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Úvod

ÚVOD
Vzhledem k mého profesnímu zaměření knihovnice a studovanému oboru mě
informačních

zaujalo využívání
informačního

technologií žáky, a to

především

Internetu jako

zdroje.

Využívání informačních technologií vnímám jako jev mezioborový, ve kterém
se
V

střetává

nejen informatika, logika, ale i pedagogika, psychologie, sociologie atd.

současné době,

kdy se velmi

výrazně

zvyšuje objem potenciálních informací,

vzniká otázka, zda j e dítě - žák schopno vyhledat, absorbovat nové informace a měnit
jev poznatky.

spatřuji

Efektivní využívání
používat, ale
orientace ve

převážně
světě

nejen v dovednosti

v aplikaci získaných dovedností do

informační
učení žáků,

technologie

ve schopnosti

informací a v uvědomění si možnosti tyto technologie využívat při

vlastním celoživotním vzdělávání.

Tyto aspekty mě vedly k tomu, abych se zamýšlela nad integrací informačních
technologií do

výchovně

vzdělávacího

zpracováním informací jako

procesu a nad prací s Internetem a

součástí osobnostně

Díky výše uvedeným
práce Efektivní využívání

kognitivního rozvoje žáka.

skutečnostem

jsem si vybrala jako téma diplomové

informačních

technologií jako jedna z klíčových

kompetencí žáků.

Diplomová práce je rozdělena na dvě

V teoretické
přičemž

popíši i

části

věnuji

snaha o jejich identifikaci,

součástí

začlenění

porovnání s informační gramotností.

informačních

technologií,

které s informačními technologiemi souvisí

informace a data,

apod.). Nedílnou

teoretickou a část empirickou.

vymezení pojmu

nejzákladnější činitele,

(informační společnost,
informační síť

se

části, část

do

informační

gramotnost, Internet jako

teorie je i popsání

klíčových

kompetencí,

rámcově vzdělávacích programů

Následně
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se v teoretické

a jejich

části zaměřím

na

Úvod
vzdělávací

oblast

programy a

informační

informační

a

komunikační

výchovu ve

technologie, na školní

výchovně

vzdělávacím

kapitola má název Práce s Internetem a zpracování informací jako
kognitivního rozvoje žáka. V jednotlivých
pojetí informace a nejzákladnější

činitele,

které

zpracování informací, jako jsou kognitivní
kognitivní a

učební

částech

vzdělávací

procesu. Poslední
součást osobnostně

kapitoly popíši psychologické

ovlivňují

potřeby

žákovu práci s Internetem a

žáka, kognitivní základ

učení,

styl osobnosti, a s tím související kognitivní cíle a jejich

uspořádání.

V empirické
výsledků

části

jsem se

výzkumu, kterým jsem

prověřila

proveden na základní škole v jedné
hodinou, a proto je spíše

doplňující

zaměřila

třídě,

na pOpIS, interpretaci a hodnocení

využívání Internetu žáky. Výzkum byl
byl

k teoretické

časově

části.

omezen jednou

vyučovací

Podstatou samotného výzkumu

je dotazník vlastní konstrukce, který je založený na výrocích týkajících se znalostí o
Internetu a jeho využívání žáky.
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'W

T

T

TEORETICKA CAST
1. INFORMAČNÍ EXPLOZE
začátek

Konec 20. století a

21. století se

vyznačuje vyspělou

technickou

civilizací lidské kultury. Dochází ke globalizaci, abstraktnímu zmenšování
Zemi obepínají

informační

myšlenky a výrobky,
se rychle rozvíjí

a

převážně

informační

výrazně

jimiž

v podobě mluvené

či

psané řeči. Ve

označuje

se

společnosti průmyslové mění

se ze

různými směry

proudí lidské

vyspělých

na

jako informatizace

zemích

informační

technika a technologie. Proces pronikání

společnosti

techniky a technologie do
Společnost

komunikační sítě,

světa,

společnosti.

společnost informační.

Velmi

se zvyšuje objem potenciálních informací. S rostoucím množstvím informací
člověk

souvisí otázka, zda je

měnit

schopen absorbovat nové informace a

je

v poznatky.

1.1.

Informační společnost

Označovat

dnešní

a společnost znalostí

společnost

jako

společnost informační

zvykem. J. Zlatuška (1998) ji charakterizuje jako
význam práce

s informacemi.

Informační

společnost,

společnost

postindustriální

společnosti.

komunikačních

technologií. Podstatným rysem takové

globální

sítě

se stalo

v níž roste úloha a

je jedním z konceptů

Je založena na rozvoji a implementaci

informačních

společnosti

je

poskytující velké množství dat, a tou je především Internet.

v této souvislosti o

společnosti vědění

nebo

společnosti

kvalifikačních požadavků

proto, že roste význam

běžným

a

vytvoření

Hovoří-li

se

znalostní, pak je to zejména

na jednice i

společnost,

roste tak

úloha a význam vzdělávání.
Základem

informační společnosti

následující fáze vývoje eílka (2003)

společnost

syntetickém myšlení,

společnosti

lidí,

kteří

informací, mají schopnost

kteří

jsou informace,

znalostní. Znalostní

znalosti jsou základem
společnost

je podle V.

se vyznačující hlubokými znalostmi v analyticko -

využívají intuici a improvizaci, kritickou interpretaci

vytvářet

z dostupných informací variantní
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závěry

apod.
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Jsou to tedy lidé,

kteří

poznání určité

reality. Informace jsou předpokladem k tomu, aby se

učit.

části

jsou schopni z informací

Ale teprve proces učení
Přechod

ovlivněn

dělá

od deklarování

vytvářet

Společnost

člověk

mohl

z informací znalosti.
informační společnosti

ke

společnosti

znalostní je

informační

vzdělávání

učení

celoživotního

Počáteční vzdělání
společnosti

člověku

už

si žádá

k uplatnění

vzdělávání

nestačí, měnící

prostředí

se

celoživotní. Koncept celoživotního

se prosazuje zhruba od devadesátých let minulého století. Stále více lidí

navíc nechápe

vzdělávání

sobě. Vzdělávání

prostředek

jen jako

a odborná

příprava

k uplatnění, ale také jako cíl sám o

v průběhu celého života jsou pro každého

jedince nejlepší cestou, jak se vypořádat se změnami
Vědomosti,

integrace

společnosti.

dovednosti a porozumění, kterým se učíme jako děti a mladí lidé v

ve škole, v profesní

Pevnější

zobecněné

i rozvojem koncepce celoživotního učení.

1.2.

rodině,

znalosti jako

učení

přípravě

nevystačí.

nebo na vysoké škole, pro celý život

do života v

dospělosti

je velmi

důležitou součástí

zavedení

celoživotního učení.
P. Šťastnová (2002) celoživotní učení ve své studii charakterizuje jako
veškeré

učení

s

nepřerušenou

všechny, od nejútlejšího
počátečním

odborným

kontinuitu. Vysoce kvalitní základní

dětství,

je jeho základnou. Základní

vzděláváním

a

přípravou

novými dovednostmi vyžadovanými ve

společnosti

Lidé si budou plánovat odpovídající
tehdy, budou-li se chtít
zkušenosti s
pokračovat,
časového

učením

v

učit.

byly

nebudou-li vhodné

mělo

neúspěšné

příležitosti učení

následované

vybavit všechny mladé lidi

aktivity v

pokračovat

a

vzdělávání

osobně

v

průběhu
učení,

života jen

pokud jejich

negativní. Nebudou chtít

prakticky dostupné, co se

rozvrhu, tempa, místa, nebo pokud si je nebudou moci dovolit

Nebudou se cítit motivováni k

účasti

v

učení,

pro

založené na znalostech.

učební

Nebudou chtít

dětství

by

vzdělávání

týče

finančně.

jehož obsah a metody nebudou brát v

- II -
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úvahu jejich kulturní perspektivy a životní zkušenosti. Individuální motivace k
a rozmanitost

učebních příležitostí

klíčem

jsou rozhodujícím

k

úspěšné

učení

realizaci

celoživotního učenÍ.

Součástí

celoživotního učení jsou

tři

základní kategorie záměrné učební

činnosti (Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku, 2003):

•

formální

učení

- probíhá ve

vzdělávacích

institucích a vede k získání

uznávaných diplomů a kvalifikací

•

neformální

učení

- probíhá vedle hlavních

obvykle k získání formalizovaného
poskytováno na pracovišti a
občanské společnosti. Může

vzdělávacích systémů

osvědčení.

Neformální

prostřednictvím činností

nebo služeb, které byly ustaveny, aby

učení může

doplňovaly

být

organizací a skupin

prostřednictvím

být poskytováno také

a nevede

organizací

formální systémy

výtvarné, hudební a sportovní kroužky nebo soukromé vyučování

(např.

připravující

na zkoušky)

•

informální - učení je přirozeným doprovodným znakem každodenního života.
Na rozdíl od neformálního a formálního
učením

učení

není informální učení

nezbytně

úmyslným, takže to, jak přispívá k jejich vědomostem a dovednostem,

nemusí být snadno rozeznatelné dokonce samotnými účastníky.

Termín "celoživotní"

učení zdůrazňuje časovou

života, bud' nepřetržité nebo periodické.
obrací pozornost na rozšíření
života a

učení,

v jakémkoliv jeho

dimenzi:

Nově vytvořený

a zábavné

učení může

v

průběhu

termín "celoživotní"

učení

které se může odehrávat v plném rozsahu našeho
stadiu.

Celoživotní dimenze

komplementaritu formálního, neformálního a informálního
užitečné

učení

probíhat a probíhá v

v obci a v každodenním pracovním životě.
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rodině,

učenÍ.

upozorňuje

na

To znamená, že

ve volném

čase,

v

životě

Informační exploze

Vzdělávání
ovlivňování

se stávají

důležitější

šancí lidí na to, že se v životě zapojí do

společnosti,

a odborná

příprava

předtím

než kdy

v

bude se jim tam dařit

a budou zlepšovat své postavení.

1.3.

Informační

Informační

celou

gramotnost

technologie prostupují a

šíři společenských procesů. Ovlivňují

jedince, jeho osobní život, pracovní i

proměňují

celou

nejen oblast

společnost

společenské uplatnění.

vzdělávání,

ale

a v důsledku každého
V této souvislosti se

objevuje nový požadavek, a to požadavek informační gramotnosti.
Původní
přibližně

význam gramotnosti je dovednost

15. století výsadou elity

ukazatelem kulturní úrovně
nějakou

společnosti.

společnosti.

V

číst

a psát a jako taková byla až do

Dnes je míra gramotnosti

přeneseném

důležitým

významu znamená gramotnost

konkrétní schopnost či dovednost, většinou duševní.

Současná společnost

technologií,

označována

společenských procesů.

založená na rozvoji

jako

Za jeden z

společnost

informačních

informační,

a

komunikačních

ovlivňuje

indikátorů úrovně společnosti

celou

je dnes považována

míra gramotnosti. Funkční gramotnost (Lidské zdroje v České společnosti,
byla definována jako schopnost
funkční

aktivně

participovat na

gramotnosti se nejedná o to, zda

člověk

umí

světě

číst,

šíři

informací.

Při

1999)

sledování

psát a počítat, ale o to, zda

je schopen v přečteném dokumentu informace najít, porovnat, odlišit od podobných,
zda je umí

správně

aplikovat při další práci.

Tyto schopnosti lze rozdělit do tří základních složek (Lidské zdroje v České
společnosti,

•

1999):

literární gramotnost se týká schopností pracovat s informacemi obsaženými v
souvislém a plynulém textu, tj. schopností,

potřebných

k porozumění a využití

informací např. v novinových článcích, beletrii, básních, recenzích apod.
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•

dokumentová gramotnost se týká schopnosti pracovat s informacemi, které

jsou zasazeny
porozumění

či

prezentovány v

nějaké

struktuře či formě,

standardní

a využití informací, obsažených

např.

tj.

různých formulářích,

v

dotaznících, výplatní listinách, grafech, tabulkách, schématech či mapách

•

numerická gramotnost vypovídá o schopnostech pracovat s

volit a používat matematické operace na

číselné

tabulkách, grafech a správně je interpretovat.
výpočet úroků

šekové knížky,

a splátek

údaje v

čísly, správně

tištěných

textech,

Příkladem může

být bilancování

půjčky, vyplnění

objednávky na

zboží, apod.

Důležitou součástí funkční

v cizím jazyce, a to
jazykem

určujícím.

schopnost práce s
celosvětové sítě

gramotnosti je také schopnost

především angličtině,

V

která je v současné

informační společnosti

informačními

Internetu.

se k

funkční

dorozumět

se

informační společnosti

gramotnosti

přidává

také

technologiemi a schopnost pracovat s informacemi

Funkční

gramotnost v informační

společnosti je informační

gramotnost.
Informační společnost předpokládá
rozumět.

Práce s informacemi je do

a jejich využitím. Pojem
porozumět

značné

informační

práci s informacemi a schopnost jim

míry určovaná příslušnými technologiemi

gramotnost se snaží vystihnout schopnost

a používat informace v rozmanitých formách, jak jsou prezentovány

kromě jiného

také prostřednictvím počítačů 01. Sklenák, 2001).

Člověk, který je informačně gramotný, je schopen:

•

rozpoznat vznik určitého problému a také jej definovat

•

určit otázky,

•

identifikovat informace, které jsou

které jsou problémem vyvolány

zodpovězení nastolených

zapotřebí pro řešení problému

otázek

•

nalézt požadované informace

•

nalezené informace vyhodnotit

•

informace analyzovat a syntetizovat do
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řešení nebo odpovědí.

nebo

Informační exploze

Informační

gramotnost není vhodné zužovat pouze na oblast vyhledávání

informací, naopak je vhodné ji chápat v širším kontextu obecné práce s informacemi a
zahrnout také (V. Sklenák,2001):
•

sdílení a komunikaci relevantních a významných informací

•

organizace vlastních informací

•

filtrování informací

•

schopnost vytváření psaných dokumentů

•

prezentační

•

zachování informační etiky.

Vedle

schopnosti

informační

gramotnosti se velmi

často

používá pojem

počítačová

gramotnost. Tyto pojmy nelze však zaměňovat, protože informační gramotnost je širší
a

obecnější.

V

podstatě

zvládnutí gramotnosti

lze

říci,

že

informační,

počítačová

ale nikoliv

gramotnost je nutnou podmínkou ke

postačující. Počítačová

gramotnost se

omezuje jen na obecné schopnosti a dovednosti práce s počítači. Po dlouhé období
postupného pronikání
soustředěn

počítačů

na zvyšování

do

počítačové

různých

sfér života lidí byl obecný zájem

gramotnosti, ale nyní

při přechodu

do

věku

informací je již priorita na vyšší úrovni.
Rozvíjet
vyplývají z

informační

gramotnost znamená vycházet z

výzkumů funkční

z faktografie na

obecnější

gramotnosti, zejména pokud jde o

kompetence, rozvoj

výuku cizích jazyků (zejména

doporučení,

angličtiny)

komunikačních

a schopnost

řešit

přesun důrazu

dovedností,

v

informační společnosti.
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důraz

na

problémy. Navíc to však

znamená také rozvíjení schopností práce s technologiemi (zejména
Internetem. Ovládnutí práce s technologiemi je

která

důležitou

počítačem)

podmínkou

a

uplatnění

Informační

technologie

2. INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
Informační

technologie

usnadňují

publikování a

šíření

informací. Uživatelé

mají možnost takřka okamžitého přístupu k podstatně většímu množství
zdrojů,

informačních

než tomu bylo kdykoliv dříve.
informační

Pojem

technologie zahrnuje všechny

prostředky,

kterých se

využívá k pořízení, uchování, zpracování, prezentaci a přenosu dat (N. Žid, 1998).
informačních

Nástup

technologií

proběhl

v 50. letech minulého století a byl

charakterizován jejich výhradním používáním pro fázi zpracování dat, a to dat
číselných
zařízení

výpočty).

(pro

jako

Dodnes proto

počítačů, přestože většina

převažuje

terminologie

označení těchto

aktivit již nesouvisí s numerickými

výpočty,

ale se zpracováním obecných datových struktur, zejména pak se zpracováním
textových dat.
Dnešní

informační

technologie zahrnují všechny fáze systému zpracování dat.

Přitom současné informační

technická

zařízení či

technologie

představují

jak

jednoúčelová

speciální

technologické postupy, tak i složité systémy - technologické

celky.
Můžeme

•

je rozdělit na dvě základní kategorie (P. Moos, 1993):

technické prostředky (technická zařízení - hardware HW) - tato kategorie

zahrnuje všechny technické komponenty používané v jednotlivých fázích
systému zpracování dat (tj.

zařízení

na

pořizování,

uchovávání,

přenos,

zpracování a prezentaci dat)
•

programové

prostředky

(programové vybavení - software SW) - tato

kategorie zahrnuje všechny programy, které jsou srozumitelné pro
používaná technická zařízení.
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2.1. Informace a data

Lidé
Každá

potřebují

činnost,

od

informace k různým aktivitám

přecházení

okamžitě,

i rozsáhlé vyhledávání v
jednoduché

informační

každodenního života.

ulice až po analýzu komplexních

jiné vyžadují od

různých
potřeby,

z oblasti

z takových informací jsou

člověka

vyvinout určité úsilí, provést

zdrojích. Lidé se
řešení

problémů

Některé

medicíny nebo financí, vyžaduje informace.
k dispozici snadno a

během

učí

složitějších

věku

již od útlého
informačních

jak

potřeb

řešit

však

vyžaduj e vědomosti a zkušenosti.

V minulosti se lidé snažili,

zpočátku prostřednictvím

formou, zaznamenávat informace, které považovali za
tomto poli
počítače

a

uplatňují

informační

moderní

informační

kreseb a

důležité.

V

později

psanou

současnosti

se na

technologie, které využívají stále výkonnější

systémy. Jejich hlavním cílem je pomáhat

při

vyhledávání

informací.

Pojmy informace a data jsou v dnes velmi
tvarem množného

čísla

V kontextu klasické

rozšířené

a používané. Data jsou

latinského slova datum, které lze vyložit jako

počítačové vědy

se pojem data používá jako
faktů, atributů,

text, zvuk, obraz. Data slouží pro reprezentaci

něco

označení

odrazu

dějů

daného.

pro
a

čísla,

věcí

(V.

Sklenák, 2001). Jsou vlastně "surovinou", ze které mohou vyvstávat informace.

Informace je pojem, s nímž se každý
z latinského informare, které znamená
formovat,
pevně

tvořit,

zobrazovat,

člověk

uvádět

člověka

a

téměř denně.

Pochází

ve tvar, dodávat tvar, podobu,

vytvářet představu,

spjatý s každodenním životem

setkává

pojem. Je to pojem univerzální,
společnosti

(J. Cejpek, 1998). V.

Sklenák (2001) jako definici pojmu informace uvádí citaci R. Kuhlena (1990):

"Informace je podmnožina

poznatků,

která je

pro řešeníproblémů. "
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někým

použita v konkrétní situaci

Informační

Informační

2.2.

Přenos

informací se
Informační

systémy

informací

zprostředkovávají

přenáší přímou

systém

kdy data jako popis

technologie

můžeme
objektů

informační

komunikací mezi

systémy, jen malá

tvůrcem

a uživatelem informace.

pojímat jako systém zpracování dat. Jde o
a procesů,

někde

a nějakým

část

způsobem

skutečnost,

musí vzniknout a

k příjemci informace se dostávají zprostředkovaně, po průběhu několika fázemi.
Schematicky lze znázornit systém zpracování dat v těchto fázích (N. Žid,
1998):

pořízení dat -

uchování - zpracování dat - prezentace dat

Příklady informačních systémů

fondy apod., které se nazývají

jsou knihovny, databázová centra, archivní

tradičními informačními

zdroji, ale také Internet jako

globální informační systém.

Moderním typem
systém, který využívá

informační

informačních

v takových
V porovnání

s tradičními

bibliografických

informačního

systému je automatizovaný

informační

techniku a technologii. Potenciální informace mají

systémech podobu dat a jsou uloženy v bázích dat.
druhy

seznamů, katalogů,

informačních

systémů

(archivů,

kartoték apod.) mají automatizované

knihoven,
informační

systémy tyto přednosti (J. Cejpek, 1998):

•

obsahují mnohem rozsáhlejší texty, obrazy a záznamy zvuků, které lze
uchovávat na podstatně menší ploše

•

informace lze vyvolávat na obrazovku,
v podstatně kratším

čase

či

vytisknout na

a technicky je možné

geograficky neomezené vzdálenosti na celém světě.
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tiskárně

přenášet

je na

Informační technologie

2.3. Internet jako

informační síť

Internet se stává jedním ze
počítačů

propojených

obsahuje

symbolů

naší doby. Tato

nepředstavitelné

celosvětová síť vzájemně

množství významných i zcela

bezcenných informací, které mohou být k dispozici každému majiteli osobního
počítače.

Vyvinul se na konci 60. let minulého století z malé experimentální

americkou armádu. V průběhu 90. let tempo rozvoje Internetu
Cejpek, 1998). Odhady, které
World,

počítají

počátku

za

rozdíl od

síť

snadno splnitelných podmínek

tradičních informačních systémů

čerpá

jako

pro

vzrostlo (J.

např.

Computer

s nárůstem počtu obyvatel napojených na Internet až na 1 miliardu na

tohoto století. Internet je otevřená

poměrně

z něho

průběžně uveřejňují časopisy,

výrazně

sítě

sítí v tom smyslu, že se k němu mohou
připojovat

další a další uživatelé. Na

je uživatelem Internetu jak ten, který

informace, tak i ten, jenž do Internetu nové informace ukládá. Do doby

vzniku Internetu se informace
informačních střediscích

experimentální

sítě

shromažďovaly

v archivech, knihovnách, databázích,

a databázových centrech. Internet

nový architektonický princip:

převzal

vytvořil síť

od americké

sítí, jež se

naplňuje

konkrétním obsahem nikoli z jednoho centra nebo v jednom centru, ale z mnoha
zdrojů.

J.

Kukučka

(2000) uvádí, že mezi službami, které Internet svým

poskytuje jsou nejpoužívanější

World Wide Web (WWW) a elektronická pošta (e-

mail). World Wide Web znamená v překladu
všeho druhu jsou na síti
kromě

uživatelům

zveřejňovány

"celosvětová pavučina".

Informace

na tzv. webových stránkách, které mohou

textu obsahovat i obrázky, zvuky, videosekvence apod. Každá webová stránka

má svou adresu, kjejímu zobrazení na monitoru
internetový

prohlížeč.

jazyce HTML a ve

služby jiným

po celém

počítačům

Internetu k ostatním

slouží zvláštní program -

Webové stránky jsou obvykle zapsány v programovacím

formě souborů

serverů, rozmístěných

počítače

jsou uloženy na pevném disku

světě.

Server je výkonný

a jednou z jeho služeb

serverům

může

být

počítač,

některého

ze

který nabízí své

právě připojení

uživatele

a ke stránkám na nich uloženým. Webové stránky

odkazují na další a další stránky, mají formu tzv. hypertextu. Jednotlivé stránky,
umístěné třeba

na opačných stranách zeměkoule, jsou takto

- 19 -

vzájemně

propojeny.
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Elektronická pošta je

nejpopulárnější aktivně

Jedná se o rychlý a ekonomický

způsob

využívanou službou Internetu.

zasílání zpráv každému, kdo je

připojen

k Internetu. Každý uživatel elektronické pošty má přidělenou svou e-mailovou adresu
a na serveru svého poskytovatele má k dispozici

určitý

prostor na pevném disku, tzv.

schránku.

Filozofie Internetu je naprosto odlišná od jiných informačních médií.
celek neprovozuje ani

neřídí

propojení

počítačů

kdokoliv.

Stačí připravit

na celém

poskytovatele, aby jim

Síť

jako

žádná firma nebo instituce. Jde pouze o vzájemné
světě

a data kolující touto sítí v ní

informace ve
přidělil

formě

může zveřejnit

webových stránek a požádat

některého

adresu a uložil je na svém serveru. Od tohoto

okamžiku j sou stránky přístupné záj emcům po celém světě.

2.3.1. Internet jako zdroj informací
Na Internet je možno se dívat z různých úhlů pohledu (V. Sklenák, 2001):

•

je to gigantické seskupenípočítačů

•

je to soubor programů

•

je to soubor on-line zdrojů1

•

je možno jej chápat jako celosvětovou elektronickou knihovnu.

Každá z uvedených možností je pravdivá. Pohled jednoho konkrétního
uživatele vždy závisí na tom, k jakému účelu Internet používá. Všechny pohledy jsou
pak užitečné z hlediska vyhledávání informace. Pro skutečně efektivní vyhledávání je
důležitá

schopnost uživatele měnit pohled podle potřeby.

IOn-line zdroje - zdroje, které charakterizuje okamžitý přístup, bezprostředr!í vyřízení požadavku
(Výkladový slovník výpočetní techniky, 1997).
2 Vyhledávání - hledání (se arch, fmd) jsou ustálené termíny pro integrované funkce do aplikace nebo
systému, které umožňují vyhledávání nějakého objektu, souboru nebo textu ve větším objemu dat.
Znamenají hledat zadaný prvek ve specifikované oblasti pomocí prohledávacího klíče (search key),
kterým je pole nebo položka seznamu či řetězec, který slouží jako základr!í vodítko při hledání
(Výkladový slovník výpočetní techniky, 1997).
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stejně

Knihovna

jako Internet obsahuje informace k různorodým

tématům.

Čtenář může v knihovně volně procházet mezi policemi, prohlížet hřbety knih a

listovat jimi. Také v prostředí Internetu

může

V knihovně je možno používat katalogy,

buď

automatizované.
předmětových

Katalogy

hesel,

umožňují

klíčových

přímé

uživatel "cestovat, brouzdat",
lístkové nebo dnes již

hledání

Důležitou

slov atd.

podle

názvu,

roli pro lokalizaci

častěji

autora,
zdrojů

v Internetu sehrávají vyhledávací nástroje. Každá kniha v knihovně je identifikována,
dokumenty v Internetu jsou jednoznačně určeny URL adresou.

Internet je možno si

představit

jako obrovský soubor knihoven
jako knihovny
uspořádání

spočívá

ne jako jednu universální knihovnu, ale spíše

rozprostřených

práce uživatele ve

po celém

výběru

světě. Při

vhodných

chápání Internetu

klíčových

slov, jejich

do podoby dotazu, který je vyhledávacím systémem vyhodnocen a

posléze jsou uživateli prezentovány výsledky, odkazy na možné relevantní

informační

zdroje.

2.3.2. Internet a informační gramotnost

Informační

médiu, znamená

gramotnost ve vztahu k Internetu, jako modernímu

řadu způsobilostí

(V. Sklenák, 2001).

informačnímu

Nejpodstatnější

je schopnost

formulovat svou informační potřebu. Nezbytná je také schopnost kritického myšlení3 .
Uživatelé se musí vyrovnávat s hypertextovou4 podstatou šířených informací. Odkazy
mohou

zpřístupňovat

alternativní myšlenky,

doplňkový

úplné informace je nutné obvykle postupovat jako

při

materiál apod. Pro získání

skládání mozaiky, tedy

čerpat

z různých informačních zdrojů.

Kritickým myšlením rozumíme účelové, seberegulující a sebe opravné uvažování, které vyústí do
interpretace, analýzy, ohodnocení a úsudku, a také do zdůvodnění provedených úvah (Pedagogický
slovník, 2003).
4 Hypertext - v obecném smyslu jakýkoli text, jehož jednotlivé části jsou vzájemně provázány a
odkazují, na základě příbuzných témat, jedna na druhou. Internet je založený na odkazech mezi
jednotlivými dokumenty a informacemi na nich umístěnými (Výkladový slovník výpočetní techniky,
1997).
3
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Nyní se

můžeme

vrátit k vymezení obsahu pojmu

informační

gramotnost.

Jedná se o schopnost porozumět a užívat informace získané v rozmanitých formátech
ze širokého spektra

zdrojů

Gramotnost ovšem zahrnuje nejen schopnost čtení, ale
problému a na

základě

informační potřeby.

metod, které

prostřednictvím počítačů.

tak, jak jsou prezentovány

dotazů,

toho pak sestavit sadu

Problémy jsou obvykle

umožňují přístup

řešeny

k informačním

současně

může

vést k vyřešení

různých

vyhledávacích

která

pomocí

zdrojům

schopnost porozumět

v Internetu, a tím i jejich

zhodnocení. Informační gramotnost a Internet přinášejí nový rozměr - kontext. Ten
v této souvislosti

vyjadřuje určitou

významovou spojitost, relevantní ze sledovaného

hlediska.

Internet, který je velmi tvárný, není fixován na žádné
má svobodnou volbu, od

výběru

zobrazení na obrazovce. Internet
ve

světě,

poskytovatele

může

připojení

využit jako zdroj informací pro výzkum,
při

všech

až po

centrum, uživatel

výběr

obsahu pro

sloužit jako zdroj informací o aktuálním

jako cesta k doručování pošty nebo jako katalog

her. Hlavním pravidlem

síťové

stejně

či

encyklopedie.

jako prostředí pro

naznačených

uživatele.
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dění

Může

být

hráče počítačových

možnostech však je vlastní volba

Klíčové

kompetence

3. KLÍČOVÉ KOMPETENCE

Vývoj, k němuž došlo ve druhé
společenským

a ekonomickým

změnám.

polovině

20. století, vedl k výrazným

podnítil, byla globalizace a její projevy v oblasti kulturní, politické a
Vědecký

jednotlivé
začaly

odvětví

a technický pokrok, který nastal zejména v
straně zároveň

mezinárodní spolupráci, ale na druhé
země

změny

Hlavním faktorem, který tyto

reagující na nároky, jenž na

ně

hospodářské.

komunikací,

podpořil

zvýšil její konkurenci. Proto

toto nové

uspořádání světa

prosazovat myšlenku, že znalosti a dovednosti jsou tím

nejcennějším

klade,

zdrojem

ekonomického růstu. Pokud si lidé osvojují vědomosti a dovednosti a přetvářejí je ve
způsobilosti,

kterých mohou účelně využít, stimulují ekonomický a technický pokrok.

Cílem školských
dovedli

úspěšně

společnost

připravit

je tedy proto

ně

vyrovnat s nároky, které na
zároveň

informacích, a

systémů

dokázali

maximálně

klade

využívat

mladé lidi na to, aby se
společnost

příležitosti,

založená na

jenž jim tato

nabízí.

3.1. Od znalosti a dovednosti ke kompetenci
Ve
údajů,

světě,

klesá

v němž se stále rychleji

potřeba

vytváří, šíří

a

zpřístupňuje

suma faktických

potřebují

vhodné nástroje,

tyto poznatky memorovat. Lidé spíše

které by jim umožnily vybírat, zpracovávat a aplikovat poznatky nutné k tomu, aby se
vypořádali

s měnícími se modely a vzorci v oblasti

a rodinného života. To také

vysvětluje

zaměstnání, volnočasových

sílící tendenci

zaměřit

se ve

na rozvíjení kompetencí než na pouhé předávánífaktů ve výuce.
kompetence se bude podrobněji
Většina

ve

důvodu

vzdělávání spise

Vysvětlení

pojmu

v následujících odstavcích.

evropských zemí se shodla na tom, že k tomu, aby byli dnešní lidé

dobře připraveni

dění

věnovat

aktivit

na další profesní i osobní život a dovedli se plnohodnotně zapojit do

společnosti,

je nutné, aby byli

připraveni

na celoživotní

učení.

Z tohoto

se evropská kurikula začala zaměřovat více na úspěšnou aplikaci vědomostí a

dovedností, nežli na jejich pouhé
ekonomikou a trhem práce a

předávání.

značnou

I zde existuje významná souvislost s

roli zde hraje snaha zajistit, aby se absolventi
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škol dokázali co nejlépe

začlenit

do života

společnosti

kompetence

a našli pro sebe vhodné

profesní uplatnění.

V souvislosti s touto snahou se realizovaly mnohé mezinárodní aktivity a
Evropská unie na lisabonském jednání Rady Evropy v
proces)

5definovala

březnu

2000 (tzv. lisabonský

pro rok 2010 nový strategický cíl - Evropa se má stát

"nejkonkurenceschopnější

znalostí a je schopna

a

nejdynamičtější

ekonomikou na

světě,

která

nepřetržitého hospodářského růstu při současném

čerpá

ze

dosažení

většího množství lepších pracovních přl1ežitostí a větší sociální soudrŽnostl". Z

toho

důvodu

byly na stockholmském jednání Rady Evropy v

3 strategické cíle, které byly dále rozpracovány do

březnu

dílčích cílů

2001 stanoveny
(Report on the

concrete future objectives of education and training systéme, 2001):

Strategický záměr

č.

1 - Zlepšování kvality a efektivity systémů

vzdělávání a

odborné přípravy v Evropské unii
Cíl 1.1: Zlepšení vzdělávání učitelů.
Cíl 1.2: Rozvíjení klíčových kompetencí ve

společnosti

založené na znalostech:

•

rozvíjet klíčové kompetence ve společnosti založené na znalostech

•

identifikovat klíčové kompetence a zajistit jejich integraci do kuriku/í

•

zpřístupnit
žákům,

žákům

předčasně

•

podpořit

osvojení

klíčových

kompetencí každému, tedy i

se speciálními

vzdělávacími

potřebami,

méně

nadaným

žákům,

kteří

opouští vzdělávací systém a dospělým

validitu a zhodnocení klíčových kompetencí u

veřejnosti

a usnadnit

tak další vzdělávání a zaměstnatelnost občanů.
5 Na summitu Evropské rady v Lisabonu v březnu 2000 byl v Evropské unii zahájen proces, jehož
cílem je do roku 2010 přeměnit EU v "nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější znalostní
ekonomiku, schopnou udržitelného rostu s více a s lepšími pracovními místy a s více posílenou
sociální soudržností". Tohoto cíle má být dosaženo prostřednictvím komplexní strategie, která
představuje strukturovaný souhrn dílčích úkolů členěný podle jednotlivých oblastí hospodářsko
politického života. Současně se stanovením ambiciózního cíle pro Evropu byly vymezeny základní
obrysy Lisabonské strategie. Hlavní důraz byl přitom kladen především na ekonomickou oblast.
V souvislosti se zaváděním společné měny Lisabonská strategie zahrnuje též koordinaci
hospodářských politik členských zemí EU a integraci fInančních trhů. Významná role je proto
přisuzována podpoře využívání informačních technologií, výzkumných aktivit a inovativních procesů,
a investicím do lidského kapitálu. Hospodářský rost je vnímán též jako podmínka pro snižování
nezaměstnanosti v EU. Aktivní přístup k problematice nezaměstnanosti je patrný též z podpory rostu
vzdělanostního potenciálu obyvatelstva.
6 Presidency Conclusions: Lisbon European Counci123 and 24 March 2000.
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Cíl 1.3:

Zajištění přístupu

k

informačním

kompetence

a komunikačním technologiím pro

všechny.
Strategický záměr

č.

2-

Zajištěnípřístupu

ke vzdělávání a odborné přípravě

pro všechny
Cíl 2.1:

Vytvoření prostředí otevřeného

pro

učení

Cíl 2.2: Zvýšení atraktivity učení
Cíl 2.3: Podporování aktivního

občanství,

rovných příležitostí a sociální

soudržnosti .

Strategický záměr

č.

3-

Otevření systémů vzdělávání a

odborné přípravy

okolnímu světu
Cíl 3.1: Posílení vazeb mezi

světem

práce, výzkumem a celou ostatní

společností

Cíl 3.2: Rozvíjení podnikatelského myšlení
Cíl 3.3:

Zkvalitňování

studia cizích jazyků

Cíl 3.4: Posílení mobility a výměn
Cíl 3.5: Rozvíjení evropské spolupráce. Pro práci na jednotlivých cílech byly
vytvořeny v rámci Evropské komise pracovní skupiny, v nichž má Česká

republika své zástupce.

Prvním strategickým cílem se stalo zlepšení kvality a efektivity

systémů

vzdělávání a

odborné přípravy v EU a tento cíl zahrnoval mimo jiné i požadavek na

rozvíjení tzv.

klíčových

kompetencí, kterým se od

komise zabývat skupina

odborníků.

září

2001

začala

v rámci Evropské

Výsledky práce této skupiny

tvořily

koncepce klíčových kompetencí v rámcových vzdělávacích programech.
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základ

Klíčové

kompetence

3.2. Pojem klíčových kompetencí
odborníků

Definice pojmu kompetence vznikla ve spolupráci

sociologie, pedagogiky, filozofie, psychologie a ekonomie. Výsledky
vzdělání

ovlivnilo jejich

v oblasti

těchto

snah

a kulturní i jazykové zázemí.

Terminologie sloužící k
formovat v anglofonním

označení

prostředí

klíčových

jevu tzv.

kompetencí se

začala

a prošla vývojem od pojmu basic skills,

přes

competencies až po konečné "key competencies".
Termínem basic skills (základní dovednosti) se obvykle úžeji
čtením

pouze dovednosti spjaté s
popřípadě

a

tzv. life nebo survival skills

velmi úzký rozsah byl tento pojem
který

počítáním (čtenářská

zdomácněl

(životně důležité

opuštěn

a

označovaly

a numerická gramotnost),

dovednosti).

upřednostněn

i v prostředí frankofonním (compétence).

Právě

pro

svůj

byl pojem competence,

Přestože

v

současné době

stále terminologie týkající se tohoto fenoménu v evropských kurikulích kolísá,
doporučila

odborníků

skupina

zabývajících se jedním ze strategických
jednoznačné

lisabonského procesu v rámci Evropské komise

competencies"

(klíčové

označoval

kompetence), který by

cílů

užívání pojmu "key

soubor

vědomostí,

dovedností a postojů.

o klíčových kompetencí se na různé úrovni hovoří od 70. let 20. století. Podle
H. Belze a M. Siegriesta (2001) takzvané

klíčové

Mertens (1974) v souvislosti s trhem práce a
století vstupují
se pozornost

klíčové

kompetence, byl zájem o kvalitu
výsledcích
míře

vzdělávání

efektivity

zaměstnatelností.

kompetence také do oblasti

vzdělávacích systémů

vzdělávání.

a kurikulárních

vzdělávání

kompetence poprvé popsal D.

Hlavní příčinou,

dokumentů zaměřila

na

proč

klíčové

a jeho efektivitu. Rozdíly v dosažených

vyvolaly v posledním desetiletí

vzdělávání

Teprve na konci 20.

a promítaly se i do

světa

značné

pochybnosti

práce a dalšího

právě

o

vzdělávání

zaměstnanců.

Z velkého množství pokusů o nalezení definice můžeme vyvodit především to,
že neexistuje žádná

univerzálně

platná definice pojmu

rozdílné pojetí a interpretaci daného termínu se zdá, že se
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klíčová

kompetence.

většina odborníků

Přes

shoduje

Klíčové

na tom, že má-li si kompetence zasloužit

přívlastek "klíčová",
společnost

"podstatná", musí být pro každého jedince i celou
Musí jedinci umožnit, aby se
přitom

zachoval si

prostředí stejně
prostředí
rovněž

úspěšně začlenil

do

i svou nezávislost a byl schopen

nepředvídatelných

jako v nových a

a situace podléhají

změnám,

"základní'

nezbytná a

řady společenských
efektivně

musí nakonec

kompetence
či

prospěšná.

oblastí, ale

fungovat ve známém

situacích. Protože všechna
klíčová

kompetence lidem

umožnit, aby své znalosti a dovednosti neustále aktualizovali, a udrželi tak

krok s nejnovějším vývojem.
Klíčové kompetence byly pracovní skupinou Evropské komise 7 definovány

jako ty kompetence, které
vědomostí,
naplnění a

dovedností a

předpokladem

skutečně

postojů,

které

a

potřebuje

univerzálně

použitelný soubor

každý jedinec pro své osobní

rozvoj, pro zapojení se do společnosti a úspěšnou zaměstnatelnost.

Poté,

spočívá

představují přenosný

co

bylo

nezávislé,

stanoveno,

že

klíčové

cílevědomé, odpovědné

kompetence JSou

nezbytným

a úspěšné životní dráhy jednotlivců,

další krok v identifikaci jednotlivých kompetencí, které tomuto požadavku
odpovídají. Pracovní skupina Evropské komise

identifikaci

klíčových

kompetencí vycházela především ze

při

závěrů

pojetí,

výběru

a

výzkumu DeSeCo

vedeného pod záštitou OECD 8, iniciativy ASEM9 týkající se celoživotního učení a
výzkumů PISA a TlMSS 10 .

7 European Commission: Second Report on the activities of the Working Group on Basic Skills,
Foreign Language Teaching and Entrepreneurship. June 2003.
8 DeSeCo program Definition and Selection of Competencies, byl zahájen v prosinci 1997 pod
vedením OECD a ukončen v roce 2002. Jeho úkolem bylo vytvořit teorwetickou základnu pro
pojmové vymezení a výběr lidských způsobilostí potřebných, abe jedinec mohl vést úspěšný a
odpovědný život.
OECD - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (1961). Mezi hlavní cíle OECD patří
zvyšování životní úrovně členských zemí, za předpokladu udržení finanční stability, a tím i rozvoj
světové ekonomiky, zdravý hospodářský růst členských i nečlenských zemí a rozvoj světového
obchodu na mnohostranné, nediskríminační bázi v souladu s mezinárodními závazky. OECD poskytuje
vládám vyspělých demokratických zemí možnost studovat a formulovat nejvhodnější politiky k
dosažení stanovených cílů.
9 ASEM - mezinárodní iniciativa (Asian European Meeting) vznikla v r. 1996 a klade si za cíl posílit
dialog a výměnu zkušeností a rozvíjet spolupráci v oblasti celoživotního učení mezi evropskými a
asijskými zeměmi, sdruženými v ASEM.
10 PISA projekt OECD zaměřený na mezinárodní srovnání znalostí patnáctiletých žáků v
matematické, přírodovědné a čtenářské gramotnosti
TlMSS - výzkum, jedním z největších dosud realizovaných výzkumů v oblasti vzdělávání, kterého se
účastní přes 60 zemí. Výzkum TlMSS byl oficiálně zahájen v roce 1990.
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Klíčové

kompetence

3.3. Identifikace klíčových dovedností

klíčových

Základy

školní docházky a

měly

kompetencí by
by

vytvářet

měly

být osvojeny do

základ pro další

ukončení

vzdělávání

povinné

jako

součást

celoživotního učenÍ. Každá kompetence je tvořena souborem vědomostí, kognitivních
i praktických dovedností, motivace, hodnotové orientace,

postojů,

emocí a dalších

sociálních a behaviorálních složek, které mohou být jako celek mobilizovány pro
efektivní jednání jedince.

Rovněž

v oblasti identifikace jednotlivých

klíčových

kompetencí neexistuje

jediný univerzálně přijímaný model.

V zásadě lze identifikovat dva hlavní proudy:

•

první pojímá

klíčové

kompetence více

či

méně předmětově

(ve

vyučovacích předmětech)

druhý jako kompetence všeobecné, kroskurikulární (nadpředmětové).

•

oběma

S

současných

modely se lze setkat ve výsledcích mezinárodních

kompetencí je vždy

ovlivněn

tím, co

zdůraznit,
právě

daná

že definice a
společnost

kompetencí

(příloha

výběr

vzdělávání

- tab. 1):

1. komunikace v mateřskémjazyce
2. komunikace v cizím jazyce
3. matematické kompetence
4. kompetence v oblasti vědy a technologií
5. kompetence v oblasti informační a komunikační technologie
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klíčových

považuje za hodnotné a

Evropské komise identifikovala pro etapu základního

klíčových

i v

evropských kurikulích.

V této souvislosti je nutné

klíčové.

výzkumů

8 oblastí

Klíčové

6. kompetence

učit se učit,

občanské kompetence,

7.

kompetence

sociální a interpersonální kompetence

kompetence v oblasti podnikatelství (ve smyslu

podnikatelských dovednosti)
8. kompetence v oblasti kulturního povědomí.

Popis kompetencí se omezuje na základní
vzdělávání

projde valná

většina žáků

a osvojení

proto u nich možné zajistit. V dalších etapách

vzdělávání

proto, že touto etapou

základů klíčových

vzdělávání

a při

kompetencí je

vzdělávání dospělých

se předpokládá, že budou tyto klíčové kompetence dále rozvíjeny.

Klíčové

3.4.

klíčových

Pojetí
ze studia

kompetence v rámcových vzdělávacích programech

kompetencí v rámcových

mezinárodních

výzkumů

vzdělávacích

programech vychází

a studií, ze studia evropských kurikulí

1

z

konfrontace s průběhem kurikulárních reforem v některých evropských zemích.
Pojem klíčová kompetence se v České republice opírá o strategický dokument
MŠMT ČR, tzv. Bílou knihu (2001), a navazuje na pojmosloví zavedené v odborné
literatuře.

pedagogické

Je

jednoznačně upřednostňován před

způsobilosti,

pojmy (dovednosti,

jako jediný ze zavedených
schopností,

postojů

a hodnot

jakýmikoli jinými

schopnosti apod.). Také proto, že svým rozsahem

pojmů

obsahuje souhrn

důležitých

vědomostí,

pro osobní rozvoj a

dovedností,

uplatnění

každého

člena společnosti.

Jejich
obecně

výběr

sdílených

vzdělávání,
společnosti.
postupně

a pojetí vychází z hodnot
představ

spokojenému a
V

české

obecně přijímaných

o tom, které kompetence jedince
úspěšnému

ve

společnosti

přispívají

životu a k posilování funkcí

k jeho

občanské

odborné pedagogické literatuře se tak tento pojem upevnil a

vstupuje i do povědomí širší veřejnosti.
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az

Klíčové

klíčových

Definice a identifikace
programech

plně

přednost nadpředmětovému

obsahem jednotlivých
obsahem

kompetencí a tento
výstupů,

které jsou

dovednostem,

Při

vzdělávacích
přispívá

přístup

přímému

oblastí, resp.

kompetencí byla dána

propojení se

oborů.

vzdělávacím

Každá z oblastí svým

k osvojení a rozvíjení stanovených

způsob

činnostní

klíčových

charakter tzv.

očekávaných

obsahu a definují, k jakým

vědomostem,

posiluje také

částí vzdělávacího

Takový

klíčových

identifikaci

pojetí, tedy jejich

popřípadě postojům

vzdělávání dospět.

vzdělávacích

kompetencí v rámcových

respektují výzkumy a studie, a inspirují se také kurikulárními

reformami v evropských zemích.

vzdělávacím

kompetence

a hodnotám by
provázání

měli

žáci na konci konkrétní etapy

klíčových

kompetencí se

vzdělávacím

obsahem pak koresponduje s jejich nadpředmětovou koncepcí.

Smyslem a cílem vzdělávání je podle Rámcového

vzdělávacího

programu pro

základní vzdělávání II (dále jen RVP ZV) vybavit všechny žáky souborem klíčových
kompetencí na úrovni, která je pro ně dosažitelná a připravit je tak na další vzdělávání
a

uplatnění

ve

společnosti

dlouhodobý a složitý, který má
základním a

klíčových

(graf 1). Osvojování
svůj počátek

středním vzdělávání

a

v předškolním

postupně

se

dotváří

kompetencí je proces

vzdělávání, pokračuje

v dalším

průběhu

v

života.

Úroveň klíčových kompetencí, které žáci dosáhnou na konci základního vzdělávání,

nelze

ještě

považovat za

ukončenou,

avšak získané

neopomenutelný základ žáka pro celoživotní

učení,

klíčové

kompetence

tvoří

vstup do života a do pracovního

procesu.

II RVP zv (MŠMT č.j. 25846/2005-2) - školský dokument, vycházejí z nové strategie vzdělávání,
která zdůrazňuje klíčové kompetence, jejich provázanost se vzdělávacím obsahem a uplatnění
získaných vědomostí a dovedností v praktickém životě. Formuluje očekávanou úroveň vzdělání
stanovenou pro všechny absolventy jednotlivých etap vzdělávání. Vymezuje vzdělávací obsah očekávané výstupy a učivo.
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Klíčové

Směřování

Graf 1

Úroveň RVP ZV

kompetence

k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Úroveň

l2

Klíčové

Šypl3

kompetence

Výchovné a vzdělávací
strategie školy

Cíle základního vzdělávání

.-----=::'

Výchovné a vzdělávací strategi

Cílové zaměření
vzdělávacích oblastí

Vzdělávací
Očekávané

vyučovacích předmětů

Učební osnovy
Rozpracované výstupy
Rozpracované učivo

obsah
výstupy

Učivo

Základní

vzdělávání

má

žákům

pomoci

utvářet

a

postupně

kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného

rozvíjet

vzdělání

klíčové

orientovaného

zejména na situace blízké životu a na praktické jednání.

V základním

vzdělávání

se proto usiluje o

naplňování těchto cílů

(RVP ZV,

2005):

•

umožnit žákům osvojit si strategie

učení a

motivovat je pro celoživotní

učení

•

podněcovat

žáky k

tvořivému

myšlení, logickému uvažování a k

problémů

•

12
I3

vést žáky k všestranné,

účinné

a otevřené komunikaci

RVP ZV - Rámcově vzdělávací program pro základní vzdělávání.
ŠPV - Školní vzdělávací program.
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řešení

Klíčové

•

rozvíjet u

žáků

schopnost spolupracovat a respektovat práci a

kompetence
úspěchy

vlastní i druhých
připravovat

•

zodpovědné

žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a
osobnosti,

uplatňovali

svá práva a

naplňovali

své

povinnosti
vytvářet

•

u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v

prožívání životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem,
prostředí i

učit

•

žáky

k přírodě

aktivně rozvíjet

a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a

být za ně odpovědný
•

vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a
duchovním hodnotám,

•

pomáhat

žákům

učit je

žít společně s ostatními lidmi

poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s

reálnými možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými

vědomostmi

a

dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci.

Klíčové

prolínají, jsou

izolovaně, různými způsoby

kompetence nestojí vedle sebe

multifunkční,

mají

nadpředmětovou

se

podobu a lze je získat vždy jen

jako výsledek celkového procesu vzdělávání. Proto k jejich utváření a rozvíjení musí
směřovat

přispívat

a

veškerý

vzdělávací

obsah i aktivity a

činnosti,

které ve škole

probíhají.

V RVP ZV

JSou

klíčové

kompetence vymezeny na úrovni, které mají

dosáhnout všichni žáci na konci základního
vzdělávání

jsou za

klíčové

vzdělávání,

v etapě základního

považovány: kompetence k učení, kompetence k

řešení

problémů,

kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetence

občanské,

kompetence pracovní.

Učivo

je zde chápáno jako

očekávaných výstupů (příloha

předpoklady

k

účinnému

prostředek

k osvojení

- tab. 2), které se

postupně

činnostně zaměřených

propojují a

vytvářejí

a komplexnímu využívání získaných schopností a

dovedností na úrovni klíčových kompetencí.
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Klíčové

Klíčové

3.5.

kompetence a informační gramotnost

Díky pokroku v oblasti
změnily způsoby

podnikání,

na

informačních

rozšířily,

technologií se

veřejné správě, vzdělávání

iv

způsobil,

prostředí

že se

domova. Nesmírný ekonomický a

zajištění

všeobecného

přístupu

k

a Internetu stalo hlavní prioritou. Vzhledem k množství informací, jež jsou

informačních

sítích k dispozici, se za

vyhledávat, vybírat a používat

příslušná

klíčovou

kompetenci pokládá i schopnost

Informační

data.

gramotnost, která znamená

konstruktivní a kritické používání

informačních

zdrojů,

vyhledávat a využívat je, je

schopnosti v nich

zapojení do
osvojování

zintenzívnily a

mezilidské interakce. Tyto technologie vyvolaly převratný vývoj v

sociální dosah jejich využití
počítačům

kompetence

společnosti
čtenářské

efektivně

technologií, znalosti
klíčem

založené na informacích. Jejich zvládnutí

a matematické gramotnosti a

řady

informačních

k

úspěšnému

rovněž usnadňuje

dalších kompetencí, které

jsou spjaty s obsahem jednotlivých oborů.

Rozdíl mezi
v tom, že

informační

informační

gramotností a

kompetencemi

gramotnost obsahuje dokonalé znalosti o
Klíčové

technologiích a jejich efektivní využívání.
především

klíčovými

spočívá

informačních

kompetence však zahrnují

zvládnutí vyhledávání, analýzu a vyhodnocení dat,

případně

jejich

vhodnou aplikaci.

Klíčové

kompetence

tak

gramotnost. Obsah toho, co zahrnuje
ve všech
považovat

zmíněných

vymezeních

informační

přesahují

dalece

informační

klíčových

gramotnost za

definovanou

gramotnost se v

informační

různých obměnách

kompetencí objevuje. Je proto možné

součást

klíčových

kompetencí.

Klíčové

kompetence tak můžeme považovat za pojem informační gramotnosti nadřazený.
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Vzdělávací oblast informační a komunikační

4. VZDĚLÁVACÍ

technologie

INFORMAČNÍ

OBLAST

A

KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE
informačních

Využívání informací a

dovedností nezbytných pro celoživotní
neobejde

bez

informačních

pracovníků

všestranně

technologií je základem pro rozvoJ

vzdělávání.

V podstatě žádné povolání se

kvalifikovaných v oblasti

moderních

technologií a globálních informačních sítí.

Pro uvedené celoživotní

vzdělávání

nám nové

informační

komunikační

a

technologie 14 poskytují dříve netušené možnosti. Jejich integrace do vzdělávání je
všeobecně

považována za nejdůležitější faktor pro zvyšování jeho kvality, efektivity a

dostupnosti. Globální charakter
otevřenost

počítačových

vzdělávacího

našeho

dosáhnout kompatibility

informační

nepříznivé důsledky informační
učitelé

upevňování

ve výuce

před

svými

malou

společnosti vůči světu

systému se

vzdělávacími

a

systémy

exploze. Všeobecná dostupnost informací umožní,

soustředili

i na zpracování informací, na
zbytečného

změnu někdy vyhraněně

dobře

překonat

technologie však také mohou pomoci zmírnit

znalostí a rozvoj myšlení (bez

informací si vyžádá
obstojí

systému i celé naší

českého vzdělávacího

v ostatních zemích. Nové

aby se

sítí nám dává možnost

vytváření

a

memorování). Dostupnost

autoritativního postoje

učitele,

který

informovanými studenty jen tehdy, bude-li jim více než

dosud především partnerem, rádcem a průvodcem.

4.1.

Informační

Hlavním cílem
vytvořit předpoklady
informačních

a

při

a vzdělávací politika
realizaci státní

informační

politiky v oblasti

vzdělávání

je

pro ovládnutí práce s informacemi s využíváním moderních

komunikačních

technologií na všech typech škol a

vytvoření

morálního kodexu práce s informacemi.

14

Komunikační technologie - technologie umožňující hlasové nebo vizuální spojení dvou a více

uživatelů

(Výkladový slovník výpočetní techniky, 1997). Pro zařazení do obsahu
a komunikační technologie spojeny do jedné vzdělávací oblasti.

informační
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vzdělávání

jsou

Vzdělávací oblast informační a komunikační

V

českém prostředí

s informační a

se pojem

vzdělávací

informační

politikou a s

technologie

gramotnost objevuje v souvislosti

veřejně-politickými

dokumenty. Takoyými

dokumenty se v české vzdělávací politice stávají:

•

Státní informační politika (1999)

•

Koncepce státní informační politiky ve vzdělávání (2000)

•

Národní program rozvoje vzdělávání (2001)

•

Státní informační a komunikační politika (2004).

informační

Státní
společnosti.

zastřešující

politika (1999) je

Zabývá se nejen

informační

gramotnost definuje

rámcově

informační společnosti

vzdělávání zaměřuje především

dotýká.

jako ovládnutí práce s informacemi

s využitím informačních a komunikačních technologií.
voblasti

informační

gramotností, která je jednou z jejích osmi

priorit, ale i dalšími oblastmi, kterých se rozvoj
Informační

politikou v

Obecně

se

informační

politika

počítačové

na rozvoj gramotnosti

a

internetové.

Koncepce státní informační politiky ve
informační

politiky v konkrétní oblasti.

vzdělávání

Směřuje

(2000) je rozpracováním

k dosažení cíle, aby se veškeré

obyvatelstvo na život v informační

společnosti. Informační

Koncepce rozumí schopnost využít

informační

zdroje,

gramotností se podle

informační

a

komunikační

technologie pro zvýšení efektivity práce i života.

Národní program rozvoje
politikou, naopak

hovoří

společnosti

(2001), který je

zejména o rozvoji všech složek

Odvolává se sice na Státní
informační

vzdělávání

informační

a

určující vzdělávací

gramotnosti

funkční.

politiku, ale nereflektuje ve svém znění rozvoj

důležitost

práce s informačními a

komunikačními

technologiemi.

Státní

informační

vlády v oblasti rozvoje
provázanost

a

komunikační

politika (2004) je strategický dokument

informační společnosti

informační společnosti

Hlavním východiskem při

tvorbě

do roku 2006, který reflektuje úzkou

a telekomunikací a

dokumentu byl

Akční
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vytváří

tak

společný

rámec.

plán EU eEurope 2005, který

Vzdělávací oblast informační a komunikační

je součástí Lisabonské strategie v oblasti informační

společnosti.

technologie

Stanovuje 4 prioritní

oblasti, z nich druhá je definována jako Informační vzdělanost.

4.2. Školní vzdělávací programy

V moderní
kreativního

společnosti

přístupu

k řešení

je

potřeba

vychovávat jedince,

problémů

a

kteří

budou schopni
komunikačními

budou vybaveni

dovednostmi a schopností vlastní iniciativy.
Školní vzdělávací programy, odpovídající aktuálním požadavkům nové doby
v sobě tento požadavek obsahují, a to ve vzdělávací oblasti informační a komunikační
technologie. Ta má pomoci
řešení problémů,

zlepšení

podpořit

kreativitu

poskytnout okamžitý přístup do

prezentačních

žáků,
světa

být

užitečnou pomůckou při

znalostí a výzkumu,

dovedností, zefektivnit proces

učení,

přispět

zvýšit motivaci

ke

žáků

k osvoj ení nových poznatků a dovedností.

4.2.1. Vzdělávací program Základní škola

Vzdělávací

obsah

vzdělávací

oblasti

Informační

a

komunikační

technologie se

na ZŠ zpravidla realizuje:

•

v 1. - 5.

ročníku

v jednotlivých

vyučovacích předmětech

jako

činnosti

a

nácvik dovedností propedeutického charakteru
•

v 6. - 9.

Předmět
týdně)

ročníku

v samostatném vyučovacím předmětu (Informatika).

Informatika je jednak

povinně

volitelný (7. až 9.

ročník,

2 hodiny

a jednak začleněn do povinného předmětu Pracovní činnosti (6. až 9.

hodiny týdně,

třídy jsou děleny

tak, aby každý žák měl k dispozici

běžný

praktický život
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žáků

v

2

svůj počítač).

Informatika jako obor zabývající se zákonitostmi vzniku, zpracování,
využívání informací, má i pro

ročník,

současném,

přenosu

a

technicky

Vzdělávací oblast informační a komunikační

vyspělém světě vzrůstající

v

současnosti

Převážná část

význam (J. Kapounová, 1999).

uložena na magnetických nosičích. Z těchto

důvodů je

technologie

infonnací je

nezbytné vybavit

žáka znalostmi a dovednostmi z oblasti výpočetní techniky.

Cílem
žáků

předmětu

Infonnatika je ovládnutí teoretických i praktických znalostí

výpočetní

v ovládání

světě

techniky a zvýšení jejich schopnosti orientace ve

infonnací. Žáci by se měli naučit pracovat s Internetem a dalšími infonnačními a
komunikačními

prezentaci

prostředkem

technologiemi jako zdrojem infonnací, a také

výsledků

své

činnosti.

Dále by

měli

dále rozvíjet algoritmické myšlení a

využívat dovednosti manipulace s výpočetní technikou při

řešení

problémů. Měli

a dovedností

by si na

možnosti infonnatiky a
těchto

základě

výpočetní

cílevědomě

možností

získaných
techniky

poznatků

při

pro

praktických úkolů a
uvědomovat
vzdělávání

vlastním celoživotním

využívat. A v neposlední

řadě

by

měli

a

mít možnost

využívat výpočetní techniku v jednotlivých vyučovacích předmětech. Výuka by

měla

být nej en charakter výuky o počítačích, ale i výuky s pomocí počítačů.

Učební

plány jsou koncipovány tak, aby žáci postupovali cestou od
složitějšímu (postupně

jednoduchého ke

práci se soubory, editaci

textů

se od grafického editoru propracovali

a tvorbu prezentace až k tvorbě HTML

přes

dokumentů,

vektorové grafice a Excelu):
a) Povinný předmět v rámci

předmětu

Pracovní

činnosti (Vzdělávací

program

ZŠ, 2001)

Učební plán pro

•

6.

ročnlk

bitmapový grafický editor Malování, základní pojmy ze

světa počítačů.

Práce

s myší, kreslící nástroje, základy práce s objekty. Uložení dokumentu,
vytvoření

složky,

vnořování

složek -

spuštění

přesun

programu,

základní orientace v

souborů

operačním

mezi složkami,

systému Windows.

Základy práce se schránkou, kopírování objektů. Vkládání a editace písma.
•

výukové programy, sdílení, základy práce v síti, textový editor - seznámit
žáky s používáním výukových
používat v různých

programů

předmětech).

nainstalovaných v síti (aby je mohli

Základy práce v síti, komunikace mezi
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Vzdělávací oblast informační a komunikační

počítači,

dokumentů.

posílání

Správné používání

síťové

technologie

tiskárny. Základní

nástroje pro psaní a úpravu textu, obecné zásady práce v textových editorech.
Význam kláves na klávesnici.
•

skupina "Příslušenství" - Poznámkový blok, Kalkulačka, Mapa znaků

•

Word - zarovnávání, nadpisy, typy písma, panely
Práce s bloky další panely

přesun,

nástrojů.

nástrojů,

změna

kopie, práce s bloky,

obtékání textu.

barvy, velikost písma,

Nejjednodušší možnosti vložení tabulky, význam

jednotlivých kláves pro práci v tabulkách.
•

samostatné projekty žáků -

Učební plán pro

•

7.

uplatnění

získaných dovedností.

ročnlk

spolupráce mezi programy -

přesun objektů

meZI grafickým a textovým

editorem
•

hardware - základní stavební prvky

počítače

grafická karta). Vstupní a výstupní zařízení.

(procesor,

Vnější paměťová

•

Word - nástroje pro grafickou úpravu dokumentů, tabulky

•

Internet - základní zásady efektivního využití Internetu

•

samostatné projekty žáků -

Učební plán pro

•

8.

pevný disk,

media.

získaných dovedností.

ročnlk

Word - prohloubení a
odstavců,

uplatnění

paměť,

úprava

různé způsoby

rozšíření učiva předešlých ročníků

nadpisů,

funkce vyhledej a

nahraď,

kontrola pravopisu,

editace vložených objektů.

•

PowerPoint - základy prezentace pomocí počítače

•

další

způsoby

(formátování

prezentace na

počítači

- plakáty ve Wordu, význam Internetu

pro firemní prezentace
•

úvod do práce v Excelu - formát buňky,

vytváření

•

opakování práce v bitmapovém grafickém editoru - editace vložených objektů

•

základy práce ve vektorovém grafickém editoru

•

skenování a následná úprava obrázků v různých editorech
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•

úvod do jazyka HTML - základy tvorby www stránek

•

tisk - typy tiskáren, praktické použití, výhody a nevýhody jednotlivých typů

•

samostatné projekty žáků -

Učební plán pro

9.

uplatnění

získaných dovedností.

ročník

•

opakování - nástroje Wordu, vkládání

•

Internet -

pokročilejší způsoby

objektů

vyhledávání,

do textových dokumentů

poučení

a způsoby obrany proti ní. Antivirové programy.
pokročilejší způsoby

•

PowerPoint -

•

tvorba www stránek

•

Excel -

•

vektorový grafický editor -

•

elektronická pošta -

•

samostatné projekty žáků -

rozšíření

o

počítačové kriminalitě

Počítačové sítě.

prezentace

a prohloubení učiva
rozšíření

různé způsoby

a prohloubení učiva

využití

uplatnění

získaných dovedností.

b) Povinně volitelný předmět (Vzdělávací program ZŠ, 2001)

Učební plán pro

7.

ročník

•

opakování učiva 6. ročníku

•

seznámení s programem PowerPoint, vytváření jednoduchých prezentací

•

složitější

•

další nástroje Wordu

•

vytváření

•

základy programování

•

základní seznámení s jazykem HTML

•

první pokusy o tvorbu vlastních HTML

•

prezentace na počítači (HTML, PowerPoint, Word)

•

samostatné projekty žáků -

prezentace s využitím tabulek,

grafů

a organizačních diagramů

referátu na dané téma s použitím informací nalezených na Internetu

uplatnění

dokumentů

získaných dovedností.
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Učební plán pro

8.

ročník

rozšíření

a prohloubení učiva

•

Hardware -

•

rozšíření

•

elektronická pošta -

•

základy programování - rozšíření a prohloubení učiva

•

tvorba vlastních www stránek

•

samostatné projekty žáků -

Učební plán pro

technologie

a prohloubení učiva o HTML

9.

vytvoření

vlastní schránky, e-mail

uplatnění

získaných dovedností.

ročník

•

opakování - HTML

•

zákon o autorských právech,

počítačová

kriminalita, antivirové programy a

VIry

•

databáze - základy práce v programu MS Access

•

komunikace na Internetu

•

různé způsoby

•

Excel- tvorba složitějších vzorců, databáze, grafy

•

další nástroje pro tvorbu www stránek

•

digitální fotografie

•

samostatné projekty žáků -

a metody vyhledávání na internetu

uplatnění

získaných dovedností.
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Rámcově vzdělávací

4.2.2.

Vzdělávací
žákům

program pro základní vzdělávání

Informační

oblast

komunikační

a

úrovně informační

dosáhnout základní

technologie

výpočetní

techniky a moderních

světě

informací,

tvořivě

dalším

vzdělávání

i v praktickém

životě.

umožňuje

všem

gramotnosti - získat elementární

dovednosti v ovládání
orientovat se ve

technologie

informačních

technologií,

pracovat s informacemi a využívat je
Vzhledem k narůstající

potřebě

při

osvojení si

základních dovedností práce s výpočetní technikou byla vzdělávací oblast Informační
a

komunikační

technologie

zařazena

jako povinná

1. a 2. stupni. Získané dovednosti jsou v
předpokladem uplatnění

i zájmové

součást

informační

základního

vzdělávání

společnosti

na

nezbytným

na trhu práce i podmínkou k efektivnímu rozvíjení profesní

činnosti.

Zvládnutí
potřebných

výpočetní

techniky, zejména rychlého vyhledávání a zpracování

informací pomocí Internetu a jiných digitálních médií,

realizovat metodu
při současné

"učení

kdekoliv a kdykoliv", vede k žádoucímu

odlehčení paměti

možnosti využít mnohonásobně většího počtu dat a informací než dosud,

urychluje aktualizaci poznatků a vhodně

Dovednosti

získané ve

doplňuje

vzdělávací

technologie

umožňují

žákům

vzdělávacího

software a

informačních zdrojů

základního

vzdělávání.

vzdělávací

oblasti

vzdělávacích

umožňuje

Tato

aplikační

Informační

a

oblastí základního

Vzdělávání

v dané

aplikovat

standardní učební texty a pomůcky.

oblasti

výpočetní

ve všech

rovina

komunikační

Informační

a

komunikační

techniku s bohatou škálou
vzdělávacích

přesahuje

rámec

oblastech celého

vzdělávacího

technologie, a stává se

obsahu

součástí

všech

vzdělávání.

vzdělávací

oblasti

směřuje

k

utváření

a rozvíjení

klíčových

kompetencí tím, že vede žáka k (RVP ZV, 2005):

•

poznání úlohy informací a
informačních

informačních činností

a komunikačních technologií
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•

porozumění
přenosem,

•

technologie

toku informací, počínaje jejich vznikem, uložením na médium,

zpracováním, vyhledáváním a praktickým využitím

svůj

schopnosti formulovat

požadavek a využívat při interakci s

počítačem

algoritmické myšlení

•

porovnávání informací a
informačních zdrojů,

poznatků

z

a tím k dosahování

většího

množství alternativních

větší věrohodnosti

vyhledaných

informací

•

využívání

výpočetní

techniky,

aplikačního

i výukového software ke

zvýšení efektivnosti své učební činnosti a racionálnější organizaci práce

•

tvořivému

využívání softwarových a hardwarových

prostředků

při

prezentaci výsledků své práce

•

pochopení funkce

výpočetní

techniky jako

prostředku

simulace a

modelování přírodních i sociálních jevů a procesů

•

respektování práv k duševnímu vlastnictví při využívání SW

•

zaujetí

odpovědného,

etického

přístupu

vyskytujících se na internetu či jiných médiích

•

šetrné práci s výpočetní technikou.
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k

nevhodným

obsahům

Vzdělávací

Vzdělávací

oblast informační a

komunikační

technologie

obsah vzdělávacího oboru je definován následovně (RVP ZV, 2005):
aj 1. stupeií základní školy

ZÁKLADY PRÁCE S POČíTAČEM
Očekávané výstupy - žák:
• využívá základní standardnífunkce počítače a jeho lIejběŽllější periferie
• respektuje pravidla bezpečné práce s hardware i software a postupuje
poučeně v případě jejich závady
• chrállí data před poškozením, ztrátou a zneužitím

Učivo:

•

základní pOjmy
infonnační

infonnační činnosti

- infonnace,

infonnační

zdroje,

instituce

•

struktura, funkce a popis počítače a přídavných zařízení

•

operační

•

seznámení s fonnáty

•

multimediální využití počítače

•

jednoduchá údržba počítače, postupy při běžných problémech s hardware a

systémy ajejich základní funkce
souborů

(doc, gif)

software
•

zásady

bezpečnosti

práce a prevence zdravotních rizik spojených

s dlouhodobým využíváním výpočetní techniky_

VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACí A KOMUNIKACE
Očekávané výstupy - žák:
• při vyhledávání informací na intemetu používá jednoduché a vhodné cesty
• vyhledává informace na portálech, v kni/lOvllách a databázích
• komunikuje pomocí intemetu či jiných běžných komunikačních zařízení

Učivo:

•

společenský

tok infonnací (vznik,

přenos,

transfonnace, zpracování,

distribuce infonnací)
způsoby komunikace

•

základní

(e-mail, chat, telefonování)

•

metody a nástroje vyhledávání infonnací
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formulace požadavku při vyhledávání na Internetu, vyhledávací atributy.

•

ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ INFORMACí
Očekávané

•

výstupy - žák:

pracuje s textem a obrázkem v textovém a grafickém editoru

Učivo:

•

základní funkce textového a grafického editoru

stupeň

b) 2.

základní školy

VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ A KOMUNIKACE
Očekávané

•

výstupy - žák:

ověřuje věrohodnost informací a informaČl,ích
závažnost a vzájemnou návaznost

zdrojů,

posuzuje jejich

Učivo:

•

vývojové trendy informačních technologií

•

hodnota a relevance informací a

informačních zdrojů,

metody a nástroje

jejich ověřování
•

Internet

ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ INFORMACÍ
Očekávané

•

výstupy - žák:
ovládá práci s textovými a grafickými editory i tabulkovými editory a využívá

vhodných aplikací
•
•
•
•

uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s textem a
obrazem
pracuje s informacemi v souladu se zákony o duševním vlastnictví

používá informace Z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje jednoduché
vztahy mezi údaji
zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v textové, grafické
a multimediálníformě
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technologie

Učivo:

•

počítačová

•

tabulkový editor,

•

prezentace informací (webové stránky, prezentační programy, multimédia)

•

ochrana práv k duševnímu vlastnictví, copyright,

4.3.

Informační

Rozvoj
době

grafika, rastrové a vektorové programy

vědy,

vytváření

tabulek, porovnávání dat, jednoduché vzorce

informační

etika.

výchova ve výchovně vzdělávacím procesu

techniky, kultury a ostatních společenských oblastí je v

současné

charakterizován tím, že jedinec musí pracovat s informacemi ve stále

větším

množství a ve zrychlujícím se tempu. Efektivnost jeho práce ve všech oblastech
závisí nejen na odborné kvalifikaci, ale také na schopnosti a dovednosti využívat
informací a informačních služeb.

Rovněž

požadavky celoživotního

vzdělávání

kladou

důraz

na schopnosti

orientovat se v nejrozmanitějších pramenech informací a v účelné práci s nimi.

V souvislosti s výše uvedenými
výchovu. Naše

výchovně vzdělávací

skutečnostmi

soustava

je nezbytné zmínit

počítá

informační

s informační výchovou jako s

výchovou k samostatnému vyhledávání informací, k samostatné a tvůrčí práci s nimi,
jakož i s dovedností využívat všech služeb knihoven a

informačních

institucí

různých

typů.

J. Sedlák (1996) definuje
vzdělávacího

procesu, v níž

osvojení všech

učitelé

a

sekundárních a primárních

výchovu jako stránku

informační

informačních vědomostí,

informacemi, tj. ke styku s

včetně

informační

metod, dovedností a

informačními

dokumentů,

pracovníci vedou

děti

výchovně

a mládež k

návyků

k práci s

institucemi, k využití terciárních,

k racionálnímu studiu a zpracování informací

založení a vedení osobní dokumentace a k využívání toho všeho v tvůrčí práci.
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vzdělávací

Je nutné, aby
informačními

technologie

systém vedl žáky k aktivní individuální práci s
věku informační

zdroji a informacemi. Ve

informací se každých 5-7 let zdvojnásobuje, je

exploze, kdy objem

nepřiměřeným

vzdělávání

cílem

osvojení si širokého spektra vědomostí. Ideálem by se tedy měl stát přiměřený poměr
učiva,

které je nutno si uchovat v

informačních

paměti,

informačním prostředí. Informační

zdrojích a v existujícím

být proto pojímána jako zcela nedílná
života každého

člověka.

a znalostí, které vedou k orientaci v

součást

každodenního pracovního i osobního

přinášejí

přemýšlet

poznatků.

Zejména u

kritické

dětí

hrozí

a přechod k pasivní povrchové konzumaci informací, které jim

média. Stále více tedy platí zásada, že je nemožné znát všechna fakta, data,

informace,

V

důležitějšíje vědět,

současné

době

Informační přípravou
čtenáři,

intenzivně pěstovat

Ve školách je tedy nutno

myšlení a odstranit encyklopedické memorování
ztráta vůle

práce musí

kde a jak tato fakta najít a získat.

se setkáváme také s pojmem

příprava.

rozumíme jednotlivé formy práce s uživateli informací

jako jsou knihovnické a

informačního

informační

informační

lekce, exkurze do knihovny a

centra s odborným výkladem, užívání

internetu, vstupy do bází dat atd. Lze

říci,

či

výpočetní

techniky a služeb

že informatická výchova je

nadřazeným

pojmem k informační přípravě.

Soubor informačních vědomostí zahrnuje

•

ev.

Smetáček,

1984):

teoretické poznatky o metodách poznávání, teorii

tvořivého

myšlení, o

komunikaci odborných informací, o teorii informace

•

obecné poznatky o práci
informačních

informačních

systémů

a knihoven, o

soustavách, o pramenech, o organizaci vlastní informační

práce, obecné poznatky o práci s reprografickou,
výpočetní technikou

aj.
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Do souboru informačních dovedností patří eV.

Smetáček,

technologie

1984):

•

technika čtení textu, chápání odborného textu

•

orientace v pramenech, orientace v sekundárních pramenech, orientace v
knihovně či informačním středisku

•

orientace v katalogu, práce se slovníky a encyklopediemi

•

citování pramenů

•

práce s komunikační a reprografickou technikou

•

práce s výpočetní technikou atd.

Problematika práce s informacemi zahrnuje několik dílčích oblastí 15 :

•

vědomí potřeby
potřebu

informace - již

poznávat své okolí,

prostředí

získávat co nejvíce informací.
aktivně

pomáhat, nikoli však

orientací na

věku

by

mít

V domácím a školním prostředí by

doplňovány

•

druhy
věku

postupně

měla

měli

zaměřenou

vlastní knihy v domácí

věku

a

knihovně.

být rozvíjena práce s knihou. Ve

a systematicky rozvíjeny základy

poznatků

a

poznatky novými.

informačních pramenů

-

děti

by měli na úrovni odpovídající jejich

znát, kde mohou nové informace získat a

sortiment informačních pramenů (knihy,

•

na dotaz, ale

pramen. Již v předškolním
děti

aktivně

by jim v tomto poznání

přímou odpovědí

měli

mají silnou

ve kterém žijí, snaží se

Dospělí

přiměřený informační

mladším školním

škole jsou

děti předškolního věku

měli

časopisy,

by postupně poznávat

encyklopedie)

strategie vyhledávání informací - v této oblasti se jeví jako podstatné dvě
otázky: kde

může

žák informaci hledat a jakým způsobem může informaci

získat. Často se více pozornosti věnuje prvnímu hledisku, avšak hledisko
druhé je také velmi významné. Je v něm obsažena

kromě

jiného i

15 Členění vychází ze studie "Informační materiál o rozvoji pojmů v oblasti informací a dovedností
školních dětí s informacemi". Studie vznikla z podnětu UNESCO ve spolupráci s Mezinárodním
sdružením knihoven ILFA v březnu 1980.
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pokročilého čtení, zběžného

dovednost
knihy,

zběžného vyčtení

smyslu

vyhledávání

příslušného

dovednost rozpoznat odkazy na další

četbu

faktů

na celé stránce

textu, shrnutí

přečteného,

a využít je, dovednost rychlé

orientace podle abecedy.

•

hodnocení informací - tato oblast je
pro žáky však velmi
hodnoty zdroje,

důležitou.

určení

nejobtížnější

fáze celého procesu,

Její podstatou je rozpoznání

informační

hodnoty získané informace, provedení

vhodné informace a nakonec i

zařazení

výběru

nové informace do souboru již

známých poznatků.

•

zpracování a úprava poznámek - po
věnována

pozornost i zpracování

funkčnímu

výběru

zjištěných

a pochopení informace je

informací a samostatnému a

vedení poznámek.

Pokud si mají žáci uvedené dovednosti osvojit, je nutné, aby se výchova
k práci s informacemi stala přirozenou a nenásilnou

součástí výchovně vzdělávacího

procesu.

Informační

výchova jako

součást

výchovně

vzdělávacího

systému Je

realizována (M. Hanzová, M. Tureckiová, A. Vališová, 1994) :

•

v

rámci konkrétní výuky -

v jednotlivých

učebních

předmětech

a

vyučovacích jednotkách

•

v rámci volitelného předmětu informační výchova na 2. stupni ZŠ

•

mimotřídní činnosti žáků

- exkurze do školních knihoven,

návštěva různých

kulturních akcí, výstav

•

mimoškolními

činnostmi

- v rodině, kulturních

klubech.
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5.

PRÁCE S INTERNETEM A ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ
SOUČÁST

JAKO

OSOBNOSTNĚ

KOGNITIVNÍHO

ROZVOJE
V předchozích
společnosti,

-

jsem se snažila nastínit problematiku
informačních

s ní souvisejících rozvíjejících se
vzdělávání.

integrace do
výchovně

částech

vzdělávacím

zdroje. Internet jako

mě

V této souvislosti

technologií a jejich

zaujalo využívání Internetu ve

procesu, a to zejména jako jedné z možnosti

celosvětová síť

a globální

informační

informační

informačního

systém se nabízí také jako

jedna z aktivních forem vyhledávání informací jako podmnožiny

poznatků,

která je

použita v konkrétní situaci pro řešení problémů.

Prvotním podnětem pro
nový

způsob

výběr

tohoto tématu bylo to, že se jedná o moderní a

vyhledávání informací. Ve své profesi knihovnice se

s bezradností

čtenáře či

často

setkávám

uživatele informaci nalézt, vyhodnotit a dále zpracovat.

Proto mne zaujala myšlenka ptát se po souvislostech vyhledávání informace pomocí
Internetu se vztahem k žákově osobnosti. Žákovu práci s Internetem v tomto směru
ovlivňují

jeho kognitivní potřeby,

učební

a kognitivní styl,

včetně

žákovy motivace a

autoregulace učení.

Internetové vyhledávání a následná práce s informací
žákových

učebních

dovedností. Tuto

do pojmu smysluplné
takové

učení,

učení.

je podle mého názoru možno zahrnout

J. Mareš (2001) smysluplné

Učící

se žák

při něm vědomě

a dosavadními strukturami

zpracovává a konstruuje.
zkušenosti, na

k rozvoji

učení

charakterizuje jako

které nestaví na memorování a na pouhém přidávání nových poznatků

k poznatkům dosavadním.
mezi novými

činnost

přispívá

základě

a

poznatků.

S postupujícím se

učením

rodič)
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hledá vztahy

Nové poznatky

aktivně

se žák

vyvíjí a získává

třeba

v učení postupovat

kterých se rozhoduje o tom, jak je

dále. Nespoléhá na to, že někdo jiný (učitel,

promyšleně

bude jeho učení řídit.
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V následujících
informace a

částech

kapitoly se

nejzákladnější činitele,

zaměřím

na psychologické pojetí potřeby

ovlivňují

které

žákovu práci s Internetem a

zpracování informací, jako jsou:

•

kognitivní

potřeby

žáka, které úzce souvisí s motivací jako základní

psychickou vlastností osobnosti

•

kognitivní základ
procesů,

•

učení,

týkající se

funkčního

zdokonalování poznávacích

zejména myšlení

styl osobnosti, který je charakterizován jako

způsob

zpracování a používání informací, žák přistupuje k učení a postupuje

při něm

kognitivní a

učební

v různých situacích podobným způsobem

•

kognitivní cíle a jejich
formě

uspořádání,

jsou konkrétně formulované

představy

o

chování žáka nebo jeho dispozicích k určitému chování, které získává

prostřednictvím

výuky.

V závěru kapitoly se pokusím vymezit specifické charakteristiky zpracování
informací pomocí Internetu.

- 50 -

Práce s Internetem a zpracování informací jako součást osobnostně kognitivního rozvoje

5.1. Psychologické pojetí potřeby informace
Úvahy nad využíváním Internetu jako "učebně - informačního zdroje,,16 mě
přinutily

k tázání se po samotné potřebě získávání informace.

Získávání a zpracování informací a jejich kvalita je vysoce individuální
činnost

prostředí,

a záleží nejen na

dispozicích.

Potřeba

a neví jak.

v němž žijeme, ale i na našich

informace vzniká v okamžiku, kdy
začínáme řešit

Jakmile

problém, který

vnitřních

člověk začíná řešit

skutečně

problém

dokonale neznáme,

musíme shromáždit informace, které nám pomohou se v něm vyznat a nalézt
optimální
všech

řešenÍ.

aspektů,

Problém, který chceme

řešit

musíme velmi

a teprve potom vyhledat informace

důkladně

především

promyslet ze

k tomu, co

skutečně

potřebujeme.

přijímané

Prvotní pro intelektuální rozvoj osobnosti není množství

informace, ale schopnost
intelektuálně
či úmyslů
později

příjemce přiměřené

množství

informací

přijímaných

zpracovat, vyhodnotit a ty, jež považuje z hlediska svých

cz7ů, záměrů

za významné, podržet si je ve své krátkodobé či dlouhodobé paměti, aby je

dokázal ve svém chování využít (J. Cejpek, 1992).

Schopnost vybrat si

z rostoucího množství nabízejících se informací ty, které jedinci pomáhají
vytvářet
člověka.

zřejmě

vlastní osobnost, je
Ten by

měl

informací, které

či

požadavků současného

být k osvojení této schopnosti veden od nejútlejšího

Aktuální se stává otázka
nepřiměřený výběr

jedním z nejnáročnějších

soustavně

výběru

informací, jejich

zdrojů.

nedostatek nebo naopak zahlcení

neumožňuje

věku.

Jejich nesprávný
přílišným

jejich zpracování do osobnostního fondu

či

množstvím

člověka,

vede

k deformaci osobnosti.

J. Cejpek (1992) jako definici pojmu informace uvádí citaci R. Wienera
(1963): "lnformaceje název pro obsah toho, co se

mu

přizpůsobujeme

dovede

přijímat

a

působíme

na

něj

svým

a zpracovávat ohromné množství

vymění s vnějším světem,

přizpůsobováním."
signálů,

když se

Lidský mozek

díky své bohaté neuronové

16 Učebně - informační zdroj - tento pojem jsem záměrně zvolila pro odlišení od využívání Internetu
jako zdroje zábavy či vyhledávání informací, které nejsou učebního charakteru.
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přinášejí

síti. Naše smysly

vnímacími orgány se
nábojem

člověka

vteřinu

za

účinně

milion

vědomí

přijímané

Signály

filtrují. Daný stav poznatkového fondu spolu s citovým
člověka, působí

- osobnostním fondem

propouští k našemu

informačních bitů.

jen velmi malou

Informace, které se v dané životní situaci

část těchto

člověka

přirozený

jako

filtr, který

potenciálních informací.

stávají významnými, se analyzují

v korových analyzátorech, zatímco v dané situaci nevýznamné informace
v pozadí, dále se již nezpracovávají a odplavují se.

Vysvětlení

zůstávají

povahy filtru

při

přijímání informací V. Svobodová (1989) objasňuje takto: "Člověk se vztahuje ke

všemu s

určitou

distancí na

souvislostí, které

základě vědomí

vědomí

vnímanou situaci: ve svém

nevědomí

i

stále nese ucelený systém

individuálních, skupinových i rodových zkušeností, systém
úrovně

a provenience.

umožňují odstup

Právě

ony jsou

přesahují právě

zprostředkující

prožitků nejrůznější
vztahů

oporou lidských

-

a nadhled, nezávislé působení. "

Člověkem přijaté informace se pak mění v poznatky, které se stávají jeho

osobnostním vlastnictvím dochází kjejich
poznání jedince. Mechanismus
přeměny

na poznatky,

třídění

začlenění

do dosud

informací, jejich

výběr,

způsob začlenění těchto poznatků

jedince a také vliv tohoto

přírůstku

vytvořených

mechanismus jejich

do osobnostního fondu

individuálního poznání na chování

vše j sou procesy zatím velmi málo vědecky obj asněné.

struktur

Klíčovou

člověka

- to

otázkou jetu jednak

inteligence jedince daná geneticky a utvářená v průběhu života získanými poznatky a
zkušenostmi, jednak touto inteligencí
která
roli

zřejmě
přitom

rozhodujícím

podmíněná

poznávací aktivita a

způsobem ovlivňuje činnost zmíněného
zaměření

hraje motivace jako determinující

v regulačním systému lidské

činnosti.

vůle

subjektu,

filtru. Podstatnou

a energizující

činitel

Motivace lidí je pak dána jejich životním a
neužitečné

pracovním stylem, jejich schopnostmi filtrovat

informace,

cílevědomě

budovat jejich vlastní osobnostní fond, jejich hodnotovou orientaci apod. Jde tu o
soubor rozumových a citových
informace,

proč

je

přeměňuje

důvodů, proč

na poznatky,

se

proč

osobnostního fondu.
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5.2. Kognitivní potřeby žáka

vnitřních faktorů, ovlivňujících

V komplexu
učení

a školní výkon, zaujímají
zároveň

Rozvíjejí se

prostředím

jsou aktualizovány

předmětech

poznání neúplné,

zdůvodněně

ovlivňovány

Kognitivní

situacemi, ve kterých dostává jedinec

popřípadě protichůdné

rozhodovat, aby si

vzdělání.

jedince, vlivy výchovy a

především

potřeby.

místo kognitivní (poznávací)

s vývojem rozumových schopností jedince a jsou

sociálním a kulturním
potřeby

důležité

rozvoj žákovy osobnosti, jeho

utvořil uzavřený

Q

informace, mezi kterými se musí

celek znalostí,

umožňujících vyřešit

daný problém. Tehdy se tyto potřeby nejen vzbuzují, ale i utvářejí.

Tento fakt je významný pro pedagogickou praxi, z důvodu toho, že rozvinuté
kognitivní
motivační

potřeby, patří

hodnotu než

žáci, kterým

přináší

mezi

činitelé vnější

zkušenosti u

činností

činitelé

potřeby,

žáků

odkrývající

Konkrétně

na rozdíl od ostatních,

které jsou vzhledem k poznání

s rozvinutými kognitivními
řadu

dalších

aktivizují k další poznávací
kognitivními

(Z. Relus, 1979).

potřebami

se

nezodpovězených

činnosti.

Lze

učební činnost

říci,

to znamená, že

se

učí

vystupují

žáků

určité

poznatků

proto, aby

Nabyté poznatky a
převážně

otázek, které znovu

že u

stává do

kteří

vnější.

potřebami

se

silně

němu

v tom

činnost,

vede.

Poznávací
preferují spíše
přednost

a

vyvinutými

samoúčelnou

míry

jako

podněcují

smyslu, že uspokojení jim nehude přinášet pouze dosažený cíl, ale již sama
která k

větší

a mají zpravidla

uspokojení samo poznání, jsou motivováni k získávání

již samotnou poznávací
uspokojili jiné

vnitřní motivační činitele

činnost

přijímání

však nemusí být u všech
a

shromažďován

již existujících

vlastnímu objevování nových zákonitostí a

z těchto dvou základních
(potřeba přijímat

typů

kognitivních

poznatky) nebo

potřeba

jedinců

stejná.

poznatků

faktů.

Někteří

žáci

a jiní dávají

Záleží na tom, který

potřeb převažuje buď potřeba

získávat nové poznatky

receptivní

řešením problémů,

odhalováním.
Optimální
vytváří

přístup

je ten, který navazuje na již existující

potřebu

a

postupně

možnost rozvoje nové potřeby, která dosud nebyla dostatečně aktualizována.
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J. Skalková (1971) provedla výzkum aktivity
v průběhu týdne

činnost učitele

a

žáků, přičemž

kterém sledovala

zaznamenávala žákovskou aktivitu,

stupňů

kterou posléze kategorizovala. Vzniklo 7

žáků, při

žáků,

aktivity

které souvisí

s aktualizací kognitivní potřeby:

1) projevy naprosté

nevyjasněnosti

činnosti, časté

cíle vlastní

nezájmu a lhostejnosti, chybí vlastní úsilí v učební
přejímání učiva, plnění úkolů

2)

chybějí

patřičného

činnosti,

trpné

jen za detailního vedení

znalosti cíle vlastní

činnosti,

vyučování

žáci sledují

bez

zájmu, na výzvu ke spolupráci váhavá reakce, receptivní

přijímání učiva

3)

projevy

vědomí

s nízkou úrovní formativních složek činnosti

cíle

z předchozích

činnosti,

činností,

který stanoví

učitel

nebo který získá

žáci sledují vyučování s občasnými projevy zájmu,

spolupráce na popud prostým plněním úkolů

4)

vědomí

cíle

činnosti,

zájem projevující se v živých reakcích, pohotová

ochota ke spolupráci, trvalé myšlenkové úsilí při řešení úkolů

5)

vědomí

cíle

činnosti,

trvalý zájem vyvolávaný

působením učitele,

samostatné plnění úkolů zadaných učitelem

6)

činnost usměrňovaná vědomím

činnost,

cíle, který klade

samostatná volba vlastních

učitel,

prostředků

při

vlastní zájem o

řešení

učitelem

stanovených problémů

7) žáci se samy

určují cíl činnosti, vnitřní trvalý

zájem o

činnost

samu,

spontánní snaha o činnost spojenou s vlastním úsilím.

Autorka zjistila, že optimální sedmý
s aktualizací kognitivní

potřeby,

stupeň

se vyskytl jen ve

časového

úseku výukové interakce mezi

podtrhuje

skutečnost,

učiteli

aktivity

třech

žáků,

který souvisí

procentech sledovaného

a žáky. Závažnost tohoto

zjištění

že vyučování, které neaktualizuje poznávací potřeby žáků, vede
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ve většině případů k nezájmu, pokud kompenzačně nepůsobí jiné motivy. Účinek
těchto motivů

výjimečně

jen

učebního

úsilí

žáků.

spojených

zájmů

zajišťuje patřičnou

vytvořením dostatečně

Teprve

vzniká u

žáků

osobnosti, přetrvávajícím i po

vlastností a

které

dovedností,

činnosti

vědomostí

a

učení

poznání a s ní

učení

je dalším

Výsledkem opakovaného

potřeby

školní docházky.

má základní úlohu v rozvoji a

procesů,

organismu. Ty

silné

stabilní motivace k učení, která se stává rysem jeho

skončení

5.3. Kognitivní základ

Učení,

trvalost a odolnost poznávacího a

utváření

činitelem ovlivňujícím

žákovu práci s informací.

jsou různé formy poznání,

činnosti

a operace, které jedinec koná na
návyků,

nepokládáme za

všech psychických

a nové vlastnosti

základě

učení, přesto

již hotových

však každý proces

každá činnost zanechávají určité výsledky, vedoucí zpravidla kjejich zdokonalení.

Základem
různých druhů

učení

jako poznávacího procesu je centrální syntéza, zpracování

informace, které člověk získává odrazem objektivní skutečnosti (M.

Nakonečný,

1997).

Při

uskutečňuje

na podkladě aktivního vztahu subjektu k odráženému objektu. Zpravidla

analýze kognitivních

základů

vycházíme z toho, že

učení

se

se toto poznání realizuje nejen opakovaným vnímáním odráženého objektu, nýbrž
v činnosti, tj. praktickým

přetvářením

poznávaného

předmětu. Důležitou

úlohu zde

má hodnocení toho, zda výsledky činnosti odpovídají stanovenému cíli.

Komplexně

z obecně psychologického hlediska pojal fáze

učení

ve své

době

J. Linhart (1986):

•

učení začíná obvykle orientací v nové situaci. Žák zjistí, že jeho

dovednosti a
problém a
nejhlubší

vědomosti nestačí

zároveň

k vyřešení problému. Tím si

i úkol, který chce

porozumění

podstatě

řešit

a zvládnout.

uvědomí

Důležité

je co

problému, pochopení toho, v čem záleží

zadaný úkol
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•

V

souvislosti s tímto

porozuměním přijímá

žák nový problém za

svůj

učení,

jeho

vlastní úkol. To je druhý hlavní kognitivní moment v procesu

další podmínkou je syntéza informací o problému. Touto syntézou vzniká
zaměření

na

řešení

zároveň

problému,

si subjekt

tvoří

hodnotící kritéria

pro posuzování správnosti svého postupu. Subjekt vnáší do vnímané
zaměření

situace své

a

aktivně

z ní vybírá to, co je v souladu s řešením

úkolu. Ve druhé fázi se tedy vnímání
situaci a

způsobu

řešení.

jejího

podřizuje porozumění
při

Subjekt se

problémové

vnímání orientuje na

dominantní znaky, které jsou nejvíce smysluplné a

přinášejí

nejvíce

informací

•

třetí

učení

kognitivní stránkou

představové

zpravidla na

a myšlenkové úrovni, tzn. subjekt vytváří hypotézy a

je bud' v praktické
činnosti

různých řešení,

je zkoušení

činnosti

nebo

myšlenkově.

ověřuje

Vznikající anticipace a plán

jsou kontrolovány zpětnovazebními informacemi.

nebo znak obsažený v úkolu a nesoucí informaci je

Určitá

učícímu

se

vlastnost

příležitostí

k vyzkoušení hypotézy a k volbě strategie vhodné k řešení

•

sobě

poznání však není samo
praktické

činnosti,

k realizaci

k vlastnímu osvojování a
dovednosti a
ověřením
vědomost

vědomosti).

toho, že cíle

dovednosti a vědomosti ve

k regulaci

příslušné činnosti. Právě činností

upevňování

Výsledky

učení

a dovednost.

důležitým prostředkem

cílem, je

způsobu řešení

nového

řešení

dochází
(nové

problému jsou pro žáka

bylo dosaženo, že si žák osvojil žádoucí

Zvláště
vhodně

důležité

je

ověřovat

nově

získané

zvolených variabilních situacích, tím si

žáci prověřují pochopení principu řešení,

zároveň

své poznatky zobecňují

a aplikují na nové situace.

Rozbor kognitivních procesů v učení ukazuje, že
používat minulé zkušenosti ve své další
s přítomnou

činností

činnosti.

člověk

Integrace

jedince lze chápat nejen jako

dříve

časovou,

posloupnost v učení, kdy se zkušenost získaná v minulé
z podstatných podmínek

aktuálně prováděné činnosti,

integrace minulé zkušenosti s psychickou regulací
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vztahu k budoucnosti. Tato regulace probíhá úspěšně tehdy, jestliže jednající subjekt
provádí vědomou analýzu a hodnocení výsledků své vlastní činnosti.

Kognitivní

učení

se týká

funkčního

zdokonalování poznávacích

zejména myšlení, které probíhá jako komplexní proces
kognitivních "map", tj.

modelů

především řešení problémů
prostřednictvím vývojově

situací, a které tak

vytváření

umožňuje

(E.C.Tolman, 1968). Kognitivní

vyšších kognitivních

procesů,

procesů,

a zdokonalování

dokonalejší adaptaci,
učení

tj. zejména

znamená

učení

prostřednictvím

myšlení.
Člověk se tedy:

•

učí

•

organizovat své chování prostřednictvím myšlení.

myslet

5.4. Kognitivní a učební styl osobnosti

Kognitivní styl je
organizace informací, je
důvodu

řazen

k dimenzím osobnosti, která

způsobem

může

být chápána jako

zpracovávání a používání informací. Z tohoto

považuji za nutné se o kognitivní styl zajímat v souvislosti s žákovu práci

s Internetem a informací.

M.

Nakonečný

kognitivních
vyjadřuje
určitou

(1997) uvádí, že smyslem kognitivních

proměnných

stylů,

resp.

osobnosti, je kontrola chování. Individuální styl pak

jedincem preferovaný způsob zpracovávání informací. Pojem styl znamená

kvalitativní zásadu organizace

elementů,

styl psychického fungování, jímž se rozumí
charakteristický

způsob

organizování

kterou lehce identifikujeme. Jde o

relativně

určité činnosti

stálý, pro daného

v široké oblasti

člověka

měnících

se

požadavků prostředí.

Jako takový lze kognitivní styl chápat jako zvláštní kategorii schopností, která
vyplývá z užšího pohledu kognitivní psychologie, jež se zabývá zpracováváním
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informací u

člověka,

procesů

a která úhrn

související s tímto zpracováváním

informací nazývá kognitivními procesy.

Poznatky z této oblasti jsou velmi obecné, proto se
kognitivního stylu, které byly zahrnuty do

učebního

zaměřím

na ty dimenze

stylu a podmínek pedagogické

reality 17.

dětí

J. Kagan (1965) identifikoval u

dva charakteristické styly zvládání

úkolů:

impulzivní (libovolná "bezmyšlenkovitá" volba alternativy) a rejlektivní (přemýšlení
dětí

a vážení alternativ). Dimenze reflektivity a impulsivity u

je jednou z centrálních

dimenzí kognitivního stylu. Má ve svém základu vztah tempa a výkonu, který se
projevuje ve
tvoří

tzv.

způsobilostech různých

"koncepční

činností.

tempo". J. Kagan vychází z toho, že

kognitivní zpracování úkolové situace
spoluurčuje,

která determinuje a

kognitivních

představuje určitou

Podstatu této dimenze
čas,

ve kterém probíhá

osobnostní nazírací formu,

do jaké míry jedinec zvažuje alternativní hypotézy a

jejich klasifikaci.

Kognitivní styly jsou
přijímání

způsoby

chování

a zpracovávání informací (M.

v různých situacích

relativně

při řešení

Nakonečný,

konstantní, a

kognitivních úloh,

způsoby

1997). Kognitivní styly

zůstávají

vyjadřují

tak

důležité

charakteristiky

jedince. V tomto smyslu definuje H.A.Witkin (1977) kognitivní styl jako "dimenzi

psychiky spojenou s formou kognitivní

činnosti" čili

voblasti toho jak vnímáme, myslíme a

učíme

jako individuální rozdíly

se ve srovnání s ostatními lidmi

činnosti.

Kognitivní styl souvisí s poznáváním
řešení problémů.

světa.

Zahrnují se sem i

různé

strategie

Poznávání situace vystupuje na dvou úrovních: konkrétní a

abstraktní, na úrovni obrazu a pojetí. První reprezentuje
vědění

ve zverbalizované

formě. Třídění

základě

fyzické podobnosti

objektů,

vědění

v názorné a druhé

informací na první úrovni probíhá na

na druhé úrovni na základě obsahové podobnosti.

17 Za základní druhy kognitivního stylu se pokládají (W. Seitz, 1987): a) závislost na poli
nezávislost na poli; b) zkoumání; c) kognitivní komplexita; d) reflektivita - impulzivita; e) nivelizace
- pointování; f) zúžená - flexibilní kontrola.
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Skutečnost

je tedy v systému lidského poznání reprezentována

dvěma

základními

prvky: obrazy a pojmy (W.Lukaszewski, 1974).

Informace o vnějším

světě

vystupují ve třech základních kategoriích:

•

informace o vlastnostech objektů

•

informace o funkcích objektů

•

informace o vztazích mezi objekty.

Kognitivní procesy reprezentující zpracovávání informací pak
určité obecně

a

individuálně

s motorickými standardy a

řešení problémů

typické standardy. Tyto kognitivní standardy se asociují

vytvářejí

bázi "psychické reprezentace

představují

spolu instrumentální vzorce chování, které na

prostředí"

- kognitivních

klíčů,

vystupují jako

způsoby

apod.

W. Mischel (1973)
teorii chování, jejímž

vytvořil

klíčovým

na

základě

"kognitivních

proměnných

osobnosti"

pojmem je tzv. osobní konstrukt, tendence k určité

strategii zpracovávání informací, zahrnující selekci, kategorizaci a interpretaci
informací a

vyúsťující

v tvorbu

konstruktů

"skutečnosti",

které

řídí

těchto

chování

individua.

W. Mischel (1973) třídí kognitivní proměnné osobnosti takto:

•

kognitivní a behaviorální tendence

•

strategie kódování a osobní konstrukty

•

očekávání

•

subjektivní hodnoty stimulu

•

seberegulující systémy a plány.

vzhledem k

M. Vágnerová (2002) se

důsledkům

zmiňuje

chování a stimulace

o kognitivním stylu jako

určitém způsobu

uvažování. Jeho rozvoj je podporován školní praxí. Škola v tomto směru však působí
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selektivně, některé

varianty podporuje a jiné nikoliv.

Příkladem může

využívání a podporování konvergentního a divergentního

způsobu

být rozdílné

myšlení.

Školní práce většinou vyžaduje a posiluje konvergentnípřístup. Konvergentní
odpověď,

myšlení hledá jednu správnou

jedno

řešení určitého

problému. Toto

řešení

je obecně známé. Školáci se učí myslet tímto způsobem, jsou za takovou strategii
pozitivně
způsob,

hodnoceni, a proto ji používají i mimo školu. Myslí si, že je to ten správný

protože je autoritami

pozitivně

hodnocen a navíc posiluje jejich jistotu:

správné je jedno určité řešení a o něm není nutné pochybovat.

Divergentní myšlení lze použít v případě problému, který má více,
neomezený

počet

možných

řešení.

nestandardní varianty. Divergentní
sice mají k takovému

způsobu

Tento

přístup

přístup

školou

je

příliš

tvořivější,

uvažování sklony, ale jelikož za

něj

nejsou
příliš

Divergentní styl uvažování však bývá užitečný v nových situacích a je
Takový

přístup může

různé

hledá

posilován není. Mnohé

hodnoceny a nikdo od nich nic podobného nevyžaduje, tak je

různým změnám.

předem

i

děti

pozitivně

nerozvíjejí.

odolnější vůči

usnadnit i adaptaci na požadavky

běžného

života.
Žáci se navzájem liší nejen v mnoha aspektech osobnosti, ale také učení. J.
Čáp (1997)
Důležité

stručně shrnul

hlavní poznatky o individuálních rozdílech učení.

individuální rozdíly mezi žáky korespondují s termínem kognitivní styl.

Kognitivní styl jako

způsob přijímání

a zpracovávání informací, souvisí, resp. je

základnou, se stylem učení. J. Mareš (1992), který porovnával různá pojetí stylu učení
konstatuje, že kognitivní styly jsou
zásazích a velmi stabilní.

zřejmě

Označují

vrozené,

relativně

se jím zvláštnosti

žáků

nezávislé na

vnějších

ve vnímání i v dalších

poznávacích procesech (J. Čáp, 1997):

•

•

vnímání

soustředěné

zaměřené

na rychlé vystižení celku

na podrobnosti - proti tomu vnímání globální,

vnímání soustředěné na shody - na rozdl1y
jedinec vnímal

dříve
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•

vnímání zúžené, jen
předchozích -

•

obtížně

přecházející

k podnětům odlišným od

proti tomu vnímánípřizpůsobivé

závislost na vjemovém poli: závislý jedinec jen s obtížemi
nápadné

uspořádání

vnímané

skutečnosti,

překonává

nesnadno v ní rozlišuje

části

-

pro jedince nezávislého na vjemovém poli to není problém

•

někteří

konkrétnost - abstraktnost v poznávání,

jedinci ulpívají na

konkrétních znacích a podrobnostech, mají obtíže ve

zobecnění,

jiní

naproti tornu snadno abstrahují a zobecňují

•

impulzivnost - uvážlivost, impulzivní jedinec rychle reaguje na
je pohotový,

častěji

však

dělá

podněty,

chyby, naproti tornu uvážlivý jedinec

minimální množství chyb, protože

důkladněji

dělá

zpracovává informaci o

nové situaci, zato jeho reakce jsou pomalejší.

Uvedené rozdíly ve vnímání a v celkovém kognitivním stylu se v průběhu
jedincova života
předpokladech

málo

mění,

jsou

pravděpodobně

závislé

na vrozených

a na zkušenostech v raném dětství.

Některé

kognitivních a

poměrně

rozdíly mezi žáky jsou
zároveň motivačních.

Pak je

vysvětlitelné
přiměřené

jako projevy zvláštností

mluvit spíše o

učebním

stylu

než o stylu kognitivním. Ten však jako postup a strategie v oblasti poznávání a řešení
problémů

je nejpodstatnější komponentou učebního stylu. V. Hrabal (1989) uvádí, že

u téhož žáka vzniká na
dispozice, která

základě

způsobuje,

že

situacích podobným způsobem,

osobnostních charakteristik a

přistupuje

k učení a postupuje

vytváří si svůj učební styl.
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V tomto smyslu jsou rozlišeny tři styly (J. Mareš, 1986):

•

žáci usilující o
motivací,

•

porozumění učivu,

nepotřebují

žáci se snahou o

•

pobídky zvenčí

pamětní

převážně nazpaměť

o nalezení osobního smyslu, s vnitřní

učiva,

reprodukování

s vnější motivací,

učení požadavkům učitele včetně

svůj

nazpaměť.

povrchní styl
neúspěchu

- vychází ze snahy absolvovat
učivo

tím, že žák redukuje

s tím, co slyšel ve škole,

přečetl

předmět,

vysvětlit,

stylů:

vyhnout se

na základní minimum. Spokojí se

v učebnici

či literatuře. Porozumění učivu

je jen zdánlivé, žák sice zná podstatná fakta, ale neumí je

•

styl

toho, zda vyžaduje osvojení do hloubky

N.l Entwistle a kol. (lMareš, 1986/87) rozlišuje také tři typy učebních

•

se

a ze strachu před špatnou známkou

žáci se silnou motivací k nejvyššímu výkonu, ochotni přizpůsobit

nebo

učí

zdůvodnit,

nemá získané poznatky dostatečně propojené

pragmatický styl - žák je motivován snahou o získání co nejlepších
známek, snahou upozornit na sebe
Dovede se

pružně přizpůsobovat

před

rozdílným

Styl vychází ze snahy vyniknout a

uspět,

spolužáky, obstát v

soutěži.

požadavkům různých učitelů.

ale bez zájmu o

učenÍ.

Cílem je

společenský úspěch.

•

hloubkový styl- je základem je skutečný, hloubkový zájem o učivo, žákje
motivovaný dalším studiem.
učÍ.

U

těchto žáků

Záměrem

žáka je

porozumět

je patrná snaha vypracovat si

konci 2. stupně ZŠ.
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Kognitivní cíle a jejich uspořádání

5.5.

Vzhledem k tomu, že jsem se v předchozích odstavcích zabývala kognitivními
potřebami

žáků,

učení,

kognitivním základem

učebním

kognitivním a

osobnosti, je neméně důležité v této práci též zmínit pojetí kognitivních

Byčkovský

P.

a J. Kotásek (2004) považují za

vymezování soustavy

cílů

v podmínkách

cílů.

zvláště potřebné

institucionálně

stylem

a nezbytné

konstituovaného školního

vzdělávání.

Jeho projekty a procesy vyučování a učení spolu s hodnocením výsledků

učení žáků

nelze konstruovat a realizovat bez explicitního, závazného a

srozumitelného stanovení
vzdělávání

náročnost

Složitost a

či

děje

ve školním

v dimenzi národní, školní a individuální, a to s různou úrovní

konkrétnosti vytvářející

členitou

hierarchii cílů.

se vztahují k úloze, kterou má mít výchova v životě
obecnost však
konkrétních

znesnadňuje

společnosti

interpretaci a aplikaci

vzdělávacích záměrů

a

činností.

Obecně

při

přístupu

k vymezování

cílů.

plánování a realizaci

Proto byla v druhé

Cíle

vzdělávání

formulované cíle

a jednotlivce. Jejich

polovině

formulována kurikulární teorie, teorie projektování výukových
nového

cílů

vymezování

(tzn. ve výuce i ve všech dalších aktivitách probíhajících v životě škol) je

dána tím, co se
obecnosti

cílů.

obecně

20. století

systémů

a teorie

byly definovány jako

anticipované výsledky učení dosažené žáky. Z toho pak vyplynul požadavek, aby cíle
byly operacionalizovány, resp. byly vymezeny v podobě
definovaných

Učební

výkonů,

přesně, jasně

a

úplně

které žáci mají prokázat.

cíle jsou základní didaktickou kategorií. Cíl nám charakterizuje

účel

výuky a výsledek výuky. Říká, čeho chceme ve výchovně vzdělávacím procesu
dosáhnout. V kategorii
z různých hledisek.

cílů

dochází kjejich systematizaci a členění. Cíle jsou členěny

Nejznámější

je teoretické

rozdělení

podle dimenzí

učení

Bloom, 1956):

a) kognitivní cíle

(vědomosti -

teoretické schopnosti)

b) afektivní cíle (cit - emotivní a mravnípostoje)
c) psychomotorické cíle (konání - praktické dovednosti, šikovnost).
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konkrétně

Kognitivní (poznávací) cíle jsou

formulované

představy

o

chování žáka nebo jeho dispozicích k určitému chování, které
prostřednictvím

konci

výuky. Tyto cíle tedy

vzdělávacího

programu.

určují jaké

Představují

zobecňování,

získává

dovednosti má žák prokázat na

nejen získávání

myšlenkových operací a technik jako jsou

formě

např.

poznatků,

ale také rozvoj

popis, analýza, vyvozování,

dokazování, aplikace, schopnost vyhledávat

informační

zdroje,

čerpat

z nich a kriticky je posuzovat. Dále představují schopnost vymezit pojmy, vystihnout
vztahy mezi nimi, z jedněch
ověřovat je,

odvozovat jiné, formulovat hypotézy a

a v neposlední řadě na základě předchozích schopností řešit problémy.

Uspořádání prvků

v taxonomii kognitivních
v podstatě

poznatků

součástí

kognitivní kompetence má své pevné zázemí, a to zejména
cílů

každého

B. S. Blooma (1956). Lze

záměru

zdůraznil

vzestupně
tvoří

a

klasifikační

rámec byl nazván taxonomií,

hierarchický charakter klasifikace, jejíž kategorie jsou

vyjadřují

zvyšující se složitost kognitivních

šest kategorií reprezentujících kognitivní

úrovně:

procesů.

uspořádány

nejnáročnější

podle

úrovně náročnosti

(hodnotící posuzování). Je

slovesech, která označují, co mají žáci
zobecněné

od nejjednodušších

zdůrazněn

dělat.

Základ taxonomie

člení

do subkategorií.

(pamětní

osvojení) po

požadavek vyjadřovat tyto cíle ve

První taxonomická kategorie vychází ze

struktury jednotlivých oblastí lidského poznání. Pracuje s prvky, kterými

jsou konkrétní poznatky (fakta, odborná terminologie),
konkrétních

poznatků

vyžaduje pouze jejich

způsoby

využívání

(posloupnosti, kategorie, kritéria) a abstrakce v příslušné

oblasti poznání (zákonitosti,

označeny

uspořádány

znalosti, pochopení, aplikace,

analýza, syntéza a hodnocení. Každá z šesti kategorií se dále
Jsou

že jeho taxonomie je

realizace kognitivního rozvoje.

B. S. Bloomem navržený teoretický
aby se

říci,

zobecnění,

pamětní

teorie a struktury),

osvojení. Dalších

pět

přičemž

se od žáka

kategorií, které jsou

obecně

jako "intelektové schopnosti a dovednosti", se již vztahují k organizaci a

reorganizaci

poznatků

nebo

učební

aplikaci a syntéze anebo hodnocení

látky, ke

způsobu

operování s nimi, kjejich

předložených produktů či postupů (příloha

tab. 3).
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Na

počátku

taxonomie. P.

90. let 20. století vznikla myšlenka

Byčkovský

uskutečnit

revizi Bloomovy

a J. Kotásek (2004) uvádí, že k revizi došlo mimo jiné i

z důvodu, nezbytnosti do teoretického rámce taxonomie

včlenit

nové poznatky

z kognitivní psychologie. Revize Bloomovy taxonomie (L.W. Anderson, D.R.
Krathwohl, 2001)

kromě

"poznatky".

Obě

subkategorie

(příloha

dimenze "kognitivní procesy" zavádí ještě druhou dimenzi

dimenze jsou v ní

členěny

na kategorie a
změně

tab. 4 a 5). K podstatné

ještě podrobněji

došlo u

původní

na

Bloomovy

kategorie "znalosti", která byla reorganizována a stala se samostatnou dimenzí
revidované taxonomie.

Kognitivní cíle vyžadují

složitější

myšlenkové operace, zapamatování a

vybavování určité informace nebo pomocí svých intelektuálních dovedností ljistili,
určili či

odvodili význam

nějaké skutečnosti či

informace a

zařadili

tuto novou

informaci do vztahu a souvislosti s předchozími poznatky. Na žáka kladou
požadavek, aby informaci analyzoval, aby ji složil do nových forem, aby posoudil
její hodnotu nebo aby ji komplexním,

náročným či tvůrčím způsobem

uplatnil při

řešení problému.

Neméně

významné jako

jejich interiorizace učebních cílů

je

určení

vnitřní přijetí

důležitá,

protože

a stanovení
ze strany

podvědomé

učebních (vzdělávacích cílů)

žáků.

Významnost interiorizace

cíle jsou významným

prvkem chování, tedy určují i celkový přístup žáka ke vzdělávání.
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5.6. Specifické charakteristiky zpracování informace pomocí Internetu

Zpracování informace
kognitivními

činnostmi,

pomocí Internetu obsahuje ve srovnání s ostatními

specifické charakteristiky učení, které je determinují:

a) motivace potřeb žáka - motivování je prvním psychologicky

důležitým

procesem pro osvojování nových poznatků a dovedností (J. Čáp, 2001). Žáka k učení
přimějí především

•

tyto

poznávací

potřeby:

potřeby

- zejména

potřeba

získávat nové poznatky a

potřeba

vyhledávat a řešit problémy
•

potřeby

sociální

-

potřeba

vztahů

pozitivním mezilidských

a obava

z odmítnutí
•

výkonové

potřeby

-

včetně aspirační úrovně

jedince a prožívání úspěchu a

neúspěchu při učení.

Uvedené charakteristiky se týkají žáka samotného.

Kromě

toho

může

k učení pomocí Internetu stimulovat vizuální podoba získaných informací.
přitažlivé

grafické

ztvárnění

(text barevně upoutává, je

přehledný,

Důležitou

Např.

rozlišený typem a

velikostí písma), zajímavá obrazová část (fotografie, srozumitelné kresby,
grafy a diagramy).

žáka

přehledné

roli v motivaci k využití Internetu hraje i časový faktor.

Internet nabízí okamžitý a nepřetržitý přístup k informacím z kteréhokoliv místa.

b)

tvořivost

tvůrčí činnost,

žáka - znamená soubor vlastností osobnosti žáka, které

v případě práce s Internetem

problému je takové, kdy žáku
nový

způsob. Při

nestačí

tvůrčí řešení

problému.

známá hotová schémata

umožňují

Tvůrčí řešení

řešení,

ale nachází

práci s Internetem se jedná o procházení uzly, hypertextovými

odkazy. Žák se nespokojí s prvními nalezenými informacemi, ale prostupuje dalšími
možnostmi.
c) autoregulace učení - jako řízení vlastního učení. Žák se stává aktivním
činitelem

svého vlastního procesu učení po stránce činnostní a motivační. Snaží se při

tom dosáhnout

určitých cílů

(znalostí, dovedností,

společenského uplatnění

apod.),

iniciuje a řídí své vlastní úsilí. Žák postupně zdokonaluje svou dovednost motivovat
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při učení

vnější

sám sebe, stávat se nezávislým na

motivaci

učení

(J. Mareš, 1998).

Žák má o učení zájem a vnímá hodnotu učiva.

způsob

d)

zpracování informací - je

důležitý při přívalu

Internet nabízí. To jakým způsobem je žák schopen
důležité

získané informace rozlišit podle

hlavní, vedlejší, informace okrajové a
tematických

celků

čelit. Při

důležitosti.

nadbytečné.

a identifikovat základní vztahy.

informací, které

zpracování informací je

Klasifikovat na informace

Tyto informace
Způsob

uspořádat

do

zpracování informace

koresponduje s postupy vhodnými pro práci s textem (J. Čáp, 2001 se odkazuje na G.
Sarigová, 1996):

•

vyhledávání - najít a reprodukovat hlavní body, myšlenky, tvrzení

•

propojení - najít vztahy a souvislosti nových informací s dosavadními,
dříve naučenými

•

vysvětlení
přesně

•

- najít nejasná, obtížná, problematická místa, zjistit v

problém

vyřešit,

znalostmi

spočívá,

naplánovat si, co s ním

udělám,

čem

zkoušet problém

vyzkoušet několik variant řešení

transformování - nalézt

svůj

vlastní, originální

způsob,

vyjádřit

jak

význam a smysl toho, co je nejdůležitější
•

posouzení -

přistupovat

k předkládaným informacím kriticky, zaujímat

k nim vlastní stanovisko
•

použití -

promýšlet, jak by bylo možné použít nových

poznatků

v budoucnosti.

Na

základě

vymezení

zpracování informace
výchovně vzdělávacím

předchozích

specifických charakteristik

pomocí Internetu obsahuje,

spatřuji

učení,

využití Internetu ve

procesu následovně:

•

může pomoci podpořit kreativitu žáků

•

být užitečnou pomůckou při řešeníproblémů

•

poskytnout okamžitý přístup do světa znalostí

•

přispět

a rozvinout tvůrčí možnosti

ke zlepšeníprezentačních dovedností
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učení

•

zefektivnit proces

•

zvýšit motivaci žáků k osvojení nových poznatků a dovedností.
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'V,

EMPIRICKA CAST
Výzkum využívání Internetu žáky jako
velmi složitý, protože kvalita a

způsob

"učebně

-

infonnačního

práce s Internetem je

zdroje" je

vícerozměrným

a

individuálním jevem. Souvisí se všemi stránkami žákovy osobnosti, s její dynamikou
Současná

i strukturou, vlastnostmi a schopnostmi.
vědní

disciplíny se tomuto

Internetu ve

vzdělávání

relativně

psychologie a pedagogika jako

novému jevu prozatím komplexně

nevěnují.

Role

souvisí především s pohledem na podstatu poznávání a učení

žáka. Využívání Internetu žáky jako

"učebně

-

infonnačního"

zdroje bych

rozdělila

do čtyř oblastí, které se týkají žákovy osobnosti, internetového vyhledávání 18 jako
procesu, výsledku vyhledávání a využití získané infonnace.

1. FORMULACE VÝZKUMNÉHO PROBLÉMU
Vytýčení
vědecké

výzkumného problému je velmi významnou a náročnou fází jakékoli
věta

práce. F. N. Kerlinger (1972) konstatuje, že problém je tázací

výrok, který se ptá: Jaký je vztah mezi dvěma nebo více proměnnými?
tuto otázku je tím, co hledáme výzkumem. Jestliže je problém

nebo

Odpověď

vědecký,

na

obsahuje

vždy dvě nebo více proměnných, a táže se po jejich vzájemném vztahu.

větší

nároky na

konečných

uživatelů

z nejrůznějších skupin. Vyhledávání infonnací na Internetu se v několika

důležitých

Stále rostoucí možnosti
infonnačně

většího

nekontrolovaných

počtu

"tradičních" infonnačních zdrojů.

kontext, ve kterém je sbírka
změn.

Za

dokumentů

důležité

větší

k Internetu kladou

- vyhledávací dovednosti

ohledech velmi liší od

ovlivňují

přístupu

a

Internet zejména poskytuje

předmětem

neustálých, rychlých a

proto považuji zvýšit znalost

faktorů,

které

efektivnost internetového vyhledávání.

18 Vyhledávání - hledání (search, fllld) jsou ustálené termíny pro integrované funkce do aplikace nebo
systému, které umožňují vyhledávání nějakého objektu, souboru nebo textu ve větším objemu dat.
Znamenají hledat zadaný prvek ve specifikované oblasti pomocí prohledávacího klíče (search key),
kterým je pole nebo položka seznamu či řetězec, který slouží jako základní vodítko při hledání
(Výkladový slovník výpočetní techniky, 1997).
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Důvodem

část

mého zájmu o problematiku internetového vyhledávání je snaha

získat podklady pro práci s dětmi ve vztahu k Internetu a informační

Položme si otázku: Souvisí využívání
informačního" zdroje

s prospěchem

výchově.

Internetu jako

"učebně

-

žáků?

Hlavním cílem mého výzkumného

šetření

je zjistit:

a) postoje žáků k Internetu jako "učebně -

informačnímu" zdroji

h) 7jistit zda existuje vztah mezi prospěchem a využíváním Internetu.

Vytýčená

"Internet a Vy"

problematika bude
(příloha

ověřena

dotazníkovým

- tab. 6) bude adresován

vlastní konstrukce a týká se tří

žákům

šetřením.

Dotazník

základní školy. Dotazníkje

částí:

a) všeobecné znalosti o Internetu (vnímání Internetu a motivační zaměření)

b) reflexe dovedností získaných

v předmětu Informatika

v ostatních

výukových předmětech

c)

způsob práce

Dotazníkové
rozhovorem s třídní

s Internetem.

šetření

bude

doplněno

učitelkou žáků.
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2. ZMAPOVÁNÍ VÝZKUMNÉHO POLE

Výše uvedený výzkumný problém není zatím v širší
V prostudované
například

literatuře

míře komplexně řešen.

jsem nalezla informace, které mají

dílčí

charakter,

empirickou studii pod názvem Role individuálních rozdílů v internetovém

vyhledávání (N.Ford, D.Miller, N.Moss, 2001). Tato studie
individuálních

rozdílů

v internetovém vyhledávání.

Středem

staly následující vlastnosti uživatelů: poznávací styly,
vnímání Internetu,

přístupy

ke studiu,

věk

přináší

výsledky

pozornosti výzkumu se

úroveň předchozích

zkušeností,

a pohlaví. Základním zkoumaným

souborem byli vysokoškolští studenti.

A.W. Lazander, H.J.A. Biemans a LG.Wopereis (2000) zkoumali vliv
předchozí

zkušenosti na webové vyhledávání. Ve

předchozích

výzkumech hypertextu zjistili, že

shodě

úroveň

s hypotézou založenou na

zkušeností vliv na vyhledávací

chování nemá.

R.A. Palmquist a K.S.Kim (2000) studovali vlivy poznávacích
zkušeností s webovým vyhledáváním.

Autoři

ovlivňují

členství

ve

skupině.

více

času

a

překročili

19

k dosažení

Zjistili, že se poznávací styly

se zkušenostmi s databázovým vyhledáváním.

skupině potřebovali

i

posuzovali vyhledávací chování 48

studentů z hlediska potřebného času a počtu překročených uzlů

relevantních informací a

stylů

více

uzlů při

Začátečníci

vzájemně

závislí na

získávání požadovaných

informací než začátečníci nezávislí na skupině. Žádné markantní rozdíly co se týče
poznávacích stylů zkoumaných studentů odhaleny nebyly.

Další výzkumy, které se zabývají odlišnostmi na
tom, že ženy používají Internet

méně často,

základě

pohlaví, mluví o

necítí se schopny najít efektivní cestu

k získání informací. Naproti tomu muži využívají Internet nejen k práci, ale i pro
zábavu a

obecně

používají více internetových aplikacích.

Morahan-Martin, 1998) dokonce považují
ovlivňujícího

příslušnost

Někteří autoři (např.

k pohlaví za hlavního

J.

činitele

náš přístup k Internetu ajeho využití.

19 Uzel (node) - místo ve kterém se setkávají propojení. V počítačových sítích je to prvek sítě, který je
s ostatními propojen aje schopen s nimi komunikovat (Výkladový slovník výpočetní techniky, 1997).
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část

3. FORMULACE HYPOTÉZ
Po uvedení výzkumného problému, po prostudování dostupné literatury v této
problematice a
předběžné
jevů

vytvoření představy

o výzkumném

názory na vazby mezi jednotlivými

a na možné

řešení

záměru

proměnnými,

zkoumaného problému. Na

základě

na

si

můžeme utvořit

příčinu

studovaných

toho byly zformulovány

následující hypotézy.

Hl:

Předpokládáme,

že žáci využívají Internet k odstraňování kognitivní

nejistoty2o.

H2:

Předpokládáme,

směru rozšíření

H3:

prospěchem

využívají Internet ve

svých znalostí.

Předpokládáme,

informační"

že žáci s "lepším"

že chlapci více využívají Internet jako

"učebně

zdroj než děvčata.

20 TenIÚn kognitivní nejistota je zde chápán jako kognitivni stav jedince, kdy chybí určité informace
k porozumění nebo řešení problému.
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4. ZÁKLADNÍ SOUBOR A VÝBĚR
Základní soubor je množina všech

prvků patřící

které mají být zkoumány v daném výzkumu. V mém
vymezen skupinou

žáků

8.

třídy

do okruhu osob nebo
případě

jevů,

je základní soubor

základní školy. Tím je vymezen věk

žáků:

13 - 14

let.

Pro výzkum byly
k tomu, že
povinného

právě

tyto

předmětu

záměrně

děti

zvoleny

děti

již prošly výukou

Pracovní

činnosti

nebo

staršího školního

předmětu

věku,

vzhledem

Informatika, bud' v rámci

předmětu povinně

volitelného a v jeho

rámci se seznámily s Internetem a problematikou internetového vyhledávání.
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5. STRATEGIE VÝZKUMU

Můj

výzkum je založen na ex post facto výzkumu, který lze definovat jako
proměnná či proměnné

výzkum, ve kterém se nezávisle
začíná

badatel

nezávisle

s pozorováním závisle

proměnné retrospektivně

proměnnou či proměnné. Při

a nevstupuje

do

proměnné

či

už objevily a ve kterém

proměnných.

pro jejich možné vztahy a

účinky

Studuje pak
na nezávisle

tomto výzkumu badatel pouze konstatuje určitý stav věcí

předpokládaných vztahů.

Nemá tedy možnost manipulovat

s nezávisle proměnnými. Pouze jejich existenci konstatuje.

Hledanými proměnnými v mém výzkumném záměru jsou:

a) postoj žáka k lnternetujako k "učebně -

informačnímu" zdroji

b) kognitivní nejistota
c)

prospěch

žáka

d) pohlaví žáka.

5.1. Popis výzkumné metody

Pro získání potřebných údajů budou použity následující výzkumné metody:
a) dotazníkové šetření. Dotazník "Internet a Vy" je vlastní konstrukce a týká se
tří částí:

•

všeobecné znalosti o Internetu (vnímání Internetu a motivační zaměření)

•

reflexe

dovedností

získaných

v předmětu

Informatika

v ostatních

výukových předmětech
•

způsob

práce s Internetem

b) analýza pedagogické dokumentace s cílem získání prospěchových
první pololetí školního roku
c) rozhovor s třídní učitelkou.
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5.1.1. Dotazník

Dotazník náleží ke specifickým metodám, používaným ve
vědách.

Je to metoda, která

shromažďování

společenských

dat zakládá na dotazování osob.

Charakterizuje se tím, že je určená pro hromadné zjišťování údajů.

zjištění

Podstatou dotazníku je
názorů

a

postojů

dat a informací o respondentovi, ale i jeho

k problémům, které dotazujícího zajímají. Je zde používána forma

písemných odpovědí na položené otázky. Dotazník je koncipován jako soubor otázek,
na

něž

respondent odpovídá
případně

nevím;

odpovědí,

buď

jako soubor

formou jednoduchých

výroků,

k nimž je vždy

odpovědí

typu: ano, ne,

přiřazena

sada možných

z nichž si dotazovaný vybírá pro sebe nejpřijatelnější alternativu.

Dotazník byl administrován s vědomím, že jeho
administrace, lze stejnou formou oslovit i velký

předností

je snadnost jeho

počet respondentů.

Negativní

stránkou dotazníku je především přesnost vymezených otázek a variant odpovědí, což
striktně

omezuje prostor pro

odpovědi

je nucen si vybrat variantu, kterou by

Při

konstrukci otázek

pravidla: otázky by

měly

či

respondenta.

při

možnosti volné

výroků

měly

se tedy stát, že dotazovaný

odpovědi

nezvolil.

v dotazníku byla dodržena následující

být formulovány

odvodit pozici tazatele; otázky by

Může

neutrálně,

aby z nich

nebylo možno

být jasné a srozumitelné pro všechny

respondenty; formulací otázek by neměla být ovlivněna odpověď.

Dotazník "Internet a Vy", který jsem sestavila za
dat je rozčleněn do

tří částí:

část

mapuje

1.

přístupu

stupeň

účelem

získání

potřebných

všeobecných znalostí žáka o Internetu, jeho

a vnímání Internetu (položka 1 - 7). Výsledky

platnost hypotézy Hl.
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2.

část

se týká reflexe dovedností získaných v předmětu Informatika
předmětech,

v ostatních výukových

vhodně

žák dokáže

aplikovat

získané znalosti na Internetu ve výuce (položka 8 - 14). Výsledky
ověřují

3.

část

platnost hypotézy Hl a H2.

se

věnuje způsobu

orientaci, význam a smysl

důraz

práce s Internetem, klade
učení

systematičnost

-

a

učení

na

do hloubky

(položka 15 - 25). Výsledky ověřují platnost hypotézy Hl a H2.

Dotazník se skládá ze 24 otázek,
po 7 otázkách.

Třetí část,

která je

přičemž

stěžejní

prvním

dvěma částem

oblastí pro vyhodnocení je

otázek. Dotazník je koncipován jako soubor

výroků,

k nimž je vždy

je věnováno
věnováno

přiřazena

10

sada

možných odpovědí, z nichž si dotazovaný vybírá pro sebe nejpřijatelnější alternativu.

Přestože

jsem v dotazníku použila úvodní slovo, bude k respondentům

pronesena ještě podrobná instruktáž.

5.1.2. Analýza pedagogické dokumentace

Důležitý

dokumentace.

zdroj informaCÍ výzkumu poskytuje obsahová analýza pedagogické
Obsahovou analýzu

můžeme

zhruba

rozdělit

kategorií: analýza osobní dokumentace Gedná se o základní
každém žákovi, jeho

rodině,

tří

do

evidenční

základních

dokumentaci o

dosavadní školní docházce, o zájmech žáka apod.),

analýza školské a školní dokumentace a analýza školních

ukazatelů

(rozbor

výstupů

školní práce).

Pro

účely

prospěchu žáků.

svého

výzkumu jsem zvolila analýzu školního ukazatele -

Informace o

prospěchu žáků

budou
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(vysvědčení).

Do analýzy nebude zahrnuta klasifikace v rámci

tělesné,

výtvarné a

hudební výchovy, z důvodu nerelevantnosti pro účely výzkumu.

5.1.3. Rozhovor s třídní učitelkou

Rozhovor patří mezi explorativne r techniky, která se neopírá o písemné
vyjádření

respondenta, ale vychází z ústní komunikace.

Tuto

výzkumnou techniku Jsem

zvolila z důvodu

upřesnění

v pedagogické dokumentaci s důrazem na individuální osobnost jednotlivých
Rozhovor bude veden po

vyplnění

údajů

žáků.

dotazníku žáky a analýze pedagogické

dokumentace.

21 Exporativní
technika - název pochází z latinského slova "exploro, explorare", jehož jeden
z významů lze do češtiny přeložit jako "vytěžovati". Jde skutečně o vytěžení informací z vyjádření
samotné sledované osoby.
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6. REALIZACE VÝZKUMU
Výzkum byl

uskutečněn

Milešovkou. Bylo osloveno 24

v Základní škole
žáků

osmé

třídy,

Světecká,

byl rozdán k vyplnění

kterým

dotazník "Internet a Vy", který je součástí tohoto výzkumného

součást

Jako
dokumentace.
přehledu

Při

šetření.

realizace výzkumu byla provedena analýza pedagogické

vlastním

klasifikace

Kostomlaty pod

šetření

třídy

mi bylo

ředitelkou

školy umožněno nahlédnout do

za první pololetí školního roku 2005/2006 a do

katalogového listu každého žáka, včetně možnosti pořízení opisu.

Dále byl proveden rozhovor s třídní
doplňujících údajů

učitelkou,

jehož výsledkem bylo získání

o jednotlivých žácích, o vybavení školy

výpočetní

technikou a

integraci informačních technologií do učebních plánů.
Škola disponuje učebnou výpočetní techniky (6 počítačů žákovských a 1
učitelský, umožňujících

neomezený

přístup

na Internet), která je

zároveň

i školní

studovnou a knihovnou. Žáci tedy mají možnost potřebné informace získávat nejen
pomocí Internetu, ale i ostatních tradičních informačních zdrojů.
Žáci se s výpočetní technikou se s Internetem setkali v 6., 7. a v prvním
pololetí 8.

ročníku

třídní učitelky

v 7.

ročníků,

v rámci povinného

předmětu

Pracovní

činnosti.

všichni dotazovaní žáci prošli samostatným

v jehož rámci se

osobně

Podle

předmětem

sdělení

Informatika

setkali s Internetem a možnostmi vyhledávání

informace jeho prostřednictvím.
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7. ZPRACOVÁNÍ A POPIS VÝSLEDKŮ VÝZKUMU

7.1.

Shromáždění

Sběrem

a zpracování výzkumných

údajů

dat jsem shromáždila údaje získané jednotlivými výzkumnými

technikami. Řadu z nich bylo nutné nejdříve zpracovat, abych s nimi mohla dále
operovat (výpočty souhrnných dat apod.).

V další fázi výzkumu bylo nutné jednotlivá data

roztřídit

a provést jejich

kategorizaci. Za tímto účelem byla data vložena do tabulek (tab. 6-10).

Pro zpracování

utříděných

dat bylo nutné provést kvantitativní a kvalitativní

analýzu. Kvantitativní analýzou jsem postihla především
Statistické zpracování dat mi
vazeb mezi

přehledným způsobem

určitými proměnnými

četnost

stejnorodých prvků.

umožnilo zjistit míru

těsnosti

i jejich skupinami. Kvalitativní analýzou jsem se

snažila proniknout do mnoha dalších souvislostí, které se kvantitativní analýzou
nedají postihnout

(např.

slovní hodnocení

žáků třídní učitelkou).

Výsledek této

analýzy se promítl především do vyhodnocení získaných údajů.

7.1.1. Kvantitativní

interpretace

údajů

výzkumu

ve

vztahu

ke

stanoveným hypotézám

Hypotézy byly potvrzeny nebo vyvráceny na

základě výsledků

kvantitativní

analýzy, a to v následujícím směru:

Hl: Předpokládáme, že žáci využívají Internet k

odstraňování kognitivní nejistoty.

Data použitá k ověření platnosti hypotézy jsou uvedena v
6.
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Tab. 6 Body dosažené žáky v dotazníkovém šetření

Jméno žáka

1.

část

(poI.1-7) 2.

část

(poI.8-14) 3.

část

(poI.15-25)

Celkem bodů

Vitouš Jakub

14

19

20

65
68
66
59
80
60
49
75
69
73
64
79
65
75
63
66
60
74
74
80
58
66
53

Celkem bodů

447

495

599

1541

Baranová

Kateřina

17

23

25

Dlouhý Jan

18

22

28

Dokulilová Marie

15

23

28

Duda Václav

17

19

23

Fischer Jakub

20

24

36

Háblová Petra

22

17

21

14

20

15

Hejl Michal

22

23

30

Holá Ludmila

11

26

32

Heinrich

Jiří

Kučerová

Klára

22

24

27

Kuzbová Nikola

20

18

26

Molek Tomáš

24

24

31

Nimrichterová Marcela

20

25

20

Novotný Petr

25

23

27

Paterová Blanka

14

20

29

Salvequartová Linda

19

23

24

Šašek Jiří

24

17

19

Tašková Tereza

23

23

28

17

24

33

27

22

31

Ullman Adam
Valter

Bedřich

Veselý Jan

19

16

23

Vinš Karel

23

20

23

Dosažená data jednotlivých

žáků

sloupcového grafu je zanesena ve
mediánu základního souboru, jako
uspořádaných

jsou vynesena ve sloupcovém grafu 2. Do

formě přímky
prostřední

statisticky

hodnoty z celkového

podle velikosti, kolem níž je v uvažovaném

hodnot nad ní i pod ní.
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Tab. 7 Základní statistické údaje

Základní statistické údaje
počet prvků v souboru
min. hodnota
max. hodnota
medián
průměrná odchylka
počet chlapců
počet

dívek
počet hodnocených předmětů
min. průměrná známka
max. průměrná známka

Součástí

statistického

vyhodnocení

23
49

80
66
7

13
10
13
1
3,06

souboru bylo stanovení

průměrné

odchylky základního souboru, jež posloužila k vymezení pásem nad a pod hodnotou
mediánu. Graficky znázorněný úsek průměrných odchylek nad a pod mediánem nám
vymezuje pásmo hodnot, které charakterizuje využívání Internetu žáky k

odstranění

kognitivní nejistoty pravidelně a s cílem rozvíjení svých znalostí.

Pásmo nad úsekem krajních hodnot průměrné odchylky základního souboru
nám vymezuje skupinu žáky s intenzivnějším využíváním Internetu k

odstranění

kognitivní nejistoty než skupinou žáků uvnitř pásma průměrných odchylek.

Pásmo pod úsekem krajních hodnot
nám vymezuje skupinu žáky s méně

průměrné

častým

odchylky základního souboru

využíváním Internetu k odstranění

kognitivní nejistoty než skupinou žáků uvnitř pásma průměrných odchylek.

Přehledně

jsou statisticky vyhodnocené výsledky vyneseny v kruhovém grafu

J, který znázorňuje procentuální rozlišení dosažených bodů podle pásem vymezených
průměrnou

odchylkou základního souboru.
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Graf 3 Procentuální rozlišení dosažených bodů z dotazníku

Graf znázorňující procentuální rozlišení dosažených
bodů z dotazníku

013%

• žáci s dosaženými body nad pásmem vymezeným
odchylkou základního souboru
• žáci s dosaženými body v pásmu vymezeném
odchylkou základního souboru

průměrnou

Džáci s dosaženými body pod pásmem vymezeným
odchylkou základního souboru

H2:

Předpokládáme,

rozšíření svých

průměrnou

že žáci s "lepším" prospěchem využívají Internet ve směru

znalostí.

Data použitá k
(seřazeno

průměrnou

ověření

platnosti hypotézy jsou uvedena v

podle prospěchu žáků).
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Prospěch žáků

Tab. 8

Baranová
Heinrich

a body dosažené v dotazníkovém šetření
3. část (pol. 15-25)

Celkem bodů

1,25

18

26

44

1,31

23

25

48

1,37

20

15

35

Prospěch

Jméno žáka
Kuzbová Nikola
Kateřina

Jiří

2.

část

(pol. 8-14)

Duda Václav

1,44

19

23

42

Háblová Petra

1,44

17

21

38

Hejl Michal

1,44

23

30

53

Kučerová

1,44

24

27

51

Klára

Veselý Jan

1,5

16

23

39

Vinš Karel

1,56

20

23

43

Molek Tomáš

1,69

24

31

55

Novotný Petr

1,81

23

27

50

Dlouhý Jan

1,87

22

28

50

Nimrichterová Marcela

1,87

25

20

45

Tašková Tereza

1,94

23

28

51

Holá Ludmila

2

26

32

58

Paterová Blanka

2

20

29

49

Šašek Jiří

2

17

19

36

Dokulilová Marie

2,12

23

28

51

UllmanAdam

2,12

24

33

57

Fischer Jakub

2,19

24

36

60
47
53

Salvequartová Linda

2,31

23

24

Bedřich

2,44

22

31

Valter

Vitouš Jakub

3,06

Celkem bodů

Představu

z dotazníku,
jednotek a

část

část

o závislosti

znaků

19

20

39

495

599

1094

X (hodnoty prospěchu

žáků)

a Y (dosažené body

2-3) lze získat tak, že tyto znaky sledujeme u n statistických

zjištěná

data znázorníme bodovým diagramem jednotek, v našem

základní soubor s 24 žáky. Je to diagram, v němž je každá dvojice
jako bod v pravoúhlé

souřadnicové soustavě,

(Xl,

YI)

případě

znázorněna

kde na vodorovné ose je

umístěna

stupnice hodnot znaku X a na svislé stupnice hodnot znaku Y. Vynesené body pak
tvoří

množinu, z níž lze vystopovat charakteristické rysy závislosti obou znaků.

Vynesené body v grafu 4 jsou proloženy lineární spojnicí trendu hodnot
s rovnicí regrese a hodnotou spolehlivosti R2 .
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Graf 4

Bodový diagram

Bodový diagram s hodnotami prospěchu a součtem bodů z dotazníku,
včetně grafického zobrazení lineární spojnice trendu hodnot
(část 2 a část 3)
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Empirická

H3: Předpokládáme, že chlapci více využívají In tern etjako "učebně -

část

informační"

zdroj než děvčata.

Data použitá k ověření platnosti hypotézy jsou uvedena v soustřeďovacích
tab. 9 a 10.

Tab. 9

Body dosažené žáky v dotazníkovém šetření - dívky

Jméno žáka

1.

část

Kateřina

Baranová

(pol. 1-7) 2.

část

(pol. 8-14)

3.

část

(pol. 15-25)

Celkem bodů

17

23

25

65

Dokulilová Marie

15

23

28

66

Háblová Petra

22

17

21

60

Holá Ludmila

11

26

32

69

Klára

22

24

27

73

Kuzbová Nikola

20

18

26

64

Nimrichterová Marcela

20

25

20

65

Paterová Blanka

14

20

29

63

Kučerová

Salvequartová Linda

19

23

24

66

Tašková Tereza

23

23

28

74

183

222

260

665

Celkem

bodů

Tab. 10 Body dosažené žáky v dotazníkovém šetření - chlapci
Jméno žáka

1.

část

(pol. 1-7) 2.

část

(pol. 8-14)

3.

část

(pol. 15-25)

Celkem

Dlouhý Jan

18

22

28

68

Duda Václav

17

19

23

59

Fischer Jakub

20

24

36

80

14

20

15

49

Heinrich

Jiří

Hejl Michal

22

23

30

75

Molek Tomáš

24

24

31

79

Novotný Petr

25

23

27

75

Šašek Jiří

24

17

19

60

17

24

33

74

27

22

31

80

Ullman Adam
Valter

Bedřich

Veselý Jan

19

16

23

58

Vinš Karel

23

20

23

66

Vitouš Jakub
Celkem

bodů

bodů

14

19

20

53

264

273

339

876
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Empirická

Vzhledem k rozdílu
celkového

součtu bodů

počtu žáků

mezi dívkami (10) a chlapci (13) je hodnota

souboru dívek

procentuálně přepočtena

Takto získané hodnoty jsou obsahem sloupcového grafu 5,
bodů

část

k

počtu chlapců.

znázorňujícího součty

z dotazníků podle pohlaví žáků.

Graf 5

Součty bodů

z dotazníku podle pohlaví

Graf znározňující součty bodů z dotazníku podle pohlaví žáků
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7.1.2. Kvalitativní interpretace údajů výzkumu

Kvalitativní analýza

údajů

(katalogový list žáka) a rozhovoru

získaných z
s třídní

učitelkou

pedagogické dokumentace
se

především

uplatnila v

interpretaci výsledků výzkumu.

Došlo

např.

k selekci povinných

vyučovacích předmětů,

nerelevantnosti hodnocení žáků v předmětech: hudební, výtvarná a
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a to z hlediska
tělesná

výchova.

Empirická

8.

část

VYHODNOCENÍ ZÍSKANÝCH DAT

Zpracováním

získaných

údajů

dospěla

popsaných v kapitole 7, Jsem

k následujícím výsledkům, které potvrzují nebo vyvracejí hypotézy:

Hl:

Předpokládáme,

že žáci využívají Internet k odstraňování kognitivní nejistoty.

První hypotéza byla na

základě

statistického zpracování dat potvrzena, což

dokazují grafy 2 a 3 . Z grafu 3 vyplývá, že 87% dotazovaných

žáků

(57% a 30%)

využívá Internet k odstranění kognitivní nejistoty. Pouze 13% dotazovaných

žáků

dostalo pod stanovenou krajní hranici charakterizující pásmo skupiny
s minimálním využíváním

Internetu k odstranění

kognitivní

statistickými výsledky koresponduje i kvalitativní hodnocení

se

žáků

nejistoty.

Se

žáků třídní učitelkou.

Žáci využívající Internet s intenzivně a pravidelně k rozšíření svých znalostí jsou
hodnoceni jako žáci zvídaví, projevující zájem o nové poznatky, žáci s logickým
uvažováním a schopnostmi informaci nalézt a zpracovat.

Naopak

s méně

žáky

charakterizuje jako žáky "líné",

častým

využíváním

nepravidelně

se

Internetu

připravující

třídní

učitelka

a bez zájmu o nové

poznatky.

H2:

Předpokládáme,

rozšíření svých

že žáci s "lepším" prospěchem využívají Internet ve směru

znalostí.

očekávání

potvrzena s vědomím, že

lineární spojnice trendu hodnot byla zkonstruována na

základě nerovnoměrného

Druhá hypotéza nebyla

přes

všechna

rozložení hodnot. Z průběhu lineární spojnice trendu hodnot, zobrazené v grafu 4
vyplývá, že žáci s horším

prospěchem

využívají Internet ve

znalostí více než žáci s prospěchem lepším. Tato
s očekáváním.
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směru rozšíření

skutečnost

svých

je v rozporu

Empirická

Jsem si
nebývají

často

inteligence.

vědoma

toho, že klasifikace

odrazem

Prospěch

skutečných

dětí

ve škole a

část

závěrečné vysvědčení

znalostí a dovedností nebo snad jejich

však byl v našem

případě

jediným srovnatelným kritériem,

které lze v daném výzkumu uplatnit.

H3: Předpokládáme, že chlapci více využívají Internet jako "učebně -

informační"

zdroj než děvčata.

Třetí

hypotéza byla potvrzena údaji vyplývajícími z grafu 5. Avšak výsledné

hodnoty nemají vzhledem k minimálnímu rozdílu obecnou platnost.
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Empirická část

8.1.

Diskuse

Výzkumná

část

diplomové práce byla postavena

převážně

na kvantitativní

analýze dat, a proto bude následující diskuse vedena pouze úvahou nad otázkami,
které z ní vyplývají.

Z vyjádření žáků v dotazníku "Internet a Vy" a jeho vyhodnocení vyplývá, že:

odstranění

•

žáci Internet využívají k

•

k Internetu

•

Internet využívají při učení pro

•

způsob učení

•

za

přistupují jako

přednosti

přehlednost

kognitivní nejistoty

k "učebně -

informačnímu"

doplnění

zdroji

informací

s Internetem upřednostňují před učebnicí
práce s Internetem považují komplexnost informací,

a úsporu času.

Výše uvedené výroky dosáhly v dotazníku nejvyššího bodového ohodnocení.
Z vyhodnocení dotazníku déle vyplývá, že většina dotazovaných žáků se věnuje týdně
více než 3 hodiny internetovému vyhledávání informací potřebných k učení.

Zajímavým
zvýšení

zjištěním

vyučovacích

informační

hodin

je, že

většina

předmětu

dotazovaných

Informatika za

žáků

přínosné.

technologie se stávají nezbytným prvkem

považuje

případné

Z toho vyplývá, že

výchovně

-

vzdělávacího

procesu.

Překvapivým zjištěním je

prospěchem

využívají Internet ve

že žáci s horším

prospěchem

nepotvrzení H2

(Předpokládáme,

směru rozšíření

svých znalostí), z kterého vyplývá,

využívají Internet ve

více než žáci s prospěchem lepším.
pohled na prospěchově slabší žáky,

směru rozšíření

Tato doložená

kteří

že žáci s "lepším"

skutečnost

svých znalostí

by mohla

změnit

jsou často hodnoceni jako žáci bez zájmu o

nové poznatky a motivace k učení.
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Empirická část
Vzhledem k malému
vyhodnocení získaných dat

počtu

přikládat

spíše doplňující složkou teoretické

Při

dotazovaných

žáků

v základním souboru nelze

obecnou platnost. Provedený výzkum je proto

části

diplomové práce.

vlastní realizaci výzkumu na Základní škole Světecká v Kostomlatech pod

Milešovkou

mě

zaujalo moderní vybavení

počítačové učebny,

která slouží

zároveň

i

jako studovna. Technické vybavení získala škola v rámci akce "Internet do škol"
realizované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Přestože

Základní škola

Světecká

patří

k malým školským

zařízením

v Teplickém okrese Ústeckého kraje svým materiálním vybavením a přístupem
učitelů

k výuce je srovnatelná se školskými

zařízeními

stejného typu ve velkých

městech.

Zajímavým poznatkem byl zájem ze strany
"Internet a Vy" a o jeho zpracování a

žáků

o

zveřejnění výsledků.

vyplnění

Tito žáci 8.

projevili neobyčejnou zvídavost a vysoký stupeň počítačové gramotnosti.
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dotazníku
ročníku

Závěr

ZÁVĚR

9.

příspěvkem

Tato diplomová práce má být
Zaměřila

technologií žáky.
především

jsem se využívání

informačních

nejzákladnějších činitelů,

informační

společnost,

informační síť.

části

byl popis jevu

součástí

Nedílnou

informačních

informační

gramotnost, Internet jako

teorie bylo i popsání

začlenění

informace a

nejzákladnějších

učební

kognitivní a

části

kompetencí,

potřeby

a jejich

j sem zabývala

činitelů,

žákovu práci s Internetem a informací, jako jsou kognitivní
učení,

klíčových

rámcově vzdělávacích programů

do

porovnání s informační gramotností. V závěru teoretické
psychologickým pojetím

technologií,

které s informačními technologiemi souvisí, a to

informace a data,

snaha o jejich identifikaci,

základ

technologií žáky, a to

Internetu jako informačního zdroje.

Základním cílem teoretické
popsání

informačních

k popisu využívání

které

ovlivňují

žáka, kognitivní

styl osobnosti, a s tím související kognitivní cíle a

jejich uspořádání

V empirické

části

j sem na základě

samostatně vytvořeného

dotazníku

jak žáci základní školy využívají Internet k získávání informací

ověřila,

potřebných

k smysluplnému učení.

Teoretická
technologií

žáky je

Nezanedbatelný je
např. při
přispění

část mě

ujistila v tom, že k problematice využívání

podle

zvláště

mého

názoru

nutno

přistupovat

informačních

mezioborově.

pedagogicko-psychologický pohled, který je obohacující

vnímání Internetu jako
ke zvýšení motivace

užitečné pomůcky při řešení problémů,

žáků

k osvojování nových

poznatků

v jeho

a dovedností,

k zefektivnění procesu učení a k pomoci při rozvíjení tvůrčích možností žáků.

Empirická

část

vedla k zajímavým

výsledkům

výzkumu. Její nevýhodou je

však to, že vzhledem k velikosti vzorku je spíše ilustrativní.
pozastavit nad jejími závěry.
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I tak se však lze

Závěr

základě ověření

Na

hypotézy Hl

(Předpokládáme,

že žáci využívají Internet

k odstraňování kognitivní nejistoty.), která byla výzkumem potvrzena, je možno
konstatovat, že žáci Internet využívající k rozšíření svých znalostí,
jako k

"učebně

-

informačnímu"

přistupují

k němu

zdroji, projevují zájem o nové poznatky a jsou
přednosti

schopni informaci nalézt a zpracovat. Za

práce s Internetem považují

komplexnost informací, přehlednost a úsporu času.

základě

Na

(Předpokládáme,

směru rozšíření

Internet ve
Internet

H2

výrazně přispívá

že žáci s "lepším"

prospěchem

využívají

svých znalostL), která nebyla potvrzena, lze usuzovat, že
k motivaci

žáků při

osvojování nových

poznatků

a

dovedností.

Domnívám se, že tato

zjištění

praxi. Pokud by byla potvrzena na
uplatnění

tohoto výzkumu

prostředku

např.

ve

svůj

mají

větším

význam pro pedagogickou teorii i

vzorku

způsobu

žáků

učitele

viděla

bych

nahlížení na Internet jako pomocného

k výuce.

V pedagogické praxi má využívání Internetu
pro

základní školy,

i žáky. Internet jako

informačního

informační

jednoznačně

pozitivní význam

médium nabízí možnost alternativního

zdroje, který lze využívat v jednotlivých

také mezipředmětově.
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vyučovacích předmětech,

a

v

,

PRlLOHA

Tab. 1

Definice

klíčových

kompetencí pro žáky v období základního

vzdělávání

Tab. 2

Očekávané

výstupy na konci základního vzdělávání

Tab. 3

Přehled

Tab. 4

Revidovaná

Bloomovy taxonomie kognitivních cílů (B.S.Bloom 1956)

Bloomova

taxonomie:

Dimenze

poznatků

(L.W.

Anderson, D .R. Krathwohl, 2001)

Tab. 5

Revidovaná Bloomova taxonomie: Dimenze kognitivních
(L.W. Anderson, D.R. Krathwohl, 2001)

Tab. 6

Dotazník "Internet a Vy"

procesů

Tab. 1 Definice
Klíčové

Komunikace v

klíčových

vzdělávání

kompetencí pro žáky v období základního

kompetence
mateřském jazyce

Definice

Tyto kompetence

představují

schopnost

vyjádřit

a interpretovat

myšlenky, pocity a informace v ústní i psané podobě a zapojit se do
komunikace v různých sociálních kontextech - v práci, doma i
volnočasových

Komunikace v cizím jazyce

při

aktivitách.

Tyto kompetence zahrnují stejné oblasti (produktivní i receptivní
dovednosti

v psané

1

mluvené

podobě)

jako

komunikace

v mateřském jazyce. Úroveň osvojení cizího jazyka ovšem nemusí
být shodná s jazykem mateřským a pro různé cizí jazyky se liší.

Matematická gramotnost a kompetence

Matematická gramotnost představuje schopnost písemně i z hlavy

v oblasti přírodních věd a technologií

sčítat, odečítat, násobit a dělit a užívat tyto operace k řešení
problémů

v každodenním

řešení problémů

spíše než

životě.

Důraz

je kladen spíše na proces

než na samotný výsledek, na

na žákovy znalosti. V přírodních

prováděnou činnost
vědách

se jedná o

znalosti a metodologie, které lze použít k vysvětlení jevů v okolním
světě.

Technologie

představuje

aplikaci znalostí jako

prostředek,

kterým člověk ovlivňuje prostředí, v němž žije.

Kompetence v oblasti informační a
komunikační

technologie

Jedná se o schopnost používat multimediální technologie a využívat
je k vyhledávání, ukládání,
výměně

Učit se učit (kompetence k učení, v orig.

learning to learn)

vytváření,

prezentování,

třídění

a k

informací.

Tyto kompetence jsou nezbytné pro organizaci a řízení vlastního
učení (samostatně

i ve skupině), pro získávání, zpracovávání,

hodnocení a integraci nových znalostí a pro schopnost aplikovat
tyto kompetence v
samotného

učení

různých

a řešení

situacích a kontextech,

problémů

doma, ve

vzdělávaCÍm

včetně

procesu,

v práci a ve společnosti.

Interpersonální sociální a občanské
kompetence

Tyto kompetence zahrnují všechny formy jednání, které si každý
jedinec musí osvojit, aby byl schopen se
podílet na

dění

ve

společnosti

efektivně

a dokázal

v osobním, rodinném i veřejném kontextu.

řešit

a

konstruktivně

problémy, a to

Podnikatelské dovednosti (v orig.
entrepreneurship)

Tyto kompetence mají pasivní a aktivní
stimulaci

změn,

část

- jednak vedou ke

které iniciuje sám jedinec, ale také ke schopnosti

vítat a podporovat

změny,

které jsou vyvolány

vnějšími

znamená vedou žáka k tomu, aby dokázal vítat
zodpovědnost

za své jednání (pozitivní i negativní),

započal, měl představu

o tom,

čeho

faktory, to

změny, přebírat
dokončil

to, co

vytyčil

si své

chce dosáhnout,

cíle, šel za nimi a byl motivován k úspěchu.

Kulturní rozhled (v orig. eultural
awareness)

Tyto kompetence

představují

společenských mravů

schopnost vážit si

projevů

i schopnost vážit si literatury,

dalších forem tvůrčích projevů

člověka.

kultury a

umění,

hudby a

Tab.2

Očekávané

výstupy na konci základního vzdělávání
Očekávaný

Kompetence
Kompetence k učení

•

výstup

vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné

způsoby,

a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní

učení,

metody

projevuje

ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení
•

třídí

vyhledává a

informace a na

učení, tvůrčích činnostech

•

základě

efektivně

propojení a systematizace je

jejich pochopení,

využívá v procesu

a praktickém životě

operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí
věci

do souvislostí, propojuje do širších

různých vzdělávacích
komplexnější

oblastí a na

celků

základě

pohled na matematické,

poznatky z

toho si

vytváří

přírodní, společenské

a

kultumíjevy
•

samostatně

pozoruje a experimentuje, získané výsledky

porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich

závěry

pro

využití v budoucnosti
•

poznává smysl a cíl

učení,

posoudí vlastní pokrok a
učení,

má pozitivní vztah k

určí překážky či

naplánuje si, jakým

způsobem

učení,

problémy bránící

by mohl své

zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého

učení

učení

a

diskutuje o nich

Kompetence k řešení

problémů

•

nejrůznější

vnímá

problémové situace ve škole i mimo ni,

rozpozná a pochopí problém,
příčinách,

jejich

problémů

•

přemýšlí

o nesrovnalostech a

promyslí a naplánuje

způsob

a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností

vyhledá informace vhodné k

řešení

problému, nachází jejich
vědomosti

shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané
a dovednosti k objevování
odradit

řešení

případným

různých

variant

řešení,

nezdarem a vytrvale hledá

nenechá se

konečné řešení

problému
•

samostatně řeší
při

řešení

problémy; volí vhodné

problémů

způsoby řešení;

užívá

logické, matematické a empirické

postupy
•

ověřuje

prakticky správnost
při

postupy aplikuje

řešení problémů

řešení

a

osvědčené

obdobných nebo nových

problémových situací, sleduje vlastní pokrok

při

zdolávání

problémů

•

kriticky myslí,

činí

uvědomuje

zodpovědnost

svých

činů

si

uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit,

zhodnotí

za svá rozhodnutí a výsledky

Kompetence komunikativní

•

vyjadřuje

formuluje a

vyjadřuje

sledu,

své myšlenky a názory v logickém
výstižně,

se

souvisle a

kultivovaně

v

písemném i ústním projevu
•

vhodně

naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim,
na

ně

reaguje,

účinně

se zapojuje do diskuse, obhajuje

svůj

názor a vhodně argumentuje
•

různým

rozumí

materiálů,

typům

běžně

informačních

a

ně

reaguje na

textů

záznamů,

a

užívaných

gest,

obrazových

zvuků

a jiných

komunikačních prostředků, přemýšlí
tvořivě

a

o nich,

je využívá ke svému rozvoji a k

aktivnímu zapojení se do společenského dění
•

využívá

informační

a

komunikační prostředky

pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním
•

a technologie

světem
vytváření

využívá získané komunikativní dovednosti k
vztahů potřebných

k plnohodnotnému soužití a kvalitní

spolupráci s ostatnímí lidmí

Kompetence sociální a personální

•

účinně

vytváření

poznání nebo

přijetí

ovlivňuje

•

skupině,

spolupracuje ve

pedagogy na

podílí se na

společně

při

s

základě

činnosti pozitivně

práce

utváření příjemné

ohleduplnosti a úcty
upevňování

nové role v pracovní

společné

kvalitu

podílí se

pravidel práce v týmu, na

atmosféry v týmu, na

přispívá

jednání s druhými lidmi

dobrých mezilidských

vztahů,

v

základě

k

případě potřeby

poskytne pomoc nebo o ni požádá
•

přispívá

potřebu efektivně

úkolu,

skupině

k diskusi v malé

oceňuje

i k debatě celé

spolupracovat s druhými

třídy,

při řešení

chápe

daného

zkušenosti druhých lidí, respektuje

různá

hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a
dělají

•

vytváří

jeho

si pozitivní

sebedůvěru

představu

o

sobě

samém, která podporuje
řídí

a samostatný rozvoj; ovládá a

svoje

jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a
sebeúcty
Kompetence

občanské

•

respektuje

přesvědčení

druhých lidí, váží si jejich

vnitřních

hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá
útlak a hrubé zacházení,

uvědomuje

si povinnost postavit se

proti fyzickému i psychickému násilí
•

chápe základní principy, na nichž
společenské

normy, je si

vědom

spočívají

zákony a

svých práva povinností ve

škole i mimo školu
•

rozhoduje se

zodpovědně

podle dané situace, poskytne dle

svých možností

účinnou

pomoc a chová se

zodpovědně

v

krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví
člověka

•

respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické
dědictví,

projevuje pozitivní postoj k uměleckým

smysl pro kulturu a

tvořivost,

aktivně

dílům,

se zapojuje do

kulturního dění a sportovních aktivit
•

chápe základní ekologické souvislosti a environmentální
problémy,
prostředí,

respektuje

požadavky na kvalitní

životní

rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví a

trvale udržitelného rozvoje společnosti

Kompetence pracovní

používá

bezpečně

a

účinně

materiály, nástroje a vybavení,

dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky,
adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky
•

přistupuje

k

výsledkům

funkčnosti,

kvality,

pracovní

činnosti

hospodárnosti

nejen z hlediska
a společenského

významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví
druhých, ochrany životního
společenských

•

i ochrany kulturních a

hodnot

využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých
vzdělávacích
připravy

•

prostředí

oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své

na budoucnost,

činí

podložená rozhodnutí o dalším

vzdělávání

a profesním zaměření

orientuje

se

uskutečnění

v

základních

podnikatelského

aktivitách
záměru

potřebných

k

a k jeho realizaci,

chápe podstatu, cíl a riziko podnikání, rozvíjí své
podnikatelské myšlení

Tab.3

Přehled

Bloomovy taxonomie kognitivních cílů (B.S.Bloom 1956)
Cílová kategorie

1. Znalost
• znalost konkrétních poznatků
• znalost termínů
• znalost faktických údajů
• znalost postupů a prostředků
údajů

Typická slovesa používaná
k vymezování cílů
defInovat
doplnit
napsat
opakovat
zpracováni konkrétních pojmenovat
popsat

• znalost konvencí
• znalost trendů a posloupností
• znalost klasifIkací klasifIkačních kategorií
• znalost kritérií
• znalost metodologie
• znalost obecných a abstraktních poznatků
• znalost zákonů a zobecnění
• znalost teorií a poznatkových struktur
2. Pochopení
•
•

•

převod

interpretace
extrapolace

3. Aplikace
• použití abstrakce

•

zobecnění

přiřadit

reprodukovat
seřadit

vybrat
vysvětlit

určit

dokázat
jinak formulovat
interpretovat
objasnit
odhadnout
vyjádřit vlastními slovy
demonstrovat
navrhnout
řešit

uvést vztah
uspořádat

4. Analýza
• analýza prvků
• analýza vztahů
• analýza uspořádání
5. Syntéza
• vypracování individuálně osobitého sdělení
• vypracování operačního plánu
• odvození souboru abstraktních vztahů
6. Evaluace
• posouzení vnitřních kritérií
• posouzení vnějších kritérií

provést rozbor
rozhodnout
rozlišit
rozčlenit

klasifIkovat
kombinovat
napsat sdělení
shrnout
vytvořit obecné závěry
argumentovat
obhájit
oponovat
podpořit

porovnat
provést kritiku
posoudit
zdůvodnit

Tab.4

Revidovaná Bloomova taxonomie: Dimenze poznatků (L.W. Anderson, D.R.
Krathwohl,2001)

Hlavní typy a subtypy

A. Faktické znalosti
A.a. Znalostní terminologie
A.b. Znalosti charakteristických prvků a znaků

Definice
Základní poznatkové prvky, které si žáci
musí osvojit, aby byli schopni se orientovat
Iv příslušném oboru nebo mohli v něm řešit
úlohy a problémy

~zájemné vztahy mezi poznatkovými prvky

B. Konceptuální znalosti
Ba. Znalosti klasifIkací a kategorií
Bb. Znalosti zákonitostí a generelizací
Bc. Znalosti teorií, modelů a struktur

uvnitř větší

struktury, která ji činí funkční

Pracovní postupy, metody zkoumání, výběr
C. Procedurální znalosti
vhodných činností, algoritmů a technik
Ca. Znalosti specifIckých postupů a algoritmů v
Ipříslušném oboru
Cb. Znalosti specifIckých technik
Cc. Znalosti kritérií v příslušném oboru, které umožňují
vybrat vhodný postup
Obecné znalosti kognitivních procesů,
uvědomování si a znalosti vlastních
D. Metakognitivní znalosti
kognitivních procesů
Da. Znalosti strategií učení a poznávání
Db. Znalosti kognítivních úloh včetně kontextu a
podmínek
Dc. Znalosti sama sebe

Tab.5 Revidovaná Bloomova taxonomie: Dimenze kognitivních procesů (L.W. Anderson,
D.R. Krathwohl, 2001)

Kategorie a
kognitivní proces Alternativní vyjádření
Definice
1. Zapamatovat si - vybavovat si příslušné znalosti z dlouhodobé paměti
1.1
Lokalizování znalostí z dlouhodobé paměti, které jsou
Znovupoznávání Identifikování
konzistentní s předloženými údaji
1.2 Vybavování
Vyvolávání z paměti
Vyvolávání znalostí z dlouhodobé paměti
2. Porozumět - konstruovat význam sdělení zprostředkovaného ústně, písemně nebo graficky
2.1 Interpretování Převádění
Převádění z jedné vyjadřovací formy do jiné
parafrázování
vyjadřování

objasňování

2.2 Dokládání
příkladem

Ilustrování

2.3 Klasifikování

Kategorizování

2.4 Sumarizování

Abstrahování
!generalizování
Vyvozování závěrů
interpolování
extrapolování
predikování

Ilustrování pojmu nebo zákonitosti vhodným příkladem

uvádění příkladu
Určování,

že něco patří do určité kategorie

zařazování

2.5 Usuzování

Formulování hlavní myšlenky nebo východisek
Vyvozování logických závěrů z předložených informací

Uvádění

2.6 Srovnávání

Porovnávání kontrastů
srovnávání

shod a rozdílů mezi dvěma myšlenkami,
nebo jevy

předměty

Konstruování kauzálního modelu situace, stavu nebo
2.7 Vysvětlování Konsruování modelů
systému
3. Aplikovat - Používat známé postupy při řešení běžných úloh a nových situací
3.1 Aplikování
Používání postupů
Aplikování známých postupů při řešení běžných úloh
3.2
Implementování
Využívání
Aplikování známýchpostupů v nových situacích
4. Analyzovat - rozkládat celek na podstatné části, určovat jejich vzájemné vztahy a jejich vztah
ke struktuře celku nebo jeho účelu
Odlišování podstatných a nepodstatných, nebo důležitých
a nedůležitých částí předloženého celku
4.1 Rozlišování
Odlišování
diferencování
vyčleňování

4.2 Strukturování

vybírání
Vyhledávání souvislostí

Určování

mista nebo funkce

prvků uvnitř

struktury

uspořádávání

rozebírání
vyčleňování

Vymezování stanoviska, hodnoty nebo
Dekonstruování
Ipředloženého sdělení
odhalování
5. Hodnotit - vy.iadřovat hodnotící stanoviska na základě kritérií a norem
4.3

Přisuzování

záměru

5.1

Ověřování

Přezkoumávání

Odhalování nedůsledností a omylů v procesu nebo
výsledku poznání. Stanovování zda proces nebo jeho
výsledky jsou v souladu s vnítřními kritérii, zjišťování
efektivity použitého postupu

testování
monítorování
Odhalování nesouladu mezi formulovanými závěry a
danými kritérii, posuzování, zda je postup při
řešení daného problému vhodný
5.2 Posuzování
soudů
6. Tvořit - skládat prvky tak, aby vytvářely koherentní nebo funkční celek, reorganizavat prvky
do nových struktur
6.1 Generování
Formulování hypotéz Vytváření hypotéz na základě daných kritérií
Navrhování postupu pro řešení problému
Navrhování
6.2 Plánování
Iproj ektování
Vytváření originálních děl
6.3 Vytváření
Konstruování
Vyjadřování

kritických

zvnějšku

Dotazník "Internet a Vy"

Tab.6

Dotazník "Internet a Vy"

V ážení žáci, jmenuji se Eva Hrazdírová a

předkládám

použiji ve své diplomové práci na téma Efektivní využívání
jako jedna z klíčových kompetencí
Internetu, jeho využívání a

žáků.

předmětu

Vám dotazník, který

informačních

Otázky v dotazníku se týkají zejména

Informatika. Vaše

zodpovědně

odpovědi

pomohou odhalit, jak pohlížíte na Internet a jakým

pracujete.

Pozorně

tu

číselnou

odpovědět

zaškrtněte

podobu a

s ním

naprostý nesouhlas

(číslice

nemůžete definitivně

si přečtěte text každé položky a zvolte
Zvolenou

odpověď

zakroužkujte. Na

jen jednou odpovědí, nelze zakroužkovat dva. Pokud

chybnou

vyjadřuje

Pozorně

nejvýstižnější.

která je pro vás

jedno tvrzení můžete
se spletete,

způsobem

dotazníku zabere nejvýše 20 minut. Všechny otázky musejí být

žádnou nemůžete přeskočit.

odpověď,

promyšlené

si, prosím, přečtěte následující pokyny.

Vyplňování
vyplněny,

technologií

odpověď

škálu

a zakroužkujte správnou.

názorů

O). Pokud se

od naprostého souhlasu

výjimečně

nedá na něco

Odpověď

(číslice

odpovědět

má

4) po

nebo se

rozhodnout, zakroužkujte číslici 2.

naprosto souhlasím ............. 4
částečně souhlasím

.............. 3

nelze odpovědět ................. 2
spíš nesouhlasím ............... 1
naprosto nesouhlasím ......... O

Vyplňte,

prosím, následující položku:

Jméno: ...................................... .

1. Mám základní znalosti o Internetu.

43210

2. S Internetem jsem se poprvé setkal v mimoškolním prostředí.

43210

3. Internet je pro mě důležitým informačním zdrojem.

43210

4. Internet mi usnadňuje učení.
Týdně věnuji

5.

43210

internetovému vyhledávání informací

potřebných

43210

k učení více než 3 hodiny.
6.

Můj přístup

na Internet je dostačující.

43210

7. Internet je pro mě i zdrojem zábavy.
8. Dokáži si

představit

43210
předmětech

využití Internetu i v jiným

než

43210

Informatika za

43210

Informatika.
9. Považuji zvýšení

vyučovacích

hodin

předmětu

přínosné.

10. Internet využívám při učení pro

doplnění

43210

informací.
předmětech

než

43210

začnu

43210

13. Část svého volného času trávím tím, že hledám na Internetu co

43210

11. Mám možnost využívat Internet i v jiných
Informatika.
určité

12. Mám-li zpracovat

téma nebo

řešit nějaký

problém

využívat Internet.

bych se ještě

dozvědělo

zajímavých tématech, o nichž se ve výuce

mluvilo.
při

práci s Internetem se

43210

15. Internet využívám, protože se snažím hledat vztahy mezi

43210

14. Své znalosti a dovednosti získané
snažím uplatnit při školní práci.

různými částmi učiva,

všude tam, kde je to možné.

16. Způsob učení s Internetem je mi bližší než práce s knihou.

43210

17. S výsledky získaných informací na Internetu jsem spokojen.

43210

18.

Při řešení úkolů

dávám

přednost netradičním postupům před

43210

osvědčenými řešeními.

19.

Při

zmapování nové

části

učiva

ml pomáhá vyhledávání

43210

s Internetem považuji komplexnost

43210

informací na Internetu.
20.

Za

přednosti

práce

informací, přehlednost a úsporu času.
21. Informace získané na Internetu porovnávám s tradičními
informačními

43210

zdroji.

22. Když vyhledávám informace

potřebné

k učení, obvykle se

zamýšlím nad jednotlivými odkazy, abych zjistil, jestli

uváděné

43210

výsledky vyhledávání jsou pravdivé.
23. Vyhledané informace a odkazy dokáži bez

problémů

spojit

43210

dohromady v ucelený systém.
24.

Při

vyhledávání na Internetu se snažím o to nalézt

významné informace.

To je vše,

děkuji

za spolupráci.

důležité

a

43210
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