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Abstrakt
Tato bakalářská práce zkoumá jak často, jakými způsoby a proč využívají studenti Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy LMS Moodle a SNS Facebook ke
studiu. Popisuje také jejich zkušenosti s těmito technologiemi.
Pro výzkum této oblasti jsem zvolil kombinaci kvalitativních metod, zejména
metodu polostrukturovaných rozhovorů.
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Abstract
This bachelor thesis investigates how often, which ways and why student of
Charles University Faculty of Humanities uses LMS Moodle a SNS Facebook for study. It
also describes their experiences with these technologies.
For research in this area I chose combination of qualitative methods, particularly the method of semi-structured interviews.
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“Sdílení je tajemné koření lidského bytí.” (Fridrich, 2011)

1. Úvod
Když jsem 16. června roku 2011 sledoval na svém Facebooku a Twitteru aktuální informace ze stávky v dopravě, došlo mi, jak moc se proměnil přístup k informacím.
Nejen, že jsou přístupné prakticky každému a zdarma, ale také v podstatě okamžitě.
Lidská potřeba sdílet informace je nezpochybnitelná.
Tuto proměnu má na svědomí zejména rychlý rozvoj informačních a komunikačních technologií (ICT) v posledních desetiletích. A zdá se, že v posledních letech ještě zrychlil. Vlivem tohoto rozvoje došlo k proměně mnoha oborů lidské činnosti a také
mnoha institucí, jakou je například vzdělání. Slohové práce a referáty se píší téměř výhradně na počítači, pedagogy je možné kontaktovat prostřednictvím e-mailu a výuka
může probíhat virtuálně. K zavádění různých technologií do výuky sice docházelo již v
minulosti, příkladem může být rozhlas či televize, avšak až nynější rozvoj e-learningu a
internetových sociálních sítích je skutečně revoluční.
Cílem mé bakalářské práce je zmapovat jak často, jakým způsobem a proč využívají studenti bakalářského studia Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy ke
studiu oficiální fakultní systém Moodle1 a internetovou sociální síť Facebook2.
Práce je rozdělena do dvou částí - teoretické a praktické. V první části představím teoretické koncepty současné společnosti, nastíním, jak se vyvíjel internet a world
wide web a rozeberu problematiku e-learningu. Dále se budu zabývat sociálními sítěmi.
Nejprve představím sociální sítě jako strukturu mezilidských vztahů a následně jako
internetové aplikace, které jsou právě na těchto vztazích založeny. Také se zmíním o
sociálním kapitálu. V praktické části popíši metodologii, na níž je můj výzkum založen, a
nakonec přistoupím k samotnému výzkumu.

1

Přístupný na webové adrese http://moodle.fhs.cuni.cz/

2

http://www.facebook.com/
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2. Moderní technologie v teoretických konceptech současné společnosti
V souvislosti s tématem mé práce jsou důležité tři soudobé koncepty společnosti, a to informační společnost, společnost vědění a zejména společnost sítí. Oproti
dřívějším konceptům se liší především v tom, že jejich bohatství nevychází z fyzického
kapitálu, lidské práce a průmyslu, ale z kapitálu lidského.3 (Zounek, 2009)

2.1.

Informační společnost

Pojem informační společnost se objevil již v šedesátých letech 20. století, nejvíce se pak rozšířil v letech osmdesátých. Japonští vědci vyzdvihovali především sociální
rozměr změn, které probíhají v informační společnosti, naopak evropští autoři se svým
pojetím více blížili konceptu společnosti vědění. (Zounek, 2009) Obecně přijímaná definice informační společnosti neexistuje, Frank Webster (2006) se však ve své knize pokusil o rozlišení pěti obecných typů definic podle toho, jaké oblasti života společnosti
informační a komunikační technologie ovlivňují. (Webster, 2006) Jsou to definice akcentující, že:

1. technologie díky svému obecnému rozšíření transformují společnost.
2. Informační a komunikační technologie mají vliv na ekonomiku a její efektivitu.
3. Díky počítačovým sítím se mění vnímání času a prostoru.
4. ICT mají vliv na povahu současné kultury.
5. Dochází k přesunu zaměstnanců do sektoru služeb a vznikají rovněž nové profese,
například v oblasti moderních technologií. (Webster, 2006)

Tímto přehledem Webster ukazuje nejen, které oblasti jsou ovlivňovány informačními a komunikačními technologiemi, ale také, že v těchto oblastech je možné najít
klíč k pochopení změn, jež vedly k přechodu k informační společnosti. (Webster, 2006)
Kromě těchto pěti typů definic je součástí konceptu informační společnosti i změna
3

Ten je zde chápán jako „...zásoba znalostí a dovedností ztělesněných v pracovní síle, jež jsou
výsledkem vzdělání a praxe a pracovní sílu zhodnocují.” (Strategie, 2003, s. 3)
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pojetí škol a vzdělání. „Nejde přitom jen o připojení škol k internetu, ale zejména o
změnu paradigmatu školního vzdělání, v němž bude kladen důraz na „učení se””. (Zounek, 2009, s. 18-19)

2.2.

Společnost vědění

Rozdíl mezi informační společností a společností vědění názorně ilustruje Peterka (2000), když „informace” přirovnává k surovině a „znalosti” (či vědění) k hotovému produktu, přičemž objem informací bude do budoucna neustále stoupat a jejich
hodnota se bude naopak snižovat. Skutečně cenná tak bude schopnost informace
správně vyhodnotit, transformovat je ve znalosti a následně tyto znalosti aplikovat.
(Peterka, 2000) S univerzální dostupností informací jsou kladeny nové nároky na vzdělání a učení se, které probíhá po celý život. (Zounek, 2009)

2.3.

Společnost sítí

Třetím konceptem moderní společnosti, který se týká moderních technologií, je
společnost sítí. Významným teoretikem v této oblasti je Manuel Castells, který tvrdí, že
sítě tvoří novou sociální morfologii našich společností. Společnost sítí přitom charakterizuje jako „...společnost, jejíž sociální struktura je tvořena sítěmi, které pracují s mikroelektronickými informačními a komunikačními technologiemi.” (Castells, 2004a, s. 3)
Pouze díky těmto technologiím „...bylo možné vypořádat se se základním nedostatkem
sítí (staré formy organizace společnosti): s jejich neschopností koordinace při překročení
určité velikosti, komplexnosti a rychlosti. Pouze na základě technologického paradigmatu založeného na elektronice se mohou sítě přetvořit v reálném čase, na globální i
lokální úrovni a mohou proniknout do všech oblastí sociálního života.” (Castells, 2004b,
s. 221) To je podle Catellse důvod, proč žijeme ve společnosti sítí a nikoli v informační
společnosti nebo společnosti vědění. Informační společností přitom není myšlena společnost, ve které jsou informace hlavním zdrojem moci a bohatství (to by pravděpodobně platilo pro jakoukoli společnost v historii), ale společnost, v níž je technologické
paradigma dominantní pro organizaci společnosti. Castellsovi se však zdá, že charakterizovat společnost jen podle technologického aspektu je redukcionismus a implicitní
9

determinismus. (Castells, 2004b) Správnější je podle něj pojmenovat ji podle její specifické sociální struktury. Ta je tvořena sítěmi, které pracují na bázi mikroelektronických
informačních a komunikačních technologií, jak bylo zmíněno v citaci na začátku tohoto
odstavce. Díky těmto novým technologiím se tak mohou naplno projevit tři rysy sítí:
flexibilita, rozšiřitelnost a schopnost “přežít” a sítě se tak stávají nejúčinnější formou
organizace. (Castells, 2004a)
Podle dalšího významného teoretika Jana Van Dijka (2006) se elektronické sítě
stávají nervovým systémem společnosti, a tak můžeme očekávat, že tyto sítě ovlivní
život lidí více, než tomu bylo pří výstavbě jiných sítí v minulosti, např. dopravní infrastruktury. V tomto smyslu je vhodné užití termínu „informační dálnice”. Společnost
sítí definuje Van Dijk jako „... sociální uskupení se strukturou sociálních a mediálních
sítí, které umožňují organizaci na všech úrovních (jednotlivce, skupiny/organizace a
společnosti). Tyto sítě stále více spojují všechny jednotky nebo části tohoto uskupení
(jednotlivce, skupiny a organizace).” (Van Dijk, 2006, s. 20) Zatímco v západní společnosti je jednotlivec propojen se sítěmi a stává se sám jednotkou společnosti sítí, ve východní společnosti sítě stále ještě propojují spíše skupiny (rodiny, komunity, pracovní
týmy). (Van Dijk, 2006)

2.4.

Shrnutí

Tyto tři teoretické koncepty - informační společnost, společnost vědění a společnost sítí - reflektují změny, jež se začaly dít v důsledku rozvoje moderních technologií (zejména v počátcích počítačů), který v 90. letech akceleroval s příchodem internetu. Pokud bychom chtěli tyto tři koncepty v krátkosti shrnout, poslouží nám následující
definice: „Informační společnost (...) klade důraz na dostupnost informací a práci s nimi, zatímco společnost vědění akcentuje význam vědění a rozvoj lidských zdrojů. Společnost sítí tak vnímá jako klíčový význam počítačových sítí, které se stávají páteří společnosti, kolem níž se odehrává její veškeré dění” (Zounek, 2009, s. 23) Poslední zmíněný koncept přitom nestojí proti předchozím dvěma, spíše je rozvíjí. Všechny tyto koncepty se v různých obměnách zmiňují o změnách v současném světě, ať už jsou to
změny v sociální struktuře společnosti, ekonomice, práci nebo životním stylu. Stejně
tak se v nich objevují názory na vzdělání a na jeho pojetí. Díky tomu, že v současné do10

bě jsou počítače s připojením k internetu a mobilní technologie v podstatě normou,
mají tyto technologie velký vliv na to, jak lidé vzájemně interagují a tráví volný čas a
samozřejmě také na vzdělání. Na to reaguje tzv. e-learning, který se snaží akcentovat
nové způsoby lidské interakce a „...usiluje o účelné propojení moderních technologií s
potřebami a cíli současného vzdělání.” (Zounek, 2009: 23)
Dříve než si rozebereme samotný e-learning, podíváme se na předpoklady, bez
nichž by tento koncept jen stěží vznikl. Mezi ně patří samozřejmě i internet.

3. Historie internetu
Internet je celosvětový systém vzájemně propojených počítačových sítí (někdy
se mu také říká „síť sítí”), který ke komunikaci mezi jednotlivými počítači využívá rodinu protokolů TCP/IP. (Internet, 2011) Jelikož tato práce zkoumá využití některých informačních a komunikačních technologií, které mohou fungovat jen díky internetu,
zmíním se krátce o jeho historii.
Na počátku vývoje internetu stála agentura amerického ministerstva obrany
tzv. ARPA (Advanced Research Projects Agency - Agentura pro výzkum pokročilých projektů), která v září roku 1969 založila počítačovou síť známou jako ARPANET. Hlavním
úkolem agentury ARPA bylo, v reakci na vypuštění prvního Sputniku v roce 1957, zmobilizovat výzkum (zejména na univerzitách) a vybudovat tak technologickou vojenskou
převahu nad Sovětským svazem. ARPANET byl pouze druhořadým programem, který
měl na starost odbor s názvem Information Processing Techniques Office (Úřad pro
způsoby zpracování informací zkráceně IPTO), jehož cílem bylo podnítit výzkum interaktivních počítačů. Úkolem ARPANETu bylo “rozdělení výpočetního času on-line mezi
různá počítačová centra a výzkumné skupiny pracující pro agenturu.” (Castells, 2001, s.
10)
Vytvoření interaktivní počítačové sítě umožnila revoluční telekomunikační přenosová technologie - výměna paketů, kterou vyvinuli nezávisle na sobě Paul Baran a
Donald Davies. Prvními uzly této sítě byly Kalifornská univerzita v Los Angeles, Stanfordský výzkumný institut, Kalifornská univerzita v Santa Barbaře a Utažská univerzita.
V roce 1971 už existovalo patnáct uzlů, většina z nich ve výzkumných centrech univer-
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zit. První úspěšné předvedení ARPANETu se odehrálo na mezinárodní konferenci ve
Washingtonu, D.C. (Castells, 2001)
Aby spolu počítače mohly komunikovat, potřebovaly standardizovaný komunikační protokol. Jeho část, známá pod zkratkou TCP (transmission control protocol) byla
navržena už v roce 1973 a o pět let později byla přidána druhá část protokolu - IP (inter-network protocol). Tak vznikl TCP/IP protokol, na kterém internet pracuje dodnes.
V roce 1990 byl technologicky zastaralý ARPANET vyřazen z provozu. (Castells, 2001)
Počátkem devadesátých let mnoho poskytovatelů připojení k internetu zakládalo své vlastní komerční sítě, což vedlo k prudké expanzi internetu v globální systém (síť)
počítačových sítí. Tento rychlý rozvoj umožnil původní decentralizovaný a vícevrstvý
design ARPANETu a otevřený komunikační protokol. Tento design umožnil přidávat
další a další uzly a upravovat síť, aby vyhovovala potřebám komunikace. (Castells,
2001)
Podobu internetu, jak ho známe dnes, neurčoval pouze ARPANET, ale také tzv.
Bulletin board systems (BBS), v jehož rámci byla vytvořena síť FIDONET, která používala
klasické telefonní linky, a ještě dnes je v malé míře aktivní. (Fidonet, 2010) V roce 1981
vznikla síť BITNET vytvořená IBM. (Castells, 2001)

3.1.

Vývoj World Wide Webu

Skutečně zlomovým momentem pro celosvětové rozšíření internetu byl vývoj
world wide webu (zkráceně www nebo web), který bývá v běžné řeči s internetem často zaměňován. World wide web je aplikace pro sdílení informací nebo také „...systém
vzájemně propojených hypertextových dokumentů přístupných prostřednictvím internetu” (World wide web, 2011, nestránkováno), který vyvinul roku 1990 anglický programátor Tim-Berners Lee, pracující v CERNu. Definoval a implementoval software, známý
pod zkratkami HTTP, HTML a URI (dnes URL), který umožňuje získat a poskytovat informace z kteréhokoli počítače připojeného k internetu. V roce 1991 vytvořili BernersLee a Robert Cailliau program pro prohlížení a editaci webu. To bylo inspirací pro mnoho počítačových nadšenců, kteří začali vytvářet své vlastní prohlížeče. (Castells, 2001)
V říjnu roku 1994 byl zveřejněn první komerční prohlížeč s názvem Netscape
navigator. Po jeho úspěchu uvedl Microsoft svůj vlastní - Internet Explorer. Ve stejném
12

roce představila společnost Sun Microsystems programovací jazyk Java, který dovoloval počítačům bezpečně spouštět programy stažené z internetu. (Castells, 2001)

3.2.

Web 2.0

Obvykle bývají rozlišovány dvě vývojové fáze webu (web 1.0 a 2.0), někdy se
mluví dokonce o třetí fázi (web 3.0). Vývojové stádium předcházející webu 2.0 charakterizuje například Fuchs (2008), podle nějž byla první fáze webu, tedy web 1.0 (někdy
se také označuje jako kognitivní fáze) typická tím, že informace na webu byly strukturovány pomocí hypertextu, její nevýhodou bylo jednostranné šíření informací, uživatelé neměli možnost obsah (spolu)vytvářet či komentovat. Pojem web 2.0 bývá spojován
s Timem O’Reillym, který tak pojmenoval konferenci pořádanou spolu se zástupci Media live international v roce 2004. Chtěl tímto pojmem vystihnout “obrození” webu po
tzv. internetové bublině4, která „splaskla” v roce 2001, což vedlo ke krachu mnoha internetových společností. (Dot com bubble, 2006) Můžeme citovat jeho druhý pokus o
stručnou definici webu 2.0: „Web 2.0 je revoluce podnikání v počítačovém průmyslu
způsobená přesunem k chápání webu jako platformy a pokus porozumět pravidlům vedoucím k úspěchu na této nové platformě. Klíčovým mezi těmito pravidly je toto: tvořte
aplikace, které budou díky síťovému efektu s přibývajícím počtem uživatelů stále lepší.
(Což jsem jinde nazval „zapřažením kolektivní inteligence“.)” (O’Reilly, 2006: nestránkováno) Web 2.0 vymezuje také Fuchs, který mu jako typickou vlastnost přisuzuje komunikaci (pomocí e-mailu nebo programů pro komunikaci v reálném čase), přičemž
samozřejmě neztratil vlastnosti své předchozí fáze. O’Reilly (2005) také zmiňuje několik
charakteristik, které by měly mít aplikace typu web 2.0. Za prvé je velmi důležitá koncentrace dat, která je někdy dokonce důležitější než kvalita, protože dokáže přilákat
velké množství uživatelů, což vytváří skutečnou hodnotu. Jako další charakteristiku
udává změnu komunikačního modelu. Teoretik Vin Crosbie ve své eseji What is new
media rozlišuje tři druhy médií, podle jejich povahy: interpersonální média (one-toone), masová média (one-to-many) a nová média (many-to-many). Poslední zmíněná

4

či internetové horečce Anglicky dot-com bubble, což se se dalo doslova přeložit jako “tečka com bublina”, jenž
má odkazovat na boom společností podnikajících na internetu (převážně s příponou .com) hruba v letech 1995
až 2000 viz (Dot com bubble, 2006)

13

kategorie přitom umožňuje vybírat si a personalizovat, navíc je technologicky podmíněná. (Crosbie, 2006)
Někdy se dokonce mluví i o webu 3.0, pro nějž je podle Fuchse typická spolupráce, a bývá někdy označován jako sémantický web. Co se týče aplikací, není mezi
webem 2.0 a 3.0 ostrá hranice. Přechod na web 2.0 (či 3.0) se nevztahuje k technickému vylepšení webu, spíše odkazuje na to, jak mění způsoby, kterými vývojáři software
a koncoví uživatelé web využívají. (Fuchs, 2008; Zounek, 2009) K jakým změnám došlo,
můžeme vidět na obr. č. 1.

Obrázek č. 1 ukazuje rozdíly mezi webem 1.0 a 2.0
zdroj: http://www.lupa.cz/clanky/web-2-0-bublina-nebo-novy-smer-webu/

3.2.1. Web 2.0 a vzdělání
Technologie založené na webu 2.0 poskytují učitelům nové způsoby, jak smysluplně zapojit studenty. Studenti, kteří vyrostli na technologiích nových médií, jsou
méně trpěliví při vyplňování pracovních listů a poslechu přednášek, protože už jsou
zvyklí participovat na globální úrovni. Nedostatek participace v tradičních třídách pramení z faktu, že dostávají lepší odezvu online. V tradiční třídě dostávají studenti úkoly,
14

a když je dokončí, jsou hotovi. Web 2.0 ukazuje studentům, že vzdělání je neustále se
vyvíjející entita. Ať už se účastní diskusí ve třídě anebo na fórech, tyto technologie dostupné studentům ve třídách na webu 2.0 zvyšují jejich participaci. (Collins, 2009)
Web má potenciál radikálně změnit to, jak chápeme vyučování a učení a nabízí
nám důležitou otázku k zamyšlení: Jak je potřeba změnit kurikulum (školní osnovy),
když mají studenti schopnost „naslouchat” daleko za zdmi třídy? (Collins, 2009)

4. E-learning
Informační a komunikační technologie začaly zejména v posledních dvou desetiletích pronikat do všech odvětví lidské činnosti, vzdělávací instituce nevyjímaje. V
současné době by se bez nich neobešla ani komunikace mezi všemi účastníky vzdělávacího procesu ani administrativa škol. Největší pozornost je však upírána na jejich využití
ve vyučování a učení. A právě propojení nejmodernějších informačních a komunikačních technologií se vzdělávacím procesem nabízí tzv. e-learning. Technologické prostředky ve vzdělávání však nejsou novinkou posledních let, už dříve se ve vzdělávání
uplatnil například rozhlas, televize nebo film.
Definicí e-learningu je mnoho, přičemž každá klade důraz na něco jiného. Některé vyzdvihují moderní technologie, jiné dostupnost obsahu, další komunikaci či místo učení a některé zdůrazňují učení, jeho cíle, formy obsah či podmínky. (Zounek, 2009)
V našem prostředí se e-learningem podrobně zabývá Jiří Zounek (2009), který přichází s
vlastním vymezením. Pojem e-learning podle něj zahrnuje nejen reálný vzdělávací proces, který využívá (ve shodě s etickými principy) informační a komunikační technologie,
přičemž nad samotné moderní technologie Zounek staví vzdělávací cíle a potřeby, ale
také teorii a výzkum, „…které zahrnují širokou škálu teoretických a empirických metod
s cílem poznat reálný stav e-learningu, přičemž na výzkumu se musí podílet rovněž samotní aktéři e-learningu.” (Zounek, 2009, s. 38) E-learningu tedy nejde jen o to, implementovat do vyučování a učení prostředky informačních a komunikačních technologií, tyto technologie musí totiž zároveň podporovat a umožňovat to nejdůležitější totiž učení. (Zounek, 2009)
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4.1.

Blended Learning

Blended learning čili smíšené nebo propojené vzdělání je termín označující
kombinaci tradiční prezenční výuky a e-learningu. Při blended learningu jsou moderní
technologie využity při podpoře tradiční výuky nebo může docházet ke střídavému
učení studentů ve třídě a prostřednictvím počítače. Zounek jej vymezuje jako „… integraci elektronických zdrojů a nástrojů do vyučování a učení s cílem plně využít potenciál ICT v synergii s osvědčenými metodami a prostředky používanými v tradiční výuce.”
(Zounek, 2009, s. 39) Právě kvůli velmi širokým možnostem kombinování e-learningu a
tradičního vyučování je v blended learningu spatřován velký potenciál. Uveďme alespoň některé základní varianty: Kombinace tištěných a elektronických materiálů, offline a online učení, materiály nebo zdroje, individuální a skupinové učení, strukturované
a nestrukturované učení, učební materiál vytvořený pro specifický cíl a obecný učební
materiál a mnohé další. (Zounek, 2009) Jak upozorňuje Graham (2006), jako blended
learning můžeme chápat i kombinování online kurzů a prezenčních kurzů v rámci celého studijního programu.
Na tomto místě je vhodné uvést konkrétní případ z Fakulty humanitních studií.
Kurz s názvem “Úvod do společenskovědních metod” se odehrává formou prezenčních
přednášek, je však doplněn tzv. e-kurzem (E_Úvod do společenskovědních metod), jenž
je dostupný na Moodlu5. E-kurz obsahuje kromě prezentací (od různých pedagogů) používaných i na přednáškách také kontrolní otázky a povinnou literaturu k prezentacím
či cvičení a testy spolu s jejich řešením. Studenti si tam mohou při případné absenci na
prezenčních přednáškách doplnit vědomosti z prezentací, případně si své znalosti ověřit v testu. Jedná se tak podle mého názoru o velmi povedený příklad blended learningu, jehož výhody jsem ocenil mimo jiné i při přípravě na tuto bakalářskou práci.
Dalšími příklady blended learningu může být například propojení s externím
odborníkem prostřednictvím audio či video konference, využití digitálních technologií
pro zprostředkování pokusů či experimentů (např. v chemii, v lékařství), které by byly
jinak velmi nákladné nebo dokonce nerealizovatelné či zpřístupnění digitalizovaných,
běžně nedostupných dokumentů. S rozšiřováním flexibility jsou však také kladeny větší
požadavky na vyučující a je hlavně na nich, které technologie a nástroje se rozhodnou

5

http://moodle.fhs.cuni.cz/course/view.php?id=614
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pro výuku využívat. Rovněž je nezbytné, aby vzdělávací instituce vytvořily potřebný
rámec pro takové způsoby vyučování. (Zounek, 2009)

4.2.

Virtuální výuková prostředí

Zkráceně (VLE) jsou příkladem tzv. komplexních technologií, „...které jsou využívány k online učení, jež se odehrává mimo tradiční školní třídu”. (Zounek, 2009, s.
122) Příkladem takového virtuálního výukového prostředí mohou být systémy určené k
řízení studia či učení, anglicky learning management system (zkráceně LMS) - k nimž se
řadí mimo jiné i Moodle. Tato virtuální výuková prostředí umožňují administraci studia,
vytváření a správu kurzů, tvorbu obsahu pomocí textových editorů nebo nahrávání textových, audio či video souborů. Často nabízejí komunikační nástroje jako jsou diskusní
fóra a wiki. (Zounek, 2009)

4.3.

Moodle

„Moodle je open source software určený pro podporu prezenční i distanční výuky prostřednictvím online kurzů dostupných na Internetu.” (About, 2007) Je vyvíjen
jako nástroj, který má umožnit realizovat konstruktivisticky orientovanou výuku6.
První verzi Moodlu vydal 20. srpna 2002 Martin Dougiamas, který koordinuje
jeho vývoj dodnes. Jeho oblíbenost začala prudce narůstat v polovině roku 2005 a počet jeho uživatelů se stále zvyšuje. Podle statistiky na oficiálních stránkách (Moodle
statistics, 2007) existuje zhruba 54 a půl tisíce registrovaných instalací Moodlu v 213
zemích světa. Uživatelskou základnu tvoří asi 41,6 miliónu uživatelů, z nichž asi 1,1 milionu představují učitelé. V České republice je momentálně registrováno 476 instalací.7
Slovo Moodle je z etymologického hlediska akronymem pro Modular ObjectOriented Dynamic Learning Environment (Modulární objektově orientované dynamické
prostředí pro výuku). (Moodle, 2011)
LMS Moodle, jeden z prostředků e-learningu (jeho definice viz. níže), obsahuje
mnoho technologií využívajících síťové prostředí (např. wiki, blog či diskusní fóra),

6

O konstruktivismu více v kapitole Změna vzdělávacích paradigmat
http://moodle.cz/

7
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„…což umožňuje flexibilitu a pestrost výuky i učebních aktivit studentů“ (Zounek, 2009,
s. 123)

4.4.

Změna vzdělávacích paradigmat

Dvě nejvlivnější vzdělávací paradigmata, nazvěme je tradiční a současné, vychází ze dvou velkých teorií učení druhé poloviny 20. století - behaviorismu (a jeho pozdější formy neobehaviorismu) a konstruktivismu. Jiří Zounek (2009) ukazuje, jaký je vztah
těchto dvou vzdělávacích paradigmat k technologiím a zejména k e-learningu.
Pro tradiční paradigma je charakteristické především plánování a systematizace
výuky s cílem podpořit učení studentů. Zahrnuje již zmíněný behaviorismus (později
neobehaviorismus), který ovlivnil zpočátku zejména B. F. Skinner. (Zounek, 2009) S tradičním paradigmatem souvisí tzv. programované učení, které akcentuje roli zpětné
vazby či řízení procesu učení, vychází ze základního vzorce S-R (stimul-reakce), jenž má
zde podobu U-Z (učení-zpevnění). (Vyučovací metody, 2011) Z konceptu programovaného učení vychází tzv. vyučovací stroje, které měly podpořit učení a dokázaly vykonávat učební aktivity jako například opakování, kontrolu či zkoušení (Zounek, 2009)
Současné paradigma, založené na konstruktivismu, se vyvíjelo částečně jako
reakce na paradigma tradiční. Na rozdíl od něj si uvědomuje, že každý student má k
učení jiné předpoklady a také věnuje pozornost kontaktům studenta či jeho interakci s
prostředím. Důležité je rozvíjení toho, co už se student naučil a znalost učebních cílů.
(Zounek, 2009)
Lze porovnat charakteristiky tradičního a současného paradigmatu na několika
prvcích.
1. Role učitele - v tradičním paradigmatu je nejvyšší autoritou a řídí učební proces,
v soudobém paradigmatu je spíše pomocníkem a průvodcem, plánuje a organizuje výuku.
2. Výukový styl - v tradičním paradigmatu jde o předávání poznatků, studenti plní
určité instrukce, jejich práce je kontrolována a obdrží zpětnou vazbu. V soudobém se klade důraz na interaktivitu, dialog a dovednosti jednotlivých žáků.
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3. Role studenta - v tradičním paradigmatu je převážně pasivní a jeho role se liší
od role učitele. Student je řízen vnějším prostředím. V soudobém se aktivně
podílí na “vytváření” znalostí a je odpovědný za svoje učení.
4. Učení - v tradičním paradigmatu je chápáno jako změna chování vnějšími podněty, podstatou znalosti je zapamatování informace. Probíhá bez kontextu. V
soudobém se dá rozdělit na učení nových informací a učení novým způsobům,
jak se učit. Probíhá v kontextu a za kooperace studentů. Jeho výsledkem je porozumění a výkon. (Zounek, 2009)

4.5.

Budoucnost LMS a možné paradigma budoucnosti

Autor článku „Future of learning: LMS or SNS?” George Siemens rozlišuje dva
hlavní proudy na současném webu. Jeden z nich představuje Google, který je založen
organizaci dat a informací. Naproti tomu zástupce druhého proudu – Facebook dosáhl
úspěchu díky něčemu jinému. Stal se úspěšným díky zpřístupnění sociálních vazeb ve
virtuálním světě world wide webu. „Google se podívá na web a vidí informace, které by
mohl uspořádat. Facebook se podívá na ten samý web a vidí lidi, kteří potřebují propojit.” (Siemens, 2009, nestránkováno)
Podle Siemense začalo vymezování těchto dvou proudů zhruba v roce 2000, kdy
se také začala částečně naplňovat vize o tzv. read/write webu, se kterou přišel tvůrce
prvního prohlížeče, Tim-Berners Lee. (Lawson, 2005) Siemens tvrdí, že Google propásl
dobu, kdy začal vznikat nový proud zaměřený na vztahy mezi lidmi. Lze sice namítnout,
že Google má vlastní sociální síť Orkut, ta se však v konkurenci s Facebookem neprosadila.8 V současné době se tak Google snaží prosazovat nové služby jako například Friend Connect9, Latitude10 či Social Search11. (Siemens, 2009)
Cílem této práce však není popisovat jednotlivé aplikace společnosti Google. To
je téma, které by vydalo na samostatnou bakalářskou ne-li diplomovou práci. Důvodem, proč jsem zmiňoval Google bylo, že LMS typu Moodle kráčejí stejnou cestou, kte-

8

Přestože má v současné době kolem 100 milionů uživatelů (Facebook asi 650), je populární
prakticky jen v Brazílii a Indii (Orkut, 2011; Dočekal, 2010)
9
Dostupné z http://www.google.com/friendconnect/
10
Dostupné z https://www.google.com/latitude/b/0
11
Dostupné z http://www.google.com/support/websearch/bin/answer.py?answer=165228
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rou právě zmíněná společnost nastoupila už v roce 2000, tedy cestu, která se točí kolem obsahu. Podle Siemense je, jak se za pár let ukáže, tento model úplně špatný. Myslí si, že je třeba přejít na systémy, které jsou založeny na sociálních sítích, podobně jako
Facebook. Jako velmi dobrou alternativu uvádí systém ELLG12, jenž má vlastnosti internetových sociálních síti a lze ho volně upravovat pro potřeby vzdělávacích institucí, ale
nejen jich. Nabízí způsob, jak učinit e-learning osobnější a flexibilnější. (O’Hear, 2006)
Siemens jmenuje další tři nedostatky, kterými trpí LMS kromě toho, že jsou příliš zaměřené na obsah. 1. Je obtížné vyznat se v tak velkém množství informací, jaké
máme v dnešní době k dispozici. Informace se navíc mění rychlým tempem a tak původní model kurzů (e-kurzů) tomuto tempu nestačí. 2. Komplexní nemusí znamenat
komplikovaný, jak tomu bývá u dnešních systémů pro řízení výuky (LMS). 3. Aby bylo
možné zvládnout množství obsahu a komplexnost, je třeba změnit samotné základy
současných přístupů ke vzdělání a učení. (Siemens, 2009)
Tyto navrhované změny, které by přispěly k úpravě vzdělání a učení na míru potřebám dnešní digitální společnosti, lze shrnout pod pojmem “konektivismus” (connectivism), jehož teoretikem je právě Siemens. Základem konektivismu je myšlenka, že
díky moderním technologiím může být vědění “uloženo” nejen v mysli člověka, ale také
mimo ni, což má samozřejmě vliv na učení. Konektivismus však není teorie v pravém
slova smyslu, jako spíše snaha o vyvolání diskuse o nových přístupech ke vzdělání.
(Zounek, 2009)

4.6.

Vize vzdělání pro 21. století

Začátkem června roku 2009 se v Římě konalo mezinárodní sympozium nazvané
ICT in Education Networks. Účastnily se ho čtyři významné instituce na poli vzdělávání
a celkem 130 pracovníků ministerstev, vědců a vedoucích pracovníků škol ze třiceti
zemí světa. Z několika desítek přednášek expertů na vzdělání jasně vyplynulo, že budoucnost vzdělání (minimálně vyspělých států) si nelze představit bez informačních a
komunikačních technologií a že jejich využívání bude hrát stále větší roli. Tato konfe-

12

Dostupné z http://elgg.org/, seznam funkcí například zde
http://www.elgg.cz/art/4/elgg_funkce_faq.htm
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rence nastínila několik změn, se kterými je do budoucna potřeba počítat, případně se
již dějí. (Neumajer, 2009)
Za prvé dochází ke změně v oblasti boje proti tzv. digitální propasti. Dříve se
jednalo zejména o demokratický přístup k technologiím, do budoucna to bude především schopnost je využívat. Za druhé dojde ke změně vzdělávacího prostředí, tedy tradičních škol a tříd, a to jednak v důsledku požadavku na individualizaci, jež by zohlednila potřeby jednotlivých studentů, ale také díky jejich zájmu sdílet své zkušenosti prostřednictvím internetových sociálních sítí, v současné době především Facebooku.
S rozšířením přístupu k informacím přišli učitelé o část své autority. (Neumajer, 2009)
K naplňování těchto vizí je jednak třeba vyřešit problémy spojené s integrací ICT
do škol, ale ještě důležitější než technologie samotné je schopnost učitelů s nimi pracovat a vytvářet digitální vzdělávací obsah. Tyto dovednosti by se měly vytvářet zejména na úrovni pedagogických fakult. (Neumajer, 2009)
Mezi nástroje e-learningu lze zařadit i internetové sociální sítě - fenomén poslední doby, jehož možnosti využití ve vzdělávání, jak bylo zmíněno, jsou nezanedbatelné. Nikoli o virtuálních, nýbrž o reálných (sociálních) sítích hovoří další kapitola.

5. Sociální sítě
5.1.

Historie sítí

„Samotné sítě nejsou typické pouze pro společnost 21. století nebo pro lidskou
společnost obecně, ale tvoří fundamentální vzorec pro život a všechny jeho formy.”
(Castells, 2004a, s. 4) Jak říká Barabási, pokud se budeme správně dívat, můžeme najít
sítě doslova všude. (Barabási, 2005) Co se týče sociálních sítí, ty jsou staré přinejmenším jako lidská řeč. (Van Dijk, 2006) Jan van Dijk vyvozuje z knihy The Human Web, kterou napsali J.R. a W.H. McNeillovi, několik závěrů. Prvním z nich je, že všechny lidské
sítě jsou kombinací kooperace a kompetice. Vznik řeči totiž umožnil kooperaci a dělbu
práce, čímž se společnosti stávaly bohatší a mocnější. To však zákonitě vedlo ke stratifikaci a nerovnosti a následně ke kompetici uvnitř i mezi společnostmi. Dále vyvozuje,
že dějiny obecně směřovaly k větší sociální kooperaci, která byla poháněna realitou
neustálé sociální kompetice, ať už dobrovolně nebo z donucení. Skupiny a společnosti,
které spolupracovaly, získaly větší ekonomickou, vojenskou a také epidemiologickou
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výhodu a měly tak větší šanci na přežití. Třetím závěrem je, že lidské sítě měly tendenci
se v průběhu času zvětšovat. To vedlo až k dnešní vskutku globální síti, kdy prakticky
žádná lidská společnost nežije v izolaci. Nakonec van Dijk uzavírá, že síla lidské komunikace ovlivnila významně také planetu Zemi, ať už byla použita ke kooperaci nebo kompetici, protože růst populace, urbanizace a vývoj technologií má značný ekologický dopad. (Van Dijk, 2006)

Stejně jako se v historii vyvíjely (sociální) sítě samotné, postupně se rozšiřovaly
a zpřesňovaly i poznatky o nich. V následující kapitole představím důležité myšlenky a
teorie, které posloužily k vytvoření toho, co o sítích víme v současnosti, na počátku 21.
století.

5.2.

Od teorie grafů k náhodným sítím

Počátky uvažování o sítích bychom mohli nalézt už u nesmírně plodného matematika 18. století Leonharda Eulera. Povedlo se mu totiž prokázat, že nelze přejít
sedm mostů ve městě Královec, přičemž bychom každý most přešli právě jednou. Provedl to tak, že mosty označil jako uzly (nodes) a spojení mezi nimi jako hrany (links).
Vytvořil tak první graf a nevědomky položil základní kámen tvorbě nové vědní disciplíny
– teorie grafů, na níž se zakládají právě naše dnešní úvahy o sítích. (Barabási, 2005)
Otázkou, jak sítě vlastně vznikají, se poprvé zabýval významný maďarský matematik Paul Erdös v osmi článcích, které vydal společně se svým krajanem Alfrédem Rényim. Jak se podle nich uzly pomocí hran navzájem spojují? Vycházeli z teorie grafů, a
pro všechny grafy neboli sítě, jež se vytvářejí podle velmi odlišných pravidel, jako jsou
lidská společnost či lidský mozek, zvolili to nejjednodušší řešení – sítě jsou tvořeny náhodně. Navzdory tomu anebo spíše právě proto „…budou všechny uzly mít přibližně
stejný počet hran.“ (Barabási, 2005, s. 28)
Navíc přišli s představou, že stačí pouze jedna vazba na jeden uzel, aby byli spojeni všichni lidé v sociální síti, případně všechny neurony v mozku. Pokud je spojuje
méně než jedna hrana, síť se rozpadá. (Barabási, 2005) Že je ve skutečnosti těchto hran
neboli vazeb mnohem více zjistíme následující kapitole.
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5.3.

Malé světy

Že se Erdös s Rényim mýlili, alespoň co se reálných sítí týče, se ukázalo záhy.
Představu náhodných sítí totiž narušil tzv. Fenomén malého světa (nazývaný také “Šest
stupňů odloučení”), kterého si poprvé všiml v roce 1929 nikoli vědec, nýbrž spisovatel
původem z Maďarska Frigyes Karinthy. (Bruggeman, 2008; Barabási, 2005) Ve své povídce “Články řetězu” (Minden maképpen van) vyjádřil domněnku, že je možné spojit
se s kýmkoli na Zemi prostřednictvím nanejvýš pěti lidí, z nichž jednoho známe osobně.
(Barabási, 2005) V 60. letech vědec Stanley Milgram tuto domněnku potvdil, když se
snažil zjistit, zda jsme součástí jedné velké propojené sítě. Zajímalo ho, kolik známostí
bude potřeba ke spojení libovolných dvou lidí v USA. Zaslal náhodným lidem z Wichity
a Omahy dopisy s instrukcemi, aby ho zaslali někomu, kdo by mohl mít blíže k cílové
osobě, burzovnímu makléři z Bostonu ve státě Massachusetts. Průměrný počet kroků,
které musel dopis urazit, byl překvapující - 5,5, po zaokrouhlení známých šest stupňů
odloučení. (Travers, Milgram, 1969).

5.3.1. Šest stupňů na Facebooku
Tuto teorii si bylo ještě donedávna možné ověřit na internetové sociální síti
Facebook13. Aplikace nazvaná “6 degrees of separation” umožňovala zjistit, kolik kroků
nás dělí od softwarového inženýra z Londýna Karla Bunyana. Jak uvádí Jakub Chour ve
své bakalářské práci (2008), aplikace našla od něj k Bunyanovi tři cesty o pouhých šesti
krocích, průměr byl podle statistiky aplikace dokonce 5.73. V květnu roku 2009 byla
aplikace bohužel zablokována z důvodu porušení politiky Facebooku. (Bunyan, 2009)

5.3.2. Hra Kevina Bacona
V Hollywoodu existují herci, kteří hráli v tolika filmech, že je lze spojit snad s
každým jiným hercem. Jedním z nich je i Kevin Bacon, podle něhož je nazvaná společenská hra, která spočívá v tom, spojit jakéhokoli herce či herečku právě s Kevinem Baconem, prostřednictvím filmů, ve kterých hráli. Tuto hru dovedli k dokonalosti dva studenti informatiky z Virginské univerzity Glen Wasson a Brett Tjaden, když s pomocí in-

13

Dostupné z www.facebook.com
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ternetové filmové databáze IMDb.com vytvořili webovou stránku s názvem “Baconovo
orákulum”. (Reynolds et al., 2011) Na této stránce lze najít nejen cestu ke Kevinu Baconovi, ale lze propojit téměř jakékoli dva herce. Tak například Zdeněk Svěrák je s Kevinem Baconem spojen přes tři filmy, stejně tak s Leonardem DiCapriem. Baconovo
orákulum je příkladem toho, že i filmoví herci tvoří velmi malý svět. (Barabási, 2005;
Gladwell, 2006)

5.3.3. Devatenáct kroků na webu
Je takovým “malým světem” i jedna z největších sítí, jakou člověk kdy stvořil world wide web - virtuální síť, jejímiž uzly jsou webové stránky a hranami jsou odkazy,
tzv. URL (Uniform Resource Locator), jež udržují naši moderní informační společnost
pohromadě? Zda tomu tak je, se rozhodl zjistit Barabási se svými dvěma doktorandy na
doméně nd.edu. Pomocí softwaru nazývaného robot či plavec (crawler) vytvořili mapu
této domény a následně se snažili zjišťovat vzdálenosti mezi webovými stránkami. Mezi
výslednými hodnotami byly poměrně značné rozdíly, průměrná hodnota byla jedenáct
kliknutí. Pokračovali ve zkoumání několika dalších úseků webu a zjistili, že se velikost
webu nezvyšuje úměrně s narůstajícím množstvím stránek na webu, ale pomaleji. Došli
tak ke zjištění, že průměrná vzdálenost dokumentů na webu je devatenáct. (Barabási,
2005)

5.3.4. Shrnutí
Těchto několik příkladů - Milgramův experiment, hra Kevina Bacona či devatenáct kroků na webu - dokazuje, že sítě zcela jistě nejsou náhodné. Naopak tvoří malé
světy. Proč tomu tak je? Proč jsou pro sítě typické malé vzdálenosti, proč jsou sítě malými světy? Odpověď je jednoduchá. Uzly totiž zpravidla nemívají jen jednu vazbu, která je pro udržení sítě nezbytná. Skutečnost je taková, že “množství sociálních vazeb,
které máme, smršťuje i gigantické sítě na skutečně malinkaté světy.” (Barabási, 2005, s.
41)
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5.4.

Síla slabých vazeb

Mnoho teoretiků význam slabých vazeb spíše podceňuje, a to i přesto, že jsou z
nich sítě z velké části tvořeny. Opačný postoj zaujímá Mark Granovetter ve své převratné studii, nazvané právě Síla slabých vazeb (The strenght of weak ties). Granovetter tedy rozlišuje silné a slabé vazby. Co si představuje pod “silou” (strenght) interpersonálních vazeb, je patrné z následující definice: „Síla vazby je (pravděpodobně lineární) kombinací množství času, intenzity emocí, intimity (vzájemné důvěry) a vzájemných
služeb.” (Granovetter, 1973, s. 1361) Čím více času spolu lidé tráví, čím více jsou emočně provázaní, čím více si věří a čím více opětují své činy, tím bude jejich vztah silnější.
(Bruggeman, 2008) Pod silnými vazbami si Granovetter představuje blízké přátele, se
kterými trávíme hodně času a očekáváme od nich emocionální a jinou podporu. Slabé
vazby pak označují spíše známé, které vídáme méně často a jsou nám méně blízcí.
(Granovetter, 1983)

Obrázek č. 2 Fungování společnosti podle Granovettera, přátelé tvoří kroužky spojené silnými vazbami, jednotlivé kroužky jsou propojeny pomocí slabých vazeb - známých. (Barabási,
2005, s. 48)

Jak vypadá struktura společnosti ukazuje Granovetter na běžném jedinci, kterému říká Ego. „Ego bude mít skupinu blízkých přátel, z nichž většina se bude znát na25

vzájem - jakýsi hustě propletený shluk sociální struktury. Navíc bude mít skupinu známých, kteří se mezi sebou budou znát jen málo. Každý z těchto známých však bude mít
pravděpodobně vlastní blízké přátele, a proto bude svázán úzkým shlukem sociální
struktury, který však bude odlišný od toho, v němž se nachází Ego.” (Granovetter, 1983,
s. 202) Slabé vazby se tak stávají významné tím, že jako most pojí klubka blízkých přátel. (Granovetter, 1983)
Dále tvrdí, že „...sociální systém s nedostatkem slabých vazeb bude roztříštěný a
nesoudržný.” (Granovetter, 1983, s. 202)
Sílu slabých vazeb dokazuje ve své studii, nazvané Getting a Job (Najít si práci), z
roku 1974. Pomocí rozhovorů s pracovníky v různém postavení se snažil zjistit, jak využívají své sociální vazby k získání zaměstnání. Výzkum ukázal, že jsou naše slabé sociální
vazby (tedy naši známí) k získání pracovního místa využívány mnohem více než naši
blízcí přátelé, konkrétně 27,8% respondentů se o nové pozici dozvědělo díky svým
známým, pouze 16,7 procentům lidí pomohl nalézt zaměstnání blízký přítel. Granovetter to vysvětluje tak, že naši blízcí se pohybují ve stejném prostředí jako my a je tudíž
málo pravděpodobné, že budou mít odlišné informace. (Granovetter, 1983)

5.5.

Koeficient shlukování a Paul Erdös

Kde se můžeme setkat se shlukováním, jsme se dozvěděli v předchozí kapitole.
Pokud bychom však shlukování chtěli měřit, můžeme k tomu využít tzv. koeficient
shlukování (clustering coefficient) zavedený Wattsem a Strogatzem. (Barabási, 2005)
Tento koeficient nám říká, jak blízcí jsou si naši přátelé. Přestože neexistuje mapa, která by zachycovala přátelské vztahy velkého množství lidí, je možné shlukování zkoumat
pomocí tzv. Erdösova číslo, nazvaného Paula Erdöse zmíněného v kapitole 5.2. Pokud
jste napsali článek přímo s ním, máte číslo jedna. Pokud jste ho napsali s jeho spoluautorem, máte číslo dvě a tak dále. Většina matematiků se může chlubit číslem dva až
pět. Z toho vyplývá, že tato dobře zmapovaná skupina, „...tvoří síť s výraznými shluky,
podobnou té, již objevil Granovetter v celé naší společnosti.” (Barabási, 2005, s. 53)
Shlukování se však neomezuje pouze na lidskou společnost. Ukázalo se, že je to typická
vlastnost všech komplexních sítí. (Barabási, 2005)
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5.6.

Tranzitivita

Obecně tranzitivita zachycuje myšlenku, že dva lidé mají větší šanci mít mezi
sebou vazbu díky tomu, že mají vazbu na společnou třetí (čtvrtou atd.) osobu, ať už je
to rodina, přátelé nebo jiný typ vztahů. (Bruggeman, 2008)
Pokud se dva lidé ještě neznají, ale jsou se společným přítelem spojeni silnou
vazbou, existuje značná šance, že se později vzájemně propojí. Tomuto fenoménu se
říká tranzitivita (transitivity) a vyjadřuje pravděpodobnost, že přítel přítele je jeho přítelem. (Bruggeman, 2008)

5.7.

Šíření informací v sociálních sítích

Šíření sdělení skrze sociální síť s dobrou strukturou může být velmi rychlé, pokud je však navíc k šíření informací použit internet, může dojít až k exponenciálnímu
nárůstu jedinců, kteří se danou informaci dozví.

5.7.1. Epidemické šíření informací
Každý jistě někdy přemýšlel o tom, jak je možné, že se tak velkou rychlostí v
globálním měřítku mohou šířit módní novinky, vkus pro určitý styl muziky, či v poslední
době například oblíbenost internetové sociální sítě Facebook. S originálním rozuzlením
této hádanky přichází Malcolm Gladwell. Ve své knize Bod zlomu (2006) udává tři charakteristiky, které musí být splněny, aby došlo k epidemickému šíření informací v sociální síti. Tou první je nakažlivost, druhou je skutečnost, že i malé příčiny mohou mít
velké následky, a třetí fakt, že ke změně nedochází postupně, ale dramaticky. Tuto
dramatickou událost nazývá právě “bod zlomu”. Tyto tři charakteristiky jsou podle Gladwella typické stejně tak i pro epidemie pojaté z medicínského hlediska, které se podobně jako epidemie v sociálních sítích mohou šířit geometrickou řadou. (Gladwell,
2006)
Podle Gladwella jsou příčinou toho, že se epidemie v sociální sítí “zlomí” a začne se exponenciálně šířit, tři činitelé: “zákon malého počtu, faktor chytlavosti a síla
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kontextu” (Gladwell, 2006, s. 20) Zákon malého počtu říká, že ke zlomení epidemie jsou
potřeba výjimeční lidé, pro něž je typické velké množství sociálních kontaktů, charisma
a energičnost s jakou informaci předávají. Gladwell je přirovnává k sexuálně velmi aktivním jedincům, kteří hrají rozhodující vliv například při šíření epidemie AIDS. Druhým
důležitým činitelem je faktor chytlavosti, který vyjadřuje, že pokud je sdělení prezentováno jistým unikátním způsobem a je snadno zapamatovatelné, může to velmi napomoci rozšíření sociální epidemie. Třetím faktorem je síla kontextu, která říká, že lidé
jsou okolním prostředím ovlivňování mnohem více, než se na první pohled zdá.
V rámci zákona malého počtu Gladwell rozlišuje tři druhy výjimečných lidí, kteří
se vyskytují v sociálních sítích a jsou klíčoví při vzniku sociálních epidemií. Jsou to spojovatelé, maveni a prodavači. (Gladwell, 2006)

5.7.2. Spojovatelé
Nějakého spojovatele jistě ze svého okolí znáte. Jsou to lidé, kteří znají téměř
každého. Kromě toho jsou však významní také tím, jaké typy lidí znají. Jsou totiž schopni, díky svým vlastnostem – společenskosti, energičnosti, zvědavosti a sebedůvěře, pohybovat se v mnoha různých prostředích. (Gladwell, 2006)
Gladwell se rozhodl jejich existenci dokázat v testu, který definitivně rozbil
představu sítí jako náhodných světů. Dal seznam asi 250 příjmení z Manhattanského
telefonního seznamu studentům kolem 20 let City College na Manhattanu a náhodně
vybrané skupině vysokoškolsky vzdělaných lidí ve věku 40 až 50 let. Jejich úkolem bylo
zapsat si bod, pokud člověka pod daným příjmením osobně znají, za více lidí s daným
příjmením měli více bodů. Skóre první skupiny bylo v průměru 21 bodů, u druhé bylo
téměř dvojnásobné. Na tom by ještě nebylo nic divného, starší lidé mají logicky více
známých. Zajímavé však bylo, jak moc se výsledky v rámci obou skupin lišily. Ve vysokoškolské třídě se pohybovaly od 2 do 95, ve druhé skupině od 16 do 108. Výsledky
testů prováděl Gladwell i na dalších sociálních skupinách a výsledky byly obdobné. To
ho vedlo ke zjištění, že “Ve všech oblastech života jsou rozeseti lidé se vskutku mimořádným talentem pro získávání přátel a známých.” (Gladwell, 2006, s. 39) Nazval je
spojovatelé.
Gladwell aplikuje myšlenku o spojovatelích i na experiment Stanleyho Milgrama, o kterém jsem se zmiňoval v kapitole 5.3. Podle Gladwella totiž pravidlo Šesti kroků
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od sebe neznamená, že je každý s každým propojen v pouhých šesti krocích, ale spíše
říká, „že velmi malý počet lidí je v několika krocích spojen se všemi ostatními a my
ostatní jsme propojeni se světem skrz těchto pár výjimečných lidí”. (Gladwell, 2006, s.
35).
Modelový příklad spojovatele si Malcolm Gladwell vypůjčuje z americké historie. Když roku 1775 zaslechl stříbrotepec z Bostonu Paul Revere zvěsti o tom, že se Britové chystají zaútočit na kolonisty, vydal se na cestu do Lexingtonu, která vešla do historie jako “půlnoční cesta”. Ve všech městech, kterými projížděl, předal svou zprávu
vůdcům místních kolonistů, aby ji šířili dál. Ráno narazili zcela překvapení Britové na
organizovaný odpor. K epidemickému šíření nepřispělo jen to, že se jednalo o senzační
zprávu, protože jak dodává Gladwell „... úspěch jakékoli sociální epidemie je vysoce závislý na účasti lidi s určitým sociálním nadáním. “ (Gladwell, 2006, s. 32)

5.7.3. Maveni
Kromě lidí, kteří mají mnoho známých, existují lidé, kteří toho hodně vědí či
přesněji mají mnoho informací. „Slovo maven pochází z jidiš a znamená někoho, kdo
shromažďuje znalosti.” (Gladwell, 2006, s. 55) Ty se mohou týkat různých výrobků, cen
či lokalit. Navíc jsou tito lidé společensky motivovaní lidi vzdělávat a pomáhat jim.
(Gladwell, 2006) Zatímco tedy spojovatelé informace šíří, maveni jsou ti, od kterých
informace pocházejí. Stejně jako pro spojovatele jsou pro ně důležité společenské vazby, navíc je však pro ně typický hlad po informacích.

5.7.4. Prodavači
Pro rozšíření ústně šířené sociálně epidemie je podle Gladwella kromě spojovatelů a mavenů nezbytná také třetí skupina - tzv. prodavači. Jejich vlastností jsou výborné přesvědčovací schopnosti. Jsou to jedinci, kteří jsou schopni prezentovat sdělení
takovým způsobem, že jej ostatní bez okolků přijmou za své. I pokud by sdělení bylo
rozšířeno do všech částí sociální sítě, ale nebylo by považováno za věrohodné, neuchytí
se a zanikne. Díky prodavačům a jejich umění přesvědčovat se z něj může stát epidemie. Dobrými prodavači mohou teoreticky být i spojovatelé a maveni, stejně tak jimi
mohou být osoby pouze s vlastnostmi prodavače. (Gladwell, 2006)
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5.8.

Shrnutí

V předchozích kapitolách jsem nastínil, jak se vyvíjelo vědění o sítích, a představili jsme si důležité teorie, které pomohly utvářet to, co o sítích víme nyní.
Jak taková síť tedy v praxi vypadá? Je to soubor vzájemně propojených uzlů.
Nemá střed, pouze uzly, které mohou mít pro síť různou důležitost. (Castells, 2004) V
sociální síti jsou uzly lidé, kteří vzájemně interagují. Jak jsem ukázal v kapitole Síla slabých vazeb, mohou být pro člověka jeho slabé vazby, tedy jeho známí, důležitější než
blízcí přátelé.

6. Sociální kapitál
Pojem sociální kapitál, zavedený Pierrem Bourdieuem má mnoho dimenzí a je
jen vágně definován. Shoda panuje snad pouze v tom, že sociální kapitál je důležitým
rysem zdravé efektivní demokracie. (Putnam & Goss, 2002 in Valenzuela et al., 2009)
Poprvé s tímto pojmem přišel Pierre Bourdieu, který jím chápal souhrn sociálních vztahů, počestnosti a vážnosti, který může být směněn na ekonomické, politické nebo sociální výhody. Navíc Bourdieu hovoří také o kapitálu kulturním a symbolickém. Sociální
kapitál zpopularizoval Robert D. Putnam, který ho chápe jako rysy společenské organizace, např. sítě, normy a důvěra, které zajišťují koordinaci a spolupráci, vedoucí ke společnému prospěchu. (Putnam, 1995)

6.1.

Vliv internetu a internetových sociálních sítí na míru sociál-

ního kapitálu
Výzkum z roku 2009 (Valenzuela et al.) měl za úkol zjistit, zda využívání internetové sociální sítě Facebook ovlivňuje míru sociálního kapitálu. Tato studie chápe sociální kapitál jako „...konstrukt s více dimenzemi, který zahrnuje občanskou i politickou
angažovanost, spokojenost v životě a sociální důvěru.” (Valenzuela et al., 2009, s. 876)
Ještě jednodušeji ho lze definovat jako zdroje dostupné lidem prostřednictvím jejich
sociálních interakcí. (Putnam, 2004) Scheufele a Shah (2000 dle Valenzuela et al., 2009)
navíc rozlišují tři druhy sociálního kapitálu: intrapersonální (spokojenost v životě), in-
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terpersonální (důvěra mezi jednotlivci) a behaviorální (účast v občanských a politických
aktivitách).
Existuje mnoho studií zaměřených na otázku, zda má využívání internetu vliv na
sociální kapitál. Zatímco podle některých internet ovlivňuje výši sociálního kapitálu negativně, jiné studie nalezly naopak pozitivní korelaci. Je to dáno tím, že „...sociální kapitál neovlivňují technologie jako takové, nýbrž způsoby, jakými je lidé používají.” (Valenzuela et al., 2009, s. 880) U internetových sociálních sítí by tomu mohlo být podobně.
Pro výzkum Valenzuely et al. (2009) byla použita data z náhodného webového
průzkumu, jehož se účastnili texaští studenti. Byla zjišťována korelace mezi tím, jak
moc studenti používají Facebook a mírou jejich sociálního kapitálu tedy jejich spokojeností v životě, sociální důvěrou a občanskou i politickou angažovaností.
Výzkum ukázal, že souvislost mezi využíváním Facebooku a mírou sociálního
kapitálu skutečně existuje, i když není až tak významná. Je to dáno tím, že míra sociálního kapitálu je ovlivněna také mnoha jinými faktory, např. osobností, životními zkušenostmi či používáním nových médií.
Z výsledků výzkumu také vyplynulo, že využívání Facebooku je spojeno jen s některými složkami sociálního kapitálu, konkrétně s intrapersonální a behaviorální, méně
pak s interpersonální složkou. Potvrdil se předpoklad, že politická angažovanost offline
souvisí s politickou angažovanost online ve skupinách na Facebooku. (Valenzuela et al.,
2009) Směr kauzálního vztahu je však nejasný.
Další výzkum, který provedli Ellison, Steinfield a Lampe (2007), testoval rovněž
vysokoškolské studenty v USA a zjistil, že používání Facebooku silně souvisí s udržováním a posilováním existujících offline vztahů spíše než s poznáváním nových lidí. Také
se ukázalo, že používání internetových sociálních sítí ovlivňuje duševní pohodu studentů a mohlo by tak mít velký přínos pro uživatele s nízkou sebeúctou a spokojeností v
životě. Sebeúctu a spokojenost totiž ovlivňuje zejména zpětná vazba od ostatních lidí a
přijetí vrstevníky. Jak říká Putnam: “Vyšší úroveň sociální spokojenosti je téměř vždy
spjata s důvěrou a vzájemností.” (Putnam, 2000 citováno dle Valenzuela et al., 2009, s.
878)
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7. Internetové sociální sítě
Na tomto místě je třeba zdůraznit odlišnost mezi sociální sítí jakožto strukturou
vztahů mezi lidmi a sociální sítí ve smyslu označení druhu internetových aplikací, jimž
se v českém prostředí říká také komunitní sítě. Když významní teoretici, jakými jsou
například Castells či Van Dijk, hovoří o sociálních sítích, mají na mysli především strukturu společnosti a nikoli aplikace, které umožňují vytváření sociálních sítí online, ve virtuálním prostředí. Následující kapitola se věnuje právě těmto aplikacím.

7.1.

Social network(ing) sites aneb tak trochu problémová defini-

ce
Jednou z nejcitovanějších definicí internetových sociálních sítí je ta od boyd14 a
Ellison z roku 2007. Podle této definice mají internetové sociální sítě (social network
sites) tři hlavní charakteristiky „...dovolují uživatelům:

1. vytvářet veřejné či poloveřejné profily v rámci ohraničeného systému.
2. Formulovat seznam ostatních uživatelů, se kterými je pojí vazba.
3. Sledovat a procházet seznam nejen svých vazeb, ale i kontaktů, které vytvořili ostatní
v rámci systému. Přičemž povaha a pojmenování těchto kontaktů se na jednotlivých
stránkách liší.“ (boyd, Ellison, 2007, nečíslováno)

Pojem “social network sites”, který zde boyd a Ellison používají k popsání tohoto fenoménu, je často v běžném diskurzu zaměňován s podobným pojmem “social
networking sites”. Podle boyd a Ellison pojem “networking” zdůrazňuje navázání vztahu, často mezi neznámými lidmi. To sice tyto sítě umožňují, ale na mnoha z nich to není hlavním cílem a navíc je to nijak neodlišuje od jiných forem komunikace prostřednictvím počítače (computer-mediated communication neboli CMC). Podle nich nejsou internetové sociální sítě výjimečné proto, že dovolují setkání s novými lidmi

14

jméno této autorky se skutečně transkribuje s malým počátečním písmenem
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(networking), ale naopak akcentují komunikaci s lidmi, kteří jsou již součástí jejich rozšířené sociální sítě.15 (boyd, Ellison, 2007)
Toto vymezení internetových sociálních sítí má ale i své odpůrce. David Beer
(2008) s ním nesouhlasí hned v několika bodech. Jednak se mu zdá, že pod pojem
network je podle uvedené definice boyd a Ellison možné zahrnout příliš mnoho odlišných aplikací jako jsou wiki, folksonomy (amatérská kategorizace informačních zdrojů
pomocí klíčových slov, tzv. tagů (Brdička, 2006) - sem patří podle Beera např. i YouTube), mashup (webová stránka či aplikace, která kombinuje obsah z více zdrojů (Zandl,
2007)), social networking sites (ve smyslu sbírání přátel) a možná i všechny aplikace,
které se skrývají pod zastřešujícím pojmem web 2.0. Tvrdí, že použití výrazu
networking pomůže odlišit webové aplikace, ve kterých není sbírání přátel tou hlavní
činností, např. YouTube.
Rozhodl jsem se ve své práci používat výraz internetové sociální sítě případně
zkratku SNS. Obojí chápu ve smyslu definice boyd a Ellison.

7.2.

SNS v praxi

Jak vypadá podle boyd a Ellison v praxi typická internetová sociální síť? Především má dobře viditelné profily, které obsahují členěný seznam přátel, jež jsou taktéž
uživateli. Pokud se někdo chce k SNS připojit, je zpravidla vyzván k tomu, aby vyplnil
formulář s několika otázkami typu věk, bydliště a zájmy. Z odpovědí na tyto otázky a
sekce “O mně” se vygeneruje profil. Většinou může uživatel vložit profilovou fotografii,
případně další multimediální obsah. Některé stránky také dovolují úpravu vzhledu profilu (jako např. MySpace). (boyd, Ellison, 2007)
Po připojení k SNS jsou uživatelé pobízeni k označení ostatních uživatelů, se
kterými mají nějaký vztah. Jak bylo řečeno výše, název pro tento vztah se na jednotlivých stránkách liší. Oblíbené termíny jsou „přátelé”, „kontakty” a „fanoušci”. (boyd,
Ellison, 2007)

15

To potvrzuje i výzkum zaměřený na toto téma, zmíněný již v kapitole 6.1. (Ellison, Steinfield
a Lampe, 2007) který dochází k závěru, že online sociální sítě motivují mladé lidi spíše k udržování silných vazeb s přáteli a posilování vazeb s novými známými, ale méně k tomu, aby se
seznamovali s novými lidmi online.
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Není bez zajímavosti, že některé SNS byly vytvořeny speciálně pro určité etnikum, náboženství, politickou či sexuální orientaci a dokonce i pro psy (Dogster) a kočky
(Catster). (boyd, Ellison, 2007)

7.3.

Historie SNS

7.3.1. Začátky
První online sociální síť s příznačným názvem SixDegrees.com (šest stupňů) byla
založena v roce 1997. Byla to první SNS, která umožnila spojit tři rysy z definice boyd a
Ellison: vytvoření profilu, publikování seznamu přátel, a od roku 1998 také procházení
seznamů přátel ostatních uživatelů. Přitáhla milióny uživatelů, ale roku 2000 byla nucena ukončit činnost. Podle jeho zakladatele server SixDegrees.com jednoduše předběhl dobu. (boyd, Ellison, 2007)
V letech 1997 až 2001 vznikly SNS jako například AsianAvenue, BlackPlanet, LiveJournal či Cyworld. Další vlna SNS přišla v roce 2001, kdy byla spuštěna stránka Ryze.com, která měla spojovat podnikatele profesionály, ale zejména začínající podnikatele. (Ryze, 2011) Jako sociální doplněk k serveru Ryze měl sloužit Friendster založený
roku 2002, který měl zároveň soupeřit s výdělečným seznamovacím portálem
Match.com (Cohen, 2003 in boyd, Ellison, 2007). Friendster se rozrostl na 300 tisíc uživatelů pouze díky ústnímu síření ještě před tím, než se o něj v květnu roku 2003 začala
zajímat média. S prudkým vzrůstem obliby Friendsteru se objevily technické a sociální
obtíže. (boyd, 2006 in boyd, Ellison, 2008)
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obr. č. 3: Graf ukazuje data vydání nejznámějších SNS
zdroj: http://jcmc.indiana.edu/vol13/issue1/boyd.ellison.html

35

7.3.2. SNS se stávají hitem mainstreamu
Od roku 2003 vzniklo mnoho SNS, pro něž se někdy užívá termín poprvé použitý
Clayem Shirkym (2003) - YASNS: “Yet Another Social Networking Service” neboli “Jen
další online sociální síť”. Většina z nich se ve snaze napodobit úspěch Friendsteru soustředila hlavně na profil. Vznikaly profesně zaměřené stránky jako LinkedIn či Visible
Path, stránky snažící se spojit lidi na základě jejich zájmů např. Dogster, či takové, jenž
se snažily oslovit určitou demografickou oblast. Různorodost online sociálních sítí může
dokumentovat několik následujících případů: SNS Care2 se snaží spojit aktivisty,
Couchsurfing zase turisty a lidi, kteří by jim poskytli “gauč” na přespání. MyChurch spojuje křesťanské kostely a jejich členy. (boyd, Ellison, 2007)
Kromě toho začaly stránky zaměřené na sdílení obsahu implementovat vlastnosti SNS a samy se tak online sociálními sítěmi stávaly. Jako příklad můžeme uvést
Flickr (sdílení fotografií), Last.FM (návyky v poslechu hudby) a YouTube (sdílení videí).16
(boyd, Ellison, 2007)
SNS MySpace vznikl v roce 2003 v Santa Monice ve státě California jako konkurence ke stránkám Friendster, Xanga či AsianAvenue. Vydělal na tom, že k němu přešli
uživatelé, kteří opustili Friendster. Jeho vzestupu pomohly Indie-rockové kapely z oblasti Los Angeles, které chtěly být v kontaktu s fanoušky, kteří naopak toužili po pozornosti svých oblíbených kapel. Navíc se MySpace začal odlišovat tím, že začal pravidelně
přidávat vlastnosti, po kterých uživatelé volali (boyd, 2006b in boyd, Ellison, 2008) a
také jim dovolil upravovat si jejich profilové stránky (pomocí kódu HTML). Teenageři si
začali zakládat účty na MySpace hromadně v roce 2004. V červnu 2005 MySpace koupila News Corporation za 580 miliónů dolarů (BBC, 2005 in boyd, Ellison, 2008), což přitáhlo pozornost médií. (boyd, Ellison, 2007)
Poté, co MySpace přitáhl pozornost většiny médií v USA i v zahraničí, se ze SNS
stává celosvětový fenomén. Různé SNS se staly populární v různých koutech světa, Friendster v Pacifiku, Hi5 v malých státech Latinské Ameriky a v Evropě, Bebo se stalo
velmi populární ve Velké Británii, na Novém Zélandě a v Austrálii.

16

Výčet sociálních sítí je převzat z boyd a Ellison (2007), jiní autoři (viz Beer, 2008) by např.
YouTube za SNS nepovažovali
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7.3.3. Nástup Facebooku
Nezbytnou součástí této práce je také zmínka o historii online sociální sítě
Facebook, jenž je předmětem této práce. Informace o tom, jak Facebook vznikl, jsou v
současné době dostupné z mnoha zdrojů a byly velmi zpopularizovány, například i filmem The Social Network. Přes tuto všeobecnou známost se o historii Facebooku
stručně zmíním.
Facebook byl založen bývalým studentem Harvardské univerzity Markem Zuckerbergem, pod doménou thefacebook.com. Název byl odvozen od papírových letáčků
zvaných “Facebooks”, které slouží k seznámení prváků na amerických univerzitách. Na
rozdíl od předchozích SNS byl Facebook navržen pouze pro určitou část populace - vysokoškoláky. Z počátku se mohli připojit pouze studenti s adresou harvard.edu. Postupně se síť rozšířila i na další vysoké školy, ale stále vyžadovala e-mail dané instituce,
což udržovalo stránku relativně uzavřenou a vytvářelo pocit soukromé komunity. Od
září roku 2005 se jeho působnost rozšířila na studenty středních škol, firemní sítě a nakonec na každého, komu je více než 13 let. Facebook má v současné době více než 600
milionů aktivních uživatelů. (Carlson, 2011) K velkému rozmachu přispělo mimo jiné
přeložení do 68 jazyků. (Facebook, 2011)
Po registraci na Facebook a odsouhlasení licenčních podmínek je třeba vyplnit
svůj profil, který může obsahovat informace jako bydliště, pohlaví, datum narození, ale
také například údaje o vzdělání, náboženském vyznání či zájmech. Důležitou součástí
profilu je profilová fotografie. Poté je možné si přidávat přátele (friends), které můžeme, ale nemusíme znát z reálného života. Každý uživatel si může založit stránku nebo
skupinu, které jsou na první pohled totožné, ale v několika rysech se liší. Obecně se dá
říci, že stránky slouží spíše pro propojení s určitou značkou či osobností, skupiny jsou
naopak určeny spíše pro komunikaci a výměnu informací, než k vyjádření sympatií.
Podle toho je také pojmenována příslušnost ke skupině či stránce. Je možné stát se
členem skupiny a fanouškem stránky.
Ač je Facebook dnes suverénně nejznámější i nejpoužívanější internetovou sociální sítí, stále zůstává jen jednou z mnoha. Navíc není právě jejich typickým zástupcem, protože se od většiny ostatních SNS liší v jedné podstatné věci. Liší se od nich
zejména v tom, že virtuální vazby, které uživatelé na stránkách Facebooku vytváří, si
většinou přinášejí z reálného života (viz např. Fridrich, 2011) Většina ostatních sítí je
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totiž založena na hledání nových přátel a uživatel je na nich většinou schován za přezdívkou. Právě reálnost vazeb je pravděpodobně důvodem, proč je Facebook mnohem
populárnější než ostatní sítě. „To, co na začátku vypadalo jako nevýhoda (anonymita
internetu byla v komunikaci lidí až doposud považována za jeho největší přednost), se u
Facebooku ukázalo být největším tahákem. Lidé byli z neustálých masek už unavení,
komunikace nebyla zajímavá, když jste se nemohli spojit s reálným zdrojem. Je to asi
jako u komentářů v novinách – čtete je jinak, když víte, kdo je napsal.“ (Ciglerová: 2009:
29 citováno dle Vacatová, 2009: 28)

7.4.

SNS v českém prostředí

Z českých sociálních sítí lze jmenovat například server Spolužáci.cz, který plní
podobnou funkci jako Facebook při svém založení. Usnadňuje komunikaci mezi současnými i bývalými spolužáky a umožňuje sdílení fotek či dokumentů. Ze seznamovacích portálů je asi nejznámější Líbímseti.cz, který umožňuje mimo jiné také hodnocení
fotografií na stupnici 1 až 10, dále například Ukažse.cz nebo Štěstí.cz. Poměrně známá
je u nás také síť Lidé.cz, která nabízí kromě seznámení také chat či blogy. Upozorňování
na odkazy umožňují české sítě Jagg.cz nebo Linkuj.cz, které tvoří alternativu k zahraničním sítím Delicious či Digg. (Kubeš, 2009)

7.5.

Facebook a studium

Internetové sociální sítě jsou jedním z nejnovějších příkladů komunikačních
technologií, které byly masově přijaty studenty, a mají tak potenciál k tomu, aby se staly cenným zdrojem, který podpoří jejich studijní komunikaci a spolupráci s fakultou.
(Roblyer et al., 2010)
Jedním z rysů SNS typu Facebook je, že fungují především jako komunikační nástroje a pedagogům by se mohly zdát podobné jako e-mail, což je technologie, na kterou se většina z nich spoléhá. (Roblyer et al., 2010)
I když byly SNS vytvořeny pro společenské využití, zdá se, že pronikají i do jiných
oblastí života mladých lidí. Karlin (2007 in Robley et al., 2010) ve svém výzkumu uvádí,
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že téměř 60% studentů, kteří používají internetové sociální sítě, na nich „mluví“ o vzdělání a více než 50% z nich „mluví“ o specifické školní práci.

8. Metodologie
V praktické části své bakalářské práce se zaměřuji konkrétně na internetovou
sociální síť Facebook a LMS Moodle. Moodle Fakulty humanitních studií lze najít na
webové adrese http://moodle.fhs.cuni.cz/. Vedle Studijního informačního systému
(zkráceně SIS)17 a oficiální stránky fakulty je fakultní Moodle oficiálním zdrojem různorodých informací o studiu. Zmíním se o hlavních nástrojích, které lze na Moodlu Fakulty
humanitních studií využívat.

Obr. č. 4 - hlavní strana Moodlu FHS. Zdroj: http://moodle.fhs.cuni.cz/

Asi nejdůležitějším z nich je možnost zapisovat se do tzv. kurzů. Každý kurz je
vytvořen pro jeden předmět či zkoušku a tvoří tak doplněk ke Studijnímu informačnímu
systému, mnohdy ho však v množství a důležitosti informací předstihuje. To platí například pro státní zkoušku Společenské vědy v interdisciplinární perspektivě (zkráceně

17

Dostupný z: https://is.cuni.cz/studium/index.php
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SVIP). Kromě přihlašování, jež probíhá v SISu, lze totiž prakticky všechny informace a
studijní materiály potřebné k této zkoušce nalézt právě na Moodlu.
Dalším důležitým nástrojem jsou diskusní fóra, konkrétně tato:
1. „Jak na moodle” je fórum zaměřené zejména na nejasnosti a technické problémy.
2. „O fakultě”, kde probíhá obecná debata o Fakultě humanitních studií se studijním
oddělením.
3. „Debata o předmětech” je fórum zaměřené na předměty vyučované na FHS i jiných
fakultách.
4. „Agora” poskytuje prostor pro filosofické, politické a jiné debaty.
5. „Co je zde nového...(?)” se sice také řadí mezi fóra, ale spíše než diskusí je místem
pro novinky a oznámení. Informace z tohoto fóra jsou zároveň součástí hlavní stránky.

Otázky, které se na fórech často opakovaly, pak byly shrnuty v samostatné kategorii „FAQ - Frequently asked questions” (často kladené otázky), jež je zařazena v
sekci „slovníky”.
Dalším užitečným zdrojem informací je „Dokumentový server”, který obsahuje
mnoho důležitých žádostí a formulářů. Kromě těchto dokumentů je zde možné nalézt
otevírací hodiny a kontakt na studijní oddělení. Velkou pomoc při studiu poskytuje také
„e-knihovna”, která kromě digitalizovaných textů obsahuje také tzv. „audiokonzervy” a
bakalářské překlady studentů. V kategorii Digitalizované texty se v současné době nachází 1265 publikací18 z mnoha oborů, které jsou pro studenty Fakulty humanitních
studií přístupné ke stažení. Takzvané “audiokonzervy” obsahují nahrávky vybraných
přednášek a kategorie “Bakalářské překlady”, jak už název napovídá, obsahuje překlady
knih, uskutečněné v rámci zkoušky Ověření jazykové kompetence.
Na stránkách Moodlu je také možné sledovat aktuálně připojené uživatele.
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Ke 20.6.2011
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8.1.

Skupiny a stránky související s FHS na Facebooku

Skupin či stránek týkajících se nějakým způsobem Fakulty humanitních studií je
poměrně mnoho. Následuje jejich seznam (seřazený podle počtu členů, vždy je uvedeno, zda se jedná o skupinu či stránku a nechybí ani počet členů 19) rozdělený do čtyř kategorií, který si neklade nárok na úplnost, snaží se spíše ukázat rozmanitost těchto skupin a stránek.

Bakalářské
Fakulta humanitních studií UK Praha (stránka, 3741 členů)
Fakulta humanitních studií UK Praha (skupina, 1652 členů)
Poradna FHS (skupina, 470 členů)
UK FHS student (skupina, 290 členů)
FHS UK - prváci 2011/12 (stránka, 276 členů)
FHS, obor humanitní studia (skupina, 142 členů)
FHS UK - bakaláři 2011 (skupina, 41 členů)

V anglickém jazyce
Faculty of Humanities (skupina, 254 členů)
Faculty of Humanities (Charles University in Prague) (stránka, 127 členů)

Magisterské
Katedra Obecné Antropologie FHS UK (stránka, 383 členů)
Katedra Studií občanské společnosti FHS UK (stránka, 281 členů)
Obor Historická sociologie FHS UK (stránka, 188 členů)
Obor Orální Historie - Soudobé dějiny FHS UK (stránka, 135 členů)
Katedra Řízení a supervize FHS UK (stránka, 133 lidí)
Katedra sociální a kulturní ekologie FHS UK (stránka, 106 členů)

Zájmové a jiné skupiny
Studenti FHS UK, o.s. (stránka, 580 členů)

19

Ke 13.6.2011. Jsem si vědom, že se nelze stát “členem” stránky, ale pouze jejím fanouškem
(kliknout na “líbí se mi”), označení jsem zvolil pro jednoduchost a přehlednost
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Humanitní revue HUMR (stránka, 301 členů)
Setkávání bez kreditů na FHS UK (stránka, 116 členů)
Divadelní klub FHS (skupina, 73 členů)
Klub přátel tance při FHS (stránka, 32 členů)
..FHS.. mon amour) (skupina, 21 členů)

Obrázek č. 5 – ukázka skupiny Poradna FHS na Facebooku.
Zdroj: https://www.facebook.com/group.php?gid=239640857395

Suverénně nejvíce členů mají oficiální stránka a skupina fakulty se shodným názvem Fakulta humanitních studií UK Praha. Důvodem, proč jsem informátory hledal v
Poradně FHS, která je v počtu členů až na třetím místě, je skutečnost, že na oficiální
stránce (i skupině) se z velké části dotazují studenti, kteří teprve vykonávají přijímací
zkoušky, případně byli přijati do prvního ročníku a jejich dotazy mají spíše „techničtější” ráz. Naproti tomu členové Poradny FHS jsou z velké části studenti druhého či třetího
ročníku (soudě podle vkládaných dotazů) a mohli mi tak logicky poskytnout více relevantních informací o tom, jak při shánění informací ke studiu nejčastěji postupují.
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8.2.

Kvalitativní výzkum

Pro svůj výzkum jsem využil metod kvalitativního charakteru, pomocí kterých
jsem se snažil důkladně pochopit a analyzovat výzkumný problém. Jak uvádí Disman:
„Kvalitativní výzkum nám pomáhá rozumět pozorované realitě“ (Disman, 2002, s. 291)
Cílem mého výzkumu bylo získat takové množství informací, které by stačilo k důkladnému interpretování zkoumaného problému. Informátory jsem získával účelovým výběrem na fakultním Moodlu a na internetové sociální síti Facebook, konkrétně ve skupině Poradna FHS. Je nutné zdůraznit, že vzhledem ke kvalitativní povaze výzkumu nejsou jeho výsledky zobecnitelné na celou populaci, tedy na všechny studenty FHS, spíše
reprezentuje populaci problému a jeho relevantních dimenzí (Disman 2002, s. 304).
Pro svůj výzkum jsem si zvolil studenty Fakulty humanitních studií, a to hned
z několika důvodů. Za prvé jsem se chtěl zaměřit na specifickou skupinu studentů humanitních věd, k čemuž mi právě Fakulta humanitních studií poskytla dobrou příležitost. Za druhé studenti FHS i zaměstnanci studijního oddělení fakulty využívají jak Moodle, tak i Facebook. Posledním důvodem byla otázka přístupu k informátorům. Na
Moodle jiné fakulty bych se totiž bez přístupových údajů nemohl přihlásit.
Výzkumným problémem, kterým se má práce zabývá, je využívání LMS Moodle
a internetové sociální sítě Facebook studenty FHS UK ke studiu. Při sbírání vzorku jsem
si vymezil dvě specifické kategorie studentů. První z nich tvoří studenti, kteří se aktivně
projevují (přidávají či komentují příspěvky) ve skupině Poradna FHS na internetové sociální síti Facebook (tuto kategorii jsem si pracovně nazval „příznivci Poradny”20, obsahuje informátory č. 1 až č. 5). Druhá kategorie se skládá ze studentů, kteří Poradnu FHS
nepoužívají a zároveň jsou aktivní ve fórech na Moodlu („příznivci Moodlu”, informátoři č. 6 až č. 10). Zařazení studenta - informátora např. do kategorie “příznivci Moodlu”
přitom neznamená, že by tento student vůbec nevyužíval služeb Facebooku. Zvláště to
platí naopak, protože bez používání Moodle se studenti v určité fázi studia neobejdou.21 Celkově je pro moje informátory, jak ještě uvedu dále, typické využívání více
zdrojů.
20

což neznamená, že by její členové museli zákonitě obhajovat vlastnosti skupin na Facebooku, či Facebooku
samotného; toto označení jsem zvolil spíše pro větší přehlednost
21
To platí například pro zkoušku Společenské vědy v interdisciplinární perspektivě (SVIP), jejíž písemnou část je
nutné odevzdat v Moodlu, kde se rovněž nacházejí materiály pro část ústní
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Domnívám se, že vymezení těchto dvou kategorií mi pomohlo lépe pochopit
zkoumaný problém a v mnoha případech mi poskytlo cenné srovnání.
Pokoušel jsem se zjistit, jak tito studenti využívají zmíněné elektronické nástroje
ke studiu. To je důležitá otázka, která zatím nebyla zodpovězena. Prozkoumání tohoto
problému je důležité jak z antropologického, tak z pedagogického hlediska (viz kapitola
o e-learningu).

Pokládám si následující výzkumné otázky:
1. K čemu všemu využívají zmínění studenti oficiální fakultní LMS Moodle? Jak čas-

to? Proč? Jakým způsobem?
2. Jakým způsobem využívají tito studenti SNS Facebook v souvislosti se studiem?

Jak často a proč?
3. Jaké další alternativy k povinnému oficiálnímu LMS Moodle ke studiu využívají?

Jak často? Proč? Jakým způsobem?

8.3.

Techniky sběru dat

Prováděl jsem polostrukturované rozhovory, které jsou vhodné vzhledem ke
kvalitativní povaze výzkumu. Tento typ rozhovoru jsem si zvolil z důvodu relativně
snadné porovnatelnosti informací od jednotlivých informátorů a zároveň proto, že je
možné otázky podle situace upravovat (případně pokládat doplňující dotazy), což mi
pomohlo získat co nejvíce informací o dané problematice a bylo to užitečné i z toho
důvodu, že jsem mohl každé u každé kategorie informátorů některé otázky přidat či
pozměnit. Rozhovory jsem zaznamenával na diktafon a poté přepisoval do programu
Atlas.ti. Při rozhovorech jsem se snažil vyhnout typickým chybám, které se u této techniky sběru dat vyskytují. Snažil jsem se vyvarovat sugestivním a návodným otázkám
nebo naopak příliš obecným a nejasným dotazům.
Rozhovory probíhaly od dubna do začátku června roku 2011. Provedl jsem rozhovor s deseti studenty, konkrétně sedmi ženami a třemi muži. Na začátku každého
rozhovoru jsem se představil, seznámil jsem informátora s účelem svého výzkumu a
vysvětlil mu, jak se bude s nasbíranými informacemi nakládat. Požádal jsem ho také o
svolení s nahráváním na diktafon. Jeho použití podle mého názoru nenarušovalo přiro44

zenost rozhovoru vzhledem k tomu, že jsem nezjišťoval citlivé údaje. Ujistil jsem informátora, že jeho anonymita bude zaručena a poprosil ho o podepsání informovaného
souhlasu.
Abych zachoval anonymitu informátorů, přidělil jsem každému z nich pseudonym, který jsem následně využíval u popisu nahrávek, transkriptu rozhovorů a po celou
dobu analýzy a interpretace dat.

8.4.

Analytické postupy

Nahrávky rozhovorů jsem přepisoval celé – doslovnou transkripcí. Přepisy jsem
následně vkládal do programu Atlas.ti, kde jsem je také analyzoval. Pro analýzu rozhovorů jsem využíval přístup založený na kódování. V programu Atlas.ti jsem k určitým
segmentům textu přiřazoval tzv. kódy, tedy slova charakterizující jev v daném segmentu textu. Tento postup jsem postupně provedl u všech přepisů, což mi umožnilo nalézt
vzorce a pravidelnosti mezi výpověďmi jednotlivých informátorů. Konkrétně jsem používal kódy otevřené neboli induktivní, protože jsem je vytvářel až postupně v průběhu
analýzy. Výhoda programu Atlas.ti je v tom, že umožňuje ke kódům i k jednotlivým
segmentům textu dopisovat poznámky, takže jsem už průběhu kódování mohl přepisy
předběžně interpretovat. Další výhodou je možnost přehledného grafického zobrazení
segmentů textu označených jedním kódem. Takovéto zobrazení umožňuje snadno porovnat výpovědi od jednotlivých informátorů. Je však třeba si uvědomit, že program
zůstává pouhou pomůckou a provedení analýzy je vždy na výzkumníkovi. Podrobně
možnosti tohoto programu popisuje Zdeněk Konopásek (1997).

8.5.

Hodnocení kvality výzkumu

Validita výzkumu (zda měříme skutečně to, co jsme chtěli měřit) je vzhledem k
nízké standardizaci a volné formě otázek na vysoké úrovni. Naopak reliabilita (při opakování docházíme ke stejným výsledkům) je nízká (Disman 2002, s. 287). Snažil jsem se
popsat všechny kroky, které jsem během výzkumu podnikl, aby byl výzkum co možná
nejvíce transparentní a zvýšila se validita výzkumu. Také jsem se snažil o reflexivitu se-
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be sama, abych explicitně zachytil své působení na terén a pokud možno co nejvíce
omezil reaktivitu, tedy zkreslení výzkumu mou přítomností v terénu.

9. Vyhodnocování a interpretace dat
9.1.

Moodle

9.1.1. Využívání LMS Moodle
Informátoři z mého vzorku používají poměrně hojně téměř všechny nástroje,
které jsou na fakultním Moodlu dostupné. Prakticky všichni se zmiňovali o e-knihovně,
často byly také jmenovány e-kurzy, zejména ty, v nichž jsou obsažené informace o státních zkouškách jako např. Společenské vědy v interdisciplinární perspektivě (SVIP) nebo
Ověření jazykové kompetence (OJAK). Moje dvě pomyslné kategorie “příznivců Moodlu” a “příznivců Poradny” se prakticky nelišily v tom, kolik nástrojů na Moodlu používají. “Tak jako to studium tě nutí ho používat.” (inf. č. 8) Příliš se u těchto dvou kategorií
nelišila ani frekvence, s jakou Moodle navštěvují. Ta se spíše lišila u jednotlivých informátorů, Obecně se ale všichni shodli na tom, že četnost návštěv Moodlu kolísá podle
toho, v jaké fázi studia a školního roku se zrovna nacházejí. Pouze informátorka č. 5
sdělila, že na Moodle nechodí “vůbec”, s výjimkou e-knihovny a pokud je nucena zapsat
si některý z kurzů.
Pokud jde o zjišťování informací o zkouškách a předmětech, většina informátorů se shodla na tom, že nejdříve zamíří do Studijního informačního systému a poté do
Moodlu, případně v opačném pořadí. “Příznivci Poradny” pak dodávají, že pokud jim
nejsou jasné informace z Moodlu a SISu, využijí právě Poradnu FHS. Využívání Facebooku však není cizí ani “příznivcům Moodlu”, kteří spíše než Poradnu či jiné skupiny nebo
stránky využívají chat a další možnosti komunikace na této populární síti. Rozdílnost v
používání Facebooku, jakožto nástroje pro zjišťování informací o studiu, u mých dvou
kategorií informátorů tkví v tom, že “příznivci Poradny” buď nemají kamarády ve svém
ročníku, nebo jim nevyhovuje chat na Facebooku a s kamarády komunikují spíše přes email, u “příznivců Moodlu” je tomu přesně opačně.

46

Moji informátoři obecně dokázali vyjmenovat více důvodů, proč nepoužívat
Moodle, než naopak. Nejvíce jim vadí jeho nepřehlednost, konkrétně nepřehledná diskusní fóra. Vyhledávání je podle nich časově velmi náročné, zejména kvůli tomu, že fóra jsou přehlcená informacemi (velké množství informací bylo na druhou stranu hodnoceno také kladně). Také bylo zmiňováno nepovedené grafické zpracování, nefungující vyhledávání v e-knihovně a neaktuálnost informací. Samotná e-knihovna však byla
hodnocena jako velmi užitečná. Například “formálnost” Moodlu byla zmiňována jako
kladná i jako záporná vlastnost.
Další kapitolou je kombinace Moodlu a SISu, jakožto oficiálního zdroje informací. Informátorka č. 2, která podle svých slov zažila původní informační systém, současné dva systémy hodnotí pozitivně. „My jsme ho měli v prváku, když jsem tady byla a
mě přišel strašně zmatenej, ale hrozně, vždycky než jsem v tom našla nějakou informaci, tak jsem se v tom hrabala půl hodiny, a asi i graficky mi to přijde lepší” (inf. č. 2)
Studenti, kteří předchozí systém nezažili, reagovali zcela opačně.
„To už jsem bohužel nezažila, ale můj přítel studuje na Masaryčce a mají IS, ten vypadá
o hodně šikovněji než to, co máme teď.” (inf. č. 9) Obecně by většina mých informátorů
byla pro nějakou formu spojení těchto dvou systémů, např. větší provázanost přes hypertextové odkazy. Zejména mne ale zaujala následující myšlenka informátora č. 8:
„Udělat to trochu do stylu Facebooku. Opravdu jako komunikační systém.” Tento zdánlivě banální návrh totiž velmi dobře reflektuje naděje, které vkládá Siemens (2009) do
směru, jímž se vydaly internetové sociální sítě a mezi nimi i Facebook (viz kapitola 4.5).
Je to směr, který se více než na data zaměřuje na propojování lidí.
Další z mých otázek se týkala důvěryhodnosti informací na Moodlu. Informátoři
z mého vzorku nejvíce věří informacím, které naleznou na SISu a na Moodlu. Jak vyplynulo z odpovědí, důvěryhodnost informací nesouvisí pouze s tím, že Moodle a SIS jsou
oficiální zdroje informací, pro většinu informátorů je totiž také důležité, od koho informace pocházejí, přičemž ty od pedagogů a ze studijního oddělení jsou logicky nejdůvěryhodnější.

9.1.2. Dílčí závěr
Z odpovědí vyplývá, že obě pomyslné kategorie informátorů jsou na Moodlu
zhruba stejně aktivní a využívají ho přibližně stejně často, nejčastěji pak ve zkouškovém
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období. To je dáno skutečností, že jsou studenti v určitých fázích studia nuceni ho využívat. Pokud moji informátoři hledají informace o zkouškách či předmětech, zamíří
nejdříve do Studijního informačního systému a do Moodlu, protože tam naleznou informace z důvěryhodných zdrojů. Pokud si potřebují ujasnit informace, obracejí se na
Facebook.

9.2.

Internetové sociální sítě a Facebook

9.2.1. Povědomí o internetových sociálních sítích a jejich využívání
Kromě Facebooku, který všichni moji informátoři znají a používají, byl nejčastěji
zmiňován Twitter, poměrně často také MySpace, jehož popularita začala klesat s tím,
jak rostla oblíbenost Facebooku. Jednou byly zmíněny také sítě Badoo, Last.fm a Friendster. Z českých sítí to pak byli Spolužáci.cz a Líbímseti.cz a Lidé.cz a také místo pro
mladé kapely a jejich fanoušky Bandzone.cz. Co se týče využívání těchto sítí, několikrát
byl uveden Twitter a Spolužáci.cz. Pokud se však jedná o jejich uplatnění při studiu, byl
to výhradně Facebook a Spolužáci.cz, přičemž druhou zmíněnou síť většina informátorů
využívala především na začátku studia.

9.2.2. Registrace na Facebook
Žádný z mých informátorů Facebook nepoužívá kratší dobu než dva roky, nejčastější odpověď byla právě kolem dvou let. U jednoho z informátorů se lišila doba registrace a doba od kdy Facebook používá, způsobená velkým nárůstem obliby v České
republice. „Já to tam měl asi před čtyřma rokama? Jenom jsem to třeba rok nepoužíval,
než přišel ten boom i tady v ČR.” (informátor č. 10)

9.2.3. Využívání SNS Facebook ke studiu
Jak jsem zmiňoval, zdroje informací ke studiu na Facebooku je možné rozdělit
na dvě kategorie: 1. Skupiny a stránky, které se týkají Fakulty humanitních studií a 2.
Chat a další prostředky ke komunikaci, které studenti používají k neformální výměně
informací s přáteli. Zajímavé je, že téměř všichni informátoři jsou členy více skupin či
stránek na Facebooku. Tyto skupiny (kromě Poradny FHS) však využívají ke zjišťování
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informací o zkouškách a předmětech pouze minimálně a spíše pasivně: „No hlavně jako
když jsi fanoušek, tak to tam vyskakuje ty jejich posty a novinky jakože na té hlavní
stránce, takže jenom tohle formou to čtu, ne že bych si tam zašel.“ (inf. č. 7)
Ze skupin a stránek vztahujících se k FHS je tedy ke zjišťování informací o studiu
aktivně využívána pouze Poradna FHS, a to výlučně „příznivci Poradny“. Komunikace
prostřednictvím chatu či zpráv na Facebooku je naopak vlastní „příznivcům Moodlu“.
Neplatí to však výlučně. „Příznivci Poradny“, kteří mají ve svém ročníku přátele, používají v některých případech Poradnu FHS a chat paralelně.

9.2.4. Pozitiva Facebooku
Informátoři obecně na Facebooku kladně hodnotili rychlé a pohodlné sdílení
informací. Shodli se, že informace na Facebooku jsou mnohem aktuálnější než na Moodlu či v SISu. To platí jak u Poradny, tak u informací získaných prostřednictvím chatu.
Z rozhovorů také vyplynulo, že na Facebooku je možné získat poněkud jiný druh informací než oficiálních systémů. Dobře to ilustruje výpověď informátora č. 6: „Jsou to fakt
informace, co ti nikdo nedá, spíš to jsou zkušenosti” (inf. č. 6)

9.2.5. Poradna FHS
Skupina Poradna FHS na SNS Facebook je se svými 470 členy celkově na 4. místě ve velikosti členské základny mezi skupinami a stránkami, které mají nějaký vztah k
Fakultě humanitních studií.22 Zajímal jsem se, proč vlastně skupina Poradna FHS vnikla,
a tak jsem si zvolil její zakladatelku jako jednoho ze svých informátorů (pochopitelně
byla zařazena do kategorie “příznivci Poradny”). Podle svých slov ji založila zhruba před
rokem a půl, když bylo zakládání skupin v módě. Hlavní důvody pro její založení byly
dva. Částečně to byly osobní důvody, protože občas měla dotazy, které potřebovala
zodpovědět. Druhým důvodem byla anonymnost bakalářského ročníku o několika stech
členech. “Třeba na pedagogický fakultě tam máš ty obory, že jo, takže tam jsou třídy
přímo, lidi se tam znají osobně, a tady je jeden obor bakalářkej, že jo, takže nemáš moc

22

pokud bychom nepočítali stránku Studenti FHS UK, o.s., která se zabývá hlavně organizací
různých zájmových akcí, bude na místě třetím
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šanci se s těma lidma potkat někde jinde, než třeba na cigáru nebo na nějakým semináři malým.” (pro zachování anonymity neuvádím číslo informátora)

9.2.6. Frekvence využívání Poradny FHS
Odpovídat na otázku, jak často moji informátoři navštěvují skupinu Poradna
FHS na Facebooku, je relevantní pouze z pohledu kategorie “příznivci Poradny”, protože ač jsou někteří členové opačné kategorie jejími členy, ke studiu ji nevyužívají. Odpovědi se pohybovaly, podobně jako u Moodlu, v rozmezí od “jednou týdně” do “několikrát měsíčně”, všichni informátoři se však shodli na tom, že to, jak často Poradnu navštěvují, se vždy odvíjí od fáze studia, ve které se zrovna nacházejí. Tuto skupinu navštěvují mnohem častěji, pokud je jejich studijní povinnosti (zejména zkouškové období) přinutí zjišťovat informace. Někteří uvedli, že je k návštěvě mimo zkouškové období
přiměje spíše zvědavost.

9.2.7. Dílčí závěr
Z internetových sociálních sítí nachází u mých informátorů uplatnění při studiu
pouze Facebook a Spolužáci.cz. Účet na Facebooku má většina z nich zhruba dva roky.
Moje dvě kategorie informátorů se odlišují v tom, jakým způsobem Facebook ke zjišťování informací o zkouškách a předmětech využívají. „Příznivci Poradny“ využívají až na
výjimky skupinu Poradnu FHS, „příznivci Moodle“ pak zejména chat.

9.3.

Spolužáci.cz

Tento internetový server, který má v českém prostředí poměrně velkou oblibu,
používají studenti základních, středních i vysokých škol, ale i lidé, kteří již dostudovali a
chtějí zůstat v kontaktu se svými bývalými spolužáky. Aby mohla interakce mezi spolužáky probíhat, je nutné založit virtuální třídu, do které se poté přihlásí studenti, kteří do
této třídy náleží (náleželi) v reálném životě.
Server Spolužáci.cz využívali v některé fázi studia všichni informátoři z mého
vzorku a jak již bylo zmíněno, bylo tomu tak zejména v prvním ročníku studia. Důvody,
proč už ho v současné době využívají minimálně nebo vůbec, se týkají především skutečnosti, že Spolužáci.cz představovali vhodné místo pro seznámení s ostatními stu50

denty z téhož ročníku a také to byla prakticky jediná možnost jak získat informace od
studentů z vyšších ročníků.23 „Nejvíc jsem toho využívala v prváku, že tam starší lidi dávali nějaký rady.” (informátor č. 6)
Informátoři se také zmiňovali o užitečnosti tzv. „dokumentů“, tedy různých výpisků a referátů, které je možné do dané třídy nahrát.
Zajímalo mě, k jaké změně došlo, že už se studenti v mém vzorku bez tohoto
server obejdou, a zda jeho funkci nepřezval Facebook. Z odpovědí vyplynulo, že ke
změně došlo jednak díky větší “zběhlosti” ve studiu, která způsobila, že už není třeba
zjišťovat tolik informací o studiu (a ty které potřebují, naleznou jinde), a zároveň kvůli
tomu, že se interakce se spolužáky (nikoli nutně stejnými se kterými komunikovali na
stejnojmenném serveru) přesunula právě na Facebook. To však neznamená, že Facebook plně nahradil server Spolužáci.cz jako zdroj informací. Ilustruje to citace informátorky č. 10. „...spíš už jsem navázala vlastní kontakty, který jsem za éry spolužáků moc
neměla. Informace podobné těm ze spolužáků jsem pak získávala spíš asi na Moodlu.”
(inf. č. 10)

9.3.1. Dílčí závěr
Server Spolužáci.cz moji informátoři využívali zejména v prvním ročníku studia,
protože představoval prostor k seznámení s ostatními spolužáky a obsahoval užitečné
rady od starších studentů. Ve vyšších ročnících se informátoři z mého vzorku již více
zorientovali a dokázali si nalézt informace jinde, případně si našli v ročníku přátele, které mohou kontaktovat přes Facebook.

9.4.

Vyhodnocení výzkumu

Je patrné, že studenti kromě oficiálních a formálních informací ze Studijního informačního systému a Moodlu potřebují také neformální interakci se spolužáky. Je to
logické. Potřeba sdílet informace je pro člověka typická už od vzniku řeči. A nejinak tomu je i na internetových sociálních sítích. Spíše než pouhé informace se zde předávají
zkušenosti, které jsou často pro informátory důležitější.

23

je totiž možné vstoupit i do jiné než vlastní třídy jako host
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Zajímavé je srovnání “příznivců Poradny” a “příznivců Moodlu”, pokud se podíváme na důvody, proč používají ke zjišťování informací o studiu na Facebooku spíše
Poradnu nebo chat. Poradna totiž slouží spíše těm, kteří ve svém ročníku nemají mnoho přátel a potřebují tedy poradit od “cizích” spolužáků, které znají třeba jen od vidění.
Na druhou stranu “příznivci Moodlu” dávají přednost chatu, protože tak mohou snáze
kontaktovat spolužáky - kamarády, které znají z “offline” života. Pokud bych se pokusil
aplikovat Granovetterovu teorii o slabých vazbách, pak „příznivci Poradny“ budou typickými zástupci lidí, kterým slabé vazby pomáhají. Své spolužáky v Poradně totiž buď
neznají vůbec, nebo jen „od vidění“ a pojí je s nimi tedy pouze slabá vazba. Facebook
zde slouží jako nástroj, který pomáhá zprostředkovat kontakt mezi studenty propojenými slabou vazbou.
Podnětná se mi v rámci této teorie zdá i komparace Poradny a serveru Spolužáci.cz. Z odpovědí jsem totiž usoudil, že Spolužáci.cz měli zejména v prvním ročníku
stejnou funkci jakou dnes plní Poradna pro ty studenty, kteří mezi spolužáky nemají
mnoho přátel.
Budoucnost Facebooku ve vzdělání vidím já osobně zejména v interakci a to jak
mezi studenty navzájem, tak mezi studenty a studijním oddělení, případně pedagogy.
Facebook totiž poskytuje prostor jak pro neformální sdílení zkušeností, tak i pro zjišťování oficiálních informací.

10. Závěr
V této bakalářské práci jsem se snažil zmapovat způsoby, kterými studenti využívají LMS Moodle a SNS Facebook ke studiu. Současně mě zajímaly i důvody využívání
těchto dvou technologií. Pro svůj záměr jsem využil široké teoretické zakotvení, které
mi poskytlo inspiraci a ukázalo, jakým směrem by se můj výzkum mohl ubírat.
Troufám si tvrdit, že výsledky mého výzkumu napomohly k pochopení, jak studenti používají a chápou tyto elektronické prostředky. Domnívám se, že kvalitativní typ
výzkumu byl zvolen správně, protože přinesl hodnotnější informace, než by tomu bylo
u výzkumu kvantitativního. Kvantitativní výzkum by pravděpodobně poskytl informace
o tom, kolik studentů Moodle a Facebook využívá, už by však neobjasnil způsoby a příčiny jejich využívání. Na druhou stranu by případný kvantitativní výzkum v této oblasti
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mohl poskytnout vhodné doplnění mého výzkumu. Jistě také existuje mnoho dalších
prostředků e-learningu, které zatím nebyly prozkoumány. Mnoho výzkumů lze jistě
provést i v oblasti tvz. Blended learningu, který kombinuje prostředky e-learningu a
tradičních stylů vyučování a učení. Výzkum této problematiky má podle mého názoru
velký potenciál i do budoucna, protože se informační a komunikační technologie neustále proměňují. Může se tedy stát, že bude za několik let vyslyšena prosba jednoho
z mých informátorů a LMS typu Moodlu se skutečně promění v prostředí, které bude
více založeno na sociálních vazbách mezi studenty navzájem i mezi studenty a pedagogy.
Atlas.ti se ukázal jako vhodný nástroj pro analýzu rozhovorů. I přes přehledné
grafické zobrazení jednotlivých kódů je ale třeba neztratit kontext, a tak jsem se vždy
vracel k originálům přepisů, abych si ujasnil, proč informátor odpověděl daným způsobem.
Domnívám se, že se mi podařilo propojit výzkumnou část s teoretickým zakotvením, ať už aplikací Granovetterovy teorie slabých vazeb nebo spojením výpovědi
jednoho z informátorů se Siemensovou vizí budoucnosti vzdělání.
Ke všem oblastem výzkumu se snažil přistupovat kriticky a nezobecňovat výsledky na všechny studenty FHS.
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12. Přílohy:
12.1.

Příloha č. 1 - Seznam používaných zkratek

WWW - World Wide Web
HTML - HyperText Markup Language
URL - Uniform Resource Locator
HTTP - Hypertext Transfer Protocol
SNS - Social Network Sites či Social Networking Sites
VLE - Virtual Learning Environment
LMS - Learning Management System
SIS - Studijní informační systém
TCP/IP - Transmission Control Protocol/Internet Protocol
ICT – Information and Communication technology
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12.2.

Příloha č. 2 - Seznam informátorů

Informátor č. 1
Pohlaví: žena
Ročník: 3.
Informátor č. 2
Pohlaví: žena
Ročník: 3.
Informátor č. 3
Pohlaví: žena
Ročník: 2.
Informátor č. 4
Pohlaví: žena
Ročník: 3.
Informátor č. 5
Pohlaví: žena
Ročník: 2.
Informátor č. 6
Pohlaví: žena
Ročník: 3.
Informátor č. 7
Pohlaví: muž
Ročník: 3.
Informátor č. 8
Pohlaví: muž
Ročník: 3.
Informátor č. 9
Pohlaví: žena
Ročník: 3.
Informátor č. 10
Pohlaví: muž
Ročník: 3.
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12.3.

Příloha č. 3 – Polostrukturovaný rozhovor

Otázky se u „příznivců Moodlu“ a „příznivců Poradny“ mírně lišily.

Jak dlouho studuješ na FHS? Jaký ročník?
Pokud chceš získat informaci týkající se studia na FHS např. zkoušek, kde (na internetu) bys ji hledal? A Co informace o předmětech? O učitelích? (O Studiu obecně?)
Jaké internetové stránky nejčastěji využíváš v souvislosti s hledáním informací o
studiu?
Jaká stránka je pro Tebe nejlepším zdrojem informací? Na které stránce najdeš nejčastěji to, co hledáš?
Stačí Ti zpravidla informace, co nalezneš na Moodlu a SISu?
Které stránky jsou pro Tebe nejdůvěryhodnější?
Preferuješ vyhledávání informací o studiu na internetu před osobní návštěvou studijního oddělení/konzultací s učitelem? V jaké situaci?

Moodle + SIS
K čemu všemu využíváš Moodle? K čemu nejvíc? Jak často?
Psala jsi někdy do Fór/a? Pročítáš si je? Jdeš tam, až když nemůžeš něco najít?
Najdeš tam většinou, co hledáš?
Vyhovuje ti Moodle (společně se SISem) jako oficiální zdroj informací?
Vyhovuje Ti používání Moodle? Změnil/a bys na něm něco? Co se Ti naopak líbí?
Vyhovuje Ti SIS? Jak často se na něj díváš?
Nevadí Ti, že jsou informace rozdělené? něco na Moodlu a něco na SISu?
Díváš se někdy na fhs.cuni.cz?
Je pro Tebe Moodle hodně důležitý jako zdroj informací?

Jaké sociální sítě znáš?
Které z nich používáš?

Facebook
Kdy ses zaregistroval/a na Facebook?
Jsi členem nějaké skupina související s FHS na Facebooku? Jaké?
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Kdy sis, přibližně, přidal/oblíbil takovou/é skupinu/y?
Používáš nějakou z těchto skupin?
Pokud ano, viz dále, pokud ne proč?
Obracíš se někdy s nějakými problémy/dotazy na tyto skupiny? S jakými typy dotazů?
(nebo je jen procházíš, zda tam nenalezneš, to co hledáš?)
Zjišťuješ na Facebooku informace o studiu i mimo tyto skupiny (od přátel)?
Co je pro Tebe důležitější? Skupiny nebo přátelé? V jaké situaci?
Jak moc je pro tebe Facebook důležitý jako informační zdroj?
Co ti přineslo, když si začala používat Facebook? Byl to pozitivní přínos? Pomohlo ti
to ve studiu? Obešla by ses bez něj ještě?
Jak často na něm zjišťuješ informace, které se týkají studia?
Používáš ho ke zjišťování informací raději než Moodle?
Pokud bys měl/a jmenovat pozitiva a negativa Facebooku a Moodlu, (případně SISu) co by to bylo?
Využíváš další alternativy k Moodle? Například stránku spolužáci.cz? Nějaké jiné
stránky?
V čem jsou pro Tebe jiné oproti Moodlu/Facebooku?
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