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1

Úvod

1.1

Digitální svět

Ţijeme v digitálním světě. Digitální technologie se staly neodmyslitelnou součástí ţivota
jedince i celé společnosti. Jejich vyuţití je velmi široké a zasahuje do všech odvětví lidské
činnosti. Stěţí tak mohou býti opomíjeny či přehlíţeny. Význam digitálních technologií je
v současnosti pociťován za tak zásadní, ţe jsou mnohými povaţovány za stejně důleţité pro
ţivot jako voda a vzduch.

1.2

Pojetí digitálních technologií

Pojem digitální technologie je dosti obecný a lze v něm vidět celou škálu různých druhů
technologií. Mohou sem stejně tak patřit různé typy počítačů, tabletů, mobilních zařízení,
médií pro ukládání dat, A/V přehrávačů, čteček digitálního obsahu, periferních zařízení,
digitálních videokamer nebo digitálních fotoaparátů (souhrnně nazývané termínem digitální
technika) včetně rozmanitého softwarového vybavení, jako téţ technologie komunikační –
kabelové či bezdrátové, pozemní či satelitní, včetně sluţeb, které se k těmto technologiím
přímo či nepřímo váţou.
Z výše uvedeného výčtu, který jistě není konečný, je patrná velká rozmanitost v oblasti
digitálních technologií. Jejich pojetí lze však jednoduše rozdělit na dva typy, na pojetí široké
a úzké, kde míra u kaţdého z nich bude bezpochyby zcela odlišná.
Digitální technologie jsou v této práci chápány velmi úzce a vymezují se výhradně na
technologie, které souvisí s digitální videokamerou, digitálním fotoaparátem a digitálním
obsahem, vytvářeným pomocí těchto zařízení. Do takto úzkého pojetí dále spadají technologie
internetové, zejména ty, které souvisejí s online sdílením digitálního obsahu, tj. především ty,
zaloţené na technologii Webu 2.0.

1.3

Digitální technologie vs. Informační a komunikační technologie

Ať jiţ mluvíme o digitálních technologiích z uţšího či širšího hlediska, do značné míry se
nám tento termín překrývá s termínem Informační a komunikační technologie (ICT). Velmi
často bývají oba termíny zaměňovány nebo povaţovány za totoţné. V obou případech jde
o značné zjednodušení.
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Je zřejmé, ţe mezi oběma termíny existuje jednoduchý reciproční vztah, ve kterém informační
a komunikační technologie tvoří podmnoţinu technologií digitálních. Pouţíváme-li termínu
informační a komunikační technologie, naše pojetí digitálních technologií tím zuţujeme
pouze na tuto konkrétní skupinu technologií a naopak, mluvíme-li o digitálních technologiích,
naše pojetí se značně rozšiřuje a zahrnuje téţ technologie informační a komunikační.

1.4

Téma diplomové práce

Tématem této diplomové práce je vyuţití digitálních technologií, především digitální
videokamery a digitálního fotoaparátu a dále některých informačních a komunikačních
technologií, především Webu 2.0 a to zejména v předmětech a projektech zaměřených na
výuku těchto technologií.

1.5

Cíl diplomové práce

Cílem diplomové práce je nabídnout učitelům alternativní řešení ke stávající koncepci výuky
digitálních technologií v podobě projektu a současně uvést některé souvislosti, spojené
s realizací tohoto projektu a výukou digitálních technologií obecně.

1.6

Hypotéza

Ţáci a ţákyně jsou schopni, se stávajícími teoretickými a praktickými znalostmi digitálních
technologií, v relativně krátkém čase, za asistence učitele, úspěšně vytvořit, publikovat
a sdílet zajímavé video a fotodokumenty na dané téma, pomocí nástrojů k tomu určených.

1.7

Obsah diplomové práce

Obsahem diplomové práce je zmapování situace výuky digitálních technologií v České
republice a vybraných státech Evropské unie (teoretická část) a navrţení vlastního řešení
k výuce digitálních technologií, ověření tohoto řešení v praxi na vybrané škole a vyvození
závěrů (praktická část).

1.8

Mimo rozsah diplomové práce

Diplomová práce se nezabývá výukou digitálních technologií na prvním stupni základní školy
(ISCED 1), vyšších stupních víceletých gymnázií a střední škole (ISCED 3).
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Přílohy diplomové práce

1.9

Přílohy diplomové práce sestávají z následujících dokumentů:


Příloha 1: Zadání diplomového úkolu (1 strana)



Příloha 2: Návod registrace na Moodle a zápis do kurzu k projektu (1 strana)



Příloha 3: Metodická příručka pro učitele (22 stran)



Příloha 4: DVD s filmem a fotografiemi z projektu (1 kus)
Obsah DVD:
-

Film – videodokument
o Film Jeden den na ZŠ (kvalita DVD i MPEG4) [délka 19:30 min.]
o Upoutávka na film (kvalita MPEG4) [délka 0:32 min.]

-

Fotografie – fotodokumenty
o Jeden den na ZŠ – fotodokument [99 fotografií]
o Natáčení filmu Jeden den na ZŠ [103 fotografií]
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2

Teoretická východiska

2.1

Výuka digitálních technologií v České republice

2.1.1

Obecná charakteristika vzdělávacího systému (Úvod)

Oblast digitálních technologií je na základních školách (dále ZŠ) a niţších stupních víceletých
gymnázií v současnosti (školní rok 2010/2011) realizována dle Rámcového vzdělávacího
programu pro základní vzdělávání (dále RVP ZV). Předmět digitálních technologií je v těchto
vzdělávacích programech konkrétně vymezen pomocí očekávaných výstupů a učiva.
2.1.2

Výuka na druhém stupni ZŠ a niţších ročnících víceletého gymnázia

Výuka digitálních technologií je na druhém stupni základní školy a niţších ročnících
víceletého gymnázia realizována dvěma základními způsoby.
V prvním případě, méně obvyklém, vychází výuka přímo z učiva a očekávaných výstupů,
vymezených ve vzdělávací oblasti Člověk a svět práce, tematického okruhu Vyuţití
digitálních technologií. V takovém případě pak tento předmět většinou nahrazuje jiný
předmět, označovaný obecně jako Informační a komunikační technologie dle stejnojmenné
vzdělávací oblasti z RVP ZV.
Ve druhém případě, který je častější a v mnoha ohledech i efektivnější, je výuka digitálních
technologií zahrnuta v rámci předmětu Informační a komunikační technologie, jenţ je v tomto
případě sestaven z obou vzdělávacích oblastí, tj. jak ze vzdělávací oblasti Člověk a svět práce,
tematického okruhu Vyuţití digitálních technologií, tak ze vzdělávací oblasti Informační
a komunikační technologie dle RVP ZV.
Při druhé variantě se vychází ze vzájemného vztahu mezi digitálními technologiemi
a Informačními a komunikačními technologiemi. Spojení obou samostatných vzdělávacích
oblastí je přitom zcela logické. Pokud škola zahrne výuku digitálních technologií pod
vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie, můţe ţákům ze vzdělávací oblasti
Člověk a svět práce nabídnout jiný předmět a tím tak, fakticky, z této vzdělávací oblasti
nabídnout předměty dva.
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Vzdělávací oblasti z RVP ZV detailně

2.1.3

2.1.3.1 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE
Charakteristika vzdělávací oblasti
Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umoţňuje všem ţákům dosáhnout
základní úrovně informační gramotnosti – získat elementární dovednosti v ovládání výpočetní
techniky a moderních informačních technologií, orientovat se ve světě informací, tvořivě
pracovat s informacemi a vyuţívat je při dalším vzdělávání i v praktickém ţivotě. Vzhledem
k narůstající potřebě osvojení si základních dovedností práce s výpočetní technikou byla
vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie zařazena jako povinná součást
základního vzdělávání na 1. a 2. stupni. Získané dovednosti jsou v informační společnosti
nezbytným předpokladem uplatnění na trhu práce i podmínkou k efektivnímu rozvíjení
profesní i zájmové činnosti.
Zvládnutí výpočetní techniky, zejména rychlého vyhledávání a zpracování potřebných
informací pomocí internetu a jiných digitálních médií, umoţňuje realizovat metodu „učení
kdekoliv a kdykoliv“, vede k ţádoucímu odlehčení paměti při současné moţnosti vyuţít
mnohonásobně většího počtu dat a informací neţ dosud, urychluje aktualizaci poznatků
a vhodně doplňuje standardní učební texty a pomůcky.
Dovednosti, získané ve vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie, umoţňují
ţákům aplikovat výpočetní techniku s bohatou škálou vzdělávacího software a informačních
zdrojů ve všech vzdělávacích oblastech celého základního vzdělávání. Tato aplikační rovina
přesahuje rámec vzdělávacího obsahu vzdělávací oblasti Informační a komunikační
technologie, a stává se součástí všech vzdělávacích oblastí základního vzdělávání.
Cílové zaměření vzdělávací oblasti
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí
tím, ţe vede ţáka k:


poznání úlohy informací a informačních činností a k vyuţívání moderních
informačních a komunikačních technologií



porozumění toku informací, počínaje jejich vznikem, uloţením na médium,
přenosem, zpracováním, vyhledáváním a praktickým vyuţitím
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schopnosti formulovat svůj poţadavek a vyuţívat při interakci s počítačem
algoritmické myšlení



porovnávání informací a poznatků z většího mnoţství alternativních informačních
zdrojů, a tím k dosahování větší věrohodnosti vyhledaných informací



vyuţívání výpočetní techniky, aplikačního i výukového software ke zvýšení
efektivnosti své učební činnosti a racionálnější organizaci práce



tvořivému vyuţívání 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 vyuţívání SW



zaujetí odpovědného, etického přístupu k nevhodným obsahům vyskytujících se na
internetu či jiných médiích



šetrné práci s výpočetní technikou
(1, s. 34)

Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru – 2. stupeň
VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ A KOMUNIKACE
Očekávané výstupy
ţák


ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich závaţnost
a vzájemnou návaznost

Učivo


vývojové trendy informačních technologií



hodnota a relevance informací a informačních zdrojů, metody a nástroje jejich
ověřování



internet

16

ZPRACOVÁNÍ A VYUŢITÍ INFORMACÍ
Očekávané výstupy
ţák


ovládá práci s textovými a grafickými editory i tabulkovými editory a vyuţívá
vhodných aplikací



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



pracuje s informacemi v souladu se zákony o duševním vlastnictví



pouţívá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy
mezi údaji



zpracuje a prezentuje na uţivatelské úrovni informace v textové, grafické
a multimediální formě

Učivo


počítačová grafika, rastrové a vektorové programy



tabulkový editor, vytváření tabulek, porovnávání dat, jednoduché vzorce



prezentace informací (webové stránky, prezentační programy, multimédia)



ochrana práv k duševnímu vlastnictví, copyright, informační etika
(1, s. 36)
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2.1.3.2 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE
Charakteristika vzdělávací oblasti
Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede
ţáky k získání základních uţivatelských dovedností v různých oborech lidské činnosti
a přispívá k vytváření ţivotní a profesní orientace ţáků.
Koncepce vzdělávací oblasti Člověk a svět práce vychází z konkrétních ţivotních situací,
v nichţ ţáci přicházejí do přímého kontaktu s lidskou činností a technikou v jejich
rozmanitých podobách a širších souvislostech.
Vzdělávací oblast Člověk a svět práce se cíleně zaměřuje na praktické pracovní dovednosti
a návyky a doplňuje celé základní vzdělávání o důleţitou sloţku nezbytnou pro uplatnění
člověka v dalším ţivotě a ve společnosti. Tím se odlišuje od ostatních vzdělávacích oblastí
a je jejich určitou protiváhou. Je zaloţena na tvůrčí myšlenkové spoluúčasti ţáků.
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a svět práce je rozdělen na 1. stupni na čtyři
tematické okruhy Práce s drobným materiálem, Konstrukční činnosti, Pěstitelské práce,
Příprava pokrmů, které jsou pro školu povinné. Na 2. stupni je rozdělen na osm tematických
okruhů Práce s technickými materiály, Design a konstruování, Pěstitelské práce
a chovatelství, Provoz a údrţba domácnosti, Příprava pokrmů, Práce s laboratorní technikou,
Vyuţití digitálních technologií, Svět práce. Tematické okruhy na 2. stupni tvoří nabídku, z níţ
tematický okruh Svět práce je povinný, a z ostatních školy vybírají podle svých podmínek
a pedagogických záměrů minimálně jeden další okruh. Vybrané tematické okruhy je nutné
realizovat v plném rozsahu.
Tematický okruh Svět práce je povinný pro všechny ţáky v plném rozsahu a vzhledem k jeho
zaměření na výběr budoucího povolání je vhodné jej řadit do nejvyšších ročníků 2. stupně.
Vzdělávací obsah je realizován na 1. i 2. stupni vzdělávání a je určen všem ţákům (tedy
chlapcům i dívkám bez rozdílu). Ţáci se učí pracovat s různými materiály a osvojují si
základní pracovní dovednosti a návyky. Učí se plánovat, organizovat a hodnotit pracovní
činnost samostatně i v týmu. Ve všech tematických okruzích jsou ţáci soustavně vedeni
k dodrţování zásad bezpečnosti a hygieny při práci. V závislosti na věku ţáků se postupně
buduje systém, který ţákům poskytuje důleţité informace ze sféry výkonu práce a pomáhá
jim při odpovědném rozhodování o dalším profesním zaměření. Proto je vhodné zařazovat do
vzdělávání ţáků co největší počet tematických okruhů.
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Cílové zaměření vzdělávací oblasti
Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí
ţáků tím, ţe vede ţáky k:


pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za kvalitu svých i společných výsledků
práce



osvojení základních pracovních dovedností a návyků z různých pracovních oblastí,
k organizaci a plánování práce a k pouţívání vhodných nástrojů, nářadí a pomůcek
při práci i v běţném ţivotě



vytrvalosti a soustavnosti při plnění zadaných úkolů, k uplatňování tvořivosti
a vlastních nápadů při pracovní činnosti a k vynakládání úsilí na dosaţení kvalitního
výsledku



poznání, ţe technika jako významná součást lidské kultury je vţdy úzce spojena
s pracovní činností člověka



autentickému a objektivnímu poznávání okolního světa, k potřebné sebedůvěře,
k novému postoji a hodnotám ve vztahu k práci člověka, technice a ţivotnímu
prostředí



chápání práce a pracovní činnosti jako příleţitosti k seberealizaci a rozvíjení
podnikatelského myšlení
(1, s. 81)

VYUŢITÍ DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ
Očekávané výstupy
ţák


ovládá základní funkce digitální techniky; diagnostikuje a odstraňuje základní
problémy při provozu digitální techniky



propojuje vzájemně jednotlivá digitální zařízení



pracuje uţivatelským způsobem s mobilními technologiemi – cestování, obchod,
vzdělávání, zábava



ošetřuje digitální techniku a chrání ji před poškozením
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Učivo


digitální technika – počítač a periferní zařízení, digitální fotoaparát, videokamera,
PDA, CD a DVD přehrávače, e-Kniha, mobilní telefony



digitální technologie – bezdrátové technologie (USB, Bluetooth, WIFI, GPRS,
GMS, norma IEEE 802.11b), navigační technologie, konvergence technologií,
multiplexování



počítačové programy pro zpracovávání hlasových a grafických informací –
úpravy, archivace, střih; operační systémy, vzájemná komunikace zařízení
(synchronizace PDA s PC)



mobilní sluţby – operátoři, tarify
(1, s. 86)
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2.1.4

Digitální technologie a Mediální výchova

Mediální výchova je jedním z šesti průřezových témat RVP ZV.
Průřezová témata reprezentují v RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa
a stávají se významnou a nedílnou součástí základního vzdělávání. Jsou důleţitým
formativním prvkem základního vzdělávání, vytvářejí příleţitosti pro individuální uplatnění
ţáků i pro jejich vzájemnou spolupráci a pomáhají rozvíjet osobnost ţáka především v oblasti
postojů a hodnot.
Všechna průřezová témata mají jednotné zpracování. Obsahují Charakteristiku průřezového
tématu, v níţ je zdůrazněn význam a postavení průřezového tématu v základním vzdělávání.
Dále je vyjádřen vztah ke vzdělávacím oblastem a přínos průřezového tématu k rozvoji
osobnosti ţáka jak v oblasti vědomostí, dovedností a schopností, tak v oblasti postojů
a hodnot. Obsah průřezových témat doporučený pro základní vzdělávání je rozpracován do
tematických okruhů (v textu tučným písmem). Kaţdý tematický okruh obsahuje nabídku
témat (činností, námětů). Výběr témat a způsob jejich zpracování v učebních osnovách je
v kompetenci školy.
Tematické okruhy průřezových témat procházejí napříč vzdělávacími oblastmi a umoţňují
propojení vzdělávacích obsahů oborů. Tím přispívají ke komplexnosti vzdělávání ţáků
a pozitivně ovlivňují proces utváření a rozvíjení klíčových kompetencí ţáků. Ţáci dostávají
moţnost utvářet si integrovaný pohled na danou problematiku a uplatňovat širší spektrum
dovedností.
Průřezová témata tvoří povinnou součást základního vzdělávání. Škola musí do vzdělávání na
1. stupni i na 2. stupni zařadit všechna průřezová témata uvedená v RVP ZV. Všechna
průřezová témata však nemusí být zastoupena v kaţdém ročníku. V průběhu základního
vzdělávání je povinností školy nabídnout ţákům postupně všechny tematické okruhy
jednotlivých průřezových témat, jejich rozsah a způsob realizace stanovuje Školní vzdělávací
program (dále ŠVP). Průřezová témata je moţné vyuţít jako integrativní součást vzdělávacího
obsahu vyučovacího předmětu nebo v podobě samostatných předmětů, projektů, seminářů,
kurzů apod.
Podmínkou účinnosti průřezových témat je jejich propojenost se vzdělávacím obsahem
konkrétních vyučovacích předmětů a s obsahem dalších činností ţáků realizovaných ve škole
i mimo školu.
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V etapě základního vzdělávání jsou vymezena tato průřezová témata:


Osobnostní a sociální výchova



Výchova demokratického občana



Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech



Multikulturní výchova



Environmentální výchova



Mediální výchova
(1, s. 90)

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Charakteristika průřezového tématu
Průřezové téma Mediální výchova v základním vzdělávání nabízí elementární poznatky
a dovednosti týkající se mediální komunikace a práce s médii. Média a komunikace
představují velmi významný zdroj zkušeností, proţitků a poznatků pro stále větší okruh
příjemců. Pro uplatnění jednotlivce ve společnosti je důleţité umět zpracovat, vyhodnotit
a vyuţít podněty, které přicházejí z okolního světa, coţ vyţaduje stále větší schopnost
zpracovat, vyhodnotit a vyuţít podněty přicházející z médií. Média se stávají důleţitým
socializačním faktorem, mají výrazný vliv na chování jedince a společnosti, na utváření
ţivotního stylu a na kvalitu ţivota vůbec. Přitom sdělení, jeţ jsou médii nabízena, mají
nestejnorodý charakter, vyznačují se svébytným vztahem k přírodní i sociální realitě a jsou
vytvářeny s různými (namnoze nepřiznanými, a tedy potenciálně manipulativními) záměry.
Správné vyhodnocení těchto sdělení z hlediska záměru jejich vzniku (informovat, přesvědčit,
manipulovat, pobavit) a z hlediska jejich vztahu k realitě (věcná správnost, logická
argumentační stavba, hodnotová platnost) vyţaduje značnou průpravu.
Mediální výchova má vybavit ţáka základní úrovní mediální gramotnosti. Ta zahrnuje, jednak
osvojení si některých základních poznatků o fungování a společenské roli současných médií
(o jejich historii, struktuře fungování), jednak získání dovedností podporujících poučené,
aktivní a nezávislé zapojení jednotlivce do mediální komunikace. Především se jedná
o schopnost analyzovat nabízená sdělení, posoudit jejich věrohodnost a vyhodnotit jejich
komunikační záměr, popřípadě je asociovat s jinými sděleními. Dále pak orientaci
v mediovaných obsazích a schopnost volby odpovídajícího média jako prostředku pro
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naplnění nejrůznějších potřeb – od získávání informací přes vzdělávání aţ po naplnění
volného času.
Mediální výchova má blízkou vazbu na vzdělávací oblast Člověk a společnost, zejména tím,
ţe média, jako sociální instituce, se podílejí na utváření podob a hodnot moderní doby,
umoţňují hledat paralely mezi minulými a současnými událostmi a porovnávat jevy a procesy
v evropském i celosvětovém měřítku. Mediální výchova je zaměřena na systematické
vytváření kritického odstupu od mediovaných sdělení a na schopnost interpretovat mediální
sdělení z hlediska jeho informační kvality (zpravodajství z hlediska významu a věrohodnosti
zprávy a události, reklamu z hlediska účelnosti nabízených informací apod.). Propojení se
vzdělávací oblastí Jazyk a jazyková komunikace se týká zejména vnímání mluveného
i psaného projevu, jeho stavby, nejrůznějších typů obsahů a uplatňování odpovídající škály
výrazových prostředků. Osvojení základních pravidel veřejné komunikace, dialogu
a argumentace. V rámci vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie se pak
jedná o vyuţívání tištěných i digitálních dokumentů jako zdroje informací. Pozornost se
obrací k věcné správnosti a přesnosti sdělení, a to jak kritickou analýzou existujících textů,
tak vlastní produkcí a utváření návyku ověřovat si co nejdůkladněji veškeré údaje. Vztah ke
vzdělávací oblasti Umění a kultura je zaloţen na vnímání specifické „řeči“ znakových kódů,
jeţ média uţívají, a jejich kombinací, a to nejen přirozeného jazyka, ale i obrazu a zvuku.
Přispívá ke schopnosti vnímat, interpretovat a kriticky hodnotit artefakty umělecké i běţné
mediální produkce.
Přínos průřezového tématu k rozvoji osobnosti ţáka
V oblasti vědomostí, dovedností a schopností, průřezové téma:


přispívá ke schopnosti úspěšně a samostatně se zapojit do mediální komunikace



umoţňuje rozvíjet schopnost analytického přístupu k mediálním obsahům
a kritického odstupu od nich



učí vyuţívat potenciál médií jako zdroje informací, kvalitní zábavy i naplnění
volného času



umoţňuje pochopení cílů a strategií vybraných mediálních obsahů



vede k osvojení si základních principů vzniku významných mediálních obsahů
(zvl. zpravodajských)
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umoţňuje získat představy o roli médií v klíčových společenských situacích
a v demokratické společnosti vůbec (včetně právního kontextu)



vytváří představu o roli médií v kaţdodenním ţivotě v regionu (v lokalitě)



vede k rozeznávání platnosti a významu argumentů ve veřejné komunikaci



rozvíjí komunikační schopnost, zvláště při veřejném vystupování a stylizaci psaného
a mluveného textu



přispívá k vyuţívání vlastních schopností v týmové práci i v redakčním kolektivu



přispívá ke schopnosti přizpůsobit vlastní činnost potřebám a cílům týmu

V oblasti postojů a hodnot, průřezové téma:


rozvíjí citlivost vůči stereotypům v obsahu médií i způsobu zpracování mediálních
sdělení



vede k uvědomování si hodnoty vlastního ţivota (zvláště volného času)
a odpovědnosti za jeho naplnění



rozvíjí citlivost vůči předsudkům a zjednodušujícím soudům o společnosti (zejména
o menšinách) i jednotlivci



napomáhá k uvědomění si moţnosti svobodného vyjádření vlastních postojů
a odpovědnosti za způsob jeho formulování a prezentace

Tematické okruhy průřezového tématu
Mediální výchova na úrovni základního vzdělávání obsahuje základní poznatky a dovednosti
týkající se médií a mediální komunikace. Tematické okruhy mediální výchovy se člení na
tematické okruhy receptivních činností a tematické okruhy produktivních činností.
Tematické okruhy receptivních činností


kritické čtení a vnímání mediálních sdělení – pěstování kritického přístupu ke
zpravodajství a reklamě; rozlišování zábavních („bulvárních“) prvků ve sdělení od
informativních a společensky významných; hodnotící prvky ve sdělení (výběr slov
a záběrů); hledání rozdílu mezi informativním, zábavním a reklamním sdělením;
chápání podstaty mediálního sdělení, objasňování jeho cílů a pravidel; identifikování
základních orientačních prvků v textu
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interpretace vztahu mediálních sdělení a reality – různé typy sdělení, jejich
rozlišování a jejich funkce; rozdíl mezi reklamou a zprávou a mezi „faktickým“
a „fiktivním“ obsahem; hlavní rysy reprezentativnosti (rozlišení reality od médii
zobrazovaných stereotypů, jako reprezentace reality); vztah mediálního sdělení
a sociální zkušenosti (rozlišení sdělení potvrzujících předsudky a představy od
sdělení vycházejících ze znalosti problematiky a nezaujatého postoje); identifikace
společensky významných hodnot v textu, prvky signalizující hodnotu, o kterou se
sdělení opírá; identifikace zjednodušení mediovaných sdělení, opakované uţívání
prostředků (ve zpravodajství, reklamě i zábavě)



stavba mediálních sdělení – příklady pravidelností v uspořádání mediovaných
sdělení, zejména ve zpravodajství (zpravodajství jako vyprávění, sestavování
příspěvků podle kritérií); principy sestavování zpravodajství a jejich identifikace,
pozitivní principy (význam a uţitečnost), zezábavňující principy (negativita, blízkost,
jednoduchost, přítomnost); příklady stavby a uspořádání zpráv (srovnávání titulních
stran různých deníků) a dalších mediálních sdělení (například skladba a výběr sdělení
v časopisech pro dospívající)



vnímání autora mediálních sdělení – identifikování postojů a názorů autora
v mediovaném sdělení; výrazové prostředky a jejich uplatnění pro vyjádření či
zastření názoru a postoje i pro záměrnou manipulaci; prvky signalizující explicitní či
implicitní vyjádření hodnocení, výběr a kombinace slov, obrazů a zvuků z hlediska
záměru a hodnotového významu



fungování a vliv médií ve společnosti – organizace a postavení médií ve
společnosti; faktory ovlivňující média, interpretace vlivů působících na jejich
chování; způsoby financování médií a jejich dopady; vliv médií na kaţdodenní ţivot,
společnost, politický ţivot a kulturu z hlediska současné i historické perspektivy; role
médií v kaţdodenním ţivotě jednotlivce, vliv médií na uspořádání dne, na rejstřík
konverzačních témat, na postoje a chování; role médií v politickém ţivotě
(předvolební kampaně a jejich význam); vliv médií na kulturu (role filmu a televize
v ţivotě jednotlivce, rodiny, společnosti); role médií v politických změnách
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Tematické okruhy produktivních činností


tvorba mediálního sdělení – uplatnění a výběr výrazových prostředků a jejich
kombinací pro tvorbu věcně správných a komunikačně (společensky a situačně)
vhodných sdělení; tvorba mediálního sdělení pro školní časopis, rozhlas, televizi či
internetové médium; technologické moţnosti a jejich omezení



práce v realizačním týmu – redakce školního časopisu, rozhlasu, televize či
internetového média; utváření týmu, význam různých věkových a sociálních skupin
pro obohacení týmu, komunikace a spolupráce v týmu; stanovení si cíle, časového
harmonogramu a delegování úkolů a zodpovědnosti; faktory ovlivňující práci
v týmu; pravidelnost mediální produkce
(1, s. 101 – 103)
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2.1.5

Projekty navrţené nebo realizované pro výuku digitálních technologií

2.1.5.1 TVORBA VIDEA VE VÝUCE A MIMO VÝUKU – NÁVRH PROJEKTŮ ROSANY
ZVELEBILOVÉ
O tom, jak vyuţít digitální technologie, konkrétně digitální videokameru ve výuce píše
Rosana Zvelebilová ve svých článcích Tvorba videa ve výuce a Tvorba videa mimo výuku,
uveřejněných na Spomocníkovi, Metodickém portálu inspirace a zkušenosti učitelů, serveru
RVP.cz. V jejím návrhu má tvorba videa tři základní roviny: technickou, řemeslnou
a obsahovou.
V technické rovině prvně jmenovaného projektu vymezuje veškerá vybavení, která jsou
k tvorbě videa zapotřebí. Do tohoto zařízení zahrnuje: kameru, stativ, osvětlení, hardware pro
úpravu videa, software pro úpravu videa a nástroje pro jeho ukládání a prezentaci.
Řemeslná rovina je chápána ve smyslu základních dovedností učitele při práci
s videokamerou a dalších činností, které s tvorbou videa bezprostředně souvisí. Jak Rosana
Zvelebilová sama píše: Účelem projektu není vytvořit profesionální dílo, ale naučit ţáky
uţitečným dovednostem a motivovat je. Výsledek by měl mít nějakou úroveň a vzniklé video by
mělo být „koukatelné“. Součástí řemeslné úrovně jsou: realizace, scénář, reţie, produkce,
kamera, střih a dále pak osvětlení, zvuk, klapka, kostýmy a masky.
Obsahovou rovinu tvoří samotný nápad v duchu citované myšlenky, ţe video a film
hodnotíme především podle obsahu, v druhé řadě pak po technické stránce.
Cílem projektu Tvorba videa ve výuce podle Rosany Zvelebilové je především to, aby se ţáci
ve škole dověděli, jak dělat video správně. Jak dodává: Při projektu „Tvorba videa“ se
mohou ţáci mnoho naučit, bude je to bavit a moţná se objeví i nové talenty a budou
pokračovat ve „filmování“ i v budoucí profesi.
(2)
Projekt zaměřený na tvorbu videa můţe mít také formu blokového kurzu. O návrhu takovéto
formy výuky píše Rosana Zvelebilová ve svém druhém článku, opět uveřejněném na
Spomocníkovi, Metodickém portálu RVP. Detailní plán blokového kurzu má tuto podobu:
Ideální počet ţáků blokového kurzu je 6 aţ 10, aby se při praktickém cvičení dostalo na
všechny a aby mohli utvořit fungující tým při společné práci. Kurz počítá s jedním vedoucím
lektorem, který je stále přítomen, na výklad určitých oblastí můţe být pozván host. Jako
prostor pro konání kurzu uvádí učebnu, kancelář nebo jinou přístupnou místnost. K realizaci
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je třeba projekční technika pro promítání vytvořených prací a sledování ukázek filmů při
výkladu.
Pro praktická cvičení je pak nutná příslušná A-V technika pro natáčení videa. Pro průběh
blokového kurzu doporučuje vyhradit dva, po sobě jdoucí víkendy. Jako alternativu uvádí
moţnost zařazení některých bloků do aktivit v rámci projektového dne ve škole.
Rozdělení výuky do bloků pak vypadá takto:
Blok I – seznámení ţáků s pracemi, které vytvořili v minulosti.
Blok II – přehled zásadních filmů s informacemi o tom, jak tento film vznikal a to i po
technické stránce.
Blok III – technika a teorie, resp. osvojení základních pravidel filmování – velikosti záběrů,
pohyby, z čeho se kamera skládá, co jsou rychlost závěrky, výtěţek (gain) a clona (iris), jaké
jsou druhy objektivů a téţ média, na která lze zaznamenávat. Blok III dále zahrnuje techniku
střihu, hardware a software pro úpravu, autorské zákony a moţnosti získání legální hudby.
V závěru je ţákům představena technika pro projekci a prezentaci. Do teorie je také zařazena
technika psaní scénáře, dramaturgické práce a základní dovednosti pro sestavení příběhu.
Blok IV – praktická práce s technikou pro vyzkoušení jejího ovládání včetně nasvícení scény
či záznamu zvuku.
V rámci domácí práce pak ţáci vytvoří scénář, seţenou herce, techniku a naplánují natáčení.
Video pak nahrají do počítače, sestříhají ve vhodném programu, přidají hudbu, vyladí zvuk,
doplní animacemi apod. Pak dílko vyexportují a nahrají na internet.
Blok V – reflexe domácí práce, v níţ se ţáci mohou poučit z vlastních chyb i z chyb ostatních,
inspirovat se a motivovat. Lektor můţe navrhnout úpravy pro zdokonalení videa.
Blok VI – společná práce následuje poté, co jiţ ţáci mají teoretický základ, sami si vyzkoušeli
tvořit a nyní uţ vědí, čeho se vyvarovat a co dělají dobře. Pouští se tak do společného díla, při
němţ si vyzkouší týmovou práci. Mohou si mezi sebou rozdělit jednotlivé filmařské funkce,
nebo se dohodnout, ţe se budou ve funkcích střídat. Na práci by se však měli podílet všichni
účastníci kurzu. Cílem je tentokrát vytvoření společného díla, které bude krátké a jednoduché.
Nemělo by se jednat o krátkou etudu, ale o uzavřený příběh.
(3)
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2.1.5.2 ŠKOLNÍ TELEVIZNÍ STUDIO ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEMOŠNICE
Školní televizní studio Felixvize na Základní škole Třemošnice je ukázkou konkrétního
vyuţití digitálních technologií ve vzdělávání. V tomto případě se však nejedná o video
krouţek či projektu určený pouze pro několik ţáků, kteří se učí, pod vedením učitele nebo
externisty, tvořit filmy s pomocí digitální kamery a počítače, ale o projekt, do něhoţ je
zapojena celá škola. Hlavním výstupem Felixvize je pravidelný týdeník, který pokrývá dění
v celé škole. Zajímá se o výuku ve všech třídách, účastní se kaţdé akce a mapuje dění nejen
ve škole, ale i mimo ni. Dá se říci, ţe za dobu své existence vešel týdeník ve známost
obyvatel natolik, ţe se stal nedílnou součástí společenského a kulturního ţivota. Zprávy jsou
sledovány na internetu a plánuje se téţ šíření prostřednictvím místní kabelové televize.
Ţáci se při přípravě zpráv střídají. Před kamerou se objevují nejen ti z vyšších ročníků, ale
i mladší z 1. stupně. Ţáci se podílejí na přípravě námětů, na natáčení i na finálním zpracování
výsledků. Na záběrech se objevují nejen pro aktuální díl vybraní moderátoři, kteří diváky
provázejí jednotlivými sekvencemi týdeníku, ale vlastně většina ţáků školy včetně učitelů.
Kamera postupně navštěvuje různé třídy a ukazuje, co se kde právě dělá.
Za zmínku jistě stojí i podpora, jakou Felixvize dává výukovým projektům školy. Ty běţné,
celoškolní, a často ekologické, jsou vţdy dokumentovány aktuálním týdeníkem. Trochu jinou
roli hraje video v projektech mezinárodních. Základní škola Třemošnice realizuje několik
projektů eTwinningových a jeden projekt Comenius. Partnery jsou školy z Finska, Švédska,
Turecka, Německa a z dalších zemí. Základem podobných projektů je vţdy vzájemné
poznávání. Zvládnutí technologie tvorby videozpráv je vyuţito i na mezinárodní úrovni.
Anglická mutace Felixvision zprostředkovává zprávy o dění v Třemošnicích zahraničním
partnerům projektů. Tyto asynchronní metody komunikace jsou postupně doplňovány online
spojením v reálném čase. V rámci projektů jsou často realizovány videokonference, jeţ se ve
formě tzv. „virtuálních tříd“ stávají nedílnou součástí výuky. Z publikovaných záznamů je
patrné, jak obrovský vliv mají tyto aktivity na úroveň komunikačních schopností ţáků a to
nejen v cizím jazyce. Za zmínku stojí i to, ţe společná online setkání na mezinárodní úrovni
jsou v případě ZŠ Třemošnice podpořena téţ skutečnými vzájemnými návštěvami partnerů.
Příklad Základní školy Třemošnice ukazuje, jakou roli mohou digitální a ICT technologie hrát
v ţivotě školy.
(4)
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2.1.5.3 MEDIÁLNÍ STUDIO ZÁKLADNÍ ŠKOLY GENPOR. FRANTIŠKA PEŘINY
Mediální studio Základní školy genpor. Františka Peřiny je další konkrétní ukázkou vyuţití
digitálních technologií. Atraktivní formou spojuje tyto technologie s mediální výchovou.
Pojďme si tento projekt blíţe představit.
Mediální studio bylo zařazeno do školního vzdělávacího programu základní školy od školního
roku 2009/2010 a je určeno ţákům devátých tříd. Jeho obsahová náplň vychází z pojetí
průřezového tématu Mediální výchova a vzdělávací oblasti Člověk a svět práce, tematického
okruhu Vyuţití digitálních technologií z Rámcového vzdělávacího programu pro základní
vzdělávání (RVP ZV) a zaměřuje se na čtyři základní mediální oblasti:
-

textová média: tvorba časopisu s články na dané téma
(ţáci píší o dění kolem sebe)

-

zvuková média: tvorba rozhlasového pořadu na dané téma
(ţáci dělají rozhovory s lidmi z jejich okolí)

-

obrazová média: tvorba fotodokumentu na dané téma
(ţáci fotografují dění kolem sebe)

-

filmová média: tvorba videodokumentu na dané téma
(ţáci natáčejí film)

Čtyři skupiny ţáků a ţákyň (dvě skupiny ze dvou devátých tříd) pracují během školního roku
střídavě na uvedených tématech. Kaţdá skupina se s učitelem schází pravidelně jednou za
čtrnáct dní na jednu vyučovací jednotku, kdy společně probírají teoretickou část daného
tématu, řeší organizační záleţitosti nebo konzultují svá témata, na kterých právě pracují.
Deseti aţ patnáctičlenné skupiny, tvořené vţdy chlapci nebo dívkami konkrétní třídy, jsou
dále členěny na menší podskupiny tří aţ pěti ţáků resp. ţákyň a takto vytvořené skupiny pak
jiţ samostatně, za podpory učitele, zpracovávají vlastní námět jednoho ze čtyř právě
realizovaných témat. Kaţdá skupina představuje samostatnou jednotku – tzv. redakční radu.
Učitel vţdy na začátku roku nabídne ţákům od kaţdého typu média několik námětů a nechá
je, aby si ve svých skupinách vybrali ty, které jsou jim nejbliţší. Kaţdá redakční rada se pak
ve stejném období věnuje jiné disciplíně.
Před tvorbou jednotlivých dokumentů pro dané médium ţáci absolvují společnou teoretickopraktickou přípravu, kde se seznamují s technikami natáčení a filmování, např. pohledem
kamery, zlatým řezem apod. a získávají tak potřebnou průpravu pro vlastní realizaci
konkrétních námětů.
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Provázanost s dalšími vyučovacími předměty je zde samozřejmostí. V rámci daného média
ţáci zpracovávají různá témata sociální, kulturní, interkulturní či environmentální.
Vytvořené materiály jsou publikovány na webových stránkách projektu Mediálního studia na
adrese http://medialnistudio.cz. Tyto stránky spravují ţáci společně s učitelem.
Cílem celého kurzu je, aby ţáci zvládali práci s digitálními technologiemi v nejrůznějších
oblastech mediální výchovy, coţ jim v budoucnu umoţní lépe chápat význam médií a jejich
vliv na člověka a společnost.
(36)
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2.2

Výuka digitálních technologií ve vybraných státech Evropské unie

2.2.1

Výběr zahraničních zemí (Úvod)

Zahraničními zeměmi, jejichţ vzdělávací programy budou dále zkoumány, jsou Irská
republika a Spojené království Velké Británie a Severního Irska.
Skutečnosti, které vedly k této volbě, jsou dvojího typu. Mezi ty, které spojují oba zahraniční
vzdělávací programy s českým vzdělávacím programem, můţeme zařadit především:


podobnost v záměrech reforem vzdělávání



přibliţně stejné časové období vzniku resp. změn reforem vzdělávání



společné chápání důleţitosti ICT pro vzdělávání a budoucí uplatnění ţáků



snaha o zapojení ICT do procesu vzdělávání nejen ve školních institucích



shodný otevřený postoj ke spolupráci v mezinárodních projektech (eTwinning)



sdílení společných hodnot a principů coby členských států Evropské unie
(5, 6, 7)

Mezi další prvky, do značné míry příkladné a inspirativní, objevující se v zahraničních
vzdělávacích programech obou vybraných států, patří zejména:


efektivní a inovativní vyuţití technologií a jejich integrace do výuky a vzdělávání



provázanost vzdělávání ve školách s ţivotem celé společnosti



komplexní realizace vzdělávání s vhodným vyuţitím technologií za podpory rodičů
a široké veřejnosti



difuzní model učitele, vzdělávacího programu a školy
(8, 9, 10)
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Irská republika

2.2.2

2.2.2.1 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO SYSTÉMU
Vzdělávací systém v Irsku se skládá ze tří úrovní: prvního, základního stupně (Primary),
druhého stupně (Secondary) a vyššího, třetího stupně vzdělávání (Third-level). (11)
První stupeň vzdělávání navštěvují ţáci ve věku od šesti do dvanácti let. Druhý stupeň pak
ţáci od dvanácti do sedmnácti resp. osmnácti let. (12)
Školy prvního stupně, známé jako Národní/Základní školy, jsou převáţně podporovány
státem. Patří sem školy církevní, nedenominační a Gaelscoileana (školy s výukou v irském
jazyce). Ačkoliv děti nejsou povinny navštěvovat školu před dosaţením šesti let, většina dětí
je rodiči zapsána do prvního stupně jiţ ve čtyřech či pěti letech. (12, 13)
Na druhém stupni vzdělávání existují celkem čtyři typy škol: školy druhého stupně
(secondary schools), školy odborné (vocational schools), školy všeobecné (comprehensive
schools) a školy typu vzdělávacího zařízení a centra volného času (community schools).
Přestoţe původ i způsob vedení se u uvedených typů škol liší, všechny poskytují běţné
povinné studijní programy (compulsory curriculum) se širokým rozsahem všeobecných
a odborných předmětů. Druhý stupeň vzdělávání sestává ze dvou stupňů: z tříletého niţšího
stupně (Junior Cycle) a dvou aţ tříletého vyššího stupně (Senior Cycle). (12)
Mezi niţším a vyšším stupněm vzdělávání bývá, na některých školách povinně, na jiných
volitelně, zahrnut jeden rok studia navíc, coby přechodný ročník (Transition Year).
Jednotlivým ročníkům niţšího a vyššího druhého stupně vzdělávání odpovídá následující věk
ţáků:


Junior Cycle (niţší stupeň):
-

1. ročník: 12 – 13 let

-

2. ročník: 13 – 14 let

-

3. ročník: 14 – 15 let



Transition Year (přechodný ročník): 15 – 16 let



Senior Cycle (vyšší stupeň):
-

5. ročník: 16 – 17 let (15 – 16 let v případě vynechání 5. přechodného ročníku)

-

6. ročník: 17 – 18 let (16 – 17 let v případě vynechání 5. přechodného ročníku)
(11)
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2.2.2.2 ROLE ICT VE VZDĚLÁVÁNÍ
Informační a komunikační technologie (ICT) jsou v základním (Primary) vzdělávání primárně
chápány coby nástroj pro usnadnění výuky a učení napříč školními osnovami, spíše neţ jako
samostatný předmět. Instrukce pro učitele, které doplňují vzdělávací plány pro kaţdou
výukovou oblast, nabízí detailní návrhy, jak by ICT měly být co nejlépe vyuţity ve výuce
a učení konkrétního předmětu. (5, s. 9)
Studijní program základního vzdělávání z roku 1999, který připravila Národní rada pro
kurikulum a hodnocení (National Council for Curriculum and Assessment) a podle kterého se
vyučuje na všech školách, tyto technologie integroval do učebních osnov jednotlivých
předmětů a tím výuku a učení daných předmětů značně obohatil. Informační a komunikační
technologie se tak staly nedílnou součástí primárního vzdělávání. (5, s. 9), (11)
Na úrovni post-primárního vzdělávání, byly počítače jako vyučovací předmět poprvé uvedeny
ve školních osnovách v roce 1980, kdy volitelné studium počítačů bylo součástí studijního
programu závěrečného výstupního kurzu matematiky. Uvedení tohoto počítačového kurzu
mělo být prvním krokem ve vývoji studia počítačů v post-primárních školních osnovách.
V roce 1985 bylo studium počítačů poprvé představeno v rámci studijního programu Junior
Cycle. (5, s. 10)
Současné trendy se však spíše neţ na koncepci výuky počítačů jako samostatného předmětu,
která byla představena v roce 1980, zaměřují na takový způsob vyuţití ICT, který jde napříč
učebními osnovami. Mnoho přepracovaných studijních programů z posledních let obsahují
podklady pro příslušné vyuţití ICT v souvislosti s konkrétní vzdělávací oblastí, stejně jako
pro obecnější vyuţití ICT k výuce a učení. Například v rámci předmětu Science (Společenské
vědy) byla zařazena sekce na téma „Vyuţití ICT ve společenských vědách“, podobně v rámci
předmětu Geography (Zeměpis) byl jeden z uvedených cílů studijního programu: „podpořit
vyuţití informační a komunikační technologie ve výuce zeměpisu. (5, s. 10)
V programech s přípravou na povolání, se po studentech, kromě vyuţití ICT v rámci
konkrétní vzdělávací oblasti, vyţaduje, aby pouţívali ICT i během přípravy a prezentace
jejich portfolií. V přechodném ročníku (Transition Year) spousta škol nabízí kurzy související
s oblastmi ICT, jako například Informatiku (Computer Science), Vyuţití počítačů (Computer
Applications) nebo Informační technologie (Information Technology). (5, s. 10)
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Pro propagaci ICT ve vzdělávání provedla Národní rada pro kurikulum a hodnocení několik
důleţitých kroků. Zaměřila se na pomoc v rozvoji studentských kompetencí v pouţití ICT
napříč studijním plánem a na odbornou pomoc učitelům. Vytvořila ICT rámec pro kurikulum
a hodnocení (Framework for ICT in Curriculum and Assessment) pro školy prvního stupně
vzdělávání (primary schools) a pro niţší ročníky (Junior Cycle) škol s post-primárním
vzděláváním. Tento ICT rámec nebyl navrţen jako ICT kurz, ale coby podpora pro školy
a učitele při rozvoji kompetencí jejich studentů v oblasti ICT, který jde napříč učebními
osnovami. (5, s. 11)
ICT rámec je uspořádán do čtyř vzájemně provázaných oblastí studia ICT na třech
postupných úrovních (od niţšího základního vzdělávání (Lower Primary) aţ k dokončení
niţších ročníků post-primárního vzdělávání (Junior Cycle). (6, s. 5)
Mezi cíle ICT rámce patří umoţnit učitelům podporovat studenty v:


zkoumání potenciálu ICT při tvorbě, komunikaci a spolupráci v organizování
a produkci informací (Oblast C).



chápání a uplatňování znalosti významů ICT včetně bezpečnosti, správy a ergonomie
(Oblast F).



vyuţití ICT v uvaţování a studiu včetně řízení správy, vyhodnocení informací, řešení
problémů

a

vyjádření

myšlenek

napříč

řadou

vzdělávacích

oblastí

(Oblast T).


rozvoji kritického porozumění role ICT ve společnosti a rozvoji návyků, které
reflektují etické a odpovědné vyuţití ICT (Oblast S).
(6, s. 5)

Tyto čtyři oblasti získávání znalostí s vyuţitím ICT rámce jsou dále členěny do patnácti
vzdělávacích cílů, které popisuje následující tabulka:
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Tabulka 1: Vzdělávací cíle ICT rámce

Oblast C

Tvorba, komunikace a spolupráce

Studentovi by mělo být umoţněno

C3

navrhnout, formátovat a upravit text pomocí ICT
vytvořit, zpracovat a vloţit informace v rozličných formátech
(obrázky, hudba, video) pomocí ICT
shromáţdit, organizovat, zpracovat a analyzovat data pomocí ICT

C4

komunikovat a spolupracovat lokálně a globálně pomocí ICT

C5

navrhnout, vytvořit, upravit a prezentovat informace pomocí ICT

Oblast F

Rozvoj základních znalostí, dovedností a pojmů

C1
C2

Studentovi by mělo být umoţněno
F1

demonstrovat a aplikovat praktické znalosti a vědomosti ICT

F2

rozvíjet dovednosti pro zachování a optimalizaci ICT

F3

porozumět a procvičit prospěšné a bezpečné vyuţití ICT

Oblast T

Kritické a tvořivé myšlení

Studentovi by mělo být umoţněno
T1

zkoumat, získávat a znovunabývat informace pomocí ICT

T2

hodnotit, organizovat a spojovat informace pomocí ICT

T3

vyjadřovat se kreativně a vytvářet nové vědomosti a výtvory pomocí ICT

T4

poznávat a rozvíjet strategie problémového řešení pomocí ICT

Oblast S

Chápání sociálních a osobních dopadů ICT

Studentovi by mělo být umoţněno
demonstrovat znalosti a kritické uvědomění přínosu ICT jednotlivci i naší
S1
společnosti
Rozvíjet samostatné i kolaborativní učení a jazykové dovednosti pomocí ICT
S2
S3

demonstrovat a naplňovat povědomí o odpovědném a etickém pouţívání ICT

(6, s. 7)
Pouţití navrţeného ICT rámce se můţe lišit školu od školy dle rozsahu mnoha faktorů,
např.: přístupu k ICT vybavení, moţnosti konkrétní školy, kompetenci a důvěře k ICT, stupni
vzdělávání a etapě plánu zařazení ICT do učebních osnov. (6, s. 8)
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2.2.2.3 DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE JAKO SOUČÁST ICT RÁMCE
Digitální technologie v rámci navrţeného ICT rámce jsou vymezeny ve třech úrovních –
v niţších ročnících (Junior Classes) a vyšších ročnících (Senior Classes) primární školy
(Primary Schools) a v niţších ročnících post-primárního vzdělávání (Junior Cycle). (6, s. 8)
Představme si nyní tři vybrané oblasti jednotlivých úrovní, v nichţ se vyskytují konkrétní
digitální technologie, zejména pak digitální videokamera a digitální fotoaparát.

ÚROVEŇ 1
Oblast C – tvorba, komunikace a spolupráce
Oblast C2 (tvorba, zpracování a vkládání informací v rozličných formátech pomocí ICT)
Studenti demonstrují znalosti tak, ţe:
-

vybírají vhodné fotografie ze svých foto kolekcí, klipartů nebo digitálního
fotoaparátu, aby ilustrovali příběh nebo námět, a vkládají je do dokumentu nebo
prezentace

Oblast F – rozvoj základních znalostí, dovedností a pojmů
Oblast F1 (demonstrace a aplikace praktických znalostí a vědomostí ICT)
Studenti demonstrují znalosti tak, ţe:
-

provádí základní počítačové a další ICT operace jako je zapnutí počítače, tiskárny
a digitálního fotoaparátu, vkládání disku do počítače, jeho spuštění, přehrávání
a vyjmutí, vypnutí zařízení a fotografování za pouţití digitálního fotoaparátu.

Oblast F3 (porozumění a procvičování prospěšného a bezpečného vyuţití ICT)
Studenti demonstrují znalosti tak, ţe:
-

rozvíjí bezpečné návyky při pouţívání digitálního fotoaparátu a dalších handheld
zařízení (např. správné uchopení apod.)
(6, s. 9 – 10)
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ÚROVEŇ 2
Oblast C – tvorba, komunikace a spolupráce
Oblast C2 (tvorba, zpracování a vkládání informací v různých typech formátů (obrázků,
zvuku, videa) pomocí ICT)
Studenti demonstrují znalosti tak, ţe:
-

poznávají a vytváří nákresy, návrhy a obrazové soubory (např. za pouţití
počítačového malování a kreslení nebo nafocením pomocí digitálního fotoaparátu).

Oblast C5 (návrh, tvorba, úprava a prezentace informací pomocí ICT)
Studenti demonstrují znalosti tak, ţe:
-

si zapisují a komunikují nápady, informace nebo příběhy pomocí rozličných
elektronických zdrojů, samostatně nebo společně, podle potřeby (např. pouţitím
audio zařízení, digitálních obrázků, videoklipů, multimediálních prezentací
a podcastů).

-

prezentují informace publiku ve třídě i mimo ni za pomoci elektronických
a komunikačních prostředků (např. textu, digitálního obrazu, tvorby multimediálního
obsahu, školní webové stránky, prezentačního softwaru, audia, videa a hudebního
softwaru).

Oblast F – rozvoj základních znalostí, dovedností a pojmů
Oblast F2 (rozvoj dovedností pro zachování a optimalizaci ICT)
Studenti demonstrují znalosti tak, ţe:
-

spravují osobní a třídní prostor na pevném disku či síti pro optimální výkon počítače
(např. mazáním nepotřebných souborů, obrázků, emailů apod. ze zdrojů ICT jako je
počítač, emailová sloţka nebo digitální fotoaparát).
(6, s. 13 – 15)
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ÚROVEŇ 3
Oblast C – tvorba, komunikace a spolupráce
Oblast C2 (tvorba, zpracování a vkládání informací v různých typech formátů (obrázků,
zvuku, videa) pomocí ICT)
Studenti demonstrují znalosti tak, ţe:
-

importují a upravují obrázky z různých zdrojů (např. programových balíčků,
internetu, digitálních fotoaparátů, skenerů apod.)

Oblast C5 (plán, návrh, tvorba a prezentace informací za pouţití ICT)
Studenti demonstrují znalosti tak, ţe:
-

kombinují digitální video, obrázky, hudbu a text pomocí vhodných programů, aby
vytvořili a prezentovali projekt pro konkrétní záměr a publikum v multimediálním
formátu (prezentaci, webové stránce, videu, DVD, podcastu apod.).

Oblast F – rozvoj základních znalostí, dovedností a pojmů
Oblast F1 (demonstrace a aplikace praktických znalostí a vědomostí ICT)
Studenti demonstrují znalosti tak, ţe:
-

spravují běţná hardwarová zařízení (např. tiskárnu, skener, digitální fotoaparát,
CD/DVD vypalovací zařízení, PDA, mobilní telefon, zvuková vstupní zařízení, mp3
přehrávač apod.)
(6, s. 18 – 20)
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S VYUŢITÍM

2.2.2.4 PROJEKTY

DIGITÁLNÍCH

TECHNOLOGIÍ

V RŮZNÝCH

OBLASTECH VÝUKY
Exkurze do místního parku (Záznam exkurze pomocí digitálního fotoaparátu)
POPIS
Cíl
-

získat vizuální záznam o stromech, rostlinách, ptácích, ad., které děti zahlédnou při
své exkurzi v parku.

-

udělat záznam o tom, co se naučily o flóře a fauně v místním parku s vyuţitím
fotografií, animací a vyprávění.

Ročník:

3. – 6. ročník (úroveň 2)

Časový rozsah: 2 – 4 týdny
Potřebné znalosti
-

Učitel:

základní dovednosti v tvorbě fotopříběhu

-

Studenti:

zkušenosti s pouţitím digitálního fotoaparátu, natáčením a přehráváním
vlastních hlasů za pomoci počítače vybaveného mikrofonem.

Činnosti
Příprava:
-

rozdělení třídy do 5 – 6 skupin a volba vedoucího kaţdé skupiny, zopakování
instrukcí spojených s exkurzí

-

příprava aktivit na pracovní listy a jejich přidělení skupinám, např. skicování,
záznam věcí, které vidí, odebrání otisků kůry, odpovídání na otázky apod.

-

ujištění se, ještě před exkurzí, o dostatku místa na paměťové kartě ve fotoaparátu
a o tom, ţe baterie byly předcházející den nabity

-

ujištění se, ţe kaţdá skupina má dostatečný čas na pořízení fotografií. Někteří
ţáci/skupiny mohou potřebovat více času a podpory

-

ofocení a vytisknutí plánku cesty a jeho připevnění na podloţky k usnadnění práce
ţáků při vytváření záznamů

-

vytvoření projektové sloţky na školním serveru, disku počítače/notebooku, k uloţení
fotografií po staţení z fotoaparátu

-

v případě zájmu o zkompletování projektu na DVD, zajištění programu pro jeho
vypálení na DVD disk
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Návštěva parku:
-

Kaţdá skupina plní své aktivity, všímá si fauny a flóry, kterou vidí, pořizuje
fotografie za pouţití digitálního fotoaparátu, dělá si zápis apod.

-

Je-li k dispozici digitální videokamera, mohou děti téţ zachytit zvuk a postřehy toho,
co vidí přímo na místě.

Zpátky ve škole:
-

Děti přenáší fotografie z digitálního fotoaparátu do speciálně vytvořeného
projektového nebo skupinového adresáře v počítači/notebooku.

-

Importují fotografie za sebe na časovou osu pomocí konkrétních nástrojů příslušných
programů.

-

Přidávají titulky k fotografiím na časové ose, vybírají fonty písma, jeho zarovnání
a potřebné efekty.

-

Přidávají komentáře k fotografiím, například stromům či zvířeti, které viděly.
Vybírají posun, délku posunu a přechod mezi fotografiemi podle potřeby.

-

Přidávají hudební pozadí svému projektu. Mohou vybírat hudbu z počítačů, školní
sítě nebo internetu, případně, k vytvoření části hudby, vyuţít programu Photostory,
a tuto hudbu poté přidat do svého projektu.

-

Ukládají svůj příběh. K tomu se jim nabízí mnoho moţností a prostředí (počítač,
e-mail, Pocket PC, Smartphone, apod.) podle toho, jakým způsobem chtějí
s ostatními svůj příběh sdílet.

Rozšiřující aktivity
-

Cíl hodiny můţe být pozměněn na jiné třídní exkurze (např. cesta do Zoo, školní
výlet, lokalita s místní či historickou zajímavostí)

-

Ukázat zajímavé místo zdejšího prostředí školám z jiných míst/zemí, pokud je škola
partnerem v rámci zahraniční či mezinárodní výměny (např. Ncompass, East West,
eTwinning nebo Comenius).

-

Třídní nápady při vyuţití digitálního fotoaparátu a programu Photo Story 3.

-

Příchod nové třídy: pouţít fotoaparát k nafocení fotografií kaţdého ţáka, kde ţáci
sdělují informace o sobě, např. o svém oblíbeném jídle, týmu, sportovní osobnosti,
skupině/zpěvákovi apod.)
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-

Třída zapojená do ePal e-mailového výměnného programu1 můţe vyuţít digitální
fotoaparát a program Photo Story ke svému představení se ostatním partnerům.

PROVÁZANOST SE STUDIJNÍM PLÁNEM
Zeměpis
Téma: Prostředí člověka
Podtéma: Osídlení: domy a další stavby
Cíl:
-

zkoumání, poznávání a uvědomění si hlavních znaků zastavěného prostředí
v místě svého bydliště a rozdílných částí Irska

Podtéma: Lidé ţijící a pracující v místním regionu
Cíl:
-

poznávání vzájemných vztahů flóry a fauny a změn v ţivotech lidí ve vztahu
k ţivotnímu prostředí a co tyto změny způsobuje

-

poznávání přirozených znaků ţivotního prostředí a lidí – uvědomění si typických
rysů svého okolí a rozdílných částí Irska a svého vztahu k ţivotu lidí ţijících
v těchto místech

Sociální, osobní a zdravotní výchova (Social Personal and Health Education (SPHE))
Téma: Já a širší veřejnost
Podtéma: Rozvoj občanství
Cíl:
-

starat se o ţivotní prostředí – váţit si ţivotního prostředí a rozvíjet smysl pro
individuální a společenskou odpovědnost za péči o toto prostředí a opatrovat
Zemi pro budoucí generace

1

ePals je přední poskytovatel bezpečné kolaborativní technologie pro školy k jejich propojení a vzdělávání
v chráněném a projektově zaloţeném výukovém prostředí a usnadňuje studentům z 200 zemí býti ve spojení
lokálně, celostátně i mezinárodně. (29)

42

Společenské vědy
Téma: Ţijící organismy
Podtéma: Rostliny a ţivočichové
Cíl:
-

různé druhy a charakteristiky ţijících organismů – pozorovat, rozpoznat
a prozkoumat zvířata a rostliny, které ţijí v okolí

PROVÁZANOST S ICT RÁMCEM
-

v následujících oblastech studia (podle tabulky výše): C1, C2, C5, F1, F2, F3, S1, S2,
S3, T3
(14)
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Tvorba krátkého filmu
POPIS
Cíl
-

vyuţití digitální videokamery a softwaru na úpravu videa k vytvoření krátkého filmu
pojednávajícího o tématu Já a ostatní v rámci předmětu Osobnostní, sociální
a zdravotní výchova (Personal Social and Health Education – PSHE) s vyuţitím
aktivních a kooperativních přístupů

Ročník:

3. – 6. ročník (úroveň 1 – 2)

Časový rozsah: blok hodin během školního roku
Aktivity a metody
Přípravná činnost:
-

Učitel:

má zkušenost s pouţitím videa, kamery, úpravou videa apod.

-

Ţáci:

absolvují praktické lekce v pouţití videokamery, tvorby skriptu apod.

Potřebná je téţ zkušenost a příprava s třídou, zaměřená na konkrétní prvky příběhu,
uvaţování obecenstva a způsobech komunikace.
Fáze 1: Brainstorming (jedna nebo dvě lekce)
-

diskuse ve třídě o tvorbě příběhu, jak přátelé mohou ovlivnit naše vlastní jednání
a rozhodování. Alternativním tématem můţe být příběh o tom, co dělat, kdyţ je
někdo týrán – pro moţné promítnutí v niţším ročníku.

-

provedení brainstormingu v rámci celé třídy nebo pěti aţ šesti členných skupin
a hledání nápadů na příběh.

-

zaznamenání návrhů a následná diskuse ve třídě a rozhodnutí o hlavní příběhové linii
a jednotlivých scénách, mnoţství postav apod.

-

kaţdá skupina můţe obdrţet scénu, pro kterou vytvoří skript. Tvorba skriptů
vyţaduje více kolaborativní skupinovou práci.

Fáze 2: Rozkreslení scénáře
-

kaţdá skupina můţe obdrţet jinou scénu, pro kterou rozkreslí scénář s moţností
procvičit si individuálně tvorbu kresleného scénáře.

44

Fáze 3: Pouţití kamery
-

Po vytvoření skriptů a kreslených scénářů je nutné zvolit role před a za kamerou.
Učitel diskutuje s ţáky nejrůznější role objevující se při tvorbě filmu. Ţáci jsou
obeznámeni se závěrečnými titulky filmu a navrhnou jejich názvy, např. reţie,
produkce, scénárista, kameraman, osvětlení, návrh kostýmů, návrh scén, skript aj.

-

Kolaborativní způsob výběru rolí můţe být realizován tak, ţe kaţdý ţák je poţádán,
aby si vybral tři role podle vlastní priority. Schvalovací postup můţe být takový, ţe
pokud si více ţáků vybere stejnou roli, konečné rozhodnutí je na učiteli. Někteří ţáci
mohou být odpovědni za role dvě.

Kostýmy a scény:
-

V závislosti na zvoleném námětu je nutné vytvořit, navrhnout nebo vybrat kostýmy
pro dané role. Při této činnosti můţe být zapojeno mnoho mezipředmětových aktivit,
zejména při tvorbě kostýmů.

-

Můţe být téţ potřeba vytvořit scény do pozadí scén. To poskytuje příleţitost vytvořit
velkou montáţ nebo nashromáţdit fotografie a plakáty pro danou scénu, např. budov
v místním prostředí, přírodní scény apod.

-

Herci mohou téţ potřebovat vlastní kostýmy.

Střih:
-

Na úvod je vhodné několikrát přehrát natočený, neupravený film všem ve třídě.
Poprvé jen pro radost a poté znovu pro kritické hodnocení. Vytvoří se list pro reakce
ţáků na následující otázky:
1. Jak film vylepšit: Je zachycena hlavní myšlenka?
2. Jaké záběry je nutné natočit znovu?
3. Co by mělo být vystřiţeno?
4. Jaká hudba a speciální efekty by měly být přidány?

Dokončení:
-

Závěrečné, dokončovací fáze zahrnují přidání názvu filmu, speciálních efektů
a závěrečných titulků.

Promítání:
-

Konečná podoba filmu můţe být promítnuta ostatním třídám ve škole.
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Rozšiřující aktivity
-

Vycházejíce z vlastních zkušeností mohou ţáci napsat filmovou recenzi, která bude
zahrnovat názory na záběry kamery, hudbu apod.

PROVÁZANOST SE STUDIJNÍM PLÁNEM
Sociální, osobní a zdravotní výchova (Social Personal and Health Education (SPHE))
Téma: Já a širší veřejnost
Podtéma a cíl: Mediální výchova
Téma: Já a ostatní lidé
Podtéma a cíl: O druhých lidech – komunikace a řešení problémů
Podtéma a cíl: Moji přátelé a ostatní lidé
Téma: Já
Podtéma a cíl: Provádění rozhodnutí
Drama
Téma: Divadlo ke zkoumání pocitů, vědomostí a myšlenek, směřující k porozumění
Podtéma a cíl: Kooperace a komunikace v divadelním umění
Hudba
Téma: Poslech a reakce
Podtéma: Poznávání zvuků
Cíl: Výběr hudby a zvukových efektů
PROVÁZANOST S ICT RÁMCEM
-

v následujících oblastech studia (podle tabulky výše): C3, C4, C5, F1, F3, S2, S3

(15)
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Digitální vyprávění
POPIS
Cíl:
-

umoţnit dětem poznat oblast digitální fotografie, software na úpravu snímků
a zpracování textu prostřednictvím tvůrčího psaní

-

vytvořit a podporovat inspiraci ţáků k psaní

-

rozvíjet kompetence, důvěru a schopnosti ţáků k nezávislému psaní

-

umoţnit ţákům vysvětlení myšlenky prostřednictvím psaní

-

rozvíjet emocionální a imaginativní ţivot skrze psaní

Ročník:

5. – 6. ročník (úroveň 2)

Časový rozsah: 3 – 4 týdny
Aktivity a metody:
Začátek:
-

Na začátku probíhá diskuse ve třídě o myšlence základního návrhu scénáře,
vysvětlení o jeho pouţití před natáčením scény ve filmu, rozvinutí debaty kolem
různých typů příběhů pomocí rozhovoru a diskuse okolo ţánrů jako jsou vyprávění,
horor, fakta apod.

-

Dětem můţe být ukázán vzorový návrh scénáře pro osvětlení konkrétní koncepce
scénáře, se zaměřením na důleţité včlenění hlavních elementů příběhu, úvodu,
výstavby příběhu a jeho vyvrcholení. Plán konečného příběhu by měl být dohodnut
před zahájením, konkrétně o počtu obrázků na stránce, jejich orientaci (na výšku
resp. na šířku), s připravenými čtyřmi aţ osmi, případně více, obrázky pro vloţení.

-

Pro tento druh práce se hodí kolaborativní skupinová práce. Role mohou být dětem
přiděleny, nebo si je mohou vybrat pro kaţdého člena skupiny. V dané skupině by
měli být herci, editoři (skriptu/fotografie), autoři a fotografové. V závislosti na
skupinové dynamice mohou být tyto role přiděleny nebo si skupina role rozdělí
sama.

-

Kaţdá skupina potřebuje čas na plánování, skriptování, fotografování, přenos
snímků, psaní, editaci, tisk a prezentaci své práce. Toto musí být zohledněno při
přípravě aktivity.
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Napsání příběhu:
-

Děti pracují ve skupině při psaní první verze svého příběhu.

-

Kaţdý příběh musí být nově zpracován, přepsán a upraven do sevřenosti. Je důleţité,
aby ţáci měli na paměti, ţe musí napsat příběh, který lze vhodným způsobem
zpracovat pomocí digitálních fotografií.

Příprava scénáře:
-

Učitel řídí brainstorming s kaţdou skupinou, pro zajištění všech potřebných
náleţitostí k splnění úkolu. Výsledky této porady lze zaznamenat na flip chart nebo
tabuli, aby se k nim bylo moţné odvolat před vlastní tvorbou snímků. V této fázi
můţe být sestaven seznam potřebných rekvizit. Odpovědnost k zajištění rekvizit
můţe být dána jednotlivcům z kaţdé skupiny. Tato část plánování a přípravy pomáhá
dětem vyhnout se zklamání a/nebo frustraci, kdyţ dojde na fotografování.
V závislosti na věku a schopnosti dětí psát v textovém editoru, obdrţí kaţdý člen
skupiny kopii scénáře a pracovní verzi příběhu. To dovoluje kaţdému členu cítit se
součástí pracovní skupiny.

Fotografování:
-

Předtím, neţ skupiny začnou fotografovat, je důleţité, aby byly plně seznámeny
s prací s konkrétním digitálním fotoaparátem. Prohlíţení a mazání neţádoucích
snímků by mělo být součástí tohoto seznámení. Je důleţité, aby se ţáci rozhodli,
zdali jejich fotografie mají být zhotoveny na výšku nebo na šířku. Tím zabrání
pozdějším problémům při prezentaci fotografií.

-

Kaţdému členu skupiny je přidělena konkrétní role. Pokud jsou nezbytné i rekvizity,
měly by být k dispozici.

-

Pomocí digitální kamery jsou vyfotografovány čtyři aţ osm snímků.

Přenos a příprava snímků:
-

Kaţdá skupina dostane příleţitost přehrát fotografie do třídního počítače předtím, neţ
je fotoaparát předán k pouţívání dalším skupinám.

-

Tento proces je odsouhlasen před pořizováním fotografií.

Vkládání snímku a sestavení příběhů:
-

Kaţdá skupina má nyní příleţitost dokončit svůj digitální příběh (obrázky a text).
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Publikování příběhů:
-

Kaţdá skupina vytiskne kopie svého příběhu – pro kaţdého člena skupiny jednu,
jednu pak pro vystavení ve třídě.

Metody hodnocení:
-

Diskuse ve třídě ke kaţdé fázi je zcela zásadní a učitel můţe hodnotit úroveň
ţákových znalostí. O čem je daný příběh? Bude snadné pořídit snímky k demonstraci
tohoto příběhu? Jaké rekvizity budou potřeba? Jaké rekvizity by vylepšily danou
fotografii? …

-

Úvodní pracovní verze příběhu můţe být porovnána s konečnou verzí. To můţe
učiteli pomoci ohodnotit, jak děti rozvíjely své sebevědomí a kompetenci při pouţití
digitálního fotoaparátu, textového editoru a jakým způsobem komunikovaly
s ostatními ve své skupině.

PROVÁZANOST SE STUDIJNÍM PLÁNEM
Výtvarná výchova
Téma: Kreslení
Podtéma a cíl: Tvorba výkresu podle námětu vyjadřující široké zájmy, zkušenosti
a pocity
Podtéma a cíl: Dívání se a reagování
Téma: Já a ostatní lidé
Podtéma a cíl: O druhých lidech – komunikace a řešení problémů
Podtéma a cíl: Moji přátelé a ostatní lidé
Téma: Já
Podtéma a cíl: Provádění rozhodnutí
PROVÁZANOST S ICT RÁMCEM
-

v následujících oblastech studia (podle tabulky výše): C1, C2, C5, F1, F2, S2, S3, T3

(16)
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Spojené království Velké Británie a Severního Irska

2.2.3

2.2.3.1 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO SYSTÉMU
Kaţdá ze čtyř zemí Spojeného království má specifické vzdělávání, za které nese odpovědnost
vláda konkrétní země. Vzdělávací systémy v Anglii, Walesu a Severním Irsku jsou si více
podobné, skotský systém je pak značně odlišný. (17)
Státní vzdělávací systém v Anglii, Walesu a Severním Irsku je rozdělen do šesti vzdělávacích
stupňů (Key Stages):
Přípravný stupeň vzdělávání (Early Years Foundation Stage):


Key Stage 0 (Foundation Stage): jesle, mateřské školy, předškolní zařízení,
přípravné třídy (věk do 5 let)

První stupeň vzdělávání – Primární škola (Primary school):


Key Stage 1: 1. a 2. ročník (věk 5 – 7 let)



Key Stage 2: 3. – 6. ročník (věk 7 – 11 let)

Druhý stupeň vzdělávání – Sekundární škola (Secondary school):


Key Stage 3: 7. – 9. ročník (věk 11 – 14 let)



Key Stage 4: 10. – 11. ročník (věk 14 – 16 let)

Druhý stupeň vzdělávání – Sekundární škola s šestým vzdělávacím stupněm (Secondary
school with sixth form):2


Key Stage 5 (Sixth Form): 12. – 13. ročník (věk 16 – 18 let).
(18, 19)

2

V některých oblast Spojeného království se pro Sekundární školy (Secondary school) či Sekundární školy
s šestým vzdělávacím stupněm (Secondary school with sixth form) někdy téţ pouţívá termín Upper school či
High school (Střední škola), který zde označuje školu se středním vzděláváním (Secondary education).
Termín High school v celosvětovém kontextu vzdělávání je jinak velmi široký a můţe označovat různý typ
školy, většinou se zaměřením na střední vzdělávání.
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Národní kurikulum se dělí na primární a sekundární. Primární kurikulum zahrnuje první
a druhý stupeň vzdělávání (Key Stage 1 a Key Stage 2). Sekundární kurikulum zahrnuje třetí
a čtvrtý stupeň vzdělávání (Key Stage 3 a Key Stage 4). (20)
Zaměřme se nyní detailněji na vzdělávací stupeň Key Stage 3, který odpovídá vzdělávací
oblasti našeho zkoumání, tj. oblasti niţšího sekundárního vzdělávání (Lower Secondary
Education), a výuku digitálních technologií, resp. ICT na tomto vzdělávacím stupni.
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2.2.3.2 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘEDMĚTU ICT VE VZDĚLÁVACÍM STUPNI 3
Informační a komunikační technologie (ICT), jejich potenciál a vyuţití, jsou v národním
kurikulu Spojeného království chápány nejen jako schopnost zvládat technické aspekty
daných technologií, ale téţ ve smyslu pochopení toho, jak tyto schopnosti smysluplně,
bezpečně a uváţlivě uplatnit ve studiu, kaţdodenním ţivotě i zaměstnání. Právě široké vyuţití
ICT ve všech aspektech společnosti činí z přesvědčivého, kreativního a produktivního vyuţití
ICT dovednost, která je pro náš ţivot zcela zásadní.
ICT tak mohou být vyuţity k objevení, osvojení, analýze a prezentování informací, stejně tak,
jako k vytváření různých situací a řešení problémů.
(21, 22)
Klíčové koncepce
Mezi klíčové koncepce, které stojí za studiem ICT a kterým ţáci musí porozumět proto, aby
prohloubili a rozšířili své vědomosti a dovednosti, patří zejména:
-

způsobilost
-

poznávat a smysluplně vyuţívat škálu stávajících i nových ICT nástrojů a být tak
schopni vypořádat se s mnoha otázkami, řešit problémy, přicházet s nápady
a důleţitými řešeními a uplatnit studium ICT v mnoha souvislostech a oblastech
studia, práce a ţivota

-

komunikace a spolupráce
-

poznávat způsoby vyuţití ICT při komunikaci, kolaboraci a sdílení myšlenek
globálního rozsahu, které jim umoţní společně pracovat novými způsoby a měnit
přístup ve vytváření vědomostí

-

zkoumání idejí a zacházení s informacemi
-

řešit problémy kreativně pomocí ICT

-

vyuţívat ICT k vytváření různých scénářů, rozpoznávání schémat a testování hypotéz

-

zpracovávat velké mnoţství dat efektivně
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-

vliv technologií
-

zkoumat, jak ICT mění způsob, jakým ţijeme, a jak významné dopady sociální,
etnické a kulturní z toho plynou

-

rozpoznávat otázky rizik, bezpečnosti a odpovědnosti, které s pouţitím ICT úzce
souvisí

-

kritické hodnocení
-

poznávat, ţe informacím nelze bezvýhradně věřit, ale musí být podrobeny analýze
a téţ zohledněn jejich účel, původce, aktuálnost a kontext

-

posuzovat a reflektovat kritické uvaţování nad tím, co ţáci a ostatní lidé pomocí ICT
vytvářejí.
(22)
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Klíčové procesy
Mezi zásadní dovednosti a procesy ICT, které by si ţáci na tomto vzdělávacím stupni měli
osvojit, patří zejména:
-

zjišťování informací
-

systematicky uvaţovat nad tím, které informace jsou potřebné pro vyřešení
problému, dokončení úkolu či zodpovězení otázky a zabývat se tím, jak je vyuţít

-

pouţívat a zlepšovat metody vyhledávání pro získávání těch informací, které jsou
smysluplné pomocí výběru vhodných zdrojů

-

shromaţďovat a předkládat kvalitativní a kvantitativní informace a kontrolovat jejich
správnost

-

analyzovat a hodnotit informace – jejich význam, správnost, věrohodnost
a nezaujatost

-

rozvíjení idejí
-

vhodně, bezpečně a efektivně vybírat a pouţívat ICT nástroje

-

řešit problémy objevováním, zkoumáním a strukturováním informací, a vyvozování
nových informací za konkrétním účelem

-

prověřovat prognózy a objevovat schémata a vztahy, poznávat, hodnotit a rozvíjet
modelové situace

-

konstruovat informační systémy a navrhovat zlepšení stávajících systémů

-

vyuţívat ICT k realizaci mnoha činností za pomoci plánování, testování a modifikací
série instrukcí, zjištěním, kde se mají instrukce opakovat, a zautomatizování procesů
navrhnutím vhodných procedur pro daný účel

-

dávat dohromady, navrhovat a zlepšovat informace, včetně propojování textu, hudby
a obrazu

-

předávání informací
-

vyuţívat řadu ICT nástrojů k prezentování informací ve formách, které jsou
adekvátní účelu, potkávají se s potřebami publika a vyhovují danému obsahu

-

efektivně, bezpečně a zodpovědně komunikovat a předávat informace (včetně
komunikace digitální)
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-

uţívat technické termíny vhodně a správně

hodnocení
-

přezkoumat, modifikovat a hodnotit práci tak, jak postupuje, s kritickou reflexí
a pouţitím zpětné vazby

-

zamýšlet se nad tím, jak ţáci sami a ostatní lidé pouţívají ICT proto, aby pomohli
rozvíjet a zlepšovat své ideje a kvalitu své práce

-

uvaţovat nad tím, co se naučili a pouţívat tyto vědomosti ke zlepšení své budoucí
práce.
(22)

Rozsah a obsahová náplň předmětu ICT
Obsahová náplň předmětu ICT při integraci výše popsaných klíčových koncepcí a procesů
zahrnuje:
-

vyuţití řady informací s různými vlastnostmi, strukturou a účelem, a vyhodnocení toho,
jak vyhovují podmínkám a jejich způsobilost k daným účelům

-

vyuţití různorodých informačních zdrojů, včetně rozsáhlých datových souborů v rozsahu
kontextu

-

vyuţití a posouzení efektivnosti různých ICT nástrojů, včetně řady softwarových aplikací,
z hlediska spojení potřeb uţivatelů a řešení problémů

-

rozvíjení chápání potřeby:
-

vyuţít bezpečných pracovních postupů za účelem minimalizace fyzického stresu

-

udrţet informace v bezpečí

-

zvládat organizaci, uchování a přístupu k informacím za účelem zabezpečení obsahu
a umoţnění jejich účinného získávání

-

dopad ICT na jednotlivce, skupiny i společnost, včetně sociálních, ekonomických,
právních a etnických dopadů v přístupu a vyuţití ICT.
(22)
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2.2.3.3 ICT NAPŘÍČ KURIKULEM
V rámci národního kurikula mají školy nejen povinnost vyučovat předmět ICT dle daného
vzdělávacího programu (viz výše), ale téţ umoţnit ţákům vyuţívat a rozvíjet ICT schopnosti
napříč všemi předměty tohoto kurikula. (23, s. 5)
Zdařilá realizace předmětu ICT na vzdělávacím stupni 3 národního kurikula poskytne ţákům
dobrou úroveň ICT způsobilosti, na které pak mohou stavět při studiu ostatních předmětů.
Ţáci přicházejí na vyučování s očekáváním moţného vyuţití ICT pro rozvoj svého studia.
Učitelé konkrétních předmětů tak nemusí učit ICT způsobilost, ale mohou plně rozvinout
nové moţnosti pro ţáky, aby vyuţili a rozvíjeli své dosavadní schopnosti a zlepšili vědomosti
v konkrétních předmětech. Učitelé tak nejsou zatíţeni výukou ICT, ale mohou se soustředit na
daný předmět. (23, s. 8)
Spojitost mezi samostatným předmětem ICT a ICT napříč kurikulem je velmi úzká. Pouţití
ICT v jiných předmětech by bylo neefektivní, pokud by ţáci neměli náleţitou úroveň ICT
schopností z vlastního předmětu ICT. Bez vzájemné propojenosti obou programů by mohlo
dojít jak ke špatnému rozvoji ICT, tak vzdělávací oblasti daného předmětu. Je tedy zcela
klíčové, aby ţáci byli patřičně způsobilí v pouţití ICT předtím, neţ začnou tyto technologie
pouţívat v jiných předmětech. Předmět ICT a ICT v předmětech se vzájemně doplňují
a podporují. (23, s. 8)
Pojďme si nyní představit několik vyučovacích hodin vzdělávací koncepce ICT napříč
kurikulem v rámci vzdělávacího stupně 3 a zaměřme se přitom především na vyuţití
digitálních technologií, konkrétně na práci s digitálním obrazem.

ICT v umění a designu
Umění je o vyjádření pocitů a emocí, o poznávání podmínek člověka. Vyuţití ICT můţe
rozvíjet vizuální chápání, umoţnit ţákům dostat se k internetu, reagovat a pracovat se škálou
vizuálních podnětů, zabývat se a nechat se inspirovat různým obecenstvem. Dostupnost
počítačů, skenerů, digitálních videokamer, fotoaparátů a internetu dává učitelům příleţitost
rozmyslet způsoby rozvoje kreativity ţáků. (24, s. 18)
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Ročník 7.: Tvorba obalu knihy pro hororovou povídku
Ţáci stahují fotografie vytvořené pomocí digitálních fotoaparátů, dále je upravují za pouţití
nástrojů různých programů pro úpravu obrazu a současně tyto fotografie kombinují s textem.
Z takto upravených materiálů poté vytváří obal knihy hororového ţánru. (24, s. 20)
Ročník 7.: Co je uvnitř budovy? O rozpadajících se a zanedbaných stavbách
Ţáci shromaţďují informace o konkrétní stavbě za pomoci kreseb, překreslování otisků částí
stavby, pomocí nalezených předmětů a pořizování digitálních fotografií. Pro zdigitalizování
materiálů ţáci téţ vyuţívají skener, aby naskenované materiály mohli začlenit do ostatních
digitálních fotografií. Z takto upravených materiálů pak vybírají ty nejvhodnější pro tvorbu
finální digitální koláţe. (24, s. 18, 21)

ICT v tělesné výchově
ICT a především digitální video umoţňuje ţákům zaznamenat jednotlivé fáze jejich výkonu
a na základě zpětného přehrání tento výkon lépe analyzovat. Pomocí internetu mohou
vyhledat informace o profesionálních strategiích v daném sportu a porovnat je s jejich praxí
a analýzou. Mohou tak rozvíjet a zlepšovat nové strategie svého sportu či prováděné aktivity.
(25, s. 17)
Ročník 7.: Zlepšení techniky v basketbalu
Pouţití digitálního videa umoţní ţákům zlepšit taktiku bránění a útoku v basketbalu. Ţáci
shlédnou a poté hodnotí vlastní techniku a koherenci týmu a hledají způsoby ke zlepšení.
(25, s. 20)
Ročník 8.: Tanec
Ţáci pouţívají digitální kamery pro záznam tanečních motivů tak, aby podobně jako
v předchozím případě mohli po zhlédnutí záznamu své výkony analyzovat a zlepšit.
(25, s. 21)
Princip záznamu hodiny a zpětné reflexe, analýzy a následného zlepšení výkonu lze aplikovat
téměř ve všech sportech či aktivitách realizovaných v předmětu tělesné výchovy.
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Vyuţití ICT ve všech předmětech – výměna a sdílení informací
Téma výměny a sdílení informací souvisí s procesem komunikace a logicky je přítomno ve
všech jednotlivých koncepcích Národní strategie pojetí ICT napříč kurikulem. Ţáci se učí
rozpoznat běţné formy a konvence pouţívané v komunikacích a vyuţít těchto znalostí pro
správnou prezentaci informací konkrétnímu publiku.
Ţáci téţ přezkoumávají a hodnotí efektivitu své práce a jsou schopni zdůvodnit své
uskutečněné volby. Dokáţou vyuţít tohoto kritického hodnocení k rozvoji a zlepšení svých
prezentací a vylepšit je pro konkrétní účel a publikum.
Učí se vyuţívat ICT k efektivní komunikaci s širším i vzdáleným publikem, například mohou
vyuţít e-mail či online dotazníky k získání informací od ţáků z jiných zemí a rozpoznat
a porozumět technickým otázkám a pravidlům, které jsou poţadovány v dané komunikaci.
(25, s. 38), (26)
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2.2.3.4 KONKRÉTNÍ UKÁZKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU (KEY STAGE 3)
Pro konkrétní ukázku vzdělávací programu na vzdělávacím stupni 3 (Key Stage 3) jsem
vybral vzdělávací program školy Ysgol Bryn Elian High School ze severního Walesu.
Důvody, které mě k tomuto výběru vedly, jsou zejména tyto:
-

aktuální (2010/2011), přehledně zpracovaný, veřejně publikovaný vzdělávací
program

-

zařazení digitálních technologií v rámci výuky ICT

-

vyuţití digitálních technologií napříč předměty

Pojďme si nyní tuto školu a její vzdělávací program blíţe představit.
Ysgol Bryn Elian High School – stručné informace o škole
Ysgol Bryn Elian navštěvuje přibliţně 815 ţáků ve věku 11 aţ 18 let, z nichţ 152 navštěvuje
šestý vzdělávací stupeň. Škola je proslulá pro svůj zájem poskytovat individuální podporu
studentům. Hodnocení je zde trvale nad národním průměrem ve všech etapách vzdělávání.
Studijní plán je uspořádán do třiceti cyklů. Na vzdělávací úrovni Key Stage 3 ţáci studují tyto
předměty: výtvarnou výchovu, angličtinu, francouzštinu nebo němčinu, zeměpis, historii,
ICT, matematiku, hudební výchovu, tělesnou výchovu, náboţenství, osobní, sociální,
občanskou a zdravotní výchovu, společenské vědy, návrhářství a technologie, a velštinu.
Ţáci v sedmém ročníku (Year 7) odpoledne pracují na specifickém souboru projektů,
navrţených tak, aby pomohly ţákům v přechodu ze šestého do sedmého ročníku a povzbudily
je v postupném zlepšování základních klíčových dovedností.
Vybavení školy z hlediska ICT je na dobré úrovni a můţe se pochlubit počítačovou sítí, která
umoţňuje přístup do internetu na více jak sto sedmdesáti připojovacích místech ve škole.
Po celé škole je instalováno více jak tři sta moderních počítačů.
Škola získala mnoho významných ocenění, včetně ceny Investors in People and the Basic
Skills. Taktéţ tamní učitelé byli v minulosti mnohokrát oceněni.
Filozofie školy je zaloţena na oddanosti pomoci ţákům dosáhnout svým maximálních
moţností, stručně vyjádřena mottem: „Úspěch pro všechny“.
(27)

59

Ysgol Bryn Elian High School – Key Stage 3 ICT studijní program 2010/2011
Studijní program Ysgol Bryn Elian High School pro rok 2010/2011 na vzdělávací úrovni 3
zobrazují následující tabulky 2 a 3.
Tabulka 2: Ukázka studijního programu – 1. část
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Tabulka 3: Ukázka studijního programu – 2. část

(28)
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2.3

Výuka digitálních technologií v ČR a vybraných státech EU –
závěrečná reflexe

Výše uvedené příklady zapojení digitálních technologií do vzdělávacích programů, jak
našeho, tak obou zahraničních a potaţmo tak do ţivota konkrétních škol, jsou názornou
ukázkou toho, jak široké vyuţití tyto technologie dnes mají. Ať je však jejich aplikace
jakákoliv, je vţdy nutné mít na paměti, ţe předmět digitálních technologií není nikdy
předmětem izolovaným, ale naopak předmětem integrativním, se širokým potenciálem
mezipředmětových vztahů. Stejně jako informační a komunikační technologie, také digitální
technologie prostupují napříč všemi výukovými předměty a tak přímo či nepřímo pomáhají
ţákům ve všech třech základních vzdělávacích dimenzích – kognitivní, afektivní a motorické.
V případě kognitivního přístupu pak hrají nezastupitelnou roli zejména v systému kognitivně
konstruktivním resp. sociálně konstruktivistickém. Z provedených rozborů je patrné, ţe si
všechny tři vzdělávací koncepce tuto skutečnost velmi dobře uvědomují a také se ji snaţí
v praxi uplatňovat (viz konkrétní ukázky zapojení digitálních technologií napříč rozličnými
předměty).
Při práci s digitálními technologiemi, v našem případě zejména těmi, které se vztahují
k digitální videokameře a fotoaparátu, ţáci pracují v menších či větších skupinách a uplatňují
tak hlavní principy projektové metody, zejména princip komunikace a kooperace.
Konstruktivistická koncepce učení

a především

Vygotského koncepce Sociálního

konstruktivismu je zde plně rozvinuta. Učení se stává aktivním procesem, při němţ ţáci
konstruují nové myšlenky a pojmy na základě jiţ získaných vědomostí (např. z předchozích
hodin ICT či digitálních technologií). Vyuţívají metody zaloţené na dialogu, aktivizaci
a kooperaci, jeţ jim umoţňují vytvářet si sami své znalosti, aktivní činností a komunikací,
nikoli pouhým pasivním přijímáním, a současně téţ rozvíjí své schopnosti komunikace
a spolupráce, které budou vyuţívat po celý ţivot.
Po osvojení si daných konstruktivistických principů jsou pak jiţ krůček od pojetí
humanistického, zaloţeného na myšlence učení jako aktivity člověka, usilujícího o realizaci
svých osobních moţností, kdy mohou rozvinout svůj vlastní potenciál, odhalit svou osobnost,
své skryté nadání a talent a téţ moţnost svého budoucího uplatnění v ţivotě a společnosti.
(30)
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3

Návrh řešení k výuce digitálních technologií

3.1

Úvod

Výuka digitálních technologií, ať je jiţ realizována v předmětu dle vzdělávací oblasti
Informační a komunikační technologie nebo vzdělávací oblasti Člověk a svět práce,
tematického okruhu Vyuţití digitálních technologií, vyţaduje vedle teoretické části i část
praktickou. Pro praktickou část se ukazuje jako velmi vhodná výuková forma projektová, kdy
ţáci v malých skupinkách realizují vlastní projekty za vyuţití rozličných digitálních,
informačních a komunikačních technologií buď přímo v rámci konkrétního vyučovacího
předmětu, nebo mimo něj. Projekt, který jsem navrhl, a který dále popisuji, spadá do obou
těchto skupin.

3.2

Obecné informace o projektu

3.2.1

Stručný popis projektu

Projekt nazvaný Digitální prezentace naší školy je zaměřen na praktické vyuţití digitální
kamery a digitálního fotoaparátu ve spolupráci s moderními informačními a komunikačními
technologiemi (ICT), především technologiemi Webu 2.0. Za pouţití uvedených technologií
ţáci vytvářejí video a fotodokumenty na téma Jeden den v ţivotě naší školy a tyto dokumentu
publikují na internetových serverech dle charakteru příslušného digitálního obsahu.
3.2.2

O čem je a o čem není tento projekt

Projekt slouţí jako doplněk k výuce digitálních technologií a není tedy náhradou této výuky.
Předem se předpokládá, ţe ţáci jiţ dříve (např. v rámci výuky digitálních technologií) získali
nezbytné teoretické i praktické informace o tvorbě a úpravě foto a videodokumentů
a následující projekt jim umoţňuje, aby tyto znalosti uplatnily v opravdovém dokumentu
o své škole.
Tímto vymezením se projekt zásadně liší od workshopu, kdy obvykle všichni ţáci v určeném
čase realizují natáčení či fotografování jednoho stejného motivu a poté provádí vzájemnou
reflexi nad pořízenými, případně i upravenými materiály.
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3.2.3

Cílová skupina ţáků

Projekt je určen ţákům a ţákyním sedmých aţ devátých tříd základních škol a odpovídajících
ročníků víceletých gymnázií.3
3.2.4

Tematické a obsahové zaměření projektu

Téma pro video i fotodokumenty je shodné a nese název: Jeden den v ţivotě naší školy.
Úkolem ţáků je co nejlépe zachytit atmosféru školy, tj. vše podstatné, co se zde děje a to
shrnout do jediného dne. Zajímavými tématy se nabízí např. zachycení atmosféry konkrétních
hodin, situací o přestávkách, třídních schůzek nebo nejrůznějších kulturních či společenských
akcí pořádaných školou.
3.2.5

Cíl projektu

Cílem projektu je ukázat ţákům moţnosti vyuţití digitálních technologií při tvorbě
dokumentu o své škole, podnítit v nich zájem o tyto technologie, rozvinout jejich nadání
a talent a umoţnit jim téţ rozvoj jejich kreativity za pomoci všech pouţitých technologií.
3.2.6

Klíčové kompetence a průřezová témata

Projekt klade důraz zejména na tyto klíčové kompetence dle RVP ZV: kompetence k řešení
problémů, kompetence komunikativní a kompetence sociální a personální.
Z průřezových témat dle RVP ZV se projekt zaměřuje zejména na průřezové téma
Mediální výchova.
3.2.7

Mezipředmětové vztahy

Projekt je kromě předmětu ICT úzce spjat také s předmětem hudební výchova, a to při vlastní
tvorbě hudby pro konkrétní videodokumenty a téţ s předmětem výtvarná výchova, při
vytváření či úpravách pozadí scén a rekvizit při tvorbě dokumentů. Nejsou zde vyloučeny ani
další mezipředmětové vztahy.
3.2.8

Výstup projektu

Výstupem projektu jsou dokumenty ţáků, vytvořené pomocí digitální videokamery
a digitálního fotoaparátu, publikované online a určené k prezentaci školy.

3

Projekt je moţné téţ realizovat v niţších resp. vyšších ročnících uvedených škol. V takových případech je však
nutné patřičně upravit obsahové zaměření projektu, které v tomto návrhu není řešeno.
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3.2.9

Lidé v projektu

3.2.9.1 AUTOR (PORADCE) PROJEKTU
Autor projektu pomáhá učiteli nebo učitelce s vedením projektu dle konkrétní potřeby
a situace. Působí současně v roli poradce či konzultanta pro ţáky, kteří ho mohou, dle předem
dohodnutých pravidel, poţádat o pomoc během celého projektu.
3.2.9.2 VEDOUCÍ PROJEKTU
Projekt vede učitel či učitelka, který/á učí předměty dle vzdělávací oblasti Informační
a komunikační technologie, případně předměty dle vzdělávací oblasti Člověk a svět práce,
tematického okruhu Vyuţití digitálních technologií dle RVP ZV.
Společně s autorem projektu tvoří tým, který se snaţí pomoci ţákům při přípravě a realizaci
projektu, a to nejen v konkrétních činnostech s danými technologiemi, ale také v oblasti
týmové práce.
3.2.9.3 ŢÁCI
Projekt je určen pro ţáky a ţákyně sedmých aţ devátých tříd základní školy a odpovídajících
ročníků víceletých gymnázií, z jedné nebo i více tříd. Ţáci jsou rozděleni do týmů. Projekt je
navrţen pro čtyři týmy4. Kaţdý tým je tvořen dvěma aţ čtyřmi ţáky resp. ţákyněmi.5
Všechny týmy pracují střídavě s digitální videokamerou i digitálním fotoaparátem a vytvářené
video a fotodokumenty publikují online pomocí technologií Webu 2.0.
Při sestavování týmů je důleţité myslet na jejich celkovou vyváţenost tak, aby v ideálním
případě byl v kaţdém týmu vţdy alespoň jeden ţák či ţákyně s předchozími zkušenostmi
s natáčením videa pomocí digitální videokamery a jeho úpravou a alespoň jeden ţák nebo
ţákyně se zkušenostmi s fotografováním pomocí digitálního fotoaparátu a úpravou fotografií.
Ţáci v týmu by pak měli být schopni své práce publikovat na vytvořených webových
stránkách.
3.2.9.4 VEDENÍ ŠKOLY
Jelikoţ se předpokládá, ţe ţáci budou vytvářet své dokumenty mimo resp. po vyučování
a v různých prostorách školy, je nutné konzultovat jejich záměry s vedením školy.
4

Při pouţití jedné digitální videokamery a jednoho digitálního fotoaparátu. V případě pouţití více videokamer
a fotoaparátů, je moţné mnoţství týmů rozšířit.
5
Tým můţe podle situace sestávat i z více ţáků. Vţdy je však potřeba dbát na to, aby byli všichni členové týmu
rovnoměrně vyuţiti po celou dobu realizace projektu.
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3.2.9.5 OSTATNÍ UČITELÉ
Učitelky a učitelé z jiných předmětů hrají v projektu téţ důleţitou roli. Jejich spolupráce na
projektu můţe být velmi přínosná. Proto je dobré, aby se projektu téţ účastnili. Spolupráce
s nimi můţe ţákům pomoci zachytit zajímavé okamţiky ţivota školy. Krátké rozhovory
s učiteli mohou taktéţ obohatit vytvářené dokumenty.
3.2.9.6 DALŠÍ ZAMĚSTNANCI ŠKOLY
Také někteří zaměstnanci školy mohou do projektu významně zasáhnout a ovlivnit jeho
obsah. Pokud by se například ţáci rozhodli zachytit atmosféru školní kuchyně, bez spolupráce
osob, které zde pracují, by to jistě nebylo moţné.
3.2.9.7 RODIČE ŢÁKŮ
Přímá pomoc rodičů ţáků zapojených v projektu, například tím, ţe poskytnou materiální
vybavení apod., je velmi vítaná. Musí však být vţdy předem konzultována s učitelem.
V případě, ţe ţáci pouţijí vlastní digitální techniku z domova, jejich rodiče by o tom měli
vědět a dát k tomu svůj souhlas.
3.2.9.8 OSTATNÍ LIDÉ
Je také moţné zapojit do projektu i jiné osoby, například zajímavé osobnosti, které jsou do
školy pozvány za účelem odborné přednášky nebo jako hosté na akce pořádané školou.
3.2.10

Hardwarové a softwarové vybavení

Minimálním hardwarovým a softwarovým vybavením pro zdárný průběh projektu je jedna
digitální videokamera, médium pro nahrávání záznamu pro kaţdý tým (např. DV kazeta,
DVD) v případě, ţe kamera nedisponuje vlastním harddiskem, jeden digitální fotoaparát,
minimálně jedna paměťová karta, dva stativy (jeden pro videokameru a jeden pro fotoaparát),
program pro střih videa a grafický bitmapový editor pro úpravu fotografií, popřípadě
i mikrofon a programy na pořízení a úpravu audio záznamu.
3.2.11

Souhlas rodičů s natáčením a publikováním dětí

Rodiče, jejichţ děti se projektu účastní, by o něm měli být předem informováni. Vzhledem
k tomu, ţe některá natáčení a fotografování mohou probíhat i po skončení vyučování, je
nutné, aby rodiče věděli také o tom, ţe jejich děti mohou zůstat ve škole déle neţ obvykle.
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Rodiče všech dětí, které jsou během projektu natáčeny, by měli dát k tomu předem svůj
souhlas. Rodiče by téţ měli souhlasit s tím, ţe materiály, na kterých jsou zachyceny jejich
děti, mohou být veřejně prezentovány a publikovány na internetu.
3.2.12

Detailní harmonogram a popis jednotlivých fází projektu

Projekt je rozvrţen do čtyř týdnů. První týden je věnován úvodní fázi projektu, především
organizačním záleţitostem spojených s projektem. Druhý, třetí a začátek čtvrtého týdne
probíhá realizace projektu. Na konci čtvrtého týdne se koná prezentace výsledných prací
a závěrečné hodnocení celého projektu. Před zahájením – úvodní fází projektu probíhá jeho
nezbytná příprava. Přípravu projektu zajišťuje učitel, který projekt povede ve spolupráci
s autorem projektu, vedením školy, dalšími učiteli a učitelkami školy, popřípadě externím
poradcem či konzultantskou firmou, která zajišťuje některé technické části projektu, např.
podporu projektového prostředí, které slouţí jako pracovní a komunitní prostředí ţákům
a učitelům.6 Délka této přípravy můţe být různě dlouhá, předpokládá se však v rozmezí
několika dnů aţ týdnů před začátkem projektu.
Detailní popis jednotlivých fází projektu následuje dále.
3.2.12.1 PŘÍPRAVA PROJEKTU
Před zahájením a vlastní realizací projektu by měla vţdy předcházet jeho příprava. Přípravou
projektu se zde myslí zejména výběr školy či škol, kde budeme projekt realizovat, schůzka
s vedením školy resp. škol, schůzka s učiteli, kteří projekt povedou a jejich seznámení
s projektem. Součástí přípravné fáze je i zamyšlení se nad tím, jakým způsobem náš projekt
pomůţe škole, na které jej budeme realizovat.

6

V případě realizovaného projektu dle tohoto návrhu bylo projektové prostředí realizováno pomocí výukového
systému Moodle. Jeho podporu zajišťoval autor projektu společně s Katedrou informačních technologií
a technické výchovy, PedF UK v Praze.
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Výběr školy
Výběr školy můţe do značné míry záviset na mnoha faktorech, mezi které patří především
celková koncepce a zaměření projektu, typ školy (základní škola, osmileté gymnázium), či
zkušenost školy s výukou digitálních technologií. Nezanedbatelnou roli při tomto výběru
hraje téţ naše osobní zkušenost s konkrétní školou – tamním prostředím, vedením školy,
učiteli a ţáky. Znát prostředí školy je tedy jistě výhodné.
Pokud budou učitelé realizovat projekt pouze na škole, kde působí, výběr školy pro ně zcela
odpadá.
Schůzka s vedením školy – představení projektu vedení školy
Kontaktování vedení školy a společné setkání s ředitelem nebo ředitelkou školy je
nepochybně jedním z prvních kroků v úvodní fázi projektu.
Povinností toho, kdo chce projekt realizovat je detailně seznámit vedení školy s jednotlivými
fázemi projektu a také s jeho detailním časovým harmonogramem. V prezentaci by neměla
chybět konkrétní představa o zapojení školy do projektu i o tom, jak projekt škole pomůţe
a co jí přinese. Posledně jmenovanému tématu se více věnuji v kapitole 10.5 Jak zapojit školu,
která netouţí po zapojení. Realizuje-li učitel projekt na své škole, je tato fáze mnohem snazší.
Schůzka s učitelem, který projekt povede
Příprava projektu pokračuje společnou schůzkou s učitelem nebo učitelkou, která projekt
povede. Zde detailně seznámíme učitele s celým projektem a společně se dohodneme na
realizaci projektu, svých rolích v něm i způsobu a formě vzájemné spolupráce během
projektu. Toto platí zejména tehdy, pokud učitel, který s projektem přijde, se rozhodne jej
nevést, ale z různých důvodů tuto roli přenechá například některému ze svých kolegů či
kolegyň a sám zastává např. roli konzultanta projektu.
V počáteční fázi příprav, učitel, který projekt povede, o něm informuje své kolegy a kolegyně,
ostatní zaměstnance školy a v neposlední řadě také rodiče ţáků, kteří se projektu budou
účastnit, zejména o harmonogramu, obsahové náplni a cílech projektu.
Dalším nezbytným úkolem učitele je zajistit potřebné materiální vybavení pro projekt,
zejména hardwarové a softwarové vybavení pro tvorbu, úpravu a následnou prezentaci
a publikování vytvořených dokumentů.
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Tvorba prostředí pro ţáky, ve kterém najdou přehled úkolů a činností v rámci svých
projektových týmů a které bude současně slouţit pro jejich vzájemnou komunikaci i pro
komunikaci s učitelem, patří do další fáze přípravy projektu. Více o projektovém prostředí
v kapitole 3.4 Pracovní, projektové prostředí pro ţáky.
3.2.12.2 ÚVODNÍ FÁZE PROJEKTU
První den – úvodní setkání
Projekt začíná první den, úvodním společným setkáním učitele a ţáků, kde učitel ţáky
seznámí s obsahem projektu a kompletním časovým plánem. V ideálním případě by se úvodní
schůzka měla uskutečnit hned první pracovní den po víkendu tak, aby další dny mohly
probíhat plánované aktivity úvodní fáze projektu. Celá úvodní fáze trvá pět pracovních dnů.
Ţáci se rozdělí do maximálně čtyřčlenných týmů. Tyto týmy by přitom měly být vyváţené
nejen po stránce genderové, ale také co do zkušeností jejich členů s technologiemi, se kterými
budou během projektu pracovat. Vzhledem k tomu, ţe v návrhu projektu není příliš prostoru
k nácviku práce s digitální videokamerou a fotoaparátem, předpokládá se tudíţ, ţe ţáci nutnou
praxi s pouţitím této digitální techniky získali jiţ dříve, ať jiţ na hodinách digitálních
technologií, ICT, během jiných projektů, krouţků či dalších aktivit ve škole nebo mimo školu.
Učitel poté seznámí týmy s detailním harmonogramem projektu i s pravidly pouţívání
digitální techniky a jejího předávání mezi týmy. Domluví se společně na vzájemné
komunikaci a pravidelných schůzkách během projektu. Jednotlivé týmy si téţ dohodnou
s autorem projektu způsob konzultace, který budou během projektu pouţívat.
Na konci úvodního setkání seznámí učitel ţáky s projektovým prostředím navrţeným
v systému Moodle, sdělí jim adresu, kde kurz – toto prostředí najdou a také klíč k zápisu do
kurzu. Ţáci se nejprve registrují do systému a v zápětí zapisují do daného kurzu.7
V závěru úvodní schůzky je nezbytné, aby měl učitel jistotu, ţe všichni ţáci resp. týmy
chápou své úkoly a souhlasí s domluvenými pravidly. Učitel také ověří, ţe se všichni ţáci bez
problémů zapsali do kurzu v systému Moodle.

7

Projektové prostředí v Systému pro řízení výuky Moodle bylo navrţeno pro projekt realizovaný dle tohoto
návrhu. Slouţí současně jako vzorová ukázka, jak lze tento systém vyuţít nejen pro podporu výuky konkrétního
předmětu, ale také pro podporu projektu realizovaného na škole.
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Druhý den projektu – ukázky prací
Druhý den probíhá přibliţně devadesátiminutové setkání, na kterém ţáci prezentují svá jiţ
dříve zhotovená videa a fotografie. Po kaţdé prezentaci probíhá diskuse, kde se ostatní ţáci
vyjadřují k ukázkám a mohou autorům pokládat různé otázky týkající se tvorby jejich
dokumentů. Důleţitá je na tomto místě role učitele, který by měl vţdy poskytnout
konstruktivní kritiku a upozornit ţáky, čeho by se měli při vytváření nových prací v projektu
vyvarovat nebo naopak, co by jim mohlo pomoci. Důleţité je, aby ţáci během tohoto setkání
shlédli ukázkové video a fotografie nejlépe podobného zaměření, jako je téma jejich projektu,
aby se z těchto ukázek mohli inspirovat a udělali si představu, jak mají jejich práce přibliţně
vypadat, pokud nemají ţádnou představu.
Třetí den – workshopy
Třetí den projektu následují tři workshopy, které připraví učitel s autorem projektu a na
kterých ţákům společně představí různé dostupné nástroje k úpravě videa, fotografií a audio
záznamů. Během těchto workshopů si je ţáci mohou vyzkoušet na cvičných materiálech.
Znalost softwarové licenční politiky u konkrétních softwarových nástrojů je zcela nezbytná
nejen pro pouţití daných nástrojů v tomto projektu, ale při vyuţití informačních
a komunikačních technologií obecně. Oblast softwarové licenční politiky je rozsáhlá a učitel
zcela nepochybně nemá v tomto okamţiku dostatek prostoru pro to, aby do ní mohl ţáky
detailně zasvětit. Měl by to však učinit během výuky digitálních technologií či na hodinách
ICT. Pokud jde o pouţití softwaru v projektu, můţe ţákům problematiku licencí usnadnit tím,
ţe jim v rámci ukázek různých nástrojů pro editaci videa či fotografií vţdy zmíní, o jaký typ
licence jde, a vysvětlí taktéţ moţnosti pouţití tohoto nástroje pod danou licencí.
Čtvrtý a pátý den – tvorba scénářů
Čtvrtý a pátý den prvního týdne úvodní části projektu pracují jiţ ţáci samostatně v týmech na
scénářích pro tvorbu video a fotodokumentů. Dříve, neţ přistoupí k vlastnímu natáčení
a fotografování, musí mít od učitele tyto scénáře odsouhlaseny. Způsob zasílání scénářů
k odsouhlasení si domluví předem.
Tvorba scénáře, jak pro natáčení videodokumentu, tak také pro pořizování fotografií, je
nezbytná pro to, aby se ţáci v jednotlivých týmech hlouběji zamysleli nad svými dokumenty
ještě předtím, neţ přejdou k samotné realizaci, a aby si vytvořili jasnou představu nejen
o celkovém dokumentu, ale také o jeho dílčích částech. Scénáře nemusí zacházet do
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absolutních detailů, měly by však obsahovat takové údaje, které ţákům pomohou vidět svůj
dokument tak, jako by jiţ byl natočen a uvědomit si všechny souvislosti a moţná úskalí, která
se mohou během natáčení resp. fotografování objevit.
Scénář pro tvorbu videodokumentu by měl obsahovat tyto údaje: název scény, místo natáčení,
stručný obsah scény, aktéry scény, délku scény v sekundách, denní dobu natáčení (datum
a čas). Scénář pro tvorbu fotodokumentu by měl pak obsahovat zejména: název scény, místo
fotografování, stručný obsah scény, aktéry scény, co chtějí ţáci na snímku zachytit a denní
dobu focení (datum a čas).
Ţáci si během návrhu týmových scénářů rozmýšlejí, jaké konkrétní události by chtěli ve škole
zachytit a své návrhy konzultují s učitelem. Ten jim pomáhá se zajištěním scén u svých
kolegů a ostatních zaměstnanců školy tam, kde by natáčení či fotografování mohlo zasahovat
do jiné výuky, do průběhu třídních schůzek, společenských akcí pořádaných školou apod.
Při kontrole scénářů si učitel zaznamenává záměry jednotlivých týmů a snaţí se s nimi doladit
všechny detaily tak, aby bylo moţné všechny jejich záměry úspěšně zrealizovat.
3.2.12.3 REALIZAČNÍ FÁZE PROJEKTU
Práce s digitální videokamerou a fotoaparátem vč. úpravy vytvořených dokumentů
Realizační fáze projektu – natáčení, fotografování, úprava natočeného videa a úprava
a sestavování kolekcí fotografií probíhá od začátku druhého týdne aţ do poloviny týdne
čtvrtého. Jednotlivé týmy se střídají v pouţívání videokamery a fotoaparátu dle předem
stanoveného harmonogramu. Na práci s digitální videokamerou a videem má kaţdý tým
celkem šest dní (dva dny na natáčení, čtyři dny na konečnou úpravu videa) a na práci
s digitálním fotoaparátem a fotografií pak celkem čtyři dny (dva na nafocení dokumentu, dva
dny na úpravu fotografií a konečný výběr). Uvedený harmonogram počítá s pouţitím jedné
digitální videokamery a jednoho digitálního fotoaparátu v projektu. V případě, ţe těchto
zařízení bude více, např. ţe týmy pouţijí vlastní techniku některého jejího člena, se počet dnů,
po kterou mohou ostatní týmy techniku pouţívat, rozšíří z původních dvou dnů aţ do takové
míry, ţe kaţdý tým bude moci vyuţívat vlastní techniku po celou dobu realizace projektu.
Během realizace učitel působí v roli konzultanta a pomáhá týmům při práci s digitální
kamerou a fotoaparátem, v případě, ţe takovou pomoc potřebují.
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Úprava vytvořených materiálů
Úprava vytvořených materiálů probíhá pomocí nástrojů, které si zvolí jednotlivé týmy.
Vzhledem k času, který je pro úpravu materiálů určen (čtyři dny na úpravu videa a dva dny na
úpravu fotografií) se doporučuje, aby ţáci pouţili takové programy či online nástroje, se
kterými mají největší předchozí zkušenosti. Předpokládá se i zde pomoc učitele, především
pokud ani jeden z ţáků v daném týmu nemá předchozí zkušenost s úpravou videa a fotografií.
Důleţité je téţ omezení délky výsledného videa, které by dle doporučení ze zadání nemělo
překročit deset minut, avšak i několika minutové video můţe být zcela dostačující. Podobná
situace je u výběru fotografií, jejichţ výsledný počet je stanoven na dvanáct. Nicméně
hlavním úkolem pro ţáky je v obou případech zachycení atmosféry školního dne a nikoliv
přesná délka záznamu či počet fotografií.
Projekt se však nezaměřuje pouze na práci s digitální kamerou, digitálním fotoaparátem
a úpravou pořízených materiálů. Součástí projektu je téţ neméně důleţitá oblast publikační,
kdy ţáci zveřejňují své dokumenty na různých webových stránkách podle charakteru
konkrétních materiálů. A s touto činností souvisí i uvědomění si skutečnosti, ţe kaţdý
vytvořený materiál má svého autora či autory a ti určují pravidla uţívání svých materiálů.
Během úvodního týdne projektu se ţáci musí obeznámit s licenční politikou, která se týká
ochrany autorských děl a vymezením moţností pouţití těchto děl cizími osobami.
Opatření licence pro hotové materiály
Ţáci by si měli osvojit správný návyk v pořízení licence pro své materiály. Konkrétní licencí
přesně vymezí moţnosti nakládání s daným dílem tak, aby bylo chráněno před neoprávněným
uţitím. Jako vhodná se pro tyto účely jeví licence Creative Commons, která je dnes jiţ
standardem v oblasti ochrany a publikování děl na internetu.
Licence Creative Commons je soubor veřejných licencí, které přinášejí nové moţnosti
v oblasti publikování autorských děl: posilují pozici autora při rozhodování, za jakých
podmínek

bude

na jednoduchém

dílo

veřejně

principu:

autor

zpřístupněno.
jejich

Licence

prostřednictvím

Creative
plošně

Commons
uzavírá

se

fungují
všemi

potencionálními uţivateli díla smlouvu, na základě které jim poskytuje některá svá práva
k dílu a jiná si vyhrazuje. Creative Commons nejsou popřením klasického pojetí copyrightu,
ale jeho nadstavbou. Vycházejí z autorského zákona, který je upravuje jako licenční smlouvy
(§ 46 -55 AutZ). (31)
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Během závěrečných úprav dokumentů učitel připomene ţákům, aby nezapomněli opatřit své
dokumenty vhodnou licencí Creative Commons a uvedli informaci o variantě této licence
do svých dokumentů.
Ţáci si musí téţ osvojit pravidla citací pouţitých zdrojů. Učitel v tomto směru poţádá ţáky,
aby uvedli všechny zdroje, které během své tvorby pouţili – jména všech aktérů, kteří se
podíleli na vzniku dokumentů, včetně všech účinkujících, názvy digitální techniky
a programů.
U fotografií by měla být licence uvedena v detailních informacích u kaţdé fotografie
a v případě prezentace celé kolekce fotografií i v této prezentaci.
Online publikování vytvořených materiálů a informací o projektu
Proces online publikování má dvě hlavní fáze. Tou první je vytvoření příslušných webových
stránek pro prezentaci materiálů a druhou pak vlastní publikování těchto materiálů. Zde se
vyuţívá dvou základních publikačních přístupů – dílčího neboli jednotlivého, kdy jsou
příslušné dokumenty publikovány individuálně na odpovídajících webových stránkách (např.
videa na stránkách k publikování videí, např. YouTube, fotografie na stránkách k publikování
fotografií, např. Picasa™ atd.) a principu, který bychom mohli nazvat centrálním neboli
broadcastovým, kdy se všechny materiály publikují na jedné webové stránce (např. té, která je
kompletně věnována projektu a informacím o něm) a odtud se pak tyto materiály automaticky
rozesílají na jednotlivé dílčí weby. Příkladem takovéhoto broadcastového řešení můţe být
například dnes rozšířená sluţba Posterous®.
Nesdílí se však pouze vytvořená videa a fotografie, ale publikují se i informace o projektu.
K těmto účelům se vyuţívají některé blogovací sluţby. Nedílnou součástí je i provázanost se
sociálními sítěmi, například Facebookem či Twitterem.
V tomto směru byly vybrány ty sluţby, které lze dnes (červen 2011) jistým způsobem označit
za standardy v dané oblasti sdílení, konkrétně YouTube pro sdílení videa, Google Picasa™ pro
sdílení fotografií, Facebook a Twitter coby zástupců sociálního sdílení a Blogger či Webnode
jako reprezentantů blogovacích sluţeb, které umoţňují kromě výše uvedeného obsahu
publikovat i obsah textový. Sluţba Posterous® pak zastupuje představitele řešení, které v sobě
elegantně integruje provázanost všech uvedených sluţeb. Některé z těchto řešení nebo jim
podobných ţáci znají a sami denně pouţívají. Smyslem však není představit ţákům konkrétní
nástroj, ale spíš ukázat cestu – standard, jakým lze publikovat příslušná data. Podoba určité
sluţby je v současném, geometrickou řadou se rozvíjejícím světě ICT značně variabilní.
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Způsob publikování a sdílení specifického druhu dat (např. videa) se v tomto ohledu zdá být
o něco trvalejší. Těţko dnes můţeme předvídat změny, kterými se bude v budoucnu sdílení
dat ubírat. Dá se však odhadnout, ţe tyto změny vyjdou z trendů, které dnes udávají hlavní
představitelé v oblasti ICT. Seznámení ţáků s moderními trendy největších současných ICT
hráčů jim můţe značně pomoci, býti lépe připraveni na změny, které v budoucnosti přijdou.
Tyto změny budou z největší pravděpodobností determinovány právě největšími giganty na
současném poli ICT.
Vedle online prezentace je vhodné prezentovat vytvořené materiály také přímo ve škole.
Tomuto druhu prezentace se mimo jiné věnuje následující text.
3.2.12.4 ZÁVĚREČNÁ FÁZE PROJEKTU
Závěrečná fáze projektu má dvě části a kaţdá z nich je včleněna do jednoho dne.
První částí je prezentace projektu a jednotlivých materiálů ostatním účastníkům školy, ţákům
a učitelům, na společném školním setkání. Při tomto setkání budou nejprve promítnuty
vytvořené video a fotodokumenty a poté bude následovat beseda se všemi aktéry projektu.
Prezentace projektu a výsledných prací můţe zejména u mladších ţáků vzbudit zaujetí
pro digitální technologie a jejich zájem zúčastnit se podobného projektu v budoucnu.
Druhá část závěrečné fáze projektu je věnována jeho hodnocení a probíhá jiţ výhradně mezi
členy projektu. Ţáci v ní hodnotí jak svou práci na projektu – co se jim povedlo případně co
by změnily, tak i projekt jako celek. Hodnotí téţ autora resp. konzultanta projektu.
Učitel hodnotí práci jednotlivých ţáků i celých týmů a provádí téţ stručné zhodnocení
projektu. Na závěr učitel poděkuje ţákům za jejich práci.8

8

Setkání všech aktérů projektu – ţáků a učitele, jak v úvodní a závěrečné fázi, tak i během fáze realizační, můţe
probíhat v rámci předmětu, s nímţ tento projekt úzce tematicky souvisí, nebo se můţe odehrávat zcela mimo něj
podle toho, je-li projekt součástí daného předmětu nebo je-li nabízen samostatně. Tvorba video a foto dokumentů
je vţdy realizována mimo výuku daného předmětu.
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3.3

Metodická příručka k projektu pro učitele

3.3.1

Obecná charakteristika metodické příručky

Metodická příručka k projektu Digitální prezentace naší školy je podrobným návodem, jak
tento projekt vést. Je primárně určena učitelům, kteří chtějí tento projektu realizovat v rámci
předmětů dle vzdělávací oblasti Člověk a svět práce, tematického okruhu Vyuţití digitálních
technologií nebo vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie dle Rámcového
vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, případně i jiného předmětu, např. při
zapojení průřezového tématu Mediální výchova apod.
3.3.2

Důvody pro tvorbu metodické příručky

Hlavním důvodem pro napsání metodické příručky k projektu Digitální prezentace naší školy
bylo poskytnout učitelům stručný návod, jak projekt vést. Metodická příručka je přitom
určena jak učitelům a učitelkám bez předchozích zkušeností s výukou digitálních technologií,
ICT či vedením projektu zaměřeného na digitální technologie, tak také zkušeným pedagogům,
kteří jiţ podobný projekt orientovaný na vyuţití digitálních technologií v minulosti realizovali
a rádi by se o tomto projektu, jeho návrhu a vedení, dozvěděli něco víc.
3.3.3

Metodická příručka a pilotní projekt

Metodická příručka byla současně navrţena pro učitele, který povede ověřovací, pilotní
projekt na vybrané škole. Proto je do ní zakomponována i úloha autora projektu v roli poradce
pro učitele a především pro ţáky.
3.3.4

Obsah metodické příručky

Metodická příručka je rozdělena do pěti hlavních částí. Úvodní část obsahuje představení
celého projektu – popis, časový plán, téma, obsah a cíl projektu, klíčové kompetence,
průřezová témata, všechny účastníky projekty, tj. ty, kteří jsou nebo mohou být do projektu
zainteresováni, potřebné materiální prostředky a informace o pravidlech publikování
vytvořených materiálů. Taktéţ seznamuje čtenáře s výukovým prostředím Moodle a jeho
návrhem coby pracovního, projektového prostředí pro ţáky a potaţmo pro celý projekt.
Následující čtyři části se jiţ věnují jednotlivým fázím projektu – přípravě, úvodní fázi,
realizační fázi a závěrečné fázi. Přílohou metodické příručky je návrh detailního časového
plánu projektu.
Kompletní metodická příručka pro učitele je přílohou této diplomové práce.
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3.3.5

Modifikace metodické příručky

Metodická příručka zajisté není textem ustáleným, který by nevyţadoval změny či úpravy.
Čtenáře jistě nepřekvapí, ţe její text projevuje určité znaky obecnosti. Tato její vlastnost není
náhodná. Snahou autora bylo vytvořit do značné míry univerzální dokument, přesto
dostatečně přesný v popisu projektu tak, jak se to od příručky podobného typu ţádá.
Příručka slouţila jako výchozí dokument pro učitele, který podle ní realizoval navrţený
projekt. Po realizaci projektu doznala některých změn, které z této realizace vyplynuly, stále
si však udrţela svou univerzálnost tak, aby byla pouţitelná pro kteréhokoliv jiného učitele či
učitelku, který/á se rozhodne projekt vyzkoušet se svými ţáky a příručku pouţije jako návod
k jeho realizaci.
Změny resp. doplnění, ke kterým v metodické příručce došlo po realizaci projektu, jsou
uvedeny v následujícím textu.
Metodická příručka pro učitele je v této upravené podobě součástí této práce, jako Příloha 3.
3.3.5.1 DOPLNĚNÍ METODICKÉ PŘÍRUČKY NA ZÁKLADĚ REALIZACE PROJEKTU
Na základě zkušeností z realizovaného projektu (o realizaci projektu viz kapitola 4 Ověření
navrţeného řešení – realizace projektu) doznala Metodická příručka pro učitele celkem pěti
úprav. Pojďme si je všechny nyní postupně představit.
Úprava 1.: Návod pro registraci a zápis na Moodle
Jelikoţ všichni ţáci nemusí mít během úvodního setkání úvodní fáze projektu k dispozici
přístup k počítačům s internetem a tudíţ moţnost provést registraci a zápis do projektového
prostředí v systému Moodle, vytvořil pro ně autor projektu jednoduchý návod, podle kterého
ţáci bez problému zvládnou obě činnosti, tedy registraci i zápis, provést samostatně doma.
Zmínka o moţnosti provést registraci i zápis do prostředí v Moodlu pomocí vytvořeného
návodu byl přidán do Metodické příručky, konkrétně do části 2.1.4 Seznámení s prostředím
Moodle a registrace do tohoto prostředí.
Návod pro registraci na Moodle a zápis do kurzu k projektu je součástí této práce, jako
Příloha 2.
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Úprava 2.: Učitel jako vyjednavatel podmínek natáčení
Nová role učitele, coby vyjednavatele podmínek pro natáčení u ostatních učitelů či
zaměstnanců školy pro jejich účast resp. účast jejich tříd v dokumentech i moţnost natáčet
v prostorách, kam běţně ţáci nemají přístup, jako je např. školní kuchyně apod., byla přidána
do části 3.1.1 Natáčení dokumentu Jeden den v ţivotě naší školy metodické příručky.
V původní verzi byla role učitele v tomto směru vymezena příliš obecně, pouze ve smyslu
zajištění míst pro natáčení.
Úprava 3.: Anketa a její role v projektu
Roli ankety při realizaci a prezentaci dokumentů se věnuji detailně v kapitole
8.2.4 Anketa a její role v tvorbě a prezentaci dokumentů. O roli ankety je také zmínka
v Metodické příručce pro učitele, v části 3.3.6 Vytvoření ankety k publikovaným
dokumentům.
Úprava 4.: Promítání hotových dokumentů před závěrečným hodnocením
Jako zcela zásadní se na konci projektu ukázal krok zařazení prezentace vytvořeného filmu
před závěrečné hodnocení projektu ţáky, učitelem a autorem projektu. Proto byl tento krok
také zařazen do Metodické příručky, do části 4.1 Závěrečné hodnocení a poděkování za účast
v projektu, hned na první místo, tj. před popis hodnocení projektu.
Úprava 5.: Hodnocení v papírové verzi
Podobně jako v úvodu projektu, ani v jeho závěru nemusí mít ţáci k dispozici počítače
s internetem, aby mohli provést hodnocení online přímo na setkání. Z mnoha důvodů je však
vhodné, aby všichni účastníci projektu provedli jeho hodnocení bezprostředně po zhlédnutí
vytvořených dokumentů na konci projektu, a proto je moţné realizovat závěrečné hodnocení
formou papírovou, tj. rozdáním otázek, na které mají účastníci odpovídat na připravených
formulářích na společném závěrečném setkání a poţádat o písemném vyplnění formulářů.
Tato varianta je také zmíněna v Metodické příručce v části 4.1.2 Hodnocení ţáků.
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Obrázek 1: Metodická příručka pro učitele – úvodní strana
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3.4

Pracovní, projektové prostředí pro ţáky

Projektové prostředí pro tento projekt bylo navrţeno ve výukovém systému podpory výuky
Moodle na serveru Moodle.cz autorem projektu během přípravné fáze. Pouţití tohoto systému
je výhodné a taktéţ vhodné hned z několika důvodů. Nejprve si však tento systém blíţe
představme.
Moodle je softwarový balík určený pro podporu prezenční i distanční výuky prostřednictvím
online kurzů dostupných na WWW. Moodle je vyvíjen jako nástroj umoţňující realizovat
výukové metody navrţené v souladu s principy konstruktivisticky orientované výuky. Moodle
umoţňuje či podporuje snadnou publikaci studijních materiálů, zakládání diskusních fór, sběr
a hodnocení elektronicky odevzdávaných úkolů, tvorbu online testů a řadu dalších činností
slouţících pro podporu výuky. Moodle je volně šiřitelný software s otevřeným kódem. Běţí
na Unix, Linux, Windows, Mac OS X, Netware a na jakémkoliv dalším systému, který
podporuje PHP. Data jsou ukládána v databázi MySQL, PostgreSQL, MS SQL nebo Oracle.
(32)
Volba systému pro řízení výuky (Learning Management System, zkráceně LMS, někdy téţ
nazýván jako Course Management System, zkráceně CMS) Moodle v prostředí vzdělávací
instituce, jakou je škola, ať jiţ pro podporu rozličných forem výuky či projektů, má několik
logických odůvodnění. Tím prvním je skutečnost, ţe tento systém a jeho distribuce jsou
šířeny pod licencí Open Source Software s otevřeným zdrojovým kódem. Otevřenost zde
znamená jak technickou dostupnost kódu, tak legální dostupnost – licenci software, která
umoţňuje, při dodrţení jistých podmínek, uţivatelům zdrojový kód vyuţívat, například
prohlíţet a upravovat. (33) Systém Moodle je volně ke staţení a tak náklady na počáteční
pořízení tohoto systému jsou minimální. (34)
Pouţití systému Moodle zde má však kromě výše uvedených důvodů ještě jednu
nezanedbatelnou funkci a tou je funkce vzdělávací a inspirující, nejen pro ţáky, ale současně
také pro učitele, kteří se s tímto systémem zatím nesetkali, a tudíţ s ním nemají praktické
zkušenosti. Učitelům se tímto nepřímo nabízí moţnost posléze zavést systém Moodle trvale
do vzdělávacího procesu a provozovat jej na své škole, kde aţ doposud takový systém chyběl.
Posledním, ale o to neméně důleţitým argumentem, který mluví ve prospěch Moodlu a tedy
jeho pouţití ve vzdělávacích institucích, je fakt, ţe tento systém dnes jiţ představuje
uznávaný a akceptovaný standard mezi systémy řízení výuky, pouţívanými ve vzdělávání.
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Přestoţe je prostředí Moodle standardně určeno i vyuţíváno jako online podpora prezenční či
distanční výuky na různých typech škol, počínaje základními školami a konče univerzitami,
lze jej vyuţít i k jiným účelům, v tomto případě jako online podporu konkrétního projektu.
(32)
V takto navrţeném prostředí mohou ţáci snadno najít veškeré informace o projektu, sloţení
jednotlivých týmů, detailní harmonogram, sdělení od učitele a přehled všech úkolů, které mají
během projektu za úkol splnit. Prostředí také slouţí pro oboustrannou komunikaci mezi
učitelem a ţáky, resp. jednotlivými týmy.
Konkrétní zaměření jednotlivých sekcí v Moodle prostředí našeho projektu není časově
orientované, například po týdnech, jak tomu bývá zvykem u běţných kurzů na podporu
výuky, ale je orientováno tematicky. Kromě úvodní sekce, obsahující všechny základní
informace o projektu, jsou tu i sekce zaměřené na vytváření videodokumentu, fotodokumentu
a sdílení materiálů. Pod těmito sekcemi ţáci najdou volitelné sekce, kde pomocí
integrovaného nástroje Wiki mohou sdílet různé informace týkající se digitálních technologií,
úprav materiálů a odkazů na literaturu vztahující se k pouţívaným technologiím v projektu.
Mnoţství a variabilita nástrojů, které jsou v systému Moodle k dispozici, umoţní vytvořit
ideální prostředí – společné místo, kde všichni členové projektu najdou všechny potřebné
informace k projektu a především, kde se sami svým přispěním mohou podílet na společném
obsahu.
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Obrázek 2: Projekt v prostředí Moodle – část 1
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Obrázek 3: Projekt v prostředí Moodle – část 2
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Ověření navrţeného řešení – realizace projektu

4

Po návrhu řešení k výuce digitálních technologií přichází na řadu ověření tohoto řešení
v praxi.
V této kapitole se budeme věnovat realizaci projektu v prostředí konkrétní školy, od přípravy
projektu aţ po jeho závěrečnou fázi. Realizace projektu přitom vychází z teoretického návrhu
projektu, popsaného v předchozí kapitole, pouze v některých případech byl tento návrh
upraven dle vlastností a charakteru edukačního prostředí vybrané školy.
Projekt obsahoval následující části:
-

přípravu projektu

-

úvodní fázi projektu

-

realizační fázi projektu

-

závěrečnou fázi projektu

Pojďme se nyní na jednotlivé části, teoreticky popsané v kapitole 3.2.12 Detailní
harmonogram a popis jednotlivých fází projektu, podívat detailně.

4.1

Příprava projektu

4.1.1

Výběr školy pro realizaci projektu

O výběru školy pro realizaci praktického výzkumu, tedy ověření mnou navrţeného projektu,
jsem měl jasno jiţ dlouho dopředu. Pro svůj projekt jsem si jednoduše vybral školu, kterou
dobře znám a kde dobře znají mě.
4.1.1.1 DŮVODY PRO VÝBĚR ŠKOLY
Na Základní škole generálporučíka Františka Peřiny v Praze 6 Řepích jsem coby student
Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze působil od podzimu 2007 do jara 2011
celkem čtyřikrát. Nejprve jsem tu absolvoval náslechovou praxi (podzim 2007) a poté i tři
oborové praxe, v předmětech: ICT (jaro 2009), technická výchova (podzim 2009) a anglický
jazyk (jaro 2010). Během tohoto působení jsem zde pomáhal s řadou akcí, vytvářel plakáty
pro akce pořádané školou apod.
V únoru 2011 jsem se poprvé zmínil vedení školy o svém projektu. Paní ředitelce se projekt
líbil a souhlasila s jeho realizací.
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4.1.1.2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O VYBRANÉ ŠKOLE
Charakteristika školy
Základní škola genpor. Františka Peřiny je od 1. září 1986 úplnou školou se všemi ročníky.
Škola je profilována výukou cizích jazyků, coţ však není jedinou oblastí, které se věnuje.
Jde o školu otevřenou, která v příjemné atmosféře nabízí mnoho rozličných činností.
Škola téţ integruje postiţené ţáky. Snaţí se poskytnout ţákům kvalitní naplnění volného času
a vést je k tomu, aby pracovali nejen pro sebe, ale i pro ostatní.
Čestný název ZŠ genpor. Františka Peřiny získala škola v roce 2002 jako výraz snahy navázat
na morální a lidské hodnoty, které pan generál František Peřina, náš nejúspěšnější stíhač
a pilot RAF, ve svém ţivotě uplatňoval.
V roce 1994 škola obdrţela statut fakultní školy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy
Praha. Kromě PedF UK Praha škola spolupracuje i s dalšími fakultami, které vzdělávají
budoucí učitele.
Škola se zaměřuje na všestranný, harmonický rozvoj osobnosti ţáka, všichni učitelé akceptují
individuální vývojové odlišnosti ţáků. Škola se snaţí o co nejširší rejstřík činností ve výuce,
výchově i mimoškolní sféře. Po několik let aplikuje projektové vyučování, udrţuje kontakt
s mnoha partnerskými organizacemi v České republice. Nabízí téţ široké spektrum krouţků
v rámci školní druţiny a školního klubu, které poskytuje ţákům kvalitní vyuţití volného času.
Estetickou výchovou škola vede ţáky k citlivějšímu vnímání světa, učí je kultivovaně
vystupovat na veřejnosti, vzájemně spolupracovat a vytvářet nad rámec výuky aktivity, které
přinášejí radost dětem, rodičům i pedagogům. Taktéţ výzdoba školy je na velmi vysoké
úrovni. Podílí se na ní ţáci se svými učiteli.
Škola sdruţuje:


základní

školu

s

devíti

ročníky,

členěnou

na

první

a

druhý

stupeň.

Kapacita školy je 930 ţáků. První stupeň je tvořen prvním aţ pátým ročníkem, druhý
stupeň šestým aţ devátým ročníkem.


školní druţinu s kapacitou 250 ţáků



školní klub s kapacitou 200 ţáků



školní jídelnu s kapacitou 950 jídel
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Základní škola poskytuje základní vzdělání, zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu
vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie a poskytuje
mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou a brannou výchovu a ekologickou výchovu
ţáků. Zároveň umoţňuje náboţenskou výchovu a vede ţáky ke zdravému ţivotnímu stylu.
Základní škola připravuje ţáky pro další studium na středních školách a učilištích a následně
i pro praktický ţivot. Jiţ několik let jsou její ţáci pro velmi dobré výsledky v přijímacím
řízení ve větším počtu přijímáni na víceletá gymnázia, coţ svědčí o velmi dobré přípravě.
Všechny třídy školy mají kapacitu maximálně 30 ţáků v jedné třídě. V souladu s učebním
plánem jsou děti v jednotlivých třídách rozděleny do skupin dle podmínek školy a charakteru
vyučovacího předmětu a téţ v souladu s poţadavky na bezpečnost a ochranu zdraví ţáků.
V rozsahu stanoveném vládou se ţákům prvního ročníku bezplatně poskytují učebnice, učební
texty a základní školní pomůcky. Ostatním ročníkům se bezplatně poskytují učebnice
a učební texty. Všechny učebnice a učební texty, pouţívané na škole, jsou schváleny
a doporučeny MŠMT ČR.
Pedagogická rada, jejímiţ členy jsou všichni pedagogičtí pracovníci školy, sestává
ze 49 členů.
Výchovně vzdělávací činnost školy, klasifikace prospěchu a chování ţáků se řídí novým
Školským zákonem a Vyhláškou o základní škole ze dne 18. ledna 2005.
(35)
Vzdělávací program školy
Ve školním roce 2009/2010 škola vzdělávala 537 ţáků, kterým poskytla vzdělávání v nejvyšší
kvalitě. V daném školním roce byly uplatněny dva vzdělávací programy. V prvním, druhém,
třetím, šestém, sedmém a osmém ročníku se vyučovalo podle školního vzdělávacího
programu DOMINO. Tímto vzdělávacím programem prošlo celkem 357 ţáků školy.
V ostatních ročnících byl uplatňován vzdělávací program Základní škola. Tímto vzdělávacím
programem prošlo 180 ţáků školy. Vzdělávací program Základní škola i učební plány byly
schváleny Ministerstvem školství, mládeţe a tělovýchovy ČR.
Na druhém stupni se vedle výuky anglického jazyka, která začala jiţ od prvního ročníku,
nabídka jazyků rozšířila o francouzský, německý a ruský jazyk. Tradičně se zde téţ uplatňuje
výuka informatiky, sportovních aktivit, ekologie a praktických činností.
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Školní vzdělávací program DOMINO vychází z koncepce Rámcového vzdělávacího
programu pro základní vzdělávání (RVP ZV). Vychází z obecných vzdělávacích cílů
a klíčových kompetencí RVP ZV a z koncepce, která vznikla snahou o inovaci pedagogického
procesu a ţivota školy vůbec, analýzou materiálních a výchovně vzdělávacích podmínek,
vlastních moţností a schopností pedagogického sboru a rovněţ i podle poţadavku rodičů.
(35)
Předměty související s digitálními technologiemi
INFORMATIKA
Napříč ročníky je na škole naplňována výuka v oblasti informační gramotnosti. Ţáci prvního
stupně navštěvují krouţky informatiky, ţáci druhého stupně pak absolvují výuku informatiky
v rámci povinného či volitelného předmětu a v rámci pracovních činností. Ţáci se postupně
seznamují s činností počítače, se základními pojmy v oblasti hardwaru i softwaru, učí se
počítač ovládat. Do počítačové pracovny ţáci chodí jak v předmětu informatika, tak i v rámci
ostatních předmětů. Cílem je dát ţákům ucelené základní vzdělání v oblasti informatiky,
naučit je pouţívat počítač ke studiu, dalšímu sebevzdělávání i k řešení různých úkolů. (35)
VIDEO DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE
Ve školním roce 2010/2011 je v devátých třídách základní školy genpor. F. Peřiny realizován
předmět Video digitální technologie. Tento předmět navštěvují celkem čtyři skupiny ţáků.
Kaţdá skupina představuje samostatnou redakční radu.
Týmy se během školního roku postupně zabývají čtyřmi činnostmi (disciplínami).
Jde o následující disciplíny:


tvorba časopisu



tvorba rozhlasového pořadu



vytváření fotografické prezentace



natáčení krátkého videofilmu

Kaţdá redakční rada se ve stejném období věnuje jiné disciplíně.
(36)
Výuka předmětu video digitální technologie je podrobně popsána v kapitole 2.1.5.3 Mediální
studio Základní školy genpor. Františka Peřiny.
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Materiální vybavení školy související s digitálními technologiemi
Škola disponuje dvěma počítačovými pracovnami. Vedle jedné z nich je téţ vybudována
učebna s dataprojektorem. Dalších deset počítačů mají k dispozici pedagogové ve svých
kabinetech. Dále je moţné vyuţít multimediální pracovnu s interaktivní tabulí,
dataprojektorem, skenerem, kopírovacím zařízením. Ve školním roce 2009/2010 byla dána do
provozu druhá multimediální pracovna s interaktivní tabulí pro první stupeň. Samozřejmostí
je připojení všech počítačů na internet.
Vedle výše uvedeného vybavení má škola k dispozici kvalitní audiovizuální techniku –
kameru, digitální fotoaparát, aparaturu na ozvučení. Součástí tohoto vybavení je také
dedikovaný počítač pro zpracování pořízených audio/video záznamů.
(35)
4.1.2

Představení projektu vedení školy

Vzhledem k tomu, ţe jsem se Základní školou genpor. Františka Peřiny v kontaktu jiţ více jak
tři a půl roku a po tuto dobu jsem na škole opakovaně působil, proběhlo představení mého
projektu včetně ţádosti o jeho realizaci v prvotní fázi formou emailu, který jsem zaslal paní
ředitelce Mgr. Jarmile Pavlišové. Email obsahoval všechny důleţité informace včetně
navrţené detailní příručky pro učitele.
Paní ředitelce Pavlišové se můj projekt líbil, a protoţe znala moji práci z předchozích čtyř
pedagogických praxí a dalším mimoškolních aktivit organizovaných školou, na kterých jsem
se téţ účastnil, přímo mě zkontaktovala s panem učitelem Miroslavem Maxantem, Dis., který
na škole učí výše popsaný předmět s názvem Video digitální technologie.
4.1.3

Schůzka s učitelem, který povede projekt

Osobní schůzka s panem učitelem Miroslavem Maxantem, Dis. proběhla tři týdny před
začátkem projektu. Před schůzkou obdrţel pan učitel Maxant metodickou příručku k projektu,
takţe se s projektem mohl detailně seznámit ještě před tímto osobním setkáním. Na schůzce
jsme se domluvili na přesném plánu a časovém harmonogramu projektu a dohodli se na datu
jeho začátku.

87

4.1.4

Změny v projektu oproti původnímu teoretickému návrhu

Z úvodní schůzky s panem učitelem, který projekt vedl, vyplynulo hned několik úprav
původního návrhu projektu. Pojďme se s nimi nyní detailně seznámit.
4.1.4.1 ÚPRAVA HARMONOGRAMU
Jiţ během úvodního setkání s učitelem se ukázalo, ţe harmonogram v tom rozsahu, v jakém
jsem jej pro projekt navrhl já, nebude moţné realizovat. Zejména pokud šlo o některé činnosti
v prvním týdnu a pak také o způsob samotné tvorby video a fotodokumentů.
Hned na úvod je nutné poznamenat, ţe představa toho, ţe se učitel a ţáci budou výhradně
věnovat našemu projektu, byla trochu naivní. Kromě tohoto projektu byli ţáci s učitelem
zapojeni do dalších čtyř menších projektů v rámci předmětu Video digitální technologie.
Mimo tyto projekty ještě museli navštěvovat výuku ostatních předmětů. Proto došlo k úpravě
harmonogramu tak, aby se projekt podařilo uskutečnit a přitom, aby byla minimálně narušena
výuka ţáků. Rozdělané projekty, po dobu konání našeho projektu, bylo nutné pozastavit.
Týdenní setkávání
Hlavní práce na projektu byla soustředěna vţdy do jediného dne v příslušném týdnu, v tomto
případě šlo o čtvrtky, kdy ţáci měli hodinu Video digitálních technologií.
Ţáci se vţdy sešli na dané hodině a společně s učitelem si stanovili plán pro daný den. Ti ţáci,
kteří se bezprostředně podíleli na tvorbě video a fotodokumentů, tj. buď natáčeli film,
účinkovali v něm nebo pomocí fotoaparátu dokumentovali toto natáčení či přímo vytvářeni
fotodokument o škole, byli v tento den učitelem omluveni z některých vyučovacích hodin,
během nichţ pracovali na projektu. Zbylí ţáci se po společné hodině Video digitálních
technologií, toho času věnované našemu projektu, odebrali do svých dalších hodin.
Na činnostech, které bylo nutné udělat do dalšího setkání, se učitel společně se ţáky
a poradcem projektu domluvili během této společné hodiny.
Činnostem, prováděných mimo tento den, se více věnuji v kapitole 4.3.6 Další činnosti mimo
natáčecí dny a společná setkání.
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Délka projektu
Délka projektu vzešla z původního návrhu, ve kterém byl projekt rozvrţen do čtyř týdnů.
Vzhledem k faktu, ţe se ţáci budou setkávat pouze jeden den v týdnu, byl k této délce přidán
ještě jeden týden navíc, jako rezerva pro případ, ţe se projekt jakýmkoli způsobem zdrţí.
Projekt nakonec opravdu trval celkově pět týdnů, i kdyţ fakticky pouze týdny čtyři
(čtvrtek před Velikonocemi se tým nesešel, protoţe ţáci měli prázdniny), a probíhal v termínu
od 14. 4. do 19. 5. 2011. Ţáci se za tuto dobu společně setkali celkem pětkrát:

-

14. 4.

1. (úvodní) setkání

[Úvodní fáze – 1 týden: 14. 4. – 21. 4.]

-

28. 4.

2. setkání (1. natáčecí den)

[Realizační fáze – 2 týdny: 28. 4. – 12. 5.]

-

5. 5.

3. setkání (2. natáčecí den)

-

12. 5.

4. setkání (úprava dokumentů)

-

19. 5.

5. (závěrečné) setkání

[Závěrečná fáze – 1 týden: 12. 5. – 19. 5.]

4.1.4.2 ROLE UČITELE
K úpravě došlo i v případě role učitele – vedoucího projektu, potaţmo ţáků. Zatímco
v původním návrhu je role učitele upozaďována do té míry, ţe je více poradcem neţ jedním
z tvůrců dokumentů, v našem projektu se učitel sám stává reţisérem a spolutvůrcem scénáře
a je tudíţ zcela klíčovou osobou při tvorbě dokumentů. Skutečnost, ţe se učitel chopil těchto
rolí a neponechal je výhradně na ţácích, vyplývá z jeho předchozích zkušeností se svými ţáky
a jejich společné tvorby videodokumentů v rámci předmětu Video digitální technologie.
Na tomto místě se nám tak otevírá zcela zásadní otázka: Jsou vůbec ţáci sami schopni
vytvořit video a fotodokument o své škole bez přímé, aktivní účasti učitele? Ponechme ji však
nyní stranou. Vrátíme se k ní později v kapitole 10.1 Jsou ţáci schopni vytvořit dokument o
své škole bez aktivní účasti učitele?

89

4.1.4.3

ROLE AUTORA PROJEKTU

Taktéţ role autora projektu byla mírně upravena. Autor projektu zde nyní zastával tyto role:
-

poradce a konzultanta pro ţáky (nemění se oproti původnímu návrhu)

-

poradce a konzultanta pro učitele (nemění se zásadně oproti původnímu návrhu)

-

role učitele, zejména v oblasti týkající se fotodokumentu a prezentace všech
materiálů online (nově oproti původnímu návrhu zde autor projektu zastřešuje celou
tuto oblast)

Při zmínění poslední role, kdy autor projektu pomáhá učiteli a přebírá některé jeho činnosti
(zde konkrétně celou část týkající se tvorby a prezentace fotodokumentu), je na místě ptát se,
zdali jeden učitel vůbec stačí vést celý projekt anebo by bylo lepší zapojit do něj více učitelů,
například tak, jak to tady provedli učitel s autorem projektu, tj. ţe jeden pedagog by se
věnoval videodokumentu, druhý fotodokumentu, případně třetí by se zabýval prezentací
vytvořených materiálů resp. vedením ţáků při této činnosti. Podrobněji se této otázce věnuji
v kapitole 8.2.2 Více učitelů.
4.1.4.4 ŢÁCI V PROJEKTU, JEJICH ROLE A SLOŢENÍ JEDNOTLIVÝCH PODTÝMŮ
Výsledkem společné schůzky s panem učitelem bylo i rozhodnutí o ţácích, kteří se zúčastní
projektu. Volba připadla zcela přirozeně na ţáky devátých tříd, kteří se účastní projektu
Mediálního studia, vedeného panem učitelem v rámci předmětu Video digitální technologie.
Konkrétně se jednalo o dvě skupiny ţáků ze dvou devátých tříd, 9.A a 9.B. Jejich počet
dohromady dosahoval přibliţně čísla třicet, projektu se však nakonec zúčastnila pouze asi
třetina, přesněji deset ţáků a jedna ţákyně. Ti pak dohromady vytvořili jeden společný tým,
který se dále členil na několik menších podtýmů.
Pojďme si nyní představit sloţení těchto podtýmů s jednotlivými ţáky a jejich rolemi.
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Sloţení podtýmů a role ţáků
VIDEODOKUMENT:
-

Kamera a střih:

Jan Brichcín, Richard Stoklasa

-

Skript:

Jindřich Janeba

-

Klapka:

Aleš Jelínek

-

Komentář:

Anastasiya Palenko, Petr Jeţdík

-

Hlavní role:

David Přibyl

FOTODOKUMENT:
-

Fotografové:

Patrik Pavlovský, Michal Nusko

ONLINE PREZENTACE PROJEKTU
-

Tvorba a správa webů: Petr Procházka, David Rumpík

Výběr ţáků do projektu a jejich konkrétních rolí v něm vycházel, podobně jako volba role
učitele, z předchozích zkušeností, které získali ţáci v dřívějších projektech, kdy se zabývali
tvorbou videodokumentů. Jinak řečeno, ti ţáci, kteří se s konkrétní rolí jiţ dříve ztotoţnili
a učiteli se v ní osvědčili, byli učitelem do stejné role navrţeni i zde. Navíc, ţáci v tomto
projektu své role nestřídali, jak jsem navrhoval v původní koncepci já, ale od začátku projektu
aţ do jeho konce zastávali tu roli, ve které jiţ v minulosti prokázali jisté kvality a cítili se
nejlépe.
Důvody, proč se učitel rozhodl ţáky ponechat po celou dobu projektu ve stejných rolích, se
dají pochopit. Učitel a ţáci v tomto sloţení absolvovali několik projektů a měli své role zaţité
a ve většině případů je, podle učitele, ani měnit nechtěli. Přesto ţáci, kteří se zajímali o role
v jiných týmech, se mohli stát téţ členy těchto týmů a v roli přihlíţejících se učit od ţáků,
kteří v týmech působili trvale a měli v dané oblasti jistou zkušenost. Role přihlíţejících ţáků
však zde není zcela pasivní, ale svými nápady mohou projekt ovlivňovat. Během našeho
projektu však této moţnosti nikdo ze ţáků nevyuţil.
A zde vyvstává další důleţitá otázka: Je lepší role ţáků v projektu střídat nebo naopak ţáky
ponechat v těch rolích, které mají nejradši a nejlépe vyhovují i učiteli? Některé odpovědi na
tuto otázku nabízím v kapitole 10.2 Střídat nebo nestřídat role ţáků v projektu?
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4.2

Úvodní fáze projektu

Úvodní fáze projektu byla, po dohodě s učitelem, zredukována z původně mnou navrţeného
týdenního resp. pětidenního plánu (viz Detailní časový plán projektu v Metodické příručce
pro učitele) na pouhý jeden den, kdy proběhlo úvodní setkání se ţáky a jejich detailní
seznámení se s projektem.
Z návrhu byly zcela odstraněny ukázky video a fotodokumentů a workshopy zaměřené na
úpravu audia a videa. Tuto redukci bylo moţné učinit z několika důvodů. Za prvé, ţáci jiţ
dříve několik projektů zaměřených na tvorbu videa realizovali a měli tudíţ v tomto ohledu
jisté zkušenosti. Druhým důvodem byla skutečnost, ţe učitel měl jiţ předem vybrány ţáky pro
konečnou úpravu dokumentů, kteří tuto činnost ovládají bez větších obtíţí, a nemusí se ji
proto učit.
Oba právě zmíněné argumenty úzce souvisí se skutečností, o čem je a o čem není tento
projekt, blíţe specifikovanou ve stejnojmenné kapitole 3.2.2. Jinak řečeno, pokud by ţáci
neměli ţádné zkušenosti s tvorbou a následnou úpravou dokumentů, nebylo by moţné se této
činnosti v úvodní fázi projektu nevěnovat.
Z návrhu taktéţ vypadla dvoudenní společná příprava scénářů a tato činnost byla zadána
ţákům ve formě samostatného domácího úkolu. Návrhy scénářů měli ţáci přinést s sebou na
první společné setkání.
4.2.1

1. (úvodní) setkání

Úvodní setkání se ţáky proběhlo ve čtvrtek, 14. dubna 2011, v druhé a čtvrté vyučovací
hodině, v rámci předmětu Video digitální technologie. Schůzka se uskutečnila dvakrát,
v kaţdé třídě resp. skupině z 9.A a 9.B zvlášť. Jelikoţ učitel předběţně seznámil obě skupiny
ţáků s projektem týden před úvodní schůzkou, ponechal detailní představení projektu na jeho
autorovi.
4.2.1.1 SEZNÁMENÍ S PROJEKTEM
Téma, obsah, cíl a motivace
Autor projektu se ţákům představil, přestoţe někteří jej znali z předchozích let, kdy je učil
informatiku, a poté podrobně představil celý projekt. Při představování projektu se v první
části zaměřil na seznámení ţáků s tématem projektu (Jeden den v ţivotě naší školy) jeho
obsahem (co budeme dělat) a cílem (čeho chceme dosáhnout). Ve druhé části vznesl
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poţadavek směrem k ţákům, aby se zamysleli nad tím, co zvládají nejlépe, v předmětu Video
digitální technologie i mimo něj, a mohli by v projektu uplatnit. Touto ţádostí byli ţáci téţ
nepřímo vyzváni, aby se zamysleli nad svými dosavadními znalostmi, schopnostmi
a dovednostmi resp. svým talentem a jejich moţným vyuţitím v projektu.
Časový harmonogram
Dále byli ţáci seznámeni s detailním časovým harmonogramem dle předchozí dohody učitele
s autorem projektu. Učitel sdělil ţákům, ţe hlavní práce na projektu bude probíhat během
následujících čtyř aţ pěti čtvrtečních dopolední s případným rozšířením i na další dny dle
situace.
4.2.1.2 ROZDĚLENÍ ROLÍ
Učitel poté sdělil jednotlivým ţákům, v jaké roli je vidí v rámci projektu a odsouhlasil si
s nimi danou roli. Z návrhu poté vzešel konečný tým ţáků, dělený na menší podtýmy. Sloţení
těchto týmů je popsáno výše v kapitole 4.1.4.4 Ţáci v projektu, jejich role a sloţení
jednotlivých podtýmů. Přidělené role nebyly pro ţáky nové, jelikoţ je zastávali jiţ v minulosti
při realizaci projektů v rámci předmětu Video digitální technologie.
4.2.1.3 SCÉNÁŘE PRO VIDEODOKUMENT
Scénáře ţáků
Ţáci byli následně poţádáni, aby představili svůj návrh scénáře pro budoucí videodokument.
Vytvořené scénáře poté slouţily jako zdroj pro sestavení scénáře hlavního.
Hlavní scénář
Na hlavním scénáři se společně podílel celý tým, který se účastnil projektu, v čele s učitelem.
Ten na základě scénářů od ţáků sestavil výchozí verzi scénáře, která byla poté modifikována
ostatními členy projektu před, výjimečně i v průběhu samotného natáčení. Detailní popis
hlavního scénáře, na základě kterého vznikl videodokument, následuje v kapitole 4.3.1 Námět
a scénář k filmu o škole.
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4.2.1.4 PROSTŘEDÍ MOODLE A DALŠÍ ZPŮSOBY KOMUNIKACE
Moodle prostředí k projektu
Autor projektu dále seznámil ţáky se systémem Moodle a stručně jim vysvětlil, k čemu se
daný systém pouţívá. Poté ţáky informoval o existenci Moodle kurzu pro projekt a vysvětlil
důvody, pro které bylo toto prostředí vytvořeno. Současně ţákům popsal jednotlivé sekce
v kurzu a vysvětlil základní pravidla práce v tomto prostředí. Zároveň ţákům sdělil, ţe dané
prostředí je jedním z komunikačních kanálů, které budou během projektu pouţívat pro
komunikaci mezi všemi členy projektu, tj. jak mezi ţáky navzájem, tak pro komunikaci mezi
učitelem, ţáky a autorem projektu.
Poté poţádal všechny ţáky zapojené do projektu, aby se zaregistrovali na serveru Moodle.cz
a následně se zapsali do kurzu k projektu. Registraci na Moodle i zápis do kurzu prováděli
ţáci sami v průběhu několika následujících dnů dle návodu vyhotoveného autorem projektu.
Tento návod je součástí této práce, jako Příloha 2.
Ostatní způsoby komunikace
Kromě prostředí Moodle se všichni účastníci projektu dohodli na dalších třech způsobech
komunikace, z nichţ některé učitel se ţáky jiţ dříve pouţívali, a tudíţ na ně byli zvyklí. Šlo
o tyto komunikační kanály: emailovou komunikaci, chat v rámci stránek Mediálního studia
a nově také uzavřenou skupiny na Facebooku.
4.2.1.5 ÚVODNÍ DOTAZNÍK K PROJEKTU
Na závěr obou úvodních schůzek poţádal autor projektu ţáky o vyplnění krátkého úvodního
dotazníku k projektu. Dotazník obsahoval šest jednoduchých otázek zaměřených zejména na
jejich dosavadní zkušenosti, očekávání a momentální rozpoloţení. Tomuto dotazníku
a zbylému výzkumu se detailně věnuji v kapitole 6 Výsledky hodnocení projektu.
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Realizační fáze projektu

4.3

Realizace projektu trvala přibliţně dva týdny a zahrnovala dva hlavní natáčecí dny, jeden den
pro konečnou úpravu videodokumentu a činnosti, realizované mimo uvedené dny. Předtím,
neţ se na jednotlivé fáze podíváme detailně, seznámíme se podrobně s námětem a scénářem,
na základě kterých videodokument i oba fotodokumenty vznikly (viz dále).
Námět a scénář k filmu o škole

4.3.1

Scénář vychází z původního námětu a nově nese název Jeden den na základní škole.
Jednotlivé scény filmu zachycují atmosféru jediného dne na základní škole, počínaje
příchodem ţáků před začátkem vyučování a konče odjezdem ředitelky školy na konci
školního dne. Linii příběhu vyplňuje malá epizoda ţáka, který po pozdním příchodu do školy
hledá svou třídu a nepřímo se tak stává divákovým pseudoprůvodcem.
Scénář pro filmový dokument o Základní škole genpor. Františka Peřiny nakonec obsahoval
třicet scén, dohromady s devadesáti třemi různými záběry. Představme si nyní jednotlivé
scény detailně.
4.3.1.1 PŘEHLED JEDNOTLIVÝCH SCÉN A JEJICH STRUČNÝ POPIS
Nejprve uvádím přehled jednotlivých scén v tom pořadí, jak jdou za sebou ve filmu, včetně
stručného popisu kaţdé scény a uvedení v kolika záběrech byla tato scéna natočena.
Za popisem scény je taktéţ uveden plánovaný, přibliţný čas trvání konkrétní scény.
Pod tímto přehledem následuje tematické uspořádání scén, které odpovídá tomu, jak byly
scény postupně natáčeny.
Pořadí scén tak, jak jdou za sebou ve filmu
Scéna 1: Celkový záběr na školu (3 záběry)
-

přiblíţení nápisu školy a pomníku genpor. F. Peřiny a záběr na celou školu (60 sec.)

Scéna 2: Školník otevírá školu (1 záběr)
-

pan školník přichází ke vchodu, vchod odemyká, otevírá dveře a odchází (15 sec.)

Scéna 3: Příchod ţáků před začátkem vyučování (2 záběry)
-

záběr na vchod a příchod ţáků do školy ze dvou pohledů, zvenku a zevnitř (30 sec.)
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Scéna 4: Školník zavírá školu (1 záběr)
-

pan školník přichází ke vchodu, zavírá ho, zamyká dveře a odchází (15 sec.)

Scéna 5: Opozdilec David přibíhá k zamčené škole (3 záběry)
-

David běţí pozdě, přibíhá ke vchodu, buší na dveře a snaţí se dostat dovnitř (30 sek.)

Scéna 6: První stupeň, 5. třída – Matematika (3 záběry)
-

ţáci pracují u tabule na zadaném úkolu (30 sek.)

Scéna 7: První stupeň, 1. třída – Anglický jazyk (2 záběry)
-

ţáci první třídy při práci v hodině (30 sek.)

Scéna 8: První stupeň, 5. třída – Hudební výchova (1 záběr přerušen scénou 9)
-

ţáci jsou při hodině vyrušeni Davidem, který hledá svou třídu (30 sek.)

Scéna 9: Opozdilec David v hudebně (1 záběr)
-

David při hledání třídy vstupuje do hudebny a vyděsí se, co se to tam děje (5 sek.)

Scéna 10: Velká přestávka, ţáci 9. tříd, chodba (1 záběr)
-

zachycení atmosféry velké přestávky, ţáci a ţákyně při debatách na chodbě (30 sek.)

Scéna 11: Bufet, ţáci 9. tříd, před bufetem (1 záběr)
-

natočení fronty u bufetu a průběh nákupu (15 sek.)

Scéna 12: Běţící David po chodbě, chodba (1 záběr, 2x se opakuje v další scéně)
-

David běţí po chodbě a stále hledá svou třídu (10 sek.)

Scéna 13: První stupeň, 2. třída – Prvouka (1 záběr, 2x přerušena scénou 12)
-

ukázka hodiny prvouky na prvním stupni (15 sek.)

Scéna 14: David vchází do hodiny prvouky (3 záběry)
-

záběr na Davida, jak přichází do hodiny prvouky (15 sek.)

Scéna 15: David v hodině prvouky s dětmi 2. třídy (5 záběrů)
-

David jde ze zoufalství do hodiny prvouky, kde si zazpívá s dětmi (60 sek.)
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Scéna 16: Běţící David po chodbě nazpět, chodba (1 záběr)
-

David běţí zpátky stejnou chodbou a nepřestává hledat svou třídu (10 sek.)

Scéna 17: Ekonomické oddělení a ředitelna (4 záběry)
-

natočení atmosféry vedení školy (2 min.)

Scéna 18: V kuchyni – příprava obědů (25 záběrů)
-

natočení přípravy jídel ve školní kuchyni (do 5 min.)

Scéna 19: Policie – přednáška 1, ţáci 9. tříd (3 záběry)
-

pořízení záznamu z přednášky Policie ČR (30 sek.)

Scéna 20: Policie – přednáška 2, ţáci 9. tříd (3 záběry)
-

pořízení záznamu z přednášky Policie ČR (30 sek.)

Scéna 21: David nachází svou třídu, chodba (1 záběr)
-

David přichází ke dveřím třídy a z rozvrhu zjišťuje, ţe svou třídu našel (15 sek.)

Scéna 22: 2. stupeň, 9. třída – Anglický jazyk (4 záběry)
-

David usedá do lavice a čeká na konec hodiny, učitelka si ho všimne a neodpustí si
poznámku na jeho adresu (30 sek.)

Scéna 23: Školník otevírá školu na konci vyučování (2 záběry – 1 nový záběr zevnitř)
-

pan školník přichází ke vchodu, vchod odemyká, otevírá dveře a odchází (15 sec.)

Scéna 24: Výdej obědů (6 záběrů)
-

natočení ţáků při výdeji obědů a při jídle (2 min.)

Scéna 25: Školník zavírá školu (1 záběr – opakování scény 4)
-

pan školník přichází ke vchodu, zavírá ho, zamyká dveře a odchází (15 sec.)

Scéna 26: Úklid (6 záběrů)
-

natočení úklidu tříd po skončení vyučování (2 min.)
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Scéna 27: Druţina (4 záběry)
-

natočení atmosféry školní druţiny a hrajících si dětí (30 sek.)

Scéna 28: Ţákyně v PC místnosti (2 záběry)
-

natočení ţákyň po vyučování u počítačů při dělání domácích úkolů (30 sek.)

Scéna 29: Ředitelka odjíţdí (1 záběr)
-

záznam odjezdu paní ředitelky na konci dne (30 sek.)

Scéna 30: Student v zahradě (3 záběry)
-

záběry sochy studenta v zahradě školy, jako symbolu školy i vzdělávání (30 sek.)

Pořadí scén tak, jak byly postupně natáčeny (uspořádání podle záběrů a natáčecích dnů)
1. NATÁČECÍ DEN
-

Opozdilec David: scéna 5

-

1. stupeň, přestávka, bufet: scény 6 – 16

-

Školník: scéna 2, 4, 23, 25

2. NATÁČECÍ DEN

MIMO NATÁČECÍ DNY

-

Záběr na školu a příchod ţáků: scéna 1, 3

-

2. stupeň: scény 19 – 22

-

Ekonomické oddělení, ředitelna: scéna 17

-

Úklid: scéna 26

-

Druţina: scéna 27

-

Ţákyně v PC místnosti: scéna 28

-

V kuchyni: scéna 18

-

Ředitelka odjíţdí: scéna 29

-

Výdej obědů: scéna 24

-

Student v zahradě: scéna 30

4.3.2

Námět a scénář k fotodokumentu o škole

Námět scénáře pro fotodokument se víceméně shodoval s filmovým námětem. Ţáci vytvářeli
fotodokument o své škole současně s natáčením filmu. Kromě toho ještě dokumentovali
samotné natáčení, takţe nakonec vznikly fotodokumenty dva. První o škole a druhý o vzniku
filmu o škole (viz dále).

98

2. setkání – 1. natáčecí den

4.3.3

Ve čtvrtek 28. dubna 2011 se sešli všichni ţáci, zapojení do projektu, společně se svým
učitelem. Učitel seznámil ţáky s konečnou, výše popsanou podobou scénáře, kterou sestavil
na základě jejich předchozích návrhů a společně diskutovali moţné úpravy a doplnění
jednotlivých částí scénáře. Poté jiţ následovalo natáčení vybraných scén. Realizační fáze se
účastnil také autor projektu v roli konzultanta.
4.3.3.1 NATÁČENÍ PRVNÍCH SCÉN VIDEODOKUMENTU O ŠKOLE
První natáčecí den byl zaměřen na natáčení záběrů před školou po začátku vyučování, tedy
scéna s opozdilcem Davidem, panem školníkem zavírajícím a otevírajícím školu a poté
záběry z prvního stupně základní školy, včetně atmosféry velké přestávky.
Činnosti jednotlivých aktérů (ţáků, učitele a zaměstnanců) v průběhu natáčení
REŢIE (UČITEL):
-

vysvětluje kameramanům svou představu o natočení jednotlivých scén

-

kontroluje s kameramany natočené scény a společně se rozhodují, zda je nenatočí
znovu

-

domlouvá s klapkou názvy a číslování jednotlivých scén

-

ověřuje u skriptu, ţe scény neobsahují chyby (jiný vzhled herců, pozadí scény apod.)

-

vysvětluje hercům, co a jak mají při natáčení v záběru dělat

-

kontroluje scény a záběry ve scénáři

KAMERAMANI (2 ŢÁCI S UČITELEM):
-

dohlíţí na správné nastavení (parametry) kamery, její umístění a typ záběru

-

konzultují s reţisérem natočené scény a společně se rozhodují, zda je nenatočí znovu

SKRIPT (1 ŢÁK):
-

dělá si poznámky o kaţdé scéně, tj. co všechno scéna obsahuje

-

kontroluje záběry stejných scén, aby neobsahovaly chyby (jiná pozadí apod.)

KLAPKA (1 ŢÁK):
-

ve spolupráci s kameramany a reţisérem označuje jednotlivé klapky názvy a čísly,
aby je bylo moţné snadno dohledat při střihu dokumentu
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HERCI (1 ŢÁK – HLAVNÍ POSTAVA, OSTATNÍ ŢÁCI A ZAMĚSTNANCI ŠKOLY):
-

naslouchají pokynům reţiséra a snaţí se je plnit podle jeho instrukcí

4.3.3.2 TVORBA FOTODOKUMENTŮ O ŠKOLE A O PRŮBĚHU NATÁČENÍ
Zatímco za kamerou a kolem ní točil filmový štáb dokument o škole, nedaleko od nich stáli
fotografové, kteří se snaţili zachytit stejný námět pomocí digitálních fotoaparátů. Ve stejný
okamţik však vytvářeli dokumenty dva. Vedle dokumentu o škole ještě dokument o natáčení,
tedy práci celého filmového štábu, herců na scéně i atmosféry kolem.
Během tohoto dne oba fotografové pořídili celkem devadesát devět fotografií pro dokument
o škole a sto tři fotografií o natáčení.
4.3.4

3. setkání – 2. natáčecí den

4.3.4.1 NATÁČENÍ ZBYLÝCH SCÉN VIDEODOKUMENTU O ŠKOLE
Druhý natáčecí den se uskutečnil o týden později, 5. května 2011. Natáčeli se záběry před
školou při příchodu ţáků, na druhém stupni, v ekonomickém oddělení a kanceláři paní
ředitelky, dále aktivity po vyučování ve školní druţině a počítačové učebně a také v zahradě
školy. Součástí tohoto natáčecího dne bylo taktéţ zaznamenání úklidu školy a záběr odjezdu
paní ředitelky domů na konci dne.
4.3.4.2 TVORBA UPOUTÁVKY K PŘIPRAVOVANÉMU VIDEODOKUMENTU
V odpoledních

hodinách,

po

skončení

natáčení, vytvořili ţáci, za pomoci učitele,
krátkou, asi třiceti vteřinovou upoutávku
k připravovanému

filmu,

ze

záběrů

natočených první natáčecí den. Pro tuto
ukázku si zvolili scénu opozdilce Davida,
přibíhajícího k zamčené škole.
Upoutávka je součástí přiloţeného DVD
k této práci.

Obrázek 4: Fotografie z upoutávky k připravovanému filmu
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4.3.5

4. setkání – dokončení dokumentů

O týden později, 12. května 2011 se sešli všichni členové týmu, aby dokončili oba
dokumenty, zejména pak film o škole.
Tým se rozdělil na dva podtýmy.
První, kolem natáčení filmu, se
zaměřil na dokončení celého
videodokumentu. Druhý podtým,
fotografové a především ţáci
starající se o prezentaci projektu
na internetu se zabývali úpravou
a prezentací fotografií online.
Obrázek 5: Začátek filmu – záběr na školu

4.3.5.1 ÚPRAVA VŠECH NATOČENÝCH SCÉN A DOKONČENÍ CELÉHO FILMU
Všechny natočené scény bylo nyní nutné sestříhat do konečného dokumentu ve správném
pořadí dle předem vytvořeného scénáře, přidat namluvené komentáře (o jejich vzniku viz
kapitola 4.3.6.3 Tvorba komentářů) a jako pozadí k filmu pouţít vhodnou hudbu.
Software pro úpravu filmu
Jako software pro úpravu natočených záběrů, přidání hudby a namluvených komentářů byl
pouţit Pinnacle Studio 12 PLUS, jehoţ licenci škola vlastní.
Rozdělení činností učitele a ţáků při konečných úpravách filmu
Na úpravách jednotlivých scén se podíleli oba kameramani společně s učitelem. Konečnou
úpravu filmu, tj. přidání komentářů k hotovým scénám a hudby pak dokončil sám učitel, který
měl s aplikací největší zkušenosti. Ţáci z týmu kolem tvorby videodokumentu se těchto
dokončovacích prací účastnili jako přihlíţející.
4.3.5.2 ÚPRAVA A PREZENTACE FOTOGRAFIÍ ONLINE
Oba fotografové z druhého podtýmu předali všechny pořízené snímky ţákům, kteří měli na
starost jejich publikování na internetu. Ti poté dané fotografie nejprve rozdělili do dvou
skupin – sloţek. První sloţka obsahovala pouze fotografie, které zachycovaly atmosféru školy
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pro fotodokument s názvem Jeden den na ZŠ (fotodokument), druhá sloţka pak fotografie,
vztahující se k dokumentu o natáčení filmu s názvem Natáčení filmu Jeden den na ZŠ.
Software a sluţba pro nahrání a prezentaci fotografií
Pomocí softwaru Google Picasa 3 pak ţáci nahráli obě sloţky fotografií do webového alba
k projektu s názvem Jeden den na ZŠ a umístili je do dvou galerií, jejichţ jména
korespondovala s tematickým zaměřením fotografií, tedy do galerií s názvem Natáčení filmu
Jeden den na ZŠ a Jeden den na ZŠ (fotodokument). Obě galerie poté nastavili jako veřejně
dostupné.
4.3.6

Další činnosti mimo natáčecí dny a společná setkání

Některé činnosti na projektu probíhaly mimo natáčecí dny a společná setkání a podíleli se na
nich jak ţáci sami, ţáci společně s učitelem, tak také učitel sám. Pojďme se na tyto činnosti
nyní podívat blíţe.
4.3.6.1 NATÁČENÍ MIMO NATÁČECÍ DNY
Z časových důvodů se některé záběry netočily během natáčecích dnů, ale v jiné dny. Šlo
o kompletní scénu ve školní kuchyni při přípravě obědů a dalších jídel. Jelikoţ toto natáčení
zabralo více času, nebylo moţné je uskutečnit v rámci natáčecích dnů a uskutečnilo se v jiný
den. V tento den se téţ musela natočit scéna s výdejem obědů ve školní jídelně, kvůli
návaznosti děje (výdej stejného jídla, které se předtím připravovalo). Pokud by projekt trval
déle, bylo by samozřejmě moţné toto natáčení zařadit do některého z dalších natáčecích dnů.
4.3.6.2 UČITEL ZA KAMEROU
Přestoţe téměř u všech záběrů stáli za kamerou vybraní ţáci, které učitel pro tuto roli vybral,
některé scény natáčel pouze učitel sám. Vedla ho k tomu zejména doba natáčení (scény
natáčené pozdě odpoledne, jako byl odjezd paní ředitelky nebo brzo ráno, například příprava
obědů ve školní kuchyni, kdy nechtěl, aby tito ţáci chodili dříve do školy, resp. zůstávali
dlouho po škole.
Rozhodnutím učitele, natočit některé záběry sám, se opět vracíme k otázce, jak silnou roli by
měl učitel v projektu zastávat, resp. jak významná by jeho role měla být a do jakých oblastí
by měla zasahovat. V kapitole 10.1 Jsou ţáci schopni vytvořit dokument o své škole bez
aktivní účasti učitele? se pokusím dát na tuto otázku odpověď.
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4.3.6.3 TVORBA KOMENTÁŘŮ
Komentář pro film napsal učitel a následně jej namluvili jeden ţák a jedna ţákyně, které si
učitel vybral na základě jejich předchozích zkušeností s tvorbou komentářů pro jiné filmové
projekty natáčené v předmětu Video digitální technologie. Pořízení komentářů, tj. jejich
namluvení a upravení do konečné podoby pro film, probíhalo odděleně od natáčení
a společných setkání, během obou týdnů, vţdy po natočení příslušných scén, a podílel se na
nich učitel a výše uvedený ţák a ţákyně.
Zařízení a software pro tvorbu komentářů
Pro namluvení komentářů bylo pouţito nahrávacího zařízení Edirol. Nahraný zvuk byl poté
upraven pomocí programu Sound Forge Pro 10. Toto vybavení je ve vlastnictví učitele.
4.3.6.4 ÚPRAVA VIDEODOKUMENTU
Z časových důvodů by nebylo moţné upravit celý film během jediného dne. Úpravy scén do
konečné podoby dokumentu, zejména pak jejich pořadí, doplnění hotových komentářů
a hudby probíhaly průběţně, mezi druhým a čtvrtým setkáním, během volného času ţáků
a učitele, většinou po vyučování v odpoledních hodinách.
4.3.6.5 TVORBA ONLINE PREZENTACE PROJEKTU
Veškerá příprava webových stránek k online prezentaci projektu a poté i samotná prezentace
dokumentů na těchto stránkách probíhala výhradně mimo společná setkání. Na setkáních
pouze došlo k domluvě a konzultacím mezi ţáky, kteří měli uvedené činnosti na starost,
a autorem projektu. Na odsouhlasených činnostech pak ţáci pracovali samostatně doma.
Autor projektu byl přitom ţákům k dispozici na mailu, kde s ním konzultovali vzniklé
problémy či nejasnosti. Detailům online prezentace se podrobně věnuje kapitola 5.1 Online
prezentace.
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4.4

Závěrečná fáze projektu

Závěrečná fáze projektu sestávala ze tří hlavních částí: zhlédnutí konečné podoby filmu,
hodnocení projektu a jeho zakončení s poděkováním všem, kteří se projektu zúčastnili.
Závěrečná fáze proběhla na posledním společném setkání, 19. května 2011.
4.4.1

5. setkání – zhlédnutí filmu, závěrečné hodnocení a zakončení projektu

4.4.1.1 ZHLÉDNUTÍ FILMU
Na úvod posledního setkání obě třídy, 9.A a 9.B zhlédly natočený film s názvem Jeden den
na základní škole.
Bylo to vůbec poprvé, kdy všichni ţáci mohli vidět celý film. I tvůrci filmu do té doby vţdy
viděli jen právě natočenou část filmu, případně i více částí pohromadě během střihu filmu, ale
kompletně sestříhaný film opatřený komentáři a hudbou v pozadí viděli společně teprve nyní.
Proces tvorby jednotlivých částí filmu (scén, komentářů aj.) jednotlivými podtýmy, jeho střih
a úpravy jinými podtýmy a poté zhlédnutí hotového filmu celým týmem pohromadě
symbolizuje princip týmové a projektové práce, kdy výsledek projektu závisí na jednotlivých
jeho členech, kteří se na společném videodokumentu podílí kaţdý svým dílem, ale teprve po
sloţení všech dílů k sobě je celý videodokument hotov. Projektový tým je závislý na svých
členech, bez nichţ by nemohl existovat, a tyto členy zase spojuje projekt a vidina konečného
cíle, který si jako jeden tým na počátku stanovili.
Po zhlédnutí filmu následovalo hodnocení celého projektu jeho jednotlivými aktéry.
4.4.1.2 HODNOCENÍ PROJEKTU ŢÁKY
Závěrečný dotazník
Na závěr projektu byli ţáci poţádáni autorem projektu, aby vyplnili podobný dotazník, jako
na jeho začátku. Otázky závěrečného dotazníku byly stejné jako otázky dotazníku úvodního,
pouze bylo obráceno jejich pořadí a změněn slovesný čas, z budoucího (v úvodním dotazníku)
na minulý (v závěrečném dotazníku). Ţáci mohli dotazník vyplnit online doma nebo
v písemné formě přímo na společném setkání. Dotazník byl opět anonymní.
Porovnáním obou dotazníků vzešla jedna část výsledného hodnocení projektu. Vzhled
dotazníků zobrazuje Obrázek 6: Úvodní a závěrečný dotazník. Dotazníky byly vytvořeny
pomocí Dokumentů Google.
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Hodnocení známkou 1 – 5
Ţáci byli taktéţ vyzváni, aby provedli hodnocení známkou 1 – 5. Postupně tímto způsobem
hodnotili:
-

projekt Jeden den na základní škole

-

vlastní práci na projektu

-

autora (konzultanta) projektu

Ţáci mohli provést toto hodnocení buď v prostředí Moodle nebo písemně přímo na společném
setkání. Hodnocení bylo anonymní.
Závěrečné hodnocení
Kromě dotazníků a hodnocení známkou byly všem zúčastněným ţákům poloţeny tři
jednoduché otázky, první dvě otevřené, třetí uzavřená s dodatkem – uvedením důvodu.
Otázky se zaměřovaly na hodnocení ţáků, konkrétně na to, co se jim na projektu líbilo, co se
jim nelíbilo, co by udělali jinak a zdali by se rádi podobného projektu zúčastnili i v budoucnu
a proč. Přesné znění otázek bylo následující:
-

Co se Vám na projektu líbilo nebo z čeho jste měli největší radost?

-

Co se Vám na projektu nelíbilo? Co byste v něm změnili nebo udělali jinak?

-

Chtěli byste se podobného projektu zúčastnit znovu? (ANO / NE).
Napište proč (proč ano resp. proč ne).

Závěrečné hodnocení mohli ţáci provést buď online doma, nebo písemně na společném
setkání. Toto hodnocení bylo anonymní.
4.4.1.3 HODNOCENÍ PROJEKTU UČITELEM
Podobně jako ţáci, hodnotil projekt i učitel. Ve dvou případech šlo o stejné hodnocení jako
u ţáků, jedno hodnocení bylo odlišné. Formy hodnocení učitele byly tyto:
-

Hodnocení známkou 1 – 5 (stejné oblasti hodnocení jako u ţáků)

-

Závěrečné hodnocení (stejné otázky jako u ţáků)

-

Vlastní reflexe celého projektu v pěti aţ deseti větách

4.4.1.4 PODĚKOVÁNÍ ŢÁKŮM A UČITELI ZA JEJICH PRÁCI V PROJEKTU
Autor projektu na závěr poděkoval všem ţákům, kteří se projektu zúčastnili a popřál jim
mnoho úspěchů v dalším studiu a ţivotě.
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Autor poté taktéţ poděkoval panu učiteli za vedení projektu, jeho práci a nasazení po celou
dobu jeho trvání a také mu popřál mnoho úspěchů v jeho profesním i osobním ţivotě.

Obrázek 6: Úvodní a závěrečný dotazník
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5

Prezentace vytvořených dokumentů a jejich následné
vyuţití

Pořízené fotografie a natočený film byly prezentovány ve dvou formách. Pojďme si je nyní
podrobně popsat a vysvětlil formy, způsoby a účely jednotlivých prezentací.

5.1

Online prezentace

Online prezentace byla první z forem, jak představit projekt a jeho výsledky, tedy fotografie
a film, ostatním lidem mimo projektový tým, zejména pak učitelům a ţákům Základní školy
genpor. F. Peřiny. Pro tyto online prezentace bylo vyuţito především sluţeb Webu 2.0 v jeho
různých podobách vztahujících se ke konkrétnímu obsahu.
5.1.1

Webová stránka projektu

Web k projektu byl hlavním místem k prezentaci projektu a vytvořených dokumentů. Tyto
stránky vznikly jiţ v prvním týdnu projektu. Návštěvníci zde mohli najít všechny základní
informace o projektu, sloţení jednotlivých týmů, odkazy na hotové fotografie, upoutávku
k připravovanému filmu a posléze i natočený film včetně ankety.
Web

k projektu

byl

vytvořen

prostřednictvím

sluţby

Webnode.cz

na

adrese:

http://zsperina.webnode.cz.
Anketa o nejlepší filmovou scénu
Součástí publikovaného filmu na webu k projektu byla i anketa s hlasováním o nejlepší
filmovou scénu. Anketa byla vytvořena prostřednictvím sluţby Blueboard.cz.
5.1.2

Facebook stránka

Projekt byl dále prezentován na stránce sociální sítě Facebook pomocí tamní sluţby Facebook
stránky (Facebook Pages).
Na Facebooku je projekt moţné najít pod názvem Jeden den na ZŠ nebo přímo na adrese:
https://www.facebook.com/pages/Jeden-den-na-Z%C5%A0/113682595381647.
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5.1.3

YouTube – prezentace filmu

Pro prezentaci filmu a upoutávky na něj byl vytvořen speciální kanál na serveru pro sdílení
video souborů YouTube.
YouTube kanál k projektu se jmenuje stejně jako v případě stránky na Facebooku, tedy
Jeden den na ZŠ a jeho url adresa je: http://www.youtube.com/user/zsperina.
5.1.4

Google Picasa – prezentace fotografií

Fotografie byly publikovány za vyuţití sluţby Webového alba programu Google Picasa ve
dvou galeriích, odpovídajících příslušnému fotodokumentu, který reprezentovaly.
Fotografie, zachycující průběh natáčení byly umístěny do galerie s názvem Natáčení filmu
„Jeden den na ZŠ“. Druhou sadu fotografií, vztahujících se k dokumentu o škole, pak
reprezentovala galerie nazvaná Jeden den na ZŠ (fotodokument).
Obě galerie Webového alba Google Picasa s názvem Jeden den na ZŠ lze nalézt na adrese:
https://picasaweb.google.com/116020854075348985206.
5.1.5

Webové stránky Mediálního studia

Odkaz na vytvořený film byl taktéţ umístěn na webu Mediálního studia, domovské stránce
projektu realizovaného na Základní škole genpor. F. Peřiny v rámci předmětu Video digitální
technologie, na adrese http://medialnistudio.cz.

5.2

Prezentace na škole

Natočený film byl promítán na společném školním setkání dne 29. června 2011, při loučení
devátých ročníků nazvaném „Slavnostní vyřazení devátých tříd“ za přítomnosti všech ţáků,
učitelů a zaměstnanců školy.

5.3

Následné vyuţití vytvořených dokumentů

Vybrané záběry z filmového dokumentu Jeden den na ZŠ budou pouţity pro rozsáhlejší
videodokument k 25. výročí Základní školy genpor. F. Peřiny. Součástí chystaného DVD
k tomuto výročí bude kromě nově připravovaného dokumentu také film, který vznikl v rámci
našeho projektu.
Film v DVD kvalitě i oba fotodokumenty jsou součástí přiloţeného DVD k této práci.
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Obrázek 7: Úvodní stránka webu k projektu s filmem a hlasováním o nejlepší scéně
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Výsledky hodnocení projektu

6

Projekt hodnotilo celkem osm ţáků, kteří se ho účastnili po celou dobu a také učitel, který
projekt vedl.
Hodnocení se neúčastnili ti ţáci, kteří na projektu participovali jen krátce nebo působili pouze
v roli herců a to z důvodů nízké vypovídající hodnoty jejich odpovědí na otázky, reflektující
celý průběh projektu. To se týkalo celkem tří ţáků (obou komentátorů a představitele hlavní
role).
Tato kapitola se dále věnuje detailně jednotlivým druhům hodnocení, jejich výsledkům
a interpretaci těchto výsledků.

Výsledky hodnocení ţáků

6.1

Ţáci hodnotili projekt třemi různými způsoby. Šlo o tato hodnocení (uváděná v pořadí
v jakém následovala):
-

úvodní a závěrečné hodnocení pomocí dotazníku s uzavřenou formou odpovědí

-

hodnocení známkou 1 – 5

-

závěrečné hodnocení pomocí otázek s otevřenou formou odpovědí

6.1.1

Úvodní a závěrečný dotazník

Úvodní a závěrečný dotazník obsahoval po šesti stejných otázkách, které se lišily slovesným
časem a svým pořadím, které bylo v závěrečném dotazníku přesně opačné neţ v dotazníku
úvodním (první otázka úvodního dotazníku byla v závěrečném dotazníku zařazena jako
poslední atd.).
Odpovědi na otázky úvodního dotazníku odráţejí konkrétní očekávání ţáků. V případě
závěrečného dotazníku jsou odpovědi jakousi reflexí jejich naplnění.
Cílem tohoto druhu šetření bylo zjistit, do jaké míry můţe náš projekt tato očekávání ţáků
změnit.
Výsledky dotazníkové zkoumání následují dále v grafické i písemné podobě s příslušným
vyhodnocením a komentářem, resp. interpretací těchto výsledků.
Grafická úprava souhrnu odpovědí je vytvořena pomocí výstupu z formuláře v rámci
Dokumentů Google.
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Otázka 1 a 6: Projekt Jeden den na ZŠ má (mělo) smysl dělat.
ÚVODNÍ DOTAZNÍK

ZÁVĚREČNÝ DOTAZNÍK

Grafické schéma 1: Úvodní a závěrečný dotazník – otázky 1 a 6

Vyhodnocení odpovědí a jejich interpretace:
V otázkách 1 a 6 jsme se ţáků ptali, zdali v projektu vidí smysl. Sedm z osmi (87,5%)
v úvodním a šest z osmi (75%) v závěrečném dotazníku odpovědělo Ano a vidí tak projekt
jako smysluplný jak před jeho zahájením, tak i po jeho skončení. Vzhledem k tomu, ţe zbylí
ţáci odpověděli Spíše ano, lze to interpretovat tak, ţe pro ně má projekt více méně smysl
taktéţ.
Plynoucí závěr:
Nikdo ze ţáků nepostrádal smysl projektu a toto smýšlení se u nich v průběhu projektu
nikterak nezměnilo.

Otázka 2 a 5: Pro práci na projektu potřebuji (bych býval potřeboval) mít více teoretických
znalostí, zejména v oblastech tvorby videa, pořizování fotografií, úpravy vytvořených
materiálů a jejich publikování na internetu.
ÚVODNÍ DOTAZNÍK

ZÁVĚREČNÝ DOTAZNÍK

Grafické schéma 2: Úvodní a závěrečný dotazník – otázky 2 a 5
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Vyhodnocení odpovědí a jejich interpretace:
V otázkách 2 a 5 jsme se ţáků ptali na nutnost teoretických znalostí pro projekt. Sedm z osmi
(87,5%) v úvodním a šest z osmi (75%) v závěrečném dotazníku odpovědělo Ano nebo Spíše
ano a povaţují tedy teoretické znalosti pro realizaci projektu za potřebné.
Z výsledků je taktéţ vidět mírný posun u opačného stanoviska, tedy, ţe teoretické znalosti
nejsou pro projekt potřeba (z jednoho ţáka s odpovědí Spíše ne v úvodním dotazníku na dva
ţáky s odpověďmi Spíše ne a Ne v závěrečném dotazníku). Tento posun je moţno chápat na
základě role, kterou daný ţák v projektu zastával nebo například i z odlišného očekávání před
zahájením projektu a jeho výsledkem, tedy tím, jaké činnosti se v projektu nakonec prováděli.
Plynoucí závěr:
Většina ţáků má za to, ţe konkrétní teoretické znalosti jsou pro realizaci projektu potřebné.

Otázka 3 a 4: Během projektu se dozvím (jsem se dověděl) něco nového.
ÚVODNÍ DOTAZNÍK

ZÁVĚREČNÝ DOTAZNÍK

Grafické schéma 3: Úvodní a závěrečný dotazník – otázky 3 a 4

Vyhodnocení odpovědí a jejich interpretace:
V otázkách 3 a 4 jsme se ţáků ptali na to, zdali vidí projekt jako přínosný z hlediska nově
získaných informací. Všech osm ţáků v úvodním a sedm ţáků (87,5%) v závěrečném
dotazníku odpovědělo Ano případně Spíše ano a jejich očekávání nových informací během
projektu tak byla naplněna.
Plynoucí závěr:
Ţáci se během projektu dozvěděli nové informace a projekt naplnil jejich očekávání i v tomto
směru.
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Otázka 4 a 3: V projektu mohu uplatnit (jsem uplatnil) své dosavadní zkušenosti z oblasti
Informačních a komunikačních technologií (počítačů, multimédií, digitální techniky apod.)
ÚVODNÍ DOTAZNÍK

ZÁVĚREČNÝ DOTAZNÍK

Grafické schéma 4: Úvodní a závěrečný dotazník – otázky 4 a 3

Vyhodnocení odpovědí a jejich interpretace:
V otázkách 4 a 3 jsme se ţáků ptali na význam jejich dříve získaných zkušeností pro náš
projekt. Všech osm ţáků v úvodním a šest ţáků (75%) v závěrečném dotazníku odpovědělo
Ano případně Spíše ano a je zřejmé, ţe jejich předpoklad moţného uplatnění předchozích
zkušeností se naplnil a ţáci tyto zkušenosti mohli vyuţít a také vyuţili.
Posun od kladné odpovědi k záporné u dvou ţáků není nezanedbatelné a vyţaduje zde
náleţité zdůvodnění. Záporná odpověď a tudíţ popření uplatnění dřívějších zkušeností můţe
být, podobně jako v případě otázek 2 a 5, zapříčiněna rolí, kterou daný ţák resp. ţáci
v projektu nakonec zastávali. Pokud role ţáků byla například u skriptu nebo klapky, asi stěţí
v těchto rolích mohli uplatnit zkušenosti z oblasti ICT či digitálních technologií. Současně
odpadá vysvětlení, ţe by tito dva ţáci dřívější zkušenosti neměli, jelikoţ v takovém případě
by nemohli před začátkem projektu odpovědět Ano a jejich odpovědi by tedy nebyly zcela
protikladné.
Plynoucí závěr:
Ţáci měli dřívější zkušenosti v oblasti digitálních technologií a ICT a tyto zkušenosti poté
mohly v projektu uplatnit.
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Otázka 5 a 2: Během projektu
1. se budu učit (jsem se učil) od spoluţáků
2. budu učit (jsem učil) spoluţáky
3. se něco budu učit (jsem se něco učil) od spoluţáků a něco budu učit (jsem učil) spoluţáky
4. se NEBUDU učit (jsem se NEUČIL) od spoluţáků ani NEBUDU učit (NEUČIL)
spoluţáky
5. nedokáţu posoudit, kdo bude koho učit (kdo koho učil).
ÚVODNÍ DOTAZNÍK

ZÁVĚREČNÝ DOTAZNÍK

Grafické schéma 5: Úvodní a závěrečný dotazník – otázky 5 a 2

Vyhodnocení odpovědí a jejich interpretace:
V otázkách 5 a 2 jsme zjišťovali koedukační vazby mezi ţáky, tj. zdali a jak se budou během
projektu vzájemně vzdělávat. Z odpovědí úvodního a závěrečného dotazníku vyplývá
minimálně jeden zásadní posun, který se pokusíme správně interpretovat.
Sedm z osmi ţáků (87,5%) před zahájením projektu očekávalo oboustranný způsob
vzdělávání. Ukázalo se však, ţe většina resp. přesně polovina všech ţáků se učila od ostatních
resp. od jednoho či dvou ţáků, jejichţ odpověď se nezměnila a zůstala na úrovni oboustranné
koedukace.
Dva výskyty posledních dvou odpovědí závěrečného dotazníku mohou opět souviset s rolí
ţáků v projektu a podle opakovaného druhu takto směrovaných odpovědí by to tuto úvahu jen
potvrzovalo.
Plynoucí závěr:
Více ţáků se v projektu učilo od druhých, neţ by samo učilo druhé.
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Otázka 6 a 1: V projektu vyuţiji (jsem vyuţil) své individuální schopnosti a dovednosti
(cokoliv, co umím nebo v čem jsem dobrý nebo i to, jaký jsem).
ÚVODNÍ DOTAZNÍK

ZÁVĚREČNÝ DOTAZNÍK

Grafické schéma 6: Úvodní a závěrečný dotazník – otázky 6 a 1

Vyhodnocení odpovědí a jejich interpretace:
Otázky 6 a 1, na rozdíl od otázek 4 a 3, jsou zaměřeny mnohem obecněji na vyuţití
libovolných schopností a dovedností ţáků. Soustředí se tak více na jejich osobnost a případný
talent, který mohou v projektu uplatnit.
K výraznému posunu při porovnání odpovědí nedochází. Všech osm kladných odpovědí
úvodního dotazníku přibliţně koresponduje s šesti kladnými odpověďmi závěrečného
dotazníku. Dvě mírně záporné odpovědi pak podtrhují opakovanou a v předchozích analýzách
diskutovanou domněnku rolí ţáků a nepřímo tak navozují otázku motivace resp. demotivace.
Otázkou motivace se zabývám podrobněji v kapitole 10.2 Střídat nebo nestřídat role ţáků v
projektu?
Plynoucí závěr:
Individuální schopnosti a dovednosti ţáků byly v projektu uplatněny.
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6.1.2

Hodnocení známkou

Ţáci hodnotili známkou projekt jako celek, vlastní práci na projektu a poradce (konzultanta)
projektu. Hodnocení a výsledný průměr popisuje následující tabulka:

Tabulka 4: Hodnocení projektu známkou

Hodnocení (známkou 1 – 5)
dotazník

projektu

mé práce

poradce

1

1

3

1

2

2

4

2

3

1

2

1

4

2

1

1

5

1

3

1

6

1

2

1

7

1

2

1

8

1

2

1

průměr

1,25

2,38

1,13

Vyhodnocení výsledků:
Ţáci ohodnotili projekt velmi kladně, o čemţ svědčí průměrná známka udělená projektu, 1,25.
Vzhledem k výsledkům, jakých bylo v projektu dosaţeno, se můţe zdát hodnocení, které si
ţáci udělili za vlastní práci, jako podhodnocené a do značné míry překvapivé. Vysvětlení pro
tato hodnocení mohou být různá, nejpravděpodobnější se jeví mírné podceňování některých
ţáků či nepřímé přiznání toho, ţe jejich úsilí mohlo být větší.
Poradce byl ţáky hodnocen téţ velmi pozitivně. Průměr 1,13 vypovídá minimálně o dobrém
vzájemném vztahu mezi ním a ţáky, který byl pro obě strany jistě důleţitý.
Plynoucí závěr:
Na základě výsledků lze konstatovat, ţe ţáci hodnotili projekt, vlastní práci na něm i poradce
projektu velmi kladně a pokud bychom z těchto tří výsledných známek sestavovali celkové
hodnocení projektu, ten by získal průměrnou známku 1,59.
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6.1.3

Závěrečné hodnocení

Otevřené otázky závěrečného hodnocení dávaly ţákům větší prostor vyjádřit své názory
a pocity, tedy celkový dojem z projektu. Na tomto místě mohli ţáci vyzdvihnout klady
a zápory projektu a navrhnout vlastní změny. Závěrečná otázka a její zdůvodněné doplnění
pak bylo významné jak pro autora projektu, tak také pro učitele (vedoucího projektu)
a poskytla oběma odpověď, zda v podobných projektech pokračovat i v budoucnu resp. zdali
projekty tohoto typu ţáky oslovují.
Vzhledem k nízkému počtu respondentů zde uvádím přepis všech odpovědí. Na další stránce
pak následuje shrnutí těchto odpovědí a plynoucí závěr.

Tabulka 5: Odpovědi závěrečného hodnocení projektu

Co se Vám na projektu
Dotazník líbilo, z čeho jste měli
největší radost?

Co se Vám na projektu
nelíbilo? Co byste
změnili nebo udělali
jinak?

Chtěli byste se
podobného projektu
zúčastnit znovu? Proč?

Asi nic bych neměnil.

Ano,
protoţe jsem se naučil
něco nového, co mě baví.

1

Líbilo se mi, ţe byla
okolo projektu sranda.
Mám radost z toho,
ţe jsem se naučil něco
nového.

2

Během projektu byla
sranda a bavilo mě to.

Nic bych neměnil.

3

Dobrej celkovej kolektiv.

Mohli jsme na tom více
pracovat.

4

Byl jsem rád, ţe jsem
dostal tu moţnost hrát ve
filmu. Líbilo se mi, jak to
máte promyšlený,
celej příběh.

Myslím, ţe bych nic
neměnil.

5

Z krásného výsledku.

Některé členy štábu.

6

Nejvíce mě zaujala část
v kuchyni.

Bylo to dobrý, asi bych
nic neměnil.

7

-

-

8

Opozdilec.

Nic bych neměnil.
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Ano,
protoţe mě bavila
práce na webu.
Ano,
+ dobrej kolektiv,
+ dozvídám se více věcí
Ano,
bavilo mě to,
nemusel jsem se učit.
Bylo to super.
Ano,
bylo to zábavné, více
zkušeností.
Ano,
nové zkušenosti.
Ano,
byla zábava.
Ano,
protoţe mě to bavilo.

Shrnutí odpovědí a jejich analýza:
Otázka 1: Co se Vám na projektu líbilo nebo z čeho jste měli největší radost?
Byla to zábava, byl tu výborný kolektiv, naučil jsem se něco nového a bavilo mě to.
Mám radost z krásného výsledku. Takto by se daly shrnout odpovědi ţáků na první otázku.
Z odpovědí je patrné, jaká atmosféra během projektu mezi všemi členy panovala a jaké vztahy
mezi sebou měli. A v neposlední řadě je důleţitá téţ zmínka o tom, ţe práce na projektu ţáky
bavila.
Otázka 2: Co se Vám na projektu nelíbilo? Co byste změnili nebo udělali jinak?
Nic bych neměnil. To byla nejčastější odpověď a poukazuje mimo jiné na promyšlenost
a připravenost celého projektu a také na to, jak dobře se ţáci s projektem ztotoţnili
a vyhovoval jim.
Otázka 3: Chtěli byste se podobného projektu zúčastnit znovu? Proč?
Ano, zněla odpověď od všech ţáků a jako důvody prakticky zopakovali to, co jiţ uvedli
v první otázce, tedy především: bylo to zábavné, byl tady výborný kolektiv, něco nového jsem
se naučil, získal nové zkušenosti a bavilo mě to.
Plynoucí závěr:
Shrnutí výše uvedených odpovědí jsou tím nejlepší závěrem k hodnocení projektu.
Je nepochybné, ţe projekt ţáky bavil, pracovali ve výborném kolektivu, naučili se něco
nového a získali nové zkušenosti.
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6.2

Výsledky hodnocení učitele

6.2.1

Hodnocení známkou

Učitel ohodnotil projekt, svou práci na něm i poradce projektu známkou 1.
6.2.2

Závěrečné hodnocení

Přepis závěrečného hodnocení učitele, který vedl projekt, uvádím v nezměněné podobě. Poté
opět následuje analýza odpovědí a plynoucí závěr.
Otázka 1: Co se Vám na projektu líbilo nebo z čeho jste měl největší radost?
Líbil se mi námět. Ukázat doslova jeden den na základní škole patří, řekl bych, mezi zajímavé
nápady. Největší radost mi udělala soudrţnost kolektivu a pracovní nasazení.
Otázka 2: Co se Vám na projektu nelíbilo? Co byste změnil nebo udělal jinak?
Negativní postoj k projektu nemám ţádný, ale vţdycky je co zlepšovat. V průběhu prezentace
se objevilo několik moţností, jak uchopit záběr nebo komentář jinak, srozumitelněji, ale
v celku jsem spokojený.
Otázka 3: Chtěl byste se podobného projektu zúčastnit znovu? Proč?
Ano, uţ jen z důvodu znovupouţití získaných zkušeností a zkusit celé téma natočit zcela jinak.
Vytvořit stejný dokument jiným způsobem.
Analýza odpovědí:
Z odpovědí učitele nepřímo vyplývá, jaký přínos pro něj celý projekt měl a co si z něho sám
odnesl. Námět a jeho zpracování bylo asi tím hlavním, co učitele na projektu zaujalo
a motivovalo k jeho zpracování i uvaţování o jeho moţném pokračování.
Plynoucí závěr:
Z odpovědí učitele je patrná celková spokojenost s výsledkem projektu a přístupem všech
ţáků po celou dobu jeho trvání. Pojetí tématu Jeden den na základní škole je velmi nosné
a moţnosti jeho zpracování značně široké.
K tomuto tématu je tak moţné se neustále vracet a pokusit se ho pokaţdé zpracovat trochu
jinak.
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6.2.3

Závěrečná reflexe návrhu projektu

Učitel byl taktéţ poţádán o vypracování krátké, závěrečné reflexe k návrhu projektu.
Tuto reflexi zde taktéţ uvádím v nezměněné podobě.
Projekt je v základu zajímavý ve vztahu prezentace školy veřejnosti. Málo kdo si ze svých let
školou povinných pamatuje běţný chod školy, rozhodně se minimálně setkal s prací
administrace školy, školní kuchyně či úklidové sluţby.
Práce pedagogů není jen výuka v hodinách, ale i dost velké pracovní nasazení v době
osobního volna. Je toho mnoho, co škola, školy mohou ukázat v rámci filmových dokumentů
(videodokumentů) a prezentovat své zkušenosti, projekty a ambice.
Jen námět uchopit a vytvořit.
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Ověření hypotézy

7

Na začátku této práce byla vyslovena následující hypotéza:
Ţáci a ţákyně jsou schopni, se stávajícími teoretickými a praktickými znalostmi digitálních
technologií, v relativně krátkém čase, za asistence učitele, úspěšně vytvořit, publikovat
a sdílet zajímavé video a fotodokumenty na dané téma, pomocí nástrojů k tomu určených.
Po realizaci a vyhodnocení projektu můţeme nyní zhodnotit, zda se tato hypotéza naplnila či
nikoliv.
Přestoţe se na začátku mohlo zdát, ţe vyslovená hypotéza své ověření ani nepotřebuje, tj. ţe
projevuje jisté vlastnosti tautologické („Ţáci s učitelem přece takové materiály musí být
schopni bez problémů vytvořit vţdy, ne?“), tato jednoznačnost se s přibývajícím časem
nezdála být zase tak jednoznačná.
To, ţe nyní můţeme o stanovené hypotéze říci, ţe se zcela naplnila, coţ především potvrzují
výsledky projektu a jeho celkové hodnocení, a také ţe projekt a výstupy z něho vykazují
nespornou kvalitu, záviselo na mnoha dalších důleţitých faktorech, které v hypotéze přímo
zmíněny nejsou, ale které byly pro její naplnění a výsledek projektu zcela zásadní a neměly
by zůstat skryty.
Pojďme se o nich nyní ve stručnosti zmínit:

Důleţité faktory naplnění hypotézy

7.1


odborná, teoretická i praktická, připravenost učitele v oblasti digitálních technologií



ochota a mimořádné nasazení učitele a všech ţáků v projektu po celou dobu jeho
trvání



výborná spolupráce učitele a ţáků s autorem (konzultantem) projektu



vstřícnost a proaktivita ze strany vedení školy, ostatních učitelů a zaměstnanců



technické vybavení školy a kvalitní podmínky pro realizaci projektu
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8

Návrhy změn projektu na základě jeho realizace
a následného vyhodnocení

Po realizaci a vyhodnocení projektu je nyní dobré zamyslet se nad tím, zdali některou část
původního návrhu projektu neupravit či nepozměnit a především pak, jakým způsobem.
Jiţ při samotné přípravě projektu se objevily některé další varianty řešení či přístupů, které se
později z těch či oněch důvodů neprosadily. Především však během realizace projektu
vyvstaly další, za jistých podmínek i lepší moţnosti, jak projekt organizovat či řešit.
Všechny potencionální modifikace částečně korespondují s jednotlivými fázemi projektu:
přípravou, realizací a zakončením, resp. výstupem projektu a lze je tímto způsobem
strukturovat.
Nyní si návrhy změn v jednotlivých oblastech popíšeme podrobně.

8.1

Příprava projektu

Celý projekt by se dal jistě navrhnout mnoha způsoby. Naším cílem však na tomto místě není
vymýšlet nové projekty, ale pouze se zamyslet nad změnami některých jeho částí, přitom to
nutně neznamená, ţe by původní navrţené varianty řešení byly špatné. Spíše vţdy existuje
více moţností, z nichţ se nakonec mohou ukázat vhodné všechny.
V projektu a jeho návrhu jsou dvě místa, o jejichţ alternativách je zcela nezbytné se zmínit
a bylo by chybou to neučinit. Jedná se konkrétně o projektové prostředí pro ţáky, tedy
alternativy pro výukové prostředí Moodle, a také o námět projektu resp. jeho rozšíření.
8.1.1

Alternativy pracovního prostředí pro ţáky

Výukové prostředí Moodle, a v něm navrţené pracovní prostředí pro ţáky, figurovalo jiţ
v samotném zadání této diplomové práce a zcela po právu. Je totiţ velmi vhodné pro roli
pracovního, projektového prostředí, přestoţe jeho primární funkce je trochu jiná. Přesto si
však lze na jeho místě představit i jiný nástroj, třeba ne tak sofistikovaný, nicméně splňující
hlavní úlohu pro náš projekt, tedy moţnost interaktivity a vzájemné výměny informací mezi
ţáky během projektu.
Jako příklady moţných alternativy pro daný účel zde uvedu stručně tři. Všechny více či méně
vycházejí z hlavní myšlenky společně sdíleného prostoru, tj. vlastní sociální sítě, například
pro účely realizace projektu, případně konkrétního vyučovacího předmětu, školy atd.
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První variantou, kterou osobně povaţuji za nejméně vhodnou, nicméně ji nelze odepřít jistou
praktičnost, je vyuţití prostředí, ve kterém se ţáci jiţ vyskytují, jako je např. sociální síť
Facebook a pomocí integrované sluţby Facebook skupiny zde vytvořit uzavřenou skupinu pro
všechny členy projektu. Toto řešení je ve srovnání se systémem Moodle neměřitelné, nicméně
můţe částečně poslouţit svému účelu. Moţnou diskriminaci ţáků, kteří nemají účet na
Facebooku, ponechme nyní stranou.
Druhou variantou je řešení realizované pomocí rozličných nástrojů společnosti Google, jako
jsou Google Skupiny, Google Dokumenty, Google Weby a mnoho jiných. Pomocí provázání
několika těchto sluţeb můţeme vytvořit sofistikované a zcela uzavřené prostředí pro projekt,
které dostatečně pokryje naše potřeby sdílení informací a souborů.
Třetím řešením je vytvoření vlastní sociální sítě pro náš projekt. Jako vhodnou se pro tyto
účely jeví sluţba Ning. (ning.com). (37) Ale existují i další, za všechny zmiňme například
Diasporu, sociální síť budoucnosti, jak se o ní také občas mluví. (38)
8.1.2

Širší námět a větší prostor pro kooperaci

Druhým místem, při zvaţování úprav úvodní fáze projektu, je rozsah námětu. Jak se ukázalo,
Jeden den v ţivotě naší školy je námětem zajímavým. Značný podíl na tom má jistá
kompaktnost nebo lépe řečeno uzavřenost námětu do jediného dne, která není v tomto směru
ničím novým. Téma jednoho dne se objevuje například v literatuře u mnoha autorů.
Vzpomeňme například převratný román Virginie Woolfové, Paní Dallowayová, ve kterém
autorka popisuje jediný den v ţivotě hlavní hrdinky.
Námět se téţ ukázal býti velmi nosným, coţ bylo a je velmi uţitečné. Různá pojetí námětu tak
dávají příleţitost uchopit jej mnoha různými způsoby a vytvořit pokaţdé trochu jiný
dokument o své škole. Přesto se dá toto téma vidět mnohem šířeji. Z jediného dne tak můţe
být jeden týden (např. První týden školního roku), měsíc (např. Jak probíhal měsíc internetu
na naší škole), případně i celý školní rok (např. Jeden rok na základní škole). Všechna tato
nová témata lze pak samozřejmě dále rozvíjet (např. Jeden rok na prvním stupni nebo Náš
první rok na základní škole, mapující rok v první třídě).
Nová témata tak mnohem více dávají prostor i ostatním ţákům školy, aby se do projektu
zapojili, a to nejen před kamerou, ale také za ní. Projektový tým resp. týmy pak mohou tvořit
ţáci z více tříd. Není vyloučena ani moţnost soutěţe mezi stejnými ročníky, nebo právě
zmíněnými smíšenými týmy. Rozsah celého projektu se tak dostává do nových dimenzí.
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Realizaci projektu na úrovni škol či států řeším samostatně v kapitole 11 Moţná realizace
projektu napříč školami a státy.

8.2

Realizace projektu

Také během realizace projektu se vyskytlo několik skutečností, které nutily k zamyšlení, zda
by nebylo lepší, aby se nějakým způsobem v návrhu projektu zohlednily. Jak napovídají
následující kapitoly, jde ve třech případech o navýšení zdrojů, konkrétně času, lidských
zdrojů (učitelů a ţáků) a o zapojení ankety do tvorby a prezentace dokumentů.
8.2.1

Více času

Třebaţe byl původní časový plán projektu čtyři týdny a tento čas se při ověřování projektu na
základní škole prakticky dodrţel, bylo hned zprvu zřejmé, ţe čas čtyř týdnů je hraniční pro
zdárnou a smysluplnou realizaci projektu takovéhoto rozsahu.
Místo čtyř týdnů by se jako vhodnější nabízelo časové rozvrţení pololetní, či celoroční a to
hned z několika důvodů. Zmiňme se zde ve stručnosti alespoň o těch nejdůleţitějších.
Samozřejmě ve chvíli, kdy bychom námět projektu rozšířili například na měsíc či rok, by
časové navýšení projektu na pololetí nebo rok bylo zcela automatické.
Prvním důvodem pro delší časové rozloţení projektu je skutečnost, ţe na všechny jednotlivé
aktivity bude více času, coţ samozřejmě můţe mít i negativní dopad, ale v zásadě to otevírá
více moţností nejen v úvodní fázi projektu, ale téţ v jeho realizaci. Jednotýdenní úvodní fáze
se tak dá rozloţit do celého jednoho měsíce, kdy jeden týden se věnuje plánování projektu se
ţáky v rámci úvodního setkání, další dva týdny pak workshopům na téma úpravy digitálního
videa, fotografií a audia a poslední týden aţ dva lze vyčlenit na přípravu scénářů.
Podobně je tomu během realizace projektu. Dvoutýdenní realizace se dá rozdělit do jednoho
aţ dvou měsíců, obzvláště, kdyţ se za kamerou a fotoaparáty střídá více ţáků resp. týmů.
I závěrečná fáze, tedy prezentace projektu a jeho zakončení by si zaslouţilo více času neţ
pouze jeden den, jak bylo původně plánováno.
Druhým důvodem, proč projekt rozdělit do delšího časového úseku je prostý fakt, ţe během
dvoutýdenního natáčení nezachytíme všechny důleţité akce, pořádané školou, a tak jsme
v tomto smyslu značně limitováni. Nezbývá nám, neţ vybírat pro natáčení jen z toho, co
máme během omezeného natáčecího času ve škole „k dispozici“. Dokument o škole je tak
ochuzen o zajímavé záběry z jedinečných společenských a vzdělávacích akcí školy, jako je
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například odhalení pomníku patrona školy, návštěva zajímavé osobnosti z oblasti kultury,
sportu apod.
Posledním důvodem, který mluví ve prospěch delšího projektu, je moţnost pracovat současně
i na dalších aktivitách či projektech, které na škole právě probíhají. Jestliţe je projekt časově
takto zhuštěn do dnů či týdnů, většinou nezbývá čas na nic jiného a to můţe mít své stinné aţ
negativní stránky. Navíc menší pauza v projektu, kdy se ţáci a učitel věnují jiným aktivitám,
jim umoţní načerpat nové síly a získat další potřebnou inspiraci.
8.2.2

Více učitelů

Nejvýraznějším návrhem na změnu, hned po faktoru času, bylo navýšení počtu učitelů
v projektu. Uvaţování o více jak jednom učiteli či učitelce přímo zapojených do projektu má
několik důvodů, které se dají snadno odtušit.
Potencionální nedostatečnost jednoho učitele, jevící se uţ při návrhu celého projektu, se
nepřímo potvrdila i v jeho realizaci. Ač to v našem případě nebylo tak navenek znát, bylo víc
neţ zřejmé, ţe na jednoho učitele, navíc výborně teoreticky i prakticky vybaveného a se
spoustou předchozích zkušeností, je to práce aţ příliš, přestoţe to tento učitel, jakoţ i mnoho
jiných v podobných situacích, nepřizná.
Dobrou alternativou, nebo jiţ přímo jako výchozí situace, se zde jeví varianta učitelů či
učitelek hned tří, zastřešujících kaţdou ze tří podoblastí, které se v projektu realizují, tedy
oblast tvorby videodokumentu (natáčení a úpravy videa), fotodokumentu (fotografování
a úpravy fotografií) a konečně oblast publikační (prezentaci vytvořených materiálů na
internetu). Rozloţením uvedených činností se jednotliví učitelé mohou více soustředit pouze
na svou oblast, kterou mají na starost, a nejsou tolik vytíţeni prací týkající se dvou zbylých
oblastí. Jeden ze tří učitelů je pak určen jako vedoucí celého projektu a ke své oblasti řeší
koordinace všech třech týmů. Pro tuto roli se jeví nejvhodnější učitel či učitelka s největší
zkušeností s projektovým vedením, nikoliv jiţ tolik s oblastí technickou.
8.2.3

Více ţáků napříč třídami

O výhodách zapojit do projektu více ţáků, zejména napříč třídami, jsem se jiţ zmínil
v předchozí kapitole 8.1.2 Širší námět a větší prostor pro kooperaci. Zbývá snad jen dodat, ţe
rozšíření projektu i do jiných tříd zde nepřímo souvisí s pojetím vzdělávací strategie na
konkrétní škole, konkrétně se zařazením výuky předmětu digitálních technologií či Mediální
výchovy i do niţších ročníků (například jiţ od 7. třídy) v rámci vlastního ŠVP.
125

Nicméně toto není nutná podmínku pro to, aby se ţáci daného ročníku nemohli projektu
zúčastnit. Projekt můţe být stejně tak doplňkem pro předmět ICT, se kterým je velmi úzce
provázán a který bývá standardně zařazován v niţších ročnících.
8.2.4

Anketa a její role v tvorbě a prezentaci dokumentů

Anketa můţe v projektu, jiţ ve fázi realizace a také při prezentaci vytvořených dokumentů,
sehrát zcela zásadní roli.
Během realizační fáze můţeme pomocí ankety zapojit ţáky, učitele i zaměstnance školy, kteří
nejsou součástí projektu, aby se společně podíleli na konečné podobě dokumentů, například
tak, ţe jim umoţníme, aby z natočených scén vybrali ty nejlepší, ze kterých poté vznikne
konečný film. Podobně lze postupovat i v případě konečné podoby fotodokumentu.
Tento přístup však vyţaduje více času a hodí se spíše pro delší projekt, kde je prostor na
tvorbu více materiálů, tj. natočených scén a pořízených fotografií.
Anketu lze vyuţít i ve fázi prezentace konečné podoby dokumentů tak, ţe pomocí ní necháme
ţáky, učitele a zaměstnance školy hlasovat o nejlepší scéně z filmu či fotografii
z fotodokumentu a umoţníme jim tak vyjádřit se k vytvořeným materiálům podobně, jak jsme
to učinili my.

8.3

Výstup z projektu

Přestoţe elektronických forem prezentace digitálně vytvořených materiálů je několik, lze je
rozdělit do dvou hlavních kategorií, na prezentace prostřednictvím webu (dnes převáţně
Webu 2.0) a prezentace prostřednictvím fyzického média, dnes asi nejčastěji pomocí média
DVD.
Pro původní návrh projektu byla zvolena forma první, která je do značné míry modernější
a nepřímo ukazuje ţákům mnoho zajímavých soudobých technologií a trendů.
Avšak i druhá forma, kterou jiţ dnes můţeme nazvat formou klasickou či tradiční, má také
své přednosti, o kterých jistě stojí za to se zmínit a uvaţovat.
8.3.1

DVD jako tradiční forma prezentace

Místo vystavení vytvořených video a fotodokumentů na různých webových stránkách je
taktéţ moţné tyto dokumenty umístit na DVD disk, navrhnout vhodný potisk tohoto média
a téţ jeho obalu (krabičky DVD) a v neposlední řadě k vytvořenému médiu přiloţit booklet se
zajímavými

informacemi

z projektu včetně fotografií.
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Takto

vytvoříme

jedinečný

upomínkový materiál pro všechny rodiče dětí a můţeme jej pouţít i jako dárkový předmět pro
návštěvy školy či libovolné příleţitosti.
DVD o škole, coby její prezentační materiál, je velmi zajímavou alternativou k našemu
projektu, ať jiţ jako jeho rozšíření či samostatný projekt, a jeho realizace bezpochyby stojí za
zváţení.
Tvorba DVD a všech náleţitostí s tím spojených, včetně hromadné výroby médií, jejich
potisk a téţ tisk obalů a bookletů, si vyţaduje samostatný návrh a s největší pravděpodobností
i samostatný projekt, který se od původního záměru projektu, zaměřeného především na
tvorbu digitálního obsahu pomocí digitální videokamery a fotoaparátu a nových technologií
k jeho prezentaci, značně odklání.
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9

Vţdy moderní technologie a nové směry v projektu

Zabýváme-li se oblastí ICT či digitálními technologiemi obecně, nesmíme zapomínat na
skutečnost, jakou rychlostí se tyto technologie vyvíjí a mění. To, co platí a pouţívá se dnes,
zdaleka nemusí platit za půl roku. Rychlost, s jakou se digitální technologie rozvíjí, musíme
brát jako samozřejmou a navíc počítat s tím, ţe se tato rychlost bude i nadále minimálně
geometrickou řadou zvyšovat.
A právě na tuto skutečnost bychom měli myslet, hodláme-li projekt Digitální prezentace naší
školy realizovat opakovaně v budoucnu, například v dalším školním roce případně letech.
Před přípravou nového projektu, který s větším či menším odstupem následuje po projektu
předešlém, je nutné zkontrolovat všechny pouţívané technologie a ověřit, zdali nadále existují
a jak se od poslední doby změnily. Pokud tyto technologie sami pravidelně pouţíváme, máme
situaci do značné míry zjednodušenou, nicméně kontrolu musíme provést i tak. O nových
vlastnostech a moţnostech stávajících technologií ani nemusíme vědět, pokud se o novinky
v těchto oblastech pravidelně nezajímáme. Tedy pouhé vlastní pouţívání konkrétní sluţby
ještě nezaručuje, ţe ji umíme vyuţívat efektivně.
Po kontrole všech technologií je nutné projekt příslušně upravit. Jiţ zastaralé technologie je
vhodné nahradit jinými, které nám nabízí mnoho nových moţností. Dobré je téţ vyzvat ţáky
během úvodní fáze projektu, aby sami navrhli, jaké technologie chtějí pouţívat. Můţeme se
tak seznámit s některými novými technologiemi, o kterých jsme jako učitelé ani nevěděli.
Děti často sledují nové trendy a reagují na ně daleko flexibilněji neţ dospělí.
Za kaţdou cenu a vţdy jen nové technologie zapojené do projektu samozřejmě ještě
nezaručují úspěšně zrealizovaný projekt. Nicméně pokud o existenci nových technologií
nebudeme vědět, můţeme si situaci značně zkomplikovat, v lepším případě nikterak vylepšit.
A to ani nemluvím o tom, jak asi zapůsobíme s naším projektem na ţáky, kdyţ přijdeme
s technologií, která své uplatnění jiţ dávno ztratila a jejíţ význam patří historii.
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10

Pedagogické úvahy aneb Na co také můţeme narazit

Během přípravy a zejména ve fázi realizace projektu se objevilo několik pedagogických
témat, která, jak se při hlubším rozboru ukázalo, byla obecnějšího charakteru a dala by se
vztáhnout na libovolnou situaci v rámci edukačního procesu.
Přestoţe Úvaha není typickým slohovým útvarem diplomové práce, rozhodl jsem se některá
zásadní témata zařadit do této kapitoly a tak na ně alespoň částečně poukázat.
Mým hlavním cílem zde není dát na vyvstanuvší otázky vyčerpávající odborné odpovědi z úst
mnoha odborníků z oblasti pedagogiky a psychologie, ale zamyslet se nad danými problémy
či lépe řečeno situacemi z pohledu studenta posledního ročníku pedagogického fakulty, na
základě jeho dosavadních znalostí a především zkušeností, jak pedagogických, tak ţivotních.
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10.1

Jsou ţáci schopni vytvořit dokument o své škole bez aktivní účasti
učitele?

V průběhu projektu jsem se nad touto otázkou několikrát zamýšlel. Jsou ţáci sami schopni
vytvořit video a fotodokumenty o své škole bez přímé, aktivní účasti učitele? Ač to na první
pohled nevypadá, celá tato otázka se točí kolem role učitele, její důleţitosti a váhy.
Odpověď zní: ano i ne. Samozřejmě pomineme-li neoddiskutovatelnou roli učitele v rámci
edukačního procesu, projekt v tomto smyslu nevyjímaje, pak si lze představit, ţe ţáci,
technicky vyspělejší v oblasti digitálních technologií neţ učitel či učitelka, mohou vytvořit
video a fotodokument i bez jejich pomoci, proto odpověď ano. V takovém případě je role
pedagoga upozaděna a role ţáků převaţuje. V opačném případě, tedy kdy větší zkušenost má
pedagog, je tomu přirozeně naopak. Vidění role učitele pouze v rovině odborné je však
značně zjednodušující, nepřesné a celkově nedostatečné. Stejně tak, jako při jakékoli jiné
edukaci, i v případě našeho projektu je role učitele značně širší a kromě odborné stránky
obsahuje řadu dalších nezbytných aspektů.
Učitel plní v projektu téţ roli vedoucího a tedy toho, kdo ţáky řídí, rozděluje do skupin,
motivuje, řeší vzniklé problémy, zkrátka zastává klasickou roli spojenou s projektovým
vedením se všemi úkoly, které tato role spolu nese. A nesmíme zapomínat ani na to, ţe
společně s procesem vzdělávacím se vţdy jedná také o proces výchovný. A zde je role učitele
zcela určující a nepostradatelná.
Ţáci tedy mohou být schopni daný dokument vytvořit sami, bez učitele jsou však do značné
míry limitovaní. Stěţí by se sami dostali například do školní kuchyně, nebo přesvědčili
některé zdráhající se zaměstnance školy, aby se nechali natočit.
Učitel tedy kromě všech jiţ zmíněných rolí zastává v projektu také úlohu tzv. sponzora
projektu, tedy toho, kdo projekt prezentuje a prosazuje před vedením školy, ostatními
pedagogy, zaměstnanci školy, a je tak jeho hlavním, oficiálním představitelem,
reprezentantem a především důleţitou autoritou, která stojí ve významných okamţicích mezi
ţáky v projektu a všemi lidmi mimo projekt a svou osobou tak projekt současně chrání
i prosazuje.
Povaţte, ţe tuto roli by stěţí mohli ţáci zastávat sami.
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10.2

Střídat nebo nestřídat role ţáků v projektu?

Další zásadní otázkou, ke které jsem se v myšlenkách neustále vracel, byla trvalost rolí ţáků
v projektu. Měli by se ţáci ve svých rolích střídat nebo by si je měli ponechat po celou dobu
projektu? Můj návrh projektu počítá s první variantou a tedy plánem, ve kterém se ţáci ve
svých rolích střídají a postupně se tak dostanou ke všem činnostem v projektu, tj. práci
spojené s tvorbou videodokumentu, fotodokumentu i publikováním vytvořených materiálů.
Projekt realizovaný v praxi se však od tohoto návrhu lišil. Učitel vyuţil vlastní, jiţ dříve
ověřenou strategii stabilních, osvědčených a neměnných týmů. O důvodech, které ho k tomu
vedly i o moţnostech ţáků podílet se na práci druhých týmů, jsme se jiţ zmínili v předchozím
textu.
Pojďme se nyní zabývat výhodami a nevýhodami obou přístupů. Předem je však nutno
poznamenat, ţe nelze jednoznačně říci o jedné variantě, ţe je lepší neţ ta druhá. Vţdy záleţí
na mnoha okolnostech spojených s konkrétním prostředím.
Mezi výhody střídání rolí ţáků patří bezesporu moţnost dostat se ke všem technologiím
zapojených v projektu. Ţáci mohou natáčet a upravovat videodokument, fotografovat
a upravovat fotodokument, publikovat informace a zhotovené materiály online a provádět
řadu dalších aktivit.
Nevýhoda střídání rolí můţe být v času, který mají ţáci během svého působení v konkrétním
týmu, resp. v času, který mají na tvorbu příslušného dokumentu. Pokud ţáci nemají dostatek
zkušeností pro dané aktivity, které právě vykonávají, můţe je to omezovat při tvorbě
dokumentů. Tomu se však dá dobře zabránit správným sloţením jednotlivých týmů tak, aby
kaţdý tým vţdy obsahoval alespoň jednoho ţáka s praktickou zkušeností s danou technologií.
Nezpochybnitelná výhoda v trvalé roli ţáků v projektu jiţ byla zmíněna. Ţáci se ve svých
rolích osvědčili v předchozích projektech a dané technologie dokáţou výborně vyuţít. Práce
s konkrétním hardwarem a softwarem jim tak nezabere tolik času.
Na nevýhody trvalých rolí jsme nepřímo narazili při analýze výsledků hodnocení projektu
ţáky. Toto pojetí značně sniţuje motivaci ţáků, kteří by rádi například pracovali s kamerou,
ale místo toho obsluhují klapku. V některých případech můţe toto řešení ţáky dokonce
demotivovat. Můţe u nich vytvářet pocit, ţe ke kameře se stejně nikdy nedostanou a tak nemá
smysl se jakkoli v projektu angaţovat.
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10.3

Zkušený učitel bez zájmu vs. nezkušený budoucí učitel se zájmem

Dlouho před výběrem školy pro ověření mnou navrţeného řešení k výuce digitálních
technologií jsem se zabýval otázkou, kdo by měl v tomto projektu vykonávat roli učitele.
Zdali by to měl být učitel či učitelka, který/á na dané škole učí ICT či digitální technologie,
případně Mediální výchovu, anebo by bylo lepší, abych roli učitele v projektu zastával já sám.
Pro první variantu mluvilo od začátku více argumentů. Učitel nebo učitelka, vyučující na
konkrétní škole, třídu, zapojenou do projektu, zná lépe neţ člověk jako já, který na škole
trvale nepůsobí, a tak můţe v projektu mnohem lépe rozdělovat role a činnosti mezi
jednotlivé ţáky. Mimo to, jde o kvalifikovaného kantora a tak je tím téţ zajištěna nezbytná
pedagogická odbornost, které student pedagogické fakulty, formálně, tj. bez dokončeného
příslušného pedagogického vzdělání, nedosahuje. V neposlední řadě je téţ nespornou
výhodou první varianty to, ţe role učitele – vedoucího projektu a role konzultanta projektu
jsou vykonávány dvěma různými osobami (pro ověření navrţeného řešení v praxi připadla
role konzultanta, tj. toho, kdo tento projekt detailně zná, mně, coby autoru projektu).
Mohlo by se tedy zdát, ţe uvaţovat o druhé variantě nemá význam, neboť předpoklad
pedagogicky aprobovaného učitele v případě praktického výzkumu diplomové práce je zcela
nezbytný. Přesto zde zůstává přinejmenším jeden důvod, kdy je druhá varianta lepší
a v mnoha směrech efektivnější neţ varianta první. Student pedagogické fakulty, ať jiţ je či
není současně autorem projektu a tedy i iniciátorem jeho ověření v praxi, můţe mít oproti
aprobovanému učiteli, navíc působícího na dané škole, jednu zcela zásadní výhodu.
Učitel, kterého přijdeme poţádat o spolupráci na projektu, většinou nesedí nečinně jen tak
a nemá co dělat, ale je naopak zavalen mnoha úkoly a povinnostmi, které plynou z jeho výuky
a aktivit na škole. Často je téţ zapojen nebo přímo vede několik jiţ probíhajících projektů
a tudíţ čas, který má na další, nový projekt, je minimální, pokud vůbec nějaký. Zde často
začínají první váţné problémy. Učitel souhlasí s vedením našeho projektu často pouze proto,
ţe dostal příkaz od vedení školy, ale projektu se nevěnuje tak, jak by bylo třeba, ať uţ proto,
ţe nemůţe, nechce anebo zkrátka upřednostňuje jiné školní aktivity.
Místo toho, aby byl v projektu proaktivní, je naopak silně pasivní, a tato pasivita se velmi
rychle přenese také na ţáky. Úspěšnost projektu je pak ohroţena, pokud lze o ní vůbec mluvit.
Dobrý počáteční úmysl, ověřit teoretický návrh konkrétního řešení v praxi a na základě
výsledků z praktické realizace projektu navrhnout jeho zlepšení, se tak zcela míjí účinkem.
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Vedle toho tu máme studenta pedagogické fakulty, který je do projektu zapálen, můţe se mu
věnovat na sto procent a svým přístupem a zaujetím snadno a rychle dokáţe strnout i ţáky,
kteří se projektu účastní. Navíc má za sebou i několik desítek hodin pedagogické praxe a tak
tu v ţádném případě nemůţe být řeč o tom, ţe by postrádal jakoukoli zkušenost s prostředím
školy a výchovně vzdělávacím procesem. Jediné, co mu chybí, je dokončené pedagogické
vzdělání.
Výhody nezkušeného či méně zkušeného, přesto nadšeného a proaktivního studenta oproti
zkušenému, avšak pasivnímu učiteli bez zájmu jsou myslím zřejmé. Navíc má student ještě
jednu nezanedbatelnou výhodu oproti učiteli. Má bezesporu obrovský zájem na tom, aby
projekt dopadl dobře a znamenal přínos pro obě strany, tj. jak pro školu a zejména pak pro
ţáky, tak i pro něj, potaţmo pro projekt a jeho případnou budoucí existenci.
Samozřejmě těţko lze vyvrátit argument, ţe i nadšený, snaţivý a proaktivní student ještě není
zárukou zdárného dokončení projektu. Nicméně zdárné dokončení nemusí být vţdy tou hlavní
prioritou, pokud se místo na výsledek více soustředíme na cestu resp. samotný proces
vzdělávání.
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10.4

Jak motivovat ţáky, kteří nechtějí být motivováni

Během projektu jsem na to myslel mnohokrát. Jak motivovat ty ţáky, kteří o ţádnou motivaci
nestojí? Určitě bych na tomto místě mohl začít citovat řadu renomovaných autorů a autorek,
kteří se motivací zabývají mnoho let a mají s ní mnoho zkušeností, a moţná bych pak na svou
otázku našel nějakou uspokojivou odpověď. Mým cílem tu však není nutně najít odpověď, ale
spíše se zamyslet nad některými situacemi, které během projektu nastaly, a které mohly mít
vliv na motivaci ţáků.
Důleţitý moment nastal jiţ během představování projektu na úvodní schůzce se ţáky. Mojí
hlavní snahou bylo, aby ţáci během seznamování se s projektem, jej shledali smysluplným,
případně i nějakým způsobem pro ně zajímavým. Dále jsem se snaţil, aby si v něm sami našli
své místo, tedy tu roli, která jim bude nejvíce vyhovovat, a ve které se tudíţ budou cítit
nejlépe a nejjistěji. Aby se zamysleli nad tím, čím by mohli projektu pomoci a naopak, jak by
projekt mohl pomoci jim. V čem jsou dobří, a jak by se tato jejich dovednost dala během
projektu vyuţít. Na schopnosti ţáků a jejich vyuţití v projektu se myslelo jiţ v jeho zadání,
kdy se vycházelo z předpokladu, ţe ţáci přicházejí do projektu s dřívějšími zkušenostmi
z oblasti ICT a na těch pak mohou v průběhu projektu dále stavět.
V závěrečné diskusi úvodního setkání se ţáky se pak ukázalo, ţe ţák, kterého digitální
technologie nijak neoslovovaly, hraje dobře na kytaru a mohl by nahrát hudební podklad pro
budoucí film. Podobně ţák, který jednoznačně vynikal mezi ostatními jako výborný řečník, se
nakonec podílel na tvorbě komentářů k jednotlivým scénám filmu.
Nezanedbatelnou roli v motivaci hraje nesporně téţ vztah mezi aktéry projektu, a to nejen
mezi ţáky navzájem, učitelem a ţáky, ale také mezi ţáky a konzultantem. Nespornými
výhodami bylo u našeho projektu i to, ţe skupiny ţáků, podílející se na projektu, s daným
učitelem jiţ dříve realizovaly několik projektů v rámci předmětu Video digitální technologie,
a tak se navzájem dobře znali. Navíc daný učitel, který projekt vedl, byl třídním učitelem
poloviny ţáků. Souvislost mezi motivací a vztahem ţáků se nejzřetelněji ukázala ve vztahu
k mé osobě. Shodou okolností jsem totiţ jednu skupinu před dvěma lety učil po několik týdnů
v rámci mé pedagogické praxe, a vztah, který jsme mezi sebou tehdy měli, byl vynikající po
celou dobu této praxe a zůstal takový i do současnosti. Ţáci si dobře pamatovali můj přístup,
který jsem měl, a to nejen k předmětu ICT, ale také a především k nim samotným.
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A nyní se dostáváme k dalšímu, velmi zásadnímu faktoru, který můţe ovlivnit to, jaký postoj
nakonec ţáci k projektu zaujmou, a tím je chování pedagoga k ţákům. Zmíním se na tomto
místě pouze o chování svém, protoţe to jediné mohu ovlivnit.
Jednou z největších pravd o ţácích na jakékoli úrovni vzdělávání je, ţe si velmi dobře
pamatují, jak se k nim jejich pedagog chová, jak reaguje na jejich otázky, jak dokáţe řešit
konflikty, i to, jak se chová obecně ve všech situacích, které nastanou. Kdybych to měl
shrnout v jedné jediné větě, řekl bych to takto: ţáci poznají ve velmi krátké době, jaký je
učitel člověk a na to nikdy nezapomenou.
Motivaci ţáků moţná nezměníme, přesto svým chováním a přístupem můţeme dokázat
hodně.

135

10.5

Jak zapojit školu, která netouţí po zapojení

Před vstupem do neznámé školy, zaklepáním na dveře ředitelny, představením sebe a svého
projektu a se ţádostí o pomoc a spolupráci, musíme být připraveni na otázku ze strany školy:
„A co nám váš projektu přinese?“. A pokud tato otázka ze strany školy nezazní, měli bychom
s ní přijít sami.
Škola totiţ vůbec nemusí mít o náš projekt a jeho realizaci zájem a to z mnoha důvodů, které
nejsou v tuto chvíli zase tak důleţité. Mnohem důleţitější je, zamyslet se nad tím, jak
případný nezájem školy včas obrátit v zájem, nebo lépe řečeno, jak moţnému nezájmu
předejít.
Někomu by se mohlo zdát, ţe výše poloţená otázka, kterou lze téţ interpretovat ve významu
„co z toho budeme mít?“, patří spíše do oblasti trţní ekonomiky, neţ do oblasti školství.
Tento způsob uvaţování však není dnes jiţ ničím neobvyklým ani ve školství a měl by být
brán jako běţná součást tohoto prostředí.
Uvedený dotaz ze strany školy je přitom zcela pochopitelný. Pokud škola umoţní studentovi
pedagogické fakulty realizaci praktického výzkumu pro svou diplomovou práci ve formě
čtyřtýdenního projektu, logicky se můţe zajímat o výhody i pro sebe. A tak kaţdý autor či
autorka projektu, který jej posléze hodlá uskutečnit v prostředí školy, musí na tuto otázku
myslet jiţ v samém počátku tvorby projektu.
Zbývá podotknout, ţe škola, která souhlasí s realizací projektu, je tím pádem automaticky do
tohoto projektu zapojena (projekt probíhá v jejich prostorách, s jejími ţáky a učiteli), nicméně
takovýto druh zapojení, tj. bez konkrétního přínosu pro školu (obecně pro kteréhokoli
participujícího aktéra) můţe znamenat její uchýlení se pouze k nejnutnějším povinnostem,
které pro ni plynou. Termínem zapojení mám zde na mysli proaktivní zapojení, tj. takové, kdy
sama škola přichází s novými nápady a myšlenkami, které mohou projekt obohatit. S takovým
přístupem ovšem nemůţeme počítat vţdy.
Co si škola z mého projektu odnese, bylo to, na to jsem se snaţil myslet jiţ během návrhu
projektu. V zásadě lze říct, ţe libovolný projekt, zabývající se tvorbou video a fotodokumentu
o dané škole, nepřímo na tuto otázku odpovídá, a to hned několikrát.
Za prvé, vytvořené video a fotodokumenty jsou samy o sobě prezentací konkrétní školy. Ta si
je můţe umístit na své webové stránky a prezentovat školní činnosti i celkovou atmosféru
školy. Škola (ať její vedení či učitel, který projekt vede) můţe sama přijít se svými

136

poţadavky, co by chtěla, aby v dokumentech bylo, například pomocí hlasování o jednotlivých
scénách či fotografiích. Tím můţe ovlivnit obsah dokumentů a tím i jejich zaměření.
Za druhé, je tu vlastní projekt, který, po úspěšném ověření v praxi a potřebných úpravách, se
můţe natrvalo stát součástí školního vzdělávacího programu dané školy. Student tedy přichází
do školy se ţádostí o moţnost ověření projektu, zároveň však tento svůj projekt škole nabízí
pro její vlastní vyuţití v budoucnosti.
Konečně posledním benefitem, který můţe být škole při představení projektu nabídnut, je
know-how, které student ve svém projektu do školy přináší. Toto know-how, nebo chcete-li
odborné znalosti či dovednosti obsaţené v projektu, můţe předat jak vyučujícímu, který
projekt povede, tak i dalším učitelům a učitelkám na škole včetně vedení školy. Jakýkoliv
projekt zabývající se digitálními technologiemi, ale nejen jimi, vţdy nese řadu vedlejších
prvků – znalostí a nových přístupů studenta, které mohou vnést do konkrétní školy zcela nové
prvky a škole tak v mnoha směrech pomoci.
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10.6

Nakaţlivá všeubíjející pasivita aneb Díky za alespoň jednoho
aktivního ţáka

Setkávám se s pasivitou ţáků a studentů od počátku svého studia na Pedagogické fakultě UK
v Praze na všech úrovních studia, základní, střední i vysokoškolské a pokaţdé je to stejné.
Zájem, proaktivita, participace či kooperace na činnostech iniciovaných pedagogem se často
blíţí nule. Kdyţ například kantor či kantorka vytvoří online diskusi na některé téma
související se společnou výukou se ţáky či studenty, dočká se reakce od nich v lepším případě
za několik týdnů (po opakovaných výzvách), v horším případě vůbec.
Tato, dnes jiţ téměř standardní pasivita je navíc velmi nakaţlivá. I student, který by rád do
diskuse přispěl a taky tak zprvu učiní, po čase zjistí, ţe je jediným, kdo přispívá a ţe, ač
nerad, změnil diskusi v monolog, a proto svou aktivitu utlumí a tak časem sám přejde v jiţ
zmíněnou pasivitu. Nehledě na to, ţe svou proaktivitou (nejen reakcí na problém, ale
i s přicházením nových myšlenek do diskusí) se často stává posměchem ostatních pasivních
spoluţáků.
Pasivita studentů se poté negativně přenáší i na vyučujícího. Začne být znechucen jejich
nezájmem. Trvalo mu týdny, neţ připravil kompletní výukové prostředí s vhodnými
podmínkami pro sdílení informací mezi studenty a ti o to naprosto nejeví zájem. Potom je
vţdy rád za alespoň jednoho aktivního studenta, který reaguje na jeho podněty, je iniciativní
a snaţivý. Učitel či učitelka pak tajně doufají, ţe tento student či studentka strhne své
spoluţáky a ti se k němu či k ní přidají. Často se tak ovšem nestane.
Je vţdy lepší těmto a podobným situacím předcházet, neţ je řešit aţ tehdy, kdyţ nastanou.
Učitelé mohou se svými studenty například uzavřít dohodu o pravidlech participace
v diskusích během projektů či v konkrétních předmětech, které vedou. Nicméně ani tato
pravidla nebývají vţdy řešením.
Během svých pedagogických praxí i při mé účasti na projektu Jeden den na základní škole
jsem se s pasivitou setkal i já a snaţil se jí předcházet, a to dvěma způsoby. Přinášením
zajímavých témat, o kterých jsem se domníval, ţe ţáky zaujmou. Zejména jsem se však snaţil
jít všem svým ţákům a ţákyním příkladem, jak v osobním kontaktu, tak také v kontaktu
elektronickém. Přestoţe formulace „jít příkladem“ můţe znít jako klišé, občas tento přístup
funguje.
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11

Moţná realizace projektu napříč školami a státy

O šířce námětu s názvem Jeden den v ţivotě naší školy jiţ byla řeč. Moţnosti, jak tento námět
dále rozvést samozřejmě sahá dál, neţ jen za hranice jednotlivých tříd. Projekt můţe stejně
úspěšně probíhat na více školách stejného či různého typu.
Forma realizace projektu se zde v zásadě nabízí dvojí, kooperativní nebo kompetiční.
Podívejme se nyní na obě formy detailněji.

11.1

Účast více škol z České republiky

11.1.1

Kooperativní realizace projektu za účasti více škol

Projekt na téma Jeden den / týden / … / rok v ţivotě naší školy lze realizovat ve spolupráci
s jinou školou například z jedné části města či více školami v jednom městě. Ţáci těchto škol
pak vzájemně spolupracují a vytváří společné dokumenty o svých školách nebo společných
akcích. Takovýto projekt otevírá spoustu moţností spolupráce zapojených škol a to nejen
v rámci daného projektu, ale i mimo něj. Vše záleţí na zájmu škol a jejich společné
organizaci.
11.1.2

Soutěţ o nejlepší digitální dokument mezi školami

Ještě zajímavější neţ předchozí, kooperativní forma realizace projektu, můţe být pojetí
kompetiční, kdy více škol mezi sebou soutěţí o nejlepší film či fotodokument na téma
Jednoho dne … roku na své škole. Soutěţe se podobně jako v předchozím případě mohou
účastnit školy z jednoho města, okresu nebo celé republiky.
Od takovéhoto řešení je uţ jen krůček k řešení mezinárodnímu, se školami dvou i více států,
kontinentů nebo i celého světa. Projekt Jeden den v ţivotě naší školy tak vstupuje do další
dimenze s názvem eTwinning.
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11.2

Spolupráce českých a zahraničních škol na projektu (eTwinning)

Aktivita eTwinning („e“ jako elektronické, evropské a „twinning“ jako párování, síťování) je
zaměřena na podporu spolupráce ţáků i učitelů mateřských, základních a středních škol
v rámci Evropské unie. eTwinning lze charakterizovat jako projekt, ve kterém dvě nebo více
škol z různých zemí realizují vzdělávací aktivitu na dálku – prostřednictvím informačních
a komunikačních technologií. (39)
Spolupráce můţe probíhat na několika úrovních: mezi učiteli, skupinami učitelů, knihovníky,
řediteli, ţáky či celými třídami. eTwinning se můţe stát přirozenou, nedílnou součástí
školního ţivota ţáků, studentů i pedagogů. Je příleţitostí pro všechny mladé Evropany, kteří
se mohou během studia účastnit vzdělávacího projektu s partnery z dalších evropských zemí.
Taková zkušenost je velmi významná pro posilování evropského rozměru ve vzdělávání, pro
povědomí mladých lidí o různorodosti multilingvální a multikulturní společnosti a jejich
dovednosti vzdělávat, ţít a pracovat kdekoliv v Evropě. (39)
Realizace projektu na úrovni města či státu je jistě zajímavá, v rámci eTwinningu však
dostává zcela jiný rozměr. Zapojit do projektu školu z jiného státu poskytuje oběma
partnerům mnoho moţností a otevírá jim cestu pro další, budoucí spolupráci.
eTwinning aktivity jsou dnes jiţ běţným evropským standardem a byla by jistě škoda se do
některé z těchto aktivit nezapojit. Náš projekt nabízí moţnosti, jak to učinit.
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12

Slovo závěrem

Vyuţití digitálních technologií ve vzdělávání u nás i ve světě je značně široké. Digitální video
a digitální fotografie ve spolupráci s ICT pak mezi těmito technologiemi jasně převládají.
Příčinou je patrně dlouhodobě vysoká atraktivita obou technologií, která s rozvojem Webu 2.0
a Cloud computingu a společně s mobilními technologiemi ještě více narostla, a také jejich
velká variabilita uplatnění v různých oblastech vzdělávání a ţivota vůbec. Díky těmto
skutečnostem se čím dál častěji setkáváme s rozmanitým uplatněním digitálního videa
a fotografie na školách, v rámci specializovaných předmětů nebo napříč nimi.
Návrh projektu popisovaný v této práci je dalším příspěvkem do této početné skupiny.
Neklade si za cíl býti něčím mimořádným a zcela revolučním, pouze se prezentuje jako jiná
alternativa pro učitele a učitelky, kteří by rádi se svými ţáky realizovali projekt, zaměřený na
digitální video a fotografii, a hledají různé způsoby, jak takový projekt uskutečnit.
Nejen metodická příručka s návrhem prostředí pro ţáky, ale i tato diplomová práce můţe
učitelům pomoci při zvaţování svých záměrů. Není prací sama pro sebe, nezabývá se pouze
vybranými technologiemi a jejich vyuţitím v praxi, ale snaţí se odhalit některé souvislosti,
které se k realizaci projektu, zaměřeného na oblast digitálních technologií, vztahují, a nemusí
být na první pohled vidět. Vychází přitom z nasbíraných zkušeností z uskutečněného projektu
se ţáky a autorových vlastních zkušeností nashromáţděných během čtyř předchozích let
působení ve školství při práci s ţáky a studenty a téţ z jeho předchozích zkušeností v oboru
ICT.
V dnešním digitálním světě se stává čím dál sloţitější předvídat, jakou úlohu ta která digitální
technologie sehraje v příštích několika měsících či letech a jestli a jak dlouho se v té které
oblasti uplatní. Stále více se výuka, zaměřená na detailní znalosti kaţdé konkrétní technologie
(např. výuka všech typů digitálních kamer), jeví jako neefektivní. Mnohem efektivnější je
zaměřit se na obecný princip fungování skupiny technologií (např. způsob ukládání záznamu
digitálního videa). Tyto obecné principy jsou stálejší a předvídatelnější, neţ jednotlivé
technologie, které mohou být velmi rychle vystřídány technologiemi novými, a proto je
výhodnější se na tyto principy ve vzdělávání více zaměřit. Tento edukační přístup byl
uplatněn i pro vznik této práce. Spíše neţ na CO, tj. popis všech současných digitálních
technologií, jsme se zaměřili na to JAK, tj. na způsob, jak vybrané technologie smysluplně
vyuţít.
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Digital Video
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Course Management System (Systém pro řízení výuky)
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Digital Versatile Disc nebo Digital Video Disc
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Information and Communication Technologies
(Informační a komunikační technologie)
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International Standard Classification of Education
(Mezinárodní standardní klasifikace vzdělávání)

LMS
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primární vzdělávání
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niţší sekundární vzdělávání
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vyšší sekundární vzdělávání (40)

Learning Management System (Systém pro řízení výuky)

MŠMT ČR Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy České republiky
PedF UK

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy Praha

RAF

Royal Air Force – Královské letectvo (vojenské letectvo britský ozbrojených sil)

RVP ZV

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání

SW

Software (programové vybavení)

ŠVP

Školní vzdělávací program

URL
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WWW

World Wide Web
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