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ABSTRAKT: 

V teoretické části práce autor rozebírá technologické principy Google Apps 

a navrhuje způsob jejich využití pro tvorbu školního vzdělávacího programu na 

základní umělecké škole. V praktické části předkládá výsledky akčního výzkumu 

ověřujícího konkrétní očekávané přínosy využití Google Apps pro tvorbu školního 

vzdělávacího programu. Podrobně uvádí výsledky každého ze 4 cyklů akčního 

výzkumu, které se současně stávají východisky cyklu následujícího. Na základě 

získaných zkušeností pak autor doporučuje využití inovativní technologie Google 

Apps jako alternativu k tradičním formám řešení týmových projektů ve školském 

prostředí. 

KLÍČOVÁ SLOVA: 

 Google Apps 

 Webové aplikace 

 Akční výzkum 

 Kurikulární reforma počátečního vzdělávání v České republice 

 Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání 



 

TITLE:  
Google Apps in the proces of making School Education Programme  

AUTHOR: 
Vít Rakušan 

DEPARTMENT: 
Pedagogical Faculty - School Management Centre 

SUPERVISOR: 
Ing. Petr Svoboda, Ph.D. 

 

ABSTRACT: 

In the theoretical part, the author discusses the technological principles of Google 
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education programme. Details the results of each of the 4 cycles of action 
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1 ÚVOD 

Neustále se rozvíjející informační technologie otevírají nové a nové příležitosti 

v možnostech jejich využívání. Internet a online prostředí dnes už jednoznačně 

patří k základním kamenům nejen podnikatelského úspěchu, ale efektivně 

pronikají v širokém spektru i do prostředí škol a školských zařízení. Těžko si už lze 

v dnešní době představit, že by bylo možné řídící i vzdělávací procesy ve školách 

spravovat bez využití výpočetní techniky a internetu. Efektivní využívání nově se 

vyskytujících technologií dává naději na provedení změny v často zastaralých 

a časově náročných zaběhnutých mechanismech řešení úkolů ve školském 

prostředí. 

Jednu z alternativ v tomto ohledu přinášejí webové aplikace. Co jsou to 

webové aplikace? Jednoduše jsou to programy, které jsou dostupné na internetu. 

K programům se přistupuje pomocí webového prohlížeče a pracuje se s nimi 

stejným způsobem, jako by byly umístěné (nainstalované) lokálně na počítači.1  

Webové aplikace, k nimž patří také Google Apps, jsou v současnosti 

významným pomocníkem v plnění cílů nejrůznějších společností v komerční 

i nekomerční sféře. Přinášejí uživatelům zcela nový přístup založený na využívání 

služeb „zvenčí“  - tzv. outsourcing.  Cílem takové činnosti je především 

snaha o snížení nákladů a soustředění na hlavní činnost firmy nebo organizace 

v zájmu její konkurenceschopnosti.2 

  

                                            
1
 [Conner, Nancy, Google Apps: The Missing Manual, 2008]. 

2
 [Outsourcing, Wikipedie: Otevřená encyklopedie, 2012]. 
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2 CÍLE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Cílem této závěrečné práce je postupně popisovat a hodnotit prováděné kroky 

tvorby ŠVP na vlastní škole s využitím technologie Google Apps a navrhovat 

následující kroky tohoto procesu. Výstupem práce tedy bude ukázat zvolenou 

problematiku na konkrétním prověřeném případu z praxe. Chceme tím podat 

důkaz o využitelnosti perspektivní a doposud málo využívané inovativní 

technologie pro procesy plnění náročných kolektivních úkolů v prostředí školy. 

Mimo to chceme rozšířit povědomí o Google Apps mezi školskou veřejnost 

a představit je jako alternativu k běžně používaným technickým prostředkům řízení 

školy. 

Výsledky výzkumu umožní ředitelům a vedoucím pracovníkům postupovat co 

nejefektivněji v případě, že se pro řízení svého projektu rozhodnou použít 

technologii Google Apps nebo jiného konkurenčního systému využívajícího stejné 

technologie. Výsledky výzkumu mohou rovněž posloužit jako zdroj praktických 

zkušeností pro průběžné změny a další vývoj outsourcovaných technologií. 

Práce je rozdělena do dvou částí – teoretické a praktické. Cílem třetí kapitoly 

v teoretické části je shrnout dostupné informace o Google Apps. Cílem čtvrté 

kapitoly je popsat systém kurikulárních dokumentů pro základní umělecké 

vzdělávání. Cílem páté kapitoly je popis činností potřebných pro proces tvorby 

ŠVP a stanovení očekávaných možných přínosů i rizik při využití Google Apps. 

Cílem šesté kapitoly teoretické části je navrhnout metodologii akčního výzkumu 

jako nástroje pro vyhodnocení postupně prováděných kroků tvorby ŠVP s využitím 

elektronických aplikací Google Apps. 

V praktické části podrobně popíšeme provedené kroky tvorby školního 

vzdělávacího programu, přičemž výsledky akčního výzkumu použijeme pro návrhy 

opatření a stanovení dalšího postupu v kroku následujícím. 

V závěru zhodnotíme a shrneme celý proces tvorby ŠVP a popíšeme získané 

zkušenosti. 
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A) TEORETICKÁ ČÁST 

V následující teoretické části se budeme podrobněji zabývat samotnou 

technologií Google Apps, resp. její historií, charakteristikou, oblastmi využití, 

způsobem fungování, popisem možností jejího využití ve škole, funkcemi, 

výhodami i nevýhodami. Rozebereme problematiku systému kurikulárních 

dokumentů, a to jak v obecné rovině, tak konkrétně v oblasti základního 

uměleckého vzdělávání. Popíšeme rovněž činnosti potřebné k zajištění procesu 

tvorby ŠVP, zmíníme se o tradičních metodách jeho zpracování a uvedeme 

důvody, proč považujeme využití balíku aplikací Google Apps za vhodnou 

alternativu. Kromě toho se budeme věnovat obecné teorii akčního výzkumu, jejž 

jsme se rozhodli využít jako prostředek k zavedení inovativního způsobu společné 

práce.  

Všechny popsané skutečnosti vytvoří základ pro stanovení východisek 

praktické části, ve které pak budeme ověřovat očekávanou využitelnost 

jednotlivých aplikací v torbě ŠVP.  

3 Základní informace o Google Apps 

3.1 Historie Google Apps 

Historie samotné společnosti Google se začíná psát teprve od roku 1997 a její 

začátky jsou spojené především s dnes již velice populárním vyhledávačem 

informací na webu. Od té doby byly postupně na trh uváděny další služby 

a výkonné nástroje, které prakticky neustále rozšiřují nabídku poskytovanou 

Googlem.  

 

Obrázek 1: Logo Google Apps 



18 

Za předchůdce sady aplikací Google Apps se dá považovat experiment 

nazvaný „Gmail pro vaši doménu“. Tento projekt umožnil IT správcům používat 

Gmail ve vlastní doméně spolu s výkonnými nástroji pro vyhledávání a dalšími 

funkcemi. Pod vlivem reakcí tisíců uživatelů z firem, škol a neziskových 

organizací, ale i rodin s vlastními webovými stránkami, se Google rozhodl přidat 

další funkce. Původní název experimentu tak už přesně nepopisoval to, co ve 

skutečnosti nabízí.3 

V srpnu 2006 společnost Google uvádí sadu aplikací nazvanou Google Apps, 

která je navržena pro organizace všech velikostí. Kromě všech funkcí Gmailu 

obsahuje aplikaci Google Talk4, Google Calendar5 a Google Page Creator6 pro 

vytváření a publikování webových stránek. Zanedlouho se sestava aplikací 

rozšiřuje o další důležitou součást Docs & Spreadsheets7 a v březnu 2007 

společnost Google zajišťuje bezplatný přístup do služby Google Apps pro školy 

70 000 univerzitním studentům v Keni a Rwandě. V červenci téhož roku je Google 

Apps možno používat už ve 28 jazycích, mimo jiné i v češtině. V září 2007 Google 

přidává do Dokumentů další důležitý nástroj na vytváření prezentací. V únoru 

2008 se pak aplikace rozšiřují také o Google Sites8 - výkonný nástroj dávající 

možnost tvorby vlastní sítě stránek a sdílení obsahu vytvořeném v ostatních 

aplikacích Google Apps. 9 

Google Apps procházejí prakticky nepřetržitým vývojem a průběžně přinášejí 

uživatelům možnost využívání rostoucího spektra služeb a aplikací. V současné 

době Google postupně přechází na nový design u všech svých služeb. Změny se 

nevyhnuly ani Google Apps a jsou v současné době předmětem mnoha diskusí.  

3.2 Charakteristika Google Apps 

Google Apps jsou balík webových kancelářských aplikací řešených pomocí 

tzv. Cloud Computingu.10 Základním principem tohoto řešení je centrální uložení 

dat s možností přístupu odkudkoliv, zcela nezávisle na použité platformě. Google 

                                            
3
 [Get your people talking: The Official Google Blog, 2012]. 

4
 Hlasový a textový komunikátor od Google. 

5
 Kalendář Google. 

6
 Editor webových stránek od Google. 

7
 Dokumenty a tabulky Google. 

8
 Weby Google. 

9
 [Google history: Official Website, 2012]. 

10
 [Top ten advantages of Google's cloud: Google Apps for Business, 2012]. 
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Apps představují spojení širokého portfolia služeb nabízených společností Google  

pohromadě v jednom řešení v rámci vlastní domény. 

 

Obrázek 2: Propojení aplikací Google Apps 

3.3 Popis a způsob fungování Google Apps 

Níže stručně popíšeme nejdůležitější služby zahrnuté do sady aplikací Google 

Apps. Cílem této práce je ověření vhodnosti technologie Google Apps pro tvorbu 

ŠVP, omezíme se proto na ty aplikace, se kterými se pro účely tvorby ŠVP bude 

pracovat. 

 GMAIL představuje základní nosnou aplikaci celého systému. Je to 

webová e-mailová služba s řadou silných nástrojů pro vyhledávání, třídění 

e-mailové pošty, filtrování SPAMu a s širokými možnostmi nejrůznějších 

praktických nastavení. 

 TALK je nástroj pro online komunikaci. Je obdobou známých systémů 

rychlé komunikace, jako je např. ICQ, Skype či Windows Messenger. 

Služba využívá protokol XMPP11, takže je možné komunikovat s účastníky 

disponujícími Jabber12 účtem. Služba je prakticky integrována přímo do 

prostředí Gmailu.13  

 DOKUMENTY je jeden z nejzajímavějších nástrojů umožňující tvorbu, 

nahrávání a úpravu dokumentů v textovém editoru, tabulkovém procesoru 

a nástroji na zpracování prezentací. Největší výhodu představuje možnost 

sdílení, tedy účinné spolupráce na dokumentu a správě jeho revizí.14 

                                            
11

 Extensible Messaging and Presence Protocol (rozšiřitelný protokol pro posílání zpráv 
a zobrazení stavu). 
12

 Jabber je protokol pro doručování zpráv ve skoro-reálném čase. 
13

 [Run your business, not your email server: Google Apps for Business, 2012]. 
14

 [Google Docs - online documents with real-time collaboration: Google Apps for Business, 2012]. 
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 KALENDÁŘ je aplikace pro organizaci času. Jde vlastně o propracovaný 

elektronický plánovací kalendář s mnoha funkcemi. Mezi ty nejdůležitější 

patří možnost sdílení vytvořených událostí i celých kalendářů s vybranými 

spolupracovníky i mimo vlastní doménu. Stává se tak vynikajícím 

nástrojem především pro týmovou práci. Kalendář rozesílá pozvánky 

hostům, eviduje jejich přijetí, odmítnutí a případné komentáře. Velmi dobře 

pracuje s různými možnostmi připomínání událostí.  Atraktivní je rovněž 

možnost umístění kalendáře na libovolný web nebo blog.15 

 SKUPINY umožnují uživatelům sdílení obsahu ve vybraném okruhu 

spolupracovníků. Jsou užitečným nástrojem pro snadnou komunikaci 

a vedení diskusí uvnitř konkrétní pracovní skupiny.16 

 WEBY představují nástroj pro vytváření vlastních webových stránek 

v redakčním systému pomocí snadného a přehledného editoru. Velice 

jednoduše lze pomocí Google sites vytvořit jak veřejnou webovou 

prezentaci, tak například vnitřní informační portál uvnitř vlastní domény. 

Vše záleží pouze na nastavení příslušných oprávnění. Editor obsahuje 

řadu přednastavených šablon a samozřejmostí je vkládání miniaplikací 

(tzv. Gadgetů), či dalšího obsahu z dalších aplikací balíku Google Apps. 

Výše uvedený výběr aplikací ani zdaleka nepokrývá všechny služby 

a možnosti, které se uvnitř Google Apps uživatelům nabízejí. Technologie podléhá 

prakticky nepřetržitému vývoji a vytváří tak dynamické prostředí plné změn.  

3.4 Možnosti a oblasti využití Google Apps 

Prostředí Google Apps je moderním produktem, který otevírá prostor pro práci 

s využitím doposud málo využívaných principů již zmíněného Cloud Computingu. 

Mění tak doposud zažité přístupy ke správě dat a provozu softwarových aplikací. 

Postupně si získává důvěru u rostoucího množství uživatelů. V současné době 

využívá Google Apps více než 4 miliony firem po celém světě.17 

Google Apps jsou určeny pro jednotlivce, malé i větší firmy, instituce, obce 

a nejrůznější organizace, včetně školských zařízení. Jejich využití je přínosné 

                                            
15

 [Manage meetings online with Google Calendar: Google Apps for Business, 2012]. 
16

 [Communicate and share more easily with Google Groups for Business: Google Apps for 
Business, 2012]. 
17

 [It's time to go Google: Google Apps for Business, 2012]. 
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všude tam, kde je zapotřebí komunikovat, sdílet informace a dokumenty 

a moderním způsobem spravovat administrativní procesy.  

K největším výhodám patří úspora nákladů. Systém je nabízen ve třech 

verzích. Základní standardní verze (Google Apps) aktuálně umožňuje 

zdarma provozovat až 10 uživatelských účtů. Zdarma je k dispozici rovněž verze 

pro školy (Google Apps for Education), která disponuje stejným rozsahem 

nabízených služeb jako placená verze určená pro komerční účely (Google Apps 

for Business).18  Aplikace nevyžadují žádný hardware ani software, odpadá 

nutnost pravidelných investic do počítačové infrastruktury. Data jsou přístupná 

odkudkoliv, kde je připojení k internetu.  Podporován je rovněž bezdrátový mobilní 

přístup pro většinu operačních systémů mobilních zařízení a nezanedbatelnou 

výhodou je jistě i propracovaná podpora snadného přechodu z jiných softwarových 

řešení. 

Kromě výhod je však zapotřebí zmínit rovněž několik vlastností, které mohou 

u uživatelů vyvolávat přinejmenším obavy. Google garantuje vysokou spolehlivost 

a zabezpečení dat. „Pokud svěříte své důležité firemní informace Googlu, můžete 

si být jisti, že budou v bezpečí.“19 Navzdory podobným ambiciózním výrokům je 

však stále zapotřebí mít na paměti, že veškerá data jsou uložena na médiích 

spravovaných společností Google a těžko lze přesně a zodpovědně sledovat, jak 

je s nimi nakládáno. Kromě potenciálního zneužití se mírně problematicky jeví 

rovněž zálohování. V případě obavy ze ztráty dat je možné využívat externí 

podpůrné aplikace, jako je např. Backupify20 nebo GDocBackup21, nebo je 

možné využít poměrně novou funkci exportu dat integrovanou přímo v nastavení 

každého účtu Google. Data (včetně profilu, fotografií a kontaktů) je možné pomocí 

této funkce stáhnout do počítače a získat tak jejich kopii. Jednou z dalších 

možných nevýhod ve využívání Google Apps je jistě i nutnost stálého a kvalitního 

připojení k internetu. 

  

                                            
18

 [Stay connected and be more productive: Google Apps, 2011]. 
19

 [Google Apps helps businesses work smarter: Google Apps for Business, 2012]. 
20

 https://www.backupify.com/ 
21

 http://gs.fhtino.it/gdocbackup 

https://www.backupify.com/
http://gs.fhtino.it/gdocbackup
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4 Základní informace o ŠVP pro ZUV 

4.1 Nový systém kurikulárních dokumentů 

Vzhledem k novému pojetí počátečního vzdělávání, kladoucímu důraz 

především na jeho formativní stránku, se již nejeví jako nezbytné, aby bylo 

v centrálně stanovovaných vzdělávacích programech podrobně vymezováno 

konkrétní učivo a požadavky na jeho osvojení. Závazně centrálně vymezeny by 

měly být spíše jen očekávané výstupní kompetence a rámcové zásady jejich 

dosažení, zatímco konkrétní způsoby, jak těmto požadavkům dostát, by měly být 

v pravomoci jednotlivých škol. Jinými slovy, každá škola by se měla na své 

úrovni podílet na vytváření předepsaného kurikula, které bude realizovat. 

Ukazuje se, že k tomu existuje řada dobrých důvodů: 

 Tyto konkrétní způsoby, jak dosáhnout požadovaných výstupů, školy 

přizpůsobují specifickým okolnostem své práce, tj. zejména potřebám 

a zájmům žáků, požadavkům jejich rodičů, sociálnímu prostředí a jiným 

podmínkám v rámci obce a regionu, možnostem vyplývajícím z kvalifikace 

jednotlivých učitelů, specifickému materiálnímu vybavení školy apod. 

 Lze říci, že s větší pedagogickou autonomií a odpovědností škol u řady 

z nich významně vzroste skutečná angažovanost při vzdělávací práci 

a skutečná zodpovědnost za její výsledky. Zdaleka však při tom nejde jen 

o samostatnou tvořivou práci jednotlivců, ale především o jejich týmovou 

spolupráci v rámci celých pedagogických kolektivů. 

 Učitele, tj. profesionály, zabývající se realizací předepsaného kurikula, lze 

považovat za kompetentní odborníky a nepostradatelné spolupracovníky 

při jeho vytváření. 

Výše uvedeným předpokladům pak vyhovuje dvouúrovňový systém 

kurikulárních dokumentů. 

Z výše uvedených předpokladů vychází také reforma kurikula počátečního 

vzdělávání v České republice.  Jejím „základem je dobrovolná iniciativa školy, 

která však vyžaduje systematickou a cílevědomou podporu a jasné vedení 

centrem.“ 22 Předepsané kurikulum počátečního vzdělávání má tedy oproti 

                                            
22

 [Národní program rozvoje vzdělávání v České republice – Bílá kniha, 2001]. 
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dřívějšku nikoliv pouze jedinou, tj. státní úroveň, ale dvě úrovně: státní a školní. 

Státní úroveň představuje Národní program vzdělávání (tzv. národní kurikulum), 

vymezující obecné principy počátečního vzdělávání jako celku, a z něho 

vycházející rámcové vzdělávací programy. Školní úroveň formálního 

kurikula počátečního vzdělávání pak reprezentuje pořízení vlastního školního 

vzdělávacího programu každé jednotlivé školy. Tuto povinnost školám ukládá 

školský zákon.23 

4.2 Obsah ŠVP pro ZUV 

Vzhledem k zaměření této práce se v následujícím textu soustředíme 

na samotnou podstatu obsahu ŠVP pro ZUV. Tvorba ŠVP je příležitostí 

k sestavení dokumentu, který bude zahrnovat všechny osvědčené pedagogické 

postupy, ale zároveň otevírá prostor pro hledání dalších možností v moderním 

uměleckém vzdělávání. Uplatní se v něm všechny představy a zkušenosti učitelů 

vycházející z konkrétních podmínek a prostředí vlastní školy. Základní podmínkou 

toho, aby vznikl plnohodnotný a pravdivý dokument, který dokáže věrně popsat 

vzdělávací proces konkrétní školy, je kvalitní týmová spolupráce. Všechny 

hodnoty, které ŠVP přináší, totiž musí být výsledkem společného úsilí. Přijetí ŠVP 

je podmíněno souhlasným postojem k těmto hodnotám v celém pedagogickém 

týmu.  

Jak z výše uvedeného vyplývá, proces tvorby ŠVP se neobejde bez dobře 

připravené a promyšlené koordinace. Je to komplexní úkol, který v sobě zahrnuje 

dlouhou řadu na sebe navazujících dílčích aktivit. Cílem této zodpovědné 

a dlouhodobé práce, je sestavení obsahu jednotlivých kapitol, jejichž členění je 

stanoveno v RVP. Manuál pro tvorbu ŠVP v ZUV stručně charakterizuje stěžejní 

kapitoly takto: 

„Zaměření školy a její vize je kapitola, ve které škola deklaruje své vlastní 

dlouhodobé cíle a záměry. 

Výchovné a vzdělávací strategie jsou výpovědí školy o tom, jak budou učitelé 

postupovat při utváření a rozvíjení klíčových kompetencí. 
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 [Zákon ze dne 24. září 2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), 2004]. 
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Vzdělávací obsah uměleckých oborů se na poli ŠVP konkretizuje v osnovách 

vyučovacích předmětů jednotlivých studijních zaměření. 

Na základě obecných principů uvedených v RVP ZUV školy specifikují svůj přístup 

k mimořádně nadaným žákům a k žákům se speciálními vzdělávacími 

potřebami. 

Hodnocení žáků je kapitola, ve které škola deklaruje, jakým způsobem bude 

svým žákům poskytovat zpětnou vazbu při dosahování školních výstupů.“ 24 
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 [Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů v základním uměleckém vzdělávání, 2010, 
s. 18]. 
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5 Charakteristika výchozího stavu tvorby ŠVP 

Příprava tvorby ŠVP je v počáteční fázi podmíněna nejen správným 

pochopením všech principů  kurikulární reformy, ale důležitou roli sehrává 

volba nástrojů, které budou v jednotlivých krocích pro úspěšný průběh společné 

práce zvoleny. Zkušenosti pilotních škol ukazují, že možných způsobů uchopení 

tvorby ŠVP a forem zpracování je mnoho.25 Velká zodpovědnost leží na vedoucích 

pracovnících školy, jejichž rozhodnutí má zásadní vliv na volbu strategie tvorby 

dokumentu.  

Popišme si nyní, které hlavní činnosti je pro úspěšnou tvorbu ŠVP zapotřebí 

zabezpečit:  

 popis všech potřebných aktivit, 

 zajištění počáteční i průběžné informovanosti, 

 rozdělení úkolů, personální zajištění, 

 časový harmonogram, 

 způsob vedení diskusí, 

 materiální zajištění a finanční zdroje, 

 výsledné zpracování dokumentu. 

K zajištění všech potřebných činností je jistě možné přistoupit s nasazením 

tradičních způsobů vyplývajících ze zaběhnuté školní praxe. Každá škola využívá 

svých vlastních zvyklostí vyplývajících z konkrétních podmínek a možností. 

K tradičním metodám společné práce patří vedení diskusních porad, setkávání 

pedagogů na úrovni předmětových komisí s písemnými výstupy formou 

zápisů z průběhu apod. Důležitou roli v procesu tvorby ŠVP může hrát výpočetní 

technika. Na pomoc přicházejí nejrůznější dostupné elektronické nástroje 

v podobě plánovacích kalendářů, textových editorů, tabulkových procesorů, 

nejrůznějších komunikačních nástrojů a dalších užitečných aplikací, které mohou 

práci na ŠVP tvůrcům podstatně zjednodušit a zefektivnit. 

Jsme přesvědčeni, že online kancelářský balík a související služby Google 

Apps nabízejí moderní alternativu k tradičním a běžně používaným nástrojům 

řízení projektů ve školském prostředí. To je však velmi vágní tvrzení, jehož 
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 [Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů v základním uměleckém vzdělávání, 2010, 
s. 41]. 



26 

odůvodnění budeme hledat v realizaci akčního výzkumu v rámci této práce (viz 

kapitola č. 6). Je však zároveň zapotřebí zmínit, že Google Apps nejsou jedinými 

webovými aplikacemi využívajícími principů Cloud Computingu, a tudíž v případě 

ověření efektivity této technologie nic nebrání volbě jiného konkurenčního 

systému. Kromě Google Apps lze alternativně zmínit balík webových aplikací 

Office Web Apps26 od společnosti Microsoft. Záleží tedy na podrobném 

posouzení konkrétních podmínek a možností zvažované technologie. Lze 

předpokládat, že v blízké budoucnosti bude podobných alternativ jen přibývat. 

Vzhledem k zaměření této práce se však širším srovnáním aktuálně 

dostupných technologií nebudeme zabývat. 

5.1 Očekávané přínosy a možná rizika tvorby ŠVP s využitím 

Google Apps 

K tvorbě ŠVP s využitím technologie Google Apps přistupujeme s očekáváním 

zejména těchto celkových přínosů: 

1. Snadná dostupnost a intuitivní ovladatelnost pro všechny účastníky 

procesu. Všechny nástroje jsou snadno ovladatelné z účtů jednotlivých 

uživatelů, k jejich ovládání není zapotřebí mimořádných dovedností. 

Pracovat na požadovaných úkolech je možné bez vazby na konkrétní 

pracovní místo.  

2. Přehlednost a názornost pořízených výstupů. Výsledný materiál 

s kompletním obsahem ŠVP bude přehledný a umožní snadno provádět 

povolené průběžné úpravy a změny před začátkem každého školního roku. 

3. Komfortní způsob vedení komunikace. Jednotlivé aplikace jsou 

informačně propojeny, nabízejí okamžitý přehled a upozornění 

o provedených aktuálních změnách. Diskuse mohou mít různé formy 

a probíhat nezávisle na čase a místě konání. 

4. Redukce počtu kolektivních setkávání. Možnost průběžné spolupráce 

na jednotlivých úkolech v online prostředí má omezit potřebu fyzických 

setkávání potřebných k výměně názorů a korekci vznikajícího obsahu ŠVP. 

5. Úspora finančních nákladů. Vyplývá z celkového zjednodušení procesu 

tvorby ŠVP. Sníží se zejména náklady na materiální zabezpečení – např. 

na průběžný tisk rozpracovaných materiálů. 
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6. Úspora času. Očekáváme, že materiál ŠVP vznikne podle plánovaného 

harmonogramu v relativně krátkém období půl roku. 

Pro každou aplikaci Google Apps využitou v procesu tvorby ŠVP jsme 

formulovali dílčí očekávané přínosy, které jsou popsány v podkapitole 8.1. 

Oproti pozitivním očekáváním lze uvést i možná rizika a obtíže,  jejichž možný 

výskyt je zapotřebí dopředu očekávat: 

1. Potenciální odmítnutí záměru využít aplikace Google Apps 

pedagogickým sborem školy či jeho částí. Namísto navrženého využití 

Google Apps mohou pedagogové trvat na některé z tradičních forem 

společné tvůrčí práce. 

2. Možné obavy z nezvládnutí práce v aplikacích Google Apps. Zaškolení 

pedagogů do ovládání aplikací Google Apps se nemusí vydařit a ti se pak 

mohou obávat nekompetentnosti je samostatně používat. 

3. Obtíže a časový skluz při získání dovedností v práci s nástroji Google 

Apps. Doba vymezená k tomu, aby učitelé začali samostatně pracovat 

s nástroji Google Apps  se může ukázat nedostatečná. Je možné, že bude 

nutné upravit plánovaný harmonogram. 

4. Neochota spolupracovat na akčním výzkumu, negativní přístup. 

Zvolený způsob práce a sběr dat pro akční výzkum se mohou setkat 

s nepochopením některých pracovníků školy a jejich neochotou ke 

spolupráci. Negativní postoje jednotlivců se pak mohou přenášet i na jejich 

spolupracovníky. 
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6 Akční výzkum 

K dosažení stanovených cílů praktické části práce jsme se rozhodli použít 

akčního výzkumu.27  

„Akční výzkum usnadňuje profesionální růst učitele. Jeho pomocí se učitelé 

učí ze své praxe, což vede k posílení jejich profesionálního růstu a autonomii. Je 

prostředkem k zvládnutí procesu změny, zlepšování kvality a neustálého 

zdokonalování školy. Základní myšlenkou je, že adaptací akčního výzkumu se 

učitelé stávají zodpovědnými za neustálé zdokonalování školy.“ 28 

6.1 Metodologická východiska 

Jako jeden z konkrétních metodologických nástrojů teoretické reflexe 

praktických zkušeností bývá často doporučován právě akční výzkum. 

Charakterizujme tento druh výzkumného šetření podrobněji: 

Co je akční výzkum?  Samotný zakladatel akčního výzkumu, K. Lewin, jej 

definuje jako „výzkum prováděný za účelem pochopení určitého jevu, který vede 

k praktickému využití a řešením reálných problémů života a světa“.29 Podle jiného 

„klasika“ akčního výzkumu, J. Elliotta, je akční výzkum „učiteli prováděná 

systematická reflexe profesních situací s cílem jejich dalšího rozvinutí“.30 Akční 

výzkum je tedy vždy zaměřen na reálné situace v konkrétním terénu. 

Z uvedené definice jsou patrné dvě neoddělitelně stránky akčního výzkumu: 1. 

poznávání určité situace (reflexe), 2. využití výsledků poznávání k pozitivnímu 

ovlivnění obdobné situace v budoucnu (akce).31 Dalším podstatným rysem 

akčního výzkumu je jeho cyklické schéma, jež může vypadat – záleží však 

na konkrétním typu akčního výzkumu – např. takto: příprava a provedení akce 1 

 reflexe dopadů akce 1  příprava a provedení akce 2  reflexe dopadů akce 2 

 příprava a provedení akce 3… 

Kdo provádí akční výzkum?  Akční výzkum provádí osoba či skupina osob, 

kterých se zkoumaná situace (vzniklý problém) přímo týká a mají možnost do ní 

zasahovat (jej řešit).  
                                            
27

 [McBride, 1995, s. 20-40; Nezvalová, 2003, s. 300-308; Janík, 2005, s. 127-128 aj.]. 
28

 [Nezvalová, 2003, s.300]. 
29

 [Hartl  Hartlová, 2000, s. 686]. 
30

 [Janík, 2005, s. 52]. 
31

 [Janík, 2005, s. 52-53 a 57]. 
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Co je cílem akčního výzkumu?  Jak už bylo řečeno, cílem akčního výzkumu 

je vhodně provedený zásah (akce) do zkoumané situace či řešení vzniklého 

problému. V případě akčního výzkumu v oblasti školního vzdělávání se často 

jedná o zavedení nové organizační formy výuky či výukové metody do výuky 

v určité třídě, řešení nespolupracujícího chování určité skupiny žáků, navázání 

spolupráce s rodiči žáků, úprava poměru mezi „množstvím“ vyučovací činnosti 

učitele a „množstvím“ učební činnosti žáků apod. Cohen a Manion uvádějí, že 

aplikace akčního výzkumu je však možná i v oblasti řízení, konkrétně ve 

využívání a aplikaci nových strategií a technik nebo v administrativě, s cílem 

růstu efektivity některých administrativních procesů ve škole.32 

Jak probíhá akční výzkum?  Podle D. Nezvalové, záleží na tom, o jaký typ 

akčního výzkumu se jedná. V pro-aktivním akčním výzkumu33 akce předchází 

sběru informací. Nejdříve jsou tedy vyvíjeny aktivity a posléze jsou sledovány 

výsledné efekty. D. Nezvalová uvádí pro pro-aktivní akční výzkum tyto kroky: 

 „pokusit se o nové přístupy přinášející lepší výsledky, 

 zahrnout naději do nových přístupů, mít vysoká očekávání, 

 sbírat pravidelné informace a shromažďovat reakce na realizované změny, 

 vyhodnocovat získané informace, 

 vzít v úvahu alternativní přístupy, 

 pokusit se o další nové přístupy.“ 34 

Dalším typem akčního výzkumu je reaktivní akční výzkum.35 Podstatou tohoto 

druhu akčního výzkumu je, že se nejdříve získávají informace o dané situaci, 

posléze se vyhodnocují a na základě vyhodnocení se navrhují inovace. Jednotlivé 

kroky reaktivního akčního výzkumu popisuje D. Nezvalová takto:  

 „sbírat informace k diagnóze situace, 

 vyhodnocovat informace, 

 distribuovat výsledky a vymezit změny, které budou následovat, 

 pokusit se o nové přístupy, 

 sledovat reakce ostatních, 
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 [Cohen & Manion, 1985]. 
33

 [Schmuck, 1997]. 
34

 [Nezvalová, 2003, s. 301-302]. 
35

 [Schmuck, 1997]. 
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 sbírat informace k diagnóze situace (návrat k prvnímu kroku, nicméně tento 

druhý sběr informací ověřuje předchozí kroky a formuluje specifické 

otázky).“ 36 

Čím se vyznačují výsledky akčního výzkumu?  Porovnejme znaky výsledků 

akčního výzkumu se znaky výsledky „tradičního“ či přesněji řečeno akademického 

výzkumu. Výsledky akademického výzkumu – kvantitativního, ale i kvalitativního – 

mají zpravidla obecnější platnost, nejsou vázány na konkrétní kontext, a jsou díky 

tomu použitelné k řešení různých konkrétních problémů daného typu. Naproti 

tomu akční výzkum probíhá v konkrétním kontextu, na který jsou pak nutně 

vázány také jeho výsledky. Ty mají díky tomu podobu konkrétního akčního plánu. 

Na druhou stranou je však platnost výsledků akčního výzkumu výrazně omezena: 

v jiných kontextech, než ve kterém byl výzkum prováděn, by měly být jeho 

výsledky chápány spíše jen jako inspirace k provádění jiných akčních výzkumů. 

Akční výzkum je podle D. Nezvalové úzce spojený s praxí a s problémy 

vyskytujícími se přímo v konkrétní škole, při konkrétních situacích - vychází ze 

skutečných potřeb školy. Aktéři akčního výzkumu jsou přímo zapojeni a stávají se 

účastníky zkoumaných procesů. Akční výzkum vyžaduje týmovou a rovnocennou 

spolupráci.37 

Podle D. Nezvalové jsou pro všechny zúčastněné důležité následující otázky: 

1. „proč to děláme, jak to děláme, 

2. je to, co děláme efektivní, či neefektivní, 

3. kam chceme dojít, 

4. jak tam dojdeme.“ 38 

Jaký je význam akčního výzkumu?  Jak bylo objasněno výše, cílem akčního 

výzkumu je především pozitivní ovlivnění určité situace či řešení určitého 

problému. Tím však není význam akčního výzkumu zdaleka vyčerpán. T. Janík 

zdůrazňuje, že je třeba chápat jej nejen jako nástroj zlepšování praxe, ale také 

jako zdroj jejího poznání.39 Poznání, jež je výsledkem akčního výzkumu, je sice 

oproti poznání produkovanému tradičními výzkumy zpravidla kontextově vázané 

a subjektivní. To však nijak nesnižuje (možná spíše naopak zvyšuje) význam 
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 [Nezvalová, 2003, s. 302]. 
37

 [Nezvalová, 2003, s. 302]. 
38

 [Nezvalová, 2003, s. 302]. 
39

 [Janík, 2004, s. 53]. 
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tohoto poznání pro profesionální růst těch, kdo akční výzkumy provádějí. A navíc 

tím, že se jedná nikoliv o poznání poskytované učitelům v hotové podobě 

autoritami „shora“ (jako je tomu u poznání produkovaného akademickými 

výzkumy), nýbrž o výsledky jejich vlastních výzkumných aktivit, přispívá akční 

výzkum k demokratické spoluúčasti učitelů na rozvoji vzdělávacího systému 

a podporuje rozvíjení jejich profesionální autonomie a zodpovědnosti.40 

6.2 Popis výzkumné procedury a využité výzkumné metody 

V koncepci výzkumné procedury budeme mít na paměti výše identifikované 

významy akčního výzkumu. Budeme vycházet z teoretických poznatků, na jejichž 

základě je možné přistoupit k realizaci tvorby ŠVP s využitím balíku webových 

aplikací Google Apps. 

Vzhledem ke stanoveným cílům akčního výzkumu jsme se rozhodli provést jej 

v následujících čtyřech krocích: 

1. KROK AKČNÍHO VÝZKUMU 

Cílem prvního kroku akčního výzkumu bude ověření připravenosti učitelů 

k práci s aplikacemi Google Apps. 

Použité výzkumné metody: 

1. Dotazník s uzavřenými položkami – různými alternativami odpovědí. 

Vyhodnocení provedeme porovnáním četností jednotlivých odpovědí 

a interpretací těchto výsledků.41 

2. Strukturovaný (standardizovaný) rozhovor s otevřenými otázkami.42 

Otázky budou vycházet z otázek v dotazníku, liší se však požadavkem 

otevřené odpovědi. Odpovědi autenticky zaznamenáme a po vyhodnocení 

budou doplňovat a rozšiřovat interpretaci výsledků z dotazníkového 

šetření. Smyslem tohoto doplňkového šetření je ověření správnosti 

výsledků anonymního dotazníku, a zejména kvalitativní upřesnění 

a doplnění hrubých nominálních dat získaných pomocí dotazníku. 

2. KROK AKČNÍHO VÝZKUMU 
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 [Nezvalová, 2003, s. 300-301; McBride, 2003, s. 21]. 
41

 [Gavora, 2000, s. 96 -97]. 
42

 [Průcha, 1995, s. 51]. 
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Ve 2. kroku akčního výzkumu budeme zjišťovat zkušeností učitelů 

s používaným jednotlivých aplikací Google Apps. 

Použité výzkumné metody: 

1. Dotazník se škálovanými otázkami. Vyhodnocení provedeme tak, že 

jednotlivým hodnotám škály přisoudíme koeficienty a následně frekvence 

voleb těmito koeficienty vynásobíme. Součet pak vydělíme počtem 

respondentů a vypočítáme střední hodnotu.43 

2. Strukturovaný rozhovor s otevřenými otázkami. Vyhodnocení proběhne 

stejným způsobem jako v 1. kroku akčního výzkumu. 

3. KROK AKČNÍHO VÝZKUMU 

V 3. kroku akčního výzkumu budeme ověřovat zkušenosti učitelů s využíváním 

nástrojů Google Apps na vzdělávacím obsahu ŠVP. 

Použité výzkumné metody: 

1. Dotazník se škálovanými otázkami. Vyhodnocení stejným způsobem jako 

ve 2. kroku akčního výzkumu.  

2. Strukturovaný rozhovor s otevřenými otázkami. Vyhodnocení stejným 

způsobem jako v 1. a 2. kroku akčního výzkumu. 

4. KROK AKČNÍHO VÝZKUMU 

Ve 4. kroku akčního výzkumu chceme zjistit zkušenosti učitelů s využíváním 

nástrojů Google Apps na společných kapitolách a dokončení ŠVP. 

Použité výzkumné metody: 

1. Dotazník se škálovanými otázkami Vyhodnocení provedeme stejným 

způsobem jako v kroku 2. a 3. 

2. Strukturovaný rozhovor s otevřenými otázkami. Vyhodnocení provedeme 

stejným způsobem jako předcházejících krocích. 

Ve všech výše popsaných krocích cyklicky pracujeme s aktivitami a následně 

zkoumáme výsledné efekty.44 V tomto konkrétním případě tedy hovoříme o pro-

                                            
43

 [Gavora, 2000, s. 96 – 97]. 
44

 [Popsáno v podkapitole 6.1]. 
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aktivním akčním výzkumu. Podrobný popis jednotlivých kroků je součástí 

praktické části této práce. 

Základním souborem zkoumaných osob jsou všichni pedagogičtí pracovníci 

školy (viz tabulka 2).  

B) PRAKTICKÁ ČÁST 

V teoretické části práce jsme se pokusili popsat technologii Google Apps a její 

uvažované využití pro účely tvorby ŠVP. Podrobně jsme se také věnovali teorii 

akčního výzkumu. Praktická část je aplikací všech využitých poznatků v projektu 

tvorby ŠVP na Základní umělecké škole v Jablonci nad Nisou.  Konkrétně půjde 

o ověření efektivity práce v celém rozsahu přípravy a tvorby ŠVP s využitím 

vybraných aplikací Google Apps.   
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7 Cíle projektu a postup realizace 

Jak jsme již popsali v podkapitole 6.2, akční výzkum jsme rozdělili do čtyř 

na sebe navazujících kroků. V každém z těchto kroků byla vytvořena konkrétní 

část ŠVP a byly zjišťovány reakce pedagogů na práci se zvolenými nástroji. 

Na základě výsledků těchto zjištění byly provedené kroky vyhodnocovány 

a korigován další průběh tvorby ŠVP s využitím Google Apps.  

7.1 Časový harmonogram projektu 

Proces tvorby ŠVP s využitím Google Apps byl naplánován na dobu od 

října 2011 do konce února 2012. Podrobný harmonogram zachycuje níže uvedená 

časová osa projektu. 

 

ŘÍJEN 2011 

 

 vytvoření strategie tvorby ŠVP s využitím aplikací Google Apps, 

 přiřazení vhodných nástrojů Google Apps k jednotlivým činnostem, 

 podrobný popis očekávání ve využití zamýšlených aplikací (co lze od nové 

metody očekávat pozitivního a jaké mohou naopak nastat obtíže), 

 technická příprava jednotlivých aplikací pro využití členy učitelského sboru, 

 stanovení plánu personálního zajištění činností v Google Apps. 

 

 LISTOPAD 2011 – PROSINEC 2011 

 

1. krok akčního výzkumu 

 po důkladném seznámení učitelského kolektivu s vlastním procesem tvorby 

ŠVP jej informovat také o záměru využít aplikace Google 

Apps a o očekávaných přínosech jejich použití, 

 podrobná instruktáž k využívání aplikací Google Apps pro plánovaný cíl 

tvorby ŠVP (s využitím interaktivní tabule), 

 sběr a zpracování dat o připravenosti členů učitelského kolektivu 

k používání nástrojů, s nimiž byli seznámeni, 

 vyhodnocení 1. kroku akčního výzkumu, 
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 návrh opatření, stanovení dalšího postupu (opakované proškolení, 

doplnění a rozšíření instrukcí…). 

 

2. krok akčního výzkumu 

 zprovoznění aplikace KALENDÁŘ s popisem činností, u kterých jsou 

definovány začátky a konce, posloupnost i vzájemná návaznost, termíny 

plnění úkolů a personální odpovědnost, 

 zprovoznění a zapojení aplikace SKUPINY pro zajištění diskuse 

v kolektivu. Očekává se, že ve SKUPINÁCH proběhne v této etapě tvorby 

ŠVP diskuse na podporu porozumění KLÍČOVÝCM KOMPETENCÍM 

a formulaci VÝCHOVNÝCH A VZDĚLÁVACÍCH STRATEGIÍ, 

 zprovoznění a zapojení aplikace DOKUMENTY jako klíčového nástroje pro 

vlastní tvorbu obsahu ŠVP, 

 průběžné využívání aplikace GMAIL – centrálního distributora informací, 

 po dosažení 1. naplánovaného cíle v procesu tvorby ŠVP (stanovení 

výchovných a vzdělávacích strategií) provedení sběru a zpracování dat 

o očekávaném využití aplikací Google Apps pro účely vzniku výchovných 

a vzdělávacích strategií, 

 vyhodnocení 2. kroku akčního výzkumu, 

 návrh případných korekcí ve zvoleném postupu, volba alternativního 

postupu… 

 

3. krok akčního výzkumu 

 pokračování tvorby další rozsáhlé kapitoly ŠVP na základě vyhodnocení 

výsledků 2. kroku akčního výzkumu (ROČNÍKOVÉ VÝSTUPY, UČEBNÍ 

PLÁNY, CHARAKTERISTIKY ST. ZAMĚŘENÍ), 

 po dosažení 2. plánovaného cíle (stanovení ročníkových výstupů, učebních 

plánů a charakteristik studijních zaměření) provést sběr a zpracování dat 

o průběhu práce na této části ŠVP, 

 vyhodnocení 3. kroku akčního výzkumu, 

 návrh případných korekcí ve zvoleném postupu, volba alternativního 

postupu… 
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LEDEN 2012 

 

4. krok akčního výzkumu 

 pokračování tvorby dalších kapitol ŠVP (CHARAKTERISKTIKA ŠKOLY, 

ZAMĚŘENÍ ŠKOLY A JEJÍ VIZE, VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI 

POTŘEBAMI, HODNOCENÍ ŽÁKŮ A VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY) 

na základě vyhodnocení výsledků 3. kroku akčního výzkumu, 

 po dokončení tvorby společných kapitol ŠVP provést sběr a zpracování dat 

o průběhu práce na této části ŠVP. 

 

ÚNOR 2012 

 

 dokončení tvorby ŠVP, vyhodnocení, shrnutí a podrobný popis zkušeností 

získaných v celém průběhu akčního výzkumu. 
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8 Příprava a průběh akčního výzkumu 

Akční výzkum proběhl v Základní umělecké škole Jablonec nad Nisou. Do 

procesu tvorby ŠVP s využitím aplikací Google Apps se zapojil celý tým 39 

pedagogů. Všichni pedagogové zapojení do akčního výzkumu měli svobodný 

přístup k výpočetní technice (k PC nebo notebooku) připojené k Internetu přímo 

na svém pracovišti. Většina učitelů měla možnost pracovat s nástroji Google 

Apps i odjinud (např. z domova).   

Vzhledem k tomu, že využívání výpočetní techniky v pedagogickém procesu 

i v samotném řízení ZUŠ Jablonec nad Nisou má delší tradici (již od roku 1998), 

byli i v minulosti všichni učitelé vedeni ke zvládnutí alespoň základních 

uživatelských dovedností v oblasti informačních technologií. Každý učitel je tedy 

schopen samostatně ovládat PC či notebook. 

Balík webových aplikací Google Apps využívá Základní umělecká 

škola Jablonec nad Nisou od poloviny roku 2009. Od té doby jsou učitelé postupně 

zapojováni a motivováni do využívání jednotlivých aplikací. Systematickou prací 

vedení školy jsou učitelé seznamováni s výhodami této technologie tak, aby 

následně sami rozkrývali přínos pro jejich pedagogickou praxi. Tvorba ŠVP 

s využitím Google Apps je první komplexní příležitostí využít plnohodnotně 

nástrojů, které nabízejí. 

Samotnému začátku akčního výzkumu předcházelo důkladné seznámení 

učitelského kolektivu s problematikou RVP pro ZUV. Učitelé měli k dispozici 

tištěnou verzi RVP pro ZUV45 a Manuál pro tvorbu ŠVP.46 Pro důkladné osvojení 

principů RVP jsme využili přednášky odborného lektora z řad ředitelů pilotních 

škol, na kterých se RVP ověřoval. Náplní této přednášky bylo podrobné 

seznámení s obsahem jednotlivých kapitol RVP. 

Nyní ke konkrétnímu postupu sběru dat v rámci akčního výzkumu. Za hlavní 

pilíř sběru dat akčního výzkumu považujeme metodu dotazníku. Rozhovor byl 

doplňkovým zdrojem dat a sloužil k ověření výsledků zjištěných v dotazníkovém 

šetření. 

                                            
45

 [Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání, 2010]. 
46

 [Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů v základním uměleckém vzdělávání, 2010]. 
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Do dotazníkového šetření byli zapojeni všichni učitelé ZUŠ v počtu 39 osob. 

Pro tvorbu dotazníků jsme ve všech krocích akčního výzkumu využili možností 

aplikace DOKUMENTY. Tato součást balíku Google Apps má k dispozici výkonný 

nástroj pro tvorbu dotazníkových formulářů s následnou možností distribuce 

respondentům prostřednictvím e-mailu a online vyplněním. Zpracování dotazníku 

je pro účastníky výzkumu nenáročné a rychlé. Velkou výhodou je tedy obecně 

velmi dobrá návratnost responsí. Aplikace rovněž nabízí možnost základního 

statistického zpracování odpovědí včetně grafického znázornění v jednoduchých 

grafech. 

Na níže uvedených obrázcích uvádíme příklady sestavení, publikování 

a vyhodnocení formuláře se škálovanými otázkami. 

 

Obrázek 3: Google formulář – příklad sestavení 
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Obrázek 4: Google formulář – příklad publikování 

 

Obrázek 5: Google formulář – příklad vyhodnocení 
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Pro účely rozhovoru, který chceme použít jako doplňkovou metodu, jsme se 

rozhodli vytvořit výběrový soubor 10 respondentů. Aby byl i s ohledem na relativně 

malý základní soubor (39 pedagogů) dostatečně reprezentativní, provedli jsme 

stratifikovaný výběr podle následujících znaků: 

 pohlaví, 

 příslušnost k oboru školy (hudební, taneční, výtvarný, literárně-dramatický), 

 vzdělání (úplné střední, vyšší odborné, vysokoškolské). 

 

Tabulka 1: Výběrový soubor 

POHLAVÍ OBOR VZDĚLÁNÍ 

M Ž HO TO VO LDO SŠ VO VŠ 

14 25 34 1 3 1 6 21 12 

36% 64% 87% 2% 8% 2% 15% 54% 31% 

VÝBĚROVÝ SOUBOR 10 RESPONDENTŮ 

4 6 7 1 1 1 2 5 3 
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V následující tabulce jsou barevně označeni učitelé, kteří splňují znaky 
provedeného výběru. 
 

Tabulka 2: Výběr učitelů 

UČITEL47 POHLAVÍ OBOR VZDĚLÁNÍ 

U1 M HO SŠ 

U2 Ž VO VŠ 

U3 Ž TO VŠ 

U4 Ž HO VO 

U5 M HO VO 

U6 Ž HO VO 

U7 Ž HO VO 

U8 Ž LDO VŠ 

U9 Ž HO VO 

U10 M HO VŠ 

U11 Ž HO VO 

U12 Ž HO VO 

U13 M HO SŠ 

U14 Ž HO VŠ 

U15 Ž HO VO 

U16 Ž VO SŠ 

U17 Ž HO VO 

U18 Ž HO VO 

U19 M HO VŠ 

U20 M HO VO 

U21 Ž HO VŠ 

U22 M HO VO 

U23 Ž HO VO 

U24 Ž HO SŠ 

U25 Ž HO VO 

U26 Ž HO VO 

U27 M HO SŠ 

U28 Ž HO VO 

U29 Ž VO VŠ 

U30 M HO VŠ 

U31 M HO VŠ 

U32 Ž HO VŠ 

U33 Ž HO VO 

U34 M HO VO 

U35 Ž HO VO 

U36 M HO SŠ 

U37 M HO VO 

U38 Ž HO VO 

U39 M HO VŠ 

                                            
47

 Jména učitelů jsou nahrazena symboly U1 – U39. 
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8.1 Popis využití nástrojů Google Apps v procesu tvorby ŠVP 

V následujících podkapitolách jsme popsali využití a nastavení jednotlivých 

aplikací pro průběh tvorby ŠVP a stanovili jsme dílčí očekávané výstupy pro 

každou aplikaci zvlášť. Tyto očekávané výstupy jsme pak použili při konstrukci 

dotazníků a rozhovoru, aby je bylo možné ověřit. 

8.1.1 Popis využití aplikace KALENDÁŘ 

Aplikace KALENDÁŘ byla využita jako nástroj pro přehledné naplánování 

celého procesu tvorby ŠVP. Jednotlivé úkoly v konkrétních časových úsecích byly 

přesně popsány, byly stanoveny termíny jejich splnění a u každého 

uvedena personální odpovědnost. Všechny tyto informace aplikace KALENDÁŘ 

umožňuje snadno zaznamenat (viz obrázek 6).  

 

Obrázek 6: Google kalendář 

Kalendář výhradně věnovaný problematice ŠVP vznikl a byl nastaven jako 

sdílený se všemi účastníky procesu tvorby ŠVP. To znamená, že každý učitel měl 

tento kalendář snadno dostupný prostřednictvím svého účtu Google Apps vedle 



43 

svého osobního kalendáře, případně dalších sdílených kalendářů pro jiné aktivity 

nebo od jiných uživatelů. 

Důležitou vlastností kalendáře, s jejímž využitím jsme pro účely plánování 

počítali, byla možnost „přidat hosty“ k vytvořené události. Pozvaný účastník, 

v našem případě každý učitel, obdržel e-mailové „pozvání“ k vytvořené události 

a přijetím tohoto pozvání se událost automaticky přidala do osobního kalendáře 

uživatele. V takovém případě pak účastník (učitel) mohl aktivovat některou 

z nabízených forem připomenutí události (termínu splnění úkolu).48 Neméně 

důležitou vlastností kalendáře pro cíle práce na ŠVP je i možnost automatického 

odeslání e-mailové informace o průběžné změně události, k níž účastník přijal 

pozvání. 

Předpokládali jsme, že aplikace KALENDÁŘ bude provázet všechny účastníky 

během celého procesu tvorby ŠVP tak, aby si každý učitel mohl kdykoliv ověřit 

potřebné informace vztahující se k časovému rozvržení projektu. Považovali jsme 

za důležité, aby byl KALENDÁŘ co nejsnáze dostupný a co nejpřehlednější. Proto 

jsme jej umístili i na veřejné webové stránky školy (viz obrázek 7). 

Očekávali jsme zejména tyto přínosy aplikace KALENDÁŘ pro tvorbu ŠVP: 

 přehledný plán tvorby ŠVP, 

 názorné zobrazení všech etap, termínů a personální odpovědnosti, 

 snadná dostupnost těchto informací, 

 informace o průběžných úpravách událostí, 

 upozornění na blížící se termín. 

                                            
48

 Mohl zvolit vyskakovací okno, upozorňovací e-mail nebo SMS zprávu v libovolném časovém 
předstihu. 
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Obrázek 7: Google kalendář na webových stránkách školy 

8.1.2 Popis využití aplikace DOKUMENTY 

Aplikaci DOKUMENTY považujeme za nejdůležitější nástroj používané sady 

aplikací, neboť s jejím využitím měl postupně vznikat vlastní obsah celého 

dokumentu ŠVP. Předpokládali jsme, že nám aplikace DOKUMENTY umožní 

vytvářet jednotlivé kapitoly ŠVP tak, aby k jejich aktuálnímu obsahu měli 

nepřetržitý přístup všichni zainteresovaní spolupracovníci. Pro sběr a zápis dat do 

všech kapitol ŠVP jsme se rozhodli jednotně využít tabulkový procesor. 

Výsledkem celého zpracování měl být online soubor dokumentů v jedinečné 

podobě umožňující trvalý přístup k průběžným změnám.   

Tabulkový procesor v prostředí Google Apps do značné míry vychází 

z konstrukce široce používané aplikace Excel z balíku kancelářských aplikací 

Microsoft Office. Nemá sice k dispozici tak pokročilé funkce, ale pro základní práci 

je zcela dostačující. 

Pro naše účely jsme se rozhodli připravit tabulky tak, aby práce s nimi 

byla uživatelsky co nejsnazší. Ke každé kapitole ŠVP postupně vznikla tabulka, 

resp. tabulkový sešit, s jednotlivými listy věnovanými dalším podkapitolám. 
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Tabulky pak byly přehledně rozmístěny do sbírek sdílených dokumentů 

a pojmenovány názvy kapitol. Vznikla tak přehledná konstrukce celého ŠVP (viz 

obrázek 8). 

 

Obrázek 8: Struktura ŠVP v aplikaci DOKUMENTY 

Pro zajištění dostupnosti sbírek v účtech uživatelů bylo nutné nastavit tzv. 

sdílení. Každá sbírka, sada sbírek či dokument v Google Apps umožňují 

individuální nastavení možností sdílení s ostatními uživateli. Děje se tak pomocí 

funkce „nastavení sdílení“.  Vlastník vytvořeného dokumentu pomocí tohoto 

dialogu uděluje práva konkrétním uživatelům nebo skupině uživatelů k zobrazení 

či k editaci dokumentu.  Po nastavení pravidel sdílení jsou sbírky, případně 

dokumenty jednoduše dostupné každému uživateli v rámci jeho vlastního účtu 

Google Apps – v aplikaci DOKUMENTY. 
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Obrázek 9: Nastavení sdílení v aplikaci DOKUMENTY 

V připravených tabulkách byly předem nadefinovány a rozvrženy potřebné 

sloupce a řádky včetně jejich rozměrů tak, aby byl následný tiskový výstup 

přijatelný. Cílem tohoto způsobu zpracování nebylo vytvořit graficky ideální výstup, 

ale spíš „technický dokument“, který splní obsahová očekávání a bude snadno 

přístupný budoucím průběžným změnám. Právě možnost jednoduché 

editace originálního online dokumentu se zachováním historie změn považujeme 

za důležitou součást společné práce na ŠVP. Předpokládali jsme, že vytištěné 

a svázané listy všech online tabulek vytvoří dokument ŠVP platný pro konkrétní 

školní rok. V okamžiku vytištění této série dokumentů se pak online tabulky opět 

stanou otevřeným prostorem pro úpravy po období do okamžiku schválení 

a vytištění další platné verze. 

Očekávané přínosy použití aplikace DOKUMENTY byly tyto: 

 flexibilní přístup k jednomu originálnímu dokumentu bez nutnosti práce 

na kopiích, 

 dostupnost odkudkoliv, 

 přidělování přístupových práv pro efektivní tvorbu obsahu, 

 dostupnost poslední aktuální verze dokumentu, 

 přehledné a strukturované zobrazení. 
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8.1.3 Popis využití aplikace SKUPINY 

Aplikace SKUPINY měla posloužit jako efektivní nástroj pro vedení diskusí 

na stanovená témata. Nastavení skupin bylo provedeno tak, aby se každý 

příspěvek k diskusnímu tématu objevil nejen v tzv. diskusním vláknu (tj. přímo 

v aplikaci SKUPINY), ale také formou zprávy v e-mailové schránce každého 

z účastníků.  

Očekávané přínosy diskuse v aplikaci SKUPINY byly tyto: 

 aktivní a přínosná diskuse mezi všemi pedagogickými pracovníky, 

 zapojení celého kolektivu do společné aktivity nezávisle na časových 

možnostech jednotlivců, 

 omezení četnosti fyzických schůzek – setkání, 

 možnost bezprostřední reakce, přehled o názorech ostatních učitelů 

v diskusním vláknu, 

 propojení diskusních příspěvků v aplikaci na e-mailovou schránku.  

8.1.4 Popis využití aplikace GMAIL 

E-mailový klient v Google Apps představuje důležitý doplněk poskytovaných 

služeb. Plní úlohu „centrálního distributora informací“ a vytváří důležité propojení 

mezi všemi používanými aplikacemi. Pro účely tvorby ŠVP s využitím nástrojů 

Google Apps ho považujeme za nezbytnou součást. 

Očekávané přínosy použití aplikace GMAIL ve všech krocích procesu tvorby 

ŠVP s využitím Google Apps byly tyto: 

 nepostradatelný komunikační nástroj uvnitř i vně domény, 

 nástroj k upozorňování na termíny plnění úkolů a provedené změny 

v ostatních aplikacích, 

 vhodný doplněk k ostatním využívaným aplikacím. 

  



48 

9 První krok akčního výzkumu 

Cílem první části akčního výzkumu bylo ověřit připravenost učitelů k práci 

s aplikacemi Google Apps. 

9.1 Instruktáž a zaškolení do používání nástrojů Google Apps 

V úvodu celého procesu akčního výzkumu jsme provedli obecné seznámení 

kolektivu učitelů se záměrem využít nástroje Google Apps pro tvorbu jednotlivých 

kapitol ŠVP. Využili jsme při tom především vlastních dosavadních praktických 

zkušeností s prací v aplikacích Google Apps. Úvodní seminář s instruktáží proběhl 

v rozsahu dvou hodin a s využitím interaktivní tabule. V praktických ukázkách byly 

názorně předvedeny základní potřebné operace v aplikacích KALENDÁŘ, 

DOKUMENTY, SKUPINY a GMAIL. Při úvodní instruktáži a popisu záměru jsme 

vycházeli ze skutečnosti, že učitelé již mají dílčí praktické zkušenosti s prací 

v aplikacích Google Apps. Hlavním záměrem setkání bylo představení konkrétní 

podoby využití aplikací pro tvorbu ŠVP a seznámit učitele s očekávanými přínosy. 

9.2 Konstrukce dotazníků a příprava rozhovorů 

Pro sběr dat z první části výzkumného cyklu byla použita metoda dotazníku 

s uzavřenými položkami. Cílem dotazníkového šetření bylo zjistit: 

1. jaké bylo úvodní zaškolení o využití jednotlivých aplikací Google Apps pro 

cíle tvorby ŠVP, 

2. zda učitelé ovládají práci v aplikacích Google Apps v potřebném rozsahu. 

Pro doplnění a rozšíření informací získaných pomocí dotazníku jsme použili 

metodu strukturovaného rozhovoru s otevřenými otázkami. Otázky v rozhovoru 

byly zaměřeny na stejné cíle jako v dotazníkovém šetření. 

9.3 Výsledky prvního kroku akčního výzkumu 

Dotazník pro ověření cílů prvního korku akčního výzkumu byl rozeslán všem 

39 učitelům. Následně byla provedena kontrola korektnosti vyplnění a pro účely 

rozboru výsledků bylo možné použít 38 responsí. Jeden dotazník nebyl vyplněn. 

Připravený dotazník je přílohou této práce (PŘÍLOHA I). 
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Při strukturovaném rozhovoru jsme kladli respondentům stejné dotazy jako 

v dotazníku, ale ponechali jsme jim možnost otevřené odpovědi. Odpovědi byly 

zaznamenávány do záznamového archu (PŘÍLOHA II). Pro účely rozhovoru bylo 

vybráno 10 respondentů způsobem popsaným v kapitole 8. 

Otázka č. 1: Jak vnímáte úvodní zaškolení do práce s potřebnými 

aplikacemi? 

DOTAZNÍK: 

Graf 1: 1. krok/dotazník/odpovědi na 1. otázku 

 

ROZHOVOR: 

Tabulka 3: 1. krok/rozhovor/odpovědi na 1. otázku 

Pochopila jsem vše bez problémů. U03 

Zaškolení bylo dostačující, víc času bych mu nevěnoval. U05 

Pro mě ano, jsem zvyklá v podobných aplikacích pracovat. U08 

Základní informace jsem pochopil, zbytek jsem zvládl sám na vlastní pěst. U10 

Nezúčastnila jsem se ho, ale informace mi zprostředkovala kolegyně 
a vše jsem rychle pochopila. 

U16 

Zaškolení mi stačilo, s aplikacemi jsem už pracovat uměl. U20 

  

0% 

37% 

55% 

8% 

0% 0% 

Zaškolení pro mě bylo ztrátou času, vše již umím nebo se snadno naučím sám(a). (0)

Zaškolení bylo užitečné a dostatečné, záměry využití  jsem pochopil(a) při něm. (14)

Při zaškolení jsem se v Google Apps zorientoval(a) a podrobné postupy se zvládám učit sám(a)
nebo s malou pomocí pokročilejších uživatelů. (21)

Zaškolení nebylo dostatečné, pracně se doučuji. Potřebuji víc času a individuální přístup. (3)

Zaškolení bylo naprosto nedostatečné, nezvládl(a) jsem při něm nic. Potřebuji znovu od
začátku. (0)

Jiná odpověď. (0)



50 

(tabulka 3 – pokračování) 

Sice nejsem zběhlý v práci s počítačem, ale zaškolení k pochopení 
stačilo. 

U22 

Bylo to jasné, srozumitelné, dalo se to dobře pochopit. U24 

Zaškolení stačilo k pochopení. Nepotřebovala jsem víc. U26 

Většinu jsem pochopila, co ne, zvládla jsem buď sama, nebo jsem se 
poradila. 

U35 

 

Příklad vyhodnocení rozhovoru: 

Odpovědi učitelů v rozhovoru rozdělíme do dvou kategorií: na ty, které podporují 

zjištění získané dotazníkem, a na ty, které je nepodporují. Dále jsme si 

v odpovědích vyznačili podněty, které nám mohou pomoci ke kvalitativnímu 

upřesnění a doplnění hrubých nominálních dat získaných pomocí dotazníku. 

Tabulka 4: Příklad vyhodnocení rozhovoru 

Odpovědi podporující zjištění pomocí 
dotazníku  

Odpovědi nepodporující zjištění 
pomocí dotazníku 

Pochopila jsem vše bez problémů. - 

Zaškolení bylo dostačující, víc času 
bych mu nevěnoval. 

- 

Pro mě ano, jsem zvyklá v podobných 
aplikacích pracovat. 

- 

Základní informace jsem pochopil, 
zbytek jsem zvládl sám na vlastní 
pěst. 

- 

Nezúčastnila jsem se ho, ale 
informace mi 
zprostředkovala kolegyně a vše jsem 
rychle pochopila. 

- 

Zaškolení mi stačilo, s aplikacemi jsem 
už pracovat uměl. 

- 

Sice nejsem zběhlý v práci s 
počítačem, ale zaškolení k pochopení 
stačilo. 

- 
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(tabulka 4 – pokračování) 

Bylo to jasné, srozumitelné, dalo se to 
dobře pochopit. 

- 

Zaškolení stačilo k pochopení. 
Nepotřebovala jsem víc. 

- 

Většinu jsem pochopila, co ne, 
zvládla jsem buď sama, nebo jsem 
se poradila. 

- 

 

Otázka č. 2: Porozuměli jste práci s vybranými aplikacemi Google Apps 

zapojenými do tvorby ŠVP? 

DOTAZNÍK: 

Graf 2: 1. krok/dotazník/odpovědi na 2. otázku 

 

Jiná odpověď: 

Tabulka 5: 1. krok/dotazník/jiné odpovědi na 2. otázku 

1. Doučím se sám, co je pro mě aktuálně nutné. 

2. Potřebuji více času k zvládnutí požadovaného. 

 

55% 34% 

3% 
3% 

5% 

Snadno ovládám všechny nástroje a činnosti, které potřebuji. (21)

Dokážu v aplikacích pracovat, ale potřebuji průběžnou pomoc. (13)

Práce se všemi nástroji je pro mě obtížná, potýkám se s nemalými problémy. (1)

Práci v Google Apps nezvládám. (1)

Jiná odpověď. (2)
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ROZHOVOR: 

Tabulka 6: 1. krok/rozhovor/odpovědi na 2. otázku 

Ano, uměla jsme s nimi pracovat už z dřívější doby. U03 

Necítím žádné problémy, aplikace jsou snadno ovladatelné až intuitivní. U05 

Ano, všemu jsem porozuměla, mám už s prací zkušenosti z dřívější doby. U08 

Ano, v tom, co potřebuji a využívám práci ovládám, ostatní se nemám 
problém doučit. 

U10 

Ano, všemu jsem porozuměla. U16 

Myslím, že ano, a v nejasných věcech vím, na koho se obrátit. U20 

Ano, nebylo to zas až tak náročné. U22 

Nemám žádné problémy, vše jsem pochopila. Není to až tak složité. U24 

Bez problémů, když jsem si nevěděla rady, poradila jsem se u kolegů. U26 

Ano, bez problémů. U35 

 

9.3.1 Zjištění k úvodnímu zaškolení do práce s potřebnými 

aplikacemi 

Z odpovědí získaných v dotazníkovém šetření vyvozujeme, že úvodní 

zaškolení uskutečněné formou společného setkání s vysvětlením základních 

pojmů a záměrů bylo dostačující. Většina respondentů pochopila záměr využití 

aplikací buď v průběhu zaškolení, nebo vzápětí s pomocí zkušenějších kolegů. 

Všechny odpovědi respondentů v uskutečněném rozhovoru tuto situaci 

potvrzují.  

9.3.2 Zjištění ke schopnosti ovládat aplikace Google Apps 

v potřebném rozsahu 

Druhá otázka byla zaměřena na samotnou způsobilost pracovat v jednotlivých 

aplikacích. Z odpovědí v dotazníkovém šetření vyplývá, že učitelé v drtivé 

většině (35) zvládají potřebné činnosti, případně jsou připraveni se je 

v průběhu práce doučit. I výsledky rozhovoru vedeného ke zjištění případných 

problémů jednoznačně ukazují, že se učitelé nepotýkají s žádnými problémy. 

9.4 Stanovení dalšího postupu. 

Z výše uvedených zjištění vyplynulo, že kolektiv učitelů je v dostatečné míře 

připraven na zahájení vlastní práce tvorby ŠVP s využitím výběru aplikací Google 

Apps. V této části procesu tvorby ŠVP tedy nebylo zapotřebí činit žádná 

opatření ani korekce.   
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10 Druhý krok akčního výzkumu 

Cílem druhého kroku akčního výzkumu bylo zjistit dosavadní zkušenosti 

učitelů s používáním aplikací KALENDÁŘ, DOKUMENTY, SKUPINY a GMAIL 

a ověření jejich očekávaných přínosů.49 Akční výzkum probíhal při aktivitách 

vedoucích k porozumění KLÍČOVÝM KOMPETENCÍM a tvorbě VÝCHOVNÝCH 

A VZDĚLÁVACÍCH STRATEGIÍ.  

10.1 Zprovoznění a nastavení aplikace KALENDÁŘ 

Nastavení aplikace KALENDÁŘ jsme provedli tak, jak bylo podrobně popsáno 

v podkapitole 8.1.1. Do KALENDÁŘE jsme zaznamenali termíny všech 

plánovaných úkolů v procesu tvorby ŠVP. Ke všem zaznamenaným termínům 

jsme v podrobnostech každé události „pozvali“ všechny učitele, kterých se týkalo 

splnění příslušného úkolu. Učitelé tím dostali příležitost přijmout vytvořenou 

událost do osobního kalendáře, případně nastavit připomenutí události. 

10.2 Zprovoznění a nastavení aplikace DOKUMENTY 

Nyní přistupme k popisu konstrukce šablony pro obsah kapitoly č. 4 – 

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. Připomeňme, že výchovné 

a vzdělávací strategie jsou „společně uplatňované postupy na úrovni školy nebo 

uměleckého oboru pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí.“ 50 Východiskem 

pro sestavení kapitoly VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE bylo 

porozumění klíčovým kompetencím. Naším záměrem bylo, aby učitelé nejdříve 

prošli společnou diskusí v aplikaci SKUPINY51 a porozuměli významu klíčových 

kompetencí. Na základě pochopení významu klíčových kompetencí pak učitelé 

mohli snadno formulovat výchovné a vzdělávací strategie, kterými budeme chtít 

klíčové kompetence utvářet.  

Tabulka pro zaznamenání první verze výchovných a vzdělávacích strategií 

byla nejdříve sestavena tak, aby umožňovala srovnání strategií vytvářených 

paralelně pro různé vzdělávací obory. Ukázka nastavení je na obrázku 10.52 

Výchovné a vzdělávací strategie bylo totiž přípustné formulovat buď společně pro 
                                            
49

 Popsáno v podkapitole 3.1. 
50

 [Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů v základním uměleckém vzdělávání, 2010, 
s. 23]. 
51

 Popsáno v podkapitole 8.1.3. 
52

 Zvětšená (čitelnější) verze obrázku je v příloze této práce (PŘÍLOHA X). 
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všechny obory školy, nebo pro každý zvlášť.53 Zajímalo nás, jak se výchovné 

a vzdělávací strategie budou v pojetí jednotlivých oborů odlišovat a zda se je 

nepodaří koncipovat jako společné.  

 

Obrázek 10: Nastavení šablony pro umístění obsahu výchovných a vzdělávacích strategií 

V nastavení „sdílení“54 připravené šablony bylo uděleno oprávnění k zápisu 

pouze všem vedoucím předmětových komisí. Ostatní uživatelé mohli do tabulky 

pouze nahlížet. Úkolem vedoucích předmětových komisí bylo shrnout 

a analyzovat obsah diskuse vedené na téma klíčových kompetencí v aplikaci 

SKUPINY a do tabulky formulovat odpovídající výchovné a vzdělávací strategie. 

10.3 Zprovoznění a nastavení aplikace SKUPINY 

V našem případě byla hlavním tématem druhé etapy tvorby ŠVP diskuse nad 

porozuměním významu klíčových kompetencí. V aplikaci SKUPINY jsme za tímto 

účelem založili skupinu pojmenovanou KLÍČOVÉ KOMPETENCE a umístili do ní 

tři diskusní témata – každé s názvem jedné klíčové kompetence podle RVP pro 

ZUV.55  

  

                                            
53

 [Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů v základním uměleckém vzdělávání, 2010, 
s. 25]. 
54

 Popsáno v podkapitole 8.3. 
55

 [Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání, 2010, s. 14]. 
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Obrázek 11: Diskusní témata v aplikaci SKUPINY 

Do nově vzniklé diskusní skupiny byli pozváni všichni učitelé, protože 

téma KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ je společné pro všechny umělecké obory 

základního uměleckého vzdělávání a týká se tedy celého pedagogického sboru. 

Uveďme, že KLÍČOVÉ KOMPETENCE „představují souhrn vědomostí, dovedností 

a postojů důležitých pro rozvoj žáka po stránce umělecké a pro jeho budoucí 

uplatnění v praktickém i profesním životě.“ 56 Očekávali jsme, že učitelé ve 

společné diskusi sdělí svůj názor na význam pojmu KLÍČOVÁ KOMPETENCE 

a na to, jak se která kompetence projevuje v praxi. Do každého ze tří diskusních 

témat jsme umístili úvodní motivační příspěvek, který obecně 

charakterizoval příslušnou KLÍČOVOU KOMPETENCI a vyzýval účastníky 

k zahájení diskuse.  

Motivační příspěvky k jednotlivým KLÍČOVÝM KOMPETENCÍM obsahovaly 

následující text: 

KOMPETENCE OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍ 

Vycházíme z toho, že: 
 

1. „žák disponuje pracovními návyky, které jsou utvářeny soustavnou 

uměleckou činností a které formují jeho morálně volní vlastnosti 

a hodnotovou orientaci; 

2. se účelně zapojuje do společných uměleckých aktivit a uvědomuje si svoji 

odpovědnost za společné dílo.“ 57 

Umění kultivuje osobnost. V principu jde o hodnotovou orientaci 

člověka na zodpovědnost k sobě i k druhým. Základními znaky zodpovědného 

                                            
56

 [Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání, 2010, s. 14]. 
57

 [Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání, 2010, s. 14]. 
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přístupu jsou cílevědomost a užitečnost. Kompetence osobnostně sociální v RVP 

ZUV tedy zahrnuje následující způsobilosti:  

 dlouhodobé a systematické sebezdokonalování  

 přínosnou spolupráci v týmu 

CO TO ZNAMENÁ V PRAXI? 

 

KOMPETENCE K UMĚLECKÉ KOMUNIKACI 

Vycházíme z toho, že:  

1. „žák disponuje vědomostmi a dovednostmi, které mu umožňují samostatně 

volit a užívat prostředky pro umělecké vyjádření;  

2. žák proniká do struktury a obsahu uměleckého díla a je schopen rozeznat 

jeho kvalitu.“ 58 

CO TO ZNAMENÁ V PRAXI?  

 

KOMPETENCE KULTURNÍ 

Vycházíme z toho, že: 

1. „žák je vnímavý k uměleckým a kulturním hodnotám a chápe je jako 

důležitou součást lidské existence;  

2. žák aktivně přispívá k vytváření i uchování uměleckých hodnot a k jejich 

předávání dalším generacím.“ 59 

Umění kultivuje společnost. V principu jde o společné sdílení uměleckých 

a kulturních hodnot, přidání vlastního uměleckého potenciálu a předání kulturního 

odkazu dál.  

Kompetence kulturní v RVP ZUV tedy zahrnuje následující způsobilosti:  

 sounáležitost s kulturou  

                                            
58

 [Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání, 2010, s. 14]. 
59

 [Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání, 2010, s. 14]. 



57 

 zapojení se do kulturního dění 

CO TO ZNAMENÁ V PRAXI? 

 

10.4 Zprovoznění a nastavení aplikace GMAIL 

Aplikace GMAIL nevyžadovala žádné zvláštní nastavení. Očekávali jsme, že 

e-mailová komunikace především doplní práci v ostatních použitých aplikacích 

a zajistí průběžnou distribuci potřebných informací. 

10.5 Konstrukce dotazníků, příprava rozhovorů 

Ke sběru dat pro účely vyhodnocení druhého kroku akčního výzkumu jsme 

přistoupili po dosažení prvního naplánovaného cíle tvorby ŠVP – termínu 

dokončení práce na výchovných a vzdělávacích strategiích. Potřebná data jsme 

získali pomocí metody dotazníku se škálovanými otázkami. Otázky v dotazníku 

jsme zaměřili na jednotlivé aplikace tak, aby bylo možné vyhodnotit dosavadní 

zkušenosti a ověřit očekávané přínosy aplikací. 

Podobně jako v prvním kroku akčního výzkumu jsme se rozhodli data získaná 

dotazníkem doplnit o zjištění ze strukturovaného rozhovoru s otevřenými 

otázkami. Otázky rozhovoru byly zaměřeny na stejné cíle jako v dotazníku. 

10.6 Výsledky druhého kroku akčního výzkumu 

Dotazník pro ověření cílů druhého kroku akčního výzkumu byl elektronicky 

rozeslán všem 39 učitelům. Před zpracováním dat byla provedena kontrola 

korektnosti vyplnění a pro účely rozboru výsledků bylo možné použít 35 responsí. 

Čtyři dotazníky nebyly vyplněny. Dotazník je přílohou této práce (PŘÍLOHA III). 

Při strukturovaném rozhovoru byly respondentům pokládány stejné otázky 

jako v dotazníku, ovšem s požadavkem otevřených odpovědí. Ty byly 

zaznamenávány do záznamového archu (PŘÍLOHA IV). Rozhovor byl proveden 

s 10 respondenty vybranými způsobem, který jsme popsali v kapitole 8. 
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10.6.1 Výsledky pro práci s aplikací KALENDÁŘ 

Otázka č. 1: Používáte KALENDÁŘ pro zjištění všech důležitých termínů 

vztahujících se k tvorbě ŠVP? 

DOTAZNÍK: 

Tabulka 7: 2. krok/dotazník/odpovědi na 1. otázku (KALENDÁŘ) 

 
FREKVENCE 

VOLEB 
KOEFICIENT PRŮMĚR 

ROZHODNĚ ANO 7 5  

SPÍŠE ANO 18 4 3,6 

NEDOVEDU POSOUDIT 0 3  

SPÍŠE NE 8 2  

ROZHODNĚ NE 2 1  

 

Příklad výpočtu pro tabulku 7: 

Při výpočtu jsme postupovali takto: 60 

1. Zjistili jsme celkovou frekvenci voleb (kolik respondentů volilo jednotlivé 

odpovědi): 35 

2.  Jednotlivým polohám na škále jsme přisoudili číselné hodnoty (koeficienty) 

od 1 (nejméně příznivý postoj) do 5 (nejvíce příznivý postoj). 

3. Jednotlivé frekvence voleb jsme těmito koeficienty vynásobili: 

ROZHODNĚ ANO: 7  5 = 35 

SPÍŠE ANO: 18  4 = 72 

NEDOVEDU POSOUDIT: 3  0 = 0 

SPÍŠE NE: 8  2 = 16 

ROZHODNĚ NE: 2  1 = 2  

4. Sečetli jsme násobky: 35 + 72 + 0 + 16 + 2 = 125 

5. Vypočítali jsme průměr (podíl součtu násobků a počtu respondentů): 125 : 

35 = 3,6 
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Graf 3: 2. krok/dotazník/odpovědi na 1. otázku (KALENDÁŘ) 

 

ROZHOVOR: 

Tabulka 8: 2. krok/rozhovor/odpovědi na 1. otázku (KALENDÁŘ) 

Používám ho jen ke kontrole termínů a upřesnění časů konání. U03 

Ano, všechno bylo přehledně naplánováno, měl jsem přehled o celém 
procesu tvorby ŠVP. 

U05 

Ano, mám díky němu dokonalý přehled, odstranila jsem papírový diář ze 
stolu. 

U08 

Nepoužívám ho vůbec. Mám jiné zdroje - informační týdeník školy 
a porady. 

U10 

Nepoužívám ho, termíny mám od kolegyně a také jsou pravidelně 
v informačním týdeníku. Preferuji stolní diář. 

U16 

Systematicky jsem jej nepoužívala, termíny jsem si zapamatovala. U20 

Ano, používám ho průběžně. U22 

Ano, používám, mám díky němu dobrý přehled. U24 

Používám ho pouze nárazově ke zjištění konkrétního termínu, 
systematicky moc ne. Hlavní zdroj je informační týdeník. 

U26 

Ne, pro mě zbytečné, čerpám z jiných zdrojů - hlavně z informačního 
týdeníku. 

U35 

 

Vyhodnocení rozhovoru jsme prováděli stejným způsobem jako v prvním kroku 

akčního výzkumu (viz podkapitola 9.3). 
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Otázka č. 2: Je pro vás KALENDÁŘ snadno dostupný? 

DOTAZNÍK: 

Tabulka 9: 2. krok/dotazník/odpovědi na 2. otázku (KALENDÁŘ) 

 
FREKVENCE 

VOLEB 
KOEFICIENT PRŮMĚR 

ROZHODNĚ ANO 21 5 4,6 

SPÍŠE ANO 13 4  

NEDOVEDU POSOUDIT 1 3  

SPÍŠE NE 0 2  

ROZHODNĚ NE 0 1  

 

Graf 4: 2. krok/dotazník/odpovědi na 2. otázku (KALENDÁŘ) 

 

ROZHOVOR: 

Tabulka 10: 2. krok/rozhovor/odpovědi na 2. otázku (KALENDÁŘ) 

Snadno k němu přistupuji buď ve svém účtu, nebo na webových stránkách. U03 

Ano, mám ho i přímo v telefonu. U05 

Ano, bez problémů. U08 

Ano, je dostupný několika způsoby. U10 

Obecně dostupný určitě je. U16 

Když bych ho potřeboval, snadno bych ho našel i otevřel. U20 

Je několik způsobů, jak se k němu rychle dostat. U22 

Určitě vím, jak se k němu rychle dostat. U24 

Nemám žádné problémy si najít, co potřebuji.  Používám ho i ve svém 
telefonu. 

U26 

Ano, dostupný je jednoduše. U35 
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Otázka č. 3: Vítáte aktualizaci údajů v KALENDÁŘI formou jeho průběžných 

úprav? 

DOTAZNÍK: 

Tabulka 11: 2. krok/dotazník/odpovědi na 3. otázku (KALENDÁŘ) 

 
FREKVENCE 

VOLEB 
KOEFICIENT PRŮMĚR 

ROZHODNĚ ANO 14 5  

SPÍŠE ANO 15 4 4,2 

NEDOVEDU POSOUDIT 4 3  

SPÍŠE NE 2 2  

ROZHODNĚ NE 0 1  

 

Graf 5: 2. krok/dotazník/odpovědi na 3. otázku (KALENDÁŘ) 

 

ROZHOVOR: 

Tabulka 12: 2. krok/rozhovor/odpovědi na 3. otázku (KALENDÁŘ) 

Průběžné úpravy sleduji pravidelně a jsem rád, že o změnách vím. U03 

Samozřejmě, všechny změny sleduji. U05 

Ano, samozřejmě, všechny aktualizace sleduji. U08 

Nevyužívám ho, nemohu posoudit. U10 

Nevyužívám ho. U16 

Nepoužívám kalendář, takže ne. U20 

Ano, průběžně ho sleduji a aktualizace jsou důležité. U22 

Jistě, to je jeho velká výhoda, každá změna se projeví na všech místech, 
kde je umístěn. 

U24 
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(tabulka 12 – pokračování) 

O změnách jsem tímto způsobem snadno informovaná, líbí se mi to. U26 

Ne, nevyužívám ho. U35 

 

Otázka č. 4: Využíváte možnost nastavení upozornění na blížící se termíny? 

DOTAZNÍK: 

Tabulka 13: 2. krok/dotazník/odpovědi na 4. otázku (kalendář) 

 
FREKVENCE 

VOLEB 
KOEFICIENT PRŮMĚR 

ROZHODNĚ ANO 10 5  

SPÍŠE ANO 9 4  

NEDOVEDU POSOUDIT 0 3 3,3 

SPÍŠE NE 12 2  

ROZHODNĚ NE 4 1  

 

Graf 6: 2. krok/dotazník/odpovědi na 4. otázku (KALENDÁŘ) 

 

ROZHOVOR: 

Tabulka 14: 2. krok/rozhovor/odpovědi na 4. otázku (KALENDÁŘ) 

Nevyužívala jsem, používám raději stolní kalendář, kam si termíny 
přepisuji. 

U03 

Ano, vyhovuje mi to. U05 

Upozornění nevyužívám, zatím to nepotřebuji. U08 

Nevyužíval jsem, nemohu posoudit. U10 

Myslím, že to nepotřebuji, ale funkce je to dobrá. U16 
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(tabulka 14 – pokračování) 

Nepoužívám. U20 

Ano, používám pravidelně a moc mi to pomáhá. Snadno se na to zvyká.  U22 

Ne, nepoužívám tuto funkci, raději se sama podívám. U24 

Pro ŠVP to nepoužívám, myslím, že termíny se dají pamatovat nebo jsou 
dostupné v různých jiných informačních zdrojích. 

U26 

Nevyužívám to, protože s kalendářem nepracuji. U35 

 

Otázka č. 5: Zkuste navrhnout jiný způsob plánování tvorby ŠVP. 

DOTAZNÍK: 

Tabulka 15: 2. krok/dotazník/odpovědi na 5. otázku (KALENDÁŘ) 

Dosavadní způsob je jednoduchý a myslím, že dostupný všem. 

Nejsem s ním nespokojen, jen ho nevyužívám, vzhledem k tomu, že se vše 
dozvídám z mailů. 

Kalendář k ŠVP příliš nevyužívám, stačí mi připomenutí důležitých termínů 
v úkolech a informacích. 

Kalendář je dobrá pomůcka. 

Úkoly a informace, e-mail. 

Nemám připomínky. 

Je vyhovující - jde spíše o to, KDE najít více času? 

 

ROZHOVOR: 

Tabulka 16: 2. krok/rozhovor/odpovědi na 5. otázku (KALENDÁŘ) 

Nenapadá mě. U03 

Tento způsob mi přijde ideální, nevím o ničem, co by mohlo posoužit lépe. 
Byl to dobrý nápad. 

U05 

Nenapadá mě, myslím si, že tento způsob je ideální. U08 

Myslím, že pro tento účel je ideální, jen já osobně jsem ho nevyužil. U10 

Je to určitě výborný nástroj, těžko hledat adekvátní náhradu, jen já osobně 
jsem ho nevyužila, protože jsem měla informace odjinud. 

U16 

Obecně je to dobrý nástroj, jen konkrétně pro ŠVP jsem neměla potřebu ho 
využívat. 

U20 

V kombinaci s ostatními zdroji informací je ideální. U22 

Nedovedu si představit nic přehlednějšího. U24 

Nemám jiný návrh, kalendář je pro tento účel užitečný. U26 

Pro mě by bylo lepší mít jeden přehledný dokument s termíny. Kalendář je 
pro mě nepřehledný. 

U35 
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Otázka č. 6: Co by se dalo na KALENDÁŘI v příštím období zlepšit? 

DOTAZNÍK: 

Tabulka 17: 2. krok/dotazník/odpovědi na 6. otázku (KALENDÁŘ) 

Spíše by společnost Google by měla hlídat, aby grafika kalendáře neztrácela 
na přehlednosti. Jinak co se týká našich dat v kalendáři - pokud se do něho 
budou vkládat opravdu všechny pro nás důležité údaje, bude to bezvadné. 

Myslím, že je v něm mnoho informací, proto ho používám jen nejnutněji, když se 
nedozvím něco z mailu. 

 
ROZHOVOR: 

Tabulka 18: 2. krok/rozhovor/odpovědi na 6. otázku (KALENDÁŘ) 

Nic mě nenapadá. U03 

Nevím o ničem. U05 

Nic bych neměnila, pro mě je dostačující. U08 

Nic mě nenapadá. U10 

Nic. U16 

Nenapadá mě. U20 

Nevím, myslím, že nic. U22 

Nenapadá mě nic. U24 

Asi nic. U26 

Zaměřila bych se na zlepšení přehlednosti - vizuální podoby důležitých 
událostí. 

U35 

10.6.1.1 Zjištění k používání aplikace KALENDÁŘ 

Ze zjištěných informací vyplývá, že aplikace KALENDÁŘ našla plnohodnotné 

uplatnění u zhruba poloviny uživatelů. To i přesto, že podle mínění většiny z nich 

byl přehledný a velice dobře dostupný. Zmínky o horší přehlednosti se vyskytly 

spíš ojediněle. Učitelé kalendář využívali především k ověření termínů a jejich 

průběžných změn, o něco méně pak pracovali s možností nastavení upozornění 

na blížící se termíny dokončení úkolů. Tato funkce byla využívána asi polovinou 

dotazovaných učitelů. Důvod omezeného využití KALENDÁŘE lze vyvozovat 

z toho, že část učitelů využívala pro zjištění důležitých termínů i jiné informační 

zdroje jako např. informační týdeník Úkoly a informace61, porady, stolní kalendáře.  

Práce s aplikací KALENDÁŘ nezaznamenala žádné zásadní odpůrce, jevila 

se jako užitečná, i když ne nezbytná. Učitelé v několika odpovědích navrhli 

                                            
61

 Pravidelný informační týdeník v rozsahu jedné až dvou stran formátu  A4 vydávaný vedením 
ZUŠ. 
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alternativu plánování tvorby ŠVP pomocí tradičního informačního zdroje – 

týdeníku Úkoly a informace. 

10.6.2 Výsledky pro práci s aplikací DOKUMENTY 

Otázka č. 1: Považujete DOKUMENTY za vhodný a užitečný nástroj pro 

průběžnou tvorbu ŠVP? 

DOTAZNÍK: 

Tabulka 19: 2. krok/dotazník/odpovědi na 1. otázku (DOKUMENTY) 

 
FREKVENCE 

VOLEB 
KOEFICIENT PRŮMĚR 

ROZHODNĚ ANO 17 5  

SPÍŠE ANO 17 4 4,5 

NEDOVEDU POSOUDIT 1 3  

SPÍŠE NE 0 2  

ROZHODNĚ NE 0 1  

 

Graf 7: 2. krok/dotazník/odpovědi na 1. otázku (DOKUMENTY) 

 

ROZHOVOR: 

Tabulka 20: 2. krok/rozhovor/odpovědi na 1. otázku (DOKUMENTY) 

Rozhodně ano, hlavně proto, že jsou odevšad přístupné. U03 

Ano, jednoznačně se mi to zamlouvá. U05 

Jednoznačně ano, moc to ulehčuje práci. Jen doplňuji do předem 
připravených šablon - je to osvobozující. 

U08 
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(tabulka 20 – pokračování) 

Zřejmě ano, ale práce s nimi není až tak bez problémů. Např. když 
najednou spolupracovalo více učitelů - vzájemně si přepisovali obsah 
buněk... Navíc, ostýchal jsem se měnit něco, co před chvíli napsal kolega. 

U10 

Ano, hlavně proto, že se dají snadno a rychle upravovat. U16 

Určitě ano, moc se mi to líbí. U20 

Přehledné, pěkné, užitečné. U22 

Určitě ano, hlavně proto, že se dají průběžně upravovat a umožňují 
nahlížet do celého ŠVP. 

U24 

Naprosto ano, je to zajímavá varianta. U26 

Řekla bych, že ano. Překvapilo mě to. U35 

 

Otázka č. 2: Jsou DOKUMENTY ve svém obsahu přehledné a strukturované? 

DOTAZNÍK: 

Tabulka 21: 2. krok/dotazník/odpovědi na 2. otázku (DOKUMENTY) 

 
FREKVENCE 

VOLEB 
KOEFICIENT PRŮMĚR 

ROZHODNĚ ANO 16 5  

SPÍŠE ANO 16 4 4,3 

NEDOVEDU POSOUDIT 0 3  

SPÍŠE NE 3 2  

ROZHODNĚ NE 0 1  

 

Graf 8: 2. krok/dotazník/odpovědi na 2. otázku (DOKUMENTY) 
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ROZHOVOR: 

Tabulka 22: 2. krok/rozhovor/odpovědi na 2. otázku (DOKUMENTY) 

Naprosto přehledné a vyhovující už na první pohled. U03 

To je to, co mě překvapilo. Snadno se k dokumentům dostávám 
a v obsahu se hned zorientuji. 

U05 

Jistě, ano. U08 

Nedělá mi potíže najít okamžitě, co potřebuji. U10 

Jednoznačně, velice si toho cením, byl to dobrý nápad. U16 

Ze začátku mi to tak nepřišlo, ale zvykla jsem si. U20 

Pro mě určitě ano. U22 

Ano, líbí se mi to a myslím, že žádná z jiných škol to nemá přehlednější. U24 

Měla jsem pochybnosti, ale myslím, že to není špatné. U26 

Jsem spokojená, ale musela jsem si zvyknout. U35 

 

Otázka č. 3: Vyhovuje vám grafika dokumentů? 

DOTAZNÍK: 

Tabulka 23: 2. krok/dotazník/odpovědi na 3. otázku (DOKUMENTY) 

 
FREKVENCE 

VOLEB 
KOEFICIENT PRŮMĚR 

ROZHODNĚ ANO 11 5  

SPÍŠE ANO 17 4 3,9 

NEDOVEDU POSOUDIT 1 3  

SPÍŠE NE 6 2  

ROZHODNĚ NE 0 1  

 

Graf 9: 2. krok/dotazník/odpovědi na 3. otázku (DOKUMENTY) 
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ROZHOVOR: 

Tabulka 24: 2. krok/rozhovor/odpovědi na 3. otázku (DOKUMENTY) 

Nedá se říci, že mi vyhovuje, ale nevadí mi. U03 

Nezabývám se tím, myslím, že pro náš cíl to není příliš důležité. U05 

Myslím, že pro naše účely to stačí. U08 

Vzhledově se mi grafika nelíbí, ale pro věc to není podstatné. U10 

Není nikterak atraktivní, ale důležitý je obsah. U16 

Moc se mi nelíbí tabulky pro ročníkové výstupy, přijde mi to trochu 
nepřehledné. 

U20 

Vyhovuje, nemám žádné výhrady. Možná použít nějaká barevná odlišení 
pro zlepšení přehlednosti. 

U22 

Připadá mi to dobré, ale nemám to s čím srovnat. U24 

Je vyhovující, důležitý je obsah. U26 

Nepřemýšlela jsem o tom, ale myslím, že ano. Co potřebuji rychle najdu 
a změním. 

U35 

 

Otázka č. 4: Považujete za výhodné, že jsou dokumenty dostupné 

odkudkoliv, třeba i z domova? 

DOTAZNÍK: 

Tabulka 25: 2. krok/dotazník/odpovědi na 4. otázku (DOKUMENTY) 

 
FREKVENCE 

VOLEB 
KOEFICIENT PRŮMĚR 

ROZHODNĚ ANO 28 5 4,7 

SPÍŠE ANO 5 4  

NEDOVEDU POSOUDIT 2 3  

SPÍŠE NE 0 2  

ROZHODNĚ NE 0 1  
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Graf 10: 2. krok/dotazník/odpovědi na 4. otázku (DOKUMENTY) 

 

ROZHOVOR: 

Tabulka 26: 2. krok/rozhovor/odpovědi na 4. otázku (DOKUMENTY) 

Tím jsou dokumenty snad nejzajímavější – možnost přístupu kdykoliv 
a odkudkoliv. 

U03 

Ano, jednoznačně. Velice se mi to líbí. U05 

To je skutečně velká výhoda. U08 

Ano, jistě, to je velká výhoda. U10 

To je asi ta největší výhoda. U16 

Ano, často pracuji na zadaném úkolu i pozdě večer z domova, takže to 
vítám. 

U20 

Velká výhoda dokumentů. U22 

Je to ideální vlastnost - prohlížím si ŠVP i na vlastním mobilu. U24 

Určitě ano. U26 

Osobně jsem tuto možnost nevyužila, ale rozumím, že pro ostatní jde o 
velkou výhodu. 

U35 

 

Otázka č. 5: Navrhněte jiný způsob práce na tvorbě vlastního obsahu ŠVP, 

než nabízí aplikace DOKUMENTY. 

DOTAZNÍK: 

Tabulka 27: 2. krok/dotazník/odpovědi na 5. otázku (DOKUMENTY) 

Klasicky. Schůzkou v rámci oddělení, diskusí. Mám pocit, že se z dnešní 
společnosti vytrácí kontakt mezi lidmi. Všechno se scvrkává jen kolem internetu. 
A i když se to zdá (a je) jako dobrý nápad, který pomůže v práci, je na zvážení, 
jestli je to dobrý krok pro kolektiv. Ale chápu, že si to dnešní doba žádá. 
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ROZHOVOR: 

Tabulka 28: 2. krok/rozhovor/odpovědi na 5. otázku (DOKUMENTY) 

Nemám žádný jiný návrh, tento způsob mi vyhovuje. U03 

Nemám návrhy, je to dobré. U05 

Nevím o ničem. U08 

Nemám jiný návrh. U10 

Ne, myslím, že tahle zkušenost je vynikající. U16 

Takhle je to, myslím, ideální. U20 

Přijde mi to dobré, nic lepšího mě nenapadá. Byla to dobrá volba. U22 

Mám srovnání s tím, jak se ŠVP dělají v jiné škole - tento způsob mi 
přijde daleko lepší. 

U24 

Nepřemýšlela jsem o tom, nebyl důvod. U26 

Nemám žádný návrh. U35 

 

Otázka č. 6: Co by se dalo na DOKUMENTECH v příštím období zlepšit? 

DOTAZNÍK: 

Tabulka 29: 2. krok/dotazník/odpovědi na 6. otázku (DOKUMENTY) 

Bez odpovědí. 

 

ROZHOVOR: 

Tabulka 30: 2. krok/rozhovor/odpovědi na 2. otázku (DOKUMENTY) 

Netuším, nic mě nenapadá. U03 

Nic bych neměnil. U05 

Netuším, nemám výhrady. U08 

Nemám konkrétní návrhy. U10 

Nevím. U16 

Změnila bych členění ročníkových výstupů v tabulkách, aby to bylo 
přehlednější. 

U20 

Není zapotřebí nic zlepšovat. U22 

Nemám žádné podněty. U24 

Nic mě nenapadá. U26 

Vadí mi mechanismus úpravy dokumentů (buněk v tabulkách). Pro 
nezkušeného uživatele to není zrovna jednoduché. 

U35 
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10.6.2.1 Zjištění k používání aplikace DOKUMENTY 

Rozbor získaných dat ukazuje, že aplikace DOKUMENTY byla přijata jako 

užitečný nástroj. Podle většiny dotazovaných (34) byl tento způsob tvorby 

obsahu ŠVP správnou volbou, která proces vzniku ŠVP usnadňuje. Učitelé v 

odpovědích ocenili přehlednost, snadný přístup a jednoduchost (32). Výhrady 

jsme zaznamenali ke grafické úpravě výsledného dokumentu – např. chybějící 

barevné odlišení pro zlepšení přehlednosti. Rovněž tabulkové zpracování obsahu 

ŠVP přineslo kritiku u několika učitelů v tom, že se jim použití tabulky zdá 

nepřehledné. Při zpracování dokumentů vznikaly problémy v okamžiku společné 

práce více uživatelů z různých míst na jednom dokumentu - docházelo 

k vzájemnému přepisování vkládaného obsahu. Nejvíce oceňovanou vlastností 

DOKUMETNŮ byla možnost pracovat v nich nezávisle na konkrétním 

pracovišti – např. z domova nebo z mobilního zařízení. 

10.6.3 Výsledky pro práci s aplikací SKUPINY 

Otázka č. 1: Je pro vás zajímavá možnost mít přehled o názorech ostatních 

a reagovat na ně pomocí aplikace SKUPINY? 

DOTAZNÍK: 

Tabulka 31: 2. krok/dotazník/odpovědi na 1. otázku (SKUPINY) 

 
FREKVENCE 

VOLEB 
KOEFICIENT PRŮMĚR 

ROZHODNĚ ANO 19 5  

SPÍŠE ANO 12 4 4,3 

NEDOVEDU POSOUDIT 0 3  

SPÍŠE NE 3 2  

ROZHODNĚ NE 1 1  
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Graf 11: 2. krok/dotazník/odpovědi na 1. otázku (SKUPINY) 

 

ROZHOVOR: 

Tabulka 32: 2. krok/rozhovor/odpovědi na 1. otázku (SKUPINY) 

Určitě ano, ale práce byla zajímavá jen pro kolegy zkušené s prací na PC, 
pro nezkušené uživatele to nebylo snadné. 

U03 

Ano, bylo to zajímavé. U05 

Pro lidi, kteří chtějí a potřebují diskutovat, určitě ano. U08 

Myslím, že ne. U10 

Ano, jednoznačně, zajímaly mě názory i z jiných oborů. Nejdříve jsem 
měla strach, že se budu muset zapojovat, ale později se mi to líbilo. 

U16 

Na začátku to bylo dobré, ale později bylo obsahu moc, opakoval se 
a bylo to nepřehledné. 

U20 

Ano, bylo to užitečné. U22 

Myslím, že příspěvky ve skupinách jsou chaotické, špatně přehledné. U24 

Myslím, že to bylo prospěšné, přínosné a zajímavé. U26 

Názory samotné jsou zajímavé, ale v té aplikaci mi přišly nepřehledné. 
Fajn je, když někdo diskusi shrne. 

U35 

 

Otázka č. 2: Považujete diskusi ve SKUPINÁCH za vhodný a užitečný nástroj 

pro sběr myšlenek do ŠVP? 

DOTAZNÍK: 

Tabulka 33: 2. krok/dotazník/odpovědi na 2. otázku (SKUPINY) 

 
FREKVENCE 

VOLEB 
KOEFICIENT PRŮMĚR 

ROZHODNĚ ANO 16 5  

SPÍŠE ANO 17 4 4,3 
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(tabulka 33 – pokračování) 

NEDOVEDU POSOUDIT 0 3  

SPÍŠE NE 2 2  

ROZHODNĚ NE 0 1  

 

Graf 12: 2. krok/dotazník/odpovědi na 2. otázku (SKUPINY) 

 

ROZHOVOR: 

Tabulka 34: 2. krok/rozhovor/odpovědi na 2. otázku (SKUPINY) 

Ano, nejlepší bylo, když někdo obsah diskuse shrnul. U03 

Využil jsem ji, dalo mi práci, než jsem se úplně zorientoval, ale svůj 
význam určitě měla. 

U05 

Ano, ale ne pro mě, neměla jsem potřebu se zapojovat. Asi bych se 
v práci obešla bez využití této aplikace. 

U08 

Pravá diskuse neprobíhala, jen hromadění názorů a textů. U10 

Ano, zkušenost s prací v této aplikace měla svůj význam. U16 

Určitě ano. U20 

Ano, ale šlo tam spíš o vkládání informací než skutečnou diskusi. U22 

Asi bychom se bez toho obešli, nevidím v nich zásadní přínos pro tvorbu 
ŠVP. 

U24 

Více jsme diskutovali osobně mezi sebou než v aplikaci. U26 

Hraje to svou roli. Minimálně to byla motivace pro zahájení práce na ŠVP. U35 
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Otázka č. 3: Reagujete a zapojujete se do diskusí ve SKUPINÁCH? 

DOTAZNÍK 

Tabulka 35: 2. krok/dotazník/odpovědi na 3. otázku (SKUPINY) 

 
FREKVENCE 

VOLEB 
KOEFICIENT PRŮMĚR 

ROZHODNĚ ANO 3 5  

SPÍŠE ANO 14 4  

NEDOVEDU POSOUDIT 0 3 3,0 

SPÍŠE NE 17 2  

ROZHODNĚ NE 1 1  

 

Graf 13: 2. krok/dotazník/odpovědi na 3. otázku (SKUPINY) 

 

ROZHOVOR: 

Tabulka 36: 2. krok/rozhovor/odpovědi na 3. otázku (SKUPINY) 

Ve všech se zapojuji. U03 

Ano, pokud jsem měl co dodat, napsal jsem to tam. U05 

Vůbec ne, ale jsem pasivním čtenářem. U08 

Ano, zapojil jsem se. U10 

Ano, byla to motivace k tomu se diskutovaným obsahem více zabývat. U16 

Příspěvky jsem spíš pročítala, sama jsem se nezapojila. U20 

Ano, snažila jsem se vkládat i reagovat. U22 

Ano, zapojuji se. U24 

Ano, občas. U26 

Ano, zapojuji se. U35 
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Otázka č. 4: Diskuse v elektronických skupinách: 

DOTAZNÍK: 

Graf 14: 2. krok/dotazník/odpovědi na 4. otázku (SKUPINY) 

 

Jiný názor: 

Tabulka 37: 2. krok/dotazník/jiné odpovědi na 4. otázku (SKUPINY) 

1. Mně diskuze ve SKUPINÁCH moc užitku nepřináší. Jedu si "svoji linku", ale 
pro ostatní je to určitě dobré. 

2. Diskuse „in natura“ bude lepší 

 

ROZHOVOR:  

Otázka nebyla do rozhovoru zařazena. 

Otázka č. 5: Popište výhrady k používání SKUPIN. 

DOTAZNÍK 

Tabulka 38: 2. krok/dotazník/odpovědi na 5. otázku (SKUPINY) 

Žádné nemám. Je to opravdu prostor sdílený s těmi, jichž se diskutované téma 
týká, mohu zde vyjádřit své názory, myšlenky a na druhou stranu také z „tepla 
domova“ vnímat myšlenky a názory ostatních. 

  

17% 

68% 

9% 

0% 6% 

omezuje nutnost scházet se často v předmětových komisích nebo na pedagogických radách
(6);

je vhodným doplňkem fyzických setkávání a diskusí v předmětových komisích nebo na
pedagogických radách (24);

nemá žádný vliv na počet schůzek v předmětových komisích nebo pedagogických radách (3);

nepřináší vůbec žádný užitek pro společnou práci na ŠVP (0).

Jiný názor (2):
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(tabulka 38 – pokračování) 

Nelíbí se mi diskutovat o věcech daných, kde není již co vymýšlet, navíc nejsem 
hudební teoretik ani jinak vzdělaný odborník. Co se týče roč. výstupů, zde by 
byla diskuse jasná a nutná. 

 

ROZHOVOR: 

Tabulka 39: 2. krok/rozhovor/odpovědi na 5. otázku (SKUPINY) 

Způsob komunikace jen pro počítačově zdatné. U03 

Nelíbilo se mi, že tam někdo jen kopíroval množství cizích myšlenek. 
Nevím, jestli šlo o skutečnou diskusi. 

U05 

Nemám. U08 

Není to živá komunikace, chybí kontakt. Je to umělý svět. U10 

Nemám žádné výhrady. U16 

Zásadní výhrady asi nemám. U20 

Bez výhrad. U22 

Špatná přehlednost, chaotičnost reakcí či příspěvků, opakující se obsah. U24 

Výhrady nemám, měly svůj přínos. U26 

Špatná vizuální přehlednost až chaotičnost. U35 

 

Otázka č. 6: Co by se mohlo vylepšit na používání diskusí ve SKUPINÁCH? 

DOTAZNÍK: 

Tabulka 40: 2. krok/dotazník/odpovědi na 6. otázku (SKUPINY) 

Snažil bych se, aby příspěvky vkládané do diskusí byly hodny nějaké diskuse – 
aby to byla skutečně diskusní témata. 

 

ROZHOVOR: 

Tabulka 41: 2. krok/rozhovor/odpovědi na 6. otázku (SKUPINY) 

Nenapadá mě. U03 

Čas od času by někdo měl diskusi pro lepší přehlednost shrnout. U05 

Nic bych asi neměnila. U08 

Myslím, že diskusi ve skupinách mohou nahradit dokumenty. U10 

Nevím, asi nic. U16 

Nenapadá mě nic. U20 
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(tabulka 41 – pokračování) 

Nevím. U22 

Upustila bych od tohoto způsobu vedení diskuse. U24 

Nenapadá mě. U26 

Přijít na lepší způsob zobrazení příspěvků, aby byly přehledné. U35 

 

10.6.3.1 Zjištění k používání aplikace SKUPINY 

Ze zjištěných informací vyplývá, že aplikace SKUPINY byla vhodným 

úvodním iniciátorem společné práce na ŠVP. Jejím prostřednictvím mnozí 

učitelé uplatnili svůj první vklad do společné tvorby ŠVP. Pro větší část učitelů (31) 

bylo zajímavé mít přehled o názorech druhých a reagovat na ně, ale aktivně se 

v diskusích zapojila asi polovina z dotázaných (17). Podle četných názorů však 

přidávané příspěvky prezentovaly spíš hromadění názorů, myšlenek 

a informací. Skutečná diskuse se vyskytla zřídka. Užitečné bylo, když někdo 

dokázal nahromaděný obsah textu shrnout a zestručnit. Kriticky byla hodnocena 

malá přehlednost diskusních vláken vlivem nedostatečné grafické úpravy 

diskusí. I tak byla diskuse ve SKUPINÁCH vnímána jako přínosná a důležitá pro 

zahájení tvorby ŠVP. Téměř tři čtvrtiny uživatelů (24) považují elektronickou 

diskusi za vhodný doplněk k fyzickým setkáváním, jejichž počet svým přínosem 

částečně omezuje. 

10.6.4 Výsledky pro práci s aplikací GMAIL 

Otázka č. 1: Je e-mailová komunikace nezbytná pro tvorbu ŠVP? 

DOTAZNÍK: 

Tabulka 42: 2. krok/dotazník/odpovědi na 1. otázku (GMAIL) 

 
FREKVENCE 

VOLEB 
KOEFICIENT PRŮMĚR 

ROZHODNĚ ANO 13 5  

SPÍŠE ANO 18 4 4,1 

NEDOVEDU POSOUDIT 0 3  

SPÍŠE NE 4 2  

ROZHODNĚ NE 0 1  
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Graf 15: 2. krok/dotazník/odpovědi na 1. otázku (GMAIL) 

 

ROZHOVOR: 

Tabulka 43: 2. krok/rozhovor/odpovědi na 1. otázku (GMAIL) 

Pro mě ne, nic zásadního ve vztahu k ŠVP e-mailem neřeším. U03 

Ano, dřív, než jsem svůj příspěvek vložil do SKUPIN nebo DOKUMENTŮ, 
konzultoval jsem ho s kolegy e-mailem. 

U05 

Myslím, že ne. Pro samotnou tvorbu ŠVP ji nepoužívám. U08 

V zásadě ano. Je fajn, když ke mně mailem dojdou důležité informace, 
např. o řízeném setkání. 

U10 

Používám ho hlavně pro komunikaci s vedením, s kolegyní si 
vyměňujeme informace k ŠVP osobně. 

U16 

Myslím, že určitě. Pro vzájemnou dílčí komunikaci, pro spojení s kolegy 
i s vedením školy. 

U20 

Myslím, že je nezbytná pro upozorňování na termíny, ale pro samotnou 
tvorbu ŠVP je asi bez významu. 

U22 

Ano, pro vzájemnou komunikaci, informovanost, udržování spojení. 
Myslím, že e-mail je dost zásadní. 

U24 

Ano, pro výměnu informací mezi kolegy tento způsob komunikace hodně 
používám. 

U26 

Pro mě je naprosto zásadní. Hraje klíčovou roli v komunikaci s ostatními 
kolegy. Je nezbytná! 

U35 
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Otázka č. 2: Je e-mailová komunikace vhodným doplněním ostatních aplikací 

(KALENDÁŘ, DOKUMENTY, SKUPINY)? 

DOTAZNÍK: 

Tabulka 44: 2. krok/dotazník/odpovědi na 2. otázku (GMAIL) 

 
FREKVENCE 

VOLEB 
KOEFICIENT PRŮMĚR 

ROZHODNĚ ANO 14 5  

SPÍŠE ANO 20 4 4,4 

NEDOVEDU POSOUDIT 1 3  

SPÍŠE NE 0 2  

ROZHODNĚ NE 0 1  

 

Graf 16: 2. krok/dotazník/odpovědi na 2. otázku (GMAIL) 

 

ROZHOVOR: 

Tabulka 45: 2. krok/rozhovor/odpovědi na 2. otázku (GMAIL) 

Pro ostatní asi ano, já tu zkušenost nemám. U03 

Bez e-mailu by to nešlo. U05 

Myslím, že nijak zvlášť. U08 

Ano, mailové spojení je super a má smysl nejen jako doplněk nástrojů 
Google Apps. 

U10 

Jako doplněk k ostatním aplikacím určitě ano. Každý způsob uchování 
a distribuce informací má své výhody a nevýhody. 

U16 

Jako doplněk ano. U20 

Jako doplněk rozhodně ano. U22 

Určitě ano. U24 
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(tabulka 45 – pokračování) 

Ano, líbí se mi, že v e-mailové schránce najdu informace o důležitých 
změnách v jiných aplikacích. 

U26 

Určitě ano. U35 

 

Otázka č. 3: Vyhovuje vám e-mailové upozorňování na dění ve SKUPINÁCH? 

DOTAZNÍK: 

Tabulka 46: 2. krok/dotazník/odpovědi na 3. otázku (GMAIL) 

 
FREKVENCE 

VOLEB 
KOEFICIENT PRŮMĚR 

ROZHODNĚ ANO 14 5  

SPÍŠE ANO 14 4 3,9 

NEDOVEDU POSOUDIT 0 3  

SPÍŠE NE 5 2  

ROZHODNĚ NE 2 1  

 

Graf 17: 2. krok/dotazník/odpovědi na 3. otázku (GMAIL) 

 

ROZHOVOR: 

Tabulka 47: 2. krok/rozhovor/odpovědi na 3. otázku (GMAIL) 

Ano, dává mi signál, že do diskuse někdo přispěl. U03 

Někdy toho bylo až příliš. Ocenil bych jeden souhrnný informační mail za 
celý den. 

U05 

Vyhovuje, mohu se zpětně vracet k tomu, čím kdo do diskuse přispěl. U08 
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(tabulka 47 – pokračování) 

Bez přečtení jsem je mazal. I když na druhou stranu to na mě vyvíjelo 
určitý tlak, abych se konečně taky přidal, takže určitý smysl to možná má… 

U10 

Ano, uvítala jsem to. U16 

Ke konci, když toho začínalo být hodně, tak mi to vadilo. U20 

Ano, upoutalo to alespoň pozornost. U22 

Přečetla jsem si to, ale nepovažuji upozorňování e-mailem za důležité. U24 

Ano, bylo to užitečné, uvítala jsem to. U26 

Považuji to za zbytečné. Dost se tím zahlcuje pošta. U35 

 

Otázka č. 4: Vyhovuje vám e-mailové upozorňování na termíny v 

KALENDÁŘI? 

DOTAZNÍK: 

Tabulka 48: 2. krok/dotazník/odpovědi na 4. otázku (GMAIL) 

 
FREKVENCE 

VOLEB 
KOEFICIENT PRŮMĚR 

ROZHODNĚ ANO 22 5  

SPÍŠE ANO 10 4 4,4 

NEDOVEDU POSOUDIT 0 3  

SPÍŠE NE 2 2  

ROZHODNĚ NE 1 1  

 

Graf 18: 2. krok/dotazník/odpovědi na 4. otázku (GMAIL) 

 

  

0

5

10

15

20

25

ROZHODNĚ
ANO

SPÍŠE ANO NEDOVEDU
POSOUDIT

SPÍŠE NE ROZHODNĚ NE



82 

ROZHOVOR: 

Tabulka 49: 2. krok/rozhovor/odpovědi na 4. otázku (GMAIL) 

Kalendář moc nepoužívám, takže ne. U03 

Ano, považuji to za užitečnou funkci. U05 

Ano, když to jde, nastavuji si to. U08 

Prima jsou maily o změnách v kalendáři - možná proto nevyužívám 
kalendář, protože všechny termíny vím z mailů. 

U10 

Nepoužívám kalendář, kdyby ano, tak by to pro mě bylo zajímavé. U16 

Ano, to jsem ocenila. U20 

Ano, vyhovuje. U22 

Vyhovuje a používám ho. U24 

Ano, určitě. U26 

Ne, vůbec to nepoužívám. U35 

 

Otázka č. 5: Máte vlastní návrh (y), jak v procesu tvorby ŠVP lépe využít e-

mailové komunikace? 

DOTAZNÍK: 

Tabulka 50: 2. krok/dotazník/odpovědi na 5. otázku (GMAIL) 

Uvítal bych méně nedůležité pošty.   

Nezahlcovat e-mailovou schránku názory evidentně opsanými z výstupů jiných 
škol a institucí. 

 

ROZHOVOR: 

Tabulka 51: 2. krok/rozhovor/odpovědi na 5. otázku (GMAIL) 

Nevím, nenapadá mě. U03 

Myslím, že e-mail plní svou funkci bezezbytku. U05 

Nemám žádné návrhy. U08 

Nemám. Skvěle plní to, co od mailu čekám.  U10 

Nemám žádné jiné návrhy. U16 

Asi ne. U20 

Nemám návrhy. U22 

Nenapadá mě. U24 

Nevím. U26 

Nemám žádné další potřeby ani doporučení. Jsem spokojená. U35 
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10.6.4.1 Zjištění k používání aplikace GMAIL 

Většina učitelů považuje e-mailovou komunikaci v procesu tvorby ŠVP 

za nezbytnou (31). Ukázalo se, že e-mail byl často používán pro běžnou 

komunikaci týkající se problematiky ŠVP. Šlo zejména o konzultace s kolegy uvnitř 

školy i mimo ni, udržení spojení s vedením, kolegy z předmětové komise apod. 

Kromě toho byl e-mail skutečně využíván jako doplněk ostatních aplikací. 

Plnil dobře funkci upozornění na dění ve skupinách a na události a změny 

v kalendáři. E-mailová upozornění na nové příspěvky v diskusích však byly 

pro své množství hodnoceny nepříznivě. V exponované době intenzivní práce 

ve SKUPINÁCH docházelo k obtěžujícímu zahlcování e-mailové schránky. 

Z šetření jinak nevzešly žádné konkrétní návrhy ani doporučení na další 

využívání aplikace GMAIL – pouze výzva směrem ke kolegům, aby při práci 

zejména v aplikaci SKUPINY lépe vážili důležitost svých příspěvků. 

10.7 Stanovení dalšího postupu 

V následujícím kroku akčního výzkumu jsme uplatnili poznatky z výsledků 

zjištěných během dosavadní práce s aplikacemi Google Apps. Konkrétní korekce 

a úpravy dalšího postupu uvádíme níže v kapitolách věnovaných nastavení 

jednotlivých aplikací pro třetí krok akčního výzkumu. 

Na základě zaznamenaných reakcí jsme se rozhodli uskutečnit společné 

setkání celého pedagogického sboru. Reagovali jsme tak na potřebu fyzického 

setkání učitelů s možností „živé“ diskuse. Naplánovali jsme proto dvoudenní 

soustředění v době po dosažení druhého naplánovaného cíle tvorby ŠVP – po 

termínu dokončení vzdělávacího obsahu uměleckých oborů. Setkání naplněné 

intenzivní kolektivní prací posunulo tvorbu ŠVP významně kupředu. Rozpracovaný 

materiál ŠVP jsme s využitím projekční techniky předložili ke společné diskusi 

a na základě konkrétních reakcí a připomínek učitelů jsme jej v online prostředí 

postupně upravovali.  

Kromě uskutečněného soustředění jsme se snažili vhodným doporučením 

aktivizovat vedoucí předmětových komisí, aby naplánovali a uskutečnili diskusní 

schůzky v rámci jednotlivých oddělení školy. 
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11 Třetí krok akčního výzkumu 

Cílem třetího kroku akčního výzkumu bylo pokračovat v zjišťování zkušeností 

učitelů s používáním aplikací Google Apps, tentokrát při vytváření 

VZDĚLÁVACÍHO OBSAHU (CHARAKTERISTIK STUDIJNÍCH ZAMĚŘENÍ 

A VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTŮ, UČEBNÍCH PLÁNŮ a ROČNÍKOVÝCH 

VÝSTUPŮ). 

11.1 Nastavení aplikace KALENDÁŘ 

Aplikace KALENDÁŘ zůstala i ve třetím kroku akčního výzkumu nástrojem pro 

celkový přehled a rozvržení procesu tvorby ŠVP. Na základě výsledků druhého 

kroku akčního výzkumu očekáváme, že bude i nadále především informovat 

o plánovaných aktivitách a termínech. V nastavení KALENDÁŘE nebylo 

zapotřebí provést žádnou změnu. 

11.2 Nastavení aplikace DOKUMENTY 

Po dokončení práce na VÝCHOVNÝCH A VZDĚLÁVACÍCH STRATEGIÍCH 

jsme analýzou vzniklého dokumentu zjistili, že je nebude možné uplatňovat jako 

společné pro všechny obory školy.62 Ukázalo se, že vzniklé texty mají 

samostatnou vazbu na každý umělecký obor a bylo proto nutné zachovat jejich 

svébytnost. Z toho důvodu jsme upravili strukturu stávajícího dokumentu (šablony) 

tak, aby byl přehlednější. Pro každý obor vznikl samostatný list s obsahem 

výchovných a vzdělávacích strategií (viz obrázek 12).63 

  

                                            
62

 Popsáno v podkapitole 10.2. 
63

 Srov. obrázek 10 a obrázek 12. 
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Obrázek 12: Výchovné a vzdělávací strategie - upravená šablona 

Dále jsme připravili šablony pro zápis vzdělávacího obsahu jednotlivých oborů. 

Šablony v podobě tabulkových sešitů byly umístěny do konstrukce ŠVP popsané 

v podkapitole 8.1.2. Každý list sešitu byl graficky upraven tak, aby do něj bylo 

možné jednoduše vkládat vzdělávací obsah. Jako příklad uveďme studijní 

zaměření HRA NA KLAVÍR v hudebním oboru. Šablona v tabulkovém sešitu 

obsahovala čtyři listy - CHARAKTERISTIKU STUDIJNÍHO ZAMĚŘENÍ, UČEBNÍ 

PLÁN, UČEBNÍ OSNOVY I. STUPNĚ a UČEBNÍ OSNOVY II. STUPNĚ (viz 

obrázek 13). 

V nastavení „sdílení“64 připravené šablony bylo uděleno oprávnění k zápisu 

všem učitelům odpovídajícího studijního zaměření. Ostatním byla ponechána 

možnost nahlížet do celého materiálu.  

V reakci na kritické ohlasy ke grafické úpravě dokumentů jsme se zaměřili na 

zlepšení formátování tvaru a obsahu buněk v tabulkách s cílem dosáhnout 

co největší jednoduchosti a přehlednosti.  Změnili jsme způsob zarovnání textu 

v buňkách65, použili různé velikosti a typy písma apod. 

                                            
64

 Popsáno v podkapitole 8.1.2. 
65

 Jednotné zarovnání textu ročníkových výstupů v buňkách vlevo nahoru. 
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Obrázek 13: Ukázka nastavení šablony pro vzdělávací obsah studijního zaměření HRA 
NA KLAVÍR 

11.3 Nastavení aplikace SKUPINY 

Cílem druhé etapy tvorby ŠVP bylo sestavení vzdělávacího obsahu všech 

oborů školy. Šlo o nejrozsáhlejší kapitolu ŠVP, jejíž vznik se neobešel bez 

intenzivní týmové spolupráce. Pro každý obor a každé studijní zaměření bylo 

zapotřebí popsat především OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. „Očekávané výstupy na 

konci 7. ročníku I. stupně a 4. ročníku II. stupně představují závazné minimum, 

které je ověřitelné. Vzdělávací obsah vymezený v učebních osnovách ŠVP 

i vzdělávací činnosti realizované v jednotlivých ročnících musí žákovi na konci 

daného stupně umožňovat tyto předepsané způsobilosti ovládat. Očekávané 
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výstupy z RVP ZUV mohou být na konci 7. ročníku I. stupně a 4. ročníku II. stupně 

výstupy popsanými v učebních osnovách ŠVP překročeny.“ 66 

Jak z výše uvedeného vyplývá, očekávané výstupy představují jednu 

z nejdůležitějších částí ŠVP, protože bezprostředně souvisejí s vlastním 

výchovně-vzdělávacím procesem. Stanovení „minimálních požadavků“ na 

způsobilosti žáků bylo podmíněno široce vedenou diskusí, jež musela být 

završena společným přijetím – „sdílením“ vytvářeného obsahu. Využili jsme proto 

zkušeností z první etapy tvorby ŠVP a opět přistoupili k přípravě diskusních témat 

v aplikaci SKUPINY.  

 

Obrázek 14: Diskusní skupiny 

                                            
66

 [Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání, 2010, s. 16]. 
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Diskusní skupiny byly nazvány podle jednotlivých studijních zaměření a byli do 

nich přizváni odpovídající učitelé. Každá skupina tedy obsahovala pouze členy, 

kteří byli k diskusi na uvedené téma kompetentní.  

Do každé z diskusních skupin jsme pak umístili témata pojmenovaná 

jednotlivými ročníky studia. Očekávali jsme, že učitelé využijí tohoto sdíleného 

prostoru k výměně názorů nad ročníkovými výstupy. Výsledek diskusí měl být 

podkladem pro konečné znění ročníkových výstupů a vedoucí předmětových 

komisí měli za úkol formulovat jej do příslušné tabulky v aplikaci DOKUMENTY. 

 

Obrázek 15: Témata v diskusních skupinách 

V reakci na kritické ohlasy z druhé etapy tvorby ŠVP týkající se neúměrného 

množství e-mailových zpráv s diskusním obsahem jsme využili možnosti úpravy 

četnosti zasílaných e-mailových zpráv. V nastavení každé ze skupin jsme zvolili 

možnost „zkráceného e-mailu“, zasílaného souhrnně pouze jednou denně. 

11.4 Nastavení aplikace GMAIL 

Dosavadní zkušenosti učitelů s aplikací GMAIL nenaznačily potřebu provedení 

žádných změn ve způsobu jejího nastavení a užití. Očekávali jsme tedy, že e-

mail bude i nadále plnit svou roli ve výměně a distribuci důležitých 

informací. 
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11.5 Konstrukce dotazníků, příprava rozhovorů 

Sběr dat ve třetím kroku akčního výzkumu jsme provedli po dosažení druhého 

naplánovaného cíle tvorby ŠVP – tj. po termínu dokončení tvorby vzdělávacího 

obsahu jednotlivých uměleckých oborů. 

Data jsme získávali opět metodou dotazníku se škálovanými otázkami a ty 

jsme zaměřili na další zkušenosti učitelů s využitím elektronických aplikací 

v proběhlé etapě tvorby ŠVP. Dotazníkové šetření jsme – stejně jako ve druhém 

kroku akčního výzkumu – doplnili provedením strukturovaného rozhovoru 

s otevřenými otázkami.  

11.6 Výsledky třetího kroku akčního výzkumu 

Dotazník pro ověření cílů třetího kroku akčního výzkumu byl odeslán všem 39 

učitelům. Před zpracováním získaných dat jsme provedli kontrolu korektnosti 

vyplnění a pro účely rozboru výsledků jsme použili 36 responsí. Tři dotazníky 

nebyly vyplněny. Dotazník je přílohou této práce (PŘÍLOHA V). 

Při strukturovaném rozhovoru jsme vybraným učitelům pokládali stejné 

otázky jako v  dotazníku, ovšem s požadavkem otevřených odpovědí. Odpovědi 

jsme zaznamenali do záznamového archu (PŘÍLOHA VI). Rozhovor byl proveden 

s 10 respondenty vybranými způsobem, který jsme popsali v kapitole 8. 

11.6.1 Výsledky pro práci s aplikací KALENDÁŘ 

Otázka č. 1: Využíváte aktuálně KALENDÁŘ k orientaci v termínech 

dokončení dalších částí ŠVP? 

DOTAZNÍK: 

Tabulka 52: 3. krok/dotazník/odpovědi na 1. otázku (KALENDÁŘ) 

 
FREKVENCE 

VOLEB 
KOEFICIENT PRŮMĚR 

ROZHODNĚ ANO 5 5  

SPÍŠE ANO 20 4  

NEDOVEDU POSOUDIT 0 3 3,5 

SPÍŠE NE 10 2  

ROZHODNĚ NE 1 1  
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Graf 19: 3. krok/dotazník/odpovědi na 1. otázku (KALENDÁŘ) 

 

ROZHOVOR: 

Tabulka 53: 3. krok/rozhovor/odpovědi na 1. otázku (KALENDÁŘ) 

Ano, průběžně do něj nahlížím. U03 

Ano, líbí se mi, že ho mám dostupný jak ze svého účtu, tak i na webových 
stránkách školy. 

U05 

Používám ho od začátku, jsem s ním spokojená. U08 

Nepoužívám ho, stačí mi jiné informační zdroje. U10 

Nepotřebovala jsem ho, jsem zvyklá na svůj vlastní diář, do kterého 
zapisuji tužkou. 

U16 

Ano, pro občasnou kontrolu termínů, ale není pro mě příliš důležitý. U20 

Ano, za přehledně zpracované termíny jsem vděčná. Používám ho. U22 

Ano, je dobré, že jsou případné změny v termínech viditelné na jednom 
místě. 

U24 

Moc jsem se do něj v poslední době nedívala. Myslím, že termíny znám 
a pamatuji si je, popřípadě se stejně opakují v informačním týdeníku. 

U26 

Nepoužívala jsem ho, pro mě je přehlednější týdeník Úkoly a informace. U35 

 

Otázka č. 2: Dalo by se něco v KALENDÁŘI v příštím období zlepšit? 

DOTAZNÍK: 

Tabulka 54: 3. krok/dotazník/odpovědi na 1. otázku (KALENDÁŘ) 

Kalendář mi vyhovuje, nemám připomínky.   

Nevím, jsem dostatečně informovaná, vše je barevně odlišené… 

Nemám žádné připomínky. 
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ROZHOVOR: 

Tabulka 55: 3. krok/rozhovor/odpovědi na 2. otázku (KALENDÁŘ) 

Nedokážu říct, myslím, že není zapotřebí nic měnit. U03 

Vyhovuje mi, nemám potřebu nic doporučovat. U05 

Nemám žádné podněty. U08 

Neumím vyslovit žádné doporučení, protože ho nepoužívám. U10 

Jsem spokojená, vše může zůstat tak jak je. U16 

Nemám doporučení, málo kalendář využívám. U20 

Stačí mi v nynější podobě. U22 

Nemám potřebu na nic upozornit, myslím, že plní svou funkci. U24 

Ne, je užitečný, přehledný a snadno dostupný. Víc nepotřebuji. U26 

Nevím, nepracuji s ním. U35 

 

11.6.1.1 Zjištění k používání aplikace KALENDÁŘ 

Ze zjištěných výsledků vyplývá, že v další části tvorby ŠVP KALENDÁŘ 

používala asi polovina učitelů (20 – spíše ano, 5 – rozhodně ano).  Tím se situace 

nijak zásadně nelišila od druhého kroku akčního výzkumu. Pro učitele, kteří 

preferují jiné způsoby získání informací o časovém plánu a termínech plnění úkolů 

tvorby ŠVP, zůstává aplikace téměř nevyužitá. Tito učitelé nahlížejí do kalendáře 

zřídka nebo vůbec ne.   

11.6.2 Výsledky pro práci s aplikací DOKUMENTY 

Otázka č. 1: Vyhovovaly vám DOKUMENTY při konkrétní tvorbě vzdělávacího 

obsahu? 

DOTAZNÍK: 

Tabulka 56: 3. krok/dotazník/odpovědi na 1. otázku (DOKUMENTY) 

 
FREKVENCE 

VOLEB 
KOEFICIENT PRŮMĚR 

ROZHODNĚ ANO 16 5  

SPÍŠE ANO 18 4 4,3 

NEDOVEDU POSOUDIT 0 3  

SPÍŠE NE 2 2  

ROZHODNĚ NE 0 1  
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Graf 20: 3. krok/dotazník/odpovědi na 1. otázku (DOKUMENTY) 

 

ROZHOVOR: 

Tabulka 57: 3. krok/rozhovor/odpovědi na 1. otázku (DOKUMENTY) 

Ano, tady se ukázalo, že jsou opravdu užitečné. U03 

Moc se mi to líbí – je to originální způsob vzniku celého dokumentu ŠVP. U05 

Ano, libí se mi to. Jsem ráda, že mohu nahlížet jak do vlastních 
dokumentů, tak do dokumentů kolegů. 

U08 

V zásadě ano. Je to nový, ale zajímavý způsob společné práce.  U10 

Ano, líbilo se mi, že nám vzdělávací obsah vznikal postupně – jak jsme 
na něm s kolegyněmi pracovaly – každá odjinud. 

U16 

Ano, líbilo se mi to. U20 

Ano, dobře se mi s Dokumenty pracovalo. Jsem ráda, že se k obsahu 
můžu kdykoliv vrátit – třeba i v historii změn. 

U22 

Určitě ano, myslím, že pro vznik vzdělávacího obsahu, na kterém 
spolupracuje víc kolegů, je to ideální způsob spolupráce. 

U24 

Ano, nemám sebemenších připomínek. U26 

Asi ano, není to špatné. U35 

 

Otázka č. 2: Je pro vás zpracování vzdělávacího obsahu v DOKUMENTECH 

přehledné a názorné? 

DOTAZNÍK: 

Tabulka 58: 3. krok/dotazník/odpovědi na 2. otázku (DOKUMENTY) 

 
FREKVENCE 

VOLEB 
KOEFICIENT PRŮMĚR 

ROZHODNĚ ANO 18 5  

SPÍŠE ANO 15 4 4,3 
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(tabulka 58 – pokračování) 

NEDOVEDU POSOUDIT 0 3  

SPÍŠE NE 3 2  

ROZHODNĚ NE 0 1  

 

Graf 21: 3. krok/dotazník/odpovědi na 2. otázku (DOKUMENTY) 

 

ROZHOVOR: 

Tabulka 59: 3. krok/rozhovor/odpovědi na 1. otázku (DOKUMENTY) 

Myslím, že právě přehlednost je nejsilnější stránka té tabulky. U03 

Ano, jednoduše se orientuji. Myslím, že je to dobré. U05 

Jistě, přehlednost oceňuji od začátku. U08 

Na můj vkus asi není tabulka úplně ideální, ale svůj účel to plní. U10 

Ano, když jsem se naučila správně pracovat s úpravou buněk a 
nestávalo se mi, že si obsah smazávám, tak se mi to zalíbilo. 

U16 

Přehledné to určitě je. Možná méně vzhledné. U20 

Ano, já jsem spokojená. U22 

Přehlednost ročníkových výstupů oceňuji. Viděla jsem zpracování jiných 
škol, to naše je opravdu vydařené. 

U24 

Ano, myslím, že je to fajn. U26 

Dá se říci, že ano. Zvykla jsem si na to.  U35 
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Otázka č. 3: Cítíte se zkušenější v práci s DOKUMENTY? 

DOTAZNÍK: 

Tabulka 60: 3. krok/dotazník/odpovědi na 3. otázku (DOKUMENTY) 

 
FREKVENCE 

VOLEB 
KOEFICIENT PRŮMĚR 

ROZHODNĚ ANO 15 5  

SPÍŠE ANO 19 4 4,3 

NEDOVEDU POSOUDIT 0 3  

SPÍŠE NE 1 2  

ROZHODNĚ NE 1 1  

 

Graf 22: 3. krok/dotazník/odpovědi na 3. otázku (DOKUMENTY) 

 

ROZHOVOR: 

Tabulka 61: 3. krok/rozhovor/odpovědi na 3. otázku (DOKUMENTY) 

Ano, byla to dobrá zkušenost. Myslím, že je budu více využívat i na jiné 
účely. 

U03 

Rozhodně se zkušenější cítím, chtěl bych je více využívat.  U05 

Ano, jsem ráda, že jsem se s nimi naučila pracovat. U08 

Jistě, je to dobrá zkušenost. U10 

Byla to příležitost, jak se v nich naučit pohybovat. Jsem ráda, protože 
sama bych se k tomu nikdy nepřinutila. 

U16 

Myslím, že jsem se hodně naučila. Ano, rozhodně.  U20 

Určitě v nich umím pracovat lépe než předtím. U22 

Připadá mi, že na tom není nic až tak složitého. Pracovat v nich umím asi 
tak stejně. 

U24 

Ano, naučila jsem se to a jsem ráda. U26 

Necítím nějaký zvláštní přínos, ale co bylo potřeba, to jsem zvládla. U35 
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Otázka č. 4: Popište, co vám na práci s DOKUMENTY při tvorbě vzdělávacího 

obsahu vadilo. 

DOTAZNÍK: 

Tabulka 62: 3. krok/dotazník/odpovědi na 4. otázku (DOKUMENTY) 

Nelíbí se mi ročníkové výstupy v tabulkách, spíš bych je brala jako souvislý text. 

Všichni pracují s týmž jediným nijak nezálohovaným dokumentem. Kdokoli může 
komukoli cokoli změnit, vymazat... Mohou tak snadno zmizet cenné myšlenky 
a naopak se hromadit myšlenky již mnohokrát zformulované. Na druhou stranu 
nevidím jiný způsob, jak takhle snadno společně tvořit ŠVP. 

Nevadilo konkrétně nic, jen jsem se musela zorientovat a pak už to šlo. 

Občas lehká dezorientace způsobená ale nižší frekvencí používání. 

Nemám připomínky, nic mi nevadilo. Pro práci na ŠVP to bylo přínosné. 

 

ROZHOVOR: 

Tabulka 63: 3. krok/rozhovor/odpovědi na 4. otázku (DOKUMENTY) 

Nemám připomínky, myslím, že mi nic zásadního asi nevadilo. U03 

Připomínky nemám, vše se dalo lehce zvládnout a ukázalo se, že výsledek 
vznikal obdivuhodně rychle a snadno. 

U05 

Nenapadá mě žádná kritická připomínka, myslím, že to bylo bez problémů. U08 

Vadilo mi, když jsme si v exponovaných momentech společné práce 
vzájemně přepisovali právě vytvořený text. 

U10 

Musela jsem si nejdříve zvyknout, naučit se s dokumenty pracovat, pak už 
to bylo dobré a žádné problémy nenastaly. 

U16 

Nic mi nevadilo, šlo to zvládnout a výsledek je výborný. U20 

Nevím o ničem, co by mi vadilo. Jsem spokojená. U22 

Možná bych se snažila před vytištěním celý dokument ještě graficky 
doladit, aby tolik nepřipomínal „technickou“ tabulku. Přeci jen jde 
o vzdělávací obsah na umělecké škole…  

U24 

Nic zásadního mi při práci nevadilo. U26 

Dalo mi práci se naučit správně upravovat buňky. Nebylo to pro mě 
jednoduché. 

U35 

 

Otázka č. 5: Je něco, co by se dalo V DOKUMENTECH v dalším období 

zlepšit? 

DOTAZNÍK: 

Tabulka 64: 3. krok/dotazník/odpovědi na 5. otázku (DOKUMENTY) 

Možná nějaké barevné odlišení jako je třeba v kalendáři. 
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ROZHOVOR: 

Tabulka 65: 3. krok/rozhovor/odpovědi na 5. otázku (DOKUMENTY) 

Nemám připomínky. U03 

Zaměřil bych se jen na to, aby dokument vypadal přijatelně v tištěné verzi. U05 

Nic mě nenapadá. U08 

Myslím, že v danou chvíli není zapotřebí nic zlepšovat. U10 

Pokračovala bych v tvorbě dalšího obsahu ŠVP stejným způsobem. U16 

Nemám žádný nápad, co zlepšit. U20 

Můžeme pokračovat dál, nic zásadního tomu nebrání. U22 

Bez připomínek. U24 

Nepřemýšlela jsem o tom, myslím, že není zapotřebí nic měnit. U26 

Možná použít víc barevného odlišení pro zvýraznění důležitých částí, 
nadpisů apod. 

U35 

 

11.6.2.1 Zjištění k používání aplikace DOKUMENTY 

Aplikace DOKUMENTY vyhovovala v tvorbě vzdělávacího obsahu 

naprosté většině učitelů (34). Téměř stejné množství respondentů (33) považuje 

DOKUMENTY za přehledné a při práci se v nich snadno orientuje. Je také zřejmé, 

že zpracování ŠVP  v tabulkách DOKUMENTŮ mělo svůj pozitivní přínos pro 

zlepšení dovedností učitelů v jejich používání. Většina učitelů (34) se cítí být 

v práci s DOKUEMENTY zkušenější. Z odpovědí v rozhovorech vyplývá, že 

učitelé uvítali originální a netradiční způsob spolupráce na obsahu ŠVP. Při 

práci na vzdělávacím obsahu ocenili možnost spolupráce z více míst na 

jediném originálním materiálu. 

Zaznamenaná obava ze ztráty dat lze vyvrátit tím, že DOKUMENTY byly 

pravidelně zálohovány na lokální datové úložiště. Změny samotného obsahu 

dokumentů zůstávají v historii provedených kroků a kdykoliv se lze vrátit zpět 

v „historii verzí“. 

Pro další použití DOKUMENTŮ jsme nezaznamenali žádné zásadní 

podněty s výjimkou doporučení drobných grafických úprav ve vzhledu a 

obavy o výsledný vzhled tištěného dokumentu. DOKUMENTY každopádně 

zůstávají nosnou aplikací pro vznik ŠVP.  
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11.6.3 Výsledky pro práci s aplikací SKUPINY 

Otázka č. 1: Využili jste aplikaci SKUPINY a diskusí při tvorbě vzdělávacího 

obsahu? 

DOTAZNÍK: 

Tabulka 66: 3. krok/dotazník/odpovědi na 1. otázku (SKUPINY) 

 
FREKVENCE 

VOLEB 
KOEFICIENT PRŮMĚR 

ROZHODNĚ ANO 1 5  

SPÍŠE ANO 2 4  

NEDOVEDU POSOUDIT 0 3  

SPÍŠE NE 24 2 1,9 

ROZHODNĚ NE 9 1  

 

Graf 23: 3. krok/dotazník/odpovědi na 1. otázku (SKUPINY) 

 

ROZHOVOR: 

Tabulka 67: 3. krok/rozhovor/odpovědi na 1. otázku (SKUPINY) 

Ne, neměla jsem s kým o vzdělávacím obsahu diskutovat. Vůbec jsem je 
nevyužila. 

U03 

Ano, vložil jsem tam příspěvek, ale zůstal bez reakcí. U05 

Diskusi ve SKUPINÁCH jsem nevyužila. Neměla jsem s kým diskutovat. 
V mém oboru nemám ve škole kolegu. Informace a inspiraci jsem 
získávala z jiných škol v okolí. 

U08 

Diskusi jsem v této části nevyužil. Obsah k diskusi se týkal vždy úzké 
skupiny učitelů. Myslím, že daleko přínosnější diskusi přineslo setkávání 
v předmětových komisích a společné soustředění. 

U10 
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(tabulka 67 – pokračování) 

Nevyužila jsem je, o vzdělávacím obsahu jsem diskutovala s kolegyní 
osobně. 

U16 

Pokusila jsem se vložit příspěvek, ale nikdo nepokračoval ani nereagoval. U20 

Ne. Myslím, že diskuse ve SKUPINÁCH v této části tvorby ŠVP 
neprobíhala. 

U22 

Všimla jsem si, že příspěvky zůstávají bez reakcí. Kolegové se 
nezapojovali. 

U24 

Vložené příspěvky zůstávaly bez odpovědí. U26 

Nevyužila jsem tuto možnost. S kolegy jsme vzdělávací obsah diskutovali 
osobně. 

U35 

  

Otázka č. 2: Ohodnoťte, přínos uvedených druhů diskusí pro tvorbu 

vzdělávacího obsahu ŠVP. 

DOTAZNÍK: 

Tabulka 68: 3. krok/dotazník/odpovědi na 2. otázku (SKUPINY) 

HODNOCENÍ* 1 2 3 4 5 PRŮM. 

DISKUSE V APLIKACI 
SKUPINY 

2 8 7 13 6 3,4 

DISKUSE S VYUŽITÍM 
GMAILOVÉ KOMUNIKACE 

9 10 10 5 2 2,5 

DISKUSE PŘI OSOBNÍCH 
SETKÁNÍCH V 
PŘEDMĚTOVÝCH 
KOMISÍCH 

27 4 3 1 1 1,5 

DISKUSE NA SPOLEČNÉM 
SOUSTŘEDĚNÍ 

28 6 2 0 0 1,3 

* 1 – největší přínos, 5 – nejmenší přínos 

ROZHOVOR: 

Upravené znění otázky č. 2 pro rozhovor: Popište, jaký způsob společné 

diskuse nad vzdělávacím obsahem vám nejlépe vyhovoval. 

Tabulka 69: 3. krok/rozhovor/odpovědi na 2. otázku (SKUPINY) 

Nejpřínosnější bylo soustředění. Hodně započatých věcí se dodělalo do 
konce. 

U03 
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(tabulka 69 – pokračování) 

Pro diskusi byla velice užitečná setkávání v předmětových komisích a pak 
soustředění. Tam se udělalo nejvíc práce.  

U05 

Pro mě bylo zajímavé a přínosné hlavně soustředění.  U08 

Setkání s kolegy a společná intenzivní práce přinesly největší posun 
v tvorbě obsahu ŠVP. Nejlépe mi vyhovovalo společné soustředění. 

U10 

Myslím, že každá příležitost k výměně názorů měla své výhody a 
nevýhody. Bylo dobře, že jsme měli víc možností. 

U16 

Diskuse ve SKUPINÁCH byla fajn, ale muselo být o čem diskutovat. Lépe 
se vyměňují názory, když se diskusní obsah týká většího množství 
učitelů. 

U20 

Všechny způsoby měly něco do sebe. Nejsilnější tvůrčí atmosféru ale 
přineslo společné soustředění. 

U22 

Používala jsem hodně e-mail. Je to způsob, na který jsem zvyklá. U24 

Nejvíc jsme si vyjasnili při osobních setkáních. Ta se dají těžko nahradit. U26 

Elektronická výměna informací šetřila čas, ale nejvíc práce se udělalo na 
soustředění. 

U35 

 

Otázka č. 3: Popište výhrady k používání SKUPIN při tvorbě vzdělávacího 

obsahu. 

DOTAZNÍK: 

Tabulka 70: 3. krok/dotazník/odpovědi na 3. otázku (SKUPINY) 

Když je skupina diskutujících příliš malá, je to zbytečné. 

Je to neosobní komunikace. Diskuse téměř neprobíhají, jen se chaoticky 
hromadí myšlenky. Stejně to pak někdo musí vzít a ručně roztřídit nebo s tím 
nějak dál pracovat. 

Také mi dalo práci se zorientovat a správně používat, ale určitě to velmi 
obohatilo mou práci s PC. 

Používání skupin při tvorbě vzdělávacího obsahu nebylo nutné. 

 

ROZHOVOR: 

Tabulka 71: 3. krok/rozhovor/odpovědi na 3. otázku (SKUPINY) 

Musí být k dispozici dobré diskusní téma. Vzdělávací obsah se zpracovával 
lépe při osobní výměně názorů. 

U03 

K diskusi ve SKUPINÁCH nemám výhrady, jen jsem ji v této části nevyužil, 
podobně jako ostatní. 

U05 

Vzdělávací obsah se lépe zpracovával, když jsme se s kolegy sešli. Šlo to 
rychle. 

U08 

Výhrady nemám, ale nevložil jsem žádný příspěvek, nebylo moc o čem 
diskutovat. Vzdělávací obsah jsem zpracovával vlastně sám. 

U10 
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(tabulka 71 – pokračování) 

Výhrady nemám, ale pro nás bylo jednodušší si o potřebných věcech přímo 
popovídat v kabinetu. 

U16 

Pro tvorbu vzdělávacího obsahu podle mě elektronická diskuse nebyla 
potřebná. 

U20 

Nevyužila jsem ji, nebylo to zapotřebí. Je nás v předmětové komisi málo a 
často se vídáme. Bylo snazší náš vzdělávací obsah diskutovat osobně.  

U22 

Myslím, že nic nemůže nahradit „živý“ kontakt. U24 

Diskuse ve SKUPINÁCH se víc hodila k tématům, která se týkají všech. U26 

Nevyužila jsem ji, radši jsem svolala kolegy a o vzdělávacím obsahu jsme 
mluvili nebo jsme si poslali e-maily. 

U35 

 

Otázka č. 4: Je něco, co by se dalo v dalším období na SKUPINÁCH zlepšit? 

DOTAZNÍK: 

Tabulka 72: 3. krok/dotazník/odpovědi na 4. otázku (SKUPINY) 

Nejsem si zcela jist, zda je vůbec používat. 

Podnítit větší komunikaci ve skupinách. 

 

ROZHOVOR: 

Tabulka 73: 3. krok/rozhovor/odpovědi na 4. otázku (SKUPINY) 

Uvidíme, jestli se ještě budou hodit.  U03 

Zlepšovat asi nic moc nejde. Jde jen o to, jestli se do diskuse někdo zapojí. U05 

Nenapadá mě. U08 

Myslím, že diskuse ve SKUPINÁCH není potřebná. U10 

Nemám žádné návrhy. U16 

Použila bych výzvy k diskusi v tématech, která se týkají většího množství 
diskutujících. 

U20 

Nemyslím si, že by bylo zapotřebí něco zlepšovat, jen je použít tam, kde se 
to hodí. 

U22 

Je to spíš otázka volby způsobu jejich použití. Použila bych je na obecnější 
témata. 

U24 

Nemám návrh. U26 

Nemusely by se využívat. Jejich přínos není nijak zásadní.  U35 

 

11.6.3.1 Výsledky k používání aplikace SKUPINY 

Z výsledků této části akčního výzkumu přesvědčivě vyplývá, že aplikace 

SKUPINY nenašla své uplatnění. Učitelé se do elektronických diskusí prakticky 

vůbec nezapojili – negativní stanovisko zaujalo 33 respondentů. Diskusní témata 
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k vzdělávacímu obsahu ŠVP zůstala téměř prázdná. Ze zjištěných reakcí vyplývá, 

že pro tuto část tvorby ŠVP byla zdaleka nejpřínosnější osobní setkání – diskuse 

vedené uvnitř předmětových komisí a hlavně dvoudenní soustředění. Z vyjádření 

respondentů v rozhovorech lze vyvozovat, že jedním z důvodů nevyužití 

elektronických diskusí byly málo početné diskusní skupiny. Témata v diskusích se 

vztahovala k jednotlivým studijním zaměřením a týkala se většinou jen malého 

počtu učitelů (2 – 5 učitelů). Ani početně silnější skupiny67 však nezaznamenaly 

větší aktivitu v diskusích.  

11.6.4 Výsledky pro práci s aplikací GMAIL 

Otázka č. 1: Byl pro vás e-mail užitečným pomocníkem při tvorbě 

vzdělávacího obsahu? 

DOTAZNÍK: 

Tabulka 74: 3. krok/dotazník/odpovědi na 1. otázku (GMAIL) 

 
FREKVENCE 

VOLEB 
KOEFICIENT PRŮMĚR 

ROZHODNĚ ANO 13 5  

SPÍŠE ANO 18 4 4,1 

NEDOVEDU POSOUDIT 0 3  

SPÍŠE NE 5 2  

ROZHODNĚ NE 0 1  

 

Graf 24: 3. krok/dotazník/odpovědi na 1. otázku (GMAIL) 
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ROZHOVOR: 

Tabulka 75: 3. krok/rozhovor/odpovědi na 1. otázku (GMAIL) 

Ne, nic se nezměnilo ani při tvorbě vzdělávacího obsahu, nemá pro mě 
zásadní důležitost. 

U03 

E-mail používám průběžně neustále, takže je pro mě důležitý a užitečný. U05 

Je pravda, že pomocí e-mailu jsem komunikovala s kolegy z jiných škol, 
takže ano. 

U08 

Ano, spíš pro průběžné sledování dění – oceňuji e-mailové upozorňování 
na změny, připomínání apod. 

U10 

Užitečný pomocník asi ano, ale ne zásadní. Spíš jako doplnění k ostatním 
způsobům komunikace a výměny názorů. 

U16 

Pro průběžnou informovanost je e-mail určitě užitečný. U20 

Komunikovala jsem pomocí e-mailu s kolegy i vedením – domlouvali jsme 
se na dalších krocích, setkáních apod. 

U22 

Pro mě zůstává důležitý. Používám ho hodně a v tvorbě ročníkových 
výstupů jsem se radila s kolegy z oboru z jiných škol. 

U24 

Hodně ho používám, takže ano. Je důležitý. U26 

Je to pro mě zásadní způsob komunikace. U35 

 

Otázka č. 2: Napište, čím pro vás byla (nebo nebyla) GMAILOVÁ komunikace 

při tvorbě vzdělávacího obsahu přínosná. 

DOTAZNÍK: 

Tabulka 76: 3. krok/dotazník/odpovědi na 2. otázku (GMAIL) 

Možnost okamžité informovanosti v běžně používaném prostředí. 

Časová úspora. 

Možnost alternativní konfrontace názorů s kolegy. 

 

ROZHOVOR: 

Tabulka 77: 3. krok/rozhovor/odpovědi na 2. otázku (GMAIL) 

E-mail používám, ale při tvorbě vzdělávacího obsahu jsem ho 
nepotřebovala. 

U03 

Je to pro mě rychlý a tradiční způsob komunikace, dobře se mi s ním 
pracuje. 

U05 

Hlavně pro získávání informací zvenku – z jiných škol. U08 

Přínosná byla hlavně zasíláním upomínek na schůzky.  U10 

Částečně pomáhala vzniku vzdělávacího obsahu tím, že jsme mohli být 
s kolegyněmi v kontaktu i mimo pracovní dobu – třeba o víkendech a ve 
dnech volna. 

U16 

Konkrétně v tvorbě vzdělávacího obsahu asi ne, spíš obecně – pro 
průběžné získávání informací, zasílání upozornění na termíny schůzek.  

U20 
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(tabulka 77 – pokračování) 

Měla jsem díky e-mailu k dispozici potřebné informace. Bez nich by se 
vzdělávací obsah tvořil těžko.  

U22 

Posílali jsme si materiály s učiteli z jiných škol. To bylo pro mě dost 
zásadní. 

U24 

Svolávala jsem kolegy z předmětové komise k průběžným schůzkám, 
posílali jsme si podpůrné materiály, odkazy na inspirativní materiály apod. 

U26 

Komunikovala jsem pomocí e-mailu s kolegy, organizovala schůzky 
předmětové komise, rozesílala podklady. 

U35 

 

11.6.4.1 Zjištění k používání aplikace GMAIL 

E-mailová korespondence si drží v procesu tvorby ŠVP své důležité 

postavení. Většině učitelů (31) e-mail pomohl při vlastní tvorbě vzdělávacího 

obsahu ŠVP.  Z odpovědí vyplývá, že e-mail nabízí zaběhnutý a tradiční způsob 

výměny informací a jako takový má svou stabilní oblíbenost. Při tvorbě 

vzdělávacího obsahu učitelé e-mail využívali jak pro komunikaci mezi sebou 

a vedením, tedy uvnitř školy, tak pro komunikaci s vnějším prostředím (okolními 

školami, vzdálenými kolegy). Pro část učitelů se také jevilo jako přínosné 

průběžné e-mailové upozorňování zasílané z aplikace KALENDÁŘ. 

11.7 Stanovení dalšího postupu 

Pro čtvrtý, tj. závěrečný krok akčního výzkumu jsme opět využili průběžně 

získávaných poznatků a provedli potřebné úpravy ve způsobu využití aplikací 

Google Apps. Tyto případné úpravy a změny jsme popsali v níže uvedených 

kapitolách věnovaných přípravě a nastavení jednotlivých aplikací. 
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12 Čtvrtý krok akčního výzkumu 

Cílem čtvrtého kroku akčního výzkumu bylo dokončit materiál ŠVP 

zpracováním společných kapitol a provedením celkového zhodnocení tvorby ŠVP 

s využitím aplikací Google Apps. Společnými kapitolami ŠVP jsou 

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY, ZAMĚŘENÍ ŠKOLY A JEJÍ VIZE, VZDĚLÁVÁNÍ 

ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI, HODNOCENÍ ŽÁKŮ A VLASTNÍ 

HODNOCENÍ ŠKOLY. 

12.1 Nastavení aplikace KALENDÁŘ 

Do aplikace KALENDÁŘ byly doplněny průběžně plánované termíny schůzek 

předmětových komisí a řízených setkání.68 Ke všem termínům byly odeslány 

pozvánky, aby učitelé mohli podle svých individuálních potřeb pracovat s možností 

přenesení termínů do svých osobních kalendářů a nastavením případných 

připomenutí. 

12.2 Nastavení aplikace DOKUMENTY 

Pro vznik společných kapitol jsme opět připravili šablony v tabulkových 

sešitech, aby byl zajištěn jednotný formát dokumentu. V reakci na připomínky ke 

grafické úpravě byly provedeny změny ve formátování obsahu, aby výsledná 

podoba textu v tabulkách byla čitelná a srozumitelná. Zaměřili jsme se na 

barevné odlišení buněk s názvy kapitol, výšku a šířku řádků, zvýraznění písma, 

správné použití typografie atd. 

Učitele jsme informovali o způsobech zálohování dat dokumentů 

a možnostech  návratu provedených změn. Tímto opatřením jsme reagovali na 

obavu učitelů ze ztráty již vykonané práce v DOKUMENTECH. 

  

                                            
68

 Setkání se školiteli z pilotních škol v rámci metodické podpory pedagogů základních uměleckých 
škol v oblasti řízení zavádění školních vzdělávacích programů nazvané „Podpora ZUŠ“ a 
organizované NIDV. 
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Obrázek 16: Ukázka zpracování společné kapitoly Charakteristika školy 

V nastavení sdílení dokumentů jsme zachovali možnost nahlížení pro všechny 

učitele a právo úprav pouze pro vedoucí předmětových komisí. 

12.3 Nastavení aplikace SKUPINY 

V aplikaci skupiny jsme založili novou diskusní skupinu SPOLEČNÉ 

KAPITOLY ŠVP a přizvali do ní všechny učitele. Diskusní témata ve skupině jsme 

pojmenovali názvy jednotlivých společných kapitol. Vycházeli jsme z toho, že 

formulaci obsahu těchto kapitol musí předcházet široká diskuse napříč celým 

pedagogickým sborem. Výsledek diskusí se měl stát podkladem pro formulaci 

obsahu společných kapitol.   

12.4 Nastavení aplikace GMAIL 

V aplikaci GMAIL nebyla pro čtvrtý krok akčního výzkumu provedena 

žádná korekce nastavení ani způsobu využití.  

12.5 Konstrukce dotazníků, příprava rozhovorů a pozorování 

Vzhledem k tomu, že aplikace KALENDÁŘ, DOKUMENTY A GMAIL 

poskytovaly v dosavadním průběhu akčního výzkumu stabilní a velmi podobné 

výsledky, rozhodli jsme se upustit od zjišťování jejich přínosu pro tvorbu 

společných kapitol ŠVP. Ve čtvrtém kroku akčního výzkumu jsme se zaměřili 



106 

především na celkové zhodnocení využití všech aplikací pro celý proces 

tvorby ŠVP. Výjimku tvořila aplikace SKUPINY, ve které jsme s ohledem na 

charakter nových témat očekávali možný vznik diskuse. Kromě celkového 

zhodnocení přínosu aplikace jsme se proto věnovali i jejímu využití pro tvorbu 

společných kapitol. 

Sběr dat jsme provedli bezprostředně po termínu splnění posledního cíle 

tvorby ŠVP – tvorby společných kapitol. 

Pro získání potřebných dat jsme opět využili metodu dotazníku se 

škálovanými a otevřenými otázkami. Doplňkovým zdrojem dat byl i tentokrát 

strukturovaný rozhovor s otevřenými otázkami. 

12.6 Výsledky čtvrtého kroku akčního výzkumu 

Dotazník pro ověření cílů čtvrtého kroku akčního výzkumu jsme elektronicky 

odeslali 39 učitelům. Před zpracováním získaných byla provedena 

kontrola korektnosti vyplnění a pro účely rozboru výsledků jsme použili 37 

responsí. Dva dotazníky nebyly vyplněny. Dotazník je přílohou této práce 

(PŘÍLOHA VII). 

Při strukturovaném rozhovoru jsme vybraným učitelům pokládali stejné 

otázky jako v dotazníku, ovšem s požadavkem otevřených odpovědí. Odpovědi 

jsme zaznamenali do záznamového archu (PŘÍLOHA VIII). Rozhovor byl 

proveden s 10 respondenty vybranými způsobem, který jsme popsali v kapitole 8. 

12.6.1 Výsledky pro práci s aplikací SKUPINY 

Otázka č. 1: Využili jste diskuse v aplikaci SKUPINY při tvorbě společných 

kapitol? 

DOTAZNÍK: 

Tabulka 78: 4. krok/dotazník/odpovědi na 1. otázku (SKUPINY) 

 
FREKVENCE 

VOLEB 
KOEFICIENT PRŮMĚR 

ROZHODNĚ ANO 10 5  

SPÍŠE ANO 22 4 4,0 

NEDOVEDU POSOUDIT 0 3  

SPÍŠE NE 4 2  

ROZHODNĚ NE 1 1  
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Graf 25: 4. krok/dotazník/odpovědi na 1. otázku (SKUPINY) 

 

ROZHOVOR: 

Tabulka 79: 4. krok/rozhovor/odpovědi na 1. otázku (SKUPINY) 

Ano, do témat jsem nahlížela. Bylo o čem přemýšlet a diskuse mi přišla 
zajímavá. 

U03 

Tím, že se společná témata týkala všech, vzbudilo to zájem kolegů, kteří 
se zapojili. Až mě to překvapilo. Nejbouřlivější diskuse proběhla 
k motivačnímu názvu ŠVP. 

U05 

Sledovala jsem reakce. Hodně mě zaujalo téma motivačního názvu pro 
ŠVP. 

U08 

Diskuse jsem se nezúčastnil, ale několikrát jsem do diskusních vláken 
nahlédl. 

U10 

Ano, bylo o čem diskutovat. U16 

Ano, docela mě to zaujalo. Bylo zajímavé sledovat, jak kolegové reagují. 
Pobavila mě diskuse k motivačnímu názvu ŠVP. 

U20 

Ano, reakce jsem sledovala. Obsah společných kapitol mi přijde důležitý. U22 

Aktivně jsem do diskuse nevstoupila, ale občas jsem si příspěvky kolegů 
přečetla. 

U24 

Ano, bylo dobře vidět, kdo a jak se zapojuje. U26 

Elektronická diskuse pomohla, ale stejně bylo zapotřebí texty dopracovat 
podle připomínek v živé diskusi. 

U35 

 

12.6.1.1 Výsledky pro práci s aplikací SKUPINY 

Ze zjištěných výsledků vyplývá, že učitelé využili možnosti vyjádřit se 

v elektronické diskusi k obsahu společných kapitol. Pozitivní ohlasy poskytlo 

celkem 32 učitelů. Odpovědi v rozhovoru naznačují, že hlavním důvodem zájmu 

o elektronickou diskusi byla povaha zpracovávaných témat – obsah se dotýkal 
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celého učitelského sboru. Atraktivní diskuse vznikla na téma MOTIVAČNÍHO 

NÁZVU pro ŠVP, kde jsme zaznamenali celkem 40 příspěvků (viz obrázek 17). 

 

Obrázek 17: Diskuse k motivačnímu názvu ŠVP 

Materiál obsažený v diskusních vláknech použili vedoucí předmětových komisí 

při formulaci obsahu společných kapitol v aplikaci DOKUMENTY.  

12.7 Výsledky pro celkové hodnocení aplikací 

Otázka č. 1: Byli jste spokojeni se zvoleným způsobem společné práce na 

ŠVP s využitím elektronických aplikací Google Apps? 

DOTAZNÍK: 

Tabulka 80: 4. krok/dotazník/odpovědi na 1. otázku (celkové hodnocení) 

 
FREKVENCE 

VOLEB 
KOEFICIENT PRŮMĚR 

ROZHODNĚ ANO 10 5  

SPÍŠE ANO 21 4 4,0 

NEDOVEDU POSOUDIT 2 3  

SPÍŠE NE 4 2  
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(tabulka 80 – pokračování) 

ROZHODNĚ NE 0 1  

 

Graf 26: 4. krok/dotazník/odpovědi na 1. otázku (celkové hodnocení) 

 

ROZHOVOR: 

Tabulka 81: 4. krok/rozhovor/odpovědi na 1. otázku (celkové hodnocení) 

Měla jsem ze začátku strach, ale když jsem zjistila, že to není nic 
náročného, zalíbilo se mi to. 

U03 

Určitě ano, měl jsem dobrý pocit. U05 

Ano, byla jsem spokojená. Hodně mi to usnadnilo práci a výsledek je 
výborný. 

U08 

Asi ano, celkově vzato to přineslo užitek. U10 

Nejdříve jsem se bála, že to bude zbytečně složité, ale ukázalo se, že je 
to přesně naopak. 

U16 

Jsem docela ráda, že jsem se naučila něco nového.  U20 

Ano, šlo to rychle a poměrně snadno. U22 

Ne všechno bylo ideální, ale když bych měla hodnotit celek, jsem ráda, že 
jsme tím prošli. 

U24 

Ano, přineslo to nové zkušenosti a výsledek přináší chválu a uznání. 
Osobně jsem spokojená 

U26 

Nevadilo mi to, ale ze začátku jsem byla skeptická. U35 
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Otázka č. 2: Myslíte si, že nám práce na ŠVP s pomocí elektronických 

aplikací ušetřila čas? 

DOTAZNÍK: 

Tabulka 82: 4. krok/dotazník/odpovědi na 2. otázku (celkové hodnocení) 

 
FREKVENCE 

VOLEB 
KOEFICIENT PRŮMĚR 

ROZHODNĚ ANO 14 5  

SPÍŠE ANO 16 4 4,1 

NEDOVEDU POSOUDIT 5 3  

SPÍŠE NE 2 2  

ROZHODNĚ NE 0 1  

 

Graf 27: 4. krok/dotazník/odpovědi na 2. otázku (celkové hodnocení) 

 

ROZHOVOR: 

Tabulka 83: 4. krok/rozhovor/odpovědi na 2. otázku (celkové hodnocení) 

Všechno šlo rychle, víceméně podle plánu, takže ano. U03 

Myslím, že ano, zvládli jsme napsat ŠVP za půl roku. Nevím, jak dlouho 
by to trvalo jinak. 

U05 

Myslím si, že časovou úsporu to určitě přineslo. U08 

Nevím, jestli jsme uspořili čas, ale určitě se práce zjednodušila. U10 

Nedokážu to úplně odhadnout, ale asi ano. U16 

Myslím, že to šlo obdivuhodně rychle. U20 

Šlo to rychle, nevěřila jsem tomu, že v únoru budeme hotovi. U22 

Nejsem si úplně jistá, jestli by to šlo jinak rychleji nebo pomaleji. Nemám 
srovnání. 

U24 

Ano, určitě to šlo snadno a rychle. U26 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

ROZHODNĚ
ANO

SPÍŠE ANO NEDOVEDU
POSOUDIT

SPÍŠE NE ROZHODNĚ NE



111 

(tabulka 83 – pokračování) 

Čas jsme nejspíš ušetřili. Práci se podařilo dobře zorganizovat a hlavně 
dodržet většinu termínů. 

U35 

 

Otázka č. 3: Preferovali byste příště pro podobný projekt ve škole úplně jinou 

metodu společné práce? 

DOTAZNÍK: 

Tabulka 84: 4. krok/dotazník/odpovědi na 3. otázku (celkové hodnocení) 

 
FREKVENCE 

VOLEB 
KOEFICIENT PRŮMĚR 

ROZHODNĚ ANO 0 5  

SPÍŠE ANO 1 4  

NEDOVEDU POSOUDIT 8 3  

SPÍŠE NE 26 2 2,2 

ROZHODNĚ NE 2 1  

 

Graf 28: 4. krok/dotazník/odpovědi na 3. otázku (celkové hodnocení) 

 

ROZHOVOR: 

Tabulka 85: 4. krok/rozhovor/odpovědi na 3. otázku (celkové hodnocení) 

Nevím, to asi záleží na konkrétním projektu, ale jsem ráda, že jsem se 
aplikace naučila využívat. 

U03 

Záleží na tom, o jaký projekt by se jednalo.  U05 

Je to dobrá zkušenost, jsem ráda, že jsem se s aplikacemi naučila 
pracovat a budu je využívat i ve své vlastní práci.  

U08 
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(tabulka 85 – pokračování) 

Určitě by záleželo na typu projektu, ale obecně se pro organizačně 
náročné úkoly aplikace Google Apps vyplatí použít. 

U10 

Asi bych ocenila víc „lidského“ kontaktu. Elektronické aplikace jsou určitě 
užitečné, ale ve škole by měli lidé hlavně živě komunikovat. 

U16 

Považuji tento způsob společné práce za užitečný. Byla to dobrá 
zkušenost. 

U20 

Nevím, záleží na tom, o co by se jednalo. U22 

Nedokážu přesně říci, ale pro vznik ŠVP tento postup oceňuji. U24 

Nevím, záleží na tom, jak by byl takový projekt náročný. To, s čím jsme 
pracovali, mi přišlo velice užitečné. 

U26 

Snažila bych se asi využít zkušeností, které díky tvorbě ŠVP máme. U35 

 

Otázka č. 4: Souhlasíte, aby celý ŠVP zůstal trvale v aplikaci DOKUMENTY 

jako "živý materiál" dostupný k následným průběžným úpravám? 

DOTAZNÍK: 

Tabulka 86: 4. krok/dotazník/odpovědi na 4. otázku (celkové hodnocení) 

 
FREKVENCE 

VOLEB 
KOEFICIENT PRŮMĚR 

ROZHODNĚ ANO 28 5 4,7 

SPÍŠE ANO 8 4  

NEDOVEDU POSOUDIT 1 3  

SPÍŠE NE 0 2  

ROZHODNĚ NE 0 1  

 

Graf 29: 4. krok/dotazník/odpovědi na 4. otázku (celkové hodnocení) 
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ROZHOVOR: 

Tabulka 87: 4. krok/rozhovor/odpovědi na 4. otázku (celkové hodnocení) 

Určitě ano, líbí se mi to. U03 

To je asi největší přednost, můžeme na něm průběžně pracovat po celý 
rok. 

U05 

Ano, to považuji za velice výhodné. U08 

Každopádně, je to dobrý nápad. U10 

Ano, líbí se mi to. U16 

Souhlasím, skvěle se to nabízí. U20 

Nemám žádné výhrady – je to určitě šikovné.  U22 

Asi ano, jestli bude dokument v této podobě vyhovovat případným 
kontrolám, proč ne. 

U24 

Ano, souhlasím, naprosto mi to vyhovuje. U26 

Souhlasím, je to dobrý nápad. U35 

 

Otázka č. 5: Ohodnoťte přínos jednotlivých aplikací pro celou tvorbu ŠVP. 

DOTAZNÍK: 

Tabulka 88: 4. krok/dotazník/odpovědi na 5. otázku (celkové hodnocení) 

HODNOCENÍ* 1 2 3 4 5 PRŮMĚR 

KALENDÁŘ 10 14 6 4 3 2,4 

DOKUMENTY 28 4 4 1 0 1,4 

SKUPINY 8 11 10 7 1 2,5 

GMAIL 11 19 5 2 0 1,9 
*1 – největší přínos, 5 – nejmenší přínos 

ROZHOVOR: 

Tabulka 89: 4. krok/rozhovor/odpovědi na 5. otázku (celkové hodnocení) 

Nejdůležitější byly jednoznačně DOKUMENTY. U03 

Používal jsem především DOKUMENTY a GMAIL. Ostatní o něco méně, 
ale byly také důležité. 

U05 

Nejpřínosnější byly určitě DOKUMENTY. U08 

Na prvním místě jsou určitě DOKUMENTY, potom GMAIL, KALENDÁŘ 
a nakonec SKUPINY. 

U10 

Každá z aplikací měla svůj přínos, ale za nejdůležitější považuji 
DOKUMENTY. 

U16 

Nejvíc jsem pracovala S DOKUMENTY, ale svůj přínos měly i ostatní 
aplikace. Myslím, že se všechno vzájemně dobře doplňovalo. 

U20 

Líbila se mi práce v DOKUMENTECH a díky výsledku považuji tuto 
aplikaci za nejpřínosnější. 

U22 

Všechny aplikace se uplatnily. Nejvíce určitě DOKUMENTY. Nejméně 
SKUPINY. 

U24 
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(tabulka 90 – pokračování) 

Byla jsem spokojená se všemi, každá aplikace byla důležitá v něčem 
jiném. 

U26 

Na prvním místě pro mě byly DOKUMENTY, pak GMAIL, SKUPINY a 
nakonec KALENDÁŘ 

U35 

 

Otázka č. 6: Jaké byly největší výhody (nevýhody) práce s aplikacemi Google 

Apps při tvorbě ŠVP? 

DOTAZNÍK: 

Tabulka 90: 4. krok/dotazník/odpovědi na 6. otázku (celkové hodnocení) 

Tvorba ŠVP byla díky Google Apps dobře zorganizovaná a naplánovaná. 
Snadno se komunikovalo.  

Velkou výhodou bylo, že jsme pracovali na jednom společném dokumentu. 

Za velkou nevýhodu považuji, že kvůli snaze vyřizovat vše elektronicky scházel 
při tvorbě ŠVP osobní kontakt.  

Práce na ŠVP mě přinutila se více zabývat prací na počítači. Hodně jsem se 
naučila. 

Líbilo se mi, že mohu na ŠVP pracovat kdykoliv – večer, o víkendu, z domova. 
To je pro mě velká výhoda. 

Podařilo se vytvořit přehledný, dostupný a snadno upravitelný materiál.  

 

ROZHOVOR: 

Tabulka 91: 4. krok/rozhovor/odpovědi na 6. otázku (celkové hodnocení) 

Asi to, že jsem se naučila něco nového. Sama bych se k tomu nikdy 
nepřinutila. 

U03 

Přišlo mi, že zvolený způsob práce byl celkově výhodný. Přinesl minimum 
časové zátěže a výsledek předčil očekávání. 

U05 

Žádné nevýhody zatím nevidím, myslím, že všechno probíhalo velice 
hladce. 

U08 

Za výhodnou považuji rychlou a flexibilní komunikaci – pružnou výměnu 
názorů, informací a materiálů. Podle mě všechno šlo nečekaně hladce.    

U10 

Pro mě byla nevýhoda v tom, že jsem se obtížně vypořádávala 
s obsluhou dokumentů. Dalo mi to dost práce, než jsem se to trochu 
naučila. 

U16 

Velká výhoda je, že vznikl přehledný a strukturovaný dokument s ŠVP. 
Na řízených setkáních byli kolegové z jiných škol velice překvapení. 

U20 

Čekala jsem, že nám tvorba ŠVP přinese daleko víc práce. Myslím, že 
hlavní výhoda je v úspoře času. 

U22 

Hlavní výhodou bylo, že se všechno podařilo naplánovat a uskutečnit tak, 
že je materiál hotov. 

U24 

Myslím, že díky Google Apps máme originálním způsobem pojaté ŠVP, 
a to se mi líbí. 

U26 



115 

(tabulka 92 – pokračování) 

Zbytečná byla občas snaha diskutovat ve SKUPINÁCH, když nebylo 
o čem. 

U35 

 

12.7.1 Zjištění pro celkové hodnocení aplikací 

Ve čtvrtém kroku akčního výzkumu učitelé vyjádřili svou spokojenost se 

zvoleným způsobem společné práce na ŠVP. Pozitivní postoj k práci v aplikacích 

Google Apps zaujalo 33 respondentů. Přes počáteční obavy, vyplývající 

z nezkušenosti v práci s elektronickými aplikacemi, učitelé ocenili tvorbu ŠVP 

jako příležitost naučit se novým pracovním postupům a většina z nich (28) 

vyjádřila ochotu používat Google Apps i v dalších náročnějších školních 

projektech. Časovou úsporu tvorby ŠVP připouští 30 učitelů. Téměř plnou podporu 

učitelů (36) má ponechání dokončeného materiálu v online podobě tak, aby bylo 

možné provádět následné úpravy. K popisovaným výhodám podle dostupných 

zjištění patří možnost společné práce na jednom dokumentu z různých míst, 

snadná a rychlá komunikace, časová úspora, přehlednost výsledného dokumentu 

a dobrá organizace celého procesu tvorby ŠVP.  

V několika ojedinělých případech učitelé vyjádřili nespokojenost s tím, že 

práce v elektronických aplikacích částečně potlačila vzájemný osobní kontakt. 

Někteří učitelé se na začátku potýkali s problémy v ovládání aplikací. 

13 Zhodnocení praktické části 

V následující kapitole se budeme věnovat výsledkům projektu a popisu všech 

zkušeností získaných během tvorby ŠVP s využitím elektronických aplikací. 

13.1 Výsledky projektu 

Nyní popíšeme, jak se podařilo ověřit očekávané přínosy Google Apps pro 

tovrbu ŠVP:69 

1. Všechny použité aplikace našly své uplatnění. Uživatelé se nepotýkali 

s vážnými problémy v pochopení jejich ovládání. Většinou využili svých 

                                            
69

 Očekávané přínosy popsané v podkapitole 5.1. 
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dosavadních zkušeností, které jen rozšířili. Při zpracovávání zadaných 

úkolů byla jednou z nejvíce oceňovaných vlastností snadná dostupnost 

dokumentů, diskusí i samotných aplikací, možnost práce v reálném 

čase a nezávislost na konkrétním pracovním místě. 

2. Výsledný materiál s obsahem ŠVP získal díky použití tabulkového 

procesoru přehlednou, dobře čitelnou a strukturovanou podobu. Ukázka 

zpracování je přílohou této práce (PŘÍLOHA IX). Učitelé uvítali možnost 

trvalé dostupnosti dokumentu k provádění průběžných změn. 

3. Výměna informací a názorů během tvorby ŠVP probíhala pomocí aplikací 

KALENDÁŘ, SKUPINY a GMAIL. Elektronicky vedené diskuse v aplikaci 

SKUPINY byly závislé na povaze a zaměření diskutovaných témat. 

K tomu, aby diskuse ve SKUPINÁCH vznikla a měla smysl, bylo nutné, aby 

se téma týkalo většího počtu diskutujících. Kromě toho se ukázalo jako 

užitečné obsah diskuse v jejím průběhu pravidelně shrnovat, aby 

nedocházelo jen k hromadění samostatných názorů a myšlenek. 

GMAIL a s jeho pomocí vedená e-mailová komunikace potvrdila stabilní 

význam e-mailových zpráv jako tradičního distributora potřebných 

informací a materiálů. Důležitou roli hrál GMAIL rovněž v zasílání 

upozornění (např. na termíny v aplikaci KALENDÁŘ). 

Aplikace KALENDÁŘ našla plnohodnotné využití asi u jedné poloviny 

uživatelů. Byla využívána jen jako jeden z možných zdrojů informací 

o časovém plánu tvorby a termínech plnění jednotlivých úkolů.  

4. Výsledky spolupráce v online prostředí v reálném čase do jisté míry 

naznačily možnost omezit potřebu uskutečnění většího množství 

kolektivních setkání. V žádném případě však nelze konstatovat, že by 

práce v elektronických aplikacích zcela nahradila potřebu fyzického 

setkávání učitelů. Ukázalo se, že kromě využití elektronických cest 

komunikace měly nezanedbatelný význam osobní setkání, porady 

v předmětových komisích a pracovní soustředění. Bylo zapotřebí citlivě 

hledat vyvážený kompromis mezi využíváním fyzických a elektronických 

forem komunikace. 

5. Úspora finančních nákladů byla zřejmá. V průběhu procesu tvorby ŠVP 

nebylo zapotřebí tisknout či jinak kancelářsky zpracovávat téměř 

žádné materiály. 
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6. Nezvratným důkazem časové úspory v realizaci projektu je fakt, že se 

materiál ŠVP podařilo kompletně dokončit v relativně krátké době pěti 

měsíců. 

Kromě očekávaných přínosů jsme na začátku projektu popsali i možná hrozící 

rizika a obtíže. Stručně se tedy vrátíme i k těmto potenciálním hrozbám:70 

1. Učitelé přijali záměr využít webové aplikace bez vážných výhrad, nenašel 

se nikdo, kdo by trval na některé z tradičních forem společné práce. 

2. Počáteční obavy z nezvládnutí očekávaných nároků na práci v Google 

Apps u některých učitelů se brzy po zahájení vlastní práce vytratily. 

V závěru projektu se učitelé cítili obohaceni o novou zkušenost a nový 

způsob práce přijali jako inspiraci pro vlastní praxi či podobnou 

příležitost realizovanou v budoucnosti. 

3. Do plánovaného harmonogramu nebylo zapotřebí zasahovat. Doba 

vymezená tvorbě ŠVP s využitím Google Apps se ukázala jako 

dostatečná a nenastala žádná situace, která by plnění naplánovaných cílů 

ohrozila. 

4. Obavy z negativního přístupu kolegů se nepotvrdily. Několik případů 

neochoty ke spolupráci jsme sice identifikovali, byly však ojedinělé 

a nedošlo k jejich šíření mezi ostatní členy pedagogického sboru. 

V průběhu projektu se prokázalo, že učitelé přijali možnosti alternativního 

zpracování ŠVP s pomocí aplikací Google Apps a na zadaných úkolech aktivně 

spolupracovali. 

Na úspěšné dosažení cílů projektu měly nesporný vliv zejména následující 

skutečnosti: 

 Proces tvorby ŠVP s využitím Google Apps byl s dostatečným časovým 

předstihem podrobně připraven a naplánován. 

 Systematicky vedenou diskusí s učiteli se podařilo zajistit podporu záměru 

ještě před jeho zahájením. 

 Učitelé měli dílčí zkušenosti s prací v aplikacích Google Apps již z dřívější 

doby. 

 Škola je na solidní úrovni vybavena výpočetní technikou a učitelé jsou 
dlouhodobě vedeni k jejímu používání.  

                                            
70

 Možná rizika a obtíže jsou popsány v podkapitole 5.1. 
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14 ZÁVĚR 

V závěru stručně shrneme, k jakým poznatkům, dílčím závěrům a praktickým 

zkušenostem jsme chtěli v jednotlivých částech diplomové práce dospět. Zároveň 

zhodnotíme, nakolik se nám podařilo dosáhnout stanovených cílů. Na základě 

tohoto shrnutí a zhodnocení pak posoudíme potenciální přínos naší práce pro 

řízení školy. 

Po dobu pěti měsíců jsme sledovali reakce učitelů při práci s webovými 

aplikacemi Google Apps na společném projektu tvorby ŠVP. Celkem ve čtyřech 

krocích akčního výzkumu jsme ověřovali schopnost učitelů využít potenciál 

nabízený jednotlivými aplikacemi tak, aby bylo možné ohodnotit celkový možný 

přínos Google Apps pro společnou práci na ŠVP.  

Cílem diplomové práce bylo popisovat a hodnotit prováděné kroky tvorby ŠVP 

na vlastní škole s využitím technologie Google Apps, navrhovat následující kroky 

tohoto procesu a po vyhodnocení provedených kroků ověřit vhodnost této 

technologie pro tvorbu ŠVP. 

Abychom uvedeného cíle dosáhli, v teoretické části diplomové práce jsme: 

 popsali technologii Google Apps s využitím poznatků o její historii a vývoji 

až do současnosti. Věnovali jsme se základním technologickým principům 

nabízeného portfolia služeb, jejichž vlastností jsme pro účely práce na ŠVP 

chtěli využít. Představili jsme současné možnosti využití Google Apps 

a uvedli dosud známé výhody a nevýhody spojené s jejich používáním. 

 Podrobně jsme objasnili základní principy současné kurikulární reformy 

počátečního vzdělávání v ČR a zaměřili jsme na obsah a charakteristiku 

ŠVP pro ZUV. 

 Popsali jsme hlavní činnosti nezbytné pro úspěšnou tvorbu ŠVP a zmínili 

jsme se o tradičních způsobech jeho zpracování. Objasnili jsme základní 

principy Cloud Computingu, jehož výhody jsme ověřovali během tvorby 

ŠVP prostřednictvím Google Apps. Abychom později obhájili tvrzení, že 

balík webových aplikací Google Apps je vhodnou alternativou k tradičním 

nástrojům řízení projektů ve školském prostředí, stanovili jsme očekávané 

přínosy a rizika v jeho využití. 
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 Podrobně jsme charakterizovali akční výzkum, který jsme zvolili jako 

metodologický nástroj k dosažení cílů praktické části práce a naplánovali 

jeho jednotlivé kroky. 

V praktické části diplomové práce jsme pak: 

 navrhli využití a nastavení jednotlivých nástrojů Google Apps v procesu 

tvorby ŠVP. 

 Na základě teoretických poznatků o akčním výzkumu jsme prováděli jeho 

jednotlivé kroky a zjišťovali reakce učitelů na práci se zvolenými nástroji 

Google Apps. 

 Vyhodnocení každého z uskutečněných kroků přineslo podněty, na základě 

kterých jsme postupně prováděli změny jak v nastavení aplikací, tak 

v jejich způsobu využití při tvorbě dalších částí ŠVP. Konkrétní získané 

zkušenosti jsme vždy popsali v závěru každého z provedených kroků 

akčního výzkumu. 

 Na základě rozboru výsledků jsme ověřili očekávané přínosy Google Apps 

pro tvorbu ŠVP a popsali získané zkušenosti. Konstatovali jsme, že 

technologie webových aplikací Google Apps díky svým vlastnostem 

představuje vhodnou alternativu k tradičním způsobům zpracovávání 

projektů ve školském prostředí. 

Vzhledem k úspěšnému provedení všech naplánovaných kroků akčního 

výzkumu považujeme cíl diplomové práce za dosažený.  

Potenciální přínos diplomové práce vidíme zejména v tom, že: 

 ukazuje využitelnost perspektivní a dosud málo využívané inovativní 

technologie pro proces plnění náročných kolektivních úkolů v prostředí 

školy. 

 Diplomová práce popsala dobrý příklad z praxe. Může být inspirací 

k přehodnocení tradičních způsobů využívaných v řídících procesech školy 

a posloužit jako „manuál“ pro obdobné týmové projekty. Popsané 

zkušenosti mohou pomoci v překonání případných konkrétních obtíží 

v nastavení a využití webových aplikací. 

 Diplomová práce může být inspirací pro další kroky ve vývoji webových 

aplikací s ohledem na specifické prostředí školy.  
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Na základě získaných zkušeností budeme i nadále v ZUŠ Jablonec nad Nisou 

využívat neustále se rozšiřujícího portfolia služeb Google Apps. Tvorba ŠVP 

ukázala cestu, jak postupovat, aby využití aplikací mělo smysl a bylo účelné. 

Soustředíme se na to, abychom získané poznatky mohli uplatnit jak ve velkých 

týmových projektech, tak v běžném procesu řízení školy. Vždy ale budeme mít na 

paměti, aby využití Google Apps vytvářelo citlivý a vhodný doplněk sociálních 

interakcí a nedocházelo k jejich nežádoucímu odosobnění.   

Tvorba ŠVP s využitím aplikací Google Apps přinesla ZUŠ v Jablonci nad 

Nisou jedinečnou příležitost prověřit schopnost učitelského kolektivu 

spolupracovat na společném projektu s využitím moderní a doposud málo 

využívané technologie. Jsme přesvědčeni, že tvorba ŠVP s využitím Google Apps 

byla pro všechny zúčastněné dobrou příležitostí k vlastnímu profesnímu 

i osobnostnímu růstu. 

Na závěr si dovolujeme citovat vyjádření jednoho z učitelů MgA. Tomáše 

Pospíšila: 

„Měl jsem radost, když pan Jiří Stárek chválil přístup naší školy a naše 

zapojení do Google Apps, protože je to Tvoje dítě a vím, kolik úsilí Tě stálo získat 

nás jak pro ŠVP, tak pro práci v nových technologiích - všechny ty "ajťáky", jako 

jsem já. Je dobře, že naše ZUŠka může jít příkladem a nemusíme být těmi, co se 

vezou a že máš schopnost vidět dobré věci a nakonec pro ně získávat lidi.“ 
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