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TEORETICKÁ ČÁST
Úvod
Současný vzdělávací systém se neustále vyvíjí, především s ohledem na nové výzkumy
zaměřené na efektivitu výchovně-vzdělávacího procesu. Pokud má školství uspět, musí
sledovat a implementovat nejnovější technologie, které studenti každodenně využívají.
Jedním z atributů učení je přenos a sdílení informací v kybernetickém prostoru dat. A
právě tímto sdílením dat se bude zabývat předkládaný text.
Současná mládež je v internetovém prostoru prakticky neustále, mobilní komunikace se
stala součástí její identity. Uživatelé sdílejí nejen informace, ale také fotografie, videa,
hudbu aj. Ve školním prostředí poté sdílejí studijní materiály či rady nezbytné ke
zvládnutí učiva. Je nezbytné, aby se „moderní“ učitel orientoval v problematice sdílení
dat a pokud chce efektivně vést své studenty, umožní jim vzájemný přenos informací
prostřednictvím cloudové služby. Učitel může prostřednictvím cloudových služeb
předávat svým studentům studijní materiály, opačným směrem mohou studenti s
pomocí cloudových služeb odesílat učiteli ať už průběžné, či hotové výsledky své práce.
Předkládaný text si klade za primární cíl vytvořit modelový příklad využití cloudových
služeb na webu, včetně možnosti sdílení se sociálními sítěmi (Facebook, Instagram,
Twitter,…), dalšími online prostředími (Google Apps for Education) nebo možností
online editace mnoha typů souborů (tabulky, prezentace, fotografie, aj.) přímo v
cloudovém prostředí. Sekundárním cílem je provedení výzkumu ve využívání
cloudových úložišť z pohledu studenta i z pohledu učitele. Dalším sekundárním cílem
bude komparace nejpoužívanějších cloudových úložišť z pohledu základních požadavků
škol, tj. finanční náročnost, ovladatelnost, složitost integrace do školního systému apod.
Možnosti, které současné cloudové služby nabízejí pro vzájemnou komunikaci školaučitel-žák, jsou velmi široké. Ať už jde o pouhé sdílení dat nebo využití důmyslných
nástrojů pro online editaci nejrůznějších formátů, kdy odpadá nutnost mít nainstalovaný
požadovaný program (MS Office, Inkscape aj.). Předkládaný text se zaměřuje na velmi
aktuální a přínosné téma.
Z hlediska formální struktury práce bylo zvoleno rozdělení na část teoretickou a
praktickou. Vzhledem k tomu, že v bakalářské práci zahrnutý dotazník je spíše jakýmsi
8

východiskem pro úvahy, komparaci a hodnocení obsažená v části teoretické i praktické,
rozhodl se autor ponechat dotazník v teoretické části.
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1 Vymezení pojmů
Vzhledem k odbornému zaměření předkládaného textu je nutné nejprve definovat
základní pojmy a doplnit je vysvětlením jejich významů. Mezi základní pojmy patří
cloud, cloudové úložiště a následně jednotlivá probíraná cloudová úložiště (OneDrive,
Mega, Dropbox, Copy, iCloud, SugarSync, Google Drive).

1.1 Cloud, Cloud Computing
Cloud1 nebo také Cloud Computing označuje model vývoje a používání počítačových
technologií, který je založen na poskytování služeb a programů uložených na serverech
na Internetu.
Uživatelé mohou ke službám a programům přistupovat pomocí klienta dané aplikace
nebo webového prohlížeče skrze síť Internet.

1.2 Cloudové úložiště
Služba nabízená jako úložiště dat, které je dostupné na Internetu. Data v cloudovém
úložišti mohou být automaticky synchronizována s jedním nebo více zařízeními
(počítač, tablet, chytrý mobilní telefon).
Za další služby, které cloudové úložiště nabízí, lze považovat možnost nastavení práv
přístupu k souborům pro určité uživatele nebo skupiny, integrace se sociálními sítěmi,
prezentace fotografií, tvorbu nových dokumentů, tabulek a grafů, možnost komprimace
souborů do formátů .rar, .zip, atd.
Mezi nejznámější cloudová úložiště2 patří OneDrive, Google Drive, Mega, Dropbox,
Copy, iCloud, SugarSync.

1.2.1 OneDrive
Cloudové úložiště od Microsoftu nabízí v základu 15 GB kapacity dat pro každého
nového uživatele. Využitím dalších dodatečných placených i neplacených služeb lze
získat další bonusovou kapacitu.
1

VELTE, J., VELTE, A., ELSENPETERR.. CloudComputing: Praktický průvodce. Vyd. 1. Brno:
Computer Press, 2011, 304 s. EAN: 9788025133330
2
KUPKA, Lukáš. Jaká jsou aktuálně nejlepší cloudová uložiště Dostupné z:
http://www.zive.cz/clanky/jaka-jsou-aktualne-nejlepsi-cloudova-uloziste/sc-3-a-174542/default.aspx
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OneDrive nabízí možnost integrace s Microsoft Office a sociálními sítěmi jako
Facebook, Twitter nebo LinkedIn. Dále umožňuje obnovu smazaných souborů v podobě
koše – známé funkce z OS Windows. Data lze stahovat i v komprimovaném formátu
.zip. K veřejným datům lze přistupovat i bez účtu u Microsoftu.
Ve OneDrive můžeme fotografie přehrát v prohlížeči jako prezentaci bez nutnosti jejich
stahování.

1.2.2 Mega
Oproti ostatním zmiňovaným úložištím nabízí v základu 50 GB prostoru zdarma a
nabídne šifrování sdílených dat, respektive data budou nahrávána již zašifrovaná a to
přímo v prohlížeči. Mega používá 128 bitový šifrovací algoritmus AES. K heslu do
služby Mega dostanete i veřejný a soukromý šifrovací klíč. Cloudové úložiště Mega je
optimalizováno pro prohlížeč Chrome od spol. Google a velikost nahrávaných souborů
není omezena. Lze dokoupit placené balíky (Pro I – 500 GB, Pro II – 2 TB, Pro III –
4TB).

1.2.3 Dropbox
Jedno z prvních cloudových úložišť na světě. V základu nabízí pouze 2 GB prostoru
zdarma, ale po přizvání svých přátel´můžeme mít až 16 GB prostoru. Navíc zde není
omezena velikost jednotlivých souborů. Pokud bychom však chtěli více než
zmiňovaných 16 GB prostoru, musíme si zaplatit jeden ze tří možných balíků (100 GB,
200 GB, 500 GB).

1.2.4 Copy
Funkcemi se toto cloudové úložiště podobá Dropboxu. Zdarma ale získáte ihned 15 GB
prostoru. Placené balíčky nabízí Copy ve dvou variantách – 250 GB a 500 GB. Za
zmínku také stojí, že při placené verzi získáme možnost neomezeného elektronického
podepisování dokumentů (u základní verze pouze 5 dokumentů za měsíc). Podle
čerstvých informací má být funkčnost tohoto úložiště od 1. 1. 2016 pozastavena, proto v
kapitole 3 obsahující podrobnější komparaci není již zmiňováno.
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1.2.5 iCloud
Služba, která v rámci značky Apple synchronizuje data a dokumenty. K Apple ID
zdarma nabízí 5 GB úložného prostoru. Tento prostor můžeme využít k ukládání
kontaktů, e-mailů, poznámek, dat aplikací a dokumentů, které jsou vytvořené skrze
aplikace balíku iWork. Dokumenty dalších aplikací jako Pages nebo Keynote můžeme
prohlížet na všech zařízeních. ICloud poskytuje přístup i přes webové rozhraní.

1.2.6 SugarSync
SugarSync umožňuje velmi flexibilní a efektivní synchronizaci souborů, a to na
Windows 7 a novější, Mac OS a mobilních operačních systémech (iOS, Android, ..). Po
registraci dostaneme 60 GB prostoru, to ale platí pouze pro prvních 30 dní od registrace,
poté si musíme zakoupit placený balíček (60 GB, 100 GB nebo 250 GB).

1.2.7 Google Drive (Google Disk)
Svým běžným uživatelům umožňuje mimo kapacity 15 GB použít i integrovaný
kancelářský balík Google Docs, ve kterém lze vytvářet nebo upravovat textové
dokumenty, tabulky, formuláře a prezentace. Ke správě souborů lze využít i další
externě dostupné aplikace, např. převaděč dokumentů z PDF do Wordu nebo pracovat
se světově známým dynamickým matematickým systémem Geogebra.
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2 Možnosti využití cloudových služeb ve školství
V předchozí kapitole byla představena nejpopulárnější cloudová úložiště, se kterými se
běžný uživatel může setkat. Současný vzdělávací systém je postaven na sdílení
informací. Efektivita pedagogického snažení je přímo úměrná kvalitě přenosu těchto
informací. Čím více znalostí se učiteli podaří přenést na svého žáka, tím více bude jeho
snaha efektivní.
Dnešní žáci ovládají moderní počítačové a mobilní technologie, takže se učiteli přímo
nabízí možnost propojení školních materiálů mezi ním a svěřenými žáky. Na tuto
poptávku samozřejmě reagují poskytovatelé internetových služeb zaměřených na sdílení
dat.
Jak uvádí například doc. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D., proděkan PřF Univerzity
Karlovy, „Vývoj v akademickém a vědeckém prostředí jednoznačně směřuje k
masivnímu využívání cloudových řešení, a to nejen při komunikaci a organizaci. Vědci
začínají využívat výhod cloudových řešení především v těch oblastech výzkumu, kde
dochází k rychlému nárůstu objemů zpracovávaných a sdílených dat z experimentálních
měření, monitoringu, geoinformatických a bioinformatických úloh nebo modelů.”

3

Nejedná se tedy jen o samotné sdílení dat, současný trend se zaměřuje také na
zpracování těchto informací, jejich možných využití online.

2.1 Důvody pro využití cloudových služeb ve výuce
Pokud se učitel rozhoduje využít ve výuce cloudové služby, nabízí se mu hned několik
důvodů, proč tak učinit.
Jak uvádí server veskole.cz4, mezi hlavní výhody patří:


kompatibilita nejrůznějších platforem



dostupnost cloudových služeb skrze běžný webový prohlížeč



nízké pořizovací a provozní náklady

3

Pro školství. Googleapps.cz [online]. 2016 [cit. 2016-03-23]. Dostupné z: http://googleapps.cz/proskolstvi/
4
10 DŮVODŮ PROČ využívat Cloudu ve vzdělávání [online]. 2015 [cit. 2016-03-25]. Dostupné z:
http://www.veskole.cz/clanky/10-duvodu-proc-vyuzivat-cloudu-ve-vzdelavani
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BYOD



využití elektronických učebnic



využití internetových encyklopedií



použití slovníků a překladačů



digitální testování žáků



použití QR kódů



prolnutí cloudových služeb se sociálními sítěmi



integrace cloudu a chatu

2.1.1 Kompatibilita nejrůznějších platforem
Cloudové služby lze používat napříč různými typy platforem. Dnes je tedy možné mít v
kapse mobilní telefon s operačním systémem Android, v brašně tablet od firmy Apple s
operačním systémem iOS a v batohu notebook s operačním systémem Windows – a na
všech zmiňovaných zařízeních online sdílet a používat data skrze některé z nabízených
cloudových úložišť.

2.1.2 Dostupnost cloudových služeb skrze běžný webový prohlížeč
Výhodou při použití cloudů je přístup odkudkoli, tzn. nejen z nejrůznějších platforem,
ale také zařízení. V podstatě stačí uživateli, v tomto případě učiteli či žákovi, aby v
jakémkoli webovém prohlížeči, bez ohledu na jeho typ (ať už Google Chrome, Mozilla,
Internet Explorer atp.), otevřel přihlašovací stránku daného cloudového poskytovatele a
má ihned přístup ke svým datům. Ty navíc může, jak bude v praktické části předkládané
práce rozvedeno, online upravovat právě ve webovém prohlížeči bez nutnosti instalace
dalších programů. Dostupnost skrze běžné internetové prohlížeče patří mezi jednu z
největších výhod cloudových úložišť.

2.1.3 BYOD
Jelikož mají v současnosti téměř všichni žáci mobilní zařízení (mobil, tablet,
notebook,…) nabízí se jejich využití přímo ve výuce.5 Metoda BYOD (zkratka z Bring
5

DŮVODŮ PROČ využívat tablety a mobily žáků. Ve škole.cz[online]. 2014 [cit. 2016-03-24]. Dostupné
z: http://www.veskole.cz/clanky/10-duvodu-proc-vyuzivat-tablety-a-mobily-zaku-byod
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Your Own Device) umožňuje využití vlastních zařízení, které si žáci s sebou přinesou.
Mohou tak svůj mobilní telefon či tablet použít jako poznámkový blok, nahrávací
zařízení, ať už pro zvukový záznam výkladu učitele (ocení zejména žáci se sluchovou
pamětí) nebo audiovizuální záznam výuky, projektu aj., či v neposlední řadě jako
prostředek k vyhledávání vedlejších informací (například při projektové výuce, rozvíjí
žákovu dovednost vyhledávat a pracovat s informacemi).

2.1.4 Elektronické učebnice
V rámci Výzvy 51, která v rámci projektu6 umožnila vybavit zapojená školská zařízení
tablety, se nabízí jejich další využití při výuce z hlediska odpadnutí nutnosti používat
typické „papírové“ učebnice. V českém školním prostředí lze používat elektronické
učebnice od vydavatelů jako je Alter nebo Fraus. Například zmíněné vydavatelství
Fraus umožňuje zakoupit žákovské i-učebnice, učitelské i-učebnice a také multilicenci
pro celou školu.7 Ty obsahují nejen běžné výukové materiály, ale též doplňující úkoly a
cvičení.

2.1.5 Další možnosti využití cloudů ve výuce
Předchozí podkapitoly popisují primární výhody využití cloudových služeb ve výuce.
Cloudy však v interakci učitel-žák-vzdělávací proces nabízejí ještě další možnosti pro
zvýšení efektivity výchovně-vzdělávacího procesu.
Nabízí se například využití internetových encyklopedií, neboť žádná učebnice, se
kterou se běžně žáci setkávají, není stoprocentně aktuální. Proto je nezbytné, aby žáci
dokázali vyhledat potřebné informace co nejrychleji. Z pohledu aktuálnosti dat,
respektive v rychlosti reakce encyklopedických výkladů na situaci okolo nás, vedou
internetové encyklopedie. Ty slouží nejen žákům, ale samozřejmě také učiteli, jež při
svých přípravách tyto informační zdroje využívá. Při využití cloudových úložišť ve
výuce se nabízí například sdílení encyklopedií učitelem jako výukový materiál.
Další možností, kterou cloudové služby umožňují učiteli, je nasdílení nejrůznějších
slovníků, ať už odborných či jazykových. Použití s cloudy je velmi efektivní, zejména v
6

10 DŮVODŮ PROČ je VÝZVA 51 výhodná a co přinese?[online]. 2014 [cit. 2016-03-25]. Dostupné z:
http://www.veskole.cz/clanky/10-duvodu-proc-je-vyzva-51-vyhodna-a-co-prinese
7
Interaktivní učebnice z Nakladatelství Fraus [online]. 2016 [cit. 2016-03-25]. Dostupné z:
https://www.fraus.cz/cs/nezavisle-stranky/i-ucebnice
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odborných předmětech. Tak může pedagog sdílet se svými žáky nezbytné slovníky, aniž
by musel jejich obsah složitě kopírovat či je museli žáci „tahat“ v aktovce.
U každé pedagogické činnosti je nezbytné zkoušení žáků. Pro učitele je testování
žákovských znalostí náročným úkolem. Cloudové služby, které jsou postavené na online sdílení dat, umožňují snadné zadávání úkolů včetně jejich kontroly. Je jistě
mnohem snazší zadat úkol on-line, zkontrolovat jeho odevzdání (vložení přes web) a
následně jej vyhodnotit na počítači či tabletu, nežli tisknout zadání, rozdat osobně
žákům, následně sbírat, ručně vyhodnotit atp.
Další možností, jak zefektivnit využití cloudových úložišť, je jejich propojenost se
sociálními sítěmi. Ty jsou založeny na vzájemné komunikaci jejich uživatelů, umožňují
v ideálním případě propojení s cloudovými službami. Ve školním prostředí tak může
učitel své žáky informovat o zadání nového úkolu, nasdílení výukových materiálů apod.
skrze sociální sítě, popřípadě si mohou žáci navzájem na sociálních sítích pomáhat při
realizaci zadaného úkolu, kontrole aj.
V rámci předkládané práce byl za stěžejní cloudovou službu zvolen Google disk. Ten
umožňuje ve spojitosti s Gmailem integrovaný chat8, takže žáci a učitelé mohou
komunikovat on-line. Tato funkce, která je založena na propojení služeb firmy Google
(mail, cloud, kalendář, kontakty, vytvoření webových stránek aj.) tak ještě více rozšiřuje
standardní možnosti běžného cloudového úložiště.

2.2 Výhody a nevýhody pro školy
Následující kapitola se bude zaobírat výhodami a nevýhodami využití cloudových
služeb pro školní prostředí. Důraz bude kladen na dostupnou velikost úložiště, finance,
ovladatelnost, bonusové služby a v závěru bude zhodnocena míra využitelnosti,
respektive integrace, do školního systému. Pro následující srovnání byla vybrána
cloudové úložiště OneDrive, Dropbox, iCloud a Google Drive, neboť se jedná o
nejpoužívanější cloudy. Ostatní byla popsána v první kapitole teoretické části.

8

Poštovní systém s integrovaným chatem [online]. 2016 [cit. 2016-03-22]. Dostupné z:
http://clouddoskol.cz/sluzby-pro-skoly/google-apps-a-jeho-soucasti/
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Velikost prostoru pro ukládání dat
Název úložiště

Prostor zdarma

Placený prostor za měsíc

OneDrive

5 GB

50 GB / 50 Kč

Dropbox

2 GB

1 TB / 8.25€ (cca 220 Kč)

iCloud

5 GB

50 GB / 0,99€ (cca 27 Kč)

Google Drive

15 GB

100 GB / 1,99 € (cca 54
Kč)

Tabulka - kapacitní porovnání cloudových úložišť

Velikost, kterou jednotlivé cloudové služby nabízejí, se v zásadě nijak výrazně neliší. Z
cen lze vyčíst, že se ceny za nejčastější a zároveň nejobjemnější úložiště (1 TB) zásadně
neliší, lze jej u většiny ze zkoumaných provozovatelů sehnat zhruba za deset euro, tedy
za necelých tři sta korun českých. Pokud však uživatel nepotřebuje zmíněných cca tisíc
gigabajtů a postačí mu základní rozšíření o 50 GB, ve většině případů jej sežene za
zhruba jedno euro, tj. necelých třicet korun. Tři provozovatelé cloudových úložišť, což
je OneDrive (Microsoft), iCloud (Apple) a Google Drive (Google) vesměs nabízejí
možnost od 50 GB do 1 TB. Nejlevnější variantu pro rozšíření o 50 GB nabízí Apple ve
svém iCloudu (za cenu 27 korun), z výše zmíněných je nejdražší rozšíření od
Microsoftu na jeho OneDrive (50 Kč). Největší rozšíření na 1TB nabízí za cca 220
korun DropBox.

2.3 Uživatelské prostředí a ovladatelnost
Každé cloudové úložiště se vyznačuje jinou ovladatelností, která je zásadním způsobem
ovlivněna charakterem a zaměřením svého výrobce. Jelikož se každý zaměřuje na
poněkud jiný segment zákazníků, ačkoli nabízí v jádru podobné služby, vypadá tak
podle toho i uživatelské prostředí cloudových služeb a s tím spojená jeho ovladatelnost.
Nejprve bude představena ovladatelnost jednotlivých cloudů, následně proběhne jejich
komparace.
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Onedrive
Onedrive9, který poskytuje Microsoft, má po přihlášení velmi přívětivé uživatelské
prostředí (tzv. OneNote), v němž v úvodu najde uživatel své složky se soubory, se
kterými může dále pracovat (upravovat, sdílet, přesouvat, mazat, zjistit podrobnosti
atp.). Velmi podstatná je však možnost dalších služeb, které Microsoft nabízí. Jedná se
zejména o propojení cloudového úložiště s on-line aplikacemi (pošta, kalendář,
kancelářský balíček Office a pro účely práce zejména aplikace Class Notebook).
Velmi přínosné jsou zejména dvě funkce, a to možnost využít kancelářský balíček
Office a Class Notebook. Při využití on-line balíčku Microsoft Office mohou uživatelé,
v tomto případě studenti i učitelé, vytvářet a upravovat dokumenty ve formátu Word,
Excel, PowerPoint aj. Obrovskou výhodou je právě on-line funkčnost, která zaručuje
možnost například práci začít psát ve škole, doma ji pohodlně dokončit a opět bez
nutnosti ukládání na externí úložiště otevřít a odprezentovat ve škole. Dokument
zůstává neustále uložen a rozpracován na internetovém úložišti One Drive.
Další „vychytávkou“ je Class Notebook, jenž umožňuje sdílet studijní materiály,
spolupracovat na zadaných úkolech či vytvářet poznámkový blok.
Samozřejmostí je propojení s prostředím operačního systému Windows (především
nejnovější verze Windows 10), popřípadě s tablety či chytrými telefony od Microsoftu.
Ty již obsahují integrované prostředí pro sdílení skrze OneDrive, případně automatické
ukládání dat (fotografie, dokumenty aj.).

9

Cloudové úložiště OneDrive. OneDrive [online]. [cit. 2016-04-01]. Dostupné z: www.onedrive.com
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Obrázek č. 1: Náhled úvodní obrazovky OneDrive s možností Office 365

Pokud uživatel, který chce tento cloud používat, nevlastní operační systém Windows či
tablet (nebo mobilní telefon) s operačním systémem od stejného výrobce, může si do
svého zařízení, ať už se jedná o PC či přenosnou platformu, nainstalovat aplikaci pro
využití cloudů.
Dropbox
Dalším ze zkoumaných cloudových úložišť je Dropbox10. Dropbox na rozdíl od
ostatních poskytovatelů cloudových služeb nevyrábí vlastní hardware, a tudíž se
nezaměřuje ani tak na bonusové služby, ale spíše na snadnou ovladatelnost a přístupnost
odkudkoli. Po přihlášení uživatel vidí své soubory a složky, se kterými může provést
základní manipulaci – soubor otevře, stáhne do zařízení, přejmenuje, přesune, smaže
apod.

10

Cloudové úložiště Dropbox [online]. [cit. 2016-04-02]. Dostupné z: www.dropbox.com

19

Obrázek č. 2: Základní stránka Dropbox

Stejně jako u předchozího cloudového úložiště výrobce nabízí možnost stáhnutí a
instalace programů do nejrůznějších typů zařízení (s operačním systémem Android, tedy
Google; iOS či Microsoft). Stejně tak je možné stáhnout desktopovou verzi na osobní
počítač. Poté velmi jednoduše zálohujete a sdílíte své soubory. Žádné bonusové služby
Dropbox nenabízí, na druhou stranu však vyniká jednoduchostí a snadnou
ovladatelností. Pokud tedy uživatel požaduje pouze internetové úložiště, je pro něj
Dropbox zajímavou alternativou.
iCloud
Společnost Apple11 nabízí svým zákazníkům cloudové úložiště iCloud. Jelikož se jedná
o zařízení, ke kterému běžně nelze připojit externí disk (kromě počítačů iMac), je pro
ukládání dat cloudová služba nezbytná. Apple, stejně jako ostatní přední výrobci,
propojuje jednotlivá zařízení skrze jeden účet, ke kterému nabízí již zmiňovaných 5 GB.
Je ale nutno podotknout, že pokud uživatel používá tablet iPad, k tomu mobilní telefon
iPhone a ještě například hodinky iWatch – vše pod jedním účtem – je pro něj paměť
poměrně nevyhovující (zejména při sdílení fotek a videí, které jsou vzhledem k jejich
kvalitě poměrně náročné na zabraný datový prostor. Tento nedostatek se však týká
11

Cloudové úložiště iCloud [online]. [cit. 2016-04-03]. Dostupné z: www.icloud.com
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všech cloudových služeb, které uživatel používá pod jedním účtem na několika
zařízeních.
Základní nabídka po přihlášení k iCloudu je velmi podobná obrazovce, kterou uživatel
zná z prostředí svého iPadu či iPhonu. Může kontrolovat mail, upravovat kontakty či
kalendář, prohlížet sdílené fotky, upravovat poznámky, použít kancelářské aplikace
Pages, Numbers či Keynote (obdoba Wordu, Excelu a PowerPointu z MS Office), může
najít svůj iPhone či prozkoumat právě iCloud Drive, což je cloudové úložiště.

Obrázek č. 3: Základní stránka iCloud

Cloudové úložiště včetně uživatelského rozhraní je velmi přehledné a umožňuje
uživateli, pokud má nastavené plné sdílení, prakticky ovládat své soubory stejně, jako
by byl na tabletu. Na rozdíl od předchozích je velmi úzce spjat s výrobky od firmy
Apple, a tak jeho význam spočívá zejména pro uživatele používající tato zařízení s
operačním systémem iOS.
Google Drive (Google Disk)
Pro účely předkládané práce je referenčním poskytovatelem cloudových služeb Google,
respektive jeho Google Drive12.

12

Cloudové úložiště Google Drive [online]. [cit. 2016-04-03]. Dostupné z:

https://www.google.com/drive/
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Google nabízí školám balíček aplikací nesoucí název Google Apps For Education
neboli GAFE, kterému se podrobněji věnuje praktická část práce. Významnou část
tohoto balíčku tvoří právě cloudové úložiště Google Drive (Google Disk). Podstatou
zvolení za referenční úložiště je, že jako jediný umožňuje (v rámci balíku GAFE)
neomezenou kapacitu cloudového úložiště pro školy, a to zcela zdarma.
Jedná se o rozhraní, které většina uživatelů zná zejména z prostředí e-mailového klienta
Gmail. S tím je také provázáno, což uživateli umožňuje vysokou míru pracovního
komfortu. Soubory, které má uživatel uložené na svém cloudovém prostoru, vidí na
rozdíl od konkurence ihned v náhledu (jedná se hlavně o dokumenty, prezentace, fotky
apod.). Tyto soubory může otevírat, prezentovat, upravovat, sdílet, zaslat elektronickou
poštou aj. Upravovat lze nejběžnější formáty dokumentů (texty, prezentace, tabulky,…).
Úprava probíhá skrze vlastní Google aplikace, podobně jako u OneDrive.

Obrázek č. 4: Základní stránka Google Disk

Pro uživatele Google připravil také několik dalších bonusových možností, například
propojení s mapami, se stránkou pro streamování audiovizuálních materiálů (hudby a
filmů nahraných uživateli) YouTube, obchod Play pro nákup a správu aplikací,
kalendář, zobrazení a úpravu fotek, překladač a mnohé jiné. Zásadní výhodou je, stejně
jako u cloudových služeb od Microsoftu nebo od Applu, provázanost napříč zařízeními
s operačním systémem od Googlu – Androidem. Navíc lze stáhnout desktopovou verzi
pro PC. Většina současných žáků vlastnících chytrý telefon používá právě takový, který
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tzv. „běží“ na Androidu a pro plnohodnotné využívání mobilního telefonu zkrátka
potřebuje Google účet. Tím se sama nabízí možnost využití cloudových služeb pro
školní potřeby. O možnostech Google disku a možnosti Google Apps for Education
bude dále pojednáváno v praktické části.

Integrace do školního systému
Zhodnotit, která z nabízených cloudových služeb se více hodí do konkrétního školního
prostředí, je velmi problematické. Každá z těchto čtyř služeb nabízí jiný způsob využití.
Jestliže učitel očekává pouze ukládání a sdílení dat, bohatě mu postačí Dropbox. To
samé platí pro žáky. Další tři cloudoví provozovatelé, tedy Microsoft (OneDrive),
Apple (iCloud) a Google (Google Disk), jsou specifičtí v provázanosti se svými
zařízeními. Naštěstí se dá vše vyřešit stáhnutím příslušného klienta, který však
plnohodnotně nenahradí rozhraní, které svým uživatelům poskytují výrobci.
V ideálním případě jsou zřízené interaktivní učebny a žáci i učitelé vybaveni tablety či
jinými zařízeními, na kterých mohou plnit své školní povinnosti tzv. on-line. Pokud
učitelé ani žáci takovou možnost nemají, převážně kvůli finanční nákladnosti takového
řešení, i tak se nabízí využití zejména Google Disku – z již zmíněného důvodu, že
většina uživatelů chytrých telefonů účet u Googlu má. Spojení s mailem a velikostí 15
GB v bezplatné verzi je pro potřeby ve vzdělávacím procesu více než přínosné. Pokud
by škola využívala Google Disk v rámci balíku aplikací GAFE, pak by navíc toto řešení
mělo neomezenou kapacitu.
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3 Výzkum ve využívání cloudových úložišť
V první řadě je nezbytné se lépe zorientovat v současné nabídce a poptávce po
cloudových úložištích na školách a podmínkách pro jejich možné uplatnění. Autor této
práce tedy začal osobně navštěvovat jednotlivé školy a ptal se jejich pracovníků, kteří
jsou zodpovědní za hardwarové vybavení, na současný stav školního úložiště
nabízeného pro studenty a učitele. Ptal se jich také na kapacitu jejich úložiště, na čem
běží provoz a jaké všechny aplikace jsou s ním propojeny. Mimo to se také ptal, co si IT
pracovníci myslí o cloudových úložištích a zda mají tato úložiště možnou budoucí
perspektivu na dané škole.
Dospělo se k zásadnímu zjištění, že naprostá většina z dotázaných pracovníků z 35 škol
nevěří v bezpečnost dat na cloudovém úložišti a ani z hlediska provozu nepovažují
cloudové úložiště za myšlenku hodnou realizace. Někteří by chtěli vyzkoušet cloudové
úložiště rozběhnout v rámci školy, ale domnívají se, že by jim ze strany vedení školy
nebylo vyhověno, protože nemají dostatečné argumenty pro realizaci změny.
Také byly proneseny názory, že škola již investovala finanční prostředky do vlastních
serverů a počítačové sítě a tento koncept jim vyhovuje, proto zde není důvod dalších
investicí do nevyzkoušené oblasti úložišť.
Pro komplexnější doplnění vstupních informací byli následně dotazováni na názory
ohledně cloudových úložišť i studenti a učitelé.

3.1 Dotazníkové šetření
Pro zjištění základních podmínek pro možné uplatnění cloudů ve školách byl provedeno
dotazníkové šetření jak u učitelů, tak u jejich studentů.
Dotazníky obsahují celkem 6 otázek u kategorie učitelů a 9 otázek u kategorie studentů.
V obou kategoriích se objevily jak otázky uzavřené, tak otevřené. Na dotazníky
odpovědělo celkem 90 respondentů z řad učitelů a 492 respondentů z řad studentů.
Dotazník byl pro obě skupiny vytvořen v online aplikaci Google Form, díky které lze
také efektivněji extrahovat získaná statistická data do přijatelnější grafické podoby.
Kompletní dotazníkové šetření je možné nalézt v příloze A. Následné podkapitoly
výzkumu ve využívání cloudových úložišť jsou rozděleny podle jednotlivých kategorií
24

(učitelé a studenti) a dle otázek nebo skupin otázek obsažených v dotaznících. Pro lepší
orientaci jsou některá zjištěná data rozvržena do tabulek a zpracována do grafů.

3.1.1 Dotazníkové šetření z pohledu učitelů
Otázka č. 1: Využíváte při výuce Internet?
A) Ano
B) Ne
První otázka pro učitele byla zaměřena na obecný dotaz využívání internetu při výuce.
Z grafu č. 1 je patrné, že naprostá většina učitelů internet při výuce využívá, konkrétně
téměř 90 procent. Oproti tomu pouze zhruba jeden z deseti učitelů nevyužívá při výuce
internetové služby. Jelikož cloudová úložiště běží v prostředí celosvětové sítě Internet a
jsou tak dostupná odkudkoliv, nabízí se pro učitele možnost využívat je při výuce.

Obrázek č. 5: Graf otázky č. 1 – dotazníkové šetření z pohledu učitelů

Otázka č. 2: Kam si ukládáte elektronické dokumenty?
A) Na online úložiště
B) Na cloudové úložiště
C) Na počítač
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D) Na disketu
E) Na CD/DVD
F) Na flash disk nebo externí nebo na externí disk
G) Jiné
V dnešní době, kdy se lze na internet dostat snad z každé domácnosti, firmy, knihovny,
školy nebo jiného objektu, se nabízí možnost elektronické dokumenty přestat ukládat na
soukromý prostor osobního počítače, na externí disk, flashdisk či dokonce na CD nebo
disketu. Nabízí se nám zcela nový prostor. Prostor, který je dostupný odkudkoliv
a v kteroukoliv dobu s velkou (až neomezenou) kapacitou.
Jistě - pro filmy a náročná multimédia budou stále aktuální externí paměťová média
velké kapacity, nicméně pro dokumenty, jejichž obsahem jsou texty, obrázky, animace,
grafy, tabulky a jiné výstupy, bychom mohli najít lepší místo pro ukládání souborů
v podobě cloudových úložišť. Otevírá se nám tím cesta ke stále aktuálním dokumentům,
ke kterým můžeme přistupovat i hromadně a umožnit dalším uživatelům měnit jejich
obsah - právě možnost týmové spolupráce na projektech by mohli učitelé ocenit. Ať už
jde o projekt v rámci učitelského sboru, mezi kolegy nebo zadání týmových prací pro
studenty. Navíc je možné všem přidělit různé úrovně oprávnění, podle toho, zda
uživatel chce, aby mohl jiný uživatel dokument měnit, komentovat nebo pouze
zobrazovat.
Dle zjištěných informací se ke cloudovým úložištím uchyluje skoro 58 % respondentů
(graf č. 2). Nabízí se tedy otázka, proč to v této době není 90 %? Může za to neznalost,
nevědomost a slabá propagace cloudových úložišť ve využívání jejich služeb na
školách? Většina učitelů, kteří byli v rámci prvních kroků při realizaci práce dotazováni,
vůbec netušila, co je to cloudové úložiště. Nic však nebrání tomu, aby učitelé mohli
využívat sdílení dat i bez teoretické znalosti cloudové problematiky, nicméně k tomu by
byla potřeba podpora využívání cloudu ze strany vedení školy. Možnost takového
využití bude představena v praktické části předkládané práce.
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Obrázek č. 6: Graf otázky č. 2 – dotazníkové šetření z pohledu učitelů

Internetová online úložiště (např. Ulož.to, leteckaposta.cz, aj.) se od cloudových úložišť
liší především menším množstvím nabízených funkcí a služeb. Internetová úložiště
nenabízejí zpravidla žádný jiný způsob sdílení než-li přes veřejný odkaz. Funkce jako
spouštět či měnit obsah uložených dokumentů u internetových (online) úložišť není
nabízena.
Zajímavý výsledek přinesl graf otázky č. 2 u diskety. Přes 10 procent respondentů
zvolilo možnost ukládání na toto zastaralé médium. V dnešní době je těžké sehnat nový
notebook, počítač, který by měl integrovanou disketovou čtečku, nemluvě o tabletech,
kde je tato možnost nereálná.
Nejvíce respondentů si pro ukládání elektronických dokumentů zvolilo stále velmi
oblíbený flash disk. Nespornou výhodou je velikost paměti a zejména možnost mít flash
disk neustále u sebe.
Kromě samotných flash disků je nutné připomenout také možnost využití paměťové SD
a MicroSDHC karty. Tato paměťová média jsou malá a na rozdíl od flash disků je lze
vložit i do chytrých zařízení, např. tabletů nebo smartphonů. K počítači a notebooku lze
dokoupit externí čtečky, pokud nejsou integrovány. Nabízí se možnost snadného
vyjmutí MicroSDHC karty z digitálního fotoaparátu a vložení do chytrého zařízení. Z
průzkumu tuto možnost zvolilo je malé procento respondentů, což je vzhledem k
praktičnosti tohoto řešení relativně málo.
Otázka č. 3: Máte ke svým pracovním souborům (ve škole) přístup z domova?
A) Ano
B) Ne
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Obrázek č. 7: Graf otázky č. 3 – dotazníkové šetření z pohledu učitelů

Otázka č. 4: Ukládáte si svoje osobní soubory na Internet?
A) Ano
B) Ne
Jak z grafu otázky č. 4 můžeme vidět, většina respondentů neukládá své osobní soubory
na Internet. Zároveň si ale skoro ¾ respondentů myslí, že na Internetu nejsou jejich data
v bezpečí. Nicméně tato data nejsou nijak citlivá. A tedy i připomínky ohledně
bezpečnosti dat na cloudové úložišti jsou bezpředmětné, ukládá-li učitel pouze
materiály pro výuku. Zde se nejedná o citlivé a cenné údaje firemních databází.
Všechna data, která by se mohla ztratit či která by mohla být odcizena, mohou být
veřejně přístupná. Škola by na cloudové úložiště pravděpodobně dávala soubory jako
jídelní lístky do školní jídelny, rozvrhy hodin, suplování, výukové materiály, atp.
Všechna tato data by mohla být veřejně přístupná a pravděpodobně také jsou veřejná na
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webové

stránce

školy.

Obrázek č. 8: Graf otázky č. 4 – dotazníkové šetření z pohledu učitelů

Otázka č. 5 Myslíte si, že jsou Vaše data na Internetu v bezpečí?
A) Ano
B) Ne
Otázka ohledně bezpečnosti dat uložených na Internetu je stále aktuálním tématem
odborníků. Toto široké téma opravdu nemůžeme zaznamenat na pár řádků textu.
Můžeme ale shrnout odpovědi učitelů, jichž se týkal tento průzkum.
Z následujícího grafu můžeme jednoznačně vypozorovat, že necelých 74 % dotázaných
učitelů se domnívá, že jejich data na Internetu v bezpečí nejsou. Podle mého názoru je
dobré, že si učitelé uvědomují nebezpečí, které skýtá užívání sítě Internet a přizpůsobí
tomu tak své jednání. K úniku citlivých dat v prostředí Internetu bohužel dochází často.
Jak jsem již zmínil u předchozí otázky, pokud bychom se zamysleli nad možností
ukládání pracovních dat učitelů na cloudová úložiště v prostředí Internetu, mohli
bychom konstatovat, že únik těchto dat nepředstavuje pro uživatele hrozbu. Pokud
bychom však trvali na ukládání osobních dat na Internet, můžeme využít možnosti
šifrování dat v našem počítači, prohlížeči i na cílovém cloudovém úložišti.
Oblast, která by u pracovních dat uložených v cloudovém úložišti rozhodně neměla být
podceňována, jsou možnosti zálohování dat, kterými se zabývá kapitola 4.8 v praktické
části práce.
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Obrázek č. 9: Graf otázky č. 5 – dotazníkové šetření z pohledu učitelů

Otázka č. 6: Jakým způsobem informujete rodiče studentů o jejich hodnocení?
A) Na třídních schůzkách
B) E-mailem
C) Přes školní aplikaci (Bakaláři, aj.)
D) Ostatní
V dnešní moderní době již řada kantorů a rodičů využívá různé možnosti zpětné vazby.
Touto otázkou jsem se snažil zjistit, jakým způsobem si učitelé s rodiči, případně i
s žáky, vyměňují informace. Průzkum jsem realizoval skrze obvyklou komunikaci ve
formě příkladu předávání hodnocení studentů rodičům.
Formu třídních schůzek zvolilo celých 50 % respondentů, jedná se o zažitý a povinný
standard na školách.
Pokud uvážíme možnosti dnešní doby, jsou třídní schůzky dobrým základem pro
vzájemnou komunikaci rodičů a učitelů. Ano, pouze základem. Rodiče i učitel by měli
mít i další možnosti komunikace v průběhu školního roku. Třídní schůzky, byť na nich
může učitel shrnout rodičům všechny informace, se obvykle konají 4 krát do roka, vždy
po uplynulém čtvrtletí. Pokud potřebuje učitel sdělit informace o žákovi rodičům během
daného čtvrtletí, může k tomu využít další nástroje.
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Jedním z nástrojů je dříve velmi preferované, podle mého průzkumu už zcela ojedinělé,
telefonní spojení. Důvodem může být aktuálně preferované užívání Internetu k
vyřizování osobní agendy. Možnost sdělit informace o hodnocení studenta přes Internet
ve formě e-mailu zaškrtlo 17 % respondentů. Mnohem více učitelů (necelých 67 %)
však pro tuto komunikaci podle průzkumu užívá nějakou školní aplikaci, která rovněž
běží na Internetu.
Podle průzkumu zveřejněného v příspěvku na webu tyinternety.cz realizovaného
v r. 2014 společností GlobalWebIndex13 vlastní 80 % světové populace chytrý telefon a
dalších 47 % vlastní tablet. Tohoto průzkumu se účastnilo 170 tisíc respondentů.

Obrázek č. 10: Graf z průzkumu r. 2014 společnosti GlobalWebIndex o přístupu k Internetu

Responzivitou zobrazení obsahu většina školních aplikací ještě neoplývá, a tudíž se
musím ptát, proč nevyužívat jiná řešení komunikace s žáky v podobě cloudu ruku v ruce
s využíváním cloudových úložišť, která zpětnou vazbu – například v podobě komentářů
umožňují okamžitě na jakékoli platformě z kteréhokoli chytrého zařízení.

13

VOKÁČ, Luděk. 80 % dospělé on-line populace má smartphone, nositelná elektronika na boom čeká.
In: Tyinternety.cz [online]. 2015 [cit. 2016-03-15]. Dostupné z: http://www.tyinternety.cz/novinky/80dospele-line-populace-ma-smartphone-nositelna-elektronika-boom-ceka/
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Obrázek č. 11: Graf otázky č. 6 – dotazníkové šetření z pohledu učitelů

3.1.2 Dotazníkové šetření z pohledu studentů
Dotazníkového šetření studentů se, jak již bylo uvedeno v úvodu do výzkumného
šetření, zúčastnilo 492 respondentů. Tento výzkumný vzorek je s ohledem na zjišťované
informace relativně obsáhlý a umožňuje tak hlubší pohled do dané problematiky.
Obsahuje devět otázek, které budou opět nejen názorně doplněny grafy, ale také
okomentovány autorem předkládané práce.
Otázka č. 1: Která z uvedených chytrých zařízení používáš ke studiu?
A) Počítač
B) Notebook
C) Tablet
D) Chytrý telefon
E) Ostatní
Z výsledků první otázky zaměřené na studenty je patrné, že naprostá většina má přístup
k nějakému typu chytrého zařízení. I pokud by jej některý ze studentů nevlastnil, má
možnost pracovat na počítači v knihovně. Otázka se zaměřila na druh zařízení, které
studenti využívají. Dle výsledků činí podíl notebooků u respondentů něco málo přes
84 %, chytré telefony na tom nejsou v zastoupení o moc hůř (68,5 %). Je tedy vysoce
pravděpodobné, že mnoho studentů má více než jedno chytré zařízení ke studiu.
Výsledek koresponduje s již zmíněným světovým průzkumem GlobalWebIndex. Nabízí
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se tedy ve školách zavedení metody BYOD (Bring Your Own Device) pro podporu
výuky.

Obrázek č. 12: Graf otázky č. 1 – dotazníkové šetření z pohledu studentů

Otázka č. 2: Slyšel jsi někdy o cloudových úložištích?
A) Ano, používám je
B) Ano, ale nepoužívám je
C) Ne
Výsledky této otázky jsou poměrně zajímavé. Vyplývá z ní, že naprostá většina
respondentů z řad studentů pojem cloudové úložiště zná. Nabízí se otázka - Jak je
možné, že více než polovina respondentů zná tento pojem, ale přitom jej nevyužívá?
Je možné, že studenti nejsou dobře informováni o synchronizačních schopnostech
cloudových úložišť. Nevyužívají tak velmi efektivní prostředek pro ukládání dat v
podobě bezplatného úložiště, které mohou mít dostupné odkudkoliv s přístupem na
Internet. A to navíc na všech jimi vlastněných chytrých zařízení.
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Obrázek č. 13: Graf otázky č. 2 – dotazníkové šetření z pohledu studentů

Otázka č. 3: Jakou volíš formu osobních poznámek?
A) Papírový diář
B) Diář v poštovní aplikaci (př. Outlook)
C) Synchronizovaný kalendář v chytrém zařízení
D) Poznámkový blok
E) Ostatní
Z průzkumu vyplývá, že nejčastěji používaným prostředkem k psaní osobních
poznámek slouží studentům obyčejný papírový diář. Je však nezbytné vnímat nevýhodu
v podobě nutnosti jeho nošení za každých okolností. Jistě bychom mohli namítnout, že i
chytrý telefon musíme nosit pro osobní poznámky neustále u sebe. Ano, to je zatím
stále nutnost takového řešení. Je nicméně nutné, aby u sebe člověk nosil jak chytrý
telefon, tak papírový diář či blok? Z mého pohledu se tak zdá být papírový blok
redundantním. Druhou nejčastější volbou respondentů byl synchronizovaný kalendář v
chytrém zařízení, tedy služba zakomponovaná v cloudovém řešení. V mém případě byl
zvolen Google kalendář a to především proto, že jsem ho ve svých chytrých zařízeních
(smartphone a tablet) měl již předinstalovaný a u tohoto řešení jsem zůstal dodnes.
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Obrázek č. 14: Graf otázky č. 3 – dotazníkové šetření z pohledu studentů

Otázka č. 4: Jakým způsobem si se spolužáky sdílíš domácí úkoly?
A) Přes sociální síť (Facebook, aj.)
B) Přes e-mail
C) Přes komunikační aplikace (ICQ, IRC, Skype, …)
D) Přes online úložiště (Uloz.to, uschovna.cz, …)
E) Přes cloudové úložiště (Google Disk, Mega, aj.)
F) Ostatní
Sdílení domácích úkolů je pro současné studenty jistě zajímavé téma. Z průzkumu je
patrné, že zde hrají prim sociální sítě (Facebook, Google+, Instagram, Twitter, aj.).
Pozornost si zasluhuje sociální síť Google+, která je propojena s cloudovým úložištěm
Google Disk. Studentovi je umožněno, aby mohl například na sociální síti Google+
požádat o pomoc spolužáka s úkolem, který má uložen na Google Disku. Odtud je
přístupný komukoliv s daným odkazem na Internetu, tedy všem dotyčným spolužákům
na Google+ jednoduše a rychle. Touto cestou by také bylo možné podpořit týmovou
spolupráci mezi studenty. Nabízí se otázka, zda by se nemohlo toto řešení zdát lepším v
porovnání s obyčejnými a omezenými možnostmi sociálních sítí.
Druhou nejčastější odpovědí je sdílení úkolů přes e-mail (49 %). Zdá se tedy, že
e-mailová komunikace má stále své skalní příznivce nejen u učitelů, ale i u studentů.
Opět se vraťme ke cloudovém úložišti Google Disk. Mimo mnoho dalších služeb přeci
Google nabízí i e-mailovou schránku Gmail. Jestliže tedy student nevyužije sociální síť
Google+ ve spolupráci s Google Diskem, může k této spolupráci opět jednoduše a
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rychle využít Gmail. O dalších službách, které nabízí cloudové úložiště od Googlu,
bude diskutováno v praktické části práce.

Obrázek č. 15: Graf otázky č. 4 – dotazníkové šetření z pohledu studentů

Otázka č. 5: V jaké formě používáš taháky při psaní testů?
A) V propisce
B) Pod lavicí
C) V chytrém telefonu
D) V aktovce
E) V oblečení
F) Ostatní
Tato otázka vzbudila u dotazovaných studentů emoce. Jedná se o velmi diskutované
téma používání nedovolených metod pomoci při zkoušení, neboli tzv. taháků. Z
průzkumu vyplývá, že minimálně 40 % respondentů používá pro psaní svých taháků
chytrý telefon. Někteří respondenti, kteří používají chytrý telefon na taháky, zvolili
kategorii ostatní, kde většinou zmínili i polohu zařízení či jinou dodatečnou informaci.
Tedy oněch 40 % není konečný počet, ale pouze počet respondentů, který takto
odpověděl přímo. Na tuto otázku byli studenti dotazováni i při osobních návštěvách
škol. Ti studenti, kteří používají chytrý telefon, sdělili, že pro ně je tato volba
nejjednodušším, nejbezpečnějším a zároveň nejrychlejším řešením. Telefon snadno
skryjí v penálu, v aktovce nebo v lavici a v nepozorovanou chvíli jim stačí jediné
tlačítko na odkrytí řešení publikovaného některým ze spolužáků přes sociální síť.
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Utěšující informací pro učitele snad může být, že asi 20 % respondentů dle své
výpovědi tahák nepoužívá.

Obrázek č. 16: Graf otázky č. 5 – dotazníkové šetření z pohledu studentů

Otázka č. 6: Kolik prostoru pro vlastní data Ti nabízí vaše škola?
A) Škola tuto možnost nenabízí
B) 1 – 500 MB
C) 501 – 1000 MB
D) 1001 – 5000 MB
E) 5000 MB a více
Jak již bylo řečeno v úvodních kapitolách teoretické části, nabízejí některá cloudová
úložiště jednotlivým uživatelům bezplatně až 15 GB prostoru. Studenti byli v této
otázce dotazováni, zda jim škola nabízí podobné možnosti. V současné době, kdy jsou
ekonomické i materiální možnosti středních škol omezeny rozpočty, které posílají
finance spíše na běžný chod než na investice, je bohužel nepříliš škol, které by žákům
nabízely vlastní úložný prostor na internetu. I tak pro mě bylo těžké uvěřit, že více než
polovina respondentů (necelých 51 %) uvedla, že jim škola žádný prostor nenabízí.
Oněch zmíněných 51 % by tedy velmi jednoduše mohlo začít používat bezplatná
cloudová úložiště. Z mých osobních setkání se školními správci IT vyplynulo, že
některé školy již investovaly finanční prostředky do svých lokálních úložišť a kapacitu
tak nabízejí podle možností svých zdrojů. Tomu tedy i odpovídají počty hlasujících pro
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jednotlivé

rozsahy

kapacit.

Obrázek č. 17: Graf otázky č. 6 – dotazníkové šetření z pohledu studentů

Otázka č. 7: Vyhovuje Ti kapacita pro data, kterou Ti škola nabízí?
A) Ano
B) Ne
Paradoxní výsledek vyšel z průzkumu spokojenosti s nabízeným prostorem. Více než
polovina respondentů je s kapacitou školního úložiště spokojena. Pokud bychom
předpokládali, že je to stejná polovina respondentů, kteří v předchozí otázce
odpověděla, že jim škola nenabízí žádný prostor, pak kam si ukládají data studenti, kteří
používají chytré zařízení ke sdílení dat a ke studiu? Pravděpodobněji tak jde o druhou
část respondentů, kterým škola nějakou kapacitu dat nabízí.
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Obrázek č. 18: Graf otázky č. 7 – dotazníkové šetření z pohledu studentů

Otázka č. 8: Domníváš se, že jsou tvoje data na Internetu v bezpečí?
A) Ano
B) Ne
Přes 60 % respondentů je přesvědčeno, že data na Internetu v bezpečí nemá, přesto na
Internet data ukládají. Na téma bezpečnosti studentských dat a možnosti jejich
zabezpečení by se dala napsat samostatná práce. Pokud se jedná o data určená pro
studium, pravděpodobně si studenti s bezpečím těchto dat hlavu nelámou. Jestliže by se
však jednalo o data, která jsou pro žáky z nějakého důvodu citlivá (například osobní
fotografie, videa, hudba, výsledky jejich práce apod.), jistě by se bezpečností ukládání
dat zabývali hlouběji. Tento faktor, tedy že studenti nepovažují svá data na internetu za
bezpečně uložené, může být limitující a studenti tak mohou hledat jiné způsoby uložení
dat.
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Obrázek č. 19: Graf otázky č. 8 – dotazníkové šetření z pohledu studentů

Otázka č. 9: Máš data jen na svém počítači nebo je máš uložené i jinde jako
zálohu?
A) Pouze na počítači
B) Na počítači a zálohu mám na Internetu
C) Ostatní
Součástí praktické části mé bakalářské práce je i téma lokálního zálohování dat z
cloudových úložišť, a proto byli studenti dotazováni i na jimi preferované volby.
Odpovědi

byly

u respondentů velmi vyrovnané. Volbu ostatní volila většina respondentů s doplněním
informace o zálohování na externí disk nebo flash disk. Podle mého názoru je četnost
odpovědí (37,6 % respondentů) o externím neukládání svých dat velmi riskantní.
Obzvlášť, když v současné době má uživatel přístup na Internet téměř odkudkoliv a
nabízejí se mu právě cloudová úložiště, jejichž obsah lze pro lepší zabezpečení šifrovat.
Data, která jsou uložena pouze na osobním počítači, může uživatel snadno ztratit a
jejich dodatečné obnovení nemusí být bohužel technicky ani možné. Zálohování dat je
tedy nejen dobrá preventivní činnost, kterou bychom neměli opomíjet, aby nedošlo k
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trvalé ztrátě dat, ale je také vhodná z důvodu dostupnosti svých souborů odkudkoli a
kdykoli.

Obrázek č. 20: Graf otázky č. 9 – dotazníkové šetření z pohledu studentů

3.2 Informovanost o cloudu
V souvislosti s realizací dotazníkového šetření bylo možné, byť v omezené míře,
komunikovat s pedagogy i studenty vybraných základních a středních škol
prostřednictvím výzkumné metody rozhovoru. Přestože šlo o komunikaci zcela
spontánní, neformální a nestrukturovanou, je možní i z ní (s určitou mírou
zjednodušení) vyvodit určité obecnější závěry.
Předně lze obecně vysledovat až nepřirozenou diverzitu mezi jednotlivými školami.
Přitom jde o diverzitu, která se zjevně projevuje napříč oběma typy škol – nelze
jednoznačně určit, že by na tom byly v tomto ohledu lépe střední školy než školy
základní.
Prakticky pokaždé, když se hovor dotkl názoru pedagogů na využívání cloudového
úložiště na škole, zeptali se, co to je cloud. Výjimku samozřejmě tvořili pedagogové z
oboru informačních technologií, i když i tam se vyskytla vyjádření dosti povrchní a
nebylo možné nezaznamenat určitou nedůvěru, až předpojatost. Zcela ojediněle
(respektive pouze na jediné škole) byl zaznamenán případ, kdy mladý pedagog
odpovědný za výuku IT uspořádal pro kolegy učitele prezentaci na téma Google Disk a
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Classroom, a nevzdal to ani poté, co se na první prezentaci dostavili pouze dva jeho
kolegové.
Pokud jde o studenty, byly výsledné dojmy z několika návštěv základních i středních
škol výrazně pozitivnější. Nelze to považovat až za takové překvapení – dnešní děti
vyrůstají v prostředí, kde komunikace pomocí mobilních telefonů a jiných chytrých
zařízení je běžnou součástí života. Bez ohledu na to, že počátečním motivem pro
pořízení takového zařízení je často spíše snaha vyhovět módním trendům a sdílet
chování dané komunity, ve výsledku lze konstatovat, že mládež využívá
sofistikovaných funkcionalit moderních (zejména mobilních) informačních technologií
řádově efektivněji než generace jejich rodičů. S ohledem na věkovou rozdílnost je vztah
pedagoga a studenta vztahem typicky mezigeneračním, nelze se divit, že významná část
studentů (zejména středoškoláků) toho ví o moderních technologiích, v tomto případě
ukládání souborů, více než jejich pedagogové.
Jaká je tedy aktuální realita, pokud jde o sdílení datových souborů na školách podle
výstupů dotazníkového šetření a oné souběžné neformální komunikace, většina
dotázaných pedagogů dává přednost přenosu (zde vlastně ani nelze hovořit o „sdílení“)
dat pomocí flash disků, v lepším případě pak sdílejí data pomocí sdílených složek na
školní interní počítačové síti. Většina z nich také využívá poněkud jednosměrné sdílení
dat přes hromadný e-mail adresovaný studentům.
Z dotazníkového šetření pro studenty vyplývá, že studenti si domácí úkoly nejvíce sdílí
skrze sociální sítě a e-mail. Pouze třetina respondentů označila, že sdílí soubory skrze
cloudové úložiště – „pouze“ by ovšem mělo být ve výrazných uvozovkách, pokud
bychom to chtěli porovnat s přístupem většiny pedagogů.
Proč se ale více používají jiná řešení, když je cloud pro všechny tyto případy elegantním
řešením? Podle mého názoru se o cloudu na školách moc neví. Uskutečněný výzkum
tuto domněnku potvrzuje.
Aby se cloudová úložiště dostala do povědomí pedagogů, je třeba, aby vedení školy
více trvalo na moderních postupech vedení výuky a tlačilo na využívání jednoduchých a
levných řešení určených přímo pro školy.
Elegantním a jednoduchým řešením ukládání a sdílení souborů je podle mého názoru
právě cloudové úložiště. Abych svůj názor prokázal, rozhodl jsem se vybrat jedno z
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nejpopulárnějších cloudových úložišť (Google Disk), prozkoumat jeho možnosti a
publikovat všechny své poznatky v předkládané práci.
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PRAKTICKÁ ČÁST

4 Možnost využití Google Drive při výuce
Předkládaná praktická část bude zaměřena na realistické využití cloudových služeb při
výuce. Veškeré poznatky, návrhy a metody se opírají o teoretické základy představené v
první polovině práce. Bude kladen důraz na praktičnost s názornými ukázkami (snímky
obrazovky) tak, aby i laik po přečtení textu dokázal alespoň na základní úrovni ovládat
a využívat možnosti, které toto velmi populární cloudové úložiště nabízí. Doprovodné
obrázky vložené pro názornou demonstraci byly pořízeny prostřednictvím snímání
obrazovky. Jedná se o představení aplikací a možností, které nabízí Google běžnému
uživateli. Google Apps for Education (GAFE) samozřejmě nabízí jak učiteli, tak žákům.
Předložená část tak popisuje obecné možnosti, které učitel může využít. Při využití
GAFE jsou implementace do vzdělávání a využití obsáhlejší.

4.1 Jak získat Google Drive (Google Disk)
Cloudové služby, které Google nabízí, získá běžný uživatel nejsnadněji tak, že si
vytvoří mailovou schránku, popřípadě se skrze ni přihlásí. Zdarma, jak již bylo
uvedeno, získává každý uživatel vcelku objemných 15 GB úložného prostoru, v případě
GAFE je úložný prostor neomezený. Pokud škola využije možností GAFE, žáci
samozřejmě získávají Google Disk.
Základní obrazovka Google disku vypadá po registraci takto:

44

Obrázek č. 21: Základní obrazovka Google Drive po registraci

Základní obrazovka obsahuje několik možností, zejména je to možnost přidání nových
souborů, vytvoření těch nejběžnějších (textový, tabulkový, prezentační dokument),
otevření sdílených souborů, je možno prohlížet fotky, spravovat kapacitu pro ukládání
souborů či stáhnout aplikaci Google Disk.

4.2 Vkládání souborů
Na úvodní stránce nalezneme nejprve návod, jak jednoduše vkládat soubory na svůj
cloud – kliknutím na možnost PŘIDAT.
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Obrázek č. 22: Přidání souborů v Google Disku

Google Disk umožňuje více než jen „standardní“ vložení souborů na cloudové úložiště.
Lze vytvořit složku, nahrát do ní soubor, případně nahrát celou zvolenou složku a
zejména přináší možnost vytvořit nejběžnější typy dokumentů on-line bez nutnosti
zakoupení a instalace např. Microsoft Office. Uživateli je tak dostupná možnost
vytvářet soubory typu dokument, tabulka či prezentace. Dále umožňuje vytvořit
formuláře, tzv. Google Forms. Prostřednictvím této aplikace může být i pro nepříliš
počítačově gramotného uživatele snadné vytvořit základní typy dotazníkových šetření.
S pomocí Google Disku také můžeme spustit grafický nástroj pro malování, popřípadě
otevřít mapový portál Google či si doinstalovat další aplikace z nabídky.
Po zvolení správného umístění a potvrzení se automaticky nahraje zvolený soubor. Pro
potřeby demonstrace uživatelských možností byl nahrán textový soubor ve formátu
docx. Možnosti pro jiné typy souborů jsou velmi podobné.
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Obrázek č. 23: Vložení souboru a možnosti

Uživatel po nahrání souboru získává několik možností, jak s ním manipulovat.
Samozřejmě jej může otevřít (pokud se jedná o podporovaný formát), dále sdílet,
přesunout, označit jako oblíbený soubor, přejmenovat, zobrazit podrobnosti, vytvořit
kopii, stáhnout jej a v neposlední řadě odstranit.

4.3 Sdílení souborů
Sdílení v rámci běžného účtu se opět vyznačuje uživatelskou přívětivostí a je velmi
jednoduché. Stačí kliknout pravým tlačítkem na soubor a zvolit možnost Sdílení…. Poté
stačí jen zadat e-mailovou adresu uživatele, se kterým chceme soubor sdílet. Po zadání
adresy je nutné dále nastavit možnosti, které bude označený uživatel mít ve vztahu k
manipulaci se souborem. Cílovému uživateli tak lze nastavit následující práva: Nejvyšší
stupeň umožňuje upravovat, prostřední stupeň oprávnění umožňuje komentovat sdílený
soubor a nejnižší úroveň opravňuje uživatele pouze k prohlížení souboru. Lze vložit i
více osob, se kterými má být soubor sdílen. Samozřejmostí je připojení poznámky ke
zvolenému souboru, například pokyny pro práci se souborem, uvedení bližších
podrobností k souboru či pouhého vzkazu. Sdílení, kterému se tato část věnuje, je
v rámci běžných uživatelů. Samotné sdílení souborů v rámci Google Apps for
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Education nabízí mnohem více možností. GAFE se bude věnovat samostatná kapitola
v dalších částech předkládaného textu.
Taktéž cloudová služba od Google umožňuje získání odkazu pro sdílení daného
souboru. Po kliknutí na tento odkaz získá libovolný uživatel možnost manipulace se
souborem (úroveň opět zvolí sdílející uživatel). Nabízí se zde propojení při sdílení
vzdělávacích souborů se sociálními sítěmi – vložení odkazu např. na Facebook. Učitel
vloží odkaz ke studijním materiálům, jež sdílí ze svého Google Disku.

Obrázek č. 24: Možnosti sdílení

Uživateli (například student), se kterým je soubor sdílen, přijde následující e-mailová
zpráva. Stačí kliknout na odkaz Otevřít a soubor lze poté (dle umožněných práv) dále
upravovat.
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Obrázek č. 25: Otevření sdíleného souboru

4.4 Úprava souborů
S ohledem na charakter předkládané práce se nyní text zaměří na praktické možnosti
využití Google Disku ve vzdělávacím procesu. Nejčastěji žáci pracují s programy
kancelářského balíku MS Office, které znají ze školních stolních počítačů. Google Disk
má v sobě vložen textový, tabulkový, prezentační i grafický editor. Jedná se o
ekvivalenty populárních programů Word, Excel, PowerPoint a Malování. Žáci tak
mohou vytvářet a upravovat nejběžnější typy souborů.

¨
Obrázek č. 26: Základní nabídka Dokumenty Google

Uživatelské prostředí je velmi podobné zmiňovanému prostředí MS Word, takže se
běžný uživatel velmi rychle zorientuje v ovládání.
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I program Tabulky Google se velmi podobá tabulkovému editoru od Microsoftu –
Excelu.

Obrázek č. 27: Základní nabídka Tabulky Google

Žáci se při vypracovávání zadaných úkolů nejčastěji setkávají s již zmíněným textovým
editorem MS Word, popřípadě s prezentačním editorem MS PowerPoint. Ten umožňuje
tvorbu velmi estetických a graficky pokročilých prezentací. Opět základní nabídka v
zásadě kopíruje MS PowerPoint. Pro uživatele se tak jedná o prakticky bezproblémové
ovládání, pokud má předchozí zkušenosti s PowerPointem.

Obrázek č. 28: Základní nabídka Prezentace Google
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4.5 Online editace souborů
Soubory, které se uživatel rozhodne vytvářet či upravovat, lze editovat on-line. To
znamená, že pokud učitel zadá například tvorbu prezentace skupině žáků a rozdělí jejím
členům úkoly, žáci mohou zpracovávat dílčí výstupy samostatně, avšak úkol jako
takový plní společně v jednom souboru.
Příklad: Pokud učitel zadá skupině žáků vypracování referátu (ať už ve formě
dokumentu či prezentace) na určité téma, například Česká republika, může jeden žák po
otevření sdíleného souboru vypracovávat fyzicko-geografickou charakteristiku, druhý
žák v tomtéž souboru zpracovává demografii, třetí v tomtéž souboru a v tomtéž čase
průmysl, atp. A to vše skrze cloudové služby. Průběžné výstupy či finální podobu
zadaného úkolu mohou současně sledovat nejen žáci, ale především učitel. Ten má
cílový soubor uložen na svém Google Disku.

4.6 Další možnosti Google Disku
Cloud od Googlu dále umožňuje spojení online úložiště s některými zajímavými
a praktickými aplikacemi využitelnými ve školství. Jedná se zejména o Gmail,
Kalendář, Google+ či Fotky.
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Obrázek č. 29: Nabídka nástrojů pro uživatele Googlu

Gmail
Jedná se o e-mailového klienta, který je existenčně svázán s Google Diskem – kdo má
schránku na Gmailu, má současně 15 GB úložného prostoru na Google Disku a opačně.
Zde se nabízí komunikace mezi učitelem a žáky, popřípadě mezi žáky samotnými. Lze
připojovat soubory a zejména komunikovat on-line skrze integrovaný chat. Žáci se tak
mohou on-line dorozumívat při vypracování úkolů.
Kalendář
Velmi praktickým pomocníkem pro vzdělávání je Kalendář, jehož obsah lze sdílet.
Učitel má díky této aplikaci možnost informovat žáky o důležitých testech, popřípadě
jiných událostech s časovou informací (například termíny pro odevzdávání, změnu
výuky, rozpis úkolů pro jednotlivé žáky apod.).
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Google+
Google+ funguje na principu sociální sítě, ve které lze sdružovat nejen své přátelé a
rodinu, ale také umožňuje vytváření skupin. Učitel tak může vytvořit skupinu se svými
žáky a komunikovat tak s nimi právě prostřednictvím této aplikace. Je nutné
připomenout věkové omezení pro použití služeb od Googlu, a to minimální hranici
třinácti let.14
Fotky
Aplikace Fotky umožňuje nahrávat a sdílet fotografie a videa. Nejedná se však o pouhé
úložiště, v rámci Google Disku lze nahrávat prakticky okamžitě a automaticky pořízené
fotografie a videa na úložiště. Z něj může uživatel získané audiovizuální materiály sdílet
s ostatními uživateli. Pokud se koná například projektová výuka a v rámci prezentace
výsledků mají žáci za úkol nahrát video (ať už s průběhem či výsledky), mohou je takto
velmi jednoduše nahrát přes aplikaci Fotky a zaslat (nasdílet) učiteli. Mobilní telefony s
operačním systémem Android disponují možností on-line okamžitého nahrání na Fotky,
přičemž posléze odpadá nutnost stahování fotografií či videí do PC přes rozhraní USB,
Bluetooth či WiFi.

4.7 Sdílení souborů uložených na Google Drive
Současný uživatel požaduje co nejvíc možností pro sdílení svých dat. Google umožňuje
maximální provázanost nejen v rámci sdílení v prostředí Google, ale také směrem ven
do sociálních sítí.
Soubory, které má uživatel uloženy na svém Google Disku, může dále používat
v aplikacích jako jsou Google Dokumenty, Prezentace, Tabulky, Fotky, Kalendář,
Google Classroom, Google+ a jiné. Veškeré dokumenty, které uživatel používá, jsou
uloženy na jeho Google úložišti – dokonce i e-maily se všemi přílohami využívají
prostor, který má uživatel k dispozici. Tyto soubory může dále sdílet nejen sám napříč
ostatními aplikacemi, ale také s jinými uživateli či přáteli.

Věkové požadavky pro účty Google [online] Google.com, 2016 [cit. 2016-07-04]. Dostupné z:
https://support.google.com/plus/answer/1350409?hl=cs
14
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Publikace skrze sociální sítě
Google Disk také nabízí svým uživatelům publikaci dat prostřednictvím sociálních sítí,
tuto možnost má integrovanou přímo v záložce sdílení u každého souboru. V tom
mohou uživatelé sdílet data buď skrze mail, nebo právě sociální sítě.

Obrázek č. 30: Možností sdílení souborů uložených na Google Disku

Integrované sdílení se sociálními sítěmi má Google nastaveno skrze e-mail, vlastní
sociální síť Google+ (sdružuje uživatele Googlu), populární sociální síť Facebook či
Twitter. Kliknutím na tlačítko dané sociální sítě dojde k přihlášení na konkrétní síť a
nasdílení zvoleného obsahu, ať už se jedná o multimediální obsah (fotografie, videa,
hudbu), dokumenty či jiné libovolné soubory.
Největší výhodou, pokud uživatel využívá více služeb od Googlu, je provázanost
uložených dat.

4.8 Zálohování souborů
Zálohování souborů patří k základním uživatelským operacím. Všechna důležitá data,
která uživatel vytváří či sdílí, samozřejmě chce zachovat. Z toho důvodu je dnes velmi
diskutovaným tématem právě „záchrana“ cenných dat v podobě jejich zálohování.
V nedávné době bylo prakticky jedinou možností zálohy dat jejich uložení na
nejrůznější zálohovací média s nepříliš velkou kapacitou (například diskety s kapacitou
1.44 MB), dále CD (650 MB, posléze 700 MB). V současnosti se používají tzv.
vysokokapacitní média, například DVD (4.7 GB), paměťové karty (řádově jednotky až
desítky GB), USB flash disky (desítky GB) a v neposlední řadě externí disky (až
několik TB). Spolu s tím, jak se rozvíjel úložný prostor jednotlivých úložných médií,
zvyšovala se také jejich kvalita, rychlost nahrávání a délka životnosti.
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Dříve se zálohování týkalo spíše těch nejcitlivějších dat (zejména kvůli malé kapacitě
médií), dnes je možné externě zálohovat prakticky celý pevný disk, celoživotní sbírku
fotografií apod. Výhodou takového typu zálohování dat je, že je má uživatel fyzicky u
sebe a vcelku. Velkou nevýhodou však je, že externí úložiště jsou hardwarem, který má
určitou životnost a za určitých podmínek může dojít k nenávratnému poškození a ztrátě
dat.
Dostupnost rychlého internetu s sebou přinesla možnost zálohy svých dat tzv. on-line,
tedy že má uživatel k dispozici určitý úložný prostor dostupný odkudkoli a kdykoli
skrze web. Hlavní výhodou je, že tato data má uživatel k dispozici univerzálně – jak z
počítače, tak z jiných chytrých zařízení, z prostředí domova či na dovolené. Předkládaná
práce pojednává právě o možnosti ukládání a sdílení dat prostřednictvím Google Disku,
který autor považuje v současné době za nejužitečnější a nejefektivnější. 15 GB
úložného prostoru plně dostačuje pro zálohování nejdůležitějších souborů. Další prostor
lze samozřejmě přikoupit.
Zálohování dat řešené formou cloudových úložišť s sebou však přináší i určitá rizika,
zejména pokud se jedná o bezpečnost. Výhodou externích úložišť je, že je má uživatel
tzv. „u sebe“ a data nejsou on-line. Tak mohou být jen velmi složitě zneužita. Jelikož se
cloudy nacházejí v internetovém prostředí, existuje zde riziko zneužití dat – zejména
zcizení. Pokud se internetovému „útočníkovi“ podaří prolomit heslo (což je nejčastější
způsob ochrany), dostane se k datům uživatele. Google však v rámci svých služeb
(Gmail, Google Disk,…) umožňuje tzv. „systém vícefázového ověřování“, který
zaručuje vícekrokové ověření (heslo, ověření telefonem, aj.). Díky tomu je riziko
zneužití osobních dat eliminováno.

4.9 Zhodnocení možností využití Google Disku ve vzdělávacím procesu
Na předchozích stranách se čtenář mohl seznámit se základními možnostmi, které nám
nabízí cloudové úložiště od Googlu. Vzdělávací proces stojí na přenosu informací a v
současnosti se učitelům samo nabízí využít prostředky, se kterými žáci tráví velké
množství času – tedy moderní technologie. Ty navíc žáci umí velmi dobře ovládat a
využívat jejich možnosti. Cloudová úložiště nabízejí zdarma velký prostor pro sdílení
dat, (velmi pozitivní zpráva pro učitele, kteří se rozhodnout využít GAFE, je získání
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neomezeného prostoru pro ukládání svých dat15). Google Disk tyto prostředky ještě více
rozšiřuje. Zejména možnost on-line vytvářet a editovat nejčastější typy souborů
poskytuje kvalitní a efektivní prostředek pro moderní typ vyučování. O dalších
funkčních atributech zmíněného GAFE bude pojednávat následující text.

15

Neomezené úložiště Disku Google Apps for Education [online]Google.com 2014 [cit. 2016-07-03].
Dostupné z: http://googleappsupdates.blogspot.cz/2014/10/unlimited-drive-storage-for-googleapps.html
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5 Google Apps for Education (GAFE)
Aplikace Google Disk od Googlu je sice stěžejní pro předkládaný text, je však nezbytné
ji popsat v širším kontextu, respektive jako balíček, v rámci kterého je školám, učitelům
a žákům nabízena. Google Apps for Education, v překladu tedy Google aplikace pro
vzdělávání, nabízí balík aplikací, jejichž hlavní výhodou je vzájemná provázanost, vše
běží pod jedním účtem a uživateli se snaží nabídnout co možná nejjednodušší ovládání.
Server edtechteacher.org popisuje GAFE jako základní sadu kancelářských aplikací,
které Google nabízí školám a školským zařízením zcela zdarma. Patří sem Gmail,
Kalendář, Disk, Dokumenty, místa a jiné. GAFE učet však odemyká přístup k desítkám
dalších aplikací a nástrojů, které jsou online a lze k nim přistupovat z kteréhokoli
zařízení připojeného na internet. Po zaregistrování školy do GAFE je umožněno
spravovat všechny učitelské a studentské účty skrze jednoduché administrativní
rozhraní.16 Významnou součástí balíku aplikací od Google je Google Classroom. GC je
nástroj, skrze který může učitel tvořit, upravovat a spravovat projekty (úkoly) pro své
žáky. Jelikož se jedná o on-line službu, umožňuje velmi rychlou zpětnou vazbu
spojenou s komunikací učitele se studenty.

5.1 Výhody Google Apps
Mezi hlavní výhody, dle materiálu Začínáme ve škole s aplikacemi od Google, který byl
vytvořen v rámci projektu Elektronická školička, patří17:
-

Bezplatnost – Aplikace, které škola v rámci Google Apps pro školy získá, jsou
zcela zdarma a vzdělávacím institucím tak nepřidávají žádné finanční nároky, a
to ani jejich zřizovatelům.

-

Není nutná instalace – Veškeré služby, které jsou v rámci GAFE nabízeny,
jsou uloženy on-line, tedy na serverech Googlu, a běží v prostém internetovém
prohlížeči. Na svém zařízení uživatel nemusí mít nainstalovány poštovní klienty,
textové či grafické editory, programy pro tvorbu tabulek, prezentací apod.

16

What is GAFE? [online]. [cit. 2016-04-25]. Dostupné z: http://edtechteacher.org/gafe
Začínáme ve škole s aplikacemi od Google: Výukový materiál pro projekt Elektronická
školička[online]. 2012 [cit. 2016-04-26]. Dostupné z:
https://www.kvic.cz/apps/ICeMSK/GetFile.aspx?src=Poradna&ID=136
17
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-

Není nutné vlastnit žádné další servery – Jak již bylo řečeno v předchozím
bodě, veškerá data jsou uložena na serverech společnosti Google. Přestože
aktivní využívání GAFE zabere mnoho úložného prostoru, škola nemusí
přikupovat žádný další server, vše je online uloženo na straně Google.

-

Jednoduchost používání – Pro uživatele je používání GAFE naprosto snadné a
nemusí se starat o „pozadí“ chodu používaných aplikací.

-

Bezpečnost uložených dat – úroveň je dána certifikátem SSAE 16 typu II.
vystaveným nezávislým auditorem, což v praxi znamená, že uživatelům Google
zaručuje následující:
„Logické zabezpečení: Kontrolní mechanismy poskytují přiměřenou
záruku, že logický přístup k produkčním systémům a datům Google Apps
je omezen na oprávněné osoby.
Ochrana osobních údajů: Kontrolní mechanismy poskytují přiměřenou
záruku, že společnost Google implementovala zásady a postupy, které se
zabývají ochranou soukromí zákaznických dat v souvislosti s Google
Apps.
Fyzické zabezpečení datového centra: Kontrolní mechanismy poskytují
přiměřenou záruku, že datová centra, která uchovávají data Google Apps,
a podnikové prostory jsou chráněny.
Správa událostí a dostupnost: Kontrolní mechanismy poskytují
přiměřenou záruku, že systémy Google Apps jsou naddimenzovány a
události jsou správně hlášeny, zaznamenávány a řešeny.
Správa změn: Kontrolní mechanismy poskytují přiměřenou záruku, že
vývoj Google Apps a prováděné změny budou před uvedením do
provozu testovány a projdou nezávislým ověřením kódu.
Organizace
přiměřenou

a

administrace: Kontrolní

záruku,

že

management
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mechanismy

poskytuje

poskytují

infrastrukturu

a

mechanismy k sledování a sdělování iniciativ v rámci společnosti, které
ovlivňují Google Apps.“18
Samotná bezpečnost je zajištěna šifrováním založeném na 2048 bitové SSL
certifikaci.19
-

Přístup z mobilních zařízení – Dnes má velká část lidí chytrý telefon, tablet či
přenosný počítač s internetovým připojením. Právě skrze ně se mohou uživatelé
ke svému účtu připojovat a mít tak neustálý přístup ke svým datům (e-maily,
dokumenty, multimédia, fotografie apod.).

-

Nepřetržitá technická podpora – Jestliže se uživatel setká s problémem, se
kterým si neví rady, může se on-line obrátit na technickou podporu, která se
24 hodin denně stará o uživatele Google.

5.2 Nástroje získané v rámci Google Apps
Google nabízí v rámci balíku Google Apps mnoho aplikací, z nichž ty nejdůležitější lze
rozdělit do čtyř skupin podle svého zaměření. První skupinou jsou nástroje pro
komunikaci od Googlu, dále pro spolupráci, doplňkové aplikace a v poslední skupině
jsou představeny aplikace třetích stran, které autor předkládaného textu považuje za
velmi přínosné jak pro učitele, tak pro studenty.
U všech programů se předpokládá on-line spolupráce jak mezi spolupracujícími žáky,
tak mezi žáky a učitelem.
1) Nástroje pro komunikaci
-

Gmail – Mailový klient s vlastní mailovou adresou, ke kterému se lze
přihlásit odkudkoli s přístupem na internet.

-

Chat a video (Hangouts) – Komunikaci lze zvolit také na úrovní
chatování nebo videokonferencí při využití aplikace Google Hangouts.
Navzájem propojení uživatelé si tak nemusejí zasílat mailové zprávy, ale
komunikovat v reálném čase.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů Dostupné z: http://www.google.cz/apps/intl/cs/edu/privacy.html
[online]. [cit. 2016-07-09].
19
Změny SSL certifikátů [online]. Google.com, 2013 [cit. 2016-07-02]. Dostupné z:
https://security.googleblog.com/2013/05/changes-to-our-ssl-certificates.html
18
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2) Nástroje pro spolupráci
-

Google Classroom – Jedná se o již zmíněný program pro správu
projektů (úkolů) zadaných učitelem studentům. Jednou z výhod je velmi
rychlá zpětná vazba spojená s komunikací učitele s žáky.

-

Kalendář – Uživatelé mohou navzájem sdílet časové údaje, tj. plánovat
schůzky, rozdělení úkolů, organizovat výuku apod.

-

Dokumenty – O tomto balíku je v textu hovořeno podrobněji. Jedná se o
kompletní kancelářský balíček založený na principu Microsoft Office
(Word, Excel, PowerPoint, dále PDF aj.).

-

Webové stránky Google – Velmi snadno lze vytvářet webové stránky,
ať už společné nebo soukromé. V rámci GAFE tak mohou učitelé (či
žáci) vytvořit třídní web, na kterém budou sdílet výukové materiály,
fotografie, multimédia, komentovat akce, prezentovat své výsledky atd.

-

Skupiny – Tato aplikace slouží pro sdílení dat v rámci zvolené skupiny,
tedy například školní třídy.

3) Doplňkové aplikace
-

Fotografie – Google nabízí každému uživateli Google Apps neomezený
úložný prostor pro své fotografie, které jsou samozřejmě k dispozici online z kteréhokoli k internetu připojeného zařízení. Kromě toho
umožňuje tyto fotografie sdílet (například fotografie z výletu lze ihned
nasdílet studentům, fotografie z rodinné oslavy členům rodiny apod.).
Aplikace Panoramio dále dokáže ke zvoleným fotografiím vložit
prostorovou značku, tedy spojí je s mapami – přiřadí fotografii k danému
místu v mapách.

-

Videa – Funguje podobně jako aplikace Fotografie. Nabízí propojení se
službou YouTube.

-

Mapy – Umožňují nejen procházet nejnovější mapové podklady
(plánování výletů, výuka zeměpisu,…), ale také do nich vkládat
informace (umístění školy, podrobnější informace) či plánovat trasu.
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4) Vybrané aplikace třetích stran pro vzdělávání
-

Geogebra – Geogebra je bezplatný dynamický matematický software určený pro
všechny úrovně vzdělávání, který propojuje geometrii, algebru, tabulky, grafy,
statistiku a kalkulus v jednom snadno použitelném balíčku. Interaktivní
materiály určené pro výuku, hodnocení nebo analýzu problémů vytvořené v
systému GeoGebra mohou být kýmkoli sdíleny. Hodí se zejména pro použití ve
výuce složitějších projektů, ať už z oblasti matematiky, statistiky, fyziky apod.

-

Collabrify – Collabrify je název pro balíček programů zaměřených na zvýšení
efektivity při vzdělávání. Collabrify Flipbook slouží k tvorbě animací,
Collabrify Map umožňuje vytváření pojmových map, Collabrify Writer nabízí
možnost vzájemného dotazování a odpovídání, pomocí Collabrify KWL mohou
žáci sdílet to, co se naučili. V rámci aplikací Collabrify je kladen důraz na
kooperaci žáků a učitele, na zábavnou formu vzdělávání za použití co možná
největší jednoduchosti.

-

Flat for Education - Music notation editor - On-line kooperativní nástroj pro
vytváření hudebních notací, samozřejmostí je podpora běžných audioformátů,
synchornizace s Google Classroom a Google Disk.

-

MindMup 2.0 – Tento nástroj je určen pro kooperativní vytváření myšlenkových
map s podporou vkládání multimediálního obsahu.
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6 Google Classroom a jeho využití ve výuce
V následující kapitole budou představeny stěžejní atributy GC, popsány hlavní
možnosti, které služba nabízí a pro čtenáře přehledně zobrazeny úkony, jež může učitel
i žák v GC využít. Současně s tím je nutné se zaměřit na výhody a nevýhody, které GC
pro učitele i žáky přináší. Vzhledem k jednoduchosti, se kterou byl vytvořen, však
přináší také určitá omezení, která budou popsána níže. Nejprve je však nutné uvést, jak
kooperace GC a GD probíhá.
Základem kooperace mezi GC a GD je on-line ukládání všech dat právě na úložný
prostor GD. Jak již bylo zmíněno, lze využít neomezené úložné kapacity, takže učitel
může ukládat veškeré své výukové materiály. Veškeré projekty a data, která žáci
potřebují, jsou navzájem sdíleny skrze Google Disk.

6.1 Google Classroom – možnosti pro učitele
Přístup ke službě GC vyžaduje, stejně jako ostatní služby provozovatele, účet u Googlu.
Po přihlášení se tak učiteli zobrazí následující obrazovka, která je velmi jednoduchá.
Ostatně na jednoduchost ovládání vsadil Google při vývoji této aplikace.

Obrázek č. 31: Úvodní obrazovka Google Classroom pro učitele

V základní obrazovce GC pro učitele lze najít přehled kurzů, možnost přidání či zapsání
se do kurzu a ovládací panel GC. Jak již bylo řečeno, prostředí je řešeno velmi
jednoduše a uživatel se tak nemusí probírat více odkazy.

62

Ovládací panel GC pro učitele
Ovládací panel, který uživatel najde v levém horním rohu základní obrazovky, nabízí
několik možností. Může v něm primárně volit mezi kurzy a kalendářem, který se
k zadaným úkolům váže a dále slouží k prohlížení a možné úpravě aktuálních kurzů.

Obrázek č. 32: Ovládací panel GC pro učitele

Vytvoření a správa kurzů
Po vytvoření nového kurzu je možné jej prakticky ihned upravovat, přidávat studijní
materiály a dále sdílet. V přehledu kurzu (Stream) vidí učitel jeho základní popis, může
přidávat komentáře (skrze které funguje komunikace mezi učitelem a žákem), má
zobrazen kód kurzu, který je nezbytný pro „pozvání“ žáků do kurzu a také vidí, kolik
žáků úkol dokončilo a kolik zatím ne. Stejně tak se mu zobrazuje datum odevzdání.
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Obrázek č. 33: Stream kurzu

Při vytváření kurzu učitelé zvolí bodovou stupnici pro daný úkol a dále oprávnění, jaké
studentům přidělí, respektive jak mohou se zvolenou přílohou manipulovat. Učitel má
následující možnosti:
1) Práva pro zobrazení souboru: Studenti mohou přílohu zobrazovat, nemohou ji
jakkoli upravovat. Tato možnost je ideální v situaci, kdy chce učitel pouze
zveřejnit zadání úkolu či nasdílet žákům nejrůznější studijní materiály vztahující
se k zadanému úkolu.
2) Práva pro úpravu souboru: Tato druhá možnost nabízí úpravu přiloženého
souboru. Studenti mohou jednak samostatně upravovat původní soubor,
například doplňovat či vypracovávat do zadání, dále však mohou tzv.
kooperovat, tedy ve skupině se podílet na zpracování a dokončení kurzu.
3) Vytvoření kopie přílohy pro všechny zúčastněné studenty: Pro každého studenta
se vytvoří kopie přílohy. To se nabízí zejména při vypracovávání pracovních
listů jednotlivými studenty.
V druhé záložce „Studenti“ si uživatel zobrazuje studenty, kteří jsou do kurzu
přihlášeni. Zde vidí nejen jejich přehled, ale může jim napsat e-mail s dalšími pokyny či
zpětnou vazbou. GC nabízí také pozvání do kurzu skrze e-mail.
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Obrázek č. 34: Náhled obrazovky záložky „O kurzu“

Poslední možností je záložka „O kurzu“, ve které učitel svým žákům sdílí základní
informace o kurzu, kalendář s pokyny a zejména zde vkládá učební materiály, a to buď
formou vloženého souboru, nebo odkazu. Jakmile student úkol vypracuje, má učitel
možnost nejen úkol vyhodnotit, ale také jej vrátit k následujícímu přepracování.
Z pohledu učitele Google Classroom nenabízí mnoho možností, zato je ale efektivní
v tom, co umí. Zadání úkolů, jeho provázanost s Google Diskem a okamžitá kontrola
vypracování je velkou výhodou této bezplatné vzdělávací aplikace.

6.2 Google Classroom pro studenty
Jakmile se chce student zapsat do kurzu, vloží kód, který mu učitel sdělí. Tím se
dostává k zadání úkolů, termínu odevzdání, možnosti komunikace s učitelem a zejména
ke studijním materiálům (přílohám).
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Obrázek č. 35: Úvodní obrazovka kurzu pro studenty

Pracovní obrazovka kurzu obsahuje zadání, stav dokončení, odeslání komentáře
vyučujícímu a zejména možnost vložení hotové práce (přidat) či její vytvoření
prostřednictvím Google aplikací.
Při volbě „Přidat“ nabízí GC primárně možnost vložení souboru z Googlu Disku
(předpokládá zálohování souborů na Google Disk), dále formou odkazu a v neposlední
řadě vložením souboru z lokálního úložiště (harddisk, flash disk, aj.).
Volba „Vytvořit“ je přímo spojena s Google aplikacemi (Dokument, Prezentace,
Tabulka, Nákres). Umožňuje on-line zpracování zadaného úkolu prostřednictvím
nejpoužívanějších kancelářských aplikací tak, jak je uživatel zná z prostředí MS Office.
Při zvolení této metody je vše on-line ukládáno a zálohováno na Google Disk.
Po odeslání hotové práce se soubor ihned objeví učiteli, který má několik možností
hodnocení. První možností je přijetí práce a její ohodnocení na bodové stupnici (tu si
předtím zvolil), druhou možností je vrácení úkolu s případným komentářem, co je třeba
dále změnit či opravit.
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Obrázek č. 36: Vyhodnocení úkolu

6.3 Vyhodnocení kladů a záporů Google Classroom
Google Classroom nabízí učitelům efektivní nástroj pro rozšíření možností, jak zadávat
úkoly studentům a následně je kontrolovat. Je jistě pohodlnější, než zasílání studijních
materiálů e-mailem, vše je zde spojeno v jeden funkční celek (komunikace, správa
jednotlivých úkolů, sdílení studijních materiálů, kontrola splnění, apod.). Na stranu
druhou GC obsahuje určitá omezení, zejména v podobě nemožnosti třídění žáků dle
předmětů či tříd, třídění probíhá skrze jednotlivé kurzy, což u více tříd a témat může
působit méně přehledně. Největší výhodou je, že aplikace je zdarma a je navíc
provázána s Google Diskem.
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7 Modelový příklad
Modelový příklad názorně demonstruje možnosti, výhody a přidané hodnoty práce
učitele a studentů v cloudovém prostředí.
Při volbě tématu autor záměrně využil svých poznámek k někdejšímu středoškolskému
projektu „Fiktivní firma“, na kterém jako středoškolský student osobně participoval, a (s
jejich laskavým svolením) také poznámek bývalého učitele a vybraných spolužáků
jakož i archivu projektu Fiktivní firma na Ekonomickém lyceu v Dušní.
To umožnilo porovnat průběh týmové práce studentů a úroveň komunikace studentů
navzájem a studentů s učitelem -zadavatelem/ mentorem při realizaci projektu v době,
kdy cloudová úložiště byla výsadní doménou vybraných velkých korporací a pro
edukativní účely ve školství nebyla vůbec k dispozici, s aktuálním stavem.
Vynořily se dnes už trochu nostalgické vzpomínky na dobu, kdy ke sdílení informací
byl používán standardně pouze e-mail s dokumenty v příloze, případně sociální sítě, a
kdy

spolupráce

při

tvorbě

dokumentů

probíhala

neustálým

přeposíláním

komentovaných textů a komentářů ke komentářům, a efektivní dělba práce a koordinace
postupu si pravidelně vynucovala osobní setkání participantů, v rámci kterého byla
spousta času utracena nekonečným dohadováním, která verze dokumentu je ta
nejaktuálnější, aby se posléze ukázalo, že poslední verze je uložena na USB flash
paměti spolužáka XY, který ji omylem nechal doma…
Každý vlastnil trochu jiný software a i takový obyčejný přenos textu se zachováním
formátování se jevil jako téměř nedosažitelný – vždycky se něco rozhodilo (číslování
nadpisů, styly, vložené obrázky…).
Podobně i komunikace s učitelem byla omezena na přímý kontakt ve škole a e-mail,
přitom už samotné zadání projektu pochopili jednotliví studenti trochu po svém a tak
zejména v počáteční fázi projektu byl učitel doslova zavalen dodatečnými dotazy, z
nichž (protože se pracovalo ve skupinách) mnohé se navíc opakovaly…
Tyto okolnosti vedly mj. k tomu, že učitel měl velmi málo prostoru zabývat se dílčími
výstupy v průběhu prací na projektu a de facto viděl až výsledný kompletní projekt,
kdy už na případné korekce bylo pozdě.
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Účinkujícími v modelovém příkladu fiktivní firmy jsou fiktivní studenti z vyšších
ročníků a fiktivní učitel střední obchodní školy. Studenti mají tudíž základní znalosti
týkající se ekonomiky a podnikání. Co se týká zkušeností s cloudovými úložišti,
předpokládá model (v souladu s provedeným průzkumem) na straně studentů téměř
nulové nebo jen zcela povšechné zkušenosti. To by mělo umožnit posoudit uživatelskou
přívětivost a intuitivnost obsluhy. Na straně učitele model předpokládá (zde poněkud v
rozporu s výstupy průzkumu) alespoň středně silné zkušenosti.
Zpracovaný modelový příklad nenahrazuje uživatelský manuál GAFE, proto je na něm
patrná snaha eliminovat jistou schematičnost, která je z povahy věci vlastní každému
modelu, pokud se snaží postihnout co nejširší škálu vlastností a funkcionalit, někdy
téměř „za každou cenu“. Struktura modelového příkladu je s ohledem na to volena spíše
uměřeně.
Modelový příklad tak ve výsledku ukazuje, že kromě získání znalostí v oblasti daného
oboru, kterého se projekt týká (v našem případě založení a vedení fiktivní firmy),
mohou studenti výrazně posílit na uživatelské úrovni svou počítačovou gramotnost a
prezentační schopnosti a dokonce i osvojit si některá základní pravidla projektového
řízení nebo strukturované analýzy.
Níže autor prezentuje modelový příklad ve dvou rovinách:
-

pomocí vývojového diagramu znázorňuje strukturu modelového příkladu a

následně popisuje aktivitu učitele a studentů v jednotlivých fázích kurzu (kap. 7.1)
-

pomocí sady klíčových snímků obrazovky (kap. 7.2), které společně se stručným
komentářem dokumentují, jak významný kvalitativní posun potenciálu v
praktické pedagogice cloudové prostředí v posledním desetiletí umožnilo a jak
se přiblížilo individuálním uživatelům.

Úplný funkční modelový příklad je umístěn na adrese https://goo.gl/ULZoa1.
Autor předpokládá, že k detailní, případně i interaktivní prezentaci fungování modelu v
reálném čase může dojít v rámci obhajoby bakalářské práce v rozsahu, který zkušební
komise uzná za vhodný.
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7.1 Vývojový diagram modelového příkladu

1.

6.

Vytvoření kurzu
Fiktivní firma,
pozvání účastníků

Vytvoření dalších
úkolů

2.

5.

Založeno téma pro
úvod do práce s GAFE

Vytvoření dalších
témat

4.

3.
Vytvoření tématu:
Založení společnosti

První anketa
(podnikatelský
zaměr)

7.
Průběh práce a
náhledy prací
studentů

8.
Hodnocení úkolů

9.
Závěrečný výstup
kurzu Fiktivní firma

Obrázek č. 37: Vývojový diagram modelového příkladu

1. Učitel zakládá kurz „Fiktivní firma“ a zve do něj účastníky – studenty (viz
příloha č. 1). Vytvořený kurz se zobrazuje v přehledu všech kurzů, detail
vytvořeného kurzu můžeme nalézt také v příloze č. 2.
2. Modelový příklad předpokládá nulové nebo jen povrchové znalosti
používání cloudového úložiště u studentů. Pro studenty byla tedy nad rámec
odborné náplně kurzu vytvořena pomůcka „Úvod do práce s GAFE“ (viz
příloha č. 3), do nějž byly vsazeny materiály, které mohou studenti využít
k pochopení fungování cloudového úložiště v prostředí aplikací Google Disk
a Google Učebny.
3. Jako hlavní odborné téma učitel volí „Založení společnosti“, kam umisťuje
veškeré materiály a úkoly související s průběhem zakládání fiktivní firmy
(viz příloha č. 4).
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4. Prvním počinem pro zpětnou vazbu od studentů je v rámci tématu „Založení
společnosti“

vytvoření

ankety,

jejíž

výsledek

jednoznačně

určil

podnikatelský záměr fiktivní firmy (viz příloha č. 5).
5. Následně učitel zakládá zpracování dalších souvisejících témat jako např.
„Marketing společnosti“, „Daně“ nebo „Naše fiktivní firma“ (viz příloha
č. 6). Poslední ze zmíněných témat shrnuje výsledky studentských prací a
využívá zpětné vazby v anketách pro demonstraci třídní fiktivní firmy v celé
šíři jejich vlastností a aktivit, např. tedy v tomto tématu najdeme většinově
schválené logo, webové stránky, slogan fiktivní firmy nebo např. dokumenty
označující podnikatelský záměr a průběh založení fiktivní firmy.
6. Souběžně s vytvořením nových témat učitel zadává pro studenty nové
příklady a úkoly (viz příloha č. 7), prostřednictvím kterých se studenti mohli
interaktivně učit, případně procvičovat základní ekonomické znalosti. V
přílohách č. 8, 9, 10 a 11 se nacházejí detaily zadání interaktivních úkolů
studentům a náhledy těchto úkolů v Google Dokumentech.
7. Učitel sleduje postup plnění úkolů jednotlivých studentů (viz příloha č. 12).
Studentům se blížící se termíny prací ukazují buď v detailu kurzu v přehledu
kurzů (viz příloha č. 2), nebo si je mohou podrobněji zobrazit ve svém
přehledu prací (viz příloha č. 15).
8. Hodnocení úkolů v modelovém příkladu probíhá na základě bodové škály od
jednoho do sta bodů. Hodnocení může učitel přidat ještě před odevzdání
úkolu studentem. (přílohách č. 13 a 14)
9. Výstup celého kurzu fiktivní firmy – shrnutí nabytých dílčích poznatků,
ocenění mimořádně aktivních studentů, zdůraznění týmové spolupráce při
zakládání a vedení firmy. Předběžné vyhlášení další fáze projektu fiktivní
firmy, ve které již studenti budou pracovat samostatně a ve skupinách,
vyzkouší si založení a vedení firmy v různých právních formách a nejlepší
projekt se bude účastnit soutěže o nejlepší fiktivní firmu.
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7.2 Klíčové snímky modelového příkladu
Níže autor práce uvádí sadu klíčových snímků, které doplňuje o jejich výklad a použití
při výuce.
Z pohledu učitele
Obr. č. 38 ukazuje pohled učitele na stream kurzu. Učitel vidí, zda nepotřebuje dokončit
nějakou práci, kolik studentů úkol odevzdalo, či jestli jsou u daného úkolu nějaké
komentáře od studentů.

Obrázek č. 38: Stream kurzu z pohledu učitele

Učitel si rovněž velmi jednoduše může zobrazit přehled prací. Práce jsou seřazeny podle
termínu odevzdání a rozděleny do skupin dle stavu kontroly prací, jak to ukazuje
obr. 39.
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Obrázek č. 39: Přehled prací z pohledu učitele

V detailu práce studentů na obr. 40 učitel může vidět náhledy odevzdaných souborů
(obrázků, tabulek, prezentací). Komentáře může učitel psát buď veřejně k zadání úkolu,
soukromě do pokynů pro studenta nebo studentovi poskytnout zpětnou vazbu přes
komentáře v odevzdaném souboru. V každém souboru vytvořeném pomocí balíku
GAFE lze využít verzování. Učitel tak může snadno zjistit, jak studenti při práci
postupovali.
Jestliže učitel zadá např. interaktivní práci v prezentaci, může využít volbu kopírování
souboru, která každému studentovi vytvoří pro odevzdání kopii původního souboru a
umožní tak každému studentovi práci na vlastním řešení.
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Do každé aplikace balíku GAFE lze přidat ještě doplňky třetích stran. Za zmínku stojí
např. doplněk Flubaroo pro automatické vyhodnocení testů v Google Forms nebo
doplněk PDF filler, který lze využít k editaci interaktivních pdf souborů.

Obrázek č. 40: Náhled do studentských prací

Z pohledu studenta
Student ve streamu kurzu může rovněž rychle poznat, kolik času mu na splnění jeho
úkolů zbývá a obdobně jako učitel, může si i student zobrazit přehled své práce (obr.
41).
Pro odevzdání úkolů může student využít i své chytré zařízení (tablet, smartphone, atp.).
Prostředí mobilních aplikací Google Učebny a Google Disku umožňuje snadný přístup
ke svým úkolům a ostatním souborům. Na chytrém zařízení může student navíc využít
fotoaparát a pořízené snímky rovnou ukládat na Google Disk či odevzdat ve formě
úkolu v Google Učebně.
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Komunikace mezi studenty může probíhat v rámci komentářů ve sdíleném souboru
nebo prostřednictvím aplikace Google Hangout.
Velkou výhodou cloudového úložiště je sdílení a úprava vždy aktuální verze souboru.
Pro účely kooperace v týmu lze (prozatím výlučně) v Google Disku využít zatím
jedinečné funkcionality mezi cloudovými úložišti. Řeč je o možnosti vytváření
týmových disků, kde každý člen týmu může upravovat soubory a žádný ze studentů
není vlastníkem. Na těchto týmových discích lze účelně měnit práva tak, aby např.
studenti mohli soubory vytvářet, upravit, ale nemohli je vymazat.

Obrázek č. 41: Přehled úkolů z pohledu studenta

Obrázek č. 42 ukazuje příklad ankety pro získání zpětné vazby od studentů. Zpětné
vazby lze dosáhnout také díky komentářům, které mohou studenti psát soukromě učiteli
či veřejně k dané úloze.

75

Obrázek č. 42: Detail ankety a komentáře z pohledu studenta
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Závěr
Cílem práce bylo zmapovat dostupné zdroje a soustředit klíčové informace o
cloudových úložištích. Dalším cílem bylo provést základní komparaci parametrů
cloudových úložišť a vytipovat takové, které vykazuje optimální vlastnosti pro účely
použití při výuce na školách.
Bylo provedeno průzkumné dotazníkové šetření na školách z řad správců IT, učitelů a
studentů. Výsledky ukázaly velmi rozdílnou úroveň povědomí dotazovaných subjektů o
možnostech využití cloudových úložišť.
Porovnáním objektivních parametrů bylo pro dané účely jako referenční shledáno
cloudové úložiště Google Disk. V práci byly podrobně popsány funkcionality úložiště
s důrazem na možné synergické efekty v důsledku sofistikované provázanosti
kooperujících aplikací v rámci balíku Google Apps for Education. Následně byly
zmíněny příklady praktického využití aplikací Google Classroom, Google Disku a
dalších souvisejících aplikací v rámci GAFE při efektivním organizování výuky a byl
zpracován modelový příklad.
Práce si nečiní nároky prezentovat nové objevné myšlenky. Spíše šlo o získání
zkušeností při vyhledávání, třídění a vyhodnocování dostupných informací (včetně těch
subjektivních na základě dotazníkového šetření) a při jejich kompilaci do
strukturovaného a srozumitelného textu.
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