účelnost použití počítače. Jde zkrátka o to, že výpočetní technika se již 

dlouho sama podbízí každé další generaci svými inovacemi na poli zábavy a chceme-li ji 

využít pro potřeby vzdělávání, není potřeba tolik žáky přitáhnout, jako spíše správně 

nasměrovat, dát příležitost poznat svět počítačů i z jiné strany než z pohledu zábavy. 

Požadavek na tvořivé využití počítačů a jejich programového vybavení lze vnímat 

zejména v souvislosti s motivací žáků, jejich chutí k novátorství a sebeprezentaci. V tomto 

bodě zřejmě uspějí učitelé, kteří ponechávají žákům dostatečný prostor pro vnitřní motivaci, 

případně s ní dokáží vhodně nakládat. 

Poněkud okrajově působí požadavek vést žáka k pochopení funkce výpočetní techniky 

jako prostředku simulace a modelování přírodních i sociálních jevů a procesů. 23 Toto se týká 

velmi významného účelu využití výpočetní techniky, její nasměrování do oblasti vědy, což 

může být pro některé žáky cestou jejich budoucího profesního života, nicméně pro většinu 

žáků základních škol půjde skutečně jen o obecný vhled do této oblasti využití výpočetní 

techniky. 

22 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha: Výzkumný ústav pedagogický, 2005, s. 34. 
ISBN 80-87000-02-1. [cit. 15.6.2010] Dostupné na http://www.rvp.czlsouborIRVPZV_2007-07.pdf. 
23 tamtéž 
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Naopak velmi širokou a v podstatě celospolečenskou působnost má další cíl, kterým je 

respektování duševních práv. Vzdělávání by se určitě nemělo vzdát etického apelu a podpory 

toho, co je správné, nicméně je třeba přiznat poněkud omezenou roli školské soustavy na 

tomto poli, jde jen o příspěvek k celkové společenské atmosféře, o díl odpovědnosti. 

Podobného vyznění je bod týkající se zodpovědného přístupu k nevhodnému obsahu. 

Vedle celospolečenského pohledu, kdy určité obsahy internetu a jiných médií lze považovat 

za obecně nevhodné, zde více vystupuje rozměr bezpečnosti konkrétního žáka, vliv na jeho 

psychiku a vývoj. Roli zde hraje mentální věk dítěte, zkušenosti, výchova, povahové 

vlastnosti, komunikace s rodiči, učiteli a podobně. Potřebná je dovednost vyhnout se 

nevhodnému obsahu, případně jej opustit. 

Poslední a neopominutelnou zásadou vyjmenovanou mezi cíli, ke kterým má být žák 

veden, je šetrnost při práci s výpočetní technikou. Můžeme zde najít souvislost s obecnými 

zásadami práce s elektrickým zařízením, respekt k vytvořeným materiálním hodnotám, 

dopady častého zapojení elektrických zařízení na spotřebu elektrické energie a využívání 

energetických zdrojů nebo opět souvislost s vlastní bezpečností uživatele, šetrnost k jeho 

vlastnímu zdraví, tj. vhodné zdravotní návyky při práci s počítačem a jinými médii, vědomí 

rizik spojených s touto činností. 

3.4. Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Informační a 
komunikační technologie 

Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Informační a komunikační technologie je 

rozdělen jen na dvě části, tedy na první a druhý stupeň základní školy. Očekávané výstupy a 

učivo oboru Informační a komunikační technologie jsou rozčleněny do tří částí na prvním 

stupni a do dvou částí na druhé stupni. Na prvním stupni jsou formulovány společně pro první 

i druhé období (u některých jiných vzdělávacích oborů jsou očekávané výstupy formulovány 

zvlášť pro obě období). Část nazvaná Základy práce s počítačem se vyskytuje jen u prvního 

stupně, další dvě části (Výhledávání informací a komunikace, Zpracování a využití informacl) 

lze nalézt u obou stupňů, liší se úrovní náročnosti učiva a očekávaných výstupů. Očekávané 

výstupy a učivo by měli odpovídat danému stupni základní školy. Je otázkou, zda a kde lze 

nalézt přímé vazby mezi učivem a naplňováním očekávaných výstupů. V následujících 

odstavcích se chci na možné vazby podívat u jednotlivých sekcí obsahu vzdělávacího oboru. 
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3.4.1 Základy práce s počítačem na prvním stupni 

Pro první i druhé období jsou formulovány tyto tři očekávané výstupy: "žák využívá 

základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie; respektuje pravidla 

bezpečné práce s hardware i software a postupuje poučeně v případě jejich závady; chrání 

data před poškozením, ztrátou a zneužitím". 24 

Tato část už svým názvem patří na samotný začátek, tedy na první stupeň ZŠ, zároveň 

i očekávané výstupy jsou v souladu s tím, co bychom mohli a měli očekávat od žáků prvního 

stupně. Avšak učivo, které RVP ZV do této části zařazuje, může být v některých bodech na 

prvním stupni ZŠ probíráno jen při značném zjednodušení a přiblížení věku žáků. 

Plnění prvního očekávaného výstupu zaměřeného na základní využití počítače 

v oblasti učiva nejvíce souvisí s popisem počítače a jeho periferií, pochopením jeho struktury 

a funkcí. Samotné porozumění funkcím počítače a popis toho, jak vypadá "uvnitř" a co vše 

lze k němu "připojit", může být ještě velmi vzdáleno od schopnosti počítač standardně 

používat, nicméně toto porozumění může ke schopnosti používat počítač významně přispět, 

může mít například psychologicky pozitivní efekt v překonávání bariér ve vztahu k užití 

počítače, může rozšířit obzory žáka ve využití médií, může vyjasnit, co je a co není bezpečné 

používání počítače. S prvním očekávaným výstupem též úzce souvisí učivo zaměřené na 

využití multimédií. 

Asi jen okrajově může k očekávanému výstupu přispět učivo zaměřené na operační 

systémy. Výklad základních pojmů jako informace či informační zdroje lze přizpůsobit věku 

žáka, nicméně pokud je toto zařazeno na první stupeň základní školy, měli by se žáci s pojmy 

setkávat zejména prakticky. U abstraktních pojmů či na chápání náročných výrazů, jako je 

informace či operační systém, lze vždy říci, že je učitel dokáže přiblížit i žákům čtvrté či páté 

třídy základní školy, nicméně jejich zařazení do vzdělávacího obsahu daného oboru na prvním 

stupni působí poněkud náročně. 

Více prakticky lze vnímat požadavek na seznámení žáků s vybranými formáty 

souborů. Zcela do sféry praxe pak míří zaměření učiva na údržbu počítače, základní postupy 

při řešení nejběžnějších problémů či zásady bezpečnosti. 

24 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha: Výzkumný ústav pedagogický, 2005, s. 35. 
ISBN 80-87000-02-1. [cit. 15.6.2010] Dostupné na http://www.rvp.cz!souborIRVPZV_2007-07.pdf. 

26 



Očekávané výstupy této části vzdělávacího oboru Informační a komunikační 

technologie nejvíce směřují do oblasti kompetencí pracovních. 

3.4.2 Vyhledávání informací a komunikace na prvním stupni 

Pro první i druhé období jsou formulovány tyto tři očekávané výstupy: "žák při 

vyhledávání informací na internetu používá jednoduché a vhodné cesty; vyhledává informace 

na portálech, v knihovnách a databázích; komunikuje pomocí internetu či jiných běžných 

komunikačních zařízení". 25 

Učivo a očekávané výstupy v této části spolu úzce souvisí. Žák by měl být obeznámen 

s tím, jak se informace vyhledávají, měl by k vyhledávání umět použít internet a vhodným 

způsobem zformulovat svůj požadavek. 

Mezi základní způsoby komunikace podle dokumentu RVP ZV z roku 2007 patří e

mail, chat a telefonování, což nemusíme brát jako trvale platné, neboť tyto způsoby jsou 

uvedeny v závorce jako příklady, nicméně je třeba sledovat aktuální vývojové komunikační 

trendy a všimnout si, že čím dál větší díl komunikace si pro sebe ukrajují sociální sítě, které 

nahrazují či do sebe integrují výše zmíněné způsoby. 

Za ocenění stojí bod týkající se toku informací, u něhož je použit přívlastek 

společenský. Je pravda, že informační tok by bez této drobné poznámky mohl být vnímán i 

čistě technicky, tedy jen jako přenos dat. Byť jsou data generována skrze algoritmy 

výpočetních systémů a vše si lze nakonec zjednodušit na pouhopouhé sčítání a odečítání 

jedniček a nul ve dvojkové soustavě, na konci i na začátku a v různých formách i do průběhu 

informačního toku vstupuje jednotlivý člověk či lidská společnost. 

Očekávané výstupy této části vzdělávacího oboru Informační a komunikační 

technologie jsou silně spjaty s většinou klíčových kompetencí. Směřují jak do oblasti 

kompetencí pracovních, kompetencí k řešení problémů, kompetencí k učení, tak i do oblasti 

kompetencí komunikativních a v souvislosti s rozvojem a využíváním sociálních sítí též do 

oblasti kompetencí sociálních a personálních. 

25 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha: Výzkumný ústav pedagogický, 2005, s. 35. 
ISBN 80-87000-02-1. [cit. 15.6.2010] Dostupné na http://www.rvp.czJsouborIRVPZV_2007-07.pdf. 

27 



3.4.3 Zpracování a využití informací na prvním stupni 

Pro první i druhé období je formulován jeden očekávaný výstup: ,,žák pracuje s textem 

a obrázkem v textovém a grafickém editoru". 26 Tomu odpovídá učivo zaměřené na zvládnutí 

základních funkcí textového i grafického editoru. 

Očekávané výstupy této části vzdělávacího oboru Informační a komunikační 

technologie jsou zaměřeny prakticky, na zvládnutí základních pracovních nástrojů uživatele 

počítače a směřují do oblasti kompetencí pracovních. 

3.4.4 Vyhledávání informací a komunikace na druhém stupni 

Pro druhostupňové žactvo je formulován jeden očekávaný výstup: ,,žák ověřuje 

věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a vzájemnou 

návaznost". 27 

Tento očekávaný výstup je o úroveň výše než očekávané výstupy prvostupňové, 

jejichž dosažení předpokládá. Ověřování věrohodnosti informací vyžaduje notnou dávku 

zkušenosti a lze si představit, že úroveň dosažení tohoto výstupu bude značně kolísat u 

jednotlivých žáků. Mimo jiné se zde nutně musí projevit i charakterové vlastnosti jednotlivce, 

jako je poctivý a trpělivý přístup k hledání informací. Ověřování informací v praxi by asi 

nejvíce lidí přiřadilo novinářskému povolání. V žurnalistice patří tato dovednost k základům 

profesionality a těžko bychom mohli předpokládat, že schopnost ověřovat informace bude u 

žáka opouštějícího základní školu na této profesionální úrovni, spíše bude jen dobrým 

základem pro další studium a pozdější praxi. 

Tento očekávaný výstup bychom mohli na stejné úrovni formulovat i u středoškoláků. 

Schopnost ověřovat věrohodnost informací můžeme považovat za jeden z indikátoru 

kompetencí pracovních a kompetencí k učenÍ. 

3.4.5 Zpracování a využití informací na druhém stupni 

Pro žáky druhého stupně je formulováno těchto pět očekávaných výstupů: "žák ovládá 

práci s textovými a grafickými editory i tabulkovými editory a využívá vhodných aplikací; 

uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s textem a obrazem; pracuje s 

26 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha: Výzkumný ústav pedagogický, 2005, s. 35. 
ISBN 80-87000-02-1. [cit. 15.6.2010] Dostupné na http://www.rvp.cvsouborIRVPZV_2007-07.pdf. 
27 tamtéž, s. 36 
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informacemi v souladu se zákony o duševním vlastnictví; používá informace z různých 

informačních zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji; zpracuje a prezentuje na 

uživatelské úrovni informace v textové, grafické a multimediální formě". 28 

K textovému a grafickému editoru z prvního stupně zde přibývá ještě editor tabulkový 

a samozřejmě předpokládejme, že vše jmenované zvládneme na vyšší uživatelské úrovni než 

na prvním stupni. 

Učivo v oblasti počítačové grafiky vyjmenovává rastrové a vektorové programy, což je 

samozřejmě učivo, které lze v jednoduchosti žákům načrtnout, případně nechat prakticky 

vyzkoušet, nicméně jako stěžejní berme pojem počítačové grafiky a rastrové a vektorové 

programy jako její specifické podoblasti. 

Velmi praktickou součástí učiva JSou prezentace informací. Docílení prezentace 

informací lze dosáhnout skrze software k tomu účelu vytvořený, je též možné využít výše 

jmenované editory. S prezentací úzce souvisí jeden z očekávaných výstupů, tedy základní 

estetická a typografická pravidla. Tady se uplatní role učitele, který při tvorbě dokumentů na 

počítači na jedné straně podporuje kreativitu žáků a na druhé straně vede žáka k určitému 

standardu a dodržování určitých konvencí v oblasti typografie a estetiky. 

S jedním z očekávaných výstupů přímo souvisí učivo zaměřené na copyright a etiku. 

Očekávaný výstup zacílený na používání informačních zdrojů a vyhodnocování vztahů mezi 

informacemi rezonuje s očekávaným výstupem v části předchozí (Vyhledávání informací a 

komunikace na druhém stupni). 

Tato část vzdělávacího obsahu se nejvíce odráží v kompetencích pracovních, v 

kompetencích k učení a v občanských kompetencích. 

28 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávánÍ. Praha: Výzkumný ústav pedagogický, 2005, s. 36. 
ISBN 80-87000-02-1. [cit. 15.6.2010] Dostupné na http://www.rvp.czJsouborIRVPZV_2007-07.pdf. 
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4. Využívání informačních a komunikačních technologií 

jako kompetence žáka 

4.1 Co je to kompetence 

Pojem kompetence můžeme chápat dle francouzského pedagoga P. Pen-enouda, jak 

uvádí J. Skalková29
, jako schopnost účinně jednat v určitém typu situací, schopnost založenou 

na znalostech, která se však neomezuje jen na ně. Tento pojem bývá doplňován přívlastkem 

klíčová, což znamená základní, tedy nezbytná pro každého člověka a celou společnost. 

Klíčová kompetence musí lidem umožnit, aby se prostřednictvím aktualizací svých znalostí a 

dovedností dokázali udržet v proudu měnícího se světa. 

4.2 Dovednosti v ICT jako klíčová kompetence 

Dle RVP ZV jsou klíčové kompetence souhrnem vědomostí, dovedností, schopností, 

postojů a hodnot, důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti30• 

Pojem kompetencí i klíčových kompetencí dosud není jednoznačně vymezen, 

postupně se vyvíjí. Příkladem může být rozdílné vymezení klíčových kompetencí odbornou 

pracovní komisí Evropské rady a vymezení, které používá náš RVP zv. Odborná pracovní 

komise Evropské rady zařadila mezi osm klíčových kompetencí též informační a 

komunikační technologie (spolu s komunikací v mateřském jazyce; komunikací v cizích 

jazycích; matematickou gramotností a kompetencí v oblasti matematiky; přírodních a 

technických věd; podnikavostí; interpersonální a občanskou kompetencí; osvojením 

schopnosti učit se; všeobecným kulturním rozhledem, jak uvádí J. Skalková3!). Oproti tornu 

RVP zv informační a komunikační technologie zařazuje mezi vzdělávací oblasti (viz 

předchozí kapitola této práce Informační gramotnost v Rámcovém vzdělávacím programu pro 

základní vzdělávám). 

Domnívám se, že zvládnutí informačních a komunikačních dovedností je klíčovou 

kompetencí pro život v soudobé informační společnosti. Podobně navrhuje tzv. kompetence 

29 SKALKOVÁ, 1. Kategorie vzdělání a pojetí vzdělávání v soudobé učící se informační společnosti In SAK, P. 
Člověk a vzdělání v informační společnosti. Praha: Portál, 2007, s. 100. ISBN 978-80-7367-230-0. 

30 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha: Výzkumný ústav pedagogický, 2005, s. 14. 
ISBN 80-87000-02-1. [cit. 15.6.2010] Dostupné na http://www.rvp.cz!souborIRVPZV_2007-07.pdf. 

3! SKALKOVÁ, J. Kategorie vzdělání a pojetí vzdělávání v soudobé učící se informační společnosti In SAK, P. 
Člověk a vzdělání v informační společnosti. Praha: Portál, 2007, s. 101. ISBN 978-80-7367-230-0. 
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pro 21. století závěrečná zpráva z konference 21st Century Literacy, jak uvádí M. 

Dombrovská32
• Tyto kompetence zahrnují technologickou gramotnost, informační gramotnost, 

mediální kreativitu a sociální dovednost a zodpovědnost. 

Obsah konkrétních (klíčových) kompetencí se liší v různých společnostech, mění se 

s vývojem dané společnosti. 

4.3 Vymezení obsahu kompetence k využívání leT 

Další otázku tvoří vymezení konkrétního obsahu kompetence k využívání 

informačních a komunikačních technologií, její propojení s informační a počítačovou 

gramotností. 

Nejprve se podívejme na pojetí této kompetence z pohledu 9 modulů informační 

gramotnosti podle UNESCO, jež uvádí P. RoubaJ33. Těmi jsou: 1. Základní koncepty leT; 2. 

Základy používání počítače a správy souborů; 3. Zpracování textových dokumentů; 4. Práce 

s tabulkovým kalkulátorem; 5. Práce s databázemi; 6. Tvorba elektronických dokumentů a 

prezentací; 7. Informace a komunikace; 8. Společenské a etické souvislosti; 9. Svět práce a 

leT 

Dalším pohledem na pojetí kompetence k využívání informačních a komunikačních 

technologií je model 7 základních modulů ECDL (European Computer Driving Licence34): 

Modul 1 Základní pojmy informačních a komunikačních technologií (leT); Modul 2 

Používání počítače a správa souborů; Modul 3 Zpracování textu; Modul 4 Tabulkový 

procesor; Modul 5 Použití databází; Modul 6 Prezentace; Modul 7 Práce s internetem a 

komunikace. 

První model vymezující informační gramotnost je širší a v prvních sedmi modulech se 

shoduje s modelem druhým, který vymezuje gramotnost počítačovou. Z pohledu těchto dvou 

modelů je tedy počítačová gramotnost podmnožinou gramotnosti informační a jejich rozdílem 

jsou dvě oblasti: etické a společenské souvislosti ICT a propojení se světem práce. 

32 DOMBROVSKÁ, M. - LANDOVÁ, H. - TICHÁ, L. Informační gramotnost - teorie 
a praxe v ČR. In Národní knihovna. 2004. č. 1. s. 7 -18. ISSN 1214-0678 
33 ROUBAL, P. Počítač pro učitele. Brno: Computer Press, 2009, s. 18. ISBN 978-80-251-2226-6. 
34 ECDL /ICDL - Sylabus 5. O. [cit. 26. 6. 2010] Dostupné na http://www.ecdl.cz/data/Sylabus_5_CZ.pdf 
European Computer Driving Licence lze přeložit jako Evropský počítačový řidičský pnlkaz 
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Další možný pohled poskytují různé průzkumy počítačové gramotnosti. J. Peterka35 

cituje 6 oblastí výzkumu české počítačové gramotnosti36 z roku 2005: 1. pojmy z IT, 

2. ovládání počítače, 3. práce s textovým editorem, 4. práce s tabulkovým kalkulátorem, 

5. práce s grafikou, 6. práce s Internetem. Oproti pojetí ECDL zde chybí oblast využití 

databází. 

Zaměření této práce vyžaduje další zúžení obsahu kompetence k využívání 

informačních a komunikačních technologií tak, aby odpovídalo schopnostem a potřebám žáků 

ZŠ. Pro potřeby svého empirického šetření vnímám jako nejlépe prakticky využitelné tyto 

oblasti: ovládání počítače, práce s textovým a tabulkovým editorem, práce s počítačovou 

grafikou a práce s internetem. 

35 PETERKA, J. Velký průzkum malé gramotnosti (on-line). [cit. 19.4.2009] Dostupné na 
http://www.Iupa.czlcIanky/velky-pruzkum-male-gramotnosti 
36 MINISTERSTO INFORMATIKY a STEM/MARK Výzkum informační a počítačové gramotnosti občanů ČR 
(on-line). [cit. 27.6.2010] Dostupné na 
http://aplikace.mvcr.czlarchiv2008/micr/images/dokumenty/prezentace _ vyzkumig.ppt 
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5. Empirické šetření 

5.1 Téma a rozsah šetření 

Tématem tohoto empirického šetření Je informační gramotnost žáků druhého 

stupně ZŠ. 

Empirické šetření, které prezentuji v této kapitole, jsem v nevelkém rozsahu provedl 

vlastními silami. Interpretace získaných dat mi umožnila podívat se blíže na problematiku 

informační gramotnosti. Na základě teoretických poznatků a praktických zkušeností formuluji 

závěry, které však neaspirují na poznatky obecně platné. Pokud v následující textu používám 

termín výzkum, nelze jej brát v pravém slova smyslu, jde spíše jen o drobnou empirickou 

sondu. 

5.2 Výzkumná strategie, role výzkumníka 

Tento výzkum je typu ex post facto, není experimentální. Pozorování jednotlivých 

proměnných je činěno retrospektivně, role badatele je zde pasivní. Celkový rozsah mého 

empirického šetření se přibližuje rozměrům předvýzkumu, který by byl nedílnou součástí 

většího projektu. 

Role výzkumníka se v mém případě pro líná s rolí pedagoga. To se proJevuJe při 

koncipování empirického šetření, při jeho analýze a interpretaci. Kromě vlastního vnímání a 

přijímání určité role je potřeba předjímat i pohledy druhých na naši roli. Během tohoto 

empirického šetření se jedná zejména o kontakt s respondenty, kterými zde jsou žáci základní 

školy. Prvním krokem v obraně před ničivými následky prolínání rolí je jejich reflexe, což 

znamená být si průběžně vědom obou rolí, ač by se zdálo, že se v určitou chvíli věnuji jen 

jedné z nich. Má role pedagoga je dána nánosem mých profesních zkušeností z let minulých 

(mj. neaprobovaná výuka volitelné informatiky), tím, co je náplní mé práce tento rok (mj. 

opět výuka ICT, tentokrát povinného předmětu v šestém ročníku), a také tím, co probíhá 

v danou chvíli mezi učitelem a žáky, momentální interakce, nálady, očekávání. Druhým 

krokem je verbalizace této reflexe, což činím právě teď v tomto odstavci v písemné formě a 

při zadávání dotazníků respondentům tuto skutečnost vyjadřuji ústně a snažím se žákům svou 

roli vysvětliv pokud možno stručně a jasně. 
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5.3 Cíl 

Mým cílem při koncipování empirického šetření bylo doplnění teoretické části v této 

diplomové práci o vlastní data sebraná skrze dotazníkové šetření. Vlastním cílem empirického 

šetření se stal jednak popis počítačové gramotnosti žáků druhého stupně ZŠ z hlediska 

nezávislých proměnných, tedy věku a pohlaví, jednak též pokus o hledání souvislostí s 

dalšími jevy jako je vztah žáka k počítačům a internetu, způsob trávení času u počítače nebo 

přínos výuky leT. 

5.4 Vymezení výzkumného problému 

5.4.1 Širší vymezení problému 

V základním modelu výzkumného pole (viz dále) je centrálním pojmem informační 

gramotnost. Informační gramotnost u druhostupňových žáků základních škol vnímám jako 

směsici praktických dovedností u počítače, schopnost orientovat se v záplavě informací, být si 

vědom rizik spojených s používáním informačních technologií a také věkově přiměřený 

teoretický vhled do problematiky informačně komunikačních technologií. Počítačovou 

gramotnost chápu především jako onu praktickou složku informační gramotnosti související 

s dovednostmi při práci u počítače. 

Žák základní školy nemusí explicitně mluvit o informační gramotnosti, jistě však bude 

mít nějakou představu o tom, jak jeho schopnost orientovat se ve světě informací ovlivňuje 

jeho současný život a že bude mít nějaký vliv patrně i do budoucna. Vliv jeho současný život 

má i společnost, ve které se pohybuje. Ta se při jisté schematizaci dá rozdělit na svět 

dospělých a svět jeho vrstevníků. 

Prvním místem, kde se projevuje vliv dospělé společnosti je rodina. Rodina dítěti 

poskytuje přístup k informačním technologiím, rodiče mohou mít různou úroveň informační 

gramotnosti, probíhá zde vzájemné ovlivňování hodnot, tedy i vztahu k informačním 

technologiím. 

Další sférou vlivu dospělé společnosti na dítě je škola. Vliv na úroveň informační 

gramotnosti by měla mít zejména výuka informačních a komunikačních technologií, ať už ve 

vlastním předmětu, anebo zařazena do výuky napříč předměty. Předpokládat můžeme ale i 

vliv školského kurikula jako celku, funkční čtenářská gramotnost se rozvíjí ve větší části 

probíhající výuky. 
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Jak ve škole, tak i mimo ni probíhá vliv vrstevnické společnosti na dítě. V oblasti 

informační gramotnosti půjde zejména o propojenost hodnot (vztah k informačním a 

komunikačním technologiím) a způsobu trávení volného času. 

Pro svou další práci zužuji problematiku informační gramotnosti na gramotnost 

počítačovou a sleduji jen jevy, u kterých předpokládám bezprostřední vliv na počítačovou 

gramotnost. Tuto redukci znázorňuje zjednodušený model výzkumného pole. 
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5.4.2 Model výzkumného pole 
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5.4.4 Výzkumný problém 

Na základě zjednodušeného modelu výzkumného pole zužuji téma na počítačovou 

gramotnost žáků ZŠ. Výzkumný problém mohu popsat následujícími otázkami: Jak se mění 

počítačová gramotnost v průběhu školní docházky? Co ovlivňuje počítačovou gramotnost: 

věk (školni ročník), pohlaví, trávení volného času, činnosti u počítače, vztah k počítači a 

internetu? 

5.6 Výzkumné hypotézy 

Na základě vlastních zkušeností a intuitivního pohledu na svět školy a získávání 

počítačové gramotnosti předpokládám některé vztahy mezi proměnnými ve výzkumném 

modelu. 

Hypotézy: 

Počítačově gramotných ve vyšších ročnících je více než v ročnících nižších. 

Chlapci na ZŠ mají vyšší počítačovou gramotnost než dívky. 

Žáci, kteří mají lepší vztah k počítačům, vykazují vyšší počítačovou gramotnost. 

Ti, kteří vykazují širší škálu činností u počítače, mají vyšší počítačovou gramotnost. 

Počítačová gramotnost žáků ZŠ je vyšší než u dospělé populace. (Tuto hypotézu nemohu 

testovat z vlastních dat, pouze srovnat svá zjištění s výsledky výzkumu dospělé populace.) 

5.7 Základní soubor a vzorek 

Základním souborem výzkumu jsou žáci posledních dvou ročníků prvního a celého 

druhého stupně základních škol ČR. Svůj pohled jsem zaměřil na žáky druhého stupně 

základní školy, poslední dva ročníky prvního stupně jsem přidal pro srovnání. Ve věku žáka 

prvního stupně předpokládám za rozhodující vliv rodičů, ve věku žáka druhého stupně 

předpokládám růst autonomního rozhodování dítěte, větší nezávislost na autoritě rodiče či 

učitele a na druhou stranu větší vliv vrstevnických vztahů. Na konci povinné školní docházky 

a po jejím ukončení lze předpokládat růst autonomie v rozhodování mladého člověka 

(motivem může být osobní růst spojený například s dalším studiem či volbou povolání). Není 

předmětem mé práce ověřovat tyto předpoklady, beru v úvahu jen proměnné zmíněné ve 

zjednodušeném modelu výzkumného pole. 
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Výzkumným vzorkem jsou zde žáci některých tříd čtvrtého až devátého ročníku jedné 

základní školy. Z praktických důvodů jsem zvolil školu, na které působím jako učitel druhého 

stupně (ZŠ Úvaly). 

5.8 Metody a techniky 

K dosažení cíle, tedy k popisu a analýze informační gramotnosti žáků druhého stupně 

základní školy, používám metodu explorační. Rozhodl jsem se pro ni pro její snadnou 

realizovatelnost a vhodné využití v daném prostředí. Využití respondentů s sebou přináší 

možnost získat větší množství dat a sledovat tak více proměnných v poměrně krátkém čase. 

Obecně s sebou přináší i otazníky nad validitou získaných dat, tedy nejistotu, že získané 

odpovědi jsou vždy pravdivé. Zejména nemohu dobře odhadnout vliv školního prostředí a 

prostoupení role žáka/respondenta a učitele/výzkumníka na subjektivitu respondentů. 

Za techniku výzkumu jsem zvolil dotazník. Ten umožňuje získat větší množství dat 

vlastními silami a následně je kvantifikovat při jejich počítačovém zpracování. 

Při konstrukci dotazníku jsem se opíral o výzkumná data dostupná v uvedené 

literatuře, zejména výsledky výzkumu počítačové gramotnosti v roce 200537 
- inspirativní 

byla jak formulace otázek, tak získané výsledky. 

5.9 Popis a základní analýza dat 

Pro identifikaci jednotlivých dotazníků a případnou kontrolu správnosti dat vložených 

do elektronické databáze byl každý dotazník opatřen číslem (v tabulce dat sloupec označený 

jako číslo dat.). Čísla od 1 do 180 byla přidělována žákům podle ročníků, tedy nejdříve byly 

vkládány odpovědi z dotazníků vyplněných žáky devátého ročníku, pak osmého, sedmého, 

šestého, pátého a nakonec čtvrtého ročníku. Toto seřazení vyhovuje základní analýze dat, 

nicméně hlavním důvodem byla přehlednější práce s papírovými dotazníky. Pro záznam a 

zpracování dat jsem použil tabulkový editor Excel, ve kterém lze provádět setřídění dat 

(prakticky jsem je řadil podle ročníků, případně podle pohlaví). 

Následuje baterie otázek Na počítači dokážu ... složená z částí věnovaných ovládání 

počítače (PC 1 - PC12), práci v textovém editoru (WORD 1 - WORD 8), práci v tabulkové 

37 MINISTERSTO INFORMATIKY a STEMlMARK Výzkum informační a počítačové gramotnosti občanů ČR 
(on-line). [cit. 27.6.2010] Dostupné na 
http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/micr/images/dokumenty/prezentace _ vyzkumig. ppt 
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editoru (EXCEL 1 - EXCEL 4), vytváření, úpravám a prezentaci obrázků na počítači (GRAF 1 

- GRAF 6) a používání internetu (lNET 1 - INET 9). Všechny proměnné v této baterii 

nabývají hodnoty 1 a O. Jednička reprezentuje zaškrtnutí položky, nula znamená vynechání. 

Celá baterie je uvedena instrukcí Zaškrtni křížkem vše, co umíš. Pokud něčemu nerozumíš, 

nebo si nejsi jistý, nech políčko prázdné a jdi na další. Touto baterií jsem s žáky začínal 

vyplňování dotazníku, protože mi záleželo na správném pochopení této instrukce, takže jsem 

se jí mohl věnovat hned na začátku, když žáci věnovali vyplňování dostatečnou pozornost. 

Ústně jsem vypíchl informaci, že položky se vynechávají jak v případě, že danou věc neumí, 

tak i v případě, že položce nerozumí. Přesto jsem několikrát musel upozornit na důležitost 

samostatného vyplňování, když jsem několikrát postřehl snahu žáka o komunikaci se 

spolužáky k dané položce. Bylo by nesrovnatelné, kdyby někteří vyplňovali jednotlivé 

položky na základě toho, že jim někdo jiný vysvětlí oč se jedná a jak je to snadné 

(ovlivňování), a jiní položky vynechali, protože jim nerozumí. V každé třídě jsem i přes tento 

úvodní výklad instrukce zaznamenal otázku, zda bych nemohl některé položky vysvětlit. To 

jsem odmítl a znovu poukázal na instrukci, které pro daný případ znamenala ponechání dané 

položky prázdné. Přesto byly reakce žáků přínosné a mohli by být zúročeny při opakování 

dotazníkového šetření. 

5.9.1 Ovládání počítače 

Proměnná PC 1 reprezentuje položku zapnu počítač v dotazníku. Jde o primitivní a 

zároveň klíčovou dovednost. V několika případech během vyplňování dotazníku jsem se 

setkal s živou odezvou na tuto položku, kdy některý z žáků (můj dojem byl, že to byli vždy 

chlapci) okomentoval s lehkou ironií obtížnost zvládnutí zapnutí počítače a mnoho další žáků 

se tomu zasmálo. Položka byla zařazena, ačkoli může většině lidí naprosto banálnP8 Mimo 

jiné výzkum, na který odkazuji39
, uvádí v oblasti ovládání počítačovou gramotnost 55% u 

dospělé populace. Ani takové úkony jako zapnutí počítače nejsou tedy zcela banální. 

Ta nepatrná okolnost, že žáci na danou položku reagují smíchem, může probouzet 

další otázky rozvíjející téma či směřující dál od tématu počítačové gramotnosti. Například: 

38 Pohnutkou k zařazení této položky byla i vlastní zkušenost autora této práce s rodinným příslušníkem, který se 
v sedmdesáti letech naučil používat základní funkce textového i tabulkového editoru, nicméně často trpěl 
nejistotou při ovládání počítačového hardware, jako například při vypínání, zapínaní nebo manipulaci 
s disketovou jednotkou. Není předmětem této práce hledat generační rozdíly v úrovni počítačové gramotnosti, 
nicméně poukazuji na všeobecně sdílenou představu, že obeznámenost s výpočetní technikou a její praktické 
využití u mladších generací rostou. 
39 MINISTERSTO INFORMATIKY a STEMIMARK Výzkum informační a počítačové gramotnosti občanů ČR 
(on-line). [cit. 27. 6. 2010] Dostupné na 
http://aplikace.mvcr.czl archiv2008/micr/images/dokurnenty/prezentace _ vyzkumig. ppt 
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Jaký sociální status poskytuje mladým počítač? Jak moc v této záležitosti záleží na vlastnictví 

či přístupu k moderním technologiím? Jakou roli hrají praktické dovednosti a jakou roli hraje 

schopnost tyto dovednosti umně prezentovat? Jaký vliv mají informační technologie na rozvoj 

žákovské subkultury? Jsou vnímány jako příznak generačního odlišení? 

Proměnná PC 2 reprezentuje položku spustím program v dotazníku. Spolu s předchozí 

proměnnou by měla patřit k těm, které jsou na nejzákladnější úrovni. Od této proměnné dál 

jsem nepozoroval žádné další významné emotivní reakce žáků na dotazník. Po uvolněné 

reakci na první otázku jsem žáky uklidňoval tím, že dotazník obsahuje různě obtížné otázky, 

takže i ty velmi lehké a v žádném případě nejde o test, ve kterém by se měli předhánět. 

Zdůrazňoval jsem, že cílem je zjistit, jaká je skutečnost, a jde tedy o upřímnost a pravdivost a 

nikoli o předhánění ostatních či snahu ukázat se v dobrém světle. 

Proměnná PC 3 reprezentuje položku najdu soubor na mém počítači v dotazníku. Tato 

položka vycházela z původní formulace najdu soubor na disku a vznikly dvě proměnné (PC 3 

a PC 4). Vyhledání souboru na počítači může znamenat jeho vyhledání na pevném disku 

počítače, na síťovém disku či některém z připojených externích zdrojů dat. Důvodem náhrady 

termínu zde však byla spíše srozumitelnost, přirozený jazyk dětí. Záměrem rozdělení byla 

snaha odlišit vyhledávání v datových zdrojích, ve kterých se orientuji a v datových zdrojích 

zcela libovolných. Je rozdíl ve vyhledávání souboru, který jsem si na svém počítači včera 

uložil do své oblíbené složky a hledáním souboru na základě různých indicií, což může, ale 

také nemusí být úplný název souboru. Pak nestačí projít známou cestou skrze jednotlivé 

složky a podložky, ale bude nutné použít funkce vyhledávání s vhodným zadáním parametrů. 

Dvě reakce žáků na tuto položku ukázaly, že intuitivní porozumění rozdílu mezi těmito dvěma 

položkami nemusí být dostačující. Dotazy jsem zodpověděl tak, že jde o dvě situace, kdy 

v první vím, ve které složce je soubor uložen, protože jde o počítač, se kterým běžně pracuji, 

v druhé netuším, kde je soubor umístěn. Dotazy žáků nicméně ukázaly potřebu větší 

preciznosti kladených otázek, případně potřebu dodatečného ústního komentáře před 

vyplňováním příslušné části dotazníku. Jedná se o dovednost základní úrovně. 

Proměnná PC 4 reprezentuje položku najdu soubor na cizím počítači v dotazníku. 

Komentář shodný jako u předchozí proměnné PC 3. 

Proměnná PC 5 reprezentuje položku minimalizuji okno programu v dotazníku. U této 

proměnné lze předem říci, že patří k prakticky zvládnutelným úkolů pro každého uživatele 

počítače. Překážkou k označení této položky spíše než její praktické nezvládnutí může být 
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terminologická náročnost pro uživatele (zejména mladší žáky), kteří se neprošli výukou či 

nebyli v kontaktu s odbornou literaturou či jiným uživatelem, který pojem minimalizace 

zařazuje do své aktivní slovní zásoby. Obtížnost této dovednosti patíí do základní úrovně. 

Proměnná PC 6 reprezentuje položku uložím soubor na jlashdisk v dotazníku. Váhal, 

jsem zda ve formulaci použít tradiční disketu či některé jiné datové nosiče. Flashdisk byl 

vybrán, protože jeho použití bude bližší uživatelům, kteří používali počítače v poslední době, 

řekněme za posledních 5 let, volba diskety by byla vhodnější pro uživatele, kteří svůj vztah 

k počítačům po praktické stránce utvářeli před deseti lety a dále. I tato proměnná reprezentuje 

dovednost základní úrovně. 

Proměnná PC 7 reprezentuje položku vytvořím zástupce souboru či složky v dotazníku. 

Dovednost vytvořit zástupce souboru či složky může být považována za poněkud náročnější 

než dovednosti doposud uvedené, lze ji snad ještě zařadit do obtížnosti základní, možná 

střední. 

Proměnná PC 8 reprezentuje položku "vypálím" soubory na CD v dotazníku. Tato 

dovednost již patří do střední obtížnosti, stejně jako následující tři proměnné. K ukládání dat 

na CD datové nosiče je zpravidla zapotřebí určitá obeznámenost s použitím softwaru k tomuto 

účelu vytvořenému, což je důvodem zařazení do střední obtížnosti. V dotazníku používám 

v uvozovkách hovorového termínu "vypálit" pro jeho vyjadřovací úspornost a obecnou 

srozumitelnost. Používání jazykových výrazů bližších mladým uživatelům zároveň tvůrce 

dotazníku lépe navozuje atmosféru důvěry a upřímnosti. Samozřejmě je potřeba hlídat si 

určité přetažení této tendence, kdy z užívání hovorových výrazů čiší samoúčel a bystrý žák, 

toto snadno rozpozná a spíše bude mít sklon k zaujetí opozice než vstřícné komunikaci. 

Proměnná PC 9 reprezentuje dotazníkovou položku připojím myš. Tato dovednost 

může být vnímána jako prosté fyzické připojení kabelu, případně jako instalaci nového 

hardwaru. Patří již do kategorie střední obtížnosti. 

Proměnná PC 10 reprezentuje položku instaluji program v dotazníku. Instalace 

programu může být hračkou, pokud vše probíhá hladce a instalovaný program má přehledné 

uživatelské rozhraní. Nemusí tomu tak být vždy, takže říci, že dokážu instalovat program 

záleží na v mnohém na kritériích náročnosti na sebe sama, určující může být i jediná 

zkušenost či představa, že to zvládnu, ačkoli jsem něco takového pouze viděl u druhého. 
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Pojem instalace lze považovat za obecně poměrně dobře známý a srozumitelný. Instalace 

programu je dovednost střední obtížnosti. 

Proměnná PC 11 reprezentuje položku zkomprimuji soubor v dotazníku Po praktické 

stránce může být tato dovednost dokonce i méně obtížná, než některé již výše uvedené. Přesto 

jsem ji zařadil jako předposlední, tj. na hranici obtížnosti střední a vyšší. Obtížnost položky 

leží vÍCe v rovině jazykové než praktické. Bylo by zajímavé zjišťovat sémantické rozdíly 

v chápání popisně korektního výrazu komprimovat a obecně srozumitelného, leč 

nekorektního výrazu "zabalit H. Výrazy mají velký průnik ve svém významu a právě u dětí 

školního věku se nabízí otázka po hledání nejužívanějších a nejpřijatelnějších jazykových 

výrazů (pohled výzkumníka) a zároveň i kultivaci jazyka (pohled pedagoga). 

Proměnná PC 12 reprezentuje položku zjistím velikost RAM v dotazníku. Zjistit 

velikost operační paměti je nejobtížnější položka mezi dovednostmi zařazeným do ovládání 

počítače, tedy už ne střední, ale vyšší obtížnost. 

Nově vytvořená proměnná SUMA PC vyjadřuje celkový pohled na dovednosti 

související s ovládáním počítače. Její hodnota odpovídá součtu hodnot PC 1 až PC 12 (rozpětí 

hodnot: 0-12). 

Tabulka 1: absolutní četnosti proměnných PC 1 až PC 12 (celkem 176 žáků) 

PC 1 PC2 PC3 PC4 PC 5 PC6 PC7 PC8 PC9 PC 10 PC 11 PC12 

nezaškrtli 1 2 6 37 19 52 25 73 28 35 119 108 

zaškrtli, že dokáží 175 174 170 139 157 124 151 103 148 141 57 68 

Popis proměnných: 

PC 1 zapnu počítač 

PC 2 spustím program 

PC 3 najdu soubor na mém počítači 

PC 4 najdu soubor na cizím počítači 

PC 5 minimalizuji okno programu 

PC 6 uložím soubor na jlashdisk 
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PC 7 vytvořím zástupce souboru či složky 

PC 8 n vypálím" soubory na CD 

PC 9 připojím myš 

PC 1 O instaluji program 

PC 11 zkomprimuji soubor 

PC 12 zjistím velikost RAM 
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Graf 1: relativní četnosti proměnných PC 1 až PC 12 (celkem 17 6 žáků) 
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Ovládání počítače - celková statistika (N=176) 

I_ zaškrtli položku o nezaškrtli položku 1 

PC1 PC2 PC3 PC4 PCS PC6 PC7 PC8 PC9 PC10 PC11 PC12 
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Komentář grafu: Mezi nejčastěji zaškrtnuté položky patří ty se základní obtížností (PC 

1 - zapnu počítač, PC 2 - spustím program, PC 3 - najdu soubor na mém počítači, PC 5 -

minimalizuji okno programu, PC 7 - vytvořím zástupce souboru či složky). Překvapivé je vyšší 

procento zaškrtnutých odpovědí u proměnných střední obtížnosti PC 8 a PC 9 (připojím myš a 

instaluji program) než u proměnných PC 6 a PC 8 (uložím soubor na jlashdisk a " vypálím" 

soubory na CD). Instalace programů a hardwaru může být žáky považována za jednodušší 

úkon než ukládání dat (například proto, že ukládání dat není až tak explicitně vnímáno jako 

průběh instalace). Druhá možná interpretace rozdílu směřuje do metodologie: položky s vyšší 

úspěšností mohou být žáky lépe chápány. Podobně překvapí i drobný rozdíl ve hodnotách 

proměnných PC 11 aPC 12 (zkomprimuji soubor a zjistím velikost RAM) ve prospěch PC 12. 

Mohu se domnívat, že komprimace dat je častější a tedy i lépe zvládnutou operací nežli 

zjišťování velikosti operační paměti a výsledek je ovlivněn zejména jazykovou stránkou (viz 

komentář proměnné PC 11: "komprimovat" vs. "zabalit"). Anebo přijmu reálnou interpretaci, 

tedy že žáci ZŠ prostě častěji zjišťují velikost operační paměti (technický pohled na počítač; 

případně motiv sociálně ekonomického statusu: porovnávání technických parametrů mého 

počítače s počítačem spolužáka). 

5.9.2 Práce v textovém editoru 

Proměnná WORD 1 reprezentuje položku vytvořím dokument ve Wordu (či jiném 

textovém editoru) v dotazníku. Podobně jako u položky PC 5 a PC 11 je praktická stránka této 

dovednosti tím snazším z celé otázky. Dokument, nejen ve zmíněném textovém editoru, ale i 
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jiný typ souboru, lze založit například přímo v dané složce využitím příkazu v lokální 

nabídce, nicméně většinou uživatel vytváří nový dokument automaticky, prostým spuštěním 

textového editoru, který vytvoří (prázdný) dokument z přednastavené šablony. Je pak jen 

otázkou uživatelských návyků, zda se o uložení své práce pod určitým jménem v určité složce 

postaráme již brzy po spuštění programu nebo svou práci ukládáme až v průběhu či po 

ukončení tvorby dokumentu. Pro uživatele tak může být jeho schopnost vytvoření (založení) 

dokumentu skryta před ním samým. Kromě roviny praktické využití a roviny porozumění 

procesům probíhajícím v počítači je i zde rovina jazyková. Jde o pochopení toho, co znamená 

vytvořit dokument, případně nejistota vyplývající z nepochopení výrazu textový editor, 

zejména opět u mladších žáků, kteří pojmosloví ze značné části teprve budují. 

Proměnná WORD 2 reprezentuje položku změním v textu velikost písma v dotazníku. 

Oproti jednoduššímu změnit písmo jsem volil popisnější a konkrétnější výraz. Pochopitelně za 

změnu písma lze považovat i změnu jiných parametrů jako je třeba změna typu písma či jeho 

podtržení, ale také používání stylů, což může být zařazeno mezi úkoly střední či vyšší 

uživatelské úrovně. 

Proměnná WORD 3 reprezentuje položku zkopíruji část textu do druhého dokumentu 

v dotazníku. Jde o dovednost, která je obecnějšího rázu, nevztahuje se pouze na práci 

v textovém editoru, obecně dovednost kopírovat s drobnými nuancemi pro líná všemi oblastmi 

užití počítačů, od základní manipulace se soubory, přes práci s texty, obrázky, zvuky až třeba 

do oblasti etiky (tady ovšem již na této dovednosti stavíme). Nepochybně tedy patří do úrovně 

základní. 

Proměnná WORD 4 reprezentuje položku změním formát odstavce v dotazníku. Pojem 

formát odstavce vyžaduje jistou abstrakci myšlení, přesto předpokládám, že častým použitím 

textového editoru dochází alespoň k praktické obeznámenosti s tímto termínem. Formát je 

položkou základní nabídky a v jeho rámci je formát odstavce hned na druhém místě za 

formátem písma. Ze zkušenosti pedagoga čerpám i ten poznatek, že žáci mají zejména změny 

formátu písma ve velké oblibě a v hitparádě typů písma by zřejmě vítězily ty nejméně běžně 

použitelné, zato však různě kroucené a zdobné. 

Proměnná WORD 5 reprezentuje položku spustím kontrolu pravopisu v dotazníku. 

Tuto položku lze zařadit do základní úrovně obtížnosti, možná hraničící s kategorií střední 

obtížnosti. 
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Proměnná WORD 6 reprezentuje položku změním formát stránek v dotazníku. Tato a 

následující dvě dovednosti patří do střední úrovně obtížnosti. 

Proměnná WORD 7 reprezentuje položku vložím obrázek do dokumentu v dotazníku. 

Pro velkou přitažlivost práce s jakýmikoli obrázky, tedy i obrázky na počítači, tedy i obrázky 

v textovém editoru, patří tato dovednost k těm, které si děti oblíbí a osvojí hned po prvním 

seznámení s funkcemi textového editoru. Zkušenost pedagogické praxe mi radí zařadit tuto 

položku do základní úrovně obtížnosti, smysl používání použití textového editoru však 

spočívá něčem jiném, než ve vkládání obrázku, můžeme tedy ponechat tuto položku v úrovni 

střední. 

Proměnná WORD 8 reprezentuje položku zapnu záznam revizí v dokumentu 

v dotazníku. Tato dovednost střední úrovně obtížnosti hraničí s vyšší úrovní. Praktická 

využitelnost této dovednosti se týká týmové spolupráce při tvorbě profesionálních 

dokumentů. Ocenit ji mohou například pracovníci, kteří mají za úkol provádět textové úpravy 

toho, co vytvořili jejich kolegové. Samotné zapnutí revizí je snadná záležitost a pro žáka 

základní školy by neměl být problém toto provést po krátké ukázce. Přesto nelze 

předpokládat, že by s využitím této funkce textového editoru žáka základní školy běžně 

setkával, ať ve výuce či jinde. Dovednosti vyšší úrovně práce v textovém editoru jsem do 

svého dotazníku nezařadil. 

Nově vytvořená proměnná SUMA WORD vyjadřuje celkový pohled na dovednosti 

související s prací textové editoru. Její hodnota odpovídá součtu hodnot WORD 1 až WORD 

8 (rozpětí hodnot: 0-8). 

Tabulka 2: absolutní četnosti proměnných WORD 1 až WORD 8 (celkem 176 žáků) 

WORD1 WORD2 WORD3 WORD4 WORD5 WORD6 WORD7 WORD8 

nezaškrtli 19 5 21 42 47 74 15 147 

zaškrtli, že dokáží 157 171 155 134 129 102 161 29 

Popis proměnných: 

WORDI vytvořím dokument ve Wordu (čijiném textovém editoru) 

WORD2 změním v textu velikost písma 
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WORD3 zkopíruji část textu do druhého dokumentu 

WORD4 změním formát odstavce 

WORD5 spustím kontrolu pravopisu 

WORD6 změním formát stránek 

WORD7 vložím obrázek do dokumentu 

WORD8 zapnu záznam revizí v dokumentu 

Graf 2: relativní četnosti proměnných WORD 1 až WORD 8 (celkem 176 žáků) 

Dovednost pracovat v textovém editoru - celková statistika (N=176) 
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Komentář grafu: Mezi nejčastěji zaškrtnuté položky patřily ty s nejnižší úrovní 

obtížnosti. Oproti původnímu zařazení mezi úkony střední obtížnosti se položka vložím 

obrázek do dokumentu ukázala jako zvládnutelná pro většinu žáků. 

5.9.3 Práce v tabulkovém editoru 

Proměnná EXCEL 1 reprezentuje položku vytvořím tabulku v Excelu (či jiném 

tabulkovém editoru) v dotazníku. Tato proměnná je zástupcem základní úrovně obtížnost 

práce s tabulkovým editorem. Zaslouží se stejný komentář jako vytvořím dokument ve Wordu 

- viz proměnná WORD 1 v tomto textu výše. Další položky věnované tabulkovému editoru už 

lze zařadit do úrovně střední. Vyšší uživatelská úroveň je v případě tabulkového editoru něco 

velmi specifického a další, náročnější položky jsem do této části již nezařadil. 
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Proměnná EXCEL 2 reprezentuje dotazníkovou položku vytvořím v Excelu graf Dle 

mé pedagogické zkušenosti, osvojení této dovednosti vyhovuje její zařazení do výuky na 

druhém stupni. Jde o efektní práci s daty, o jejich prezentaci, přičemž tvorbu grafu sice 

usnadňuje průvodce grafem, ale přesto má svá úskalí, jedná se o komplexní tvůrčí úlohu. 

Proměnná EXCEL 3 reprezentuje položku vytvořím automatický součet všech čísel 

v tabulce v dotazníku. Jde o jednoduchou a snadno dostupnou funkci, poněkud odrazující 

může být formulace položky. Zaškrtnutí této položky by mělo znamenat rutinní pracovní 

zkušenost s tabulkovým editorem. 

Proměnná EXCEL 4 reprezentuje položku vypočítám průměr z tabulky čísel 

v tabulkovém editoru v dotazníku. I zde se jedná o jednoduchou a snadno dostupnou funkci, 

jejíž formulace též trochu náročnější na představivost. Zaškrtnutí této položky by opět mělo 

znamenat rutinní pracovní zkušenost s tabulkovým editorem. 

Vyšší uživatelská úroveň je v případě tabulkového editoru něco velmi specifického a 

další, náročnější položky jsem do této části již nezařadil. 

Nově vytvořená proměnná SUMA EXCEL vyjadřuje celkový pohled na dovednosti 

související s prací v tabulkovém editoru. Její hodnota odpovídá součtu hodnot EXCEL 1 až 

EXCEL 4 (rozpětí hodnot: 0-4). 

Tabulka 3: absolutní četnosti proměnných EXCEL 1 až EXCEL 4 (celkem 176 žáků) 

EXCEL 1 EXCEL2 EXCEL3 EXCEL4 

nezaškrtli 41 54 77 102 

zaškrtli, že dokáží 135 122 99 74 

Popis proměnných: 

EXCEL 1 vytv01";ím tabulku v Excelu (či jiném tabulkovém editoru) 

EXCEL2 vytvořím v Excelu graf 

EXCEL3 vytvořím automatický součet všech čísel v tabulce 

EXCEL4 vypočítám průměr z tabulky čísel v tabulkovém editoru 
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Graf 3: relativní četnosti proměnných EXCEL 1 až EXCEL 4 (celkem 176 žáků) 

Dovednost pracovat v tabulkovém editoru - celková statistika (N=176) 
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Komentář grafu: Pořadí četností kladných odpovědí (zaškrtnutí položky) odpovídá 

předem zvolenému pořadí položek dle náročnosti. Seřazení jednotlivých položek v baterii se 

tedy jeví jako metodologicky dobré pořadí, vhodné k zopakování v případném výzkumném 

pokračování. 

5.9.4 Vytváření, úpravy a prezentace obrázků na počítači 

Proměnná GRAF 1 reprezentuje položku vytvořím obrázek (např. v programu 

Malování) v dotazníku. U položky vytvořím tabulku (EXCEL 1) jsem odkazoval na komentář 

k proměnné WORD 1. I zde platí zhruba totéž, jedná se o základní úroveň obtížnosti, přesto 

tvorba obrázku je v běžné uživatelské praxi (vlastní, nikoli pedagogické zkušenost) méně 

častá v poměru k využití již hotových digitálních obrazových materiálů, oproti poměru vlastní 

tvorby textu a použití již hotového textu. Sama kategorie vytvořím obrázek je poněkud 

problematická a vytváří další otázky. Je poměrně jasné, že obrázek stažený s internetu bez 

dalších úprav nespadá pod pojem tvorby. Naopak zcela jistě sem patří obrázek vytvořený 

v programu malování. Použijeme-li různé automatické tvary, stále ještě můžeme mluvit o 

tvorbě. Pokud vytvořím graf pomocí tabulkového editoru, půjde jistě o tvorbu alespoň při 

zadávání jeho parametrů, samotná obrazová podoba grafu je pak dílem softwaru. Zajímavá je 

otázka u fotografií, které jsem vytvořil na digitální fotoaparátu (případně jsem své klasické 

papírové fotografie dodatečně digitalizoval na skeneru). Pokud opět neberu v úvahu další 

úpravy digitálního obrázku, pak jsem na počítači obrázek pouze stáhl, tvůrčí aktivita proběhla 

odděleně mimo počítač. Ve světle svých uživatelských zkušeností mohu posunout tvorbu 
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obrázku v obtížnosti dál, až za "stahování" obrázků či jejich kopírování, nicméně z hlediska 

přirozené logiky věci je položka tvorby obrázku dána na počátek této části, tedy do základní 

obtížnosti. 

Proměnná GRAF 2 reprezentuje dotazníkovou položku otočím obrázek. Tato položka 

se může do značné míry opírat o zkušenost práce s nesprávně otočenými obrázky z levnějších 

či starších digitálních fotoaparátů. Její obtížnost je základní. 

Proměnná GRAF 3 reprezentuje položku změním barevný obrázek na černobílý 

v dotazníku. Změna barevného obrázku na černobílý je běžnou funkcí programů na úpravu 

obrázků a nevyžaduje složité zacházenÍ. Jedná se o dovednost základní obtížnosti. 

Proměnná GRAF 4 reprezentuje položku "stáhnu" fotky z digitálního ,,foťáku" na 

počítač v dotazníku. Tato položka patří zároveň do části věnované ovládání počítače, kde lze 

najít její nejbližší "příbuzné" (proměnná PC 3 a PC 6, tedy vyhledávání a ukládání souboru). 

Jde tedy opět o základní dovednost. 

Proměnná GRAF 5 reprezentuje položku vytvořím prezentaci z několika obrázků a 

textu (př. v PowerPointu) v dotazníku. Tato dovednost vyžaduje zvládnutí konkrétního 

softwaru, patří tedy již do střední obtížnosti. 

Proměnná GRAF 6 reprezentuje položku změním kapacitu obrázku změnou jeho 

rozlišení v dotazníku. Dovednost snížit kapacitu obrázku snížením jeho rozlišení na 

"rozumnou" úroveň (rozumnou podle toho, zda se jedná o prezentaci, tisk apod.) patří nejen 

do vlastní úpravy obrázku v programu na editaci obrázků, ale i do zapracování obrázků do 

prezentací či textových dokumentů. Položku můžeme zařadit mezi ty s vyšší obtížností. 

Nově vytvořená proměnná SUMA GRAF vyjadřuje celkový pohled na dovednosti 

související s prací s obrázkem. Její hodnota odpovídá součtu hodnot GRAF 1 až GRAF 6 

(hodnoty: 0-6). 

Tabulka 4: absolutní četnosti proměnných GRAF 1 až GRAF 6 (celkem 176 žáků) 

GRAF 1 GRAF 2 GRAF 3 GRAF 4 GRAF 5 GRAF 6 

nezaškrtli 9 12 54 42 57 85 

zaškrtli, že dokáží 167 164 122 134 119 91 

Popis proměnných: 
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GRAF 1 vytvořím obrázek (např. v programu Malování) 

GRAF 2 otočím obrázek 

GRAF 3 změním barevný obrázek na černobílý 

GRAF 4 "stáhnu" fotky z digitálního "foťáku" na počítač 

GRAF 5 vytvořím prezentaci z několika obrázků a textu (př. 

v PowerPointu) 

GRAF 6 změním kapacitu obrázku změnou jeho rozlišení 

Graf 4: relativní četnosti proměnných GRAF 1 až GRAF 6 (celkem 176 žáků) 
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Dovednost vytváření, úprava prezentace obrázků na PC -
celková statistika (N=176) 
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Komentář grafu: Četnosti jednotlivých proměnných odpovídají předem zvolenému 

pořadí (dle náročnosti) s výjimkou proměnné GRAF 3 (změním barevný obrázek na 

černobílý). Pro další možné výzkumné pokračování to může znamenat zrněnu pořadí položek 

v baterii. Zjištěná data lze interpretovat tak, že možnost změnit barevný obrázek na černobílý 

bývá žáky ZŠ v praxi méně využíváno než nahrávání fotografií z digitálního fotoaparátu na 

počítač. 
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5.9.5 Používání internetu 

Proměnná INET 1 reprezentuje položku dotazníku rozpoznám internetovou adresu od 

adresy emailu. Dovednost rozpoznání webové adresy od adresy emailu závisí na kombinaci 

praktického používání internetu/emailu a také na znalosti počítačového "pravopisu", tedy 

obdobně jako v českém jazyce nezáleží jen verbální obratnosti mluvčího, ale též na některých 

formálních záležitostech jako je například správné velkých a malých písmen. V počítačovém 

"pravopisu" jde například o používání tzv. "zavináče" či úplnost zápisu adresy včetně 

domény. Tato proměnná zjišťující subjektivní posouzení dané dovednosti respondentem má 

ještě v závěru dotazníku svou praktickou obdobu, jakýsi miniaturní test znalostí, jehož 

výsledky jsou zaznamenány v proměnných WEB a MAIL. 

Proměnná INET 2 reprezentuje položku dotazníku vyhledám informace na internetu. 

Zcela jistě dovednost základní úrovně s dodatkem, že i vyhledávání informací na internetu má 

svou jednoduchou intuitivní formu i další možnosti upřesňování kritérií, což vyžaduje 

porozumění zadávání těchto kritérií a schopnost analýzy řešeného problému. 

Proměnná INET 3 reprezentuje položku dotazníku napíšu email. Práce s emailem patří 

k základním komunikačním dovednostem od doby vzniku internetu, její zvládnutí stále 

zůstává standardem práce u počítače (počítače připojeného na síť - další samozřejmost 

dnešního světa výpočetní techniky), nicméně dochází k integraci emailových služeb například 

do sociálních sítí, takže používání emailu se může stát implicitní hodnotou naší dovednosti 

používat elektronické sociální sítě. 

Proměnná INET 4 reprezentuje položku dotazníku pošlu soubor emailem. Tato 

proměnná jen prohlubuje předchozí a je ještě v základní rovině obtížnosti. 

Proměnná INET 5 reprezentuje položku dotazníku změním domovskou stránku 

v prohlížeči. Není tak náročné provést nastavení domovské stránky ve svém prohlížeči, 

nicméně frekvence tohoto úkonu při používání internetu je mizivá a často ani není žádoucí 

provádět (časté) změny v nastavení, obzvlášť když stejné nastavení sdílí více uživatelů. Tato 

položka z tohoto důvodu spadá spíše do kategorie střední obtížnosti. 

Proměnná INET 6 reprezentuje položku dotazníku zveřejním libovolný soubor na 

internetu. Tato položka střední úrovně obtížnosti je fonnulována korektním výrazem 

zveřejním a je otázkou nakolik toto může komplikovat porozumění a nakolik by k porozumění 

otázce pomohlo použití méně formálních výrazů jako je nahrát či zavěsit. Opět se setkáváme 
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s položkou, která do značné míry testuje zároveň praktickou zkušenost i verbální porozumění 

(viz komentář proměnné PC 11). 

Proměnná INET 7 reprezentuje položku dotazníku komunikuji přes sociální síť (např. 

Facebook). Tato položka není přesně zaměřena na zvládnutí dovednosti, ale reálné používání 

sociální sítě. Přesnější formulace dokážu komunikovat pomocí sociální sítě (např. Facebook) 

byla zkrácena. Tuto dovednost jsem při tvorbě dotazníku zařadil mezi položky střední úrovně 

obtížnosti, patrně to byla chyba, patří spíš do úrovně základní. Při reflexi tohoto rozporu 

dojdu zřejmě k rovině osobní (role uživatele počítače) - sám dosud nepoužívám ke 

komunikaci sociální sítě, nejsem k žádné službě typu Facebook přihlášen. 

Proměnná INET 8 reprezentuje položku dotazníku vytvořím si svůj blog.Tato 

dovednost svým způsobem patří mezi činnosti tvůrčí i komunikační a je umožněna 

jednoduchým uživatelským rozhraním, které slouží k publikaci (vlastních) textů, obrázků i 

jiných souboru. Patří do střední úrovně obtížnosti. 

Proměnná INET 9 reprezentuje položku dotazníku nakonfiguruji internetové 

připojení. Tato dovednost patří do vyšší úrovně obtížnosti a není chybou zařadit ji i do sféry 

odborné. 

Nově vytvořená proměnná SUMA INET vyjadřuje celkový pohled na dovednosti 

související s používáním internetu. Její hodnota odpovídá součtu hodnot INET 1 až INET 9 

(rozpětí hodnot: 0-9). 

Nově vytvořená proměnná SUMA VŠE vyjadřuje celkový pohled na dovednosti 

související s ovládáním počítače, s prací v textovém editoru, s prací v tabulkovém editoru, 

s prací s obrázkem i s používáním inertenu. Její hodnota odpovídá součtu hodnot SUMA 

WORD, SUMA EXCEL, SUMA GRAF, SUMA INET (rozpětí hodnot: 0-39). 

Tabulka 5: absolutní četnosti proměnných INET 1 až INET 9 (celkem 17 6 žáků) 

INET 1 INET2 INET3 INET 4 INET5 INET6 INET7 INET8 INET9 

nezaškrtli 18 4 9 21 49 73 29 64 117 

zaškrtli, že dokáží 158 172 167 155 127 103 147 112 59 
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Popis proměnných: 

INET 1 rozpoznám internetovou adresu od adresy emailu 

INET 2 vyhledám informace na internetu 

INET 3 napíšu email 

INET 4pošlu soubor emailem 

INET 5změním domovskou stránku v prohlížeči 

INET 6zveřejním libovolný soubor na internetu 

INET 7komunikuji přes sociální síť (např. Facebook) 

INET 8vytvořím si svůj blog 

INET 9nakonjiguruji internetové připojení 

Graf 5: relativní četnosti proměnných INET 1 až INET 9 (celkem 176 žáků) 
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Dovednosti v používání internetu - celková statistika (N=176) 
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Komentář grafu: Proměnné základní úrovně obtížnosti (INET 1 INET 4) vykazují 

výsledky nad 85% v relativní četnosti zaškrtnutí položky. Mezi dovednostmi střední úrovně 

obtížnosti (proměnné INTE 5 - INET8) se této hodnotě blíží proměnná INTE 7, tedy 
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komunikace přes sociální sítě. Nabízí se vysvětlení, že za výsledky stojí velká popularita (a 

rozšířenost) Facebooku a dalších sociálních sítí mezi českými (patrně nejen mezi žáky). 

5.9.5 Praktické rady 

Následující baterie proměnných RADA 1-5 se zaměřuje na měření reálné dovednosti 

poradit druhému uživateli. Druhý uživatel je v dotazníku uveden jako nezkušený kamarád, 

který se doma při práci u počítače dostal do problému. Dále je písemný pokyn, aby se 

respondent pokusil stručně naznačit řešení. Při zadávání dotazníku žáků jsem tuto baterii 

otázek doprovázel ústním převyprávěním pokynů a žádostí, aby přečetli všech pět situací a 

odpověděli na všechny, na které odpovědět dokáží, přestože jim daný problém může připadat 

až příliš banální. 

Proměnná RADA 1 vyjadřuje správné splnění úkolu poradit v situaci, kdy druhý říká: 

Omylem jsem přesunul soubor do koše. Co s tím? Tento úkol patří do oblasti ovládání 

počítače a nejblíže je proměnným PC 3 a 4 (nalezení souboru na počítači), tedy v základní 

úrovni obtížnosti. Proměnná byla kódována 1 při prakticky použitelné radě, vhodné pro danou 

situaci (následující popisy jsou jen rámcové, formulace žáků mohly být různé: otevření koše, 

přesun souboru z koše či jeho obnovení např. pomocí vyvolání lokální nabídky) nebo O při 

chybějící odpovědi či radě nesplňující hodnotu 1. 

Proměnná RADA 2 vyjadřuje správné splnění úkolu poradit v situaci, kdy druhý říká: 

Počítače se mi "zasekl" a už delší dobu nereaguje. Co s tím? I tento úkol je patří do oblasti 

ovládání počítače a nejblíže je proměnné PC 1 (zapnutí počítače), opět základní úroveň 

obtížnosti. Proměnná byla kódována 1 při prakticky použitelné radě, vhodné pro danou situaci 

(následující popisy jsou jen rámcové, formulace žáků mohly být různé: restart počítače v 

různých obměnách - tzv. měkký a tvrdý restart) nebo O při chybějící odpovědi či radě 

nesplňující hodnotu 1. 

Proměnná RADA 3 vyjadřuje správné splnění úkolu poradit v situaci, kdy druhý říká: 

Podařilo se mi vytisknout jeden obrázek. Pak jsem chtěl vytisknout jiný obrázek, ale tiskárna 

stále znovu tiskne ten první ... Co s tím? Tato problémová situace patří jak do oblasti ovládání 

počítače, respektive jeho periferních zařízení, tak do oblasti práce s textem, tabulkou či 

obrázkem. Bohužel v baterii subjektivního hodnocení vlastních dovedností nejsou proměnné, 

které by s touto proměnnou přímo souvisely. Rámcově lze alespoň porovnat s proměnnými 

střední úrovně obtížnosti ve zmiňovaných čtyřech oblastech. Proměnná byla kódována 1 při 
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prakticky použitelné radě, vhodné pro danou situaci (následující popisy jsou jen rámcové, 

formulace žáků mohly být různé: vypnuti a zapnuti tiskárny, odstraněni předchoziho souboru 

z tiskové fronty) nebo O při chybějící odpovědi či neodpovídající radě. 

Proměnná RADA 4 vyjadřuje správné splnění úkolu poradit v situaci, kdy druhý říká: 

Počitač mi oznamuje, že mám špatné uživatelské jméno či heslo a přitom jsem " ťukal" na 

stejné klávesy jako vždycky? Co s tim? Tato problémová situace patří opět do oblasti ovládání 

počítače a nejblíže je proměnné PC 1 (zapnutí počítače) a mohla by být zařazena do základní 

úrovně obtížnosti. Její zařazení je komplikováno nepřesností otázky, která měla být zaměřena 

na vstupní přihlašování do sítě (například jméno a heslo na školní síti), případně volba 

uživatelského profilu na samostatném počítači Gméno profilu a heslo). Bohužel takto přesně 

formulována nebyla a někteří žáci patrně uvažovali o přihlašování na internetu, kde možnosti 

přihlašování jsou na širší škále stupně zabezpečení a tedy i možné příčiny problému a jejich 

řešení jsou pestřejší. V tomto smyslu by situace patřila do střední úrovně obtížnosti v oblasti 

používání internetu. Proměnná byla kódována 1 při prakticky použitelné radě, vhodné pro 

danou situaci (následující popisy jsou jen rámcové, formulace žáků mohly být různé: 

přepináni velkých a malých písmen, zapnuti či vypnuti numerické klávesnice) nebo O při 

chybějící odpovědi či radě, která neodpovídala předpokládanému zaměření otázky. Zde je 

potřeba přiznat, že při hodnocení rady mohlo v některých případech ze zmiňovaných důvodů 

dojít ke zkreslení z hodnoty 1 na hodnotu O (opačného zkreslení se problém netýká), tedy 

podhodnocení správnosti odpovědí. 

Proměnná RADA 5 vyjadřuje správné splnění úkolu poradit v situaci, kdy druhý říká: 

Pouštím si videoklip, ale neslyšim zvuk? Čim to může být? Tato problémová situace není 

přesně mířena na některou subjektivně hodnocenou položku z první baterie otázek, nicméně 

vzhledem k široké škále možných řešení, z nichž každé bylo bráno za dostačující odpověď, 

můžeme považovat splnění tohoto úkolu za snadné, odpovídající základní úrovni obtížnosti. 

Dotčené oblasti jsou ovládání počítače a používání internetu (pouštění videoklipů je silně 

vázáno na používání internetu). Proměnná byla kódována 1 při prakticky použitelné radě, 

vhodné pro danou situaci (následující popisy jsou jen rámcové, formulace žáků mohly být 

různé: připojeni reproduktorů, jejich vypnutí či ztlumení; systémové vypnuti či ztlumeni 

hlasitosti; ovládáni softwaru, který klip spoušti; nastaveni zvukové karty a podobnej nebo O 

při chybějící odpovědi či nedostatečné radě. 

Nově vytvořená proměnná SUMA RADA vyjadřuje počet správně splněných z celkem 

pěti úkolů. Její hodnota odpovídá součtu hodnot RADA 1 až RADA 5 (rozpětí hodnot: 0-5). 

56 



Tabulka 6: absolutní četnosti proměnných RADA 1 až RADA 5 (celkem 176 žáků) 

RADA 1 RADA 2 RADA 3 RADA 4 

dokázali správně prakticky poradit 34 27 105 84 

nedokázali správně praktickYj~oradit 142 149 71 92 

Popis proměnných: 

RADA 1 Dobrá rada k problémové situaci: Omylem jsem přesunul soubor do 

koše. Co s tím? 

RADA 2 Dobrá rada k problémové situaci: Počítače se mi "zasekl" a už delší 

dobu nereaguje. Co s tím? 

RADA 3 Dobrá rada k problémové situaci: Podařilo se mi vytisknout jeden 

obrázek. Pak jsem chtěl vytisknout jiný obrázek, ale tiskárna stále znovu tiskne ten 

první ... Co s tím? 

RADA 4 Dobrá rada k problémové situaci: Počítač mi oznamuje, že mám špatné 

uživatelské jméno či heslo a přitom jsem" ťukal" na stejné klávesy jako vždycky? Co 

s tím? Ty: ...... . 

RADA 5 Dobrá rada k problémové situaci: Pouštím si videoklip, ale nes (vším 

zvuk. Čím to může být? 
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Graf 6: relativní četnosti proměnných RADA 1 až RADA 5 (celkem 176 žáků) 

Dovednost poskytnout radu při řešení tech. 
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o nedali vhodnou prakt. radu 
• dali vhodnou oraktickou radu 

100%~·-'-~----·-~~---.--~---r--~---~~~ 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 
RADA 1 RADA 2 RADA 3 RADA 4 RADA 5 

proměnné 

Komentář grafu: Nejméně se dařilo prakticky poradit při tisku obrázku(RADA 3), 

k čemuž se nabízí vysvětlení, že s touto činností mají žáci ZŠ menší zkušenosti než 

s ostatními zde uvedenými problémovými situacemi. S větší opatrností by měl být vysloven 

podobný "závěr" u proměnné RADA 4, kde se nabízí spíše metodologické vysvětlení 

(nepřesnost formulace viz samostatný popis proměnné RADA 4 v textu výše) než 

předpokládaná interpretace, že žáci nemají dostatečné zkušenosti s přihlašováním. 

5.9.6 Vztah k počítačům a internetu 

Následuje baterie proměnných VZTAH 1 - 9, kde měli respondenti kjednotlivým 

výrokům vybrat jednu ze čtyř možných odpovědí (URČITĚ ANO, SPÍŠE ANO, SPÍŠE NE, 

URČITĚ NE). výroky v proměnných VZTAH 1 - 3 vyjadřují kladný vztah k počítači, 

v proměnné VZTAH 4 záporný vztah k počítači. Výrok v proměnné VZTAH 5 vyjadřuje kladný 

vztah k internetu, v proměnných VZTAH 8 -9 záporný vztah k internetu. Výroky 

v proměnných VZTAH 6 -7 se týkají používání internetu. 

Proměnná VZTAH 1 zachycuje postoj žáka k výroku Rád trávím čas u počítače. 

Smyslem této proměnné je popsat základní postoj žáka k počítači. 
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Proměnná VZTAH 2 zachycuje postoj žáka k výroku Počítač mi pomáhá. Tato 

proměnná se od předchozí liší svým utilitárním zaměřením. Není specifikováno, k černu by 

měl počítač pomáhat, jde o postoj, vztah k počítači. Při vyplňování jsem od jednoho žáka 

dostal otázku, jestli to znamená, že počítač mu pomáhá s přípravou do školy. Odpověděl jsem, 

že otázka se ptá obecně, nemusí jít jen o školu. 

Proměnná VZTAH 3 zachycuje postoj žáka k výroku Počitačům dobře rozumim. Tato 

proměnná sleduje subjektivní hodnocení vlastní schopnosti žáka porozumět oblasti výpočetní 

techniky. Tato interpretace výroku spoléhá na obecně přijímané širší pojetí výrazu rozumět 

počitačům. 

Proměnná VZTAH 4 zachycuje postoj žáka k výroku Počitače mi vadi. Předpokladem 

u této proměnné je, že bude logicky nabývat opačných hodnot než proměnná VZTAH 1. 

Proměnná VZTAH 5 zachycuje postoj žáka k výroku Internet potřebuji. Podobně jako 

proměnná VZTAH 2 hledá utilitární rozměr vztahu, tentokráte k internetu. 

Proměnná VZTAH 6 zachycuje postoj žáka k výroku Internet je to, co použivám na 

počitači nejčastěji. Tato proměnná ukazuje, zda počítač je pro žáka zejména nástrojem 

připojení k internetu, anebo naopak připojení k internetu není tím nejdůležitějším, co počítač 

dokáže. 

Proměnná VZTAH 7 zachycuje postoj žáka k výroku Své nejlepši kamarády jsem 

potkal na internetu. Smyslem této proměnné je poodhalit, jak používání internetu vstupuje do 

vztahů žáka. 

Proměnná VZTAH 8 zachycuje postoj žáka k výroku Internet mě otravuje. 

Proměnná VZTAH 9 zachycuje postoj žáka k výroku Bojim se internetu. Výroky 

posledních dvou zmíněných proměnných jsou v menší míře sémanticky odlišné. Druhá z nich 

by měla být silnější. Obě by měly nabývat opačných hodnot než proměnná VZTAH 5. 

59 



Tabulka 7: absolutní četnosti proměnných VZTAH 1 až VZTAH 9 (celkem 176 žáků) 

VZTAH 1 VZTAH 2 

bez odpovědi O O 

určitě ano 86 93 

spíše ano 64 67 

spíše ne 26 13 

určitě ne O 3 

Popis proměnných: 

VZTAH 1 

VZTAH 2 

VZTAH 3 

VZTAH 4 

VZTAH 5 

VZTAH 6 

VZTAH 7 

VZTAH 8 

VZTAH 9 

VZTAH 3 VZTAH 4 VZTAH 5 VZTAH 6 VZTAH 7 VZTAH 8 VZTAH 9 

2 2 8 3 4 1 1 

39 4 103 103 10 O 2 

108 4 52 48 12 3 2 

25 46 11 17 47 52 30 

2 120 2 5 103 120 141 

Rád trávím čas u počítače. 

Počítač mi pomáhá. 

Počítačům dobře rozumím. 

Počítače mi vadí. 

Internet potřebuji. 

Internet je to, co používám na počítači nejčastěji. 

Své nejlepší kamarády jsem potkal na internetu. 

Internet mě otravuje. 

Bojím se internetu. 

60 



Graf 7: relativní četnosti proměnných VZTAH 1 až VZTAH 9 (celkem 176 žáků) 

Vztah žáků k počítačům a internetu - celková statistika (N=176) 
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Komentář grafu: Žáků, kteří k proměnným VZTAH l(Rád trávím čas u počítače) a 

VZTAH 2 (Počítač mi pomáhá) uvedli záporné stanovisko (SPÍŠE NE nebo URČITĚ NE) je 

méně než pětina. Toto potvrzuje i opačně formulovaná otázka k proměnné VZTAH 4 

(Počítače mi vadi.). Podobně je tomu se vztahem žáků k internetu (VZTAH 5 a s opačnými 

hodnotami VZTAH 8 a VZTAH 9), tentokráte záporné stanovisko vyjádřilo méně než desetina 

žáků. 

5.9.7 Volný čas 

Proměnnou VOL ČAS utvářejí odpovědi na otázku Nejvíce volného času trávim ... 

s hodnotami 1 (čtením (knih. . .), 2 (sportováním), 3 (u televize), 4 (u počítače) a 5 (jinak ... ). 

Tabulka 8: absolutní četnosti proměnné VOL ČAS (celkem 176 žáků) 

Nejvíce volného času trávím čtením (knih) sportováním u televize u počítače jinak NEODPOVĚDĚLI 

6 38 16 41 61 14 

Komentář tabulky: Při interpretaci této proměnné bychom měli být opatrní, celkové 

zaměření dotazníku na téma počítače mohlo zkreslit četnosti této kategorie na úkor ostatních. 

Pokud toto možné zkreslení pominu, lze konstatovat, že přibližně čtvrtina žáků ZŠ (z 
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celkového počtu 176) tráví nejvíce volného času u počítače, čtvrtina sportem, televize jako 

nejčastější způsob trávení volného času má oproti dvě předchozím méně než polovinu 

příznivců. Bohužel drtivá většina těch, kteří zaškrtli kategorii jinak, nevyjádřili jak, takže je 

problém tuto kategorii nějak interpretovat. 

5.9.8 Vztahy mezi žáky 

Proměnnou KAMARADI utvářejí odpovědi na otázku Kde máš nejlepší kamarády, 

kamarádky? s hodnotami 1 (Ve tříde), 2 (Ve škole, ale mžmo třídu) a 3 (Mimo školu). Po 

zkušenosti se zadáváním otázky stejného znění v předchozím dotazníkovém šetření (Trávení 

volného času žáků základní školy - má semestrální práce v předmětu Metody a techniky 

výzkumu na FF UK ) jsem před vyplňováním dotazníků upozorňoval na písemný pokyn, 

který žádá od respondenta výběr jediné ze tří možností. Zároveň jsem vyjadřoval pochopení 

nad obtížností volby. Komunikace se vyplatila, zadání hodnoty O bylo nutné jen u několika 

málo (celkem 12) žáků nejnižších ročníků. 

Tabulka 9: absolutní četnosti proměnné KAMARADI (celkem 176 žáků) 

Kde máš nejlepší kamarády? Ve třídě Ve škole, ale mimo třídu Mimo školu NEODPOVĚDĚLI 

79 37 48 12 

Komentář tabulky: Zhruba polovina dětí ZŠ má nejlepšího kamaráda ve třídě, zhruba 

čtvrtina žáků má nejlepšího kamaráda mimo školu, téměř čtvrtina ve škole, ale ne ve stejné 

třídě. 

5.9.9 Činnost u počítače 

Následující baterie výroků sleduje, co žák dělá u počítače. Hodnoty proměnné: O -

nezodpovězená otázka, 1 - TÉMĚŘ VŽDY, 2 - ČASTO, 3 - MALOKDY, 4 - NIKDY. 

Proměnná na PC 1 vyjadřuje, jak často žák u počítače: Hraje internetové (online) hry. 

Proměnná na PC 2 vyjadřuje, jak často žák u počítače: Hledá informace do školy. 

Proměnná na PC 3 vyjadřuje, jak často žák u počítače: Baví se s přáteli, které zná ze 

školy, z okolí či z kroužku. 
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Proměnná na PC 4 vyjadřuje, jak často žák li počítače: Baví se s přáteli, které zná jen 

z internetu. 

Proměnná na PC 5 vyjadřuje, jak často žák li počítače: Baví se s cizími lidmi. 

Proměnná na PC 6 vyjadřuje, jak často žák li počítače: Používá e-mail. 

Proměnná na PC 7 vyjadřuje, jak často žák li počítače: Chodí na chat (pokec). 

Proměnná na PC 8 vyjadřuje, jak často žák li počítače: Používáfacebook.com, lide.cz 

apod. 

Proměnná na PC 9 vyjadřuje, jak často žák li počítače: Sleduje video na youtube.com 

čijinde. 

Proměnná na PC 10 vyjadřuje, jak často žák li počítače: Stahuje hudbu nebo filmy. 

Proměnná na PC 11 vyjadřuje, jak často žák li počítače: Navštěvuje stránky své školy 

nebo kroužku. 

Proměnná na PC 12 vyjadřuje, jak často žák li počítače: Vytváří si své webové stránky. 

Proměnná na PC 13 vyjadřuje, jak často žák li počítače: Upravuje svéfotky či videa. 

Proměnná na PC 14 vyjadřuje, jak často žák li počítače: Poslouchá hudbu. 

Proměnná na PC 15 vyjadřuje, jak často žák li počítače: Používá výukové programy. 

Proměnná na PC 16 vyjadřuje, jak často žák li počítače: Píše práce do školy. 

Proměnná na PC 17 vyjadřuje, jak často žák li počítače: Navštěvuje stránky, které jsou 

určeny jen dospělým. 
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Tabulka 10: absolutní četnosti proměnných na PC 1 až na PC 9 (celkem 176 žáků) 

na PC 1 na PC 2 na PC 3 na PC4 na PC 5 na PC 6 na PC 7 na PC8 na PC 9 

bez odpovědi O 1 1 2 3 2 2 1 2 

téměř vždy 21 27 74 15 3 47 54 96 82 

často 48 86 58 23 11 62 42 25 51 

málokdy 90 57 25 57 53 49 36 19 24 

nikdy 17 5 18 79 106 16 42 35 17 

Tabulka ll: Absolutní četnosti proměnných na PC 10 až na PC1l (celkem 176 žáků) 

na PC 10 na PC 11 na PC 12 na PC 13 na PC 14 na PC 15 na PC 16 na PC 17 

bez odpovědi O 

téměř vždy 62 

často 40 

málokdy 43 

nikdy 31 

Popis proměnných: 

naPC1 

naPC2 

naPC3 

naPC4 

naPC5 

naPC6 

na PC 7 

naPC8 

naPC9 

O 2 1 

9 8 25 

33 25 45 

77 40 46 

57 101 59 

Hraji internetové (online) hry. 

Hledám informace do školy. 

O 1 2 

102 7 24 

42 24 66 

27 86 66 

5 58 18 

Bavím se s přáteli, které znám ze školy, z okolí či z kroužku. 

Bavím se s přáteli, které znám jen z internetu. 

Bavím se s cizími lidmi. 

Používám e-mail. 

Chodím na chat (pokec). 

Používámfacebook.com, lide.cz apod. 

Sleduji video na youtube. com či jinde. 
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na PC 10 Stahuji hudbu nebo filmy. 

na PC 11 Navštěvuji stránky své školy nebo kroužku. 

na PC 12 Vytvářím si své webové stránky. 

na PC 13 Upravuji své fotky či videa. 

na PC 14 Poslouchám hudbu. 

na PC 15 Používám výukové programy. 

na PC 16 Píšu práce do školy. 

na PC 17 Navštěvuji stránky, které jsou určeny jen dospělým. 

Graf 8: relativní četnosti proměnných na PC 1 až na PC 17 (celkem 176 žáků) 

Co dělají žáci na počítači - celková statistika (N=116) 

I -tém ěř vždy [[] často Dm álokdy Dnikdy I 

M M M M M M M M M M M M M M M M M 
PC PC9PC3PC8PC2PC6 PC PC7 PC PC PC1 PC PC PC4 PC PC PC5 
14 10 16 13 17 11 12 15 

prolJĚnné seřazené podle součtu rel. četností odpovědÍ t@miřvž~ 8 často 

Komentář grafu: 

Původní seřazení baterie položek v dotazníku nesledovalo žádný záměr. Seřazením 

proměnných podle součtu relativních četností odpovědí téměř vždy a často vzniklo následující 

pořadí proměnných (před proměnnou je uvedeno procento žáků, kteří odpověděli téměř vždy 

nebo často): 
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82% na PC 14 Poslouchám hudbu. 

76% naPC9 Sleduji video na youtube.com čijinde. 

75% naPC3 Bavím se s přáteli, které znám ze školy, z okolí či z kroužku. 

69% naPC8 PouHvámfacebook.com, lide.cz apod. 

65% naPC2 Hledám informace do školy. 

63% naPC6 Používám e-mail. 

58% na PC 10 Stahuji hudbu nebo filmy. 

55% naPC7 Chodím na chat (pokec). 

52% na PC 16 Píšu práce do školy. 

40% na PC 13 Upravuji své fotky či videa. 

39% naPC1 Hraji internetové (online) hry. 

25% na PC 17 Navštěvuji stránky, které jsou určeny jen dospělým. 

24% na PC 11 Navštěvuji stránky své školy nebo kroužku. 

22% naPC4 Bavím se s přáteli, které znám jen z internetu. 

19% na PC 12 Vytvářím si své webové stránky. 

18% na PC 15 Používám výukové programy. 

8% naPC5 Bavím se s cizími lidmi. 

Činnostem žáků základní školy vévodí poslech hudby (na PC 14) a sledování videí 

(na PC 9), následovány komunikací s blízkými lidmi (na PC 3) a používáním sociálních sítí a 

seznamek (na PC 8). Páté místo náleží hledání informací do školy (na PC 2) - pokud bychom 

však třídili data dle součtu relativních četností prvních tří odpovědí, tedy včetně odpovědi 

málokdy, dělilo by se hledání informací do školy (na PC 2) o první příčku s poslechem hudby 

(na PC 14). 
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Dalším v pořadí je používání emailu (na PC 6), které zaostává za používáním 

sociálních sítí a seznamek o zhruba desetinu uživatelů. 

Méně časté stahování hudby nebo filmu (na PC 10) nežje jejich poslech (na PC 14) či 

sledování (na PC 9) lze vysvětlit tím, že žáci stahují větší datové objemy najednou, stejnou 

hudbu či film si pouštějí opakovaně a část hudby a videí patrně sledují on-line. 

Role počítače ve vzdělávání žáků ZŠ spočívá spíše v psaní prací do školy (na PC 16) 

než v používání výukových programů (na PC 15). 

Aktivní práce s fotkami či videi (na PC 13) má přibližně poloviční četnosti oproti 

sledování videí (na PC9). 

Ze srovnání četností odpovědí tří proměnných (na PC 3, na PC 4 a na PC 5), které 

sledují, s kým se žáci na internetu baví, je patrná převaha komunikace s lidmi, kteří žáci 

osobně znají odjinud než z internetu, přesto i relativně nižší výsledky dalších dvou typů 

komunikace na internetu (baví se s lidmi, které znají jen z internetu a baví se s cizími lidmi) 

mohou být řadou lidí vnímány jako alarmujícÍ. 

Podobně též četnosti proměnné sledující návštěvy stránek, které jsou určeny jen 

dospělým (na PC 17), lze interpretovat jako relativně nízké oproti ostatním proměnným, 

nicméně i tato statistika bude silně vnímána skrze etické hodnoty. Výsledky této proměnné 

mohou být navíc značně zkresleny okolnostmi, za kterých probíhalo dotazníkové šetřenÍ. 

5.9.10 Zveřejňování informací 

Následující baterie otázek je uvozena výrokem Které iriformace jsem o sobě na 

internetu zveřejnil ... a nabývají hodnot 1 a O. 

Proměnná ZVEŘEJNIL 1: I - zveřejnil jméno, O - nezveřejnil 

Proměnná ZVEŘEJNIL 2: 1 - zveřejnil příjmení, O - nezveřejnil 

Proměnná ZVEŘEJNIL 3: 1 - zveřejnil přezdívku, O - nezveřejnil 

Proměnná ZVEŘEJNIL 4: 1 - zveřejnil adresu, O - nezveřejnil 

Proměnná ZVEŘEJNIL 5: 1 - zveřejnil že je sám/sama doma, O - nezveřejnil 

Proměnná ZVEŘEJNIL 6: 1 - zveřejnil intimní foto, O - nezveřejnil 
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Proměnná ZVEŘEJNIL 7: 1 - nezveřejnil žádné z předešlých, O - nevyplněno 

Proměnná ZVEŘEJNIL 8: 1 - zveřejnil jiné ... , O - nezveřejnil; v případě uvedení 

konkrétní informace byl zápis proveden v proměnné POZNAMKY 

Nově vytvořená proměnná ZV 8 soukr: tam, kde v položce jiné u otázky Které 

informace jsem o sobě na internetu zveřejnil ... (ZVEŘEJNIL 8) se v odpovědi vyskytlo 

mobilní telefon - hodnota 1, ostatní odpovědi hodnota o. 

Tabulka 12: absolutní četnosti proměnných ZVEŘEJNIL 1 až ZVEŘEJNIL 6 a ZV 8 

soukr (celkem 17 6 žáků) 

že je sám! intimní mobilní 
jméno příjmení přezdívku adresu 

sama doma foto telefon 

nezveřejnil 42 60 65 154 158 163 174 

zveřejnil 134 116 111 22 18 13 2 

Komentář tabulky: citlivé údaje zveřejnila zhruba desetina žáků ZŠ 

Nově vytvořená proměnná ZV 4+5+6+8 vznikla součtem hodnot proměnných 

ZVEŘEJNIL 4 + ZVEŘEJNIL 5 + ZVEŘEJNIL 6 + ZV 8 soukr (rozpětí hodnot: 0-4). Tato 

proměnná vyjadřuje kolik z následujících položek o sobě zveřejnil na internetu: adresu; že je 

sám/sama doma; intimní foto; mobilní telefon. 

Nově vytvořená proměnná ZV5+6+8 vznikla součtem hodnot proměnných 

ZVEŘEJNIL 4 + ZVEŘEJNIL 5 + ZVEŘEJNIL 6 + ZV 8 soukr (rozpětí hodnot: 0-3). Tato 

proměnná vyjadřuje kolik z následujících položek o sobě zveřejnil na internetu: že je 

sám/sama doma; intimní foto; mobilní telefon. 

Nově vytvořená proměnná ZV 1-6 vznikla součtem hodnot proměnných ZVEŘEJNIL 

1 + ZVEŘEJNIL 2 + ZVEŘEJNIL 3 + ZVEŘEJNIL 4 + ZVEŘEJNIL 5 + ZVEŘEJNIL 6 

(rozpětí hodnot: 0-6). Tato proměnná vyjadřuje kolik z následujících položek o sobě zveřejnil 

na internetu: jméno; přijmení; přezdívku;; adresu; žeje sám/sama doma; intimnífoto. 
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5.9.11 Malý test 

Proměnná MAIL vyjadřuje, že žák ze tří možností vybral správně napsanou emailovou 

adresu (1 - správná odpověď, O - chybná odpověď). 

Tabulka 13: absolutní četnosti proměnné MAIL (celkem 17 6 žáků) 

Správně napsanou emailovou adresu: vybral nevybral 

68 108 

Komentář tabulky: Pouze 38 % žáků (68 ze 176) dokázalo zaškrtnout správně 

napsanou emailovou adresu a nezaškrtnout žádnou ze dvou dalších, které byly napsány 

chybně. 

Proměnná WEB vyjadřuje, že žák ze tří možností vybral správně napsanou webovou 

adresu (1 - správná odpověď, O - chybná odpověď). 

Tabulka 14: absolutní četnosti proměnné WEB (celkem 176 žáků) 

Správně napsanou webovou adresu: vybral nevybral 

113 63 

Komentář tabulky: Necelé dvě třetiny žáků (64 %, tj. 113 ze 176) dokázaly zaškrtnout 

správně napsanou webovou adresu a nezaškrtnout žádnou ze dvou dalších, které byly napsány 

chybně. 

Nově vytvořená proměnná MAIL + WEB vznikla součtem hodnot proměnných MAIL 

a WEB (rozpětí hodnot: 0-2). Vyjadřuje počet úspěchů při výběru správně napsané emailové a 

webové adresy. 

5.9.12 Nebezpečí internetu 

Proměnná POZOR zaznamenává odpovědi na otevřenou otázku Na co by sis měl 

dávat pozor na internetu? ... 

Proměnná NEBEZPECI zaznamenává odpovědi na otevřenou otázku Jaká nebezpečí 

číhají na internetu? ... 

Obě předcházející proměnné byly společně kódovány následujícím způsobem: 
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Tabulka 15: kódování, absolutní relativní četnosti proměnných POZOR a 

NEBEZPECI (celkem 176 žáků) 

společné kódování odpovědi žáků pro POZOR pro NEBEZPECI 

obou proměnných 
Na co by sis měl Jaká nebezpečí 

dávat pozor na číhají na internetu? 

internetu? 

abs.čet. rel. čet. abs.čet. rel. čet 

O nevím nebo NEODPOVĚDĚL 36 20% 56 32% 

1 sdělovat informace o sobě, ztráta 

soukromí 17 10% 7 4% 

2 viry, otevírání emailů, stahování 

neznámých souborů, spamy 33 19% 32 18% 

3 cizí lidé 27 15% 6 3% 

4 úchylové; pedofilové; kdo po nás chtějí 

intimní foto; zločinci; vrahové; vyděrači; 

nebezpeční lidé 42 24% 51 29% 

5 podvody; podvodné obchody; zlodějové 7 4% 7 4% 

6 seznamování 1 1% 1 1% 

7 dospělí lidé 1 1% O 0% 

8 otravní lidé; blbí lidé 1 1% 1 1% 

9 hackeři 2 1% 3 2% 

10 vše 1 1% O 0% 

11 vyhodit něco do koše 1 1% O 0% 

12 šokující videa, obrázky; pornografie; 

nevhodné fotky; brutální hry; nepřístupné 

stránky 5 3% 5 3% 

13 zneužití dat O 0% 2 1% 

14 vztahy 1 1% O 0% 

15 sex; drogy; znásilnění; vydírání; únos 1 1% 5 3% 
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Komentář tabulky: Žáci ZŠ nejčastěji odpovídají, že by si měli na internetu dávat 

pozor na nebezpečné lidi (různé formulace; největší zastoupení v kategoriích 3 a 4), rizika 

technického rázu spojená s bezpečným uživatelským chováním (spamy, viry apod.) vnímá 

zhruba pěti žáků, formulaci týkající se rizika zveřejňování osobních informací (ztráta 

soukromí) použila pňbližně desetina žáků. 

5.9.13 Nezávislé proměnné 

Proměnná POHLAVI zaznamenává pohlaví respondenta (O ~ dívka, 1 ~ hoch, N ~ 

nevyplněno). 

Tabulka 16: absolutní četnosti proměnné POHLA VI (celkem 176 žáků) 

Pohlaví dívky hoši 

87 87 

Komentář tabulky: Dívky a hoši jsou v souboru zastoupeni ve stejném poměru. 

Proměnná ROCNIK označuje ročník základní školy, ve kterém se žák právě nacházÍ. 

Často žáci vypisovali název své třídy (např. 4.A místo 4. ročník), což jsem při vytváření 

databáze automaticky upravoval na ročník. V přibližně 15 případech jsem dokonce doplňoval 

ročník podle toho, jak byly dotazníky sbírány, tj. vždy za jeden ročník dohromady. 

Skutečnost, že jsem tuto informaci do dotazníku dopsal, jsem nikde v databázi 

nezaznamenával. Taková informace by mohla být stopou žákovy nepozornosti, lajdáctví, 

zvýšeného stresu a podobně, nicméně na rozdíl od vynechání celých pasáží dotazníku jsem 

vynechání ročníku považoval spíš za drobné přehlédnutí bez nutnosti další interpretace. 
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Tabulka 17: absolutní četnosti proměnné MAIL (celkem 176 žáků) 

ročník 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

počet žáků 21 20 56 17 29 33 

Komentář tabulky: V souboru jsou zastoupeni žáci čtvrtého až devátého ročníku. Šestý 

ročník je zastoupen všemi žáky v ročníku, ostatní ročníky přibližně polovinou žáků v ročníku 

Gedna třída ze dvou či dvě třídy ze tří z celkového počtu tříd v ročníku). Důvodem 

nerovnoměrného rozdělení je snaha lépe zmapovat žáky šestého ročníku, kteří za sebou mají 

dva roky výuky předmětu leT (v další ročnících výuka předmětu neprobíhá). Ostatní ročníky 

jsou přidány pro srovnání - tomu se věnuji v další analýze. 

5.9.14 Další 

Proměnná DODATEK reprezentuje otevřenou otázku Co k tomu chceš ještě dodat? ... 

Tato otázka většinou nebyla zodpovězena, případně šlo o formality (Ne, děkuji.; Nic. apod.) 

Proměnná POZNAMKY slouží k zápisu případného komentáře k dotazníku a také 

výpis konkrétního vyjádření proměnných VOL ČAS Giné: ... ) a ZVEŘEJNIL 8 Giné: ... ) 
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5.10 Pokročilá analýza dat 

5.10.1 Hoši a dívky 

Tabulka 18: srovnání absolutních i relativních četností proměnných PC 1 až PC 12 u 

hochů a dívek (celkem 17 6 žáků) 

Ovládání počítače 

Dívky Hoši 

absolutní četnosti relativní četnosti absolutní četnosti relativn í četnosti 

nezaškrtly zaškrtly zaškrtly nezaškrtli zaškrtli zaškrtli 

zapnu počítač O 87 100% 1 86 99% 

spustím program 1 86 99% 1 86 99% 

najdu soubor na mém 6 81 93% O 87 100% 

počítači 

najdu soubor na cizím 24 63 72% 13 74 85% 

počítači 

minimalizuji okno programu 13 74 85% 6 81 93% 

uložím soubor na flashdisk 39 48 55% 13 74 85% 

vytvořím zástupce souboru či 17 70 80% 8 79 91% 

složky 

"vypálím" soubory na CD 46 41 47% 27 60 69% 

připojím myš 22 65 75% 6 81 93% 

instaluji program 25 62 71% 10 77 89% 

zkomprimují soubor 70 17 20% 48 39 45% 

zjistím velikost RAM 73 14 16% 33 54 62% 

Komentář tabulky: Kromě prvních dvou položek vykazují hoši vyšší hodnoty u všech 

dalších proměnných týkajících ovládání počítače. Nejvyšší rozdíl je u poslední položky (zjistit 

velikost operační paměti), která patří mezi dovednosti vyšší úrovně náročnosti. 

Výsledky u položek baterie týkající se textového editoru jsou u hochů a dívek 

srovnatelné (viz tabulka 25 v příloze). 
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Tabulka 19: srovnání absolutních i relativních četností proměnných EXCEL 1 až 

EXCEL 4 u hochů a dívek (celkem 176 žáků) 

Práce v tabulkovém editoru 

Dívky Hoši 

absolutní četnosti relativn í četnosti absolutní četnosti relativn í četnosti 

nezaškrtly zaškrtly zaškrtly nezaškrtli zaškrtli zaškrtli 

vytvořím tabulku v Excelu (či 

jiném tabulkovém editoru) 26 61 70% 15 72 83% 

vytvořím v Excelu graf 32 55 63% 21 66 76% 

vytvořím automatický součet 

všech čísel v tabulce 44 43 49% 32 55 63% 

vypočítám průměr z tabulky 

čísel v tabulkovém editoru 58 29 33% 44 43 49% 

Komentář tabulky: Všechny položky týkající se práce v tabulkovém editoru vykazují vyšší 

hodnoty u chlapců než u dívek. Rozdíly hodnot u hochů a dívek jsou poměrně vyrovnané u 

všech položek (v rozmezí 13-16 procentních bodů). 
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Tabulka 20: srovnání absolutních i relativních četností proměnných GRAF 1 až GRAF 

6 u hochů a dívek (celkem 176 žáků) 

Vytváření, úpravy a prezentace obrázků na počítači 

Dívky Hoši 

absolutní četnosti relativní četnosti absolutní četnosti relativní četnosti 

nezaškrtly zaškrtly zaškrtly nezaškrtli zaškrtli zaškrtli 

vytvořím obrázek (např. 
4 83 95% 5 82 94% 

v programu Malování) 

otočím obrázek 7 80 92% 5 82 94% 

změním barevný obrázek na 
26 61 70% 28 59 68% 

černobílý 

"stáhnu" fotky z digitálního 
28 59 68% 14 73 84% 

"foťáku" na počítač 

vytvořím prezentaci 

z několika obrázků a textu (př. 36 51 59% 21 66 76% 

v PowerPointu) 

změním kapacitu obrázku 
51 36 41% 33 54 62% 

změnou jeho rozlišení 

Komentář tabulky: U prvních tří položek vykazují hoši a dívky srovnatelné hodnoty u 

tří dalších vykazují hoši hodnoty vyšší. Rozdíl hodnot mezi hochy a děvčaty roste s obtížností 

dané dovednosti, nejvyšší rozdíl (21 procentních bodů) je u nejnáročnější dovednosti změnit 

kapacitu obrázku změnou jeho rozlišení. 

Výsledky u položek baterie týkající se práce s internetem opět vypovídají spíše pro 

vyšší (proklamované) dovednosti u chlapců. Výrazný rozdíl mezi hochy a děvčaty ve 

prospěch hochů je ve dvou dovednostech: změním domovskou stránku v prohlížeči (84 % 

hoši, 60 % dívky) a nakonfiguruji internetové připojení (49 % hoši, 18 % dívky). Velmi 

drobným rozdílem převyšují děvčata chlapce jen ve dvou položkách: komunikuji pl~es 

sociální síť (např. F acebook) (80 % hoši, 86 % dívky) a vyhledám informace na internetu 

(97 % hoši a 99 % dívky). V proměnné INET 1 (rozpoznám internetovou adresu od adresy 

emailu) své dovednosti kladně ohodnotilo 85 % dívek a 94 % procent hochů (viz tabulka 26 

v příloze). 
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Pro srovnání dále uvádím grafické zobrazení relativních četností správných odpovědí 

u dvou úkolů: vybrat správně napsanou emailovou adresu a vybrat správně napsanou 

webovou adresu. Tyto úkoly jsou na mírně vyšší úrovni náročnosti než jen rozpoznat od sebe 

mailovou a webovou adresu, nelze tedy srovnávat jejich absolutní hodnoty, ale mohou 

posloužit k ilustraci relativních rozdílů mezi hochy a děvčaty. 

Graf 9: relativní četnosti proměnných MAIL a WEB (celkem 176 žáků) 

Rozpoznají emailovou adresu a adresu webové stránky 

'U 
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Komentář grafu: Správně napsanou emailovou adresu zaškrtlo 34 % dívek a 44 % 

hochů. Správně napsanou webovou adresu zaškrtlo 63 % dívek a 67 % hochů. 

Domněnky o vyšší počítačové gramotnosti u hochů se v předchozích bateriích 

zakládaly na sebehodnocení vlastních dovedností. Výsledky baterie proměnných RADA 1 -

RADA 5 (zakládají se na schopnosti reálně poradit v 5 problémových situacích, nejde tedy jen 

o sebehodnocení) jsou s těmito domněnkami v souladu. Všechny proměnné týkající se 

dovednosti poradit v problémové situaci u počítače mají vyšší hodnoty u hochů než u dívek 

(rozdíly v rozmezí 8 až 15 procentních bodů ve prospěch hochů; výjimkou je rada týkající se 

problémů se zvukem, kde jsou výsledky téměř vyrovnané, viz tabulka 27 v příloze 2). 

Co se týče vztahu k počítačům a internetu vykazují hoši vyšší hodnoty u prvních tří 

výroků (Rád trávím čas u počítače.; Počítač mi pomáhá.; Počítačům dobře rozumím). Viz graf 12 a 

graf 13 v příloze 2. 

Mezi proměnnými zaměřenými na to, co kdo dělá u počítače, vykazují hoši oproti 

dívkám vyšší hodnoty zejména u položky 17 (Navštěvuji stránky, které jsou určeny jen 

dospělým.), dále pak u položek 1,6,9 a 10 (Hraji internetové (online) hry.; Použivám e-mail.; 
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Sleduji video na youtube.com či jinde.; Stahuji hudbu nebo filmy.). Viz graf 14 a graf 15 v 

příloze 2. 

5.10.2 Ročníky 

Předpokladem rozdílnosti hodnot proměnných sledujících dovednosti žáka u počítače 

je jejich růst od nižších ročníků k vyšším. Ve kterých dovednostech se toto naplnilo? 

Pěkným příkladem naplnění tohoto předpokladu jsou data ukazující růst dovednosti 

ovládání počítače (viz graf 16 v příloze 2). V grafu lze vysledovat relativně pozvolný nárůst 

této dovednosti. 

Podobně vypadají grafy zobrazující dovednosti práce v textovém editoru (viz graf 17 v 

příloze 2), dovednosti práce s obrázkem (viz graf 18 v příloze 2) a dovednosti práce na 

internetu (viz graf 19 v příloze 2). S malým rozdílem: je zde patrný skokový nárůst 

dovedností mezi čtvrtým a pátým ročníkem. 

Zajímavý efekt lze pozorovat u proměnných sledujících dovednost práce v tabulkovém 

editoru a schopnost určit správně napsanou emailovou adresu a správně napsanou webovou 

adresu. 

Graf 10: podíl zaškrtnutých dovedností v souhrnu baterie otázek EXCEL 1 až EXCEL 

4 (celkem 176 žáků) 
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Komentář grafu: hodnoty u žáků šestého ročníku výrazně vybočují z trendu 

postupného zvyšování dovednosti práce s tabulkovým editorem 
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Graf 11 : podíl reálné dovednosti určit správně napsanou emailovou adresu a správně 

napsanou webovou adresu - proměnná MAIL+ WEB (celkem 176 žáků) 

Určí správně napsanou emailovou adresu a 
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Komentář grafu: hodnoty u žáků pátého ročníku výrazně vybočují z trendu postupného 

zvyšování dovednosti určit správně napsanou emailovou adresu a správně napsanou webovou 

adresu 

V pátém a šestém ročníku školy, kde bylo provedeno dotazníkové šetření, probíhá 

výuka leT. To může vysvětlit prudší nárůst dovedností nejen u předchozích dvou grafů, ale 

též u výše zmíněných: dovednosti práce v textovém editoru, dovednosti práce s obrázkem a 

dovednosti práce na internetu. Čím se však hodnotový průběh zde uvedených grafů liší, je 

pokles v ročníku následujícím. Nabízí se interpretace, že dochází k získání dovedností, které 

mají nižší uplatnění v žákově praktickém využití počítače mimo výuku, tj. ve výuce získává 

něco, co v průběhu roku rychle zapomíná. 

5.10.3 Měření počítačové gramotnosti 

Při stanovování úrovně dovedností práce s počítačem, která by již mohla být 

považována za základní rovinu počítačové gramotnosti, jsem se pokoušel co nejvíce přiblížit 

metodice výpočtu zvolené ve výzkumu počítačové gramotnosti v ČR v roce 20054°, kde byly 

výsledky prezentovány z pohledu jedné několika variant výpočtů vstupní počítačové 

40 MINISTERSTO INFORMATIKY a STEM/MARK Výzkum informační a počítačové gramotnosti občanů ČR 
(on-line). [cit. 27. 6. 2010] Dostupné na 
http://aplikace.mvcr. czJarchiv2008/micr/images/dokumenty/prezentace _ vyzkumig. ppt 

78 



gramotnosti. Zmíněný výzkum prezentuje sektorovou gramotnost na základě úspěšnosti 

alespoň 5 z 8 položek základní a střední obtížnosti v určité oblasti. Výsledkem je naměřená 

počítačová gramotnost v oblastech: Pojmy zIT (53 % gramotných v dané oblasti), Ovládání 

PC (55 %), Textový editor (43 %), Tabulkový procesor (31 %), Internet (40 %), Grafika 

(52 %). Celkovou počítačovou gramotnost pak počítá jen u těch respondentů, kteří takto 

uspěli ve všech šesti oblastech. Na základě tohoto postupu se dobírá k výsledku 27 % 

počítačové gramotnosti dospělé české populace (24 % po zohlednění skutečných schopností 

uživatelů PC). Ve věkové kategorie nad 60 let je počítačově gramotných jen 2 % a mezi 

mládeží ve věku 15 - 17 let výzkum našel 55 % počítačově gramotných. 

Empirické šetření, které jsem prováděl, se shoduje se zmiňovaným výzkumem v pěti 

oblastech (vynechána je oblast Pojmy z IT). Položky v jednotlivých oblastech byly 

inspirovány výše zmíněným výzkumem, ale nejsou totožné. V jednotlivých oblastech mám 

různý počet položek (při výběru jsem zohledňoval skutečnost, že jde o žáky ZŠ), nicméně až 

na výjimky patří právě do sledované základní až střední úrovně obtížnosti. Také kritérium 

5 z 8 jsem dodržoval alespoň poměrově (ovládání PC: alespoň 8 z 12 - nová proměnná 

GRAM PC; textový editor: alespoň 5 z 8 - nová proměnná GRAM WORD; tabulkový editor: 

alespoň 3 ze 4 - nová proměnná GRAM EXCEL; grafika: alespoň 4 z 6 - nová proměnná 

GRAM GRAF, internet: alespoň 6 z 9 - nová proměnná GRAM lNET). V případě, že žák uspěl 

ve všech předchozích oblastech, je počítačově gramotný (nová proměnná GRAM VŠE). Na 

základě tohoto postupu vznikla následující statistika. 

79 



Tabulka 21: srovnání absolutních i relativních četností proměnných GRAM PC, 

GRAM WORD, GRAM EXCEL, GRAM GRAF, GRAM INET, GRAM VŠE dle ročníků a 

celkem (176 žáků); relativní četnosti počítačově negramotných jsou rozdílem 100 % a rel. 

četností poč. gramotných - v tabulce je neuvádím z důvodu lepší čitelnosti 
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Oblasti počítačové gramotnosti 

Ovládání PC Textový Tabulkový Grafika Internet celková počít. 

editor editor gramotnost 

abs. rel. abs. rel. abs. rel. abs. rel. abs. rel. abs. rel. 

četn. četn. četn. četn. četn. četn. četn. četn. četn. četn. četn. četn. 

4. ročník (21 

negramotní 14 7 21 14 16 21 

gramotní 7 33% 14 19% O 0% 7 33% 5 24% O 0% 

5. ročník (20 

negramotní 9 4 17 7 6 17 

gramotní 11 55% 16 80% 3 15% 13 65% 14 70% 3 15% 

6. ročník (56 

negramotní 13 9 6 15 12 24 

gramotní 43 77% 47 84% 50 89% 41 73% 44 79% 32 57% 

7. ročník (17 

negramotní 4 1 9 4 6 15 

gramotní 13 76% 16 94% 8 47% 13 76% 11 65% 2 12% 

8. ročník (29 

neQramotní O 1 11 O O 11 

gramotní 29 100% 28 97% 18 62% 29 100% 29 100% 18 62% 

9. ročník (33 

negramotní 2 1 15 1 3 16 

gramotní 31 94% 32 97% 18 55% 32 97% 30 91% 17 52% 

všechny ročníky (176) 

neQramotní 42 33 79 41 43 104 

gramotní 134 76% 143 81% 97 55% 135 77% 133 76% 72 41% 
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Komentář tabulky: ve zkoumaném vzorku žákovské populace je v průměru 41 % 

počítačově gramotných. Výsledky žáků osmého (62 %) či devátého ročníku (52 %) jsou 

srovnatelné s výsledky výzkumu z roku 200541
• 

41 MINISTERSTO INFORMATIKY a STEMIMARK Výzkum informační a počítačové gramotnosti občanů ČR 
(on-line). [cit. 27.6.2010] Dostupné na 
http://aplikace.mvcr.czlarchiv2008/micr/images/dokumenty/prezentace _ vyzkumig.ppt 
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Tabulka 22: srovnání absolutních i relativních četností proměnných GRAM PC, 

GRAM WORD, GRAM EXCEL, GRAM GRAF, GRAM INET, GRAM VŠE dle pohlaví a 

celkem (176 žáků), z toho 87 dívek a 87 chlapců; relativní četnosti počítačově negramotných 

jsou rozdílem 100 % a rel. četností poč. gramotných ~ v tabulce je neuvádím z důvodu lepší 

čitelnosti 

Oblasti počítačové gramotnosti 

Ovládání PC Textový Tabulkový Grafika Internet celková počít. 

editor editor gramotnost 

abs. rel. abs. rel. abs. rel. abs. rel. abs. rel. abs. rel. 

četn. četn. četn. četn. četn. četn. četn. četn. četn. četn. četn. četn. 

Dívky 

negramotní 31 20 47 27 23 63 

gramotní 56 64% 67 77% 40 46% 60 69% 64 74% 24 28% 

Hoši 

negramotní 11 13 32 14 20 41 

gramotní 76 87% 74 85% 55 63% 73 83% 67 77% 46 53% 

Všichni žáci 

negramotní 42 33 79 41 43 104 

gramotní 134 76% 143 81% 97 55% 135 77% 133 76% 72 41% 

Komentář tabulky: ve zkoumaném vzorku žákovské populace je mezi hochy 54 % 

počítačově gramotných, z dívek je počítačově gramotných pouze 28 % procent. Všechny 

oblasti vykazují rozdíl relativních četností ve prospěch vyšších hodnot u hochů. Nejvyšší 

rozdíl se nachází v oblasti ovládání PC, nejnižší pak v oblasti internetu. 

Pro vytvoření následující tabulky jsem potřeboval vytvořit proměnnou, která by 

vyjadřovala celkový vztah žáka k počítači. Nově utvořené proměnné VZTAH 123 jsem přidělil 

hodnoty 1 - 3 podle následujícího klíče výskytu hodnot ve 3 původních proměnných (VZTAH 1 Rád 

trávím čas u počítače.; VZTAH 2 Počítač mi pomáhá.; VZTAH 3 Počítačům dobře rozumím.): 1 

(velmi dobrý vztah k počítači) za 1, 1, 1 nebo za 1, 1, 2; 2 (dobrý vztah k počítači) za 1, 2, 2 

nebo 2, 2, 2 nebo za 1, 1,3; 3 (slabý vztah k počítači) za všechny ostatní výskyty (např. 2, 3, 3 

nebo 1,3,4 atd.). 
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Tabulka 23: srovnání absolutních i relativních četností proměnných GRAM PC, 

GRAM WORD, GRAM EXCEL, GRAM GRAF, GRAM INET, GRAM VŠE dle vztahu 

k počítači a celkem (176 žáků); relativní četnosti počítačově negramotných jsou rozdílem 100 

% a rel. četností poč. gramotných - v tabulce je neuvádím z důvodu lepší čitelnosti 

Oblasti počítačové gramotnosti 

Ovládání PC Textový Tabulkový Grafika Internet celková počít. 

editor editor Qramotnost 

abs. rel. abs. rel. abs. rel. abs. rel. abs. rel. abs. rel. 

četn. četn. četn. četn. četn. četn. četn. četn. četn. četn. četn. četn. 

Žáci s velmi dobrým vztahem k počítači. 

neqramotní 4 5 21 2 4 24 

gramotní 66 94% 65 93% 49 70% 68 97% 66 94% 46 66% 

Žáci s dobrým vztahem k počítači. 

negramotní 11 6 30 14 15 42 

gramotní 53 83% 58 91% 34 53% 50 78% 49 77% 22 34% 

Žáci se slabším vztahem k počítači. 

neqramotní 27 22 28 25 24 38 

qramotní 15 36% 20 48% 14 33% 17 40% 18 43% 4 10% 

Všichni žáci. 

negramotní 42 33 79 41 43 104 

gramotní 134 76% 143 81% 97 55% 135 77% 133 76% 72 41% 

Komentář tabulky: Mezi žáky se slabším vztahem k internetu je počítačově 

gramotných 10 %, mezi žáky s dobrým vztahem k internetu je počítačově gramotných 34 % a 

mezi žáky s velmi dobrým vztahem internetu je počítačově gramotných 66 %. 

Pro vytvoření následující tabulky jsem potřeboval vytvořit proměnnou, která by 

postihovala šíři činností žáka u počítače. Nově utvořená proměnná na PC celkem nabývá 

hodnot O - 13 podle počtu odpovědí určitě ano nebo spiše ano u vybraných 13 položek 

baterie proměnných na PC 1 - na PC 17: Hraji internetové (online) hry.; Hledám informace 

do školy.; Používám e-mail.; Chodímnachat(pokec).;Používámfacebook.com, lide. cz 

apod.; Sleduji video na youtube.com či jinde.; Stahuji hudbu nebo filmy.; Navštěvuji stránky 
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své školy nebo kroužku.; Vytvářím si své webové stránky.; Upravuji své fotky či videa.; 

Poslouchám hudbu.; Používám výukové programy.; Píšu práce do školy. Žáky jsem posléze 

rozdělil do 4 kategorií podle hodnot této proměnné: žáci s širokou škálou činností na PC 

(hodnoty 10 -13), žáci se spíše širokou škálou činností na PC (7 - 9), žáci se spíše úzkou 

škálou činností na PC (4 - 6) a žáci s úzkou škálou činností na PC (O - 3). 
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Tabulka 24: srovnání absolutních i relativních četností proměnných GRAM PC, 

GRAM WORD, GRAM EXCEL, GRAM GRAF, GRAM INET, GRAM VŠE dle šíře činností 

uživatele na PC a celkem (176 žáků); 

Oblasti počítačové gramotnosti 

Ovládání PC Textový Tabulkový Grafika Internet celková počít. 

editor editor gramotnost 

abs. rel. abs. rel. abs. rel. abs. rel. abs. rel. abs. rel. 

četn. četn. četn. četn. četn. četn. četn. četn. četn. četn. četn. četn. 

Žáci s širokou škálou činností na PC (33 žáků 

negramotní 2 1 6 1 O 8 

gramotní 31 94% 32 97% 27 82% 32 97% 33 100% 25 76% 

Žáci se spíše širokou škálou činností na PC (54 žáků 

negramotní 6 5 23 7 4 28 

gramotní 48 89% 49 91% 31 57% 47 87% 50 93% 26 48% 

Žáci se spíše úzkou škálou činností na PC (60 žáků) 

negramotní 16 11 27 18 15 42 

gramotní 44 73% 49 82% 33 55% 42 70% 45 75% 18 30% 

Žáci s úzkou škálou činností na PC (29 žáků) 

negramotní 18 16 23 15 24 26 

gramotní 11 38% 13 45% 6 21% 14 48% 5 17% 3 10% 

Všichni žáci. 

negramotní 42 33 79 41 43 104 

gramotní 134 76% 143 81% 97 55% 135 77% 133 76% 72 41% 

Komentář tabulky: relativní četnosti počítačově negramotných jsou rozdílem 100 % a 

rel. četností poč. gramotných - v tabulce je neuvádím z důvodu lepší čitelnosti. Mezi žáky 

s úzkou škálou činností na PC je počítačově gramotných 10 %, mezi žáky s širokou škálou 

činností na PC je počítačově gramotných 76 %. Kategorie spíše úzkou a spíše širokou tvoří 

plynulý hodnotový přechod mezi těmito dvěma extrémy. Nejvíce polarizující je oblast 

internetu (17 %, respektive 100 % gramotnost). 
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5.10.4 Zpět k hypotézám 

Z výzkumných hypotéz formuluji otázky, na které se pokouším odpovědět. 

Je počítačová gramotnost žáků ZŠ vyšší než u dospělé populace? Kladnou odpověď na 

tuto otázku naznačují už data z citovaného výzkumu, kde je jasně ukázána vyšší počítačová 

gramotnost mládeže mezi 15 a 17 lety. Výsledky mého dotazníkového šetření jsou s těmito 

výsledky v souladu (viz podkapitola 5.10.3 Měřeni počitačové gramotnosti: 62 % počítačově 

gramotných v 8. ročníku, 52 % počítačově gramotných v 9. ročníku). 

Roste počítačová gramotnost u vyšších ročníků? Při počítání počítačové gramotnost 

poměrem 5 z 8 (viz podkapitola 5.10.3 Měřeni počítačové gramotnosti) získaná data ukazují 

pozvolný nárůst počítačové gramotnosti s výjimkou propadu v sedmém ročníku (tabulka 21, 

podkapitola 5.10.3 Měřeni počitačové gramotnosti). To že na propadu hodnot může mít svůj 

podíl malý počet případů při zvolené metodice výpočtu ukazují jiná data (graf 20 v příloze 2), 

kde prostým součtem dovedností ze všech oblastí získáme "hladší" průběh hodnot. Pro 

testování hypotézy jsem vytvořil kontingenční tabulku četností u proměnných GRAM VŠE a 

ROCNIK (u této proměnné jsem sloučil kategorie 4. ročnik a 5. ročnik, kategorie 6. ročnik a 7. 

ročník a kategorie 8. ročnik a 9. ročnik) a provedl testování nezávislosti (viz tabulka 31 

v příloze 2). Výsledná hodnota p (O, 000007) je nižší než 0,05 a tedy zamítám nulovou 

hypotézu o nezávislosti proměnných na hladině významnosti ex = 0,05. Mezi žáky 4. + 5. 

ročníku, žáky 6. + 7. ročníku a žáky 8. + 9. ročníku jsou významné rozdíly v počtu počítačově 

gramotných. 

Mají chlapci na ZŠ vyšší počítačovou gramotnost než dívky? Předchozí zjištění 

naznačují, že ano: relativní četnosti počítačově gramotných hochů ukazují vyšší hodnoty než 

relativní četnosti počítačové gramotnosti u děvčat (tabulka 22, podkapitola 5.10.3 Měřeni 

počitačové gramotnosti). Pro testování hypotézy jsem vytvořil kontingenční tabulku četností 

u proměnných GRAM VŠE a POHLA VI a provedl testování nezávislosti (viz tabulka 29 

v příloze 2). Výsledná hodnota p (0,000617) je nižší než 0,05 a tedy zamítám nulovou hypotézu 

o nezávislosti proměnných na hladině významnosti ex = 0,05. Mezi dívkami a chlapci jsou 

významné rozdíly v počtu počítačově gramotných. 

Vykazují žáci, kteří mají lepší vztah k počítačům a internetu, vyšší počítačovou 

gramotnost? Výše prezentované výsledky naznačují, že ano (tabulka 23, podkapitola 5.10.3 

Měřeni počitačové gramotnosti). Pro testování hypotézy jsem vytvořil kontingenční tabulku 
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četností u proměnných GRAM VŠE a VZTAH 123 a provedl testování nezávislosti (viz tabulka 

30 v příloze 2). Výsledná hodnota p (0,000013) je nižší než 0,05 a tedy zamítám nulovou 

hypotézu o nezávislosti proměnných na hladině významnosti a = 0,05. Mezi žáky s velmi 

dobrým, s dobrým a se slabším vztahem k počítači jsou významné rozdíly v počtu počítačově 

gramotných. 

Mají vyšší počítačovou gramotnost ti, kteří vykazují širší škálu činností u počítače? 

Výše prezentované výsledky naznačují, že ano (tabulka 24, podkapitola 5.10.3 Měření 

počítačové gramotnosti). Pro testování hypotézy jsem vytvořil kontingenční tabulku četností 

u proměnných GRAM VŠE a na PC celkem (u této proměnné jsem sloučil kategorie úzká a 

spíše úzká a kategorie široká a spíše široká) a provedl testování nezávislosti (viz tabulka 28 

v přiloze 2). Výsledná hodnota p (0,0000023) je nižší než 0,05 a tedy zamítám nulovou 

hypotézu o nezávislosti proměnných na hladině významnosti a = 0,05. Mezi žáky s širší a s 

užší škálou činností na PC jsou významné rozdíly v počtu počítačově gramotných. 

5.11 Závěry empirického šetření 

Na výzkumném vzorku žáků Základní školy Úvaly se mi podařilo ověřit platnost čtyř 

hypotéz a lze tvrdit, že pro daný vzorek platí následující tvrzení: 1. počítačově gramotných ve 

vyšších ročnících je více než v ročnících nižších, 2. chlapci na Zš mají vyššÍ počítačovou 

gramotnost než dívky, 3. žáci, kteří mají lepší vztah k počítačům, vykazují vyšší počítačovou 

gramotnost, 4. ti, kteří vykazují širší škálu činností u počítače, mají vyšší počítačovou 

gramotnost. Dále lze na základě srovnání výsledků tohoto empirického šetření s dostupnými 

výsledky měření počítačové gramotnosti dospělé české populace říci, že počítačová 

gramotnost žáků ZŠ je vyšší než u dospělé populace. 

Kromě potvrzení sledovaných hypotéz data naznačují zajímavé skutečnosti, které by 

mohli být dále testovány (v této práci testovány nebyly). Například oblíbenost sociálních sítí 

u dětí staršího školního věku, vědomí rizik používání internetu, oblíbenost práce s grafikou u 

žáků základních škol, dovednost prakticky poradit v běžných problémových situacích při 

práci u počítače či pomíjivost některých ve škole nabytých dovedností, které nemají odraz 

v žákově praxi. 
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6. Závěr 

Tato práce je svou povahou teoreticko-výzkumná. Na počátku se zabývá tím, jak 

kompetence k využívání informačních technologií souvisí s pojmy informační a počítačové 

gramotnosti, všímá si nejednoznačnosti těchto pojmů, hledá jejich vzájemný vztah a jejich 

promítnutí do českého základního školství. Dále uvádí základní koncepční dokumenty české 

školské soustavy a podrobně se věnuje Rámcovému vzdělávacímu programu pro základní 

vzdělávání v souvislosti s informační gramotností a výukou zaměřenou na rozvoj dovednosti 

ovládání informačních a komunikačních technologií. Prostor je věnován popisu jednotlivých 

klíčových kompetencí, mezi něž není zařazena informační gramotnost jako samostatná 

klíčová kompetence, nicméně její prvky lze v klíčových kompetencích vysledovat. Část textu 

je zaměřena na vzdělávací obsahy, kde je informačním a komunikačním technologiím 

věnována celá oblast. Tato teoretická část práce vznikla analýzou literárních pramenů a 

odkazuje na dostupné odborné knižní, časopisecké i elektronické zdroje. 

Na teoretický vstup a rozbor Rámcového vzdělávacího programu pro základní 

vzdělávání navazuje výzkumná část popisující výsledky drobného empirické šetření 

počítačové gramotnosti na Základní škole v Úvalech. Vlastní data jsem sbíral v dotazníkovém 

šetření a později prováděl jejich popis a základní statistické analýzy. Výzkumná část potvrdila 

testované hypotézy pro daný vzorek žáků základní školy (viz podkapitola Závěry empirického 

šetřen z) , což však není možné zobecňovat na celou žákovskou populaci vzhledem ke 

skromnému rozsahu empirického šetření. Závěry z výzkumné části mohou být brány jako 

náměty pro další bádání, případně inspirace pro vlastní pedagogickou praxi. 

89 



Seznam použité literatury 

DOMBROVSKÁ, M. - LANDOVÁ, H. - TICHÁ, L. Infonnační gramotnost - teorie a praxe 

v ČR. In Národní knihovna. 2004. č. 1. s. 7 -18. ISSN 1214-0678 

DOSTÁL, J. Infonnační a počítačová gramotnost - klíčové pojmy infonnační výchovy. In 

Infotech 2007- moderní informační a komunikační technologie ve vzdělávání. Olomouc: 

Votobia, 2007. s. 60 - 65. ISBN 978-80-7220-301-7. 

ECDL /ICDL - Sylabus 5.0 (on-line). [cit. 26. 6.2010] Dostupné na 

http://www.ecdl.cz/data/Sylabus_5_CZ.pdf 

JONÁK, Z. Co rozumíme pod pojmem infonnace? In Metodický portál RVP (on-line). [cit. 

13.3.2010]. Dostupné na http://www.rvp.cz. 

Klíčové kompetence. Vznikající pojem ve všeobecném povinném vzdělávání (on-line). [cit. 29. 

6.2010]. Praha, Ústav pro infonnace ve vzdělávání, 2003. Překlad Key Competencies. A 

developing concept in general compulsory education. EURYDICE, infonnační síť o 

vzdělávání v Evropě, 2002. Dostupné na 

http:// eacea.ec.europa. eu/ eurydice/ressources/ eurydice/pdf/O _ integral/03 2CS. pdf 

Koncepce státní informační politiky ve vzdělávání. (usnesení vlády č. 525/1999 z 31.5.1999, 

bod III. 3.). [cit. 15.6.2010]. Dostupné na http://www.fi.muni.czl~smidlsipvevz1.html 

KOVÁŘOVÁ, L. Informatika pro základní školy 1. dí!. Kralice na Hané: Computer Media, 

2004. ISBN 80-86686-22. 

KOVÁŘOVÁ, L. Informatika pro základní školy 2. díl. Kralice na Hané: Computer Media, 

2004. ISBN 80-86686-46-9. 

KOVÁŘOVÁ, L. Informatika pro základní školy 3. dí!. Kralice na Hané: Computer Media, 

2004. ISBN 80-86686-24-8. 

MANĚNOV Á, M. ICT a učitelI. stupně základní školy. Brno: Computer Press, 2009. ISBN 

978-80-251-2802-2 

MELEZIVA, E. Diktatura informací. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2004. 

ISBN 80-868998-12-1. 

90 



MINISTERSTO INFORMATIKY a STEMIMARK Výzkum informační a počítačové 

gramotnosti občanů ČR (on-line). [cit. 27. 6. 2010] Dostupné na 

http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/micr/images/ dokumenty/prezentace _ vyzkumig. ppt 

MOOS, P. Informační technologie. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1993. ISBN 

80-01-01048-1 

Národní program rozvoje vzdělávání v České republice: Bílá kniha (on-line). [cit. 20. 6. 

2010]. Praha: 2001. Dostupné na http://www.msmt.cz/files/pdf/BilaKniha.pdf. 

NAVRÁTIL, P. Počítačové vzdělávání - program "Z". Kralice na Hané: Computer Media, 

2003. ISBN 80-86686-10-8 

NAVRÁTIL, P. S počítačem na základní škole. Kralice na Hané: Computer Media, 2005. 

ISBN 80-86686-49-3 

NEŠPOR, K. Počítače a zdravÉ. Praha: BEN-Technická literatura, 2002. ISBN 80-86056-71-

6. 

PELIKÁN, 1. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha: Nakladatelství 

Karolinum, 2007. ISBN 978-80-7184-569-0 

PETERKA, 1. Velký průzkum malé gramotnosti (on-line). [cit. 19.4.2009] Dostupné na 

http://www.lupa.cz/clanky/velky-pruzkum-male-gramotnosti 

POKORNÝ, M. Nápadník do informatiky. Kralice na Hané: Computer Media, 2008. ISBN 

978-80-7402-010-0 

Rámcový vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání. Praha: Výzkumný ústav 

pedagogický, 2007. ISBN 978-80-87000-11-3. [cit. 15.6.2010] Dostupné na 

http://www.vuppraha.cz/wp-contentlup loads12009 /12/RVPG-2007 -07 _ final. pdf. 

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha: Výzkumný ústav pedagogický, 

2005. ISBN 80-87000-02-1. [cit. 15.6.2010] Dostupné na 

http://www.rvp.cz/soubor/RVPZV _ 2007 -07 .pdf. 

ROUBAL, P. Počítač pro učitele. Brno: Computer Press, 2009. ISBN 978-80-251-2226-6. 

91 



SAK, P. - SAKOVÁ, K. Počítačová gramotnost a způsoby jejího získávání. Lupa: Server o 

českém internetu (on-line). [cit. 23.6.2010]. Dostupné 

na http://www.lupa.cz/clanky/pocitacova-gramotnost-zpusoby-ziskavani 

SAK, P. Člověk a vzděláni v informačni společnosti. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-

230-0 

SAK, P. Proměny české mládeže: Česká mládež v pohledu sociologických výzkumů. Praha: 

Petrklíč, 2000. ISBN 80-7229-042-8 

Státni iriformačni a komunikačni politika: e-Česko (on-line). [cit. 6. 6. 2010]. 2006. Dostupné 

na http://www.esfcr.cz/files/clankyIl287 /SIKP.pdf. 

VETEŠKA, J. - TURECKIOV Á, M.: Kompetence ve vzděláváni. Praha: Grada, 2008. ISBN 

978-80-247-1770-8. 

Zákon Č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném ajiném 

vzděláváni (školský zákon) [cit. 22. 6. 2010] Dostupné na 

http://www.msmt.cz/Files/Predpisy1lsb190-04.pdf 

ZOUNEK, 1. ICTv životě základnich škol. Praha: Triton, 2006. ISBN 80-7254-858-1 

92 



Seznam příloh 

Příloha 1: dotazník 

Příloha 2: tabulky a grafy 

93 



Příloha 1 

Dotazník je zde prezentovaný v jiném formátu, obsahově zůstal totožný. 

Na počítači DOKÁŽU ••• 

Zaškrtni křlžkem vše, co umíš. Pokud něčemu nerozumlš, nebo si nejsi jistý, nech poUčko 
, d ' -ď d lV' praz ne a14 I na a SI. 

[] zapnu [] vytvořím [] vytvořím [] vytvořím [] rozpoznám 
počítač dokument ve tabulku v Excelu obrázek (např. internetovou 

Wordu (či (či jiném v programu adresu od adresy 
jiném tabulkovém Malování) emailu 
textovém editoru) 
editoru) 

[] spustím [] změním [] vytvořím [] otočím obrázek [] vyhledám 
program v textu velikost v Exce1u graf informace na 

písma internetu 
[] najdu [] zkopíruji [] vytvořím [] změním barevný [] napíšu email 
soubor na část textu do automatický obrázek na 
mém počítači druhého součet všech černobílý 

dokumentu čísel v tabulce 
[] najdu [] změním [] vypočítám [] "stáhnu" fotky [] pošlu soubor 
soubor na formát průměr z tabulky z digitálního emailem 
cizím počítači odstavce čísel "foťáku" na počítač 

v tabulkovém 
editoru 

[] [] spustím [] vytvořím [] změním 
minimalizuji kontrolu prezentaci domovskou 
okno pravopISU z několika obrázků stránku 
programu a textu (př. v prohlížeči 

v PowerPointu) 
[] uložím [] změním [] změním kapacitu [] zveřejním 
soubor na formát stránek obrázku změnou libovolný 
f1ashdisk jeho rozlišení soubor na 

internetu 
[] vytvořím [] vložím [] komunikuji 
zástupce obrázek do přes sociální síť 
souboru či dokumentu (např. 

složky Facebook) 
[] "vypálím" [] zapnu [] vytvořím si 
soubory na CD záznam revizí svůj blog 

v dokumentu 
[] připojím [] nakonfiguruji 
myš internetové 

připojení 

[] instaluji 
program 
[] 

zkomprimuji 
soubor 
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I [] zjistím I 
velikost RAM 

Tvůj nezkušený kamarád se doma při práci u počítače dostal do problému. Stručně naznač, 
jak bys mu poradil v těchto situacích: 
Kamarád: Omylem jsem přesunul soubor do koše. Co s tím? Ty: ...... . 

Kamarád: Počítače se mi "zasekl" a už delší dobu nereaguje. Co s tím? Ty: ...... . 

Kamarád: Podařilo se mi vytisknout jeden obrázek. Pak jsem chtěl vytisknout jiný obrázek, 
ale tiskárna stále znovu tiskne ten první ... Co s tím? Ty: ...... . 

Kamarád: Počítač mi oznamuje, že mám špatné uživatelské jméno či heslo a přitom jsem 
'k I" . 'kl' . k vd ky?C '?T "tu a na steJne avesy Ja o vZ!)lc . o s tlm. y: ...... . 

Kamarád: Pouštím si videoklip, ale neslyším zvuk. Čím to může být? Ty: ...... . 
Jaký .je můj vztah k počítačům a internetu ... (Zaškrtni ·ednu odpověď na každém řádku.) 
Rád trávím čas u počítače. URČITĚ SPíŠE SPíŠE URČITĚ 

ANO ANO NE NE 
Počítač mi pomáhá. URČITĚ SPIŠE SPIŠE URČITĚ 

ANO ANO NE NE 
Počítačům dobře rozumím. URČITĚ SPíŠE SPíŠE URČITĚ 

ANO ANO NE NE 
Počítače mi vadí. URČITĚ SPíŠE SPíŠE URČITĚ 

ANO ANO NE NE 
Internet potřebuji. URČITĚ SPIŠE SPíŠE URČITĚ 

ANO ANO NE NE 
Internet je to, co používám na počítači URČITĚ SPíŠE SPíŠE URČITĚ 
nejčastěji. ANO ANO NE NE 

Své nejlepší kamarády jsem potkal na URČITĚ SPíŠE SPíŠE URČITĚ 
internetu. ANO ANO NE NE 

Internet mě otravuje. URČITĚ SPíŠE SPíŠE URČITĚ 
ANO ANO NE NE 

Bojím se internetu. URČITĚ SPíŠE SPíŠE URČITĚ 
ANO ANO NE NE 

Nejvíce volného času trávím ... (Zaškrtni jednu odpověď.) 
[] čtením (knih ... ) [] sportováním [] u televize [] u počítače [] 
jinak ... 
Kde máš nejlepší kamarády, kamarádky? (Zaškrtni jednu z odpovědí.) 
[] Ve třídě [] Ve škole, ale mimo třídu [] Mimo školu 
Když už jsem na počítači ..• (Zaškrtnž.iednu odpověď na každém řádku.) 
Hraji internetové (on line) hry. TÉMĚŘ ČASTO MÁLOKDY NIKDY 

VŽDY 
Hledám informace do školy. TÉMĚŘ ČASTO MÁLOKDY NIKDY 

VŽDY 
Bavím se s přáteli, které znám ze školy, TÉMĚŘ 

ČASTO MÁLOKDY NIKDY 
z okolí či z kroužku. VŽDY 

Bavím se s přáteli, které znám jen TÉMĚŘ 
ČASTO MÁLOKDY NIKDY 

z internetu. VŽDY 

Bavím se s cizími lidmi. TÉMĚŘ ČASTO MÁLOKDY NIKDY 
VŽDY 

Používám e-mail. TÉMĚŘ ČASTO MÁLOKDY NIKDY 
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VŽDY 
Chodím na chat (pokec). TÉMĚŘ ČASTO MÁLOKDY NIKDY 

VŽDY 
Používám facebook.com, lide.cz apod. TEMĚŘ ČASTO MÁLOKDY NIKDY 

VŽDY 
Sleduji video na youtube.com či jinde. TEMĚŘ ČASTO MÁLOKDY NIKDY 

VŽDY 
Stahuji hudbu nebo filmy. TEMĚŘ 

ČASTO MÁLOKDY NIKDY 
VŽDY 

Navštěvuji stránky své školy nebo kroužku. TÉMĚŘ 
ČASTO MÁLOKDY NIKDY 

VŽDY 
Vytvářím si své webové stránky. TEMĚŘ ČASTO MÁLOKDY NIKDY 

VŽDY 
Upravuji své fotky či videa. TEMĚŘ ČASTO MÁLOKDY NIKDY 

VŽDY 
Poslouchám hudbu. TEMĚŘ 

ČASTO MÁLOKDY NIKDY 
VŽDY 

Používám výukové programy. TÉMĚŘ ČASTO MÁLOKDY NIKDY 
VŽDY 

Píšu práce do školy. TEMĚŘ ČASTO MÁLOKDY NIKDY 
VŽDY 

Navštěvuji stránky, které jsou určeny jen TÉMĚŘ ČASTO MÁLOKDY NIKDY 
dospělým. VŽDY 

v . v •• Ov v v . , v , 
Které informace jsem o sobe na mternetu zvereJml... (Muzes zaskrtnout I vice moznostl.) 
O jméno O příjmení O přezdívku O adresu O že jsem sám/sama doma O intimní foto 
O 'dn ' v d Vl' hO" , ža e z pre es yc Jme ................................................... . 

Zaškrtni křížkem všechny správné odpovědi: 
Emailová adresa může být: O bartsimpson@seznam o homer.centrum.cz O 
marge@gmail.com 
Adresa webové stránky může být: 
www.nassynjepeknylotr.cz/ 

o www.nassynjepekny/lotr/ O 
O www@nas syn je pekny lotr. cz / 

Na co by sis měl dávat pozor na internetu? ... 

Jaká nebezpečí číhají na internetu? ... 

Co k tomu chceš ještě dodat? ... 

Jsem O kluk O holka, .... ročníku ZŠ. 

Díky za tvé odpovědi. 
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Příloha 2 

Tabulka 25: srovnání absolutních i relativních četností proměnných WORD 1 až WORD 8 u 

hochů a dívek (celkem 176 žáků) 

Textový editor 
Dívky Hoši 
absolutní četnosti relativní četnosti absolutní četnosti relativní četnosti 
nezaškrtly zaškrtly nezaškrtli zaškrtli 

vytvořim 12 75 86% 7 80 92% 
dokument 
ve Wordu 
(či jiném 
textovém 
editoru) 
změnim 2 85 98% 3 84 97% 
v textu 
velikost 
pisma 
zkopiruji 12 75 86% 9 78 90% 
část textu 
do druhého 
dokumentu 
změnim 25 62 71% 17 70 80% 
formát 
odstavce 
spustim 25 62 71 % 22 65 75% 
kontrolu 
pravopisu 
změnim 40 47 54% 34 53 61 % 
formát 
stránek 
vložim 9 78 90% 6 81 93 % 
obrázek do 
dokumentu 
zapnu 75 12 14% 72 15 17% 
záznam 
revizi v 
dokumentu 

Komentář tabulky: Výsledky u položek baterie týkající se textového editoru jsou u hochů a dívek 

srovnatelné. 
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Tabulka 26: srovnání absolutních i relativních četností proměnných INET 1 až INET 9 u 

hochů a dívek (celkem 17 6 žáků) 

Ovládání počítače 
Dívky Hoši 
absolutn í četnosti relativní četnosti absolutn í četnosti relativní četnosti 
nezaškrtly zaškrtly nezaškrtli zaškrtli 

rozpoznám internetovou 
adresu od adresy emailu 13 74 85% 5 82 94% 
vyhledám informace na 
internetu 1 86 99% 3 84 97% 
napíšu email 6 81 93% 3 84 97% 
pošlu soubor emailem 13 74 85% 8 79 91 % 
změním domovskou stránku 
v prohlížeči 35 52 60% 14 73 84% 
zveřejním libovolný soubor na 
internetu 40 47 54% 33 54 62% 
komunikuji přes sociální síť 
(např. Facebook) 12 75 86% 17 70 80% 
vytvořím si svůj blog 32 55 63% 32 55 63% 
nakonfiguruji internetové 
připojení 71 16 18 % 44 43 49% 

Komentář tabulky: Výrazný rozdíl mezi hochy a děvčaty ve prospěch hochů je ve dvou 

dovednostech: změním domovskou stránku v prohlížeči (84 % hoši, 60 % dívky) a nakorifiguruji 

internetové připojení (49 % hoši, 18 % dívky). Velmi drobným rozdílem převyšují děvčata chlapce jen 

ve dvou položkách: komunikuji přes sociální síť (např. Facebook) (80 % hoši, 86 % dívky) a 

vyhledám informace na internetu (97 % hoši a 99 % dívky). 

Tabulka 27: srovnání absolutních i relativních četností proměnných RADA 1 až RADA 5 

u hochů a dívek (celkem 176 žáků) 

Dovednost poradit nezkušenému uživateli v problémové situaci 
Dívky Hoši 
absolutní relativní absolutní relativní 
četnosti četnosti četnosti četnosti 

Dokázali prakticky správně poradit: ano ne ano ne 
Dobrá rada k problémové situaci: Omylem jsem přesunul soubor do 
koše. Co s tím? 23 64 74% 10 77 89% 
Dobrá rada k problémové situaci: Počítače se mi "zasekl" a už delší 
dobu nereaguje. Co s tím? 18 69 79 % 8 79 91 % 
Dobrá rada k problémové situaci: Podařilo se mi vytisknout jeden 
obrázek. Pak jsem chtěl vytisknout jiný obrázek, ale tiskárna stále 
znovu tiskne ten první ... Co s tím? 55 32 37 % 49 38 44% 
Dobrá rada k problémové situaci: Počítač mi oznamuje, že mám 
špatné uživatelské jméno či heslo a přitom jsem "ťukal" na stejné 
klávesy jako vždycky? Co s tím? 45 42 48% 38 49 56% 
Dobrá rada k problémové situaci: Pouštím si videoklip, ale neslyším 
zvuk. Čím to může být? 10 77 89% 9 78 90% 
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Komentář tabulky: Všechny proměnné týkající se dovednosti poradit v problémové situaci u 

počítače mají vyšší hodnoty u hochů než u dívek (rozdíly v rozmezí 8 až 15 procentních bodů ve 

prospěch hochů; výjimkou je rada týkající se problémů se zvukem, kde jsou výsledky téměř 

vyrovnané). 

Graf 12: relativní četnosti proměnných VZTAH 1 až VZTAH 9 (celkem 87 dívek) 

Vztah dívek k počítačům a internetu 

I_ téměř vždy ~ často O málokdy O nikdy 1 

číslo položkyv baterii otázek: Jaký je mllj vztah k počítači a internetu ... 

Popis položek grafu: shodné jako u grafu 13 

Graf 13: relativní četnosti proměnných VZTAH 1 až VZTAH 9 (celkem 87 hochů) 

Vztah hochů k počítačům a internetu 

I_ tém ěř vž dy ~ často o málokdy o nikdy I 
:;; 100% 
ln 

80% o 
s::: 

" 60% >(,) .- 40% ~ 
~ 20% 
li 0% ~ 

2 3 4 5 6 7 8 9 

číslo položky v baterii otázek: Jaký je můj vztah k počítači a internetu. 

Popis položek grafu: 

1 Rád trávím čas u počítače. 

2 Počítač mi pomáhá. 
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3 Počítačům dobře rozumím. 

4 Počítače mi vadí. 

5 Internet potřebuji. 

6 Internet je to, co používám na počítači nejčastěji. 

7 Své nejlepší kamarády jsem potkal na internetu. 

8 Internet mě otravlge. 

9 Bojím se internetu. 

Graf 14: relativní četnosti proměnných na PC 1 až na PC 17 (celkem 87 dívek) 

Co dělají na počítači dívky 

I_ téměř vždy liš! často O málokdy O nikdy I 
100% 

"..;::: 
III 80% o - - 1=- '- -
c 
1$ 60% 'CJ 

I-
- f- f- - - - f- -

~ 
40% 

20% Ql ... 
0% 

t;s 
t- - ~t-

- l i ~ ;s ~ ~ 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

číslo položky v baterii otázek: Když už jsem na počítači ... 

Popis položek grafu: shodné jako u grafu 15 

Graf 15: relativní četnosti proměnných na PC 1 až na PC 17 (celkem 87 hochů) 

Co dělají na počítači hoši 

I_ téměř vždy !Sl často O málokdy O nikdy I 
"..;::: 100% r- -- --

III 
80% o 

~ 60% 

- t- -
, r-

- t- t- t- t- t- t- -
,-

40% c 
> 
i 20% 
Ql ... 0% 

, 
f- f-~r- r-

t- t- Is; 

i ~ i ~ I lii 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

číslo položky v baterii otázek: Když už jsem na počítači ... 
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Popis položek grafu: 

1 Hraji internetové (online) hry. 

2 Hledám informace do školy. 

3 Bavím se s přáteli, které znám ze školy, z okolí či z kroužku. 

4 Bavím se s přáteli, které znám jen z internetu. 

5 Bavím se s cizími lidmi. 

6 Používám e-mail. 

7 Chodím na chat (pokec). 

8 Používámfacebook.com, lide.cz apod 

9 Sleduji video na youtube.com čijinde. 

10 Stahuji hudbu nebo jilmy. 

11 Navštěvuji stránky své školy nebo kroužku. 

12 Vytvářím si své webové stránky. 

13 Upravuji své fotky či videa. 

14 Poslouchám hudbu. 

15 Používám výukové programy. 

16 Píšu práce do školy. 

17 Navštěvuji stránky, které jsou určeny jen dospělým. 

Graf 16: podíl zaškrtnutých dovedností v souhrnu baterie otázek PC 1 až PC 12 (celkem 176 žáků) 

Co dokážu - ovládání počítače - dle ročníků 
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Graf 17: podíl zaškIinutých dovedností v souhrnu baterie otázek WORD 1 až WORD 8 (celkem 

176 žáků) 
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Graf 18: podíl zaškrtnutých dovedností v souhrnu baterie otázek GRAF 1 až GRAF 6 (celkem 

176 žáků) 
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Graf 19: podíl zaškrtnutých dovedností v souhrnu baterie otázek INET 1 až INET 9 (celkem 176 žáků) 

Co dokážu na internetu - dle ročníků 
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Graf20: podíl zaškrtnutých dovedností v souhrnu baterií otázek PC 1 až PC 12, WORD 1 až 

WORD 8, EXCEL 1 až EXCEL 4, GRAF 1 až GRAF 6 a INET 1 až INET 9 (celkem 176 žáků) 
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Graf 21: podíl odpovědí proměnné VZTAH 1 dle ročníků (celkem 17 6 žáků) 

Rád trávím čas u počítače 
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Graf 22: podíl odpovědí proměnné VZTAH 2 dle ročníků (celkem 176 žáků) 

Počítač mi pom áhá 
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Graf23: podíl odpovědí proměnné VZTAH 3 dle ročníků (celkem 176 žáků) 

Počítačům dobře rozum ím 
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Graf24: podíl odpovědí proměnné VZTAH 4 dle ročníků (celkem 176 žáků) 

Počítače m i vadí 
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Graf25: podíl odpovědí proměnné VZTAH 5 dle ročníků (celkem 176 žáků) 

Internet potřebuji 

4.r oč. 5. roč. 6.r oč. 7 .r oč. 8. roč. 9.r oč. 

II ur či12 ano El spíš e ano 13 spíš e ne CI ur či12 ne 

Graf 26: podíl odpovědí proměnné VZTAH 6 dle ročníků (celkem 176 žáků) 

Internet je to, co používám na počítači 
nejčastěji 

4.roč. 5.roč. 6.roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč. 
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Graf27: podíl odpovědí proměnné VZTAH 7 dle ročníků (celkem 176 žáků) 

Své nejlepší kam arády jsem potkal na 
internetu 
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Graf 28: podíl odpovědí proměnné VZTAH 8 dle ročníků (celkem 17 6 žáků) 

Internet mě otravuje 

4.IOč. 5.IOč. 6.IOč. 7.IOč. 8.IOč. 9.IOč. 

III Ul čitě ano El spíš e ano fJ spíš e ne D Ul čitě ne 
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Graf29: podíl odpovědí proměnné VZTAH 9 dle ročníků (celkem 176 žáků) 

Bojím se internetu 
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Graf 30: co jak často dělám u počítače - proměnná na PC 1 dle ročníků (celkem 176 žáků) 

Hraji internetové (online) hry. 

100% ,-.-.--,-----r---,---r---r-.. ---r---,--.. -y---,----.,--.. 

80% 

60% 

4]% +--4(;:';:;:~:j__I~--

:<.0% 

0% +-J-'---,--

4.roč. 5.roč. 6.roč. 7.roč. S.roč. 9. roč. 

III téměř \tŽdy IZI často EJ mál ckdy o n kdy I 

108 



Graf31: co jak často dělám u počítače - proměnná na PC 2 dle ročníků (celkem 176 žáků) 

Hledám inform ace do školy 

4.100. 5.100. 6.100. 7.100. 8.100. 9.100. 

Iii téměř 'UŽdy [ZJ oas:to 13 máld<dy 13 nikdy I 

Graf32: co jak často dělám u počítače - proměnná na PC 3 dle ročníků (celkem 176 žáků) 
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Graf33: co jak často dělám u počítače - proměnná na PC 4 dle ročníků (celkem 176 žáků) 

Bavím s e s přáteli, které znám jen z 
internetu 
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Graf34: co jak často dělám u počítače - proměnná na PC 5 dle ročníků (celkem 176 žáků) 

Bavím se s ciz ím i lidm i 
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Graf35: co jak často dělám u počítače - proměnná na PC 6 dle ročníků (celkem 176 žáků) 

Používám e-m ail 
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Graf 36: co jak často dělám u počítače - proměnná na PC 7 dle ročníků (celkem 176 žáků) 

Chodím na chat (pok ec) 
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Graf 37: co jak často dělám II počítače - proměnná na PC 8 dle ročníků (celkem 17 6 žáků) 

Používám facebook.com, Iide.cz apod. 
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Graf38: co jak často dělám II počítače - proměnná na PC 9 dle ročníků (celkem 176 žáků) 

Sleduji video na youtube.com či jinde 
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Graf39: co jak často dělám II počítače - proměnná na PC 10 dle ročníků (celkem 176 žáků) 
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stahuji hudbu nebo filmy 
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Graf 40: co jak často dělám li počítače - proměnná na PC 11 dle ročníků (celkem 176 žáků) 
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Graf 41: co jak často dělám li počítače - proměnná na PC 12 dle ročníků (celkem 176 žáků) 
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Graf 42: co jak často dělám li počítače - proměnná na PC 13 dle ročníků (celkem 176 žáků) 
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Graf 43: co jak často dělám II počítače - proměnná na PC 14 dle ročníků (celkem 176 žáků) 
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Graf 44: co jak často dělám II počítače - proměnná na PC 15 dle ročníků (celkem 176 žáků) 
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Graf 45: co jak často dělám u počítače - proměnná na PC 16 dle ročníků (celkem 176 žáků) 
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Graf 46: co jak často dělám u počítače - proměnná na PC 17 dle ročníků (celkem 176 žáků) 

Tabulka 28: Testování (ne )závislosti proměnných GRAM VŠE a na PC celkem 

Testování (ne)závislosti proměnných GRAM VŠE a na PC celkem 

Pozorované četnosti 

počítačově negramotní počítačově gramotní Celkem 

Žáci se širokou či spíše širokou škálou činností na PC 36 51 87 
Žáci s úzkou či spíše škálou činností na PC 68 21 89 

Celkem 104 72 176 

Očekávané četnosti 

počítačově negramotní počítačově gramotní Celkem 

Žáci se širokou či spíše širokou škálou činností na PC 51 36 87 
Záci s úzkou či spíše škálou činností na PC 53 36 89 

Celkem 104 72 176 

Nulová hypotéza: proměnné jsou nezávislé 
Alternativní hypotéza: Mezi žáky s širší a s užší škálou činností na PC jsou významné rozdíly v počtu počítačově 
gramotných. 

p = 0,00000230 a= 50,0 
Zamítám nulovou hypotézu na hladině významnosti 0,05. Přijímám hypotézu alternativní. 
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Tabulka 29: Testování (ne)závislosti proměnných GRAM VŠE a POHLA VI 

Testování (ne)závislosti proměnných GRAM VSE a POHLAVI 

Pozorované četnosti 

počítačově počítačově 
negramotní gramotní Celkem 

Dívky 63 24 87 
Hoši 41 46 87 

Celkem 104 70 174 

Očekávané četnosti 

počítačově počítačově 
negramotní gramotní Celkem 

Dívky 51 35 87 
Hoši 51 35 87 

Celkem 104 70 176 

Nulová hypotéza: proměnné jsou nezávislé 

Alternativní hypotéza: Mezi dívkami a hochy jsou významné rozdíly v počtu počítačově gramotných. 

p = 0,00061705 a= 0,05 
Zamítám nulovou hypotézu na hladině významnosti 
0,05. Přijímám hypotézu alternativní. 

117 



Tabulka 30: Testování (ne )závislosti proměnných GRAM VŠE a VZTAH 123 

Testování (ne)závislosti proměnných GRAM VŠE a VZTAH 123 

Pozorované četnosti 

počítačově počítačově 
negramotní gramotní Celkem 

Žáci s velmi dobrým vztahem k počítači. 24 46 70 
Žáci s dobrým vztahem k počítači. 42 22 64 

Žáci se slabším vztahem k počítači. 38 4 42 

Celkem 104 72 176 

Očekávané četnosti 

počítačově počítačově 
negramotní gramotní Celkem 

Záci s velmi dobrým vztahem k počítači. 41 29 70 
Žáci s dobrým vztahem k počítači. 38 26 64 

Žáci se slabším vztahem k počítači. 25 17 42 

Celkem 104 72 176 

Nulová hypotéza: proměnné jsou nezávislé 

Alternativní hypotéza: Mezi žáky s velmi dobrým, s dobrým a se slabším vztahem k počítači jsou významné 
rozdíly v počtu počítačově gramotných. 

p = 0,00001344 (X= 0,05 

Pozn.: jedna z hodnot je nižší než 5 (doporučovaná min. hodnota pro test) - při zkusmém doplnění na hodnotu 5 
je p=0,0000175, tedy poněkud vyšší a stále ještě mnohem nižší než 0,05 
Zamítám nulovou hypotézu na hladině významnosti 
0,05. Přijímám hypotézu alternativní. 
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Tabulka 31: Testování (ne )závislosti proměnných GRAM VŠE a ROCNIK 

Testování (ne)závislosti proměnných GRAM VŠEa ROCNlK 

Pozorované četnosti 

počítačově počítačově 
negramotní Qramotní Celkem 

Záci 4. ročníku + 5. ročníku 38 3 41 
Žáci 6. ročníku + 7. ročníku 39 34 73 

Žáci 8. ročníku + 9. ročníku 27 35 62 

Celkem 104 72 176 

Očekávané četnosti 

počítačově počítačově 
negramotní gramotní Celkem 

Záci 4. ročníku + 5. ročníku 24 17 41 
Žáci 6. ročníku + 7. ročníku 43 30 73 

Žáci 8. ročníku + 9. ročníku 37 25 62 

Celkem 104 72 176 

Nulová hypotéza: proměnné jsou nezávislé 

Alternativní hypotéza: Mezi žáky s velmi dobrým, s dobrým a se slabším vztahem k počítači jsou významné 
rozdíly v počtu počítačově gramotných. 

p = 0,00000732 a= 0,05 

Pozn.: jedna z hodnot je nižší než 5 (doporučovaná min. hodnota pro test) - při zkusmém doplnění na hodnotu 5 
je p=0,0000498, tedy poněkud vyšší a stále ještě mnohem nižší než 0,05 
Zamítám nulovou hypotézu na hladině významnosti 
0,05. Přijímám hypotézu alternativní. 
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