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7 Přílohy 

Příloha A, Graf 1: Vývoj vybavenosti českých domácností PC a internetem 

Český statistický úřad, 2012. Kolik domácností v ČR má počítač a internet?. ČESKÝ 

STATISTICKÝ ÚŘAD. CZSO [online]. [cit. 2013-02-14]. Dostupné z: 

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/kolik_domacnosti_v_cr_ma_pocitac_a_inter

net 
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Příloha B, Graf 2: Kondratěvovy vlny 

Soubor:Kondratieff Wave.svg, 2009. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. 

San Francisco (CA): Wikimedia Foundation. [cit. 2013-10-25]. Dostupné z: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Kondratieff_Wave.svg 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Kondratieff_Wave.svg


94 

Příloha C, Graf 3: Internetová bublina 

Poznámka: Graf zachycuje souhrnný vývoj ceny akcií společností kótovaných na americké burze 

NASDAQ, která je zaměřena především na technologické společnosti, oblast ICT nevyjímaje. 

Symbolem tzv. dot-com bubliny se stala telekomunikační společnost Worldcom.     

File:NASDAQ IXIC - dot-com bubble.png, 2009.  In: Wikipedia: the free encyclopedia 

[online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation. [cit. 2013-10-25]. Dostupné z: 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:NASDAQ_IXIC_-_dot-com_bubble.png 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:NASDAQ_IXIC_-_dot-com_bubble.png
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Příloha D, Schéma 1: Bloomova taxonomie kognitivního procesu 

Poznámka: Anderson a Krathwohl v roce 2001 koncept revidovali,  uzpůsobili moderní edukační 

realitě a rozšířili o afektivní (emoční) a psychomotorickou (konativní) sloţku. Původní názvosloví 

nahradili činnými slovesy a u stupňů syntézy a evaluace provedli změnu v pořadí. Dále teorii 

rozpracovali o diferenciaci jednotlivých dimenzí kognitivních stupňů, na které se taxonomie aplikuje.  

1958 2001 

Dimenze: 

 Faktická znalost

 Konceptuální znalost (souvislosti)

 Procedurální znalost (znalost postupu, jak dosáhnout zamýšleného cíle)

 Metakognitivní znalost (vědomosti o procedurách kognitivní funkce)

Příklad pro metakognitivní dimenzi: 1. Zapamatování si výčtu různých technik učení; 2. Schopnost 

tyto techniky popsat; 3. Schopnost osvojit si tyto techniky; 4. Schopnost analytické komparace těchto 

technik; 5. Kritické vyhodnocení specifik (výhod a limitů) jednotlivých technik při jejich aplikaci; 6. 

Vytvoření vlastní vzdělávací koncepce.   

HUITT, W. Bloom et al, 2011.  Taxonomy of the Cognitive Domain. EdPsyc Interactive 

[online]. [cit. 2013-10-30]. Dostupné z: 

http://www.edpsycinteractive.org/topics/cognition/bloom.html. Přeloţeno a graficky 

upraveno autorem BP. 

znalost 

porozumění 

aplikace 

analýza 

syntéza 

evaluace 

zapamatovat 

pochopit 

aplikovat 

analyzovat 

zhodnotit 

vytvořit 

http://www.edpsycinteractive.org/topics/cognition/bloom.html
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Příloha E, Obrázek 1: Ukázka realizace e-learningu společnosti 

LINET 

Poznámka: Propracovaný e-learning společnosti LINET (výroba zdravotnických lůţek) vznikl v roce 

2011, přičemţ se jednalo o multilaterární projekt, na němţ se podílely jak divize společnosti ze SRN, 

Španělska a Francie, tak Česká asociace sester. Městská nemocnice v Litoměřicích pak v celém 

projektu působila jako odborný konzultant, oponent a testovací subjekt.  

Financování e-learningu bylo zajištěno evropským grantem Leonardo da Vinci, který je v rámci 

programu celoţivotního učení zaměřen na oblast odborného vzdělávání a spadá pod Národní agenturu 

pro evropské vzdělávací programy. Nutno podotknou, ţe i přes zdánlivou transparentnost 

zveřejňované dokumentace se autorovi BP nepodařilo najít jasnou informaci, kolik činil rozpočet 

tohoto programu. Lze tak pouze odhadovat z následujících čísel: Česká asociace sester získala grant ve 

výši 4 500 Eur. V případě LINETu lze dohledat pouze obecnou poloţku „Další vzdělávání zaměstnanců 

společnosti LINET“ o výši cca 1,78 mil. Kč. Je zjevné, ţe výroba takto vysoce sofistikovaného systému 

vyjde minimálně v řádu statisíců korun. O náročnosti zpracování a samotném bezproblémovém chodu 

vypovídá fakt, ţe na výrobě neotřelého animovaného prostředí se mimo jiné podílela také mediální 

agentura FTM Communications. Systém přitom běţí v prostředí LMS webového systému Learnis 

(Netventic). Vezmeme-li v úvahu, ţe LINET má v Česku více neţ 500 zaměstnanců, profesní organizace 

sester jako hlavní cílová skupina má zhruba 25 000 členů, systém obsahuje několik jazykových mutací 

pro personál kooperujících evropských zemí a lůţka LINETu jsou de facto nemocničním standardem, 

vychází nám velké nároky na spolehlivost provozu takového systému. Ceník Learnis ve svých tarifech 

nabízí program maximálně pro 1000 studentů za 99 900 Kč ročně. Odkup licence a provoz na vlastním 

serveru by se tak pohyboval v řádu statisíců korun. 

E-learningový kurz je velmi poutavý a svým animovaným přístupem připomíná adventurní PC hru. 

Vizualizace a moţnost simulace nejrůznějších úkonů díky interaktivním animacím představují hlavní 

devizu celého systému. Dalším charakteristickým prvkem je nelineární průchodnost kurzem, který je 

rozdělen na několik pater virtuální nemocnice. Je pak na kaţdém uţivateli, která oddělení navštíví jako 

první. Z administrátorského hlediska je pro změnu zajímavá moţnost upravit přístupnost jednotlivých 

pater a oddělní kaţdému uţivateli na míru. Kromě toho LINET nadále spravuje v rámci projektu 

Scholaris další tradiční kurzy určené jak pro lékaře, tak zdravotní personál. O šíři vzdělávací činnosti 

vypovídá také disponování reálnými simulačními modely pacienta či speciální oblek simulující 

zhoršení koordinace a viditelnosti seniorů. 

Bliţší informace: 

KOMFOR. Slaný: Linet spol. s.r.o., 2011, roč. 8, č. 4. s. 7 

NETVENTIX. Learnis [online]. © 2013 [cit. 2013-11-04]. Dostupné z: http://www.learnis.com/cz 

LINET. LINET SCHOLARIS [online]. © 2013 [cit. 2013-11-04]. Dostupné z: http:// 

http://www.linetscholaris.cz/e-learning. K dispozici demonstrační video. 

ŢÁK, David, 2012. Computer. Brno: Mladá fronta, roč. 19, č. 18. ISSN 1214-8790. s.  52-53          

Granty: http://www.cnna.cz/prezidium/zapisy-z-jednani/86/; CZ/12/LLP-LdV/PS/134020 

http://www.linetscholaris.cz/e-learning
http://www.cnna.cz/prezidium/zapisy-z-jednani/86/
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Snímky z demonstračního videa (viz uvedený odkaz výše – LINET SCHOLARIS): 
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Příloha F, Schéma 2: Edukační prostředí 

 

 

PRŮCHA, Jan, 2009. Moderní pedagogika. 4., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Portál, 

481 s. ISBN 978-80-7367-503-5. s. 69 

 

 

Edukační prostředí 

vnejší 

okolí (školy, rodiny, 
pracoviště) s 
ekonomickými, 
sociokulturními, 
demografickými, 
etnickými aj. 
charakteristikami 

vnitřní 

fyzikální 

ergonomické parametry 
(osvětlení, prostorové 
dispozice, vyuţití barev, 
konstrukce nábytku aj. 

psychosociální 

proměnlivé 

krátkodobé vlivy 
působící na obsah a 
charakter komunikace 
mezi účastníky 
edukačních procesů 

učební atmosféra 

statické 

trvalejší sociální vazby 
mezi účastníky 
edukačních procesů 
(mezi rodiči a dětmi, 
učiteli a ţáky aj.) 

učební klima 
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Příloha G, Tabulka 1: Učební přístupy a volby 

Synchronní fyzické formáty 

Třída pod vedením instruktora & lekce 

Praktická laboratorní cvičení & workshop 

Exkurze 

Synchronní online formáty 

Online meeting 

Virtuální třída 

Webinář a vysílání 

Koučování 

Rychlé zasílání zpráv (Instant Messaging) 

Konferenční hovory 

Samostudium 

Asynchronní formáty 

Dokumenty & webové stránky 

Webové/počítačové vzdělávací moduly 

Hodnocení/testování & průzkumy 

Simulace 

Pracovní pomůcky & systémy EPSS 

Nahrávky ţivých vystoupení 

Online vzdělávací komunity a diskuzní fóra 

Distribuované učení a m-learning 

KHAN, Badrul H. Flexible learning in an information society. Hershey PA: 

Information Science Pub., 2006, xvii, 354 p. ISBN 15-990-4327-0. s. 8. Přeloţeno 

autorem BP. 
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Příloha H, Obrázek 2: Ukázka vzdělávacího videa RSA 

 

 

 
 

 

RSA, 2010. RSA Animate - Changing Education Paradigms. Youtube [online]. Oct 14, 

2010 [cit. 2013-11-04]. Dostupné z: 

http://www.youtube.com/watch?v=zDZFcDGpL4U&feature=relmfu 

http://www.youtube.com/watch?v=zDZFcDGpL4U&feature=relmfu
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Příloha I, Graf 4: Zastoupení přístrojů a platforem na webovém 

provozu 

Poznámka: Data jsou zpracována současným fenoménem tzv. infografiky. Jedná se o screenshot dvou 

vybraných částí, přičemţ zdrojová data pocházejí z průzkumů renomované společnosti Gartner. 

Infografika je dílem projektu KISSmetrics, který nachází obchodní model mezi stále zahlcenějším 

světem tzv. velkých dat (big data) a jejím přehledným zpracováním např. pro plánování při 

strategických rozhodnutích firem. Za povšimnutí rovněţ stojí kontrast mezi dominancí platformy 

Windows na desktopech (a laptopech) a nadvládou iOS (případně Androidu) u mobilních zařízení, coţ 

jiţ dnes má značný vliv na vývoj při uplatňování přístupů a moţností tvorby vzdělávacích materiálů, 

jejich distribuci a dostupnost, která je úzce spjata právě s platformou a představami konkrétních 

nadnárodních koncernů o budoucnosti vzdělávaní zejména ve školském systému, na jehoţ formování 

se díky postupné penetraci mobilními zařízeními, nahrazujícími klasickou učebnici, budou podílet čím 

dál tím větší měrou. 
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KISSMETRICS, 2013. How Mobile is Changing Business - Infographic. 

KISSMETRICS. The @KISSmetrics Marketing Blog [online]. 2013 [cit. 2013-11-11]. 

Dostupné z: http://blog.kissmetrics.com/mobile-is-changing-business/ 

http://blog.kissmetrics.com/mobile-is-changing-business/
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Příloha J, Obrázek 3: Proměny vzhledu webových stránek OU a 

ukázka původního rozhraní pro první internetové kurzy 

Poznámka: První e-learningový kurz na webové úrovni lze dohledat v sekci showcase jiţ v prvním roce, 

kdy byla zprovozněna doména open.ac.uk (1997). Příznačně se kurz věnuje IT problematice a ve 

výstavbě slibuje sluţby jako „hromadná kooperace“ spočívající ve funkci chatování na zeď. 

Charakteristické je zpracování webového rozhraní pomocí rámců. Spuštěn byl v roce 1998 a zapojilo se 

do něj cca 4 500 studentů z Velké Británie a 700 ze Singapuru. V té době se jednalo o zřejmě největší 

„object-oriented“ počítačový kurz na světě (bliţší informace dostupné z: http://www-

cs.open.ac.uk/~m206/course-info/front-page.htm). 

Screenshoty byly pořízeny pomocí sluţby Wayback Machine – Internet Archive, která průběţně 

shromaţďuje záznamy z více neţ 366 miliard webů. Konkrétně se jedná o záznamy vysledovaných 

změn vzhledu stránek OU hostovaných na doméně open.ac.uk v průběhu uvedených let. 

1997-1998 

 

  

 

 

http://www-cs.open.ac.uk/~m206/course-info/front-page.htm
http://www-cs.open.ac.uk/~m206/course-info/front-page.htm
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1997 e-learning (sekce showcase ) 

1999-2004 
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2004-2013 (prakticky neměnný layout) 

2013 Projekt OpenLearn (www.open.edu/openlearn) 
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Příloha K, Graf 5: Vývoj počtu zapsaných studentů a proměna jejich 

věkové struktury v čase 

  

 

THE OPEN UNIVERSITY, 2010. Facts & Figures 2009/2010. The Open 

University [online]. [cit. 2013-11-16]. Dostupné z: 

http://www.open.ac.uk/about/documents/about-facts-figures-0910.pdf. s. 1. 

 

 

http://www.open.ac.uk/about/documents/about-facts-figures-0910.pdf
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Příloha L, Obrázek 4: Infografika OU 

THE OPEN UNIVERSITY, 2013. The Open University. Facebook [online]. [cit. 2013-

11-16]. Dostupné z: https://www.facebook.com/theopenuniversity. URL obrázku: 

https://scontent-a-vie.xx.fbcdn.net/hphotos-

ash3/1017602_10151807718880676_1938734409_n.jpg 

https://scontent-a-vie.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/1017602_10151807718880676_1938734409_n.jpg
https://scontent-a-vie.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/1017602_10151807718880676_1938734409_n.jpg
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Příloha M, Tabulka 2: Výčet kvalifikačních výstupů na OU 

Poznámka: Pojem diplom zde nepředstavuje ekvivalent pro vysokoškolský titul. Certifikáty a diplomy 

v pregraduálním stupni můţeme řadit do skupiny vyššího odborného vzdělání, zatímco v případě 

postgraduálního stupně se jedná o profesně orientovanou nadstavbu pregraduálního vysokoškolského 

studia. Certifikát odpovídá 120 kreditům pro stupeň pokročilosti č. 1, zatímco diplom je podmíněn 

dalším ziskem 120 kreditů, tentokrát stupně obtíţnosti č. 2. Pro obdrţení titulu je nutnou podmínkou 

zisk dalších 120 kreditů, a to v nejvyšším stupni obtíţnosti č. 3. Více informací o kvalifikacích viz 

následující příloha. 

Získaná kvalifikace 2009/2010 1971-2010 

Foundation degree 

Pracovní tituly 
399 1 018 

First degree 

Základní titul – bakalář 
10 133 320 644 

Higher degree 

Vyšší tituly – magistr a doktor 
2 728 50 314 

Pregraduální certifikáty a diplomy 17 978 280 431 

Postgraduální certifikáty a diplomy 2 968 59 520 

Validated qualifications  

Kvalifikace poskytované třetími 

stranami (certifikáty a diplomy) 

10 016 107 637 

THE OPEN UNIVERSITY, 2010. Facts & Figures 2009/2010. The Open University 

[online]. [cit. 2013-11-16]. Dostupné z: 

http://www.open.ac.uk/about/documents/about-facts-figures-0910.pdf. s. 2. Upravil 

a přeloţil autor BP. 

http://www.open.ac.uk/about/documents/about-facts-figures-0910.pdf
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Příloha N, Tabulka 3: Úplný výčet nabídky titulů OU 

Kvalifikace, titul, 

hodnost 

Potřebný 

počet 

kreditů 

Rozložení 

získaných 

kreditů dle 

obtížnosti 

modulů 

Poznámka 

Certifikát vyššího vzdělání 

(CertHE) 
120 120 stupeň 1 

Odpovídá 1/3 titulu „s 

vyznamenáním“. 

Diplom vyššího vzdělání 

(DipHe) 
240 

120 stupeň 1 

120 stupeň 2 

Odpovídá 2/3 titulu „s 

vyznamenáním“. 

Pracovní titul 

Foundation degree (FD) 
240 

120 stupeň 1 

120 stupeň 2 

Podmínkou alespoň 25 % učiva 

přímo spjatého s výkonem profese. 

Bakalář (BA, BSc) 300 

120 stupeň 1 

120 stupeň 2 

60 stupeň 3 

Běţný bakalář, který nezajišťuje 

průchodnost do postgraduálu. 

Bakalář „s vyznamenáním“ 

(BA(Hons), BSc(Hons)) 360 

120 stupeň 1 

120 stupeň 2 

120 stupeň 3 

Bachelor degree with honours 

zajišťuje moţnost pokračování 

v postgraduálu. Jedná se o tzv. 

klasifikované ohodnocení (obecné).  

Graduální certifikát 

(Grad Cert) 
60 60 stupeň 3 

Podmínka řádně ukončeného 

pregraduálního stupně. 

Graduální diplom (Grad 

Dip) 
120 120 stupeň 3 „Nadstavba“ certifikátu 

Profesní graduální 

certifikát pro vzdělávání 
120 60 stupeň 3 

Výstup v kombinaci s kvalifikací QTS 

(qualified teacher status) 

Postgraduální certifikát 

(PgCert) 
60 60 stupeň 4 

Postgraduální diplom 

(PgDip) 
 120 

min. 90 stupeň 4  

max. 30 stupeň 3 

Magistr (MA, MSc) 180 
min. 150 stupeň 4 

max. 30 stupeň 3  

Taught MPhil 360 min. 240 stupeň 4 tzv. malý (rigorózní) doktorát 

Professional Doctorate 

(Ph.D.) 
540 

min. 420 stupeň 5 

max. 120 stupeň 4 

tzv. velký (disertační) doktorát – 

vědecká hodnost 

THE OPEN UNIVERSITY, 2013. Handbook for Validated Awards 2013-2014. The 

Open University [online]. [cit. 2013-11-16]. Dostupné z: 

http://www.open.ac.uk/about/validate/files/validate/file/ecms/web-content/004-

ou-handbook-for-validated-awards.pdf. PDF dokument, s. 10–11. Upravil a přeloţil 

autor BP. 

http://www.open.ac.uk/about/validate/files/validate/file/ecms/web-content/004-ou-handbook-for-validated-awards.pdf
http://www.open.ac.uk/about/validate/files/validate/file/ecms/web-content/004-ou-handbook-for-validated-awards.pdf
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Příloha O, Tabulka 4: Konverze znalosti; Schéma 3: Geneze znalosti 

Druh konverze Prostředek Výsledek 

tacitní na tacitní zkušenost socializace 

tacitní na explicitní artikulace externalizace 

explicitní na explicitní spojování kombinace 

explicitní na tacitní osvojování si internalizace 

BARTÁK, Jan, 2006. Skryté bohatství firmy. 1. vydání. Praha : Alfa Publishing, s. 41. 

ISBN 80-86851-17-6. 

Poznámka: Velmi důleţitou roli v oblasti diferenciace znalostí sehrává faktor uvědomění. Rozdělení 

procesu učení do čtyř fází v podání O'Connora-Seymoura je dokonce klíčovým východiskem teorie 

učení dospělých. 

MUŢÍK, Jaroslav, 2004. Androdidaktika. 2., přeprac. vyd. Praha : ASPI Publishing. s. 

16-17. ISBN 80-7357-045-9. Vytvořil a přidal zařazení expl. a tact. znalosti autor BP. 

Nevědomá 
neznalost 

Vědomá 
neznalost 

Vědomá 
znalost 

Nevědomá 
znalost 

Explicitní znalost 

Tacitní znalost 

Nevím, že to nevím. 

Vím, že to nevím. 

Vím, že to vím. 

Nevím, že to vím. 
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Příloha P, Schéma 4: Rozfázování příčiny fenoménu „digital divide“ 

na mikrosociální úrovni   

Poznámka: Zásadní roli zde hraje inovace, která celý proces „zacyklí“. 

 

 

DIJK, Jan van, c2005. The deepening divide: inequality in the information society. 

Thousand Oaks, Calif.: Sage Pub. 240 p. ISBN 14-129-0403-X. s. 22. 
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Příloha Q, Graf 6: ROI lidského kapitálu v závislosti na věku 

Poznámka: Z grafu je patrné, ţe ekvilibrium mezi vynaloţenou investicí a její návratností se nachází jiţ 

v oblasti sekundárního stupně vzdělání. Započítávají se sem nejen faktory „investice na hlavu“ a 

obětované příleţitosti ekonomické produktivity, ale také např. eliminace budoucí trestné činnosti a 

vedení spořádaného ţivota, které se projeví na lepší startovní pozici dalších generací.

HECKMAN, James J. a Dimitriy V. MASTEROV, 2007. The Productivity Argument 

for Investing in Young Children. Review of Agricultural Economics. vol. 29, issue 3, 

s. 446–493. DOI: 10.1111/j.1467-9353.2007.00359.x. Dostupné z:

http://aepp.oxfordjournals.org/lookup/doi/10.1111/j.1467-9353.2007.00359.x. s. 

476. 

http://aepp.oxfordjournals.org/lookup/doi/10.1111/j.1467-9353.2007.00359.x
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Příloha R, Schéma 5: Aspekty otevřenosti dle OECD 

OECD, 2007. Giving knowledge for free: the emergence of open educational 

resources. Paris, France?: Organisation for Economic Co-operation and 

Development, 147 p. ISBN 92-640-3174-X. s. 38. Přeloţil autor BP. 

Otevřenost v sociální doméně 

(svoboda užití) 

(svoboda 
příspívání) 

(svoboda sdílení) 

Jako 
charakteristická 

forma zdroje 

veřejný zdroj 

otevřený zdroj 
statků 

v technické 
doméně 

funkcionální   

(užití otevřených 
standardů) 

vývojová  

(užití open source 
softwaru) 
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Příloha S, Tabulka 5: Rozdílnost v přístupu a chápání pojmu OER 

Instituce / 

specifikum 

Obligatorní 

užití 

otevřené 

licence 

Právo 

k přístupu, 

úpravě a 

republikaci 

Bez 

diskriminace 

(práva náleží 

každému a 

kdekoli) 

Bez limitace 

vzdělávacích 

zdrojů 

specifickému 

účelu či formě 

(nezahrnuje 

podmínku 

nekomerčnosti) 

Hewlett 

Foundation 

OECD 

UNESCO 

Cape Town 

Declaration 

Wikipedia 

Wikieducator 

OER 

Handbook 

OER 

Commons 

CREATIVE COMMONS, 2013. What is OER?: What are Open Educational Resources 

(OER)?. CREATIVE COMMONS.Creativecommons.org [online]. 2013, 12 August 

2013, at 22:27 [cit. 2014-03-16]. Dostupné z: 

http://wiki.creativecommons.org/What_is_OER%3F. Přeloţeno autorem BP. 

http://wiki.creativecommons.org/What_is_OER%3F
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Příloha T: Schéma 6: Konceptuální mapa OER 

 

OECD, 2007. Giving knowledge for free: the emergence of open educational 

resources. Paris, France?: Organisation for Economic Co-operation and 

Development, 147 p. ISBN 92-640-3174-X. s. 31. Překlad kategorií – autor BP. 

 

 

 

Nástroje 

Open source software 
pro vývoj a přenos 
vzdělávacích zdrojů 

Systém správy obsahu 
(CMS) 

- EduCommons 

Vývojářské nástroje 

- Connexios 

Komunitní software 

- Wikis 

- h20 

- OSLO research 

LMS 

-Moodle 

-Sakai 

Obsah 

Materiály publikované 
pro účel učení nebo 

odkazování (referencí)  

Vzdělávací zdroje 
 

Kurzy (Courseware) 

- MIT OCW 

- ParisTech 

- Japan OCW  

   Consortium 
 

Učební předměty 

- MERLOT 

- Connexions 

- ARIADNE 

Reference 
 

Shromaždiště 

- Internet   

   Archive 

- Google Scholar 

- Library of  

   Congress 

- Wikis 

Zdroje pro implementaci 

Licenční nástroje 

 

- Creative Commons 

- GNU Free  

   Documentation License 

Osvědčený postup  

- CMU (design principles) 

Interoperabilita 

- ISM  

- SCROM 

- OKI 



117 

Příloha U, Tabulka 6: Výčet licencí Creative Commons 

Poznámka: V Česku byla tato sada licencí oficiálně spuštěna v roce 2009. 

BY = Uvést autora 

BY – SA = 
Uvést autora, zachovat licenci 

(Share-Alike) 

BY – ND = 
Uvést autora, nezasahovat do 

díla (No Derivates) 

BY – NC = 
Uvést autora, nevyuţívat 

komerčně (Non-Commercial) 

BY – NC – SA = 
Uvést autora, nevyuţívat 

komerčně, zachovat licenci 

BY – NC – ND 
= Uvést autora, nevyuţívat 

komerčně, nezasahovat do díla 

Prvky určující rozsah pravomocí při nakládání s dílem: 

Právo dílo šířit (z angl. 

Share). Tento symbol je 

společný pro všechny typy CC 

licencí. Vyjadřuje, ţe licencovaného dílo je 

moţné šířit, tzn. kopírovat, distribuovat a 

sdělovat veřejnosti. Zároveň lze dílo zařadit 

do souborného díla (např. časopis,  sborník) 

a jako jeho součást jej v nezměněné podobě 

šířit dál. 

Právo dílo upravovat (z angl. 

Remix). Licence s tímto symbolem 

opravňuje uţivatele k pozměňování či 

doplňování díla. Umoţňuje také celé licencované 

dílo nebo jeho část zpracovat s jiným dílem. 

Příkladem úprav můţe být např. dramatizace, 

překlad, úprava digitálních fotek, zhudebnění 

nebo remixování hudebních skladeb. 

Prvky určující podmínky, které je nutno při nakládání s dílem respektovat: 

Uveďte autora (z angl. Attribution). Opět 

společný prvek pro všechny licence. Kdykoliv 

licencovaného dílo nebo jeho úpravu šíříte, 

je nutno uvést údaje a autorovi a dílu, a to způsobem, 

jaký autor stanovil. Pokud autor způsob uvádění těchto 

údajů nespecifikoval, je nutné minimálně uvést jeho 

jméno (nebo pseudonym, pokud pod ním vystupuje), 

název díla a odkaz na původní licenci Creative 

Commons. Pokud šíříte upravené dílo,  je třeba také 

uvést způsob, jakým jste dílo upravili. 

Neužívejte  

dílo komerčně (z angl. 

Noncommercial) Tento 

prvek umoţňuje nakládat s dílem 

pouze pro nekomerční účely. Tím se 

rozumí,  ţe při šírení díla vám nesmí 

plynout ţádný finanční zisk. Za 

nekomerční vyuţití se povaţuje 

výměna díla za jiné (např. 

prostřednictvím výměnných sítí). 
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Zachovejte licenci (z angl. 

Share Alike). Pokud licencované 

dílo jakkoliv upravíte, máte 

povinnost výsledek své práce vystavit pod 

stejnou nebo slučitelnou licenci. Pokud tedy 

například upravíte fotku, která je vystavena 

pod licencí CC-BY-SA (viz typy licencí), je 

nutno pro tuto upravenou fotku pouţít stejný 

typ licence CC-BY-SA. 

Nezasahujte do díla (z angl. No 

Derivatives). Tento prvek Vám 

zakazuje jakkoliv dílo upravovat 

(tzn. dílo pozměňovat či doplňovat, nebo ho 

jako celé či jeho část zpracovat s dílem jiným). 

Jedná se o licenčního prvku “právo dílo 

upravovat”,   který naopak úpravy díla povoluje.  

Proto se v ţádné licenci CC neobjevují tyto dva 

prvky společně. 

Creative Commons, © 2013. České CC licence. Creative Commons: Česká 

republika [online]. [cit. 2013-11-23]. Dostupné z: 

http://www.creativecommons.cz/zakladni-informace-o-cc/ceske-cc-licence/ 

http://www.creativecommons.cz/zakladni-informace-o-cc/ceske-cc-licence/
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Příloha V: Obrázek 5: Uživatelské prostředí  iTunes U v rámci 

programu iTunes 11.1.5.5 
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Příloha W: Obrázek 6: Prostředí živého webináře v rámci kurzu 

Future Classroom Scenarios course 

Poznámka: Ţivý webinář proběhl 2. 4. 2014 mezi 18-19 hod. Moderátorem diskuze byl belgický 

specialista na problematiku integrace ICT ve vzdělávání Bart Verswijvel, který předal slovo hlavnímu 

přednášejícímu – Angličanu Willu Ellisovi, správci projektu Evropské komise pro zavádění ICT ve 

třídách iTEC.  

Webinář probíhal prostřednictvím speciálního doplňku společnosti Cisco pro internetový prohlíţeč – 

WebEx, který nabízí širokou škálu funkcionalit pro profesionálně vedenou konferenci. V tomto 

konkrétním případě se webináře zúčastnilo zhruba 115 lidí z celé Evropy, z toho dle jména a 

představení v chatu také čtyři ţeny z České republiky. Software nabízí moţnost, aby kaţdý člen mohl 

promlouvat do diskuze a téţ se snímat prostřednictvím webkamery. Z organizačních důvodů však byli 

všichni účastníci před začátkem přednášky poţádáni, aby svá zařízení ztlumili. Přednášející svůj projev 

doplňoval jednotlivými slidy z připravené prezentace. Hlavní interakce účastníků spočívala v moţnosti 

pokládat dotazy písemně v dialogovém oknu pro probíhající chat a taktéţ byly čtyřikrát vyzváni, aby 

zodpověděli na anketní otázky, které se všechny týkali otázky vidění potenciálu a faktického vyuţití ICT 

ve výuce. Software dále disponuje např. tlačítkem pro přihlášení se ke slovu, ovšem tato funkce nebyla 

vyuţita. Autor BP se domnívá, ţe přednášející měl stejně jako moderátor pouţít headset a také místo 

s lepší internetovou konektivitou. Kvalita zvuku byla špatná, na coţ si stěţovali rovněţ účastníci 

prostřednictvím chatu. Ačkoli byla prezentace poutavá, zásadní výtku lze shledat v přílišné obecnosti 

přednášky, jejíţ přidanou hodnotou bylo pouhé rozšíření obzorů o existenci rozmanitých projektů po 

celé Evropě. Autor BP očekával „převratnější“ průběh, participativní diskuzi a názorné ukázky řešení. 

Alespoň podle uţivatelů se zapnutou webkamerou a jejich příspěvcích v chatu (cca 20 členů) lze 

usuzovat, ţe hlavní skupinu posluchačů tvořili učitelé věkové hranice nad čtyřicet let. 
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Prohlídka základních funkcí Webex: VERSWIJVEL, Bart, 2013. Taking part in a 

Webex meeting. GOOGLE INC. Youtube.com [online]. [cit. 2014-04-02]. Dostupné z: 

https://www.youtube.com/watch?v=v48KsyZRmqw 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=v48KsyZRmqw
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Příloha X: Obrázek 7: Ukázka uživatelského prostředí edX 

Poznámka: Screenshoty ukazují (bez registrace a zápisu nepřístupný) prostředí kurzu 15.390x 

Entrepreneurship 101, kterým v rámci vnořených videí z Youtube provádí vedoucí katedry podnikání 

na MIT William Aulet. Z doposud uvolněných materiálů nutno podotknout, ţe netradičním a značně 

neformálním stylem. Značný důraz je kladen na „případové studie“ a uvedení teoretických poznatků do 

praxe. V závěrečném testu se tak střídají otázky čistě vědomostní s otázkami, kde je nejprve popsán 

problém a student má z několika moţností řešení. 
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EdX, 2014. Entrepreneurship 101: Who is your customer?. EdX.org [online]. [cit. 

2014-04-18]. Dostupné z: https://www.edx.org/course/mitx/mitx-15-390x-

entrepreneurship-101-who-1312#.U1FJLPkemjY 

https://www.edx.org/course/mitx/mitx-15-390x-entrepreneurship-101-who-1312#.U1FJLPkemjY
https://www.edx.org/course/mitx/mitx-15-390x-entrepreneurship-101-who-1312#.U1FJLPkemjY
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Příloha Y: Obrázek 8: Prostředí mobilní aplikace Coursera 1.0.0 

(552) pro mobilní OS Android 
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Příloha Z: Obrázek 9: Prezentace kurzu OCL4Ed na oeru.org a jeho 

samotná podoba v prostředí WiciEducatoru 

 

 

OERU, 2014. Open Content Licensing for Educators. OER FOUNDATION. Oeru.org 

[online]. [cit. 2014-04-10]. Dostupné z: http://oeru.org/oeru-partners/otago-

polytechnic/open-content-licensing-for-educators-/ 

 

http://oeru.org/oeru-partners/otago-polytechnic/open-content-licensing-for-educators-/
http://oeru.org/oeru-partners/otago-polytechnic/open-content-licensing-for-educators-/
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WIKIEDUCATOR, 2011. Open Content Licensing for Educators. #OCL4Ed (2014.02): 

Course dashboard. WikiEducator.org [online]. 26 August 2013, at 00:32 [cit. 2014-

04-10]. Dostupné z: 

http://wikieducator.org/Open_content_licensing_for_educators/Course_dashboard 

http://wikieducator.org/Open_content_licensing_for_educators/Course_dashboard
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Příloha AA: Obrázek 10: Uživatelské prostředí kurzu COMM002 na 

Saylor Academy 

 

SAYLOR ACADEMY, cc 2014. COMM002: Media and Society. THE SAYLOR 

FOUNDATION. Saylor.org. [online]. [cit. 2014-04-15]. Dostupné 

z: http://www.saylor.org/courses/comm002/ 

http://www.saylor.org/courses/comm002/
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Příloha BB: Obrázek 11: Prostředí LMS Moodle na desktopovém 

webovém prohlížeči a mobilní aplikaci Moodle Mobile 1.4.1 pro iOS 

 

 

EGER, Ludvík et al., 2014. Organizační chování. KATEDRA ANDRAGOGIKY A 

PERSONÁLNÍHO ŘÍZENÍ. Univerzita Karlova: Moodle pro výuku [online]. 2014 

[cit. 2014-04-16]. Dostupné z:http://dl1.cuni.cz/mod/page/view.php?id=51406 

http://dl1.cuni.cz/mod/page/view.php?id=51406
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Poznámka: Jelikoţ se jedná o HTML5 aplikaci, je pro obě platformy (iOS a Android) zcela identická a 

umoţňuje tak jednodušší vývoj a správu aktualizací. Autorovi BP se ji však nepodařilo zprovoznit ani 

na jednom ze zařízení s Android 4.1, respektive 4.2, přičemţ z podprůměrného hodnocení (rating 2,9 

z 5) a komentářů u aplikace na Google Play je zřejmé, ţe se tento problém týká většího mnoţství 

uţivatelů. 

MOODLE PTY LTD, 2014. Moodle Mobile 1.4.1. APPLE. ITunes [online]. Apr 15, 2014 [cit. 

2014-04-16]. Dostupné z: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.moodle.moodlemobile&hl=cs 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.moodle.moodlemobile&hl=cs



