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Abstrakt
Bakalářská  práce  se  zabývá  systematickou  analýzou  uživatelského  rozhraní  počítačové 

simulace a seriózní hry Evropa 2045. Hlavním cílem autora bylo navrhnout úpravy tohoto 

rozhraní tak, aby došlo k rozšíření a zpřehlednění ovládání, a tudíž aby bylo usnadněno plné 

využití  možností,  které  Evropa 2045 nabízí.  Při  návrhu úprav  pojímá autor  Evropu 2045 

primárně  jako informační  systém,  a  vychází  z  evaluace,  kterou poskytli  uživatelé  tohoto 

systému v letech 2008 – 2012.
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Abstract
The presented work is concerned with systematical analysis of the user interface of computer 

simulation and serious game Europe 2045. The author then puts forward modifications of the 

current  user  interface,  which  aim to  enchance  the  user  experience,  and allow for  further 

utilization of the computer simulation. Europe 2045 is approached as an information system, 

and proposed modifications of its user interface are based on evaluation, which was provided 

by users of Europe 2045 during the years 2008 – 2012.
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Úvod

Počítačová  hra  jako  médium  postupně  „dospívá“.  Takové  hry,  jakými  byly  např.  tahová 

strategie  Civilisation či  zadumané RPG  Planescape:  Torment,  okouzlily tisíce  hráčů už v 

devadesátých letech svou propracovaností i určitým obsahovým přesahem. Ale teprve dnes se 

počítačové hry dostávají do povědomí většiny populace. Kromě poměrně předvídatelných a 

více  či  méně  spektakulárních  titulů,  produkovaných  zpravidla  velkými  studii,  přichází  i 

takové, které si kladou za cíl obohatit zkušenost svých uživatelů jiným způsobem.

Některé jsou oceňované zejména pro své výtvarné pojetí  či  jedinečnou atmosféru.  V této 

souvislosti zmiňme například hru Fez, která z okoukaného prostředí 2D plošinovek nápaditě, 

vizuálně  vděčně  a  zároveň  pouze  zdánlivě  proniká  do  světa  3D.  Studio  Amanita  Design 

českého výtvarníka Jakuba Dvorského také zaznamenalo velký úspěch v zahraničí i v České 

republice  zejména  se  hrou  Machinarium,  jejíž  prostředí  sestávalo  výhradně  z  ručně 

kreslených  a  detailně  propracovaných  scén,  a  nyní  přichází  s  novým  titulem  jménem 

Botanicula.

Další hry získávají uznání zejména díky inovativnímu přístupu k herním principům. Do této 

kategorie  můžeme  zařadit  například  Continuity,  experimentující  s tvorbou  bludišť  a 

proměnlivou návazností herní plochy, a  Crayon Physics, umožňující ovlivňovat objekty ve 

hře pomocí nových objektů, nakreslených přímo hráčem.

A konečně,  tituly z  žánru tzv.  serious games (které  budeme v následujícím textu nazývat 

seriózní hry),  směřují  k propojení komplexních herních mechanismů a výzev s výukovým 

obsahem. Jedná se o velmi mladý žánr, který už ovšem první úspěchy oslavil (Graesser a kol., 

2009).

Těchto rostoucích ambicí si začíná všímat i na herní trh jinak nezaměřený tisk. Novinář Pavel  

Turek konstatuje,  že  „počítačová hra (…) vstupuje  do nové éry a  hledá  neotřelé  – méně 

triviální – obsahy, které se jejím prostřednictvím dají vyjádřit“ (2012, s. 59).

Do posledně jmenované kategorie seriózních her spadá i Evropa 2045, vytvořená neziskovou 

organizací Generation Europe ve spolupráci s Ústavem informačních studií a knihovnictví FF 

UK a Matematicko-fyzikální  fakultou  UK,  v rámci  projektu  „Podpora  rozšíření  a  využití 

informačních technologií ve výuce společenských věd“.

 6



Evropa 2045 je používána v praxi  na některých školách v České republice od roku 2008 

(Generation Europe, 2008). Jejímu dokončení pochopitelně předcházelo uživatelské testování, 

a na základě této zpětné vazby došlo k úpravám (Slavík, 2010). Některé požadavky na funkce 

uživatelského rozhraní se ovšem mohou formovat pouze postupně, během práce s konkrétním 

informačním  systémem  v  praxi.  Jak  poznamenává  Shneiderman  v  oddílu  kapitoly  o 

možnostech  hodnocení  uživatelského  rozhraní,  nazvaném  Evaluation  during  active  use 

(Evaluace  v průběhu  běžného  užívání):  „Dokonalosti  dosáhnout  nelze,  ale  postupného 

zlepšování ano, a snaha o něj se vyplatí“ (s. 63).

Tato  bakalářská  práce  se  věnuje  analýze  stávajícího  uživatelského  rozhraní  Evropy 2045, 

pojmenování jeho nedostatků z hlediska principů HCI (human-computer interaction, česky 

interakce  člověk-počítač),  a  návrhu  konkrétních  změn  s  cílem odstranit  či  zmírnit  jejich 

negativní dopad na uživatelskou zkušenost.

Při identifikaci prvků, vhodných k úpravě, vycházíme ze tří zdrojů:

Prvním z nich  je  uživatelský průzkum,  uskutečněný 18.  01.  2012 -  17.  02.  2012 formou 

anonymního  dotazníku,  umístěného  v  elektronické  formě  na  stránkách  www.vyplnto.cz 

(Demčák, 2012), a týkající se zejména zkušeností uživatelů z řad středoškolských pedagogů s 

používáním tzv. učitelského rozhraní Evropy 2045.

Průzkum  realizoval  autor  této  bakalářské  práce.  Formulace  otázek  a  kvantitativní  část 

výsledků průzkumu je k dispozici v příloze A. Odkazy pro přístup k dotazníku byly rozeslány 

adresně  vybraným uživatelům,  kteří  jsou zaregistrováni  jako vyučující  v  databázi  Evropy 

2045, a kteří zároveň úspěšně odehráli alespoň jednu hru.

Dotazník obsahoval celkem 17 otázek, z nichž 12 se týkalo specificky uživatelského rozhraní 

pro učitele, a 5 mělo funkci doplňkovou. S žádostí o vyplnění dotazníku bylo osloveno 170 

pedagogů. Průzkumu se zúčastnilo 17 z nich, což vzhledem k původnímu počtu oslovených 

znamená desetiprocentní responzi.

Nutno poznamenat, že většina respondentů používala Evropu 2045 při výuce opakovaně, což 

vyplynulo z odpovědí na otázku číslo 14. Lze se tudíž domnívat, že znají její silné i slabé 

stránky důkladně, a jejich postřehy můžeme proto považovat za tím více relevantní.

Vyhodnocení kvantitativních otázek je v příloze A prezentováno ve formě komentovaných 

grafů,  zatímco  odpovědi  respondentů  na  kvalitativní  otázky  budou  zmiňovány  přímo  v 
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souvislosti s návrhy konkrétních řešení uživatelského rozhraní.

Druhým zdrojem jsou záznamy celkem šesti  řízených rozhovorů s pedagogy, shromážděné 

v letech 2008 - 2012. Dva nejaktuálnější záznamy, které se podařilo pořídit studentům ÚISK 

FF UK v rámci loňské realizace volitelného kurzu „Výukové simulace v praxi“ Mgr. Víta 

Šislera,  PhD.,  zahrnovaly  na  základě  dohody i  dotazy  ohledně  učitelského  uživatelského 

rozhraní, formulované autorem této bakalářské práce. Struktura rozhovorů je k dispozici v 

příloze B.

V neposlední  řadě  hraje  roli  také  vlastní  zkušenost  autora  této  bakalářské  práce  s danou 

výukovou počítačovou hrou jak v roli  hráče,  tak v roli  administrátorské (a tedy zkušenost 

s praktickým používáním všech běžně dostupných uživatelských rozhraní Evropy 2045).

V první  kapitole  stručně  nastíníme  problematiku  tzv.  seriózních  počítačových  her,  jejich 

současnou kategorizaci v dílech zejména zahraničních autorů,  a také otázky jejich vnímání ze 

strany  producentů  komerčních  počítačových  her  a  herního  trhu  jako  takového.  V závěru 

kapitoly  zhodnotíme  postavení  Evropy  2045  vzhledem  k této  situaci,  a  ohodnotíme  její 

základní prvky z hlediska jejich běžnosti či naopak výjimečnosti v rámci žánru.

Druhou  kapitolu  věnujeme  detailnímu  popisu  všech  tří  základních  částí  uživatelského 

rozhraní Evropy 2045. Jejich důkladná znalost je totiž pochopitelně základním předpokladem 

pro  správnou  interpretaci  informací,  získaných  od  respondentů  dotazníku  i  řízených 

rozhovorů, a pro následný návrh úprav.

Kapitola třetí obsahuje popis a prezentaci nalezených nedostatků, návrhy na jejich úpravy, a 

dále  návrhy  na  přidání  nových  funkčních  prvků  do  učitelského  a  v jednom  případě  i 

studentského uživatelského rozhraní. V textové části kapitoly hojně odkazujeme na konkrétní 

připomínky uživatelů. Grafická část je doplněna funkčními schématy návrhů a vysvětlivkami.

Závěr přináší shrnutí cílů bakalářské práce, a krátce hodnotí míru jejich naplnění. 

Dále následují dvě přílohy. Přílohu A tvoří dotazník, použitý pro průzkum názorů uživatelů na 

jednotlivé prvky tzv. učitelského uživatelského rozhraní, a výsledné grafy u kvantitativních 

otázek.

Příloha B obsahuje rámec strukturovaného rozhovoru, jehož prostřednictvím sbírali potřebná 

data kolegové v rámci výběrového semináře „Výukové simulace v praxi“. Na základě dohody 
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s Mgr. Vítem Šislerem, PhD. byly do tohoto rámce zahrnuty i otázky, týkající se učitelského 

uživatelského rozhraní, které formuloval autor této práce.

Citace z do češtiny nepřeložených cizojazyčných zdrojů jsou uváděny v překladu autora.
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1. Evropa 2045 jako seriózní hra

1.1 Žánr seriózních počítačových her

Začněme krátkou a výstižnou citací z článku „Therapeutic Applications of Online Gaming“:

“Nová  generace  seriózních  her  (serious  games),  se  snaží  používat  (přejímat  či  do  sebe 

zakomponovat) úspěšné prvky  komerčních počítačových her. Mezi tyto prvky patří zajímavé 

a  interaktivní  prostředí,  specifické  následky hráčových  rozhodnutí,  učení  se  od  ostatních 

hráčů, týmová spolupráce, a komplexní rozhodování. ” 

(Freddolino a Blaschke, 2008, s. 429).

Někteří tvůrci seriózních her si již troufají i na značně komplikovaná témata, jako jsou např.  

konflikty  na  Středním  východě.  Těm  se  věnuje  hra  Global  Conflicts:  PalestinePalestine, 

vzniklá v roce 2010. Tato hra sice neobsahuje prvky týmové spolupráce, ale staví hráče do 

situace,  kdy každé  jeho rozhodnutí  v  roli  novináře,  referujícího o probíhajícím izraelsko-

palestinském konfliktu, skutečně ovlivní další průběh hry.

CliniSpace společnosti Indusgeeks Solutions se naopak soustředí na nácvik rozhodování v 

běžném pracovním prostředí lékařů, a to v rámci pracovních týmů i samostatně. Jejím cílem 

tedy není zprostředkování zážitku a materiálu k zamyšlení, ale trénink reálných pracovních 

postupů a dovedností, uplatnění dříve získaných znalostí ve (virtuální) praxi.

Evropa 2045 je bez pochyby součástí této nové generace seriózních her. Cílem autorů bylo 

vytvořit  plnohodnotnou a komplexní počítačovou hru,  jak lze pochopit  z případové studie 

(Šisler, Brom, 2008). Evropa 2045 v sobě kombinuje rovinu osobního rozhodování (hráč je 

zodpovědný  za  směřování  konkrétního  evropského  státu)  s týmovými  prvky (vyjednávání 

před každým hlasováním a spolupráce se spolužáky,  kteří prosazují stejný politický projekt).

Seriózní hry mají pochopitelně mnoho specifik, což vyplývá z toho, že jejich primárním cílem 

je vzdělávání uživatelů, nikoli zábava (jak uvádí Michael a Chen (2006), posléze de Freitas 

(2008)  a  Šisler  a  Brom  (2008)).  Podívejme  se  nyní  na  několik  definic  různých  druhů 

seriózních her.
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1.2 Vnitřní dělení žánru: Výukové hry, simulace, virtuální laboratoře

“Výukové  simulace  lze  rozdělit  do  dvou  širokých  kategorií.  Jedna  z  nich  nese  název 

“experimentální simulace”. Tyto vytvářejí určitou psychologickou realitu, do které účastníci 

vstupují v předem definovaných rolích, a v rámci dynamicky se vyvíjející situace poté plní 

dané úkoly. Experimentální simulace jsou tedy jinými slovy živé případové studie, kterých se 

takto  lze  přímo  účastnit.  Symbolická  simulace  je  dynamickou  reprezentací  fungování  či 

chování určitého komplexního systému, jevu či souboru procesů. Simulaci samotnou provádí 

jiný  systém  (kterým  je  v  tomto  případě  počítač).  Simulované  chování  v  sobě  obsahuje 

interakci dvou či více proměnných v průběhu času.”

(Grandler, 1996, s.523)

Charsky (2010) toto rozdělení akceptuje, a dodává, že hry odlišuje od simulací především 

přítomnost  prvků  fantazie,  určité  nadsázky,  a  soutěživosti.  Některé  komerčně  úspěšné 

počítačové hry v sobě spojují kvality obou kategorií. Charsky (2010) uvádí jako příklad sérii 

Civilisation, sérii Tycoon, a také Microsoft Flight Simulator.

Prensky (2007)  uvádí  v  podobné souvislosti  tituly jako jsou  Sim City,  Age of  Empires a 

Command and Conquer.  Dále  se  vyjadřuje  v  tom smyslu,  že  symbolická  simulace,  která 

uživateli nedává jasný cíl a nemotivuje ho k soutěžení, pro něj není dostatečně přitažlivá.

S tímto postojem můžeme ale polemizovat. Adams (2010) ve své studii o užívání výukových 

nástrojů  PhET,  které  jsou  vytvářeny  ve  formě  virtuálních  laboratoří  (v  originále  virtual 

laboratories,  což je označení, které můžeme považovat za synonymum výše definovaných 

symbolických simulací),  poznamenává, že studenti  si při  jejich používání kladou obdobné 

otázky jako vědci, zkoumající  dané jevy. Právě tento způsob uvažování, který zde Adams 

nazývá souslovím engaged exploration (což můžeme přeložit např. jako “aktivní zkoumání”), 

je  žádoucím efektem,  který  nejen  že  zvyšuje  pravděpodobnost,  že  si  studenti   při  výuce 

zapamatují  větší  množství  informací,  ale  také  může  část  z  nich  výrazně  motivovat  k 

důkladnějšímu samostudiu dané problematiky.

 Klasická metoda výuky dle Adamsova názoru upřednostňuje podávání přímých instrukcí, a 

může mít za následek nesamostatnost, bezmyšlenkovité používání vzorečků či apatii ze strany 

studentů. Snaha o zcela odlišný přístup a používání metod tzv.  pure discovery learning (lze 

přeložit jako “učení  se prostřednictvím experimentů”) přináší jiné problémy. Studenti jsou 

zahlceni velkým množstvím neznámých, nedokáží se dostatečně rychle v situaci zorientovat, a 

následkem vzniklé  frustrace  a  zmatku se  ani  z  úspěšně zakončeného experimentu  mnoho 
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nenaučí.

Virtuální  laboratoře  PhET mají  nabízet  kvalitní  kompromis  mezi  těmito  dvěma  přístupy. 

Absence prvků soutěže a jednoznačně definovaných úkolů v tomto případě nemusí být nijak 

na  škodu,  právě  naopak.  Z  Adamsovy  studie  vyplývá,  že  samostatná  práce  studentů  s 

prostředím virtuální laboratoře, doplněná jen o sérii otázek týkajících se funkcí jednotlivých 

prvků simulace (otázky typu “K čemu slouží tento ukazatel?”), měla nejlepší výsledky.

Aldrich (2009) velmi důkladně rozlišuje druhy počítačových simulací. Ty rozděluje nejdříve 

na  hry  (games)  a  na  simulace,  které  mají  uživatele  maximálně  zaujmout,  resp.  pohltit 

(immersive  learning  simulations).  Hry  (games)  dále  rozděluje  na  běžné  počítačové  hry 

(computer games) a na hry seriózní (serious games). Simulace, které mají uživatele co možná 

nejvíce  pohltit  (immersive  learning  simulations)  rozděluje  také  na  seriózní  hry  (serious  

games)  a  na  výukové  simulace  (educational  simulations).  V rámci  každé  z uvedených 

kategorií dále rozlišuje ve větším detailu. Nás ale bude zajímat především definice kategorie 

seriózních her (serious games), a výukových simulací (educational simulations).

Výukové  simulace  jsou  podle  Aldricha  zaměřené  primárně  na  zlepšení  praktických 

dovedností  studenta.  Vznikají  s velmi  konkrétním cílem (např.  jako  trenažér  pro  budoucí 

piloty), a jejich používání je součástí formální výuky či kurzu. Při jejich tvorbě není kladen 

důraz na to, aby bylo jejich používání pro studenta zábavné, ale na to, aby ho maximálně 

připravily na zvládnutí reálné situace. Součástí této kategorie jsou podle Aldricha i virtuální 

laboratoře, kde mají studenti za úkol plnit konkrétní úkoly za pomoci virtuální reprezentace 

reálných objektů (například strojů či chemických látek). Výše zmiňované výukové nástroje 

PhET by do takto vymezené kategorie nespadaly. Jsou navržené tak, aby primárně probudily 

ve studentech zvědavost a zájem s prezentovanými objekty experimentovat, ale ne tak, aby 

umožňovaly získání vyšší úrovně praktické dovednosti.

Seriózní hry  dle Aldricha jsou zábavnější, ale také abstraktnější (vazba na konkrétní objekty 

reálného světa není tak zjevná, jako ve výukových simulacích). To má za následek obtížnější 

přenos  získaných  dovedností  ze  světa  virtuálního  do  toho  reálného  (vzniká  tzv.  transfer 

problem, „problém transferu dovedností“).

Jak  jsme  viděli,  terminologie  v dané  oblasti  je  prozatím značně  neustálená.  Různí  autoři 

přicházejí s rozdílnými úhly pohledu na dělení žánrů výukových počítačových programů, i na 

metodologii pro jejich tvorbu i používání.
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1.3 Seriózní hry: očekávání, problémy, úspěchy

1.3.1 Seriózní hry na trhu a ve formální výuce

Prensky (2001) si od učení za pomoci počítačových her (což je jeden ze způsobů, jak můžeme 

přeložit jím používaný termín, který je zároveň titulem jeho knihy, tedy “digital game-based 

learning” - ustálený český ekvivalent zatím není k dispozici) v budoucnosti slibuje mnoho. 

Krátce si zde tato očekávání vyčteme (Prensky, 2001, zkrácený výtah ze stran 32-33):

• (Dobrým využitím herních prostředků)  může na straně uživatele  /  hráče vzniknout 

motivace k učení se i takových předmětů, které by při běžné výuce považoval za velmi 

nudné či příliš složité

• Výsledkem  spolupráce  malých  skupin  expertů  (pedagogů,  dalších  odborníků  na 

vyučovaný obsah, a herních designérů) mohou být produkty,  které usnadní učení a 

posléze rozšíří kompetence tisíců, a potenciálně i milionů uživatelů

• O kvalitní  výukové  nástroje  bude  na  svobodném trhu  stejně  velký  zájem,  jako  o 

bestsellery z řad knih, filmů, či počítačových her

• Nástroje k tvorbě výukových programů se postupně dostanou do rukou samotných 

vyučujících.  Ti  budou poté  schopni  oslovit  mnohem více  studentů,  než  kolik  jich 

mohou vyučovat nyní tradičními metodami

• Na vzniklém trhu se etablují určité značky, spojené s konkrétními autory a designéry 

výukových programů (podobně, jako je tomu u autorů knih či filmů)

• Na  Internetu  bude  probíhat  volná  obchodní  soutěž  mezi  výukovými  programy. 

Uživatelé  sami  rozhodnou  o  tom,  které  z nich  obsahují  optimální  vyučující 

metodologii, a zároveň nabízejí kvalitní herní a vizuální zážitek. Talent, kreativita a 

schopnost tvůrců udržet si své zákazníky bude tím nejlepším receptem na úspěch.

• Výukové  hry  budou  hojně  recenzovány,  což  bude  jejich  potenciálním  uživatelům 

usnadňovat výběr

Ale jak podotýká Graesser a kol. (2009), „Dostupná hodnocení a analýzy nepřinášejí dostatek 

důkazů o tom, že seriózní hry pomáhají jejich uživatelům s učením různých dat, strategií či 

dovedností“ (s.84).

Autoři  se  odvolávají  na  tři  dříve  provedené  studie,  zabývající  se  hodnocením  výsledků 
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nasazení výukových počítačových her v praxi. Dále odkazují na článek autorů O'neila a kol. 

(2005), ze kterého vyplývá, že mnoho autorů při svém hodnocení úspěšnosti či neúspěšnosti 

výuky pomocí počítačových her vychází z malého množství dat,  která nelze považovat za 

dostatečně reprezentativní.

Dále je zde otázka, zda si výukové hry dokáží získat pozornost a prostor, který potřebují ke 

svému dalšímu rozvoji (nyní máme na mysli rozvoj na komerčním trhu, kdy by seriózní hry 

byly  plně  srovnatelné  se  svou  „neseriózní“,  resp.  nevýukovou  herní  konkurencí).  Vzniku 

životaschopného  trhu  s výukovými  hrami  může  bránit  více  faktorů.  Dosud  produkovaný 

edutainment (zábavně-vzdělávací  software,  jehož  cílovou  skupinou  jsou  především  děti 

v předškolním a mladším školním věku, a který staví zejména na procvičování jednoduchých 

úloh, a herní část mnohdy plní jen funkci odměny za splněný úkol) se totiž na trhu příliš 

neujal. Jak konstatuje Procházka (2011):

„Tento tržní segment je z pohledu herního průmyslu naprosto marginální, a často převažuje 

lokální produkce. Studia produkující tento obsah mají ambice spíše směrem k tradičním hrám 

pro stejnou cílovou skupinu, než jít v edukativních titulech opravdu do hloubky.“ (s.60)

Tvůrci seriózních her se snaží od edutainmentu do značné míry distancovat. Zřejmě po právu 

– na rozdíl  od mechanického opakování jednoduchých úloh si  totiž  vesměs kladou za cíl 

pomáhat  s pochopením  a  výukou  komplexnějších  otázek,  a  také  se  zaměřují  na  starší 

publikum.  Lze  se  nicméně  domnívat,  že  dokud se  nepodaří  producenty počítačových  her 

přesvědčit o tom, že tyto nové hry mohou přinést i větší zájem zákazníků a finanční zisky,  

situace se nezmění.

Nadějná očekávání budí zejména to, že „tvůrci (seriózních her) jsou velmi inovativní v práci 

s herním médiem“ (Procházka, 2011, s. 61).

Graesser a kol. (2009) také zmiňují práce, které potvrzují, že seriózní hry jsou slibný žánr – 

konkrétně, že je možné přenést dovednost, získanou ve virtuálním prostoru, do praxe ve světě 

reálném. I tvůrci Evropy 2045 se zabývají otázkou transferu dovedností (Brom, Šisler, Slavík, 

2010).

Výsledky  konkrétních  studií  (viz.  např.  Stapleton,  2004  a  Johnson,  2008)  naznačují,  že 

optimismus je na místě, nicméně považujme za vhodné se vyvarovat unáhlených a přehnaně 

 14



optimistických předpovědí, které mohou vést k netrpělivosti a předčasnému zklamání.

Cílem této práce není zabývat se podrobně problémy, které při zavádění výukových her a 

simulací do formální výuky vyvstávají. Spokojíme se proto s pouhým vyjmenováním témat, 

které mají na vývoj těchto her vliv.

Jde jednak o otázky vnímání počítačových her jako takových (ze strany vyučujících, ale i 

samotných  studentů,  jak  uvádí  už   Egenfeldt-Nielsen (2005)  a  dále  rozvádí  např.  Kenny 

(2011). Dále otázky ohledně kvality a efektivity samotného učení pomocí těchto prostředků 

ve  srovnání  se  standardní  výukou.  A konečně  o  hledání  postupů  k  navrhování  takových 

seriózních her, které by jejich uživatele dokázaly přirozeně motivovat k tréninku komplexních 

schopností a dovedností (podobně, jako to dokáží některé úspěšné komerční tituly).

1.3.2 Evropa 2045 ve formální výuce

Procházka  (2011)  uvádí  Evropu  2045  jako  projekt,  který  „vhodným  způsobem  využívá 

vlastností (herního) média: zapojuje třídu do sdílené reality, kde hráči zaujímají role politiků, 

které  jim vlastním jednáním pomáhají  pochopit  realitu současnosti“  (s.  61).  I  přes kritiku 

technického zpracování  tedy podle  jeho názoru  hra  spadá  do  méně početné  skupiny těch 

současných produktů, které jsou pro výuku úspěšně použitelné.

Záměrem  autorů  této  výukové  simulace  bylo  zkombinovat  prvky  seriózní  hry,  které  by 

usnadnily zapojení výsledného produktu do formální výuky,  a prvky on-line hry pro více 

hráčů, která přirozeně podporuje vzájemnou spolupráci mezi hráči (Šisler, Brom, 2008).

Výuková  simulace  funguje  na  principu  tahové  strategie.  To  znamená,  že  akce  hráčů 

nevyvolávají  reakci okamžitě,  ale vždy až po ukončení daného kola,  jeho vyhodnocení,  a 

začátku kola  nového.  Některá  náročnější  rozhodnutí  mají  navíc  následky,  které  přicházejí 

postupně během několika kol, což působí realisticky, a dodává simulované situaci konzistenci. 

Standardní délka jedné hry je deset kol.

Obsah výukové simulace můžeme rozdělit na dvě základní části, a to na část politickou a část  

ekonomickou. V politické části má hráč za úkol prosazovat v rámci Evropské unie konkrétní 

politický projekt, který symbolizuje určitý myšlenkový proud (např. Projekt Zelená Evropa si 

15



klade za cíl zajistit co nejšetrnější nakládání s životním prostředím, projekt Méně Evropy se 

brání předávání pravomocí národních států do Bruselu a hlubší integraci států v rámci Unie, 

atd.).

Úspěšnost projektu závisí na tom, kolik návrhů, náležejících k danému projektu, se hráčům 

podaří prosadit při hlasování. Pro úspěch je zásadní dobrá spolupráce se státy (spoluhráči),  

kteří prosazují stejný projekt, a kvalitní argumentace při vyjednávání s ostatními hráči, jejíž 

příprava  se  neobejde  bez  nastudování  potřebných  informací  o  tématu.  K  diskuzím  a 

vyjednávání dochází v rámci hry (k dispozici je veřejné fórum, fórum pro komunikaci v rámci 

týmu, a fórum pro vyjednávání s dalšími státy), ale především přímo ve školní třídě. Dochází 

tak k propojení obou druhů zkušenosti. Politický projekt, který se na konci hry nachází na 

prvním místě v žebříčku úspěšnosti, vítězí.

Ekonomická část obnáší péči o vlastní zem (státní rozpočet, vznikající na základě rozhodnutí 

v  rámci  ministerstev  i  na  základě  rozhodnutí,  přijatých  v  Evropské  unii,  a  stimulace 

ekonomiky pomocí investičních pobídek). Každý hráč má na starost jeden stát, a jedná se tedy 

o  čistě  individuální  část  výukové  simulace,  která  hráči  představuje  základní  ekonomické 

souvislosti.

Spravování  státu i  politická hlasování  se  odehrávají  v prostředí  flashové aplikace (popisu 

tohoto prostředí je věnována podkapitola 2.3 s názvem Prostředí výukové simulace), zatímco 

důležité doplňující informace jsou hráči k dispozici ve formě HTML stránek (které podrobně 

popíšeme v podkapitole 2.2 s názvem Studentský účet).

Vyučující zastává především roli moderátora, která je ovšem pro úspěšné používání hry při 

výuce zcela zásadní. Jeho úkolem je rozvíjet témata, k jejichž otevření dochází v herním světě 

Evropy 2045, motivovat studenty k zamyšlení a diskuzi, a prohlubovat jejich faktické znalosti 

i nad rámec, který výuková simulace nabízí.

Pro zakládání nových her a přehled o hrách již probíhajících je mu k dispozici tzv. učitelský 

účet ve formě HTML stránek. Právě návrhu úprav uživatelského rozhraní učitelského účtu se 

tato  bakalářská  práce  věnuje  především.  Popis  stávající  podoby tohoto  rozhraní  obsahuje 

podkapitola 2.1, zatímco navrhované úpravy jsou zevrubně popsány ve třetí kapitole.

Do  prostředí  výukové  simulace  (reprezentovaného  flashovou  aplikací)  vyučující  vstupuje 

vždy jako divák. 

Evropa 2045 vznikla v rámci projektu „Podpora rozšíření a využití informačních technologií 
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ve  výuce  společenských  věd“  (Generation  Europe,  2012).  Její  vývoj  byl  financován 

„Evropským  sociálním  fondem,  státním  rozpočtem  České  republiky  a  Hlavním  městem 

Prahou“  (Generation  Europe,  2012),  a  v tomto  ohledu  tedy  spadá  do  kategorie 

specializovaných výukových her, jak je definuje Procházka (2011). Naopak se této kategorii 

vymyká  v tom,  že  není  „úzce  zaměřená  na  jeden předmět“  (Procházka,  2011,  s.  61),  ale 

propojuje  v sobě  učivo  z několika  oblastí.  Největší  uplatnění  nalezne  při  výuce  základů 

společenských  věd  na  středních  školách,  ale  lze  ji  používat  i  v rámci  hodin  informatiky, 

zeměpisu, či zájmových kroužků.

Do současné doby ji při výuce vyzkoušelo už cca tři tisíce studentů a sto padesát vyučujících 

na středních školách v České republice. Pilotní verze byla přijata celkově pozitivně (Slavík, 

2009), ale také byly identifikovány určité problémy (viz. schéma na obr. 1).

Evropa 2045 prochází pravidelnou aktualizací jedenkrát ročně, přičemž jsou zohledňovány 

připomínky  uživatelů,  a  aktualizovány  herní  údaje,  přímo  související  s  reálnou  situací  v 

Evropě  (výše  státních  dluhů,  počty  obyvatel,  jména  prezidentů,  apod.).  Několikrát 

aktualizován byl také Manuál pro učitele. Problémy, znázorněné na obr. 1, jsou nicméně stále 

aktuální.
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Obr. 1: Formulace problémů, jejich řešení v pilotní verzi Evropy 2045, a zaznamenané přijetí těchto  

řešení. Převzato z: Šisler, Brom (2008, s.7).
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2. Popis stávajících uživatelských rozhraní Evropy 2045

V první kapitole jsme stručně nastínili problematiku výukových simulací a serióznich her, 

jejich kategorizace, současného postavení na herním trhu, a očekávaného budoucího vývoje.

V kapitole následující nás čeká podrobný popis stávající podoby všech uživatelských rozhraní 

Evropy 2045, ze kterého budeme vycházet při návrhu změn v kapitole třetí.

Problematikou  uživatelských  rozhraní  (tedy  faktory,  které  mají  vliv  na  vytváření, 

implementaci  a  následnou  míru  přijetí  UI  ze  strany uživatelů)  se  zabývá  obor  human – 

computer  interaction (Loukotková,  2010).  Za  dlouhodobý  cíl  tohoto  oboru  lze  označit 

minimalizaci rozdílu mezi tím,  čeho uživatel  potřebuje prostřednictvím práce s počítačem 

dosáhnout, a schopností počítačového systému těmto potřebám co nejlépe vyhovět (Hořava, 

2009). Stone a kol. (2005) definuje HCI šířeji jako obor, studující,  „jakým způsobem lidé 

vstupují do interakce s počítačovými systémy“ (s. 3).

User-centered  design (tedy  design,  zaměřený  na  uživatele)  se  zabývá  všemi  prvky 

informačních systémů či aplikací, se kterými jejich uživatelé přicházejí do přímého kontaktu 

(jinými  slovy,  soustředí  se  na  vývoj  frontendu).  Předmětem  zájmu  jsou  „použitelnost, 

pochopitelnost, užitečnost a estetický dojem“ (Symbio, 2007). V tom se výrazně odlišuje od 

dřívějšího  přístupu,  kdy v centru  zájmu byly stroje  samotné,  a  jejich  náročné obsluze  se 

věnovali především odborníci, jak konstatuje Loukotková (2010).

Návrhy změn, které budou představeny ve čtvrté kapitole, si kladou za cíl vyhovět konkrétním 

uživatelským  potřebám.  I  my  se  tedy  budeme  držet  principů,  jaké  přináší  user-centered 

design.

V následující části práce popíšeme stávající podobu uživatelských rozhraní výukové simulace 

Evropa 2045. Návrhy dílčích úprav se budou týkat pouze rozhraní,  se kterým přichází do 

styku  pedagog  (tzv.  „učitelské  rozhraní“),  nicméně  pro porozumění  těmto  návrhům  je 

nezbytná znalost všech složek a ovládacích prvků, které hra obsahuje. 
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2.1 Učitelský účet

Obr. 2: Současná podoba uživatelského rozhraní učitelského účtu

Po úspěšném přihlášení (viz. Obr. 1) spatříme následující prvky:

1. Horní panel s logem výukové simulace a nadpisem „Správa mých her a studentů“

2. Menu v levé části stránky pod horním panelem, které nabízí tyto možnosti (viz. Obr. 

2):

• Založení nové hry

• Zobrazení seznamu her, které již pedagog založil

• Administraci těchto her
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◦ Přidání či odebrání herní události do vybraného budoucího herního kola

◦ Změnu nastavení ukončování kol z automatického na manuální, a naopak

• Administraci uživatelských účtů studentů

◦ Změnu e-mailových adres a hesel studentských účtů

• Zobrazení přehledu o tom, kteří studenti byli v průběhu jednotlivých kol přihlášeni, a 

kteří  ne  (bez  údajů  o  hodině,  délce  přihlášení,  apod.  Tak  nedochází  k  narušení 

soukromí studentů v případě, že hra neprobíhá v blokové variantě, a studenti se tudíž 

do hry přihlašují z domova)

• Vstup do herního rozhraní  (pedagog je  pouze v roli  diváka,  nemůže do hry nijak 

zasáhnout)

• Vstup do diskuze (jsou zde fóra pro komunikaci učitelů a administrátorů, všeobecná 

fóra a fóra pro týmová vyjednávání)

• Zjištění údajů pro kontaktování uživatelské podpory (telefonní číslo – hotline, a e-

mailový kontakt na administrátora)

• Odhlášení

3. Samotný informační obsah úvodní stránky: 

• v prvním řádku informaci o stavu svého uživatelského účtu (“aktivovaný učitel” byl 

již ověřen administrátorem, a jeho účet je tedy plně funkční).

• Pod touto informací je zobrazen seznam všech učitelem založených her, a to ve formě 

tabulky, obsahující nezaměnitelné ID každé hry, její slovní název, a informaci o tom, v 

jakém kole (“roce”) se konkrétní hra právě nachází.

• Dále následuje tabulka s detaily o jedné (a v případě tohoto screenshotu jediné) z her, 

která kromě ID, názvu hry a aktuálního kola obsahuje:

◦ učitelovo jméno

◦ údaj o tom, zda hra aktuálně probíhá, anebo zda byla ukončena

◦ celkový (plánovaný) počet herních kol

◦ údaj o tom, zda učitel nastavil automatické ukončování kol v určitý den a hodinu, 

anebo zda kola ukončuje ve vhodnou dobu sám ručně

◦ datum a hodinu, kdy dojde k automatickému ukončení aktuálního kola (datum zde 
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nalezneme i pokud je nastavené ruční ukončování kol, ale v tom případě jde pouze 

o formalitu, neboť mezi začátkem kola a jeho plánovaným koncem je ponechán 

prostor jednoho roku)

◦ datum, kdy byla konkrétní hra poprvé spuštěna

◦ počet bodů prestiže, za který mohou jednotlivé země ve hře podávat návrhy ke 

hlasováni

• předpokládaný konec hry (pouze v případě, že učitel nastavil automatické ukončování 

kol)

• počet studentů („hráčů“), kteří se konkrétní hry účastní.

Na  obr.  3  se  nachází  funkční  schéma,  znázorňující  interakci  vyučujícího  s  informačním 

systémem.
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Obr. 3: Funkční schéma učitelského účtu
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2.2 Studentský účet

Obr. 4: Současná podoba uživatelského rozhraní studentského účtu

Po úspěšném přihlášení (viz. Obr. 2) spatříme následující prvky:

1. Horní panel, obsahující:

• Logo výukové simulace

• Řadu pěti ikon, jejichž prostřednictvím je možné
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◦ Vstoupit do herního rozhraní

◦ Vstoupit do diskuzních fór

◦ Zobrazit statistiky daného státu. Stránka statistik obsahuje:

▪ Odkaz  na  stránku  s  detailními  informacemi  o  politickém  projektu, 

prosazovaném daným státem

▪ Reálné údaje o dané zemi z aktuálního, resp. předchozího roku (např. Název 

země v národním jazyce, hlavní město, státní zřízení, rozloha, počet obyvatel, 

výše HDP, výše zadlužení, jméno hlavy státu atd.)

▪ Herní údaje, popisující změny orientačních ukazatelů na základě předchozích 

studentových rozhodnutí. Základní herní ukazatele jsou následující:

• Spokojenost (odrážející míru spokojenosti obyvatelstva se situací v zemi a 

s rozhodnutími, která student činí)

• Armáda (síla a akceschopnost vojenských sil)

• Vzdělání (kvalita školství a vědy)

• Infrastruktura (stav infrastruktury v dané zemi)

• Kultura (kulturní klima, kvalita a kvantita možností, které jsou obyvatelům 

k dispozici)

• Životní  prostředí  (zlepšování  či  zhoršování  kvality  a  rozmanitosti 

přírodního životního prostředí)

A jejich vývoj v průběhu výukové simulace je reprezentován grafem. Vývoj výše HDP per 

capita je také prezentován samostatným grafem.

▪ Herní  ekonomické  údaje,  sestávající  z  přehledu  vývoje  podílu  jednotlivých 

dále rozčleněných ekonomických sektorů na HDP země (tj. podíl zemědělství, 

těžkého a lehkého průmyslu, obchodu a bankovnictví, služeb, atd.)

▪ Přehled  vlivů  mimořádných  událostí  (např.  přírodních  katastrof  či 

humanitárních  krizí,  které  se  mohou  v  rámci  simulace  odehrát)  a  aktuálně 

platných politik EU na danou zemi

▪ Míru  znečištění  životního  prostředí,  způsobenou  konkrétními  odvětvími 

průmyslu

▪ Ukazatele, ovlivňující míru spokojenosti obyvatel

▪ Přehled  dosud uskutečněných hlasování  o  politikách EU a  o  mimořádných 

událostech v průběhu simulace (vč. toho, které státy hlasovaly pro, proti,  a 
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které se hlasování zdržely; v případě hlasování o politikách EU je uveden i 

stát, který návrh předložil)

▪ Výsledky  hlasování  o  specifických  událostech,  které  jsou  součástí 

rozsáhlejších scénářů

▪ Hodnocení  probíhající  hry – žebříček politických projektů podle úspěšnosti 

jejich prosazování

◦ Zobrazit „noviny“, které obsahují informace o aktuálních herních událostech – tato 

možnost je zvolena v okamžiku přihlášení

◦ Zobrazit nápovědu (ve formě encyklopedie, obsahující vysvětlení herních principů 

i základní podklady pro pochopení jednotlivých politických  témat. Studenti zde 

mohou také čerpat inspiraci pro diskuze a vyjednávání).

• Název politického projektu,  který  přihlášený hráč  prosazuje.  Skrze  tento  odkaz  se 

student dostane na stránku, obsahující

▪ velmi stručný popis státu

▪ popis státem prosazovaného politického projektu

▪ seznam  politik,  které  má  či  nemá  v  zájmu  tohoto  politického  projektu 

prosazovat

▪ seznam států, které prosazují stejný politický projekt (což jsou zároveň státy, se 

kterými student může tzv. „týmově“ vyjednávat)

• Vlajku a název hráčova státu

• Možnost změny nastavení rozlišení flashové aplikace, zadání ICQ kontaktu, změny 

hesla či nahrání vlastní ikony, zobrazované na diskuzních fórech vedle uživatelových 

příspěvků

• Možnost odhlášení

2. Název novin a aktuální herní rok pod horním panelem. Toto jsou dva neinteraktivní 

prvky. Pod nimi se nacházejí odkazy na internetové stránky několika reálných deníků, 

které v dané zemi vycházejí. Odkazy obsahují i informaci o tom, v jaké jazykové verzi 

jsou stránky dostupné. 
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3. Samotný informační obsah úvodní stránky lze rozdělit na tři části:

 

• Sekce  „Domácí“  (krátké  články  o  událostech  minulého  kola,  které  se  týkají 

vnitřního fungování daného státu)

• Sekce  „Evropská  unie“  (obsahuje  informace  o  tématech,  která  proběhla  v 

minulém kole, o počtech hlasů pro jednotlivé možnosti, a o konečném výsledku 

všech těchto hlasování)

• Sekce  „Ekonomika“  (obsahuje  informace  o  vývoji  jednotlivých  sektorů 

ekonomiky daného státu ve srovnání s kolem předcházejícím)

4. „Televize“ (flashová animace, otevírající se v samostatné záložce prohlížeče a složená 

ze „zpráv“ na základě dosavadních herních událostí)

Na obr. 5 se nachází funkční schéma, znázorňující interakci hráče s informačním systémem.

Obr. 5: Funkční schéma studentského účtu
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2.3 Prostředí výukové simulace

Obr. 6: Herní rozhraní

Horní horizontální panel obsahuje dvě skupiny ikon:

1. Ikony v levé části panelu:

• Stát  –  zobrazení  mapy  domovského  státu  s vyznačeným  hlavním  městem  a 

ikonami, reprezentujícími jednotlivá odvětví průmyslu, a případně i stav kultury, 

armády,  vědy  a  vzdělání,  spokojenosti  obyvatel,  infrastruktury  a  životního 

prostředí v dané zemi (např. pokud má země silnou armádu, bývá na jejím území 

zobrazena ikona pochodujících vojáků, apod.).

• Ministři  –  pohled  na  ministry  vlády  hráčovy  země.  Po  vybrání  konkrétního 

ministra se zobrazí přehled oblastí, o kterých dané ministerstvo rozhoduje, jejich 

popis (včetně finanční nákladnosti), a stupnice s ukazatelem aktuálně nastavených 
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politik.

• Pohled na celou Evropu – Mapa Evropy, na které jsou vlajkami označeny země, 

účastnící se aktuální hry. Po kliknutí na jednu z těchto zemí se přesuneme na její 

bližší zobrazení. To je totožné s perspektivou, kterou nabízí možnost Stát v případě 

hráčovy vlastní země.

• Politiky EU – pohled na jednací stůl, obsahující lístečky s názvy politik, které je 

možno navrhnout k hlasování. Po kliknutí na konkrétní lísteček je zobrazen jeho 

krátký popis, a pro zájemce o více informací o tématu je k dispozici i odkaz do 

Encyklopedie.

• Uložit hru – ikona v podobě diskety je zobrazena vždy poté, co hráč uskuteční ve 

hře  nějakou  změnu  (např.  nastavení  politiky  ministerstva,  podání  investiční 

pobídky, atd.).

2. Ikony v pravé části panelu jsou nám již známé z popisu rozhraní studentského účtu. 

Díky nim je možno:

• vstoupit do diskuzních fór

• Zobrazit statistiky daného státu (podrobnosti viz. popis studentského účtu)

• Zobrazit noviny (podrobnosti viz. popis studentského účtu)

• Otevřít Encyklopedii

V pravém  horním  rohu  se  nachází  název  a  vlajka  právě  vybraného  státu,  stejně  jako 

informace o  aktuálním herním roce,  času,  který  zbývá  do konce  kola,  a  aktuálním stavu 

rozpočtu země.

Pravý vertikální panel  obsahuje informace o nynějším stavu ukazatelů situace dané země 

z hlediska  spokojenosti  obyvatel,  stavu armády,  vědy a  vzdělání,  kultury,  infrastruktury a 

životního  prostředí.  Pokud  došlo  ke  změně  ve  srovnání  s kolem  předcházejícím,  je  tato 

informace k dispozici za lomítkem. Prostřednictvím nejníže umístěné ikony na tomto panelu 

lze ve hře vypnout či zapnout zvuk.

Samotný herní obsah lze rozdělit na dvě hlavní části, a to na ekonomickou a politickou (které 

jsou pochopitelně v těsné vzájemné souvislosti, a vzájemně se ovlivňují).

Politická část  od hráče vyžaduje prosazování konkrétních rozhodnutí  na evropské úrovni. 

V závislosti  na  úspěšnosti  jednotlivých  politických  projektů,  které  mají  různí  studenti, 

potažmo země, prosazovat, je v každém kole generován i žebříček úspěšnosti. Ten politický 

projekt,  který se na konci hry nachází na první příčce,  vítězí.  Tato hlavní  část  hry závisí 
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především  na  interakci  mezi  studenty,  jejich  schopnostech  nacházet  a  ostatním  přednést 

přesvědčivé argumenty. Právě zde dochází k největšímu průniku světa herního a světa běžné 

zkušenosti.

Návrhy na témata, o kterých se bude v příštím kole hlasovat, lze podávat na stránce Politiky 

EU.

Cílem ekonomické části je vytvořit co nejvyrovnanější rozpočet (mimo jiné i pomocí výběru 

politik ministerstev na stránce Ministři), a motivovat „investory“ (virtuální agenty) k tomu, 

aby investovali v hráčově zemi. Pravděpodobnost, že se tak stane, může hráč zvyšovat např. 

pomocí investicí do infrastruktury. Musí také podat tzv. investiční pobídky pro dané odvětví 

průmyslu. To je možné udělat na stránce Stát prostřednictvím kliknutí pravým tlačítkem myši 

na  území  vlastního  státu,  a  výběru  odvětví  průmyslu,  o  jehož  rozvoj  má  hráč  zájem, 

z kontextového menu. O úspěchu či neúspěchu pobídek se dozví vždy v kole následujícím 

pomocí statistik vývoje všech odvětví.
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3. Návrh dílčích úprav uživatelských rozhraní učitelského účtu

Uživatelský  výzkum,  týkající  se  zejména  zkušeností  uživatelů  s  používáním  učitelského 

rozhraní Evropy 2045 (viz příloha A) byl realizován formou anonymního dotazníku. Tento byl 

k dispozici v elektronické formě na stránkách www.vyplnto.cz (Demčák, 2012) v termínu 18. 

01. 2012 - 17. 02. 2012 .

Obsah  dotazníku  byl  vytvořen  v  souladu  s  metodami  současné  sociologické  praxe  (viz. 

Disman, 2000). Strukturu a jednotlivé dotazy navrhoval autor této práce, a konzultoval je s 

Mgr. Michaelou Buchtovou, jejíž odborný názor konečnou podobu dotazníku ovlivnil.

Odkazy pro přístup k dotazníku byl rozeslány adresně sto sedmdesáti pedagogům, kteří již 

Evropu 2045 při výuce alespoň jednou použili. Dotazník obsahoval celkem 17 otázek, z nichž 

12  se  týkalo  specificky uživatelského  rozhraní  pro  učitele,  a  5  mělo  funkci  doplňkovou. 

Průzkumu  se  zúčastnilo  17  respondentů,  což  vzhledem  k počtu  oslovených  znamená 

desetiprocentní responzi.

Vyhodnocení kvantitativních otázek je v příloze A prezentováno ve formě komentovaných 

grafů,  zatímco  odpovědi  respondentů  na  kvalitativní  otázky  budou  zmiňovány  přímo  v 

souvislosti s návrhy konkrétních řešení uživatelského rozhraní.

Druhým zdrojem jsou záznamy celkem šesti řízených rozhovorů s pedagogy, shromážděných 

v letech 2008 – 2012. Dva nejaktuálnější záznamy, které se podařilo pořídit studentům ÚISK 

FF UK v rámci loňské realizace volitelného kurzu „Výukové simulace v praxi“ Mgr. Víta 

Šislera,  PhD.,  zahrnovaly  i  dotazy  ohledně  učitelského  uživatelského  rozhraní,  které 

formuloval autor této bakalářské práce.

U níže předkládaných řešení hraje roli také vlastní zkušenost autora s danou výukovou hrou a 

jejím používáním jak v roli hráče, tak v roli administrátorské (a tedy zkušenost s praktickým 

používáním tzv. učitelského uživatelského rozhraní).

3.1 Úprava stávajících prvků

3.1.1 Navigační menu a orientace uživatele

Navigační menu by mělo být přítomno na každé stránce, kromě zakládání nové hry (což je 
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vícekrokový proces, ke kterému uživatel přistupuje po předchozí úvaze, a kde je možno se 

pohybovat  pouze  dopředu,  anebo  se  vracet  ke  krokům  předchozím).  Současné  omezení 

možností  (návrat na úvodní stránku či  odhlášení)  může uživatele zbytečně zdržovat ( viz. 

Obr.7). 

U stránek s obsáhlejšími tabulkami se uživatel  navíc musí nejdříve dostat  do spodní části 

stránky, aby mohl takto volit, anebo se tyto možnosti zobrazují na odlišných místech v rámci 

stránky (viz srovnání obr. 7 a 8). Navigační menu, umístěné vždy nalevo ve vrchní polovině 

stránky, by vyřešilo i tento problém.

Obr. 7

Dále by bylo vhodné, aby právě zvolená stránka byla v rámci navigačního menu graficky 

odlišena. Tento prvek by sloužil ke snazší orientaci uživatele, obzvlášť pokud se na stránce, 

jejíž  název přímo nekoresponduje  s  položkami  menu (viz.  obr.  8  -  v  menu  nenalezneme 

položku „Seznam studentských účtů“).

Sladění  názvů  stránek  s  názvy  položek  menu  lze  považovat  za  ještě  důležitější.  Jak 

poznamenává Shneiderman a Plaisant (2005): „Při tvorbě menu je zapotřebí pečlivě zvolit 

názvy jednotlivých položek, a poté je důsledně dodržovat.“ (s.71).

Po přesunutí  kurzoru na  libovolnou položku navigačního menu se v současné době mění 

modrá podkladová barva položky v bílou, a bílá barva textu naopak v modrou. Toto řešení lze 

považovat za jednoduché a elegantní zároveň. Nicméně vzhledem k tomu, že pozadí všech 
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stránek  učitelského  uživatelského  rozhraní  tvoří  bílá  barva  identického  odstínu,  bylo  by 

vhodné zvážit alespoň použití stínování okrajů, popř. tenkého orámování vybraného tlačítka.

Opakující  se  nadpisy  (viz.  obr.  7)  v  rámci  jedné  stránky  jsou  zbytečné.  Název  stránky,  

umístěný ve výrazném horním modrém panelu, uživateli pro orientaci jistě postačí.

Obr. 8

3.1.2 Pohled vyučujícího do uživatelského rozhraní výukové simulace

Obzvlášť v začátcích se vyučující, který nemá zkušenost s podobnými programy, neobejde 

bez čtení technického manuálu, aby pochopil fungování a ovládání výukové simulace. Mgr. 

Šárka Zamazalová z gymnázia Českolipská uvádí, že „důsledná příprava (…) může zabrat 

opravdu dny či týdny “ (2011).

Dále se ukázalo, že i studentům může Evropa 2045 připadat komplikovaná, a mají s jejím 

používáním potíže. Vyučující z gymnázia Jana Keplera konstatuje, že „studenti si stěžovali 

zejména na neuvedení, zda efekt toho kterého kroku bude kladný či záporný a na související 
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bezradnost v jejich snaze například krotit státní dluh “ (Anon., 2011). Žádoucí ovšem je, aby 

všechny prvky grafického uživatelského rozhraní byly snadno pochopitelné a použitelné bez 

nutnosti  studování jakýchkoli  návodů, a aby uživatel  při  práci s  ním nepotřeboval  pomoc 

zvenčí.

Jak ve své analýze píše Umakant Mishra (2008), dosáhnout ideálních výsledků je sice obtížné, 

ale můžeme se k nim alespoň přiblížit vytvářením grafických rozhraní s určitými vlastnostmi. 

V tomto konkrétním případě máme na mysli následující vlastnosti:

“Význam,  uplatnění  a zamýšlený způsob interakce by měl  být  u  grafických prvků jasně 

patrný“ (Mishra, 2008, s.2).

A dále:

„GUI by mělo poskytovat veškeré informace o všech svých prvcích.” (Mishra, 2008, s.2).

Vhodným řešením by mohl být přesun části praktických informací o fungování a zejména o 

ovládání  výukové simulace (zvláště informací,  nacházejících se nyní  na stranách 15 – 22 

Technického manuálu (Generation Europe, 2009) přímo do samostatného panelu v rámci tzv. 

diváckého rozhraní, kde budou vyučujícímu vždy k dispozici. Tyto informace by mohly být 

obsaženy i v rámci hráčského rozhraní (jako volitelná nápověda).

3.1.3 Srovnávání zemí (studentů) ve hře

Chybí  možnost  srovnávat  události,  politická  a  ekonomická  rozhodnutí  studentů  (tj. 

jednotlivých států) přímo – v jeden okamžik je možno mít v oknu prohlížeče otevřeny noviny, 

statistiky a ministerstva pouze jednoho státu. U ministerstev se navíc zobrazí jen číslo zvolené 

politiky (např. Daně – politika č. 4), umístěné na stupnici, ale ne už popis dané politiky (viz 

obr. 8).

Uživatelé v dotazníku na tyto nedostatky přímo upozorňují. Jeden z respondentů píše: „Chtěl 

bych se z pozice učitele podívat i  na jednotlivá rozhodnutí  (např.  velikost daní)  v oblasti 

ministerstev. Mohl bych tak lépe směřovat diskuzi, i velice cíleně.“ Další pedagog postrádá 

„souhrnnou tabulku“ či „graf hodnotící ekonomiky zemí ve hře“ (Fixl, 2012).

Situaci navrhujeme vyřešit jedním ze dvou následujících způsobů:

1. Využít nyní ne zcela funkční záložky “EU” (viz. Obr. 1 a 2) k prezentaci rozdílných 
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situací jednotlivých států v daném kole.

Za tímto účelem by bylo vhodné rovněž zvýraznit možnost volby pohledu na celou Unii či na 

jednotlivý stát,  a  na možnost  podívat  se  na vývoj  situace  v  již  proběhlých kolech.  Tyto 

možnosti jsou k dispozici již v nynější verzi, nicméně se lze domnívat, že je uživatel může 

snadno přehlédnout.

2. Integrovat přehled všech zemí, které se hry účastní, spolu s možností nastavení oblastí 

pro jejich vzájemné srovnání (např. HDP, úroveň infrastruktury v zemi, apod.) přímo 

do učitelského  rozhraní.  Na  rozdíl  od  předchozího  návrhu  by tedy učitel  nemusel 

nejdříve vstupovat do hry jako divák, aby mohl této možnosti využít. Srovnávat země 

by bylo možné dle jednoho až tří kritérií zároveň.

Obr.: 9: Současný pohled vyučujícího na nastavení politik v rámci jednotlivých ministerstev.  

Jak můžeme vidět,  vyučující  se dozví pouze výši  rozpočtů jednotlivých ministerstev. Slovní  

vysvětlení zvolené politiky se mu, na rozdíl od hráčů, nezobrazí.
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Obr. 10: EU jako celek – současné zobrazení. Červeně zvýrazněný je poměrně nenápadný  

ovládací prvek pro výběr EU jako celku či konkrétního státu, a pro výběr kola. Dále jsou  

zvýrazněna ta místa na stránce, kde schází adekvátní údaje (a kde by mohly být generovány  

grafy či tabulky, srovnávající členské státy mezi sebou).
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Obr. 11: Dolní část téže stránky. Údaje zde obsažené se vztahují k EU jako celku, a nedochází tedy ke  

srovnání jednotlivých států.
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3.2 Rozšíření funkcí učitelského uživatelského rozhraní

3.2.1 Scénáře

Současná verze umožňuje přidávat a odstraňovat ze hry jednotlivé scénáře událostí, které se 

mají  odehrát  v daný  herní  „rok“,  a  které  přinášejí  podněty  k  tématickým  diskuzím  a 

hlasováním.  V samotném  učitelském  rozhraní  ovšem  nenalezneme  popis  těchto  scénářů. 

V rámci návrhu 1 na tento prvek pamatujeme.

3.2.2 Balíčky scénářů

Nová možnost přidávat do hry více událostí najednou. Jednotlivé balíčky by měly mít určité 

jednotící znaky (např. zaměření na specifickou tématiku, která by odpovídala učební látce, 

předepsané částí školních osnov). 

O větší množství dostupných scénářů projevil  zájem i respondent on-line dotazníku, který 

postrádal „větší zásobu krizových situací k výběru.“ (Fixl, 2012).

3.2.3 Nastavení stupně obtížnosti (pro odlišné cílové skupiny)

Výběr  jednoho  ze  dvou  dostupných  herních  nastavení.  Tato  možnost  by  byla  k dispozici 

pouze při zakládání nové hry, a po jejím spuštění by ji již nebylo možné změnit.

Obtížnost  nižší  by  znamenala  žádný  nebo  téměř  žádný  důraz  na  ekonomickou  situaci 

jednotlivých států. Naopak by přibylo bodů prestiže pro hráče, a to od prvního kola hry. Cílem 

by  bylo rychlejší  „vtažení“  studentů  do  hry,  a  důraz  na  vyjednávání  o  velkém množství 

hlasovacích návrhů.

Tuto možnost by zřejmě ocenil pedagog, který v rámci řízeného rozhovoru řekl: „(…) Během 

těch  první  tří  kol,  kdy (studenti)  neměli  dostatek  bodů prestiže,  jim přišlo,  že  to  vlastně 

všechno dělají úplně k ničemu, a křivka lidí kteří hráli začala postupně klesat.“ A dále: „(…) 

Hlavní problém jsem měl s těmi body prestiže, to si myslím že by se mělo upravit tak, aby 

měl  učitel  možnost  to  nějak  ovládat,  aby studenti  už  v  druhém kole  mohli  to  hlasování 

vyvolat.“ (Dohnal, Dobrovolný, 2012).

Pro použití Evropy 2045 v rámci hodin ekonomie, výběrových hodin či zájmových kroužků 
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by se naopak mohla více hodit taková verze hry, která by kladla větší důraz právě na simulaci 

ekonomické situace, soutěžení mezi hráči, a výzev z toho vyplývajících.

3.2.4 Možnost plánovat automatické spuštění herních kol jednotlivě

V současné době lze nastavit automatické spouštění tak, aby k němu docházelo pravidelně v 

určitý den v týdnu (a to vždy ve 23:59). Vzhledem k tomu, že školní rozvrhy se mohou v 

průběhu hraní změnit, anebo mohou herní dobu přerušit prázdniny, je zvláště pro delší herní 

variantu  vhodnější  jiný  způsob  plánování.  Jak  poznamenává  pedagog,  kterého  se  na 

zkušenosti s používáním Evropy 2045 ptali kolegové, „ (…) akorát jsem to (hru) občas měl 

puštěné  na  automat  a  občas  jsem  to  spouštěl  ručně,  protože  tam  mezitím  byly  nějaké 

prázdniny a to mi pak přišlo lehce zmatečné, ta správa mi nepřišla úplně flexibilní.“ (Dohnal, 

Dobrovolný,  2012).  Kolegové  následně  navrhli  řešení  formou  „kalendáře“.  Tento  způsob 

zobrazení lze skutečně považovat za nejvhodnější, a to pro jeho přehlednost a intuitivnost.

3.2.5 Přehled témat hlasování jako součást učitelského rozhraní

Účastnice jednoho z rozhovorů poznamenává, že „vždy, když se zahájilo další kolo, jsem se 

chodila dívat ke studentům, jaké návrhy zákonů jsou v tomto kole navrženy k hlasování. To 

bych uvítala někde v učitelském rozhraní.“ (Zamazalová, 2011).

Nabízené řešení (viz. oddíl 3.3.3, návrh 1b) obsahuje chronologicky seřazený seznam všech  v 

aktuální  hře  navržených  témat,  včetně  označení  kola,  kdy k  podání  došlo,  a  země (resp. 

studenta), který hlasování inicioval.

3.2.6  Přehled  politik  ministerstev  jednotlivých  zemí  v  rámci  učitelského 

rozhraní

Jak jsme již  uvedli,  jeden z  respondentů  dotazníku píše:  „Chtěl  bych se z  pozice  učitele 

podívat i na jednotlivá rozhodnutí (např. velikost daní) v oblasti ministerstev. Mohl bych tak 

lépe směřovat diskuzi, i velice cíleně.“ (Fixl, 2012).

V rámci záložky „EU“ (v návrhu 1c) či jako samostatná stránka, přístupná skrze hlavní menu 

učitelského účtu  (v návrhu 1a,  1b)  by tedy mohla  přibýt  i  tabulka,  srovnávající  natavené 

politiky jednotlivých zemí (za použití stejné stupnice s popisky, jaká je k dispozici studentům 
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v  rámci  „Ministerstev“).  Výsledná  tabulka  by  nicméně  byla  velice  obsáhlá,  a  obtížně 

přehledná. Schůdnější alternativou by bylo zobrazení popisů politik u ministrů v hráčském 

rozhraní (na stejném místě, kde popisy vidí hráči).

3.2.7 Formulář pro komunikaci s technickou podporou

Z  uživatelského  průzkumu  (Fixl,  2012)  vyplývá,  že  vyučující  jednoznačně  preferují 

komunikaci s technickou podporou prostřednictvím e-mailu.

Přidání  formuláře  pro  odesílání  dotazů  či  připomínek  přímo  do  uživatelského  rozhraní 

učitelského účtu má za cíl ji ještě o trochu usnadnit a urychlit.

Obr. 12: Současná podoba stránky „Co dělat, když si nevíte rady“. Vidíme zde dílčí problémy, zmíněné  

výše: název stránky nekoresponduje s položkou menu, která na tuto stránku odkazuje, a menu samotné  

na stránce chybí.
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3.3 Návrhy uživatelského rozhraní

3.3.1 Použité barvy

„Mnoho autorů doporučuje omezit počet barev v rámci jednoho zobrazení na čtyři, a na sedm 

celkem v rámci jednoho systému. Zkušení uživatelé sice mohou mít užitek z použití většího 

množství barevných kódů, méně zkušené uživatele mohou ale naopak mást“ (Shneiderman, 

Plaisant, 2005, s. 511).

Z provedeného průzkumu (viz.  Příloha A) vyplývá,  že,  věkové složení  uživatelů  je  velmi 

pestré, a lze se domnívat, že i míra počítačových dovedností respondentů bude různá. Jak 

jsme viděli výše, uživatelé mají ale zároveň zájem o více informativních prvků. Cílem je tedy 

navrhnout takové rozhraní, které je nezahltí, a zároveň si zachová nutnou komplexnost.

Volíme tudíž střídmou a snadno přehlednou čtyřbarevnou variantu:

Červenohnědá: R 197, G 45, B 8 / HTML notace c32b04

Použití takto označených tlačítek přináší viditelnou změnu: dojde k ukončení kola, zobrazí se 

graf, změní se hodnoty v tabulce, či se otevře nová záložka prohlížeče.

Modrá - hlavní panel a menu, doplňková tlačítka:

R 78, G 151, B 202 / HTML notace 4e97ca

Slouží k přechodům mezi stránkami a k dalším akcím, které zpravidla nemají  viditelný a 

jednorázový dopad.

Modrošedá – tabulky, panel pro volbu země či srovnání zemí v návrhu 1c:

R 55, G 59, B 70 / HTML notace 333b4e

Zelená - podklad horizontálního menu:

R 16, G 150, B 113 / HTML notace 333b4e

3.3.2 Uspořádání

Prvky navrhovaného rozhraní jsou uspořádány do tří logicky provázaných bloků:

Herní nastavení – obsahuje ovládací prvky pro ukončování herních kol, a v návrhu 1b také 
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informaci o úrovni nastavené obtížnosti.

Jedná se tedy o ty prvky, které se týkají rámcového nastavení hry, a to bez ohledu na její  

samotný obsah.

Scénáře – zde má vyučující možnost rozhodovat o tom, jaké scénáře či balíčky scénářů budou 

ve  hře  použity,  a  tudíž  do  značné  míry  ovlivnit,  o  jakých  tématech  budou  studenti  na 

konkrétních vyučovacích hodinách debatovat. Tento blok proto reprezentuje propojení mezi 

herním světem a běžnou školní zkušeností.

Hra studentů – blok obsahuje informace, týkající se výhradně herního světa, a to vzájemné 

srovnání zemí studentů dle volitelných kritérií, a možnost vstoupit přímo do herního rozhraní 

(v jehož rámci je vyučující ovšem pouze v roli diváka, který nemůže do situace zasahovat). 
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3.3.3 Grafické návrhy

Návrh 1a

Obr.  13:  Návrh  1a.  Porovnání  zemí  studentů,  plánování  automatických  konců kol/okamžité  ruční  

ukončení kola a možnost přidávat či ubírat scénáře/balíčky scénářů je dostupné bezprostředně poté,  

co se vyučující přihlásí. Po přihlášení může být vybrána k úpravám např. ta hra, se kterou pracoval  

naposledy.
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Obr. 14: Podrobnější popis návrhu 1a.
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Návrh 1b

Obr.  15:  Návrh  1b.  Oproti  návrhu 1a  obsahuje  také  přehled  témat  hlasování  ve  hře,  a  ukazatel  

nastavené obtížnosti hry.
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Obr. 16: Funkční schéma návrhu 1b.
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Návrh 1c

Obr. 17: Návrh 1c. Tabulka a grafy vývoje v jednotlivých zemích studentů, přístupné pro vyučujícího v  

herním rozhraní. 
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Obr. 18: Dílčí funkční schéma návrhu 1c.

Návrh 2a

Obr.  19:  Návrh  2a,  varianta  pro  širokoúhlé  monitory  (16:9).  Panel  s  kontextovou  nápovědou  

(obsahující informace o prvcích, na které uživatel právě ukazuje kurzorem myši). V případě mapy jde  

o náhradu a rozšíření dostupné kontextové nápovědy, kterou vidíme v bílém obdélníku.

V případě výběru návrhů pro hlasování by panel mohl obsahovat jejich obsáhlejší popis, případně i  

seznam nákladů, spojených s jejich realizací, a samozřejmě odkaz na relevantní část Encyklopedie pro  

více informací.
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Návrh 2b

Obr. 20: Návrh 2b, varianta pro monitory klasickým poměrem stran (4:3).

V této variantě je panel nápovědy částečně průhledný, a zasahuje do herního prostoru. Podstatné by  

bylo citlivé umístění panelu vzhledem k mapě každého jednotlivého státu (tak, aby pokud možno nikdy  

nezasahoval do jeho interaktivního území).

V případě takových map, kde by toto nebylo možné, by bylo zapotřebí je částečně přepracovat, anebo  

omezit interaktivní zónu na území daného státu. V tom případě by se ikony mohly objevovat jen v té  

části země, kam by panel nezasahoval. Alternativou by bylo zmenšení herního zobrazení, což ale také  

nelze  považovat  za  ideální  řešení.  Panel  s kontextovou  nápovědou  by  bylo  možné  kdykoli  skrýt  

kliknutím na šipku, umístěnou na okraji panelu.
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Obr.21: Příklad mapy, u které by výše navrhované řešení 2b bylo problematické.

Návrh 3

Obr. 22: Návrh 3. Formulář pro odeslání zprávy administrátorovi z učitelského rozhraní.
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Závěr

Hraní počítačových her již zdaleka není záležitostí menšinovou, a začalo být považováno za 

jeden z běžných způsobů, jak trávit volný čas (Williams, 2008). I seriózní počítačové hry si 

postupně získávají pozornost svých potenciálních uživatelů, ačkoli se zatím pohybují častěji 

na okraji zájmu, a málokdy dovedou co do efektnosti zaujmout ve srovnání s hrami s velkým 

rozpočtem. Pronikání herních mechanismů do oblastí, kde pro ně ještě před nedávnem 

zdánlivě nebylo místo, je ovšem fenomén, kterého si všímáme stále častěji (Fitz-Walter, 

2012).

Při tomto procesu musíme mít na paměti především zájmy uživatelů, a to zejména takových, 

kteří se sami jako hráči neidentifikují, a běžné herní mechanismy jim nejsou důvěrně známé. 

Rozhraní, se kterým se takoví uživatelé setkají, může mít zásadní vliv na to, jak budou 

k herním prvkům přistupovat nejen nyní, ale i v budoucnu.

Seriózní hry mají ambici vyrovnat se komplexním počítačovým hrám, ale jejich cílovou 

skupinou nejsou zdaleka jen hráči. Proto je vhodné vytvářet co nejpřívětivější prostředí, v 

němž se uživatel nebude cítit zahlcen ani jinak ohrožen, a zároveň dostane k dispozici tolik 

podnětů a informací, kolik potřebuje.

Prvním cílem předložené bakalářské práce bylo analyzovat nynější uživatelské rozhraní 

Evropy 2045. Kriticky toto rozhraní nahlédnout nám umožnilo dotazníkové šetření, kterým 

byla získána zpětná vazba od celkem 23 jeho uživatelů z řad pedagogů, nastudování 

odborných zdrojů z oblasti HCI, a také vlastní zkušenost s touto výukovou hrou.

Druhým a hlavním cílem práce poté bylo nabídnout několik dílčích a vzájemně se 

doplňujících alternativních řešení uživatelského rozhraní, která by přinesla rozšíření funkcí, a 

zároveň rychlejší dostupnost a větší přehlednost ovládacích prvků. Popis, schematická 

znázornění a grafickou podobu těchto návrhů obsahuje závěrečná kapitola.

Při jejich vytváření byl brán zřetel na výsledky evaluace, která následovala po uvedení pilotní 

verze  výukové  hry  do  praktické  výuky,  a  na  problémy,  které  byly  tehdy  identifikovány. 

Většinu těchto problémů se snažíme řešit, či alespoň zmírnit (viz. obr. 22 v porovnání s obr. 1, 

nacházejícím se v první kapitole).
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Na levé straně obr. 22 vidíme stručné shrnutí potíží, se kterými se setkalo nasazení pilotní 

verze Evropy 2045 do praxe v roce 2008 (celé původní schéma je k dispozici na obr. 1 v 

oddílu 1.3.2).  Na pravé  straně se nachází  přehled řešení,  navrhovaných v této  bakalářské 

práci, která mají směřovat ke zmírnění (a v ideálním případě odstranění) těchto potíží.

Jediná  zde  znázorněná  problematická  oblast,  které  jsme  nevěnovali  pozornost,  se  týká 

metodologie vyučování ve třídě, a design uživatelského rozhraní informačního systému na ni 

nemá vliv.

Obr. 22: Část problémů, k jejichž řešení mají navržené změny směřovat. Převzato a upraveno  

z Šisler, Brom (2008, s. 7).
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Příloha A – Uživatelský průzkum

Úvodní oslovení respondentů

Dobrý den,

rád bych Vás, jako pedagogy, kteří mají zkušenosti s použitím výukové simulace “Evropa 

2045” ve školní výuce, požádal o vyplnění tohoto krátkého dotazníku.

Data od Vás poslouží k vytvoření nové verze této výukové hry, která bude zohledňovat Vaše 

připomínky a náměty.

Velice děkuji za Váš čas!

Matěj Fixl, student ÚISK FF UK

Formulace otázek a jejich cílů

1. Postrádal/a jste v učitelském rozhraní nějakou funkci či prvek?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu  

zobrazily další otázky [Ano → otázka č. 2, Ne → otázka č. 5].

2. Pokud ano, prosím popište.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

3. Jak jste se s tímto problémem vypořádal/a?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.
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A jak to podle Vašeho názoru ovlivnilo průběh výuky?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Série otázek č. 1 – 4 vychází z předpokladu, že vyučující, kteří výukovou simulaci v praxi 

použili,  subjektivně  vnímali  její  konkrétní  nedostatky,  které  jsou  nyní  schopni  zpětně 

reflektovat. Právě tyto poznatky jsou pro návrh dílčích úprav velmi zásadní.

5. Využíval/a jste během hry všeobecné fórum pro komunikaci se studenty?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

Možnosti odpovědí:
Ano, ale jen výjimečně (1x-2x za celou hru)
Ano, několikrát, cca 1x za 2 týdny
Ne, vůbec
Ano, pravidelně

Otázka č. 5, resp. na ní získané odpovědi, mají zpochybnit či potvrdit záměr zredukovat počet 

diskuzních fór, které jsou v rámci Evropy 2045 k dispozici. Dosavadní zkušenost napovídá, že 

zejména diskuzní fórum, určené pro komunikaci mezi vyučujícími, je zcela nevyužívané, a 

tudíž zbytečné. 

6. Komunikoval/a jste s technickou podporou a/nebo s administrátorem hry?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu  

zobrazily další otázky [Ano → otázka č. 7, Ne → otázka č. 8].

Možnosti odpovědí:
Ne
Ano

7. Pokud ano, jakou formu komunikace jste volil/a nejčastěji?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.
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Možnosti odpovědí:
E-mail
Telefon
Jinou

Dvojice otázek č. 6 – 7 částečně navazuje na otázku č. 5. Má primárně za cíl zjistit, jakou 

formu komunikace s administrátorem vyučující preferují, a tomu následně přizpůsobit obsah 

stránky  s kontaktními  informacemi  (např.  přidat  možnost  poslat  e-mail  administrátorovi 

pomocí formuláře, umístěného přímo v rámci učitelského uživatelského rozhraní).

8. Jak jste zjišťoval/a, o jakých otázkách studenti v aktuálním kole hlasují?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu  

zobrazily  další  otázky  [Od  studentů  (přímo  během  vyučování) →  otázka  č.  10,  Z 

informačních e-mailů po konci jednotlivých kol → otázka č. 10, Jinak → otázka č. 9].

Možnosti odpovědí:
Od studentů (přímo během vyučování)
Z  informačních  e-mailů  po  konci 

jednotlivých kol
Jinak

9. Jakým způsobem?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

10.  Pokud  hra  probíhala  během  několika  hodin  v  rámci  jednoho  dne,  četl/a  jste 

informační e-maily, které Vám chodily po konci kola?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

Odpověď
Ano
Ne
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Sérií  otázek  8  -  10  se  snažíme  zjistit,  zda  uživatelé  postrádali  v rámci  učitelského 

uživatelského  rozhraní  konkrétní  informační  prvek,  a  to  přehled  právě  probíhajících 

hlasování. V úvahu bylo zapotřebí vzít fakt, že část tříd hrála tzv. „v bloku“, tedy prošla celou 

hrou během jednoho celodenního či několika vícehodinových seminářů. Po konci každého 

kola je žákům i vyučujícímu automaticky odeslán e-mail s informacemi o nově nastalém kole 

(obsahující také informace o aktuálních tématech hlasování). Je ovšem otázkou, zda mají tyto 

e-maily pro uživatele informační hodnotu, když nemá dostatek času k jejich prostudování, a 

zda by nebylo vhodnější integrovat tyto informace také přímo do učitelského rozhraní. 

11. Měl/a jste nějaké problémy s implementací hry do školní výuky (rozvrh, počítačová 

učebna, sylabus apod.)? Pokud ano, prosím popište.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

12.  Co  si  myslíte  o  vzdělávacím  přínosu  Evropy  2045  v porovnání  s klasickou 

přednáškou? Jsou zde nějaké výhody nebo nevýhody? Prosím popište.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Otázky 11 a 12 míří na dvě obecně známá témata – za prvé na obtíže, spojené s integrací 

výukové  hry  se  specifickými  požadavky  na  čas  (vyučovací  hodina,  trvající  45  minut, 

zpravidla  nedostačuje  k odehrání  jednoho  kola  včetně  všech  souvisejících  diskuzí,  příp. 

výkladu a tématických studentských referátů), vybavení učeben, apod.

Za druhé na porovnání klasické výuky s výukou, při které je použita Evropa 2045.

13. Máte jakékoli jiné připomínky či poznámky k vizuální podobě a funkcím učitelského 

uživatelského rozhraní? Prosím, doplňte.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Třináctá  otázka  má  čistě  doplňkovou  funkci.  Vycházíme  z předpokladu,  že  uživatel  mohl 
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zapomenout zmínit něco důležitého v předcházejících částech dotazníku. Takto může doplnit 

jakýkoli další postřeh k tématu, aniž by se musel vracet.

14. Kolikrát jste se studenty hru sehrál/a (1x se dvěma různými třídami, apod.)?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Otázka  č.  14  se  táže  na  to,  zda  se  uživatel  ke  hře  vracel  s více  než  jednou třídou.  Tato 

informace je důležitá ze dvou důvodů. Lze předpokládat, že uživatelé, kteří hrou procházeli se 

svými žáky opakovaně, poskytnou také nejvíce relevantní postřehy ohledně vhodných změn. 

A za druhé se můžeme domnívat, že učitelé, kteří Evropu 2045 použili při výuce opakovaně, 

tak učinili i proto, že měli dobrý dojem z jejího výukového efektu či potenciálu.

Odpovědi na otázku číslo 14 ukázaly, že většina respondentů skutečně použila Evropu 2045 

při výuce opakovaně (jednou či vícekrát s různými školními třídami, anebo vícekrát s jednou 

třídou).

15. Plánujete hru opakovat? Pokud ne, prosím uveďte hlavní důvody.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

16. Jaké je Vaše pohlaví?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

Odpověď
Muž
Žena

17. Jaký je Váš věk?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.
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Možnosti odpovědí:
30 - 40 let
40 - 50 let
50 a více let
Méně než 30 let

Otázky 16 a 17 mají statistický charakter, a nebyly přiřazovány k získaným odpovědím.
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Kvantitativní otázky

Přibližně třetina respondentů měla k uživatelskému rozhraní, které již dříve  používali,  určité výhrady. Tyto výhrady jsou následně specifikovány 

v otázkách 2 až 4, na které pedagogové odpovídali vlastními slovy. 

Jak vidíme, všeobecné fórum sice není vyučujícími využíváno nijak intenzivně, jeho úlohu ale přesto není třeba považovat za zanedbatelnou. Nejvíce 

je pravděpodobně využíváno při delší variantě hry, kdy studenti hrají z domova, a ve škole probíhají diskuze a další aktivity k tématům, o kterých se ve 

hře právě hlasuje. Komunikace se studenty na fóru navíc může ukazovat pedagoga jako součást nejen běžného školního, ale i herního světa, a vědomí  

této vzájemné provázanosti je pro úspěch výukové hry dosti zásadní.
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Preferovanou formou komunikace respondentů s technickou podporou byl jednoznačně e-mail.

Na základě této informace bylo možné navrhnout drobnou úpravu stránky „Kontaktujte pomoc“ v učitelském rozhraní, totiž přidání formuláře, který by 

umožňoval napsat administrátorovi přímo odsud.
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Při hře „v bloku“ četla informační e-maily jen polovina respondentů. Na druhou stranu je třeba vzít v úvahu, že polovina všech respondentů (tedy těch, 

hrajících „v bloku“ i těch, co hráli delší dobu) v předchozí otázce uvádí, že se o tématech hlasování dozvídali výhradně od studentů. 37,5 % zjišťovalo 

témata z e-mailů, a 12,5 % kombinovalo obě možnosti (což uváděli ve formě psaného komentáře u následující otázky).
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Jak můžeme vidět, věkové složení dotázaných uživatelů učitelského rozhraní je velmi pestré.

Na jednu stranu je zapotřebí klást důraz na přístupnost a přehlednost ovládání, na druhou ovšem i vyslyšet volání některých vyučujících po doplnění  

nových prvků.
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Příloha B – schéma nestandardizovaného rozhovoru s vyučujícími

I. Obecná část 

1. Když se vrátíte zpět k průběhu hry, s jakým pocitem o tom dnes mluvíte? Převažují spíše 

pozitivní, nebo negativní pocity?

2. Můžete to blíže vysvětlit?

3. Jaký je Váš celkový dojem z výukové simulace Evropa 2045?

…doptejte se, můžete napovědět

Ovládání

Grafika

Herní schéma

Herní aktivity

II. Hodnocení průběhu hry - Jak na simulaci reagovali studenti?

4. Jaké reakce jste zaznamenal(a) ze strany studentů?

5. Pokud byste měl(a) srovnat všechny části hry: ekonomická simulace, politika EU a diskuze. 

Která z nich Vám přišla nejpřínosnější pro výuku a proč?

6. Která naopak nejméně přínosná pro výuku a proč?

7. Myslíte si, že by některá část měla dostat více nebo naopak méně prostoru?

8.  Jakým způsobem jste  hru  se  studenty ukončili  (poté,  co  proběhlo  poslední  kolo)?  Jak 

studenti na toto ukončení reagovali?

III. Hodnocení edukační hodnoty

9. Pokud byste  měl(a)  srovnat  klasickou výuku a výuku se simulací,  v čem by spočívaly 

hlavní rozdíly (zejména v oblasti vzdělávací hodnoty)?

10. Co byste řekl(a) o vzdělávacích možnostech Evropy 2045? Je vhodná nebo nevhodná pro 

použití ve školní výuce? 

11. Napadají Vás ještě další důvody?

12. Jak byste popsal(a) její možné přínosy pro vzdělávání?

13. Jak byste popsal(a) její možná negativa pro vzdělávání?

14. Jaké jsou nevýhody simulace oproti klasické výuce?

15. Jaké jsou výhody simulace oproti klasické výuce?
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IV. Technické parametry – učitelské rozhraní

…když se vrátíme zpět k ovládání hry:

16. Kolik času jste musel(a) věnovat přípravě před uvedením simulace do výuky?

17. S jakými problémy jste se při používání simulace setkal(a)?

18. Upravoval(a) jste průběh hry (přidávání kol, přidávání událostí)?

Pokud ano: 

Získal(a) jste z popisků či jiných materiálů jasnou představu o tom, čeho se budou scénáře 

konkrétních událostí týkat? 

Podle jakých kritérií jste vybíral(a) události, které jste do hry přidal(a)?

Pokud ne:

Co hlavně Vám bránilo?

Zvážil(a)  byste  tuto  možnost,  pokud  byste  měl(a)  k  dispozici  podrobnější  informace  o 

událostech přímo v rámci Vašeho učitelského účtu?

19. Pokud by Vám nyní někdo nabídl podobnou simulaci pro výuku, uvažoval(a) byste o 

jejím použití se studenty? 

20. Proč ano/ne?

21. Máte nějaké výhrady, připomínky či doplňující poznámky k „učitelskému rozhraní“, které 

jste používal/a? 

Děkuji za rozhovor!

Doplňte bez vyučující(ho): V. Informace o škole

Název a typ školy: Město: Ročník:

Počet studentů:                Pohlaví učitele: Věk:
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