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Anotace 

Tématem diplomové práce je postavení e-learningu v ČR a jeho využití na 
středních školách. 

První část obsahuje mapování současné situace vzhledem k rozmachu informační 
společnosti a jejího vlivu, kterému byť i nevědomky podléháme všichni. První část 
vychází z historických pramenů, státní informační a komunikační politiky a 
reportech o situaci v českém školství. 

V dalších dvou částech se již zabývám tím, jak se vliv informačních a 
komunikačních technologií promítá do kurikulárních dokumentů českého školství a 
jaký vliv má na rozvoj klíčových kompetencí. Následuje mapování situace ohledně 
vybavenosti českých škol prostředky informačních a komunikačních technologií, 
zkušenostních a vědomostních kvalifikací pedagogů a v neposlední řadě 
softwarových nástrojů, které je možno při používání e-learningu využít. 

Poslední část je věnována dotazníkovému šetření, na jehož základě bude možné 
porovnat zmapovanou situaci s reálnou školní praxí. 
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I 

1. Ú V O D 

V oblasti informačních zdrojů nastaly v posledním desetiletí velké změny 

v souvislosti s moderními informačními technologiemi a novými komunikačními 

možnostmi. Uživatelé napříč celou společností pocítí tyto změny zejména ve 

formách a způsobech přístupu k informacím. Uživatelé se tak mnohdy dostanou 

do situace, kdy nastává konflikt možností se schopnostmi vyhledávat a využívat 

informace ke své činnosti a svému prospěchu. Dávno již není problémem 

informace získat. Naopak je člověk v současné informační společnosti zahlcen 

nekontrolovatelným přísunem informací a rozvoj vlastních schopností a 

dovedností pod tímto tlakem musí směřovat zejména ke schopnostem identifikovat 

správnou informaci, porovnat její relevanci, uchovat ji a předat dál. Po zvládnutí 

těchto a dalších základních dovedností, které s sebou vědecko technický pokrok 

přináší, otevřou se členům společnosti nové možnosti pro využití jejich kvalifikace 

a uplatnění tvůrčích schopností. Ruku v ruce s tím bude potřeba využívat a 

zavádět nové možnosti vzdělávání, které vytvoří podmínky pro vyšší kvalitu života. 

Potřeba a podstatná role informační výchovy v tomto prostředí pak nevyhnutelně 

nabývá na významu. Pokud jsem se v prvním odstavci zmínil o nových 

možnostech vzdělávání, které se s prostředky informační a komunikační techniky 

(ICT) nejen otevírají, ale zároveň si je i přímo vyžadují, letmo jsem se tak již dotkl 

hlavního tématu této diplomové práce. Tím to tématem je elektronické vzdělávání, 

které využívá právě těchto prostředků ICT a online podpory výuky a které se 

obecně nazývá e-learning. Samotný pojem e-leaming je velice široký a jak tomu již 

bývá, i on zaštiťuje několik oblastí, které e-learning spoluvytvářejí. Definici a 

seznámení s těmito dílčími oblastmi a prostředky, které ke svému fungování 

využívají, se budeme věnovat v následujících kapitolách. 

Nedílnou a často podmiňující složkou efektivního elektronického vzdělávání a 

online podpory výuky je samozřejmě pedagogický pracovník. Ne každý uživatel si 
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dokáže najít cestu k potřebným informacím sám a v případě, že se mu nedostane 

výuky v této oblasti, nebude schopen informační zdroje používat a přetvářet je do 

výukových jednotek, které nazýváme e-kurzy. V rámci Státní informační politiky ve 

vzdělávání (SIPVZ) byl spuštěn rozsáhlý program pro vzdělávání pedagogických 

pracovníků v akreditovaných školících centrech, které mají učitelům poskytnout 

základní i specializovanou průpravu ve využívání ICT pro online podporu jejich 

výuky. Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) tedy probíhá na území 

celé České republiky pod vedením kvalifikovaných a akreditovaných školitelů. 

Pedagogičtí pracovníci tak budou moci daleko efektivněji rozvíjet u svých studentů 

tzv. „klíčové kompetence", což jsou jakési soubory dovedností a schopností, které 

byly poprvé definovány i v rámcových vzdělávacích programech (RVP) a při jejich 

získání budou studenti schopni efektivně a aktivně fungovat ve společnosti. 

Rozvoj klíčových kompetencí ve vztahu k informačním a komunikačním 

technologiím, které vytvářejí jakési mezipředmětové spojení, je velmi podstatně 

ovlivněno právě zaváděním a využíváním e-learningu ve vzdělávacích procesech. 

Další částí teoretického úvodu této diplomové práce bude přiblížení a zmapování 

podmínek, které v České republice umožňují či právě neumožňují implementaci e-

learningu do školní praxe. Rád bych se zaměřil na ICT vybavenost škol, která 

dosahuje v posledních letech určitých pokroků, a to i zejména i díky vládním 

intervencím, jež většinou vycházejí z již zmiňované SIPVZ. Pouze technologická 

vybavenost českých škol však samozřejmě nestačí. Materiální zabezpečení e-

learningu je nepostradatelné, ale stejně podstatnou úlohu zaujímá i softwarové 

vybavení zajišťující správu e-kurzů, jejich distribuci uživatelům a další řídící úkony 

potřebné k vytvoření a správě takovýchto virtuálních tříd. 

Zatímco v teoretické části, která je věnována především mapování současné 

situace v českém školství a společnosti vůbec, v praktické části bych se rád 

zaměřil především na výsledky dotazníkového šetření, které v rámci mé diplomové 

práce podnikám. Dotazníky jsou směřovány především na školy, kde ICT a s ním 

spjatý e-learning již v nějaké formě funguje. Cílem je pak zjištění, jakých různých 

prostředků respondenti v online podpoře své výuky používají, jaká prostředí jim 

vyhovují a s jakými výsledky své práce se potýkají. Důležitost jé též přikládána 
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jejich postřehům, jak zefektivnit zavádění e-learningu do výuky na středních 
školách a případně přesněji definovat okolnosti, které úspěšnému zavádění e-
learningu brání. 
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2. T E O R E T I C K Á Č Á S T 

2.1. Informační společnost a její vztahy ke vzdělávání 

2.1.1. Původ a vývoj Informační společnosti 

Z pohledu veřejnosti je Informační společnost často chápána jako vize 

budoucnosti, která zatím není, ale v blízké budoucnosti by se měla zrodit. Pokud 

se více zabýváme tímto tématem, nevyhnutelně dojdeme k názoru, že IS není 

zdaleka jen soudobým jevem, ale její počátky sahají již do minulosti, kdy se začaly 

masově šířit technologické prostředky umožňující snadné vyhledávání, 

zpracování, uchovávání a následné předávání informací. Zároveň hodnota 

informace často dosahuje astronomických výšin a hraje tak klíčovou roli pro 

chování a rozvoj společnosti. V důsledku toho si není možné pod pojmem IS 

představit jakési nové společenství, či nové lidstvo, které se právě rodí, ale spíše 

jsou koncepce Informační společnosti jakýmsi rozšířeným názvem programu na 

nápravu určitého informačního chaosu, ve kterém se svět ocitl. S masovým 

rozvojem ICT začali být lidé vystaveni obrovskému přísunu informací a ne všichni 

jsou schopni získat v tomto nadbytku irelevantních informací mizivého významu 

informace takové, které potřebují ke svému vzdělávání, práci či životu. 

Problémem, který této neschopnosti vyhledat informace bohužel předchází, je 

často i neschopnost "informačně negramotného" člověka uvědomit si, která 

informace je ta, jíž ke splnění svého cíle potřebuje. Tyto a další problémy vedly ke 

značné diferenciaci lidí na úspěšné, jimiž jsou ti, kteří mají přístup k informacím a 

vědí, jak tohoto přístupu využít a ty ostatní, kteří těmito schopnostmi a 

dovednostmi nevládnou. Fakt, že k tomuto jevu nedochází pouze na regionální 

úrovni, ale mnozí sociologové (42, s. 36-40) již rozdělují svět na státy informačně 

bohaté a chudé, přiměl jednotlivé země k uvědomění si nutnosti přípravy pro život 
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v Informační společnosti a přípravy svých obyvatel na konkurenci informačně 

vzdělané populace jiných států. Z tohoto popudu začaly vznikat studie a koncepty 

Informační společnosti a následně i státní informační politiky, které mají za úkol 

definovat a aplikovat jednotlivé kroky ke zvládnutí situace panující v současné 

informační sféře. 

Ve druhé polovině 20. století došlo k nebývalému vědeckotechnickému rozvoji a 

tím i k posunu lidské civilizace až na samý okraj únosnosti Země. V odborné 

literatuře se traduje, že A. L. Norman jako první označil tuto společnost jako 

informační (1975), Daniel Bell jako postindustriální (1976). Technika se v této 

etapě vývoje společnosti prosazuje v tzv. vyspělých zemích jako území, na němž 

se relativizují všechny lidské hodnoty. Věří se, že vědeckotechnický rozvoj, 

označovaný nezřídka jako vědeckotechnická revoluce, může překlenout historicky 

vzniklé konflikty ve společnosti a že právě technika je může neutralizovat. Tuto 

viru podpořila systémová teorie jako součást kybernetiky chápané izolovaně od 

celku lidského vědění. Vytváření systémů včetně systémů informačních jakožto 

modelů skutečnosti se stalo jednou z velmi používaných a z hlediska rozvoje 

jednotlivých vědních oborů nesporně úspěšných metod. Jakýkoli systém jakožto 

model skutečnosti však tuto skutečnost nezbytně zjednodušuje, neutralizuje smysl 

a postatu věcí, osob, jevů, událostí a jiných fenoménů reality. Pro člověka se tedy 

nestalo nebezpečné stále rozsáhlejší používání systémové teorie jako metody 

vědeckého poznání, ale nahrazení či zastření podstaty a smyslu různých 

fenoménů skutečnosti touto metodou. Silně specializovaná moderní, resp. 

postmoderní věda zastavuje svým abstraktním myšlením, svým systémovým 

modelováním skutečnosti, věci, živé bytosti, jevy a události v jejich přirozeném 

Pohybu, aby je dočasně uvedla do umělého relativního klidu. Odtrhává tak to, co 

Přirozeně spolu souvisí. Vzdaluje se tak od toho, co bývá často nazýváno 

Přirozeným světem. Výměnou za redukci pestrosti a mnohoznačnosti skutečnosti, 

a to včetně přirozeného jazyka, nabízí věda vyšší míru jistoty na rozdíl od reality, 

která je trvale nejistá. (4, s. 273-279) 

Během sedmdesátých let se objevuje i termín počítačová gramotnost a její 

vymezení vůči gramotnosti informační. Polovina osmdesátých let je ve vývoji 
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I 

pojmu informační gramotnost klíčovým obdobím. Pochází z ní několik definic, 

přičemž jako klíčová bývá označována definice, jejímiž autory jsou Jan Olsen a Bili 

Coons (8, s. 8): "Definujeme informační gramotnost jako pochopení role a moci 

informací, schopnost informace vyhledat a používat je při rozhodování, dále 

schopnost informace produkovat a zacházet s nimi za použití informačních 

technologií. Zkrátka informační gramotnost je přesahem tradičního pojetí 

gramotnosti a je odezvou na revoluční dobu, ve které žijeme (Behrens, 1994: 

310)." 

Dalším významným mezníkem byl rok 1989, kdy byla publikována zpráva Komise 

pro informační gramotnost ALA (ALA Presidential Committee on Information 

Literacy). Tato zpráva nejen že potvrzuje nutnost řešení problematiky informační 

gramotnosti, ale zároveň upozorňuje na potřebu vytvoření nového modelu 

vyučování založeného na informačních zdrojích (angl. resource-based learning). 

Zpráva uvádí definici informační gramotnosti, která je velmi často používána 

dodnes a nastiňuje podobu nového modelu vzdělávacího procesu založeného na 

informačních zdrojích, který by připravoval studenty na celoživotní vzdělávání. 

2.1.1.1. Pojem informační společnost 

V dokumentaci Evropské unie - konkrétně v dokumentu „Státní informační politika 

- cesta k informační společnosti" (42, s. 1) je informační společnost a cesta 

k jejímu dosažení definována takto: „Cesta k informační společnosti je 

Podporována současnou technologickou revolucí, která je založena na vzájemném 

Propojení informačních, komunikačních a masově-mediálních technologií. Jejím 

výsledkem je dramatické snížení prostorového a časového omezení a zvýšení 

Přístupu k množství veřejných informací. Oproti předchozím technologickým vlnám 

je vliv propojených informačních, komunikačních a mediálních technologií 

charakterizován širokou plošností a vysokou rychlostí pronikání do všech oblastí 

společnosti. Změny se ve velmi krátké době dotknou prakticky veškerého 

Průmyslu i služeb, veřejného i soukromého sektoru, celé společnosti v práci i 
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mimo ni, vzdělávání i zábavy v každodenním životě. Informační společnost tak 

zásadně změní podnikání, veřejnou administrativu i život každého občana. 

V polovině devadesátých let se začalo s budováním informačních dálnic s cílem v 

příštím desetiletí vybudovat globální informační infrastrukturu, která umožní 

masové propojení informačních zdrojů a prostředků zpracování informací do 

globální sítě. Slovo infrastruktura se obecně používá pro tradiční komunikace 

určené k cestování a k přenosu materiálu. V souvislosti se vzájemným splýváním 

komunikačních, informačních a mediálních technologií pak infrastruktura znamená 

prostředky a systémy podporující přenos jakékoli formy digitálně zpracovávaných 

dat. Systém globální informační infrastruktury umožní koordinovat činnosti lidí, 

procesy, techniku a technologii. 

Nejvýznačnějším rysem informační společnosti je posun od závislosti na interních 

informačních systémech k systémům využívajících externí komunikace. Internet je 

konkrétním příkladem (prototypem) informační dálnice a důležitým nástrojem pro 

rozšíření nových služeb. Splývání informačních, komunikačních a masově-

mediálních technologií vytvoří klíčový průmysl přicházejícího století. 

V průběhu příštích let lze očekávat postupný nástup nové éry informační 

společnosti, jejímž základním rysem bude vytvoření globální sítě umožňující nejen 

vzájemnou komunikaci, ale především poskytující velké množství dat. Povýšení 

infrastruktury z komunikační na informační úroveň bude dalším důležitým krokem 

směrem k informační společnosti. Globální informační infrastruktura umožňující 

Propojení koncových uživatelů bez zprostředkovatelů je klíčem k vytváření a 

přenosu znalostí. Zároveň přináší malým i středním podnikům nové možnosti 

zapojení do globálních aktivit a bezprostředně nabízet své služby na globálním 

trhu." 

informační společností se obvykle rozumí společnost, kde kvalita života i 

Perspektiva sociálních změn a ekonomického rozvoje ve velké míře závisí na 

informacích a jejich využití. Tato i jiné definice informační společnosti zdůrazňují 

význam informací jako klíčového zdroje rozvoje společenského života. Trendem 
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poslední doby je však postupné uvědomování si znalostí, která začíná převažovat 

nad hodnotou informací, lze zaznamenávat v několika málo uplynulých letech 

posun zájmu organizací od informací ke znalostem. Tento směr uvažování souvisí 

s tzv. přeinformovaností společnosti, která je dána záplavou útržkovitých informací 

nulové hodnoty. Pokud procházíme literární zdroje a jiné prameny nabízející různé 

definice Informační společnosti, je možno citovat úryvek Krátkého textu Ivana 

Straky (44): "Ukázalo se, že není informace jako informace. To nebyla ostatně 

nikdy. Jenže rychlost přísunu informací snížila podíl objektivizace' či kvalitu 

hodnocení 'profesionálními' komentátory. Jedinec si musel hodnocení často dělat 

sám. Ukázalo se, že na to není příliš připraven, protože důsledkem té rychlosti a 

přísunu neúplných informací je nutnost korekce. Věc, která prakticky vymizela: lidé 

si zvykli dostávat hotové pohledy na události." 

2.1.1.2. Pojem informační gramotnost 

Informační a počítačová gramotnost je dalším z pojmů vztahující se k Informační 

společnosti, který si ve svém historickém vývoji prošel velkým množstvím definic. 
V zahraničním odborném tisku (8. s. 7-8) bylo dosud publikováno několik přehledů 

vývoje pojmu informační gramotnost, jeho pojetí a definic. Z nich je zřejmé, že se 

jedná o termín, který byl poprvé použit již v sedmdesátých letech 20. století, ale od 

té doby se jeho význam velmi proměnil. V současnosti asi není možné 

jednoznačně určit, která z definic informační gramotnosti je nejpřesnější, 

nejvýstižnější. Je však možné říci, že pravděpodobně nejpoužívanější definicí 

informační gramotnosti je definice zveřejněná roku 1989 ve zprávě Komise pro 

informační gramotnost (Presidential Committee on Information literacy - součást 

American Library Association): „Informačně gramotní lidé se naučili, jak se učit. 

Vědí, jak se učit, protože vědí, jak jsou znalosti pořádány, jak je možné informace 

vyhledat a využít je tak, aby se z nich mohli učit i ostatní. Jsou to lidé připravení 

Pro celoživotní vzdělávání, protože mohou vždy najít informace potřebné k 

určitému rozhodnutí či k vyřešení daného úkolu." (ALA, 1989) 
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Co však této definici předcházelo? Jak se vyvíjely snahy o co nejpřesnější 

vymezení tohoto pojmu? Poprvé termín informační gramotnost použil Paul 

Zurkowski (tehdejší prezident Information Industry Association) v roce 1974. Za 

informačně gramotné považoval jedince připravené používat informační zdroje při 

práci, kteří se při řešení problémů naučili využívat širokou škálu technik a 

informačních nástrojů stejně jako primární zdroje. Během sedmdesátých let se 

objevilo několik dalších definic, které se shodovaly na skutečnosti, že informace 

jsou pro společnost nezbytné a je třeba stále více znalostí a dovedností k 

zacházení s nimi. 

V žádné z těchto definic však nejsou stanoveny konkrétní dovednosti. Nutnost 

přesnější definice vzešla především z rychlého rozvoje nových informačních 

technologií a nové, významnější úlohy, kterou informace po život v informační 

společnosti představuje. Informační gramotnost byla vnímána jako „propast, která 

odděluje informačně vzdělané, kteří vědí, jak a kdy užívat tyto technologie, a činí 

tak s lehkostí, od těch tzv. informačně naivních, kteří informační technologie 

využívat neumějí a mají tak značně omezený přístup ke zdrojům znalostí" 

(Behrens, 1994: 310). Polovina osmdesátých let je ve vývoji pojmu informační 

gramotnost klíčovým obdobím. Vzniká definice tohoto pojmu, na niž se navazovalo 

i v dalších letech. V roce 1986 William Demo rozvinul definici, kterou o rok dříve 

vyslovil Martin Tessmer: „Informační gramotnost je schopnost efektivně vyhledávat 

a hodnotit informace vztahující se k určité potřebě" (Behrens, 1994: 310). William 

Demo konkretizoval jednotlivé složky informační gramotnosti. Důležitými body jeho 

definice bylo rozšíření z pouhého vyhledávání informací i na porozumění a 

hodnocení informací, a dále také přesná identifikace potřebných schopností 

(vyhledávací strategie, hodnocení). William Demo nepovažuje knihovnu za jediný 

zdroj informací, což bylo v té době také neobvyklé. Velký důraz klade na nutnost 

uvědomování si vlastních informačních potřeb. Současně probíhala i diskuse o 

Postavení informační gramotnosti vzhledem ke gramotnosti obecné. Pohled na 

tento problém vystihuje definice, jejímiž autory jsou Jan Olsen a Bill Coons 

»Definujeme informační gramotnost jako pochopení role a moci informací, 

schopnost informace vyhledat a používat je při rozhodování, dále schopnost 

informace produkovat a zacházet s nimi za použití informačních technologií. 
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Zkrátka informační gramotnost je přesahem tradičního pojetí gramotnosti a je 

odezvou na revoluční dobu, ve které žijeme" (Behrens, 1994: 310). Knihovníci 

začali přehodnocovat programy pro vzdělávání uživatelů a směřovat od programů 

zaměřených téměř výhradně na práci s informačními zdroji dostupnými v knihovně 

(angl. library literacy) k programům zdůrazňujícím význam schopnosti práce s 

informacemi pro existenci člověka v současné společnosti. Informační gramotnost 

se tak stala ústředním tématem informačních pracovníků, a to především ve 

vysokoškolských knihovnách. Byla odhalována spojitost mezi informačním 

vzděláváním jako procesem vedoucím ke zvyšování informační gramotnosti, 

informační gramotností samotnou a celoživotním vzděláváním. Diskutována byla i 

úloha knihoven v reformě vzdělávání. V roce 1987 se v USA konalo sympozium 

»Libraries and the Search for Academie Excellence", na jehož pořádání se podílely 

Columbia University a University of Colorado. Ze závěrů jednání vyplynulo, že 

vysokoškolské knihovny by se měly aktivně zapojit do vzdělávacího procesu a 

pomoci připravovat studenty pro celoživotní vzdělávání. Základem takové přípravy 

by mělo být především zvyšování informační gramotnosti. Došlo zde ke zpřesnění 

pojmu a začalo se uvažovat o možnostech zařadit programy zvyšování informační 

gramotnosti do osnov za garance knihovníků a informačních pracovníků. Dalším 

významným mezníkem byl rok 1989, kdy byla publikována zpráva Komise pro 

informační gramotnost ALA (ALA Presidential Committee on Information Literacy). 

Tato zpráva potvrzuje nutnost řešení problematiky informační gramotnosti a 

zároveň upozorňuje na potřebu vytvoření nového modelu vyučování založeného 

na informačních zdrojích (angl. resource-based learning). Zpráva uvádí definici 

informační gramotnosti, která je velmi často používána dodnes a nastiňuje podobu 

nového modelu vzdělávacího procesu založeného na informačních zdrojích, který 

by připravoval studenty na celoživotní vzdělávání. Významným krokem bylo také 

ustavení amerického Národního fóra pro informační gramotnost (National Forum 

on Information Literacy), které má dodnes za úkol propagovat informační 

gramotnost v USA. Tento vzor následovaly i další země (např. Austrálie). Na konci 

osmdesátých let již tedy měl pojem informační gramotnost určitou podobu, 

existovaly jeho definice, byť nejednotné, a nastal čas začít vytvářet konkrétní 

Programy, které by vedly k jejímu zvyšování. 
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2.1.2. Vzdělávání v informační společnosti 

Na lisabonském summitu v březnu 2000 schválila Evropská rada strategický cíl 

přeměny Evropské unie do roku 2010 v nejkonkurenceschopnější a 

nejdynamičtější znalostní ekonomiku schopnou udržitelného růstu, s více a lepšími 

pracovními místy a s posílenou sociální soudržností. Podpora budování informační 

společnosti je přitom chápána jako jeden ze stěžejních kroků pro dosažení těchto 

cílů. (41, s. 4) 

Následně byly vypracovány ambiciózní strategie a akční plány pro rozvoj evropské 

informační společnosti: 

• Akční plán členských zemí eEurope 2002 

• Akční plán kandidátských zemí eEurope+ 2003, 

• Akční plán členských zemí eEurope 2005. 

Česká republika se v roce 2001 připojila k akčnímu plánu eEurope+ 2003, 

společnému závazku kandidátských států EU v oblasti rozvoje informační 

společnosti, který vznikl jako reakce na akční plán členských států EU eEurope 

2002. V následujícím období se Česká republika soustředí na naplňování cílů 

Akčního plánu eEurope 2005. 

Ve Státní informační a komunikační politice z roku 2004 (41, s. 7) Vláda ČR 

definuje čtyři prioritní oblasti, které jsou řazeny podle významu, který jim vláda ČR 

Přikládá: 

• Dostupné a bezpečné komunikační služby: zahrnuje problematiku regulace 

trhu elektronických komunikací a posilování konkurence na trhu, včetně 

převzetí nového evropského regulačního rámce elektronických komunikací, 

a dále dořešení zbývajících úkolů z koncepce eEurope+ v oblasti 
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dostupnosti základních (tzv. úzkopásmových) i vysokorychlostních 

internetových služeb. 

• Informační vzdělanost: zahrnuje především problematiku „informatizace 

škol" a problematiku informační gramotnosti, e-learningu a řešení problému 

digital divide. 

• Moderní veřejné služby on-line: zahrnuje veřejné on-line služby, tedy 

především služby e-governmentu, e-procurementu a e-zdravotnictví. 

• Dynamické prostředí pro elektronické podnikání: zahrnuje opatření státu 

zejména v legislativní oblasti a odpovídá stejnojmenné prioritní oblasti 

eEurope 2005. 

2 hlediska cílů této diplomové práce bude středem zájmu zejména bod druhý: 

„Informační vzdělanost". Vláda ČR si v tomto dokumentu stanovuje v oblasti 

informační gramotnosti, e-learningu a řešení problému digital divide hlavní úkoly a 

cíle, kterých bude chtít dosáhnout. SIKP se vztahovala na rozmezí let 2004 -

2006, čili v současnosti jsou již známy výsledky a vyhodnocení plnění či neplnění 

vytyčených cílů. Této problematice se podrobněji budu věnovat v kapitole „Státní 

informační a komunikační politika ve vztahu ke vzdělávání" (s. 26). 

Má-li vzdělávání v Informační společnosti úspěšné, musí být definovány jasná 

Pravidla, jak takové vzdělávání koncipovat. Tomu odpovídají 4 základní pilíře -

typy učení, které ve své zprávě (7) shrnul Jacques Delors. Tyto 4 základní 

způsoby učení se podle Delorse stanou v průběhu života každého jedince v jistém 

smyslu pilíři jeho rozvoje: 

• Učit se poznávat 

• Učit se jednat 

• Učit se žít společně 

• Učit se být 
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Učit se poznávat znamená učit se učit, opět ovšem v tom širokém pojetí učit se z 

nejrůznějších zdrojů. To předpokládá nejen naučit se hodnotit rozšiřující se škálu 

zdrojů pro rozvoj vlastní osobnosti, ale osvojit si schopnosti soustředit se, 

pamatovat si a tvořivě myslet. Jde o to naučit se čerpat ze zdrojů poznávání tak, 

aby se u každého jedince dosáhlo jisté rovnováhy mezi všeobecným rozhledem a 

specializací, mezi znalostmi získanými bezprostřední zkušeností a znalostmi 

získanými prostřednictvím médií. Přitom se vyvarovat jak nedostatku znalostí, kdy 

se našemu myšlení nedostává dostatek podnětů, tak nadbytku, které může 

myšlení zamlžovat a poznávání znesnadňovat. 

Člověk zpravidla nepoznává svět kolem sebe jen pro poznání jako takové, ale pro 

své jednání, konání a chování, které mu umožní pohybovat se v nejrůznějším 

sociálním prostředí od rodinného až po prostředí v nejrůznějších společenských 

institucích, především pak v profesích, pro něž se svým vzděláváním záměrně 

připravil. 

Učit se žít společně vyžaduje jako významná funkce vzdělávání učit se od 

nejútlejšího věku chápat, že lidé jsou na jedné straně různí, různých povah, 

národností a ras, na druhé straně, že jsou si v základních rysech podobní a na 

sobě vzájemně závislí. Intenzivní globální výchova je při dnešním "zmenšování se" 

světa zvlášť významnou složkou vzdělávání. Je to výchova k toleranci, ke 

schopnosti empatie. 

Poslední pilíř vzdělávání - učit se být - má charakter shrnující. Vzdělávání by mělo 

být takové, aby vedlo k všestrannému rozvoji každého jednotlivce. Člověk je 

schopen (pravděpodobně na rozdíl od ostatních živočichů) plně si uvědomovat 

sebe sama. Všestranný rozvoj osobnosti znamená osvojit si schopnost jednat 

autonomně, na základě vlastního úsudku a osobní odpovědnosti a nezanedbat 

žádné z hledisek svého osobnostního fondu: paměť, myšlení, smysl pro krásu, 

fyzické vlastnosti, komunikační schopnosti atd. Učit se být lze také chápat jako 

určitou obranu proti dehumanizaci, k níž dochází v důsledku prorůstání 

technických prostředků a technologií do organizmu společnosti (i když se na druhé 
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straně musíme učit s nimi žít), proti nejrůznějším ideologiím a dalším podobným 

jevům. 

Informační společnost je spojena s novými, vyššími požadavky na vzdělávání, 

přičemž zároveň i přináší nové prostředky, které může vzdělávací systém využívat 

ku svému prospěchu. Jako jeden ze základních požadavků je uváděna 

"počítačová gramotnost", nutnost celoživotního vzdělávání, časté rekvalifikace 

apod. Tyto požadavky jsou právě těmi místy, kde se rozvoj Informační společnosti 

protíná se vzděláváním, neboť proces vzdělávání připraví půdu pro vznik IS, která 

ve svém důsledku poskytne nové technologie a efektivnější metody výuky. 

Základní body dopadu na školství a důsledky rozvoje Informační společnosti bych 

charakterizoval v několika následujících bodech: 

• Napojení škol všech typů na informační infrastruktury 

o základní předpoklad k tomu, aby se informační a komunikační 

technologie staly běžnou součástí života společnosti. Internet jako 

celosvětová síť propojující sítě umožňuje vysoce efektivní počítačový 

kontakt mezi účastníky. Tím dává možnost snadného přístupu k 

velkému objemu informací, jeho ovládání proto musí být součástí 

všeobecného vzdělání moderního člověka. 

• Ovládnutí práce s informacemi s využitím ICT 

o informační a komunikační technologie musí být schopni ovládat jak 

studenti, tak i učitelé. Je proto důležité zařídit integraci ICT do výuky 

v souladu s osnovami předmětů. Dále je nutné zaměřit se i na 

vzdělávání zaměstnanců veřejné správy, veřejnosti a špičkových 

odborníků - spolutvůrců informační společnosti. 

• Schopnost zhodnotit získané informace 

o v současné době je existenční nutností schopnost odlišit informaci 

od znalosti, jinak řečeno nepodloženou informaci od informace 
důvěryhodné, pocházející ze seriózního zdroje. Je tedy nezbytné, 

aby systém školství obsahoval ve svých vzdělávacích cílech i takové 

nedílné části, jako je "informační gramotnost" a další. 
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Souběžně s klasickými formami vzdělávání na školách různých stupňů a zaměření 

je žádoucí podporovat i nové formy vzdělávání, mezi které patří například 

celoživotní vzdělávání, distanční vzdělávání, rekvalifikace a další. Tyto nové 

metody přispívají jak k rozvoji vzdělanosti společnosti, tak i k pracovní flexibilitě 

obyvatelstva, která je ve vládních dokumentech často zmiňována. Moderní ICT 

pak poskytují nové prostředky k výuce jako jsou elektronické učebnice a učební 

pomůcky, multimediální učebny, virtuální laboratoře, digitální knihovny a vytvářejí 

nová vzdělávací prostředí. V důsledku pronikání ICT do školního prostředí se 

studenti mohou zapojovat do kolaborativních aktivit různého typu. 

Pokud bychom se však rozhodli jít hlouběji do podstaty propojení Informační 

společnosti a oblasti vzdělávání, začali bychom se potýkat s problematikou, kterou 

je možné rozdělit do několika základních bodů: 

• Zařazení aktivního využívání ICT do osnov ZŠ a SŠ 

Informační výchovu není možné chápat jen jako jediný předmět zaštiťující 

veškeré vzdělávání v oblasti ICT na základních a středních školách. 

Aplikací ICT do ostatních vyučovacích předmětů je možno dosáhnout 

aktivního využívání těchto technologií v mezipředmětových vazbách. Toto 

praktické využívání moderních technologií pak žáka či studenta lépe 

připraví pro zhodnocení těchto dovedností v praktickém životě. Touto praxí 

bude zaštítěna i motivace žáků, neboť názorné využití učiva v praxi takto ve 

většině případů slouží. Informační výchova musí své studenty od začátku 

výuky připravovat na život v Informační společnosti, kde je jedním z 

nejdůležitějších předpokladů úspěchu, schopnost určit, jakou informaci 

potřebuji, vybrat nejvhodnější prostředek k jejímu získání, získat ji, 

zpracovat a použít. Díky legislativě naší republiky a ostatně i celého 

civilizovaného světa je ze zákona povinné jen základní vzdělání, nikoli však 

střední školy, či terciární vzdělání, proto je důležité zařadit IV již na ZŠ, aby 

byla ošetřena podmínka, že touto výchovou projde každý občan státu. 
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• Program celoživotního vzdělávání 

S rychlostí současného vývoje nových technologií jde ruku v ruce i 

vytváření nových pracovních míst a příležitostí. Tento trend je z 

ekonomického hlediska jistě značným pozitivem a jevem žádoucím, pokud 

se na něj však podíváme z hlediska edukačního, narazíme na negativní 

stránku tohoto projevu civilizace. Pokud je žák či student na škole, zvyšuje 

se u něj výše zmíněným faktem pravděpodobnost, že bude mít zaměstnání, 

které v této chvíli zatím neexistuje. Toto zaměstnání bude mít jistě své 

specifické požadavky a nyní se dostáváme do situace, kterou je možno 

řešit pouze celoživotním vzděláváním a prohlubováním kvalifikace. 

Celoživotní vzdělávání je v současnosti značným problémem a jednou z 

hlavních podmínek fungování Informační společnosti. V budoucnu je nutné 

vytvořit takové studijní obory, které svou pestrostí a možností praktického 

využití nalákají již dospělou populaci k dalšímu studiu. Proto se v dnešní 

době prosazuje trend opouštění od klasických vyučovacích předmětů a na 

místo nich zavádění modulového studia, které má vytyčené jasné výukové 

cíle. 

" Rozvoj klíčových kompetencí 

Klíčové kompetence jsou dnes již tak často probíraným tématem, jemuž 

budou věnovány i další kapitoly této práce, že v některých souvislostech 

mohou přecházet až v klišé. Jejich význam je však pro vzdělávání 

v soudobé společnosti značný. Prof. Martin Potůček (30, s. 12) je 

charakterizuje takto: "Nejsou vázány na jednotlivé předměty nebo obsahy 

učiva. Mohou a nemusejí být osvojovány jak prostřednictvím velmi 

rozmanitých vzdělávacích obsahů, tak i v průběhu pracovní zkušenosti a 

stejně tak mohou být používány v nejrůznějších životních situacích. Jsou 

proto často označovány jako přenositelné kompetence či dovednosti. 

Moderní vzdělávací systémy stále více zdůrazňují potřebu klíčových 

kompetencí, především v rámci obecného základu vzdělání. Patří mezi ně: 
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o komunikativní dovednosti včetně znalosti cizích jazyků 

o personální a interpersonální dovednosti 

o schopnost řešit problémy a problémové situace 

o schopnost využívat při řešení problémů matematických postupů 

o schopnost využívat informační technologie, pracovat s 

informacemi" 

2.2. e-Learning v nové koncepci vzdělávání podle RVP 

V následující kapitole bych rád navázal na některé souvislosti, které byly již 

zmíněny v předchozím textu. Nevyhnutelný průnik ICT do vzdělávání je jedním 

z nejtypičtějších rysů informační společnosti a zároveň i jejím strůjcem. V podstatě 

je možné říci, že tento průnik je příčinou i důsledkem informační společnosti, ve 

které se nacházíme. Ten to fakt není možno opomenout ve vztahu k vzdělávání, 

kde se projevuje nejčastěji v podobě e-learningu a online podpory výuky vůbec. 

Velkou váhu tohoto novodobého nástroje ke vzdělávání můžeme spatřovat i ve 

státní informační a komunikační politice, která se promítá i do nových rámcových 

vzdělávacích programů zejména v definicích klíčových kompetencí jako 

rozhodujících předpokladů k osobnímu i společenskému rozvoji každého jedince. 

Rámcové vzdělávací programy vycházejí z nové strategie vzdělávání, která 

zdůrazňuje klíčové kompetence, jejich provázanost se vzdělávacím obsahem a 

uplatnění získaných vědomostí a dovedností v praktickém životě. Zároveň 

vycházejí z koncepce celoživotního učení a formulují očekávanou úroveň vzdělání 

stanovenou pro všechny absolventy jednotlivých etap vzdělávání. V této kapitole 
bVch rád nabídl pohled na provázanost státní informační a komunikační politiky, 

rámcových programů a koncepcí elektronického vzdělávání v ČR i v EU 

v návaznosti na rozvoj klíčových kompetencí. 
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2.2.1. SIKP ve vztahu ke vzdělávání 

Důležitá role informační vzdělanosti je zahrnuta mimo jiné i v plánech Vlády ČR 

(41) (42). Informační vzdělanost je tam označována jako jeden z hlavních 

podmiňujících faktorů dalšího rozvoje a prosperity České republiky. Tento 

dokument poskytuje spíše obecný a širší pohled na možnosti elektronického 

vzdělávání občanů ČR. Tvoří tak však základnu pro vzdělávací programy českého 

školství, kterým budou věnovány další kapitoly. 

Vládní dokument přikládá velkou váhu současnému rozvoji informačních 

technologií a jejich vlivu na myšlení a jednání současné společnosti, které klade 

mnohem vyšší nároky na vzdělání a kvalifikaci občanů především v oblasti práce s 

informacemi a využívání moderních ICT. 

Mezi hlavní bariéry využívání počítače, internetu a dalších prostředků ICT 

Poskytující zázemí elektronickému vzdělávání a online podpoře výuky, řadí Vláda 

ČR zejména nedostatečnou představu o možnostech jejich využití ICT a také 

strach z prvních začátečnických kroků. Je však zřejmé a tato správa o tom také 

Pojednává, že širší využívání těchto technologií ve všech oblastech života může 

výrazně napomoci řešení řady aktuálních problémů v ekonomické a sociální 

oblasti, jako je např. vysoká nezaměstnanost nebo rozdílné tempo rozvoje různých 
regionů. Rozvoj počítačové gramotnosti v České republice proto vláda považuje 
2a klíčový pro rozvoj celé společnosti vůbec. 

Mimo jiné se Vláda ČR v tomto dokumentu stanovuje za cíl rozšíření základní 

Počítačové gramotnosti během čtyř let alespoň na polovinu populace ČR. (39) 

Základním nástrojem v této věci je kromě systematické podpory informační 

vzdělanosti na všech stupních škol i Národní program počítačové gramotnosti, 

jehož cílem je umožnit začátečníkům osvojit si základní dovednosti při práci s 

Počítačem. Program je realizován ve spolupráci se soukromým sektorem. Prioritou 

vlády je rovněž rozšiřování ICT ve školství, jež je součástí Státní informační 

Politiky ve vzdělávání. Vhodné využívání moderních technologií ve výuce se 

Projeví schopností žáků zvládnout učivo za kratší čas a lepší schopností 
2Pracování informací. 
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Vláda hodlá usilovat o vytvoření legislativních, organizačních a technických 

předpokladů pro shromažďování, trvalé uchování a zpřístupnění publikovaných 

digitálních dokumentů jako důležité složky kulturního dědictví. Tyto dokumenty 

budou mimo jiné také moci sloužit jako základna pro získávání didaktického 

materiálu a objektů pro tvorbu e-kurzů. 

Vláda v tomto dokumentu také vytváří půdu pro mnohé vzdělávací programy 

podporující informační gramotnost, jež je vládou míněna jako schopnost uvědomit 

si a formulovat své informační potřeby, orientovat se v informačních zdrojích, 

vyhledat informace prostřednictvím informačních a komunikačních technologií, tyto 

informace vyhodnotit a využít při řešení konkrétní životní situace či odborného 

úkolu. 

Zároveň je ve vládním dokumentu uváděna predikce, že informační gramotnost 

bude čím dál významnější součástí celkové vzdělanosti a bude čím dál více 

rozhodovat o kvalitě života celé populace i o možnostech uplatnění jednotlivců. 

Díky této předpovědi, jež je více než reálná, definuje Vláda ČR několik zásadních 

Překážek na cestě kco nejvyšší informační gramotnosti, které bude zároveň 

zajímavé porovnat s překážkami definovanými respondenty v praktické části této 

Práce. Těmi hlavními překážkami dle vládního dokumentu (39) jsou zejména 

nedostatečná motivace a nízké povědomí o možnostech ICT, obava z prvních 

začátečnických kroků, z údajné složitosti a náročnosti, dále pak nízká dostupnost 

ICT produktů (zejména počítačů) a služeb (zejména připojení k internetu), danou 

jejich relativně vysokou cenou vzhledem ke kupní síle obyvatel a jednou z dalších 

Překážek na cestě informační gramotnosti je samotná omezená dostupnost 

možností, jak informační gramotnost získat a udržet si ji. 

Absence či nedostatek informační gramotnosti vytváří u občanů tak silný 

handicap, že může vést k diferenciaci (rozvrstvení) obyvatelstva, respektive může 

^kovouto diferenciaci dále prohlubovat. Jde o problém označovaný jako tzv. 

digital divide. 
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Významnou příležitost, jak učinit informační gramotnost dostupnější, je možno 

spatřit právě v technologiích a službách e-leamingu a obecně ve vzdělávacím 

software. Proto i Vláda ČR hodlá podporovat jejich nasazení a využití jak ve sféře 

školství, knihoven a veřejné správy, tak i při vzdělávání nejširších vrstev 

obyvatelstva. Na druhou stranu je toto odhodlání značně náročné, neboť 

vzhledem k rychlému vývoji v oblasti ICT není získání informační gramotnosti 

jednorázovou záležitostí, ale má kontinuální charakter, čili náklady spojené 

s prosazováním tohoto systému vzdělávání do českého školství budou značné. Je 

to však jedním z nejefektivnějších prostředků, jak informační gramotnosti 

dosahovat již u žáků a studentů od nejnižšího věku. 

Bylo by zřejmě chybou nezmínit alespoň na okraj Národní program počítačové 

gramotnosti (NPPG), organizovaný a spolufinancovaný Ministerstvem informatiky. 

Tento projekt, který je určen úplným začátečníkům, se soustředí na cílovou 

skupinu především dospělého obyvatelstva a je tedy jedním z pilířů programu 

získávání informační gramotnosti v souvislosti s celoživotním vzděláváním. Pro 

tyto vrstvy obyvatelstva hodlá vláda koncentrovat motivaci k získání a udržení 
vyšší informační gramotnosti také ekonomickými stimuly, které by snížily existující 

bariéry a usnadnily lidem jejich vlastní snahy vedoucí k získání či prohloubení 

informační gramotnosti. 

p |án SIKP se vztahoval na rozpětí let 2004 - 2006, jak jsem již uváděl 
v Předchozím textu, a v souvislosti s tím byla uveřejněna v červnu roku 2006 
2Práva (51, s. 5-8) o plnění této politiky, ve které byly hlavní úkoly a cíle a 

Především jejich plnění vyhodnoceno. Převzaté vyhodnocení této zprávy vztahující 

se k devíti hlavním cílům vypadá následně: 

• do roku 2006: rozšířit základní informační gramotnost (na úrovni NPPG) 

alespoň na polovinu obyvatelstva. 

o Způsob naplnění: Podle průzkumu provedeného společností STEM-

MARK v roce 2005 byl celkový podíl počítačové gramotnosti v ČR na 

úrovni 27%. Údaje za rok 2006 ještě nejsou k dispozici, nicméně 
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vzhledem k zájmu o kursy NPPG lze očekávat nárůst podílu 

počítačově gramotných obyvatel. 

• do roku 2006: dosáhnout základní certifikace počítačových znalostí u 

vybraných vedoucích a odborných pracovníků veřejné správy. 

o Způsob naplnění: Všichni občané ČR, tedy i pracovníci veřejné 

správy mají možnost využívat na Portálu veřejné správy bezplatné e-

learningové kursy, jejichž obsah a rozsah vychází z modelu ECDL. 

• do konce roku 2004: zvážit zavedení daňového zvýhodnění pro domácí 

počítače a domácí přístup k internetu. 

o Způsob naplnění: Tento úkol se nepodařilo naplnit, neboť vláda 

rozhodla o jiných prioritách v oblasti daňového zvýhodnění. 

• do konce roku 2006: dokončit připojení všech vzdělávacích institucí k 

internetu. 

o Způsob naplnění: Již v roce 2005 byly téměř všechny vzdělávací 

instituce připojeny k internetu. Připojení k internetu mělo 98,1% 

základních škol, 98,9% středních škol, 99,4% vyšších škol a 100% 

vysokých škol. 

• co nejdříve: dokončit vybavení vzdělávacích institucí ICT, s cílem 

dosáhnout alespoň evropského průměru vybavenosti a udržet jej (u škol 

zejména v počtu žáků na počítač, počtu učitelů na počítač, počítačů na 

školu a učebnu). 

o Způsob naplnění: Téměř všechny školy v ČR jsou vybaveny počítači 

(99,6% až 100% dle typu školy v roce 2005). V roce 2005 bylo v ČR 

na základních až vyšších odborných školách v průměru 8,7 počítačů 

na 100 žáků, z toho 7,4 počítačů na 100 žáků bylo připojených k 

internetu, počet počítačů s rychlým připojením na internet byl 5,6 na 

100 žáků. 
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• průběžně: podporovat vytvoření odpovídající nabídky výuky informační 

gramotnosti a příležitostí pro elektronické vzdělávání jako součásti 

celoživotního vzdělávání. 

o Způsob naplnění: Již v roce 2003 zahájilo Ml realizaci tzv. Národního 

programu počítačové gramotnosti (NPPG), který úspěšně pokračuje i 

v současnosti. Cílem tohoto programu je umožnit každému naučit se 

základům práce s počítačem a získat základní orientaci při práci na 

internetu. Kurzy již absolvovalo více než 190 000 účastníků. Kromě 

NPPG Ml rozšířilo nabídku vzdělávání v oblasti informační a 

počítačové gramotnosti o tzv. samostudijní elektronické kurzy, kterou 

jsou bezplatně zpřístupněny na Portálu veřejné správy od poloviny 

ledna 2006.. Je možné studovat celkem 7 počítačových kurzů: 

Základní pojmy, Práce s počítačem a správa souborů, Služby 

informačních sítí, Tabulkový procesor, Textový editor, Databáze a 

Prezentace, dále kurz Krok za krokem Portálem veřejné správy a 

Kurz o elektronickém podpisu. 

• průběžně: zvyšovat rychlost připojení vzdělávacích institucí k internetu, s 

cílem dosáhnout alespoň evropského průměru v rychlosti přístupu. 

o Způsob naplnění: V roce 2004 mělo vysokorychlostní přístup k 

internetu 32,6% základních škol, 67,6% středních škol, 85,3% 

vyšších škol a 100% vysokých škol. 

• průběžně: systematicky zvyšovat informační gramotnost pracovníků 

vzdělávacích institucí (učitelů a knihovníků). 

o Způsob naplnění: V rámci programu Státní informační politika ve 

vzdělávání (SIPVZ) je vzdělávání pedagogických pracovníků 

zajišťováno ve vybraných školicích střediscích. Školicími středisky se 

mohou stát zájemci z řad škol a školských zařízení uvedených v 

rejstříku škol a dále školy uvedené v síti vysokých škol. V období 

2002-2005 bylo na úroveň základní uživatelské znalosti proškoleno 

celkem 142 000 učitelů. 
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• průběžně: zvyšovat schopnost škol využívat ICT, technologie e-learningu a 

vzdělávacího softwaru, včetně jejich zavádění do výuky. 

o Způsob naplnění: V rámci programu SIPVZ se realizuje podpora ICT 

ve vzdělávání. V r. 2005 pokračovala příprava na přechod SIPVZ na 

střednědobý proces s přechodem na standardizaci registrace a 

evaluace výukových objektů, na standardizaci komunikačních služeb 

pro školy, na zavádění a ověřování ICT technologií pro prezenční 

výuku s nástroji e-learningu. Ke 31.12. 2005 bylo na evaluačním 

webu registrováno a evaluováno 486 produktů. 

2.2.2. Klíčové kompetence žáků 

2-2.2.1. Pojem a identifikace klíčových kompetencí 

Stále významnějším cílem evropských školských systémů je připravit mladé lidi na 

to, aby se dovedli úspěšně vyrovnat s nároky, které na ně klade společnost 

Založená na informacích, a zároveň dokázali maximálně využívat příležitosti, jež jim 

tato společnost nabízí. Tento požadavek přiměl ty, kdo jsou odpovědni za podobu 
skolské politiky, k přezkoumání obsahu školního vzdělávání, vyučovacích metod a 

metod učení, což nevyhnutelně podnítilo zájem o tzv. klíčové kompetence. 

Klíčové kompetence představují soubor vědomostí, dovedností, schopností, 

Postojů a hodnot, které jsou důležité pro osobní rozvoj jedince, jeho aktivní 

Zapojení do společnosti a budoucí uplatnění v životě. Jejich výběr a pojetí vychází 

z toho, jaké kompetence považuje společnost za podstatné pro vzdělávání. Pro 

'ePší pochopení klíčových kompetencí a snazší práci s nimi ve školním 

vzdělávacím programu bývají klíčové kompetence v rámcovém vzdělávacím 

Pr°gramu zpracovány jednotlivě, ale v praxi se navzájem prolínají a doplňují. Tyto 

^°mpetence zahrnují schopnosti, dovednosti, postoje, hodnoty a další 
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charakteristiky osobnosti, které umožňují člověku jednat adekvátně a efektivně v 

různých pracovních a životních situacích. K podpoře jejich rozvoje by měla přispět 

také změna stylu výuky ve školách, protože kompetence jsou založeny na 

aktivitách, nikoli pouze na vědomostech. Patří k nim např.: komunikace, rozvoj 

schopnosti učit se, sociální kompetence, řešení problémů, práce s informačními 

technologiemi. 

Rostoucí zájem o klíčové kompetence se projevuje v četných iniciativách 

realizovaných na české i evropské úrovni. Do popředí vystupuje zejména detailní 

pracovní program, který se zaměřuje na budoucí cíle systémů vzdělávání a 

odborné přípravy. V tomto kontextu se často dochází k závěru, že je nutné nalézt 

společné evropské pojetí definice a výběru kompetencí, jež by si měli osvojit 

všichni občané. 

Ve vzdělávání na středních školách (33, 34) se usiluje především o další rozvíjení 

klíčových kompetencí, které žáci získali v základním vzdělávání. Úroveň klíčových 

kompetencí popsaná v rámcovém vzdělávacím programu pro gymnázia 

Představuje ideální stav, ke kterému se mají všichni žáci na základě svých 

individuálních předpokladů postupně přibližovat. Vzhledem k tomu, že schopnosti 

žáků a jejich osobní dispozice jsou velmi různé, měli by učitelé poměřovat 

dosaženou úroveň kompetencí osobním pokrokem každého žáka a jeho 

individuálními možnostmi. Další rozvíjení klíčových kompetencí by se mělo stát u 

každého jedince celoživotním procesem. 

Úloha školy pak především spočívá v návrhu a ve školním vzdělávacím programu 

Popsat vlastní postupy, které budou všichni učitelé využívat k cílenému rozvíjení 

klíčových kompetencí žáků. Tyto postupy se v ŠVP označují jako výchovné a 
v2dělávací strategie a uplatňují se při vyučování i v mimovýukových aktivitách. 

Evropský pohled na klíčové kompetence 
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Rozvojem a definicí klíčových kompetencí se zabývá školská obec v celosvětovém 

měřítku. Vzhledem k naší geografické poloze a národní příslušnosti k evropskému 

společenství je pro nás z nadnárodních institucí zabývajících se vzděláváním 

nejbližší Evropská rada a Evropský parlament, které vydaly v prosinci roku 2006 

doporučení týkajících se rozvoje klíčových kompetencí (48) v němž členským 

státům doporučují rozvíjet klíčové kompetence u všech osob v rámci strategií 

celoživotního učení, včetně strategií pro dosažení všeobecné gramotnosti, a 

využívat dokument „Klíčové kompetence pro celoživotní učení - evropský 

referenční rámec" (dále jen „referenční rámec") uvedený jako referenční nástroj, s 

cílem mimo jiné zajistit: 

• aby počáteční vzdělávání a odborná příprava nabízely všem mladým lidem 

způsoby, jak rozvíjet klíčové kompetence na úroveň, která je připraví na 

dospělost a která bude základem pro další vzdělávání a pracovní život; 

• aby byla učiněna příslušná opatření pro mladé lidi, kteří z důvodu svého 

znevýhodnění ve vzdělání způsobeného osobními, sociálními, kulturními 

nebo ekonomickými okolnostmi vyžadují pro uplatnění svého vzdělávacího 

potenciálu zvláštní podporu; 

• aby dospělí byli schopni rozvíjet a aktualizovat klíčové kompetence po celý 

život a aby byla zvláštní pozornost věnována cílovým skupinám, jež byly ve 

vnitrostátním, regionálním nebo místním kontextu stanoveny jako prioritní, 

jako např. jedinci, kteří potřebují aktualizovat své dovednosti; 

' odpovídající infrastrukturu pro další vzdělávání a odbornou přípravu 

dospělých, včetně učitelů a školitelů, postupy ověřování a hodnocení, 

opatření zaměřená na zajištění rovného přístupu k celoživotnímu učení i na 

trh práce a podporu studujících zohledňující rozdílné potřeby a kompetence 

dospělých; 

" aby bylo vzdělávání dospělých a jejich odborná příprava jednotlivým 

občanům poskytovány logicky prostřednictvím úzkého propojení s politikou 
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zaměstnanosti a sociální politikou, kulturní politikou, inovační politikou a 

jinými politikami týkajícími se mladých lidí a prostřednictvím spolupráce se 

sociálními partnery a ostatními zúčastněnými stranami; 

ICT technologií se přímo týká kompetence nazvaná „Kompetence k práci s 

digitálními technologiemi", která je definována jako kompetence jíž se rozumí jisté 

a kritické používání ICT při práci, ve volném čase a v komunikaci. Předpokladem 

je základní znalost informačních a komunikačních technologií, tj. používání 

počítačů k získávání, hodnocení, ukládání, vytváření a výměně informací a ke 

komunikaci a spolupráci v rámci sítí prostřednictvím internetu. Kompetence k práci 
s digitálními technologiemi dle dokumentu EU (48) důkladné pochopení povahy, 

úlohy ICT a jejich možností v každodenních situacích a důkladné znalosti z těchto 

oblastí v osobním a společenském životě i v práci. Jedná se o základní počítačové 

aplikace, např. textové editory, tabulkové procesory, databáze, systémy ukládání a 

správy informací, pochopení možností a potenciálních rizik, jež internet a 

komunikace prostřednictvím elektronických médií (e-mailu, síťových nástrojů) 

Přinášejí pro práci, volný čas, sdílení informací a spolupráci, učení a výzkum v 
rámci sítí. Jedinci by rovněž měli chápat, jak mohou ICT podporovat tvořivost a 

•novace, a měli by si uvědomovat problémy spojené s platností a důvěryhodností 

dostupných informací a měli by znát právní a etické zásady, jež je třeba dodržovat 

Při interaktivním využívání ICT. Požadované dovednosti zahrnují mimo jiné i 

schopnost vyhledávat, shromaždovat a zpracovávat informace a používat je 

kritickým a systematickým způsobem, hodnotit jejich důležitost a rozlišovat mezi 

reálnými a virtuálními informacemi a zároveň chápat vztahy. Jedinci by měli umět 

Používat nástroje k vytváření, prezentaci a pochopení komplexních informací a 

měli by být schopni internetové služby získávat, vyhledávat a používat; rovněž by 
měli umět používat ICT k podpoře kritického myšlení, tvořivosti a inovací. Pro 

využívání ICT je nezbytný kritický a reflexívní postoj k dostupným informacím a 

odpovědné používání interaktivních médií; kompetence je rovněž rozvíjena 
2ájmem o zapojení se do kolektivů a sítí pro kulturní, sociální nebo profesní účely. 

Rozvoj klíčových kompetencí ve vztahu k ICT 
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Zkoumanou oblastí, jíž se zabývá tato práce je oblast středního vzdělávání. Proto 

bych se rád v této části zmínil o klíčových kompetencích a přiblížil je tak, jak jsou 

definovány v rámcových vzdělávacích programech. Rámcové vzdělávací 

programy, které vznikají na základě tzv. Bílé knihy, jak je nazýván Národní 

vzdělávací program, jsou určeny jak pro předškolní a základní vzdělávání, tak i pro 

střední vzdělávání, kde však dochází k jisté diferenciaci způsobené pestrostí 

zaměření škol poskytujících střední vzdělávání. V souladu se státní informační 

politikou, je uváděno v Národním vzdělávacím programu (47), že bude 

podporován rozvoj kompetencí žáků na všech stupních škol, efektivně využívat 

prostředků informačních a komunikačních technologií při vzdělávání i v pracovním 

a osobním životě. Školám budou vytvořeny podmínky, aby mohly využívat ICT k 

modernizaci metod a forem výuky, včetně podpory rozvoje kompetencí učitelů 

v této oblasti. Vzhledem k množství informací, jež jsou na informačních sítích k 

dispozici, se samozřejmě za klíčovou kompetenci pokládá zejména schopnost 

vyhledávat, vybírat a používat příslušná data. Počítačová gramotnost, která značí 

konstruktivní a kritické používání ICT, je klíčem k úspěšnému zapojení do 

společnosti založené na informacích. Zvládnutí ICT rovněž usnadňuje osvojování 

čtenářské a matematické gramotnosti a řady dalších kompetencí, které jsou spjaty 
s obsahem jednotlivých oborů. Dobrá znalost etikety psaní textových zpráv, 

komunikace pomocí elektronické pošty a chatu na Internetu představuje pro 

každého uživatele kybernetického prostoru sociální kompetenci. Pro znázornění 

uvádím definici klíčových kompetencí vztahujících se k práci s ICT. Více se pak 

budu věnovat verzi pro gymnázia, jelikož výše zmiňované klíčové kompetence 

jsou v tomto rámcovém vzdělávacím programu detailněji zpracovány. 

°becně by bylo možno klíčové kompetence vztahující se k ICT definovat několika 

základními body, které se jsou společné pro všechny typy středního vzdělávání. 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi pracovali s osobním počítačem a jeho 

základním a aplikačním programovým vybavením, ale i s dalšími prostředky ICT a 

využívali adekvátní zdroje informací a efektivně pracovali s informacemi, tzn. 

absolventi středního vzdělání uměli: 
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• pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a 

komunikačních technologií; 

• pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením; 

• učit se používat nové aplikace; 

• komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky online a 

offline komunikace; 

• získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím 

celosvětové sítě Internet; 

• pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích 

(tištěných, elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků 

informačních a komunikačních technologií; 

• uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých 

informačních zdrojů a kriticky přistupovat k získaným informacím, být 

mediálně gramotní. 

Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie zejména na gymnáziu, 

ale i na dalších středních školách navazuje na oblast ICT v základním vzdělávání 

zaměřenou na zvládnutí základní úrovně informační gramotnosti, tj. na dosažení 

znalostí a dovedností nezbytných k využití výpočetní techniky pro komunikaci a 

Práci s informacemi v digitální podobě. Oblast ICT prohlubuje u žáka schopnost 

využívat informační technologie, informační zdroje a aplikační i výukový software s 
cfem dosáhnout lepší orientace v množství informací, posiluje schopnost využívat 

výpočetní techniku při řešení úloh s využitím pokročilých funkcí k přípravě na 

vyučování a k dalšímu vzdělávání, a má tak usnadnit transformaci dosažených 

Poznatků v systematicky uspořádané vědomosti. Výpočetní technika a moderní 

technologie zkvalitňují a urychlují dostupnost časově i prostorově rozptýlených 

'formací a umožňují získané informace dále obsahově i graficky zpracovávat. 

Usnadňují komunikaci mezi jednotlivci a institucemi, zvyšují dostupnost vzdělávání 
2ákům a usnadňují orientaci v dynamicky se rozvíjejícím digitálním světě. 

Vzdělávání v oblasti ICT směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, 

vede žáka k: (33) 
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• porozumění jazyku používajícímu ikony a piktogramy; 

• využívání moderních informačních technologií (on-line vzdělávání, 

spolupráce na zahraničních projektech) ke vzdělávání; 

• vytváření pozitivních postojů k potřebám informační společnosti; 

• uvědomění si a respektování negativních vlivů moderních informačních a 

komunikačních technologií na společnost a na zdraví člověka; 

• tvořivé využívání spektra možností komunikačních technologií a jejich 

kombinací k rychlé a efektivní komunikaci; 

• získávání údajů z většího počtu alternativních zdrojů a odlišování 

informačních zdrojů věrohodných a kvalitních od nespolehlivých a 

nekvalitních; 

• poznání nejdůležitějších zákonů a norem týkajících se práce s informacemi 

a výpočetní techniky, respektování duševního vlastnictví, copyrightu, zásad 

správného citování článků a publikací přečtených autorů; 

• využívání výpočetní techniky ke zvýšení efektivnosti své činnosti, k 

dokonalejší organizaci práce a k týmové spolupráci na úrovni školní, 

republikové a mezinárodní. 

2.3. e-Learning v české školní praxi 

Myní bych se v následující kapitole rád zaměřil konkrétně na využívání e-learningu 
v Prostředí českého školství. Po definici pojmu e-learning, jeho možností a 
0rnezení, bych rád poskytl přehled o situaci implementace e-learningu ve školní 

Praxi v České republice. Předmětem mého zájmu je nejen již zmíněná 

'mPlementace, ale také okolnosti, které k realizaci zavádění e-learningu do školní 

Praxe pomáhají a také těm, které tomuto průniku nových technologií a online 

Podpory výuky brání. V neposlední řadě bych se rád pozastavil nad podmínkami 

technické vybavenosti českých škol a zároveň i nad nabídkou virtuálních 
v*iělávacích prostředí, které současná situace na poli elektronického vzdělávání 
a online podpory výuky přináší. Jednou z hlavních podmínek úspěšného zavádění 
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e-learningu do školní praxe je i zkušenostní a odborná vybavenost pedagogických 

pracovníků, kterou se pokusím přiblížit v závěru této kapitoly. 

2.3.1. Původ a vývoj pojmu e-learning 

2a první aplikace, které znamenaly předzvěst dnešního e-learningu, bývají 

označovány (2) ty, jež vycházely z teorie programovaného učení pedagoga B. F. 

Skinnera a byly uvedeny v život na konci šedesátých let. Základ měly v principech 

pedagogické kybernetiky, které tvrdily, že chování a znalosti člověka se dají 

dopředu do nejmenších podrobností naprogramovat. Výsledkem těchto snah byly 

vyučovací automaty. Jeden z nejlepších takových automatů byl vyvinut i u nás a 

jmenoval se Unitutor. Princip tohoto vyučovacího automatu spočíval v tom, že 

každá stránka představovala výklad a na konci každé z nich byla kontrolní otázka 
s výběrem možných odpovědí. Podle provedené volby bylo možné program větvit 
a Pokračovat dále. Protože se po každé odpovědi okamžitě objevilo hodnocení o 

správnosti odpovědi, měla taková činnost okamžitou zpětnou vazbu. Vyučovací 

automaty však byly příliš složité a ne příliš účinné, proto jejich využívání ustoupilo 
sPíše do pozadí. 

V osmdesátých letech 20. století, společně s „elektronizací" školství se začaly 
r°2šiřovat osmibitové mikropočítače. Tato vlna, jejímž cílem bylo poskytnout 

^udentům počítačovou gramotnost, k nám přišla počátkem roku 1985. Začalo se s 

výrobou speciálních školních mikropočítačů IQ 151. V druhé polovině 

°smdesátých let trh ovládly první šestnáctibitové počítače, osobní počítače PC. Ve 

školství dochází v souladu s celosvětovým vývojem kybernetiky a umělé 
lnteligence k pokusu o zdokonalení vyučovacích automatů. Počítač se začíná 

Používat jako učící a zkoušející stroj. Za pomoci počítače se začínají prověřovat 

teorie, které tvrdí, že počítač by měl učitele částečně nahradit. 
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Následně na to univerzitní týmy z celého světa začínají pracovat na vývoji 

inteligentních výukových systémů (Intelligent Tutoring Systems). Cílem těchto 

výukových systémů bylo vytvářet aplikace s dlouhodobou kontrolou nad výukovým 

procesem. Systémy v sobě vhodně spojovaly výklad učiva, procvičování probrané 

látky a testy. Dokázaly využívat grafiku, animace, zvuk a byly schopny v sobě 

integrovat i zcela nezávislé programy. Tempo i obsah výuky byl individualizován. 

Princip programového učení ve výukových aplikacích tak začal být doplňován o 

prvky umělé inteligence. K testu se přidával výklad látky a procvičování. Z těchto 

prvků byly sestavovány jednotlivé lekce a z nich pak celé kurzy. 

Na začátku devadesátých let se objevuje e-mail, prostředek komunikace na dálku. 

Nástupem e-mailu se zjednodušuje komunikace, a zároveň se velmi rychle začal 

rozšiřovat celosvětový web. Vysoké školy byli mezi prvními, kdo začal objevovat 

výhody těchto nových technologií. Do poloviny devadesátých let se staly 

vysokoškolské e-mailové systémy běžnou normou po celých Spojených státech. 

Fakulty i jednotliví studenti začali používat web jako zdroj informací a zábavy. 

Především mladší studenti vytvářeli diskusní skupiny a on-line místnosti pro chat, 
kde mohli komunikovat v reálném čase o všem od módy přes politiku po hledání 
nových přátel. 

Vývoj na univerzitách a potažmo v celém školství pokračoval rychle kupředu. 

Sylaby, knihovní zdroje, obsahy přednášek začaly být přemísťovány z klasických 
učeben na multimediální zdroje a na místní sítě. Soukromé společnosti začaly 

hledat možnosti potencionálního uplatnění e-learningu. 

E-learning tedy není žádným převratně novým jevem, pouze se dnes dostává do 
n°vých dimenzí, díky tomu, že máme v současné době k dispozici daleko 

Použitelnější technologie a infrastrukturu v celé společnosti. 

°nešní doba, charakteristická rychle se měnícím technologickým prostředím, 

pochopitelně neustále nové a nové nároky na celou společnost. Tradiční 

způsoby vzdělávání ve třídách jsou proto doplňovány novými formami vzdělávání, 
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využívajícími nové technologie. Jde nejenom o multimediální, programy, které je 

možno označit za zábavnější a tím efektivnější učící programy, jež bývají zpravidla 

přístupné na CD nebo získatelné z Internetu, ale zejména i o on-line výuku po 

Internetu, ať už samoučící formou nebo za účasti lektora ve virtuálních třídách. 

(16) 

E-learning v širším slova smyslu znamená proces, který popisuje a řeší tvorbu, 

distribuci, řízení výuky a zpětnou vazbu na základě počítačových kurzů, kterým 

stále častěji říkáme e-learningové kurzy. Tyto aplikace většinou obsahují simulace, 

multimediální lekce, tj. kombinace textového výkladu s animacemi, grafikou, 

schématy, auditem, videem a elektronickými testy. Říká se, že každý student si 

může zvolit formu vzdělávání, která mu nejvíce vyhovuje. (11) 

Pokud se tedy na pojem e-learning podíváme zblízka, můžeme zcela jistě říci, že 

Jde o velmi kvalitní doplněk stávajících možností vzdělávání. Svědčí o tom i 

definice e-learningu, kterou nabízí pedagogický slovník: (31) „Termín e-learning se 
u nás používá v této anglické podobě nebo v překladu jako elektronické 
učení/vzdělávání. Označuje různé druhy učení podporovaného počítačem, 

Zpravidla s využitím moderních technologických prostředků, především CD-ROM." 

Tato definice poukazuje především na využití CD-ROM jako moderního 

technologického prostředku sloužícího k distribuci elektronických studijních 

materiálů a již nepoukazuje na možnosti využití Internetu avizované v předchozím 

textu, z tohoto důvodu bych uvedl ještě další definici e-learningu: „E-learning lze 
chápat jako multimediální podporu vzdělávacího procesu spojenou s moderními 
lnformačními a komunikačními technologiemi pro zkvalitnění vzdělávání." (27). Z 

této definice je patrný jak multimediální charakter této podpory, tak její napojení na 

moderní informační a komunikační technologie, z nichž nejvýznamnější je 

Především je doposud nejrozšířenější celosvětová síť Internet. 

Pedagogický pracovník však není vůbec vyloučen z procesu e-learningu, jak by se 

^ohlo zdát zvýše uváděných definic. E-learning přináší řadu komunikačních 

ústrojů využitelných zejména i ve školním prostředí, které umožňují pedagogům 
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individuálně se věnovat jednotlivým studentům. Což může mít za důsledek 

zkvalitnění výuky a přístupu učitele ke svým studentům. 

E-leaming je tedy vhodným doplňkem nejenom pro distanční vzdělávání, ale též 

ostatních forem vzdělávání, v současnosti nejčastěji kombinované formy studia. 

Své uplatnění nalézá i jako doplněk prezenční formy studia. Tuto smíšenou formu 

vzdělávání nazýváme „blended learning". 

Blended learning (27) je nejvíce rozšířen zejména na základních a středních 

školách - zde je realizován zejména prostřednictvím různých multimediálních 

Programů (které nejsou přímo určené pro frontální výuku), distribuovaných 

Prostřednictvím CD-ROM a DVD-ROM nosičů. Softwarové vybavení pak školy 

získávají zejména díky projektu Internet do škol (42) (47). Pokud budeme 

vycházet z e-learningu jako takového, jak byl uveden ve výše zmíněných 

definicích, důležitou podmínkou pro studium s e-learningovou podporou je potom 

znalost a zkušenost s využíváním ICT, velkou úlohu také hraje motivace a chuť 

studovat netradičním způsobem. Ne každý je také schopen samostudia s 

Podporou ICT, mnozí studenti např. nejsou schopni udržet pozornost při čtení 

elektronického textu apod. Podle toho, jakou podporu a možnosti ICT máme k 

dispozici, můžeme elektronické vzdělávání rozdělit do tří základních úrovní: CBT, 

WBT a elektronické vzdělávání přes LMS. 

CBT (Computer-Based Training) neboli „vzdělávání za podpory počítačů" je 

v mnohých pramenech (27) považováno za první úroveň elektronického 

vzdělávání (e-learningu). Z obecného pojetí vycházejícího z názvu „vzdělávání za 

Podpory počítačů" plyne, že další úrovně e-learningu jakkoli rozšířené či 

specializované vycházejí z této první úrovně zvané CBT,. neboť se stále jedná o 

vzdělávání za podpory počítačů. Na tuto první úroveň e-learningu se většinou 

Ohlíží jako na off-line formu vzdělávání, kdy není k dispozici žádné připojení na 

••síť" a veškeré studijní materiály jsou distribuovány na přenosných paměťových 
n°sičích. Zvýšené nároky by se v tomto druhu výuky měly vést zejména na 

Multimediální charakter elektronických studijních materiálů. Multimedialita je 
neÍenom obecný charakter DiV, ale především velmi silný nástroj vedoucí studenty 
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k větší míře zaujetí, zvyšující názornost učiva, míru porozumění novému učivu a 

míru zapamatovatelnosti. Z těchto důvodů by se multimediálních možností mělo 

užívat s mírou a uváženě, neboť neuvážené použití by mohlo mít i opačný efekt. 

WBT (Web-Based Training) neboli „vzdělávání za podpory webových technologií" 

je další následnou úrovní elektronického vzdělávání. Jelikož je tato úroveň EV 

založena na podpoře webu, můžeme i tam najít velmi mnoho informačních zdrojů 

(27) zaměřujících se právě na tuto oblast e-learningu, vyžaduje připojení k 

Internetu. Jedná se tedy o on-line formu, kdy studijní materiály jsou distribuovány 

Přes Internet. Výhodou takovýchto on-line materiálů je především přístup 

k nim téměř kdykoliv a téměř odkudkoliv. Toto připojení s sebou přináší také nové 

možnosti navázání komunikace mezi studentem a pedagogickým pracovníkem a 

studenty navzájem. Na poli distančního studia bývá výraz pedagogický pracovník 

Potom nejčastěji nahrazován převzatým termínem „tutor". Elektronickou 

komunikaci můžeme rozdělit na synchronní (chat, netmeeting, IRC) a asynchronní 

(e-mail, diskusní board). V distančním vzdělávání je to poprvé, kdy student 

Přestává být izolován od ostatních účastníků vzdělávacího procesu. 

U/IS (Learning Management System) lze přeložit jako „systém pro řízení výuky". I 

o této úrovni e-learningu pojednává mnoho publikací (27) a často je tato úroveň 

označována jako výsledná a doposud nejdokonalejší. Studující k takto řízeným 

kurzům přistupují stejným způsobem jako u WBT (přes internetový prohlížeč), 

jedná se tedy pro ně o vyšší úroveň vzdělávání se přes web. LMS představuje 

komplexní systém pro podporu výuky především v DiV. Přináší kvalitnější podporu 
všem zúčastněným, a to jak studentům na straně jedné, tak realizátorům (autor, 
tutor, manažer, administrátor...) na straně druhé. LMS tvoří soubor nástrojů, které 
umožňují tvorbu, správu a užívání kurzů v elektronickém prostředí. Samozřejmostí 

jsou nástroje pro komunikaci mezi studentem a vzdělavatelem i mezi studujícími 
navzájem. Součástí LMS jsou mimo jiné nástroje pro testování a hodnocení 
studijních výsledků a také nástroje pro administraci a archivaci těchto studijních 
výsledků. LMS umožňuje mimo jiné vytvářet virtuální třídy studentů, kde mohou 
navzájem spolu komunikovat. Na následujícím obrázku, je pro bližší znázornění 
návrh koncepce, jak může vypadat virtuální třída. 
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Obrázek č. 1: Schéma virtuální třídy (27) 

Ústředním nástrojem LMS je kvalitně metodicky zpracované prostředí poskytující 

základní nástroje pro správu výuky. Těmito nástroji jsou zpravidla hlavní a popisný 
s|oupec a další prvky: průvodce studiem, studijní cíle, studijní požadavky, 

distanční ikony, seznam doporučené literatury, testovací aparát textu atd. Text pak 
obsahuje různá sdělení, zadání úkolů, studijní materiály, odkazy atd., které 

studenti využívají přímo v LMS prostředí. Odeslané úkoly okamžitě získává tutor, 
který je hodnotí, přiděluje kredity či jiné hodnocení, komentuje je, rozvíjí diskusi 
atd. Distanční text v LMS může mimo jiné i multimediální prvky, interaktivní 
v'2ualizace a objekty, audio a video ukázky. Jsou-li tyto objekty kvalitně 

zpracovány, mohou zvyšovat kvalitu e-kurzů a tím tedy i celého systému 
d|stančního vzdělávání. 

2"3-2- Koncepce e-learningu na pozadí EU 

^den í Evropské unie si velmi dobře uvědomuje, že žijeme v době, která je mimo 
J 'né založena na informacích a znalostech. Evropská komise tomuto trendu 
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přizpůsobuje svou vzdělávací politiku, která je reprezentována programem 

Výchova a vzdělání 2010 (49), jehož součástí je i program eLearning 2004 - 2006. 

Jeho posláním je vhodné začlenění informační a komunikační technologie do 

zvyšování kvality vzdělávání a výchovy a evropské směřování ke společnosti 

založené na znalostech. Evropská komise snažení členských států v tomto směru 

podporuje. Jedná se především o doplňování znalostí, síťové propojení, kooperaci 

a výměnu praktických zkušeností a celoživotní vzdělávání. 

E-learningový program se zaměřuje na 4 oblasti, které mají přispět k modernizaci 

evropského vzdělávacího a výchovného systému, jsou jimi: 

• Podpora počítačové gramotnosti; 

• Evropské virtuální kampusy; 

• eTwinning škol v Evropě a podpora školení učitelů; 

• Průřezové akce na podporu e-learningu v Evropě; 

Podpora počítačové gramotnosti má přispívat k získávání nových zkušeností a 

znalostí, které umožňují aktivní účast v informační společnosti. Důraz je kladen na 

rozšíření využívání ICT ve výuce těch, kteří nemají přímý přístup k tradičním 
formám vzdělávání, a to z důvodů geografických, socioekonomických nebo kvůli 
sPeciálním potřebám. 

Prioritou Evropských virtuálních kampusů je dodat evropské kooperaci ve vyšším 

^dělávání virtuální dimenzi. Jedná se o podporu nových organizačních modelů 

Pro evropské univerzity (virtuální kampusy) a pro evropskou výměnu a spolupráci 
n a Projektech (virtuální mobilita). Jde také o dodávání e-learningových prvků do již 

existujících kooperačních rámcových programů jako je například Erasmus. 

Předmětem zájmu eTwinningu je posílení a rozvoj síťového spojení mezi školami 
a Podpora evropské dimenze ve vzdělávání. Pro získání povědomí o evropském 
miJltilingválním a multikulturním modelu má přispět možnost spoluúčasti všech 

středních škol na vzdělávacích projektech s jejich protějšky z evropských 
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zemí. eTwinning škol také přispěje k aktualizování znalostí učitelů a školitelů v 

oblasti ICT, v oblasti pedagogiky a spolupráce. 

Podpora e-learningu napříč Evropou se zaměřuje na podporu a šíření nejlepší 

praxe, produktů a služeb, které pochází z evropských projektů a programů, čímž 

by se měla posílit kooperace mezi zúčastněnými. Zvláštní důraz je kladen na 

šíření výsledků e-learningových projektů v oblastech síťového propojení, 

specifických plánů a studií a na kooperaci s existujícími projekty OECD a 

UNESCO. 

2.3.3. Výhody a nevýhody e-learningu 

v přecházejícím textu byl podán obraz vývoje e-learningu, byly vypodobněny jeho 

různé úrovně a varianty. Většinou byl e-learning zobrazován jako velký přínos na 

Pole vzdělávacích metod a postupů a často je tak i chápán, důležité však je, 

abychom se zamysleli nad všemi aspekty, které s sebou zavádění ICT prvků a 

online podpory do výuky přináší. 

Rád bych uvedl několik výhod, které z předchozího textu, logických dedukcí a 

°becného povědomí o e-learningu vyplývají: 

" Časově nezávislé a individuální studium. Student sám volí dobu, kdy se 

bude vzdělávat, nebo-li vzdělává se ve chvíli, kdy to potřebuje a když se 

chce učivu věnovat. Absolvuje kurzy dle vlastních potřeb - věnuje učivu tolik 

času, kolik potřebuje, volí rychlost učení, typ a formu kurzu, kdykoliv si 

může látku zopakovat a ověřit si svoje získané znalosti. 

* Širší nabídka testovacích a procvičovacích nástrojů zajišťující vysokou 

úroveň zapamatování si takto předávaných znalostí a jejich následné 

udržování. 
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• V e-learningu je každý student hodnocen podle stejných pravidel. E-

learning dává studentovi možnost okamžité zpětné vazby a informuje o jeho 

výsledcích. Odpadá tím prostor pro možné neshody typu neporozumění si 

učitele se studentem, či jiné problémy osobního rázu. 

• Výukové programy rozvíjejí oproti klasickému učení daleko více kreativitu 

studentů. 

• Učení s využitím moderních prostředků ICT je pro studenty zábavnější, 

často si ani neuvědomují, že se vlastně učí. 

• Výuka je interaktivní, což umožňuje studentovi okamžitou kontrolu nad 

správností jeho odpovědí v testovacím prostředí. 

• Internet poskytne studentům komfortní a rychlý přístup k informacím a 

zároveň zajišťuje dostupnost výukových materiálů, testů se 

samovyhodnocením, cvičení, apod. kdekoliv a kdykoliv. 

• Výukový program dokáže nahradit celou řadu rozmanitých pomůcek, 

obvykle bývá názornější než klasická výuka. 

• E-learning dokáže zajistit individuální přístup ke studujícím - možnost 

vytvoření více variant výukových materiálů. 

• Škola může najmou odborníky ze vzdálených lokalit. 

• Studium lze absolvovat při zaměstnání. 

^výhody elektronického vzdělávání jsou často spojovány především s náklady 
n a Pořízení prostředků ICT nutných k provozování e-learningu a v neposlední řadě 
t a k é k jistému odosobnění výuky, díky jemuž mizí důležitý vztah učitel - žák. 

^ těmto nevýhodám bych se rád ještě vyjádřil na konci této kapitoly po 

^sledujícím krátkém výčtu nevýhod elektronického vzdělávání. 

p ro mnohé potenciální zájemce jsou náklady na potřebné počítačové 

vybavení, řídící systém a koupi kurzů příliš vysoké. I když náklady na 

Provoz jsou poté minimální, nemohou si někteří takovou jednorázovou 

sumu dovolit. 
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• E-learning je možné zavést pouze tam, kde si studenti i pedagogové 

uvědomují nezbytnost neustálého vzdělávání a mají dostatečnou motivaci 

se sebevzdělávat. 

• Lékařské studie (25) dokazují, že dlouhodobý pobyt a vysedávání u 

počítače škodí pohybovému aparátu a zdraví vůbec. Studenti mají 

jednostranně zatížený pohy-bový systém, který tím trpí, nedo-statek pohybu 

na úkor sezení u počítače jím může způsobit další zdravotní problémy. 

• Studenti zažívají pocity odcizení se od společnosti způsobené omezením 

přímé komunikace sokolím. V důsledku toho zaostávají v dalších 

sociálních dovednostech, jakými jsou například schopnost vcítit se do 

druhých, chybí kontakt s vrstevníky, snižují se vyjadřovací schopnosti 

studentů, jejich mluva je ovlivněna frázemi a výrazy souvisejícími 

s výpočetní technikou. 

• Student musí být značně motivován. Tato forma výuky vyžaduje značnou 

vnitřní sebekázeň a vůli učit se, proto bývá často vhodná až u sekundárního 

a terciárního vzdělávání. 

• Další možné riziko souvisí s různými mezerami v ochraně dat a možnosti 

jejich dalšího zneužití. 

Elektronické vzdělávání, tak jako většina metod a postupů, které pronikají do 

současné společnosti a v důsledku toho ovlivňují pedagogickou praxi, má své 

kladné i záporné stránky. K největším přínosům patří zejména jeho flexibilita, 

neustálý přísun aktuálních informací, přístupnost 24 hodin denně téměř 

Odkudkoliv. Mezi další výhody patří zejména pestrost multimediálních objektů, 

které je možno do kurzů vkládat. Ať jsou to již obrázky, animace, záznamy hlasu či 

audio nahrávky a případně videosekvence, to jsou právě prvky, které dokáží 

bohatit látku oproti konvenčním metodám výuky, a zvýšit tak atraktivitu 

Probíraného tématu či problematiky, která je však ve své podstatě stále ta samá, 
iako téma či problematika probíraná klasickým způsobem výuky. Nesporným 

Pozitivem je také neustálý příjem téměř nekontrolovatelného množství informací. 
které poskytuje připojení ke světové síti Internet. V této nepřebernosti je však také 
skrVta záludnost v umění rozpoznat relevantní informaci od irelevantní. S tím však 
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již souvisí pojmy jako je informační gramotnost, kterým jsem se věnoval v první 

kapitole této práce. 

Naproti tomu s sebou elektronické vzdělávání přináší také jisté nevýhody, které 

bývají často spojovány se značnými náklady na počáteční pořízení ICT prostředků 

potřebných k úspěšnému zahájení online výuky. Po této prvotní fázi zavádění e-

learningu dochází však k výraznému snížení nákladů na vzdělávání, až na 

občasné jednorázové náklady spojené s obnovou HW a SW. Kritika může být 

vznesena také směrem k současnému stavu e-learningových aplikací, jejichž 

vývoj byl směrován přirozenou snahou o „elektronizaci" tradičních teorií učení. O 

Přechod od učebnic a sbírek úloh k elektronickým dokumentům, od školních lavic 

k počítačům. K této kritice bych se rád vrátil jednou z následujících kapitol 

věnované zdrojům informací a didaktických objektů pro tvorbu e-kurzů. 

Dnešní Internet poskytuje mnohem více, než jen komunikační infrastrukturu. 

Pomalu, ale jistě, se dostává spíše do pozice rozsáhlého informačního systému, 

Poskytujícího nepřeberné množství služeb a informací - to je navíc přesně idea, 

na níž byl postaven World Wide Web, a to být distribuovaným informačním 

systémem. Vytvořením LMS navíc dostávají účastníci vzdělávacího procesu do 
rukou nástroj, který nejenom umožňuje téměř vše, co umožňuje klasická forma 

Prezenčního studia, ale díky využití všech možností ICT přináší celou řadu nových 

Prvků, které mají pozitivní vliv na kvalitu a průběh vzdělávacího procesu. S 
r°zšířením počítačů a Internetu, k nimž, jak dokazují současné trendy, bude mít v 

Przké době přístup každý, bude elektronická forma vzdělávání fenoménem 21. 

doletí, který zvýší kvalitu vzdělávání a zpřístupní jej všem osobám, které před tím 
2 různých důvodů prezenční formou studovat a získávat tak vzdělaní nemohli. Na 

Základě zpětných informací z kurzů má pedagogický pracovník, zastávající zde 
funkci tzv. lektora, přesné informace, jak si student vedl v které lekci, kolik kde 

dosáhl bodů úspěšnosti, zařadil-li lektor do svého e-kurzu i některý ze způsobů 

hodnocení studenta, a kolik času strávil v jednotlivých oblastech výuky. Díky řadě 
k°munikačních kanálů může pak se studentem komunikovat intenzivněji, než jak 

tomu ve vyhrazených hodinách klasické výuky. Namísto neustálého opakování 
t é samé látky na učebnách se může lektor intenzivně věnovat přípravě nové látky 
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či zdokonalování a aktualizaci stávající. e-Learning dodává lektorům výkonné 

nástroje pro snadný a rychlý převod vlastních znalostí, zkušeností a dovedností do 

formy, která tyto aktiva udělá okamžitě dostupné všem, kteří je potřebují. 

Zdravotním potížím, které by z přílišného času stráveného u moderních prostředků 

ICT mohly vyvstat, lze předcházet uváženým a disciplinovaným kombinováním e-

learningu s jinými aktivitami edukačními, o čemž svědčí příklad blended e-

learningu, či odpočinkovými. Těmito relaxačními metodami lze zároveň předcházet 

i výše zmíněným psycho-sociálním újmám. 

Dále uvádím převzatý obrázek (15) znázorňující srovnání nákladů vynaložených 

na výuku v porovnání s tím, zda se jedná o výuku čistě e-learningem, blended 

'earningem či klasickou formou prezenčního studia. 
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0br&zek 6.2: Grafické znázornění porovnání nákladovosti různých druhů výuky (15) 

°brázek se srovnáním předkládá porovnání výhod a nevýhod jednotlivých forem 

dělávání. Nebere v potaz samostudium z knih. Graf vychází jednak z porovnání 
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nákladů, jednak z několikaletých zkušeností se vzděláváním ve virtuálních třídách. 

V našich podmínkách dosud nebyl proveden podobný průzkum, nicméně základní 

zákonitosti platí i v ČR, lze tedy graf použít pro přibližné porovnání. 

Na vodorovné ose jsou zaznamenány tři kombinace času a místa. Klasická třída 

vyžaduje soulad času a místa, výhody elektronického samostudia tkví mj. v tom, 

že každý účastník může studovat v různém čase na různém místě. Ve stejném 

čase studovat na různých místech je výhodou virtuální třídy. Křivky udávají 

Přibližnou a jen relativní výši nákladů nebo výsledku. (15) 
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2.3.4^ Podmínky pro využívání e-learningu 

Podmínky pro úspěšné zavedení elektronického vzdělávání do české školní praxe 

úzce souvisí s rozvojem školství v několika zásadních oblastech. Těmito oblastmi 

jsou: 

• ICT vybavení škol 

• kvalifikace pedagogických pracovníků 

• SW podpora - virtuální vzdělávací prostředí 

p r i rozvoji těchto oblastí je nezbytné, aby ruku v ruce kráčel státní i soukromý 

sektor, jak si současná pedagogická obec dobře uvědomuje (22). Na základě 

veřejné diskuse o vzdělávacích potřebách v České republice vznikl Národní 

Program rozvoje vzdělávání, označovaný též jako "Bílá kniha". V souladu s 

Progresivními vývojovými trendy ve vzdělávání států Evropské Unie poskytuje 

základní systémovou vizi vzdělávání v České republice. Dokument formuluje 

základní myšlenková východiska, obecné záměry a rozvojové programy, které 

jsou směrodatné pro vývoj vzdělávací soustavy ve střednědobém horizontu. 

Zohledňuje jednotlivé úrovně vzdělávání, předkládá systém doporučení v 

jednotlivých oblastech rozvoje vzdělávací soustavy a počítá se vzděláváním a 

učením se po celou dobu života. S tím je spojena proměna tradiční školy. Moderní 

školy by měly nabízet dostatek příležitostí, musí mít pro žáky osobní význam také 
v tom, že jim poskytnou i nástroje pro osvojení si klíčových kompetencí. Vzhledem 
k zaměření této práce se budeme zabývat spíše nástroji spjatými s průnikem ICT 
d o školní praxe a v důsledku toho vytváření podmínek pro úspěšnou 
lrnPlementace e-learningu. 

v rámci české Koncepce státní informační politiky ve vzdělávání byla definována 
funkční gramotnost jako souhrn schopností porozumět sdělované zprávě, vyjmout 
2 ní relevantní informace a ty pak následně vhodným způsobem použít. Průřezový 
vfcnam má gramotnost informační, která představuje schopnost efektivně 

Zpracovat a využít rostoucí objemy dat na základě využití informační vědy a 
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moderních informačních a komunikačních technologií. Výuka by zároveň neměla 

být zaměřena pouze na informace a znalosti jako takové, ale zejména na 

dovednosti studujících samostatně a tvořivě pracovat s různorodými informačními 

zdroji. Jedním z nástrojů, který působí napříč předměty a zájmovými oblastmi 

rozvíjí pestré spektrum dovedností žáka, je právě e-learning. 

Rozhodujícím faktorem integrace informační vědy do vzdělávání je právě kvalita 

této samotné integrace. Kromě propracovaného kurikula, kvalitní a dostupné 

informační infrastruktury a odpovídajících systémových podmínek výuky, se ona 

kvalita týká zejména osobnosti pedagogických pracovníků. Odborné kompetence 

jsou podmínkou základní a nutnou, samozřejmě nikoliv však dostačující. Důležitá 

je motivace, ochota učit se nové věci nejen v oboru specializace, ale také v oblasti 

didaktické aplikace přenosu informačních dovedností. Týká se to zejména portfolia 

vyučovacích metod, voleného tak, aby výuka měla činnostní charakter, více se 

využívaly aktivizující vyučovací metody a změnil se styl práce učitele ve prospěch 

Problémového vyučování a integrovaných forem výuky, kde jsou prostředky ICT 

dobrým sluhou. Vzdělávání pedagogů by mělo tyto trendy zachytit a přijmout je 

jako výzvu. (22) 

2.3.4.1. Prostředky ICT na českých školách 

Pro zmapování situace vybavenosti českých škol ICT prostředky, použiji závěry 

^ v z a t é z průzkumu, který v lednu 2007 provedlo MŠMT pod názvem: „Stav ICT 
Zbavení českých škol v roce 2006". (24) 

Tento přehled obsahuje vybrané výstupy ze sběru dat realizovaného MŠMT a 

technicky zajišťovaného Ústavem pro informace ve vzdělávání v lednu 2007, který 

Proběhl jako součást vyúčtování dotací Státní informační politiky ve vzdělávání 

(SlPvz). Podchycená skupina: 97,66 % škol ze školského rejstříku: mateřské, 

Skladní, střední a vyšší odborné školy, konzervatoře, základních umělecké školy 
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a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky. Uvedené grafy zachycují 

situaci k 31. 12. 2006 včetně trendů za poslední tří, resp. čtyři roky. 

Počty počítačů 

2 0 » 2DDS :coe 

• v pcéluiowých uistnácři Hv nepočkaiovýcfi ufebnach Dpre učitele Dpro adn- - siratvu 

Grafč. 1: Rozmístění PC v českých školách (24) 

Mezi nejvíce sledované informace patří celkový počet počítačů. Ten je uveden na 

grafu č. 1 včetně dělení, kde jsou počítače ve škole umístěny, resp. k čemu jsou 

Používány. Celkem je v českých školách 233 966 počítačů, což v poměru k počtu 
všech dětí, žáků a studentů na školách, které se sběru zúčastnily (97,66 % škol ze 

školského rejstříku) činí obecnou vybavenost českých škol 12,13 % počítačů na 
100 žáků. (24) 

problémem, však může být technologická zastaralost počítačového parku. Z 

t i kového počtu počítačů jich je pouze 63,60 % mladších 5 let. Ač nelze určit 

Přesný ukazatel, který by rozděloval počítače na ty ve vzdělávání využitelné a na 

j«ž zastaralé a nevyužitelné, obecně panuje povědomí, že tato hranice prochází 

Právě někde kolem stáří pěti let. 
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Ze srovnání s minulými roky vyplývá, že za poslední tři roky přibylo ve školách 

každoročně přes třicet tisíc počítačů. Z hlediska jejich používání je patrné 

umísťování počítačů do běžných „nepočítačových" učeben. Oproti roku 2004, kdy 

bylo v těchto učebnách 10,82 % všech počítačů bylo v roce 2006 v těchto 

učebnách již 15,26 % počítačů. To je zřejmý trend - školy již saturovaly své 

základní potřeby učeben v oblasti výuky informatických předmětů a nyní vybavují 

počítači především ostatní třídy. 

Způsoby M ipojeni k h i temetu 

100* 0 100* 
406 530 559 

9 0 * 

8 0 * 

1692 
2436 

2 873 3 074 

7 0 * 

6 0 * • 

5 0 * • 

4 0 * 

3461 4371 

30* 

4412 
4 664 

2fl* • 

1 0 * . 

886 1423 
1 0 * . 

790 
668 Rfl3 

790 
402 

0 * . 
668 Rfl3 

387 327 

2003 2004 2005 2006 
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Graf č. 2: Způsoby připojení k internetu (24) 

* Počítačové síti Internet je připojeno 96,38 % z celkového počtu sledovaných škol 

(fen. včetně mateřských škol). Z celkového počtu všech školních počítačů má 

86,07 % možnost využívat výhod sítě Internet. Na první pohled může být zvláštní 

Porovnání této četnosti s výše uvedenou četností počítačů připojených do 
lQkálních počítačových sítí LAN (77,90 %) - školy mají více počítačů připojených k 
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Internetu nežli do lokální sítě. Jedním z možných vysvětlení může být teze, že do 

sledované skupiny patří např. i mateřské školy, kde se často vyskytuje jediný 

počítač, který tudíž není připojen k jiným počítačům v LAN, ale zároveň může být 

připojen k Internetu. (24) 

2 hlediska způsobu připojení jednoznačně převažuje trvalé pevné připojení (51,67 

%), respektive trvalý datový okruh, za které je považováno pevné připojení k 

místní datové síti. Druhým nejčastějším způsobem je s 34,06 % škol bezdrátové 

Připojení. Z hlediska dynamiky růstu přilákalo právě bezdrátové připojení nejvíce 

škol, od roku 2003 vzrostl jeho podíl o 9%. 

Qrafč.3: Znázornění internetové konektivity českých škol (24) 

D) od 256 kť s víetně 
12.32% 

F) od 1 Wj,'s včetně 
13,42% 

Internetová konektivita škol 

G) od 2 Mh's včetně 
12.«% 

E) od 512 kťs včetně 
29,92% 

J) od 12 Mbk 
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l)od 
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H)od4 
5.15% 

A) do 64 kbfe 
5.46% B) od 64 kb,'s včetně 

4.23% 

C) cd 12S kbi's včetně 
9.52% 

Struktura kapacit internetových přípojek, kterou školy využívají je znázorněna na 

9rafu 5 3 z g r a f u j e p a t r n é j ž e 77 16 % škol je vybaveno vysokorychlostním 
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přístupem k Internetu dle definice Národní politiky pro vysokorychlostní přístup 

(24). 

Internetová konektivita skol - Telefóníca 02 Czech Republic, a.s. 

H) od 4 Mb's včetně 
0.25% 

A) do 64 kb/s B) od 84 kb.'s včetně 
C.0D% 1 8 7 % 

C ) o d 123 kb/s včetně 
l~ 6.10% 

D} od 256 kb/s včetně 
0.06% 

G) od 2 Mb.'s včetně 
64.07% 

E) od 512 kb/s včetně 
27.42% 

F) cd 1 Mbr's včetně 
0.22% 

Graf 6.4: Znázornění internetové konektivity českých škol - přípojky T02 (24) 

^ souvislosti s připojením škol je vhodné připojit poznámku. Zkušenosti z kontrolní 

činnost v roce 2005 ukázaly, že část škol nevěnuje této otázce po administrativní 
stránce dostatečnou pozornost. Kontrolované školy mnohdy samy přesně netušily, 

Jakou kapacitou je jejich škola k Internetu poskytovatelem připojena, případně 

další parametry připojení jako např. agregace. Mnoho škol sice má smlouvu o 

Připojení archivovánu, ale smlouva bývá velmi často již neaktuální, resp. dodatky 
e smlouvě, které by měly uvádět i poskytovanou (zpravidla navýšenou) rychlost 

^s to chybí. Pod vlivem těchto zkušeností je vhodné brát uvedený graf jako pouze 
ilustrační. (24) 
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Oproti předchozímu grafu by struktura kapacit internetových přípojek 

poskytovaných ke konci roku 2006 společností Telefonica 02 Czech Republic, a. 

s. 3 588 školám měla být odpovídající realitě. Viz obrázek graf č. 4. Z porovnání 

dat a obou grafů internetové konektivity je zřejmé, že minimálně polovina škol, 

která byla ke konci roku 2006 připojena prostřednictvím společnosti Telefonica o 

uskutečněném navýšení kapacity linky na 2 Mb/s neměla tušení. (24) 

Prezentační technika 
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Grafč. 5: Vybavenost českých škol projekční technikou (24) 

Součástí sběru dat bylo i zjišťování vybavenosti prezentační technikou. Souhrnně 

ÍQ v českých školách 2 213 interaktivní tabulí a 12 083 datových projektorů. K 

P°čtu interaktivních tabulí lze konstatovat, že vybavenost touto technologií je 

relativně dvakrát větší na středních školách oprati školám základním. U 
int®raktivních tabulí také nastala největší dynamika za poslední tři roky - počet se 

°Proti stavu v roce 2004 zvýšil sedmi a půl krát (z původních 300 kusů). Datové 
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projektory zaznamenaly nárůst čtyř a půl násobný (z původního počtu 1 534 v roce 

2004). 

2.3.4.2. e-Learning a učitel, DVPP 

Úloha informačních a komunikačních technologií v našich školách závisí do 

značné míry na schopnosti učitelů s těmito technologiemi pracovat a cíleně je 

Používat k výuce. V této kapitole bych rád poskytl některé informace, které se 

týkají vzdělávání učitelů v oblasti výpočetní techniky a přípravy na její využití ve 

výuce. 

Výzkum SITES (37) mimo jiné zjišťoval, jakým způsobem nejčastěji získávají 

učitelé aktuální informace týkající se informačních technologií. Největší procento 
učitelů ve všech zemích včetně České republiky získává tyto informace pomocí 

neformálních kontaktů. Na našich školách bývá také často zdrojem informací 

koordinátor výpočetní techniky a kurzy, kterých se učitelé zúčastňují ve škole. V 

některých zemích fungují ve školách pracovní skupiny, které informují ostatní 

učitele o informačních a komunikačních technologiích, školy rovněž vydávají 

'nformační materiály. 

Sebehodnocení koordinátorů výpočetní techniky 

Jak výzkum dále předkládá, ve většině sledovaných zemí, jsou tvůrci školských 
systémů přesvědčeni, že učitelé nejsou na vstup počítačů do škol dostatečně 

Popraveni a že tato skutečnost má za následek neuspokojivé výsledky 

Probíhajících reforem v této oblasti. Výzkum SITES zjišťoval, jak se cítí 

kvalifikováni koordinátoři výpočetní techniky. 
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Oblast Základní škola 
(%) Střední škola 

(%) 
MS - Windows 89 98 
MS - DOS 79 97 
Textové editory 93 99 
Databáze 50 76 
Tabulkové kalkulátory 78 97 
ApNkace specifické pro jednotlivé předměty 58 42 
Aplikace umožňující sledovat pokroky jednotlivých žáků 29 21 
Didaktická a organizační integrace počítačů do jednotlivých 
Předmětů 33 26 

používání speciálních programů v jednotlivých předmětech 43 32 
Hodnocení a výběr výukových programů 57 53 
Používání počítačů pro individualizovanou výuku 49 34 
Používání multimediálních aplikací 53 60 
f^aptace programů pro účely školy 33 42 
Využití elektronické pošty pro výuku 36 65 
Využití Internetu/WWW pro výuku 35 65 
Používání programů pro přípravu prezentací 28 57 

Tabulka č. 1: Míra kvalifikovanosti IT koordinátorů v ČR (37) 

V tabulce č. 1 je uvedeno procento našich koordinátorů výpočetní techniky na 

základních a středních školách, kteří uvedli, že se cítí dobře připraveni v 16 
vVbraných oblastech. Srovnáme-li situaci v České republice se situací v ostatních 

^mích, zjistíme, že naši koordinátoři se ve většině oblastí necítí kvalifikováni hůře 
n©ž většina jejich kolegů z ostatních zemí. Výjimku tvoří připravenost koordinátorů 
n a základních školách v oblasti využití elektronické pošty a Internetu ve výuce a v 

°b'asti využívání programů pro přípravu prezentací. 

Ďalší vzdělávání pedagogických pracovníků 

Efektivní používání informačních a komunikačních technologií (ICT) patří v dnešní 

tiobě mezi důležité kompetence učitelů. Integrace ICT do vzdělávání je proces, 
k te rý společně s kurikulární reformou ve formě školních vzdělávacích programů 

přinést kvalitativní změnu v přístupu ke vzdělávání. Počítače, Internet a 
da|ší příslušenství mohou být pro učitele důležitým nástrojem k uskutečňování 
Predstav o vzdělávání v 21. století. 
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Státní informační politika ve vzdělávání představuje komplex aktivit zaměřených 

na rozvoj informační gramotnosti, na průnik ICT do života široké veřejnosti a na 

další jevy a opatření nutná k úspěšnému začlenění se do informační společnosti. 

V oblasti ICT stanovoval SIPVZ školám závazek naplnit vládou stanovená kritéria 

proškolenosti pedagogických pracovníků: minimálně 75 % proškolených pedagogů 

v oblasti Z (základní uživatelské dovednosti) a minimálně 25 % proškolených 

Pedagogů v oblasti P (školení poučených uživatelů skládající se z jednoho 

Povinného a dvou volitelných modulů). V září 2006 byla již síť celkem 744 

školicích středisek se 4 214 lektory 21 volitelných modulů P. 

V rámci realizace Státní informační politiky ve vzdělávání (SIPVZ) byla vytvořena 

nabídka již zmíněných volitelných vzdělávacích modulů, jak jí uvádí oficiální web 

SIPVZ http://www.egram.cz. 

Hlavním cílem přípravy Z je motivovat pedagogické pracovníky k použití 

počítače ve škole i doma a vybavit je pro tento účel základními uživatelskými 

znalostmi a dovednostmi, a to včetně schopnosti tyto dále aktivně samostatně 

rozvíjet. Za základní uživatelské dovednosti a znalosti se považuje: 

• základní přehled o počítači a počítačové síti, zvládnutí základní 

počítačové terminologie, 

• základní schopnost práce s operačním systém a práce v počítačové síti, 

• znalost základů práce s textovým editorem, a to včetně základních 

typografických pravidel, 

• schopnost využívat elektronickou poštu pro odesílání a přijímání zpráv, 

• základy práce s www prohlížečem včetně zkušeností s vyhledáváním 

informací, 

• seznámení se s vybranými příklady běžného výukového programového 

vybavení, 
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• poznání, že není třeba téměř nic z ovládání znát zpaměti, ale že je 

nutné mít schopnost orientovat se v systému nápověd a umět 

vyhledávat potřebné informace, 

• uvědomění si faktu, že ovládání všech aplikací v grafickém prostředí je 

dnes velmi podobné a většinou se dá modifikovat podle přání a zvyklostí 

uživatele. 

školení P 
Školení této úrovně mají pomoci pedagogickým pracovníkům získat 

kompetence k využívání ICT při přípravě na výuku i přímo při vyučování. 

Školení je možné hradit z dotace na SIPVZ, o kterou mohou školy každoročně 

požádat. Loňská nabídka modulů pokrývala zejména tradiční ICT oblasti, jako 

je počítačová grafika a digitální fotografie, publikování na Internetu či práce s 

tabulkovým kalkulátorem. Během fungování těchto školení nabídka rozšířena 

na jednadvacet modulů. Podařilo se pokrýt důležité vzdělávací oblasti a 

předměty. Díky tomu se učitelé mohou hlásit na školení zaměřená na využití 

ICT v matematice, českém jazyce, angličtině, zeměpisu, chemii, hudební 

výchově atp. 

školení P se skládá celkem ze 3 modulů a je určeno uživatelům se základními 

ICT znalostmi a dovednostmi (podmínkou je absolvování úrovně Z). Hlavním 

cílem je vybavit absolventa nutnými ICT kompetencemi, které potřebuje učitel 

Při využití ICT ve výuce. Obsah i forma jednotlivých modulů by měly 

respektovat specifika jednotlivých typů školských zařízení. Obsah úvodního 

Povinného modulu je pro daný typ školského zařízení shodný. Po absolvování 

úvodního modulu si pedagogický pracovník vybírá dva další moduly z nabídky 

volitelných modulů. 

školení jednotlivých modulů mohou v akreditovaném (certifikovaném) školicím 
středisku vést pouze lektoři certifikovaní MŠMT. 
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Cíle úvodního školení PO 

Školení má pedagogického pracovníka seznámit s dalšími možnostmi 

smysluplného užití výpočetní techniky ve školní praxi, motivovat jej pro toto 

užití, vybavit jej základními ICT kompetencemi, které potřebuje pro využití 

informačních technologií ve výuce, a poskytnout mu informace pro následný 

účelný výběr navazujících specializovanějších modulů. Za klíčové uživatelské 

znalosti a dovednosti se považuje: 

• schopnost pokročilé práce s elektronickou poštou (poštovní klient i 

webové rozhraní) 

• znalost základních možností komunikačních prostředků počítačových 

sítí 

• porozumění aspektům (výhodám a nevýhodám) jednotlivých způsobů 

komunikace 

• zvládnutí pokročilejší práce s textovým editorem a schopnost tyto 

znalosti aplikovat 

• znalost základních principů práce s rastrovými a vektorovými obrázky 

• základní orientace v možnostech využití grafických programů ve výuce 

• znalost principů vytváření, fungování a působení počítačových 

prezentací 
• schopnost vytvořit jednoduchou prezentaci s využitím šablony návrhu 

• praktické zvládnutí elementárních činností v tabulkovém kalkulátoru 

• orientace v datových strukturách tabulkových kalkulátorů a možnostech 

jejich využití 

• základní orientace v pokročilejších možnostech tabulkového kalkulátoru 

• základní znalost elementárních pojmů a principů z oblasti počítačových 

sítí 

• orientace v základních možnostech a způsobech využití školní 

počítačové sítě 

• schopnost instalovat a odebrat jednoduché programy na pracovní 

stanici 

• identifikace se základními pravidly pro použití sítě, orientace v 

problematice virů 
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• základní orientace v možnostech využití informačních technologií ve 

výuce 

• motivace a základní připravenost k tvůrčímu využití ICT ve výuce v 

rámci aprobace 

• připravenost k objevování dalších rolí ICT a z nich vyplývajících změn 

ve výuce 

Po absolvování úvodního modulu si pedagogický pracovník s ohledem na svoji 

aprobaci vybere z nabídky zveřejněné na portálu E-gram (http://www.e-

gram.cz) dva další moduly. Vzdělávání v rámci každého volitelného modulu se 

ukončuje obhajobou závěrečné práce - projektu. 

2.3.4.3. Virtuální vzdělávací prostředí 

Moderní systémy pro řízení výuky prostřednictvím ICT vybavení mohou být pro 

studenty vítaným virtuálním studijním prostředím, ve kterém naleznou nejen 

výukové kurzy, ale také testy, pokyny jak studovat, mohou se účastnit diskusních 

fór k jednotlivým tématům či konzultovat se spolužáky a pedagogy některé 

nejasné části učební látky tak, jako by se nacházeli v reálné třídě. Úkolem těchto 

systémů je tedy kombinace nejrůznějších nástrojů a to především on-line nástrojů 

Pro komunikaci a řízení studia a zároveň zpřístupňovat uživatelům učební 

Materiály dle rozvržení výuky, které připravil pedagog v roli jakéhosi správce 

tohoto prostředí. 

Výběr softwarových nástrojů poskytující správu a řízení takovýchto virtuálních 
V2dělávacích prostředí je ta trhu poměrně široký. Nabídka je v celku uspokojivá 

^omě jiného také díky jejich proprietární vývoj na řadě vysokých škol po celém 

světě a v řadě soukromých společností, které je vyvíjejí v rámci svého 

komplexního interního řešení pro podnikové vzdělávání. 

T a to jednotlivá prostředí se od sebe liší zejména v oblastech, které dokáží pokrýt. 

jedné straně jsou náročná a často velmi nákladná řešení, vyžadující vysoce 

^konné technické zajištění a tyto systémy pak dokáží spravovat výukové 
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prostředí až pro desetitisíce uživatelů. Druhým extrémem jsou jednoduché 

systémy využívající běžných služeb internetu, například pouze elektronické pošty. 

Většině řešení, jež se vyskytují v poslední době na světovém trhu, je společná 

orientace na komunikaci s uživatelem prostřednictvím webového prohlížeče. 

V neposlední řadě je nutné zmínit i existenci skupiny Open Source řešení, která 

umožňuje snadnou lokalizaci a přizpůsobení konkrétním potřebám uživatelů při 

relativně nízkých nákladech. 

Zažitým názvem pro tyto systémy řízení virtuálního výukového prostředí je 

Learning Management System (LMS). Přestože v českém prostředí bývá prozatím 

nejčastěji používána zkratka LMS, která bude nadále užívána i v tomto textu, bylo 

by vhodné zmínit ještě jednu zkratku nebo spíše název, který s pojmem LMS 

často splývá, i když jejich význam není zcela totožný. Tímto názvem je Learning 

Content Managemetn System (LCMS). Rozdíl mezi LMS, který je stále nejčastěji 

užíván, je posun od správy převážně administrativních nástrojů, které byly 

obsahem původních LMS, k zastřešení i managementu technologických doplňků 
v podobě různého vzdělávacího obsahu a vzdělávacích objektů, kterým bude také 

určena jedna z kapitol této práce. 

Ve světovém měřítku existuje, jak už bylo naznačeno, nepřeberné množství 

různých LMS systémů. Tento dalekosáhlý výčet skýtá robustní renomované 

systémy vyvinuté velkými firmami (např. IBM) až po jednoúčelové aplikace. 

Potřeby různých škol a vzdělávacích institucí však příliš nepokryjí systémy, jenž 

byly vyvinuty speciálně pro vzdělávání zaměstnanců konkrétních firem či institucí. 

^ hlediska našich zájmů, kterými je především využití LMS v tuzemských 

Podmínkách, můžeme systémy rozdělit do tří základních kategorií podle místa 
vývoje: 

• české LMS systémy 

• zahraniční LMS systémy 

• Open Source systémy 

J®dnomu LMS z každé z těchto tří základních oblastí bude věnována stručná 

charakteristika a jako první bych se rád věnoval českým LMS. 
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2.3.4.3.1. České LMS systémy 

České LMS systémy, tak jako ostatně i systémy zahraniční je možno rozdélit na 

systémy vyvíjené přímo na univerzitách a systémy komerční. Zřejmě největší 

výhodou jejich využívání je české uživatelské prostředí, odpadá tedy nutnost jejich 

lokalizace. Oproti zahraničním systémům obvykle neobsahují tolik funkcí a 

nástrojů, což však na druhé straně činí jejich používání jednodušším. Tyto 

systémy se doposud neustále vyvíjejí a vznikají nové verze, jenž jsou samozřejmě 

obohacovány o nové funkce, takže lze předpokládat, že postupem času se rozdíly 

oproti zahraniční konkurenci vtom to směru srovnají. Další výhodou těchto 

systémů je v neposlední řadě také jejich cena, která je obvykle značně nižší než u 

systémů zahraničních. Na druhou stranu nevýhodou těchto systémů je především 

to, že za těmito systémy stojí vždy poměrně malá skupina vývojářů a otázka 

dalšího vývoje těchto systémů je tak závislá na existenci této malé skupiny lidí, 

což může znamenat jisté nesnáze v budoucnosti. Jedním ze systémů vyvíjených 

v našich podmínkách je i systém Unifor 2.7, kterému bych se rád věnoval. 

Jak uvádí různé zdroje (21), zejména pak domovské stránky systému 

(http://lmsunifor.com/), primární využití je v řízení studia studentů za pomoci tutorů 

(pedagogů), kteří pomocí celé řady nástrojů pomáhají studentům na jejich cestě 

2a vzděláním. Využití tohoto LMS lze koncipovat jak do prostředí extranetu 

(Internet) tak uzavřeného intranetu. Jeho uplatnění je možné spatřovat na školách 

nebo institucích pro další vzdělávání i v podnikatelské sféře pro vzdělávání 

Zaměstnanců. Výhodou je také možnost vytvořit kurzy pro samostudium, které je 

^ožno distribuovat na CD. Mezi funkce využitelné při správě výuky, jež systém 

Unifor nabízí, patří: 

^MS Unifor 

§£[áva a struktura kurzů 

Kurz -> Modul -> Disciplína -> Stupeň -> Kapitoly textů 

63 

http://lmsunifor.com/


Každý kurz se skládá z jednoho a více modulů. Moduly jsou složeny z 

disciplín. Stupeň slouží k oddělení kapitol textů v disciplínách. 

Administrace studia 

Každý student je přiřazen do virtuální třídy, která se skládá vždy z jednoho 

tutora, který je pro danou disciplínu delegován a studentů. Celá třída je 

pomyslně oddělena od dalších virtuálních tříd. Má vlastní diskusní kluby, 

tutoriály, testy apod. U každého modulu je přidělen tzv. Modul manažer. 

Ten má v popisu práce řídit jednotlivé tutory, informovat je o novinkách v 

jejich disciplínách, které spolu tématicky souvisí apod. Současně též 

kontroluje úroveň péče, kterou studentovi poskytuje tutor. Jste-li v tomto 

systému tutorem, je Vám zpřístupněna speciální stránka (podobně jako 

studentovi), na ktéré je seznam disciplín, pro něž jste delegován/a. Svou 

virtuální třídu spravuje pomocí stránky třídy, kde může sledovat průběh 

studia jednotlivých studentů stejně jako porovnávat výkonnost studentů v 

celku. K dispozici má celou řadu výsledkových listin včetně docházky atd. 

Komunikační možnosti 

Jedním ze základních požadavků na LMS systém je zprostředkování 

kontaktu mezi studentem a tutorem. K tomuto účelu slouží celá řada 

nástrojů. Každý uživatel systému má se svým uživatelským kontem také 

svou osobní stránku. Na této osobní stránce jsou k dispozici informace o 

uživateli v rozsahu v jakém je poskytl. Samozřejmostí je umístění fotografie, 

která ostatním studentům může pomoci dokreslit osobu skrytou za 

počítačem. Mezi komunikační nástroje patří: 

• Email - přístupný na osobních stránkách studentů/tutorů. 

• Interkom - jakási obdoba emailu, jež je řízena přímo systémem a není 

tedy vázána na možné výpadky emailových serverů. Další výhodou je 

okamžité hlášení o tom, že byla obdržena nová zpráva. 

• Diskuze - jsou vázány na třídu. Diskusní fórum obsahuje diskusi také 

každý studijní text. Lze tedy konverzovat jak na obecné úrovni tak na 

konkrétní v závislosti na členění textu. 
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• Novinky - obdoba tabule na kterou tutoři umísťují informace pro ostatní 

tutory, studenty nebo obojí. Každá informace na tabuli umístěna má 

svou prioritu a časovou platnost. 

• Chat - speciální nástroj pro přímou komunikaci. Pomocí tohoto nástroje 

lze vytvářet virtuální místnosti, ve kterých lze textově konverzovat s 

jinou osobou nebo osobami. Místnosti lze vytvářet buď jako soukromé, 

nebo veřejné. 

ŽBŮsob ověřování znalostí 

• Úkoly 

Každá disciplína má možnost vyhlašovat tzv. dlouhé a krátké úkoly. Dlouhý 

úkol je takový úkol, jehož zadání vyžaduje písemnou odpověď, kterou 

student napíše do souboru (DOC, XLS, TXT a další) a ten potom odešle 

tutorovi prostřednictvím odpovědního formuláře. Tutor má celou řadu 

možností počínaje komentováním práce další komunikací se studentem, 

kterou je například hodnocení odeslaného vypracování. Krátký úkol lze 

použít přímo ve studijním textu. Vedle zadání úkolu je umístěna ikona, která 

po kliku otevře okno umožňující zadání odpovědi na otázku. Tutor potom na 

hodnotící stránce vidí všechny odpovědi a může je hodnotit. 

• Testy 

Každá disciplína může obsahovat online testy. Tyto testy mohou být zadány 

buď pouze pro třídu, nebo mohou být vyhlášeny jako veřejné. Testy lze 

omezovat počtem bodů, časem na splnění nebo kombinací obou variant. 

^ďffijnistrace systému 

Administrátorem systému může být prakticky kdokoli po absolvování proškolení, 
př'Padně výrobce systému nabízí služby svých administrátorů za poplatek. 
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2.3.4.3.2. Zahraniční LMS systémy 
Tyto systémy jsou většinou robustní a vhodné pro implementace prakticky 

libovolného počtu studentů a poskytují bezproblémové propojení s informačními 

systémy škol, fakult a univerzit. Obsahují celou řadu nástrojů a velké množství 

volitelných nastavení. V rámci těchto systémů byla vytvořena celá řada 

vzdělávacích objektů dostupných v rámci multimediálních knihoven, které tak lze 

snadno přenést a použít. Jako popisovaný systém jsem si vybral produkt 

softwarového gigantu Microsoft. Není to rozhodně kvůli jeho možnostem, kterými 

Microsoft Class Server 3.0 pokulhává za ostatními komerčními zahraničními 

systémy. V nedávné historii však společnost Microsoft podnikla rozsáhlou 
akviziční kampaň, během které poskytla využívání tohoto systému za velice 

výhodných podmínek, a proto je tento systém v současnosti v ČR poměrně 
r°zšířen. Výhodou systému je zázemí velké firmy a možnost jeho provozování 
formou hostingu. Nevýhodou je potom především náročná implementace systému, 

iak z hlediska finančního, tak hardwarového i časového. Na základních a středních 

kolách se jistě uplatní i jeho funkce pro rodiče, díky které mohou sledovat 

výsledky svých dětí a plnění domácích úkolů. 

LMS MS Class Server 

%áya a struktura kurzů 

Knihovna osnov -> Kurzy 

Každý kurz tvoří jednu část knihovny osnov, která je přístupna vždy 

konkrétnímu učiteli. Zvláštní sekci tvoří sdílené kurzy, o jejich sdílení 

rozhodl učitel. 

^OiQjstrace studia 

Žák či student přistupují k LMS přes webový prohlížeč a po přihlášení se 

mu zobrazí seznamy studijních materiálů a případné úkoly a testy, které mu 

byly zadány učitelem. Každý učitel má vtzv. „modulu učitel" možnost 

sledovat, zda si jeho studenti přečetli zadané materiály; zde může také 

vyhodnocovat testy, které může společně s dalšími úkoly vytvářet. V tomto 
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modulu také může synchronizovat online obsah, který je přístupný ostatním 

uživatelům sítě, s obsahem, který učitel vytvořil mimo síť (např. doma). 

Komunikační možnosti 

Jako jeden z největších nedostatků tohoto LMS spatřuji velmi omezené 

komunikační možnosti. Kromě komentářů ze strany učitele směrem 

k žákům a dalším offline nástrojům, jako jsou například zadání prací či 

formuláře na jejich odevzdávání, neposkytuje tento LMS od Microsoftu 

žádné nadstandardní komunikační možnosti, které nejsou uváděny ani 

v odborné dokumentaci (17). 

ŽPůsob ověřování znalostí 

Každý učitel má možnost zadávat úkoly jejichž vypracování potom může 

různě ohodnotit a komentovat. Druhou možností testování znalostí svých 

studentů získá učitel jsou testy, jejichž opravování provádí systém 

automaticky podle nadefinovaných parametrů nebo je učitel provádí 

osobně. 

Administrace systému 

Administrátorem systému je většinou správce lokální sítě, který zajišťuje 

stabilitu a správnou funkci všech SW nástrojů v dané síti. 

2-3.4.3.3. Open Source LMS systémy 
Rozšířenost těchto systémů v českých podmínkách i ve světě svědčí o jejich 

°blibě, zejména pak u systému Moodle 1.6 (Modular Object-Oriented Dynamic 

Learning Environment), kterému bych se rád v následujícím textu věnoval. Obliba, 
Se kterou je tento systém zaváděn, je způsobena především díky jeho dostupnosti, 
a l e i velice nenáročné intuitivní obsluze. Výhodou je, že systém lze snadno upravit 

podmínek prostředí, ve kterém bude implementován, a doplnit o případné 

°hybějící funkce. Tato skutečnost však klade jisté nároky na personální 

Ubezpečení, a tím i na finanční zdroje. Ze statistik uváděných na moodle.cz je 
Vsočasné době (duben 2007) připojeno k Moodlu 119 českých serverů, což je 

°Proti roku 2005 nárůst téměř o 600%. Dle mého názoru je to systém v současné 
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podobě velmi vhodný pro malé až střední implementace, například pro lokální 

instalace malých fakultách. 

LMS Moodle 

Správa a struktura kurzů 

Moodle -> Kurz 

Pokud se chce student zapsat do nějakého e-learningového kurzu, pak se 

zaregistruje do systému Moodle, vybere si požadovaný kurz a potvrdí svůj 

zápis. Některé kurzy mohou být chráněny povinností zadat při prvním 

vstupu do kurzu tzv. klíč, který volí učitel. Každý kurz má pak své nástroje 

jakými jsou fóra, deníky, testy, materiály, hlasování, dotazníky, úkoly, chat, 

workshop, atd. 

Administrace studia 

Učitel má plnou kontrolu nad nastavením svého kurzu, včetně práva 

omezovat ostatní učitele. Zároveň má právo sledovat přidružené diskuse, 

fóra, ankety, vyhodnocovat vypracované úkoly, testy a další jím vytvořené 

součásti kurzu a samozřejmě kontrolovat návštěvnost - docházku studentů 

na jeho e-kurzy. Většinu oblastí pro vkládání textu lze editovat pomocí 

vestavěného WYSIWYG editoru HTML. Rozsáhlé možnosti sledování a 

zaznamenávání činnosti uživatelů nabízí tento LMS například v podrobném 

záznamu a grafech činnosti každého studenta v libovolném modulu 

(poslední přístup, počet čtení) a také přehledné "historii" studenta v kurzu, 

tj. záznam o všech jeho činnostech včetně zápisů do deníku, přispívání do 

fór atd. 

Komunikační možnosti 

Výčet komunikačních možností u tohoto LMS je velmi uspokojivý. Každý 

uživatel systému má možnost účastnit se diskusních fór, které jsou u 

různých kurzů zavedeny na libovolná témata, chatů, nebo zasílat osobní 

zprávy, které se pak podobně jako ve výše popisovaném systému Uniform, 
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ihned po přihlášení uživateli zobrazí. Další možností komunikace jsou různé 

ankety či dotazníky, zadávané tvůrcem kurzu. Méně obvyklou komunikační 

variantou je též nástroj zvaný „Rozhovor", který umožňuje dlouho dobou 

komunikaci mezi dvěma uživateli. Je tedy možné říci, že po komunikační 

stránce uspokojí tento LMS potřeby uživatelů ve všech současně užívaných 

komunikačních nástrojích. V některých aktivitách (diskusní fórum, slovník, 

aj.) může učitel nastavit aktivity tak, aby studenti hodnotili příspěvky jiných 

studentů. Taková hodnocení mohou prozradit, do jaké míry hodnotitel 

rozumí problematice a umí odhalit problémy či chyby. 

ŽPŮsob ověřování znalostí 

LMS Moodle nabízí dvě základní varianty testování studentů. První 

variantou je „Úkol", který představuje jednoduchou možnost zadání 

různých úloh studentům kurzu, kteří pak vypracování odevzdávají skrze 

interaktivní formulář jako například textový soubor, obrázek, či jiný druh 

elektronického souboru. Učitel pak má možnost vypracování okomentovat a 

přiřadit za něj určitý počet bodů. Druhou variantou je velmi důkladně 

propracovaný nástroj testování, který nabízí množství druhů testových 

otázek (úloha s výběrem odpovědí, pravda/nepravda, náhodně vybraná 

úloha, přiřazování, aj.). V nastavení testu pak učitel volí z různých nabídek 

nastavení testu, jakými jsou například: 

• od kdy do kdy bude test aktivní 

• časový limit testu 

• způsob míchání otázek i testů 

• počet povolených pokusů 

• způsob zobrazení správných odpovědí 

Administrace systému 

Uživatelé jsou v tomto LMS děleni do několika základních skupin, ze 

kterých vyplývají i jejich práva. 
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• Hlavní administrátor - správce celého CMS Moodle může v podstatě 

cokoliv a jeho účet je v systému vždy zřízen jako první ještě během 

instalace. 

• Správci systému, další administrátoři - osoby, jimž hlavní administrátor 

přidělí tento statut. Jejich oprávnění jsou prakticky shodná 

s oprávněními administrátora s tím rozdílem, že např. nemohou 

jmenovat další správce. 

• Tvůrci kurzů - uživatelé, kteří mají právo kurzy vytvářet, editovat je, 

spravovat. 

• Studenti - studenti mohou vstupovat pouze do kurzů, do kterých jsou 

přihlášeni a vykonávat jen ty činnosti, které jsou jim tvůrcem kurzu 

povoleny. 

• Hosté - mohou být obecně libovolní návštěvníci Moodle. Jejich práva 

jsou velice omezená. 

2.3.4.4. Zdroje výukových objektů pro využití v e-learningu 

Důležitým faktorem objevujícím se v oblasti virtuálních výukových prostředí a LMS 

je standardizace výukového obsahu a komunikace se systémem řízení dat, která 

Zajišťuje znovupoužití už jednou vytvořeného výukového objektu. Aby bylo možné 

°bohacovat e-learningové kurzy o tak velmi propagovaný multimediální obsah, je 
nezbytná jistá spolupráce mezi tvůrci takovýchto kurzů. Na základě této 

spolupráce začala v celosvětovém měřítku vznikat úložiště výukových objektů 

Oearning objects), která nabízejí různé výukové objekty (applety, obrázky, audio a 

video záznamy, různá cvičení, atd.) volně či za poplatek ke stažení a použití v e-

kurzech. Výukové objekty jsou v úložištích tříděny většinou podle oborů, klíčových 
s|ov, věku žáků, pro které jsou určeny, druhu výukového objektu a dalších 
sPecifikací. Ve způsobech vyhledávání se některá úložiště liší a mohou tak 

Poskytovat větší komfort než úložiště jiná. Z důvodu identifikace a zařazování 

Výukových objektů do různých kategorií bylo nutné zavést určité standardy, 
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umožňující provozovat výukový obsah vytvořený v souladu s určitým standardem 

v libovolném LMS, který tentýž standard podporuje. 

V této chvíli je nezbytné přiblížit pojem metadat. Metadata jsou jakýmisi daty o 

datech. Nejlepší připodobnění můžeme vidět v katalogovém lístku knihovny, na 

kterém jsou informace o archivované knize. V tomto duchu jsou vytvářeny i 

výukové objekty, které vždy obsahují nějaká popisná data (metadata), podle 

kterých je možno je vyhledat a zařadit. Jak je uvedeno i v technické zprávě 

CESNETu (10), nejvýraznější aktivitou je v tomto směru iniciativa „Dublin Core" 

(DC), která stanovila základní metadatové prvky, společné pro popis jakéhokoliv 

zdroje. Těchto prvků bylo zavedeno celkem 15 a jejich specifikace se stala de-

facto standardem. DC je příklad velmi flexibilní specifikace, protože žádný z oněch 

15 prvků není povinný,' ale na druhou stranu je možné podle potřeby přidávat 

vlastní prvky nebo význam každého základního prvku dále zpřesňovat. 

Specifikace DC sama o sobě není příliš vhodná pro popis výukových objektů pro 

svoji přílišnou obecnost. Je ale jedním z pilířů, na kterých jsou postaveny další 

standardy v oblasti e-learningu. Jedním z nich je standard známý pod zkratkou 

LOM (IEEE Standard for Learning Object Metadata). 

Standard vyvinutý přímo pro sdílení výukových objektů se nazývá SCORM 

(Sharable Content Object Reference Model). Tento standard je zaměřen na 

rychlejší tvorbu výukových materiálů, které bude možné znovu použít i na jiných 

systémech. V současné době je nejpoužívanější verzí SCORM 2004. V této verzi 
2 dřívějších dvou částí definujících obsah objektu a podmínky pro spuštění objektu 

byl standard rozšířen o další část popisující řazení a navigaci. Téměř všechny 
sPecifikace jsou převzaty a standardizovány z jiných organizací, proto SCORM 

kude i nadále vyvíjen podle požadavků a potřeb na elektronickou podporu výuky. 
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Přehled základních nejpoužívanějších standardů pro výukové objekty e-leamingu 

uvádím v následující tabulce: 

DC 

Dublin Core - jeden z prvních zavedených obecných standardů popisující 
různé zdroje. Pro každý objekt je implicitně stanoveno 15 základních popisných 
atributů z nichž žádný není povinný: 

• Název 
• Tvůrce 
• Předmět 
• Popis 
• Vydavatel 
• Přispěvatel 
• Datum 
• Typ 
• Formát 
• Identifikátor 
• Zdroj 
• Jazyk 
• Vztah 
• Pokrytí 
• Práva 
• Publikum 

LOM 

Novější standard, vycházející ze standardu DC, který celkem 58 metadatových 
elementů rozdělených do devíti kategorií: 

• Obecné údaje 
• Životní cyklus 
• Meta-metadata 
• Technické informace 
• Edukativní informace 
• Licenční podmínky 

AICC 

Standard, který má vznik v leteckém průmyslu, dnes patří k velmi rozšířeným, 
ale poněkud zastaralým standardům. Pň volbě LMS je však vhodné, aby i tento 
standard podporoval. Objekt AICC je definován více soubory s určenými 
příponami. Význam jednotlivých přípon: 

• CRS - Course Description file (Soubor popisu kurzu - povinný) 
• AU - Assignable Unit file (Soubor s popisem jednotek kurzu - povinný) 
• DES - Descriptor file (Soubor s popisem bloků kurzu - povinný) 
• CST - Course Structure file (Soubor se strukturovanými daty kurzu -

povinný) 
- ORE - Objective Relationship file (Soubor s popisem cílů jednotek a 

bloků - volitelný) 
• PRE - Prerequisites file (Soubor s popisem předpokladů - volitelný) 
• CMP - Completition Requirements file (Soubor podmínek ukončení 

kurzu - volitelný) 

SCORM 

Dnes nejrozšířenější standard, konkrétně vyvinutý pro definici výukových 
objektů. Skládá se ze tří základních popisných skupin: 

• "Content Aggregation Model" (CAM) - určuje obsah 
• "Run-time Environment" (RTE) - určuje prostředí 
• "Sequencing and Navigation" (SN) - určuje řazení a navigaci 

Tabulka 6.2: Přehled metadatových standardů pro popis výukových objektů 
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Jako většina standardů jsou i tyto spíše doporučením, jak své výukové objekty 

vytvářet a popisovat. Ve světě existuje velké množství edukačních portálů, které 

nabízejí možnost výměny či obchodu s výukovými objekty. Objekty je možno 

vyhledávat podle různých kritérií, jakými jsou např. obor, předmět, typ, aj. Způsob 

vyhledávání a řazení výukových materiálů je znázorněn na dalším obrázku, který 

pochází ze serveru http://www.veskole.cz 

Strana 1 

g] Výpočetní technika Lána Martin - 31, 12. 2006 00:26 

Sada obrázků na téma výpočetní technika pro 
I.stupeň ZŠ. (Projekt SIPVZ 1677P2006) 2 5 x 

"(Hodnocení: 1 2 3 4 5 1 2.50~) Slďhnaiil 

O Dům a nábytek 

Uprav i l Smny d I 

Lána Martin - 30, 12. 2006 00:53 

Sada obrázků na téma dům a nábytek pro I.stupeň 
ZŠ. (Projekt SIPVZ 1677P2006) 4 2 x 

"{jHodnocení: 1 2 3 4 5 | 2.9D | Stihnou* | Opravil } -j Smazal ] 

O Výpočetní technika Lána Martin - 30. 12. 2006 00:13 

Sada fotografií na téma výpočetní technika pro Sada fotografii na terna výpočetní temim* 
^ I.stupeň ZS. (Projekt SIPVZ 1677P2006) 

I j jodnocenl: 1 2 3 4 5 | 3.1D Stáhnout 

2 7 x 

Uprav i t Sma/a l 

O Dopravní prostředky Lána Martin - 30. 12. 2006 00:40 

Sada obrázků na téma dopravní prostředky pro 
I.stupeň ZŠ. (Projekt SIPVZ 1677P2006) 1 7 x 

Biologie 
Chemie 
Dějepis 
Člověk a jeho svět 
Fyzika 
I ludební výchova 
I. stupeň 
Jazyk a jazyková komunikace 
Matematika 
Technologie 
Tělesná výchova 
Výtvarná výchova 
Základy společenských věd 
Zeměpis 

Obecné odkazy 
• AV MEDIA 
• E-gram 
• EDCompass 
• ČT - Popularls 
• ETWDMNING - Socrates 
• Genetika, biologie 
• Interaktivní tabule 
• MS ClassServer 
• MŠMT 
• Portál pro školy ASP Unesco 
• PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY 
• SMART TECHNOLOGIES 

°brázek č.4: nabídka výukových objektů na serveru http://www.veskole.cz 
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V následující tabulce uvádím výčet a krátkou specifikaci vybraných úložišť 

českých a zahraničních. 

Vzdělávací portál TELMAE 
http://telmae.eu 

Online kurzy vytvořené laboratoří distančního 
vzdělávání MFF UK. Podpůrné prostředí pro výuku 
zejména přírodních věd, obsahující sbírky 
experimentů a příkladů pro předměty fyzika, 
chemie, biologie a ochrana životního prostředí. 
V současnosti připbývají objekty i pro výuku 
humanitních předmětů. Portál TELMAE nabízí přes 
1500 recenzovaných výukových objektů 
odpovídajících standartu SCORM. 

Č
es

ká
 r

ep
ub

lik
a 

DILLEO 2 

http://dilleo.uhk.cz/dilleo/ 

Tuto knihovnu digitálních vzdělávacích objektů, 
zaměřených na elektronické vzdělávání, vyvinula ve 
verzi DILLEO 1 Univerzita Hradec Králové, Fakulta 
informatiky a managementu v letech 2002/2003. Od 
roku 2004 pokračuje vývoj ve spolupráci s 
Ostravskou univerzitou. Objekty také odpovídají 
standartu SCORM. 

Č
es

ká
 r

ep
ub

lik
a 

ZKOLA 
http://www.zkola.cz/zked u/ 

Informační a vzdělávací portál zlínského kraje, který 
nově obsahuje i databázi výukových objektů, které 
jsou roztříděny podle vzdělávacích oblastí, oborů a 
témat. Právo přidat nový výukový materiál má každý 
registrovaný uživatel portálu. 

Case Med 
http://casemed.curii.cz/index.php 

Systém Casemed byl vytvořen za účelem 
shromažďování a zpřístupňování obrazových 
informací z jednotlivých oborů medicíny. Zároveň 
může být k dané obrazové informaci přiřazena 
originální kasuistika a další informační zdroje. 
Součástíje samozřejmě i vyhledávací rozhraní. 

www.veskole.cz 

http://www.veskole.cz 

Webový portál na podporu výuky s interaktivními 
tabulemi nabízí širokou škálu výukových objektů a 
další informace o oblasti e-leamingu. 

Merlot 

http://www.merlot.org/ 

MERLOT je volně přístupný open source portálový 
systém, vyvinutý univerzitami a průmyslem v 
Kalifornii, určený především pracovníkům a 
studentům středních a vysokých škol. Jsou zde 
shromážděny odkazy na materiály o online 
vzdělávání. 

c 
5 IntraLibrary 

Zahraniční web sloužící umožňující vytváření, 
vkládání a sdílení výukových materiálů a objektů. 

http://www.intrallect.com 

iLumina Digital Library 
http://www.ilumina-dlib.org/ 

iLumina je digitální knihovna, obsahující vzdělávací 
objekty z oborů chemistry, biology, physics, 
mathematics a computer science. Velmi užitečné 
jsou i Technical Documents for iLumina, kde 
najdeme např. i taxonomii výše vyjmenovaných 
oborů. 

Tabulka 6.4: Přehled úložišť výukových objektů 
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Do budoucna bude důležitou podporou v zavádění a praktikování e-learningových 

forem výuky také portál www.edu.cz, který vzniká z pověření MŠMT od roku 2003. 

Koncepce tohoto portálu zahrnuje tři roviny - informační, vzdělávací a 

komunikační. V rovině informační za úkol vytvořit jednotný a komplexní informační 

systém dat o školství, výchově a vzdělávání. Dále v rovině vzdělávací je 

v koncepci zahrnuta především podpora pedagogických pracovníků při výběru 

vhodných pedagogických metod a pomůcek a rovině komunikační je vytyčeno 

zejména informovat širokou občanskou veřejnost o stavu a výsledcích výchovy a 

vzdělávání ve společnosti. 

Se správou, vyhledáváním a používáním výukových obsahů a objektů souvisí také 

evropský projekt CALIBRATE ("kalibrace" eLearningu ve školách), který se řeší v 

období od října 2005' do března 2008. V rámci tohoto projektu, se spojila 

ministerstva školství z osmi různých států, aby uskutečnila rozsáhlý projekt 

zajišťující podporu spolupráce a výměny výukových obsahů a objektů ve školách. 

Náplň projektu navazuje na tři úspěšné evropské projekty (CELEBRATE, ITCOLE 

a VALNET) a je koncipována tak, aby byla posílena integrace výzkumu v oblasti 

'CT v „rozšířené Evropě". Cílem projektu je: 

• vyvíjet a zajišťovat přejímání technické struktury na bázi "open source" a 

podporovat tak obsahovou spolupráci mezi ministerstvy i ostatními zdroji 

vzdělávacích informací 

• vyvíjet a zajišťovat přejímání výukových nástrojů a nástrojů zajišťujících 

sdílení vzdělávacích zdrojů poskytováním podmínek pro skupinově 

centralizovanou práci a aktivity podporující zlepšování vědomostí, ale které 

také poskytují jakési nástroje pro vytváření kurzů. 

• zkoumat a testovat nové přístupy, jež mohou zlepšit interoperabilitu ve 

vztahu k objevování a vyhodnocování učebních zdrojů 

• ověřovat výsledky projektu ve více než stovce škol na základě pokročilé 

metodologie. (50) 

• Le Mill je v rámci projektu nově vznikajícím pracovním prostředím, v němž 

učitelé a studenti mohou tvořit a sdílet nové výukové objekty. 
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2.4. Shrnutí jako východisko pro dotazníkové šetření 

Úkolem teoretické části bylo zmapování současné situace na poli průniku 

informačních a telekomunikačních prostředků do českého školství a jejich 

využívání v nových vzdělávacích metodách zvaných e-learning. 

Od historických počátků, kdy podle metod B. F. Skinnera začaly vznikat první 

vyučovací automaty, podnikl vývoj dlouhou cestu. V současnosti se lidstvo 

nachází v období informační společnosti a zařazování ICT do výuky nejen na 

základních, středních i vysokých školách podporováno různými vládními 

institucemi, ale i institucemi Evropské unie. Rámcové vzdělávací programy pro 

vzdělávání na školách v ČR jasně definují tzv. klíčové kompetence, v jejichž 

rozvíjení u žáků a studentů sehrává e-learning jednu z klíčových rolí. 

Jednou z významných a základních podmínek pro zavedení e-learningu do školní 

Praxe bývají nejčastěji označovány HW vybavení škol a proškolenost 

Pedagogických pracovníků. Obě tyto překážky jsou spolu s postupy, jak je odstranit, 

definovány ve Státní informační politice ve vzdělávání a z mnoha průzkumů je 

zřejmé, že situace dozrává určitého pokroku, i když tempo, jakým jsou tyto změny 

Prováděny, je místy vystavováno kritice. 

^ praktické části této práce, bych se rád zaměřil na průzkum podmínek na 

školách, kde ve většině případů působí proškolení pedagogičtí pracovníci. 

Předmětem zájmu budou metody, které při své e-výuce používají, prostředky, 

které používají a podmínky, za jakých svou průkopnickou práci odvádějí. 
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3. PRAKTICKÁ ČÁST 

3.1. Cíl praktické části 

Cílem praktické části této diplomové práce je zmapovat využívání různých 

prostředků e-learningu na vybraných školách v České Republice. Dotazníkovým 

šetřením se pokusím zjistit stávající situaci především na středních školách a 

konfrontovat ji s vizemi uváděnými v odborné literatuře, vzdělávacích programech 

a dalších pedagogických publikacích. Otázky jsou směřovány na oblasti, ve 

kterých respondenti využívají prostředky elektronického vzdělávání, na konkrétní 

Prostředky, které využívají, a na zdroje, ze kterých čerpají při tvorbě a přípravě 

online podpory jejich výuky. V závěru dotazníkového šetření jsou otázky 

směřovány na názory oslovených učitelů, v čem spatřují největší překážky 

v zavádění trendu online podpory výuky a jak zvýšit efektivitu využívání e-

•earningu v české školní praxi. 

3.2. Metoda výzkumu 

K ověření výše uvedených hypotéz jsem zvolil metodu dotazníkového šetření. 

Vzhledem ke značnému počtu respondentů a různým lokalitám jejich působení, 

které jsem do svého dotazníkového šetření zapojil, se tato metoda prokázala jako 
nejpřijatelnější. 
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3.3. Dotazníkové šetření 

3.3.1. Hypotézy 

V návaznosti na jmenované cíle jsem vytvořil několik základních očekávání, které 

vzejdou z výsledků dotazníkového šetření. Tato očekávání jsem označil jako 

hypotézy. 

H1 - Mezi respondenty, kteří se označují za experty v oblasti využívání 

ICT, budou spíše muži s nižší školní praxí. Tato domněnka vychází 

z obecně zažitého podvědomí o maskulinizaci oblasti ICT a zároveň o 

nižším věku odborníků v této oblasti. 

H2 - Zároveň lze předpokládat, že nejrozšířenějším virtuálním 

vzdělávacím prostředí v českých školách bude Moodle a MS Class Server. 

Moodle díky jeho široké dostupnosti a MS Class Server díky zázemí velké 

společnosti a silné reklamní kampani. 

H3 - Dotazník A, který je určen pro respondenty, jež ve své výuce 

prostředků ICT aktivně využívají, dokáže dle mých předpokladů, že ICT 

bývá nejvíce využíváno přímo ve výuce předmětů jako ICT, práce 

s počítačem, Informatika a následně v přírodovědných předmětech a 

předmětech technicky zaměřených. Zároveň je pak učivo vyučované 

v těchto předmětech studenty lépe osvojováno. V této domněnce vycházím 

z předpokladu, že nové technologie aktivizují studenty, což bude i jedním 

z hlavních pozitiv uváděných v závěru dotazníku A, a výuka je tak lépe 

absorbována. 

H4 - Prostředky ICT jako interaktivní tabule či různá projekční zařízení 

budou nejčastěji využívány pro předávání informací žákům. To je možno 

chápat jako zpřístupňování výukových materiálů, odkazování na další 

zdroje atd. 
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H5 - Nejrozšířenějším výukovým prostředím bude Moodle a MS Class 

Server. Při přípravě výukových materiálů budou respondenti nejvíce čerpat 

z vlastní inspirace a ve spolupráci s vzdělávacími servery a portály. Jako 

softwarové nástroje používané při přípravě těchto kurzů předpokládám 

běžné nástroje na práci s textem, tabulkami a prezentační programy. 

Zároveň se lze domnívat, že respondenti využívající MS Class Server, 

nebudou ve svých e-kurzech využívat možností komunikace (fóra, diskuse, 

chat, ankety, atd.) neboť toto prostředí tyto možnosti neskýtá. 

H6 - Učitelé, kteří ve své výuce využívají systémů LMS, prošli i školením 

SIPVZ „Využití počítačových sítí ve výuce" nebo získali zkušenosti s LMS 

Moodle a Learňing Space v rámci P modulů školení SIPVZ. Ostatní 

respondenti, kteří se zároveň zúčastnili školení, volili zřejmě školení 

související s jejich aprobací. 

H7- Největší bariérou pro aplikování e-leamingu bude čas a jeho 

nedostatek na přípravu e-kurzů, spojené často s nedostatečnými 

zkušenostmi učitelů na tomto poli. Stejně častou odpovědí bude zřejmě i 

nedostatek času na práci se studenty v online prostředí. Tuto odpověď 

předpokládám stejně u respondentů, kteří ICT ve své výuce využívají i 

nevyužívají. 

H8- Jako hlavní přínos e-learningových forem výuky spatřují učitelé 

vaktivizaci žáků, praktické využitelnosti v životě a možnosti učit se i 

z domova. 

H9 - Ve volné otázce, týkající se podmínek za jejichž splnění by učitelé 

mohli lépe a efektivněji zavádět e-learning do své výuky, bude nejčastěji 

uváděna motivace (finance, prestiž) a podpora ze strany zkušených 

uživatelů. 
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3.3.2. Tvorba dotazníku, typy položek 

Dotazníky použité během výzkumného šetření jsou koncipovány jako 

soubor dotazníků s celkem 27 otázkami. Vedle otázek zjišťující faktické informace 

o respondentovi, kde je většinou možný výběr pouze jedné z nabízených 

odpovědí, je zde drtivá většina otázek s možností výběru více odpovědí, které tak 

zvyšují potenciál otázky lépe popsat a zmapovat dílčí cílovou oblast. Na závěr 

jsou pak uváděny otázky svolnou odpovědí, které tak dávají možnost 

respondentů obšírněji se vyjádřit k dané problematice. 

Soubor dotazníků, který jsem v rámci dotazníkového průzkumu zadával vybraným 

respondentům, je rozdělen na 3 základní části - Úvodní dotazník, Dotazník A a 

Dotazník B. K rozdělení souboru dotazníků jsem přistoupil z důvodu zlepšení 

orientace respondentů. První dotazník, nazvaný Úvodní, obsahuje devět otázek, 

kde se vedle základních údajů týkajících se informací o škole, ve které 

respondent působí, o délce jeho učitelské praxe a pohlaví, uvádí několik 

základních kritérií, které respondenta odkáží na dotazník A nebo B. Těchto 

několik základních kritérií vypovídá o tom, zda respondent ve své výuce používá 

či nepoužívá prostředky ICT. Následně je tedy odkázán na Dotazník A, v případě, 

že tyto prostředky využívá, a Dotazík B, v případě, že tyto prostředky nevyužívá. 

Dotazník A je zaměřen na respondenty, kteří ve své výuce využívají prostředků 

'CT a jedná se tedy již konkrétní cílovou skupinu, na kterou je zaměřena většina 
výše uvedených hypotéz. Ve 14 otázkách je zde zachyceno široké pole možností 
vVužití jak prostředků ICT, tak zejména konkrétních forem e-learningu, jejich 

Prostředků a míry jejich využívání ve výuce různých předmětů závisejících na 

eprobaci dotazovaného respondenta. 

Oproti tomu Dotazník B je zaměřen na skupinu respondentů, kteří žádných 

Prostředků ICT a v důsledku toho ani e-learningu ve výuce svých předmětů 

nevyužívají. Otázky jsou pak zaměřeny zejména na důvody, proč tomu tak je, ať 

jsou tyto důvody spojeny s jejich osobním postojem nebo celkovou politikou školy, 
na níž se respondenti nacházejí a kde provozují svou učitelskou praxi. Nemenší 
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důležitost je pak přikládána podnětům a návrhům, které uvádějí jako předpoklady, 

jež by vedli k tomu, aby e-learningu začali využívat jako plnohodnotného nástroje. 

3.3.3. Výběr respondentů 

Dotazník byl distribuován vybrané skupině respondentů, kteří se již nějakou ze 

svých předchozích aktivit podíleli na vlastním rozvoji v oblasti ICT. Oslovenými 

učiteli byli většinou absolventi zejména modulu SIPVZ „Využití počítačových sítí 

ve výuce (e-learning)" a další učitelé, kteří studují v online kurzech přírodovědné a 

technické obory v rámci projektů ESF. Aby bylo možno dotazovat se na konkrétní 

odborné záležitosti, bylo žádoucí určité vstupní povědomí respondentů o 

problematice e-learningu, díky tomu mohla být také zmapována situace taková, 

jaká skutečně je na těch školách, které se již na dráhu využívání e-learningu a 

ICT pustily. Respondenty byli učitelé bez ohledu na věk, pohlaví či délku učitelské 

praxe. Díky využití služeb jak České pošty, tak emailu, mohla být zajištěna 

celorepubliková distribuce. 

Celkem bylo v období březen - duben 2007 osloveno 68 pedagogických 

Pracovníků, z nichž 26 zaslalo kompletně vyplněné dotazníky nazpět. Dotazníky 

byly zasílány jak elektronicky tak i v tištěné podobě. 
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3.3.4. Výsledky dotazníkového šetření 

V následujícím výčtu otázek je vždy uvedeno znění otázky, odpovědi a počet 

odpovědí. Grafy pak zachycují vyjádření v procentech. 

ÚVODNÍ D O T A Z N Í K - OBECNÉ I N F O R M A C E 

1. Typ školy: 

Gymnázium 
Střední průmyslová škola 
Obchodní akademie 
Střední odborná škola • 
Základní škola 

18 
3 
2 
2 
1 

80% 

70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

69% 

12% 
8% 8% 

~4%~ 

Gymnázium Střední Obchodní Střední Základní škola 
průmyslová akademie odborná škola 

škola 

Graf č. 6: Typ školy 

82 



3. Délka učitelské praxe: 

0-5 let 
5-10 let 
10-15 let 
více 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

50% 

19% 
15% 15% 

« 

více než 15 let 0-5 let 5-10 let 10-15 let 

Graf 6.7: Délka u6itelské praxe respondentů 

4. Pohlaví: 

žena 
muž 

Graf 6.8: Zastoupeni pohlaví respondentů 
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5. Kolik let již pracujete s počítačem? 

0-3 let 
3-6 let 
6-9 let 
10 a více let 

1 
2 

2 
21 

90% 

80% 

70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 
0% 

10 a více let 3-6 let 

81% 

8% 8% 
4% 

, I I 
6-9 let 0-3 let 

Graf č. 9: Znázorňuje období kdy respondenti již pracují s PC 

6. Jak byste sami sebe hodnotili ve využívání informačních a komunikačních 
technologií (dále jen ICT)? 

začátečník 
zkušený uživatel 
expert 

6 

14 
6 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

54% 

23% 23% 

I 
zkušený uživatel začátečná expert 

Grafč. 10: Sebehodnocení respondentů v oblasti ICT 
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7. Orientujete se v termínech jako virtuální vzdělávací prostředí (VLE), systémy 
řízení výuky (LMS), online podpora výuky apod.? 

ano a všechny tyto prostředky používám 
ano, ale tyto prostředky nevyužívám 
ne, ale rád/a bych je začal/a používat 
ne, v brzké době nehodlám vyzkoušet 

40% 

35% 

30% 

40% 

35% 

30% 

35% 
40% 

35% 

30% 

31% 

25% -j 

~£r7tr 

20% -

~£r7tr 

15% 

10% -

~£r7tr 

15% 

10% -

~£r7tr 

00/ 

5% -

0% 

~£r7tr 

5% -

0% 

~£r7tr 

ano a všechny ano, ale tyto ne, ale rád/a bych ne, v brzké době 
tyto prostředky prostředky je začal/a používat nehodlám 

používám nevyužívám vyzkoušet 

Graf 6.11: Orientace v termínech VLE, LMS, apod. 
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8. Používá Vaše škola virtuální vzdělávací prostředí, případně jaké? 

Moodle 
žádné 
MS Class Server 
eDoceo 
Uniform 

13 
10 

3 
o 
o 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 
Moodle žádné MS Class 

Server 
eDoceo 

50% 

38% 

-

12% 

~1 
0% 0% 

—— , 
Uniform 

Graf č. 12: Využití LMS a VLE ve škole respondenta 

Využíváte ve své výuce pravidelně prostředků ICT? 
ano, v tomto případě pokračujte prosím dotazníkem A 
ne, v tomto případě pokračujte prosím dotazníkem B 

17 
9 
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DOTAZNÍK A - ICT VYUŽÍVÁM 

Na dotazník A odpovědělo 65% respondentů. 

1. V jakých vyučovacích předmětech ICT využíváte? 

IVT 
matematika 
fýzika 
biologie 
zeměpis 
občanská výchova 
jiné 
český jazyk 
chemie 
cizí jazyk 
dějepis 
hudební výchova 
výtvarná výchova 

13 
5 
4 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
0 
0 
0 
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Graf č. 13: Využití ICT v předmětech 
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2. Jak si studenti podle Vašeho názoru osvojují učivo vyučované s využitím ICT? 

lépe než bez využití ICT 1 
stejné jako bez využití ICT 
hůře než bez využití ICT 
neumím posoudit 

80% 

70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

72% 

17% 
11% 

0% 

lépe než bez využití neumím posoudit stejně jako bez 
ICT využití ICT 

hůře než bez využití 
ICT 

Grafč. 13: Vliv využití ICT na osvojení si látky studentem 
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3. K čemu využíváte ve své výuce ICT? 

ke zpřístupnění výukových materiálů studentům 18 
ke zpřístupnění úloh, testů, cvičení, atd. 17 
k odkazování na další výukové zdroje 16 
k testování studentů ve výuce 14 
k zadávání úloh a jejich vyhodnocení 12 
ke zpětné vazbě pro studenty 7 
k organizaci práce studentů pň řešení výukových projektů 7 
pro spolupráci studentů při řešení kolaborativních úloh 6 
pro práci se studenty, kteří potřebují individuální přístup k učení 6 
k diskuzím se studenty 5 
pro práci s nadanými studenty 4 
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Graf č. 14: Důvody využívání ICT ve výuce 
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4. Využíváte některé virtuálních vzdělávacích prostředí. Pokud ano, s jakým 
virtuálním vzdělávacím prostředím máte zkušenosti? 

Moodle 10 
MS ClassServer 4 
s žádným 3 
LeamingSpace 3 
eDoceo 1 
Uniform 1 
jiné 1 

Graf č. 15: Zkušenost respondentů s konkrétním VLE 
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5. Odkud čerpáte inspiraci při tvorbě svých elektronických kurzů či online podporv 
výuky? 

vlastní inspirace 
vzdělávací servery, portály 
práce kolegů ve škole 
školení SIPVZ 
přehlídka projektů škol v rámci SIPVZ 
webové stránky jiných škol 
školení pro učitele (DVPP,...) 
zkušenosti ze zahraničí 
ESF projekty 
inspirace ve firemních nabídkách kurzů 
koncepce naší školy 
jiné 

17 
13 
10 
9 
9 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
2 

25% 

1 

• vlastní inspirace 

• práce kolegů ve škole 

• přehlídka projektů škol v rámci SIFVZ 

• školení pro učitele (DVPP, ...) 

• ESF projekty 

D koncepce naší školy 

• vzdělávací servery, portály 

• školení SIFVZ 

D w ebové stránky jiných škol 

• zkušenosti ze zahraničí 

• inspirace ve firemních nabídkách kurzu 
• jiné 

Graf č. 16: Zdroje inspirace pro tvorbu e-kurzů 
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6. Jaké SW nástroje používáte při tvorbě svých elektronických kurzů či online 
podpory své výuky? 

textový editor 18 
prezentační programy 16 
tabulkový procesor 13 
SW pro tvorbu WWW stránek 12 
SW pro záznam a zpracování zvuku 9 
SW pro záznam a zpracování videa 9 
SW na tvorbu otázek a testů typu "drill and praktice" 5 
databáze 4 
SW pro tvorbu simulací či zjednodušených modelů 3 
jiné 2 
autorské systémy (authorware,...) 0 

• textový editor 
• prezentační programy 
• tabulkový procesor 
• SW pro tvorbu WWW stránek 
• SW pro záznam a zpracování zvuku 
• SW pro záznam a zpracování videa 
• SW na tvorbu otázek a testů typu "drill and praktice" 
• databáze 
• SW pro tvorbu simulací či zjednodušených modelu 
Bjiné 
• autorské systémy (authorware, ...) 

Graf 6.17: Softwarové nástroje použité při přípravě e-kurzů 
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7. Které z následujících prvků zařazujete do svých elektronických-kurzů, online 
podpory své výuky? 

informační zdroje 16 
úlohy 14 
testy 13 
úkoly na procvičování typu "drill and practice" 5 
diskusní fóra 4 
interaktivní modely (applety) 4 
ankety 4 
jiné 1 

30% 

25% 

20% 

15% 

10% 

5% 

0% 

• informační zdroje o úlohy 

• testy • úkoly na procvičování typu "drill and practice" 

• diskusní fóra • interaktivní modely (applety) 

• ankety Ojiné 

Graf 6.18: Prvky zařazované do e-kurzů 

93 



8. Vyznačte, které výukové objekty v digitálním formátu používáte ve své 
pedagogické práci? 

fotografie, obrázky 16 
video-sekvence 13 
zvuková nahrávka 9 
applety 5 
žádné 3 
jiné 1 

40% 

35% 

30% 

25% 

20% 

15% 

10% 

5% 

0% 

34% 

28%~ 

19% 

11% 

fotografie, video- zvuková applety 
obrázky sekvence nahrávka 

6% 

žádné jine 

Graf 6.19: Výukové objekty použité ve výuce 
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9. Která úložiště výukových objektů používáte ve své pedagogické práci? 

Zkola 
VE ŠKOLE 
TELMAE 
žádné 
jiné 
EDU BRÁNA 
CALIBRATE (Toolbox) 
MERLOT 
DIGITAL BRAINE 

4 
4 
3 
3 
2 
1 
1 
0 
0 

25% 

20% 

15% 

10% 

5% 

0% 

22% 22% 

17% 17% 

11% 
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Graf 6.20: Úložiště používaná k získávání výukových objektů 
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10. Které z následujících volitelných kurzů úrovně P pořádaných v rámci SIPVZ jste 
absolvoval/a? 

ICT ve výuce čj a literatury 2 
ICT ve výuce anglického jazyka 0 
ICT ve výuce německého jazyka 0 
ICT ve výuce matematiky 0 
ICT ve výuce fyziky 2 
ICT ve výuce chemie 0 
ICT ve výuce zeměpisu -j 
ICT ve výuce dějepisu 0 
ICT ve výuce přírodopisu a biologie 0 
ICT ve výuce hudební výchovy 0 
ICT ve výuce výtvarné výchovy -j 
ICT ve výuce na I. stupni ZŠ <\ 
ICT ve výuce ekonomických předmětů -I 
Využití počítačových sítí ve výuce (e-leaming) 1 q 
výuka CAD technologií 2 
počítačová grafika a digitální fotografie 8 

publikování na internetu 5 
tabulkové kalkulátory 4 
databázové systémy 0 
pokročilá práce s textem DTP 0 

1 

• Využití počítačových sítí ve výuce (e-learning) • počítačová grafika a digitální fotografie 

• publikování na internetu • tabulkové kalkulátory. 

• ICT ve výuce čj a literatury • ICT ve výuce fyziky 

• výuka CAD technologií • ICT ve výuce zeměpisu 

• ICT ve výuce výtvarné výchovy • ICT ve výuce na I. stupni ZŠ 

• ICT ve výuce ekonomických předmětů 

Graf č. 21: Kurzy úrovně P (SIPVZ) absolvované respondenty 
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11. Co považujete obecně za největší překážku pro využívání virtuálního vzdělávacího 
prostředí ve výuce na školách? 

časová náročnost pro přípravu elektronických kurzů 16 
nedostatečné ICT zkušenosti učitele 15 
nepřipravenost učitelů navrhovat elektronické kurzy 12 
autorská práva, licenční podmínky 6 
zastaralá výpočetní technika, na níž nelze některé aplikace 
spouštět 5 
nedostatek kvalitních výukových obsahů na internetu 4 
nevyhovující SW vybavení 4 
nedostatek ukázek, volně dostupných výukových aplikací 4 
omezený přístup učitelů k ICT ve škole 3 
omezený přístup studentů k ICT ve škole 3 
obava učitelů, že studenti mají větší zkušenosti na poli ICT než 
učitelé 3 
absence ICT prostředků na straně studentů (domácí PC, přístup 
na internet,...) 2 
nedostatečná podpora ICT aktivit vedením školy 1 
absence serveru ve škole 1 
nedostatečné ICT zkušenosti žáků 0 
nedostatečná rychlost připojení k internetu ve škole 0 

25% 

• časová náročnost pro přípravu elektronických kurzu 
• nedostatečné ICT zkušenosti učitele 
• nepřipravenost učitelů nawhovat elektronické kurzy 
• autorská práva, licenční podmínky 
• zastaralá výpočetní technika, na níž nelze některé aplikace spouštět 
• nedostatek kvalitních výukových obsahů na internetu 
• nevyhovující SW vybavení 
• nedostatek ukázek, volně dostupných výukových aplikací 
• omezený přístup učitelů k ICT ve škole 
D omezený přístup studentu k ICT ve škole 
• obava učitelu, že studenti mají větší zkušenosti na poli ICT než učitelé 
• absence ICT prostředku na straně studentu (domácí PC, přístup na internet, ...) 
• nedostatečná podpora ICT aktivit vedením školy 
• absence serveru ve škole 
• nedostatečné ICT zkušenosti žáku 
• nedostatečná rychlost připojení k internetu ve škole 

Graf č. 22: Překážky e-learningu (obecný pohled) 
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11. Co považujete obecně za největší překážku pro využívání virtuálního vzdělávacího 
prostředí ve výuce na školách? 

nedostatek času na přípravu elektronických kurzů 17 
autorská práva, licenční podmínky 7 
nedostatek času na práci se žáky v online prostředí 5 
malé či žádné osobní zkušenosti s přípravou elektronických 
kurzů 5 
nedostatečné SW či HW vybavení na školních počítačích 4 
nedostatečné zkušenosti v oblasti ICT 2 
nedostatečné SW či HW vybavení na mém domácím počítači 2 
obavy z reakcí studentů na připravené elektronické materiály a 
kurzy 0 
obava, že studenti mají větší zkušenosti na poli ICT než já 0 

• nedostatek času na přípravu elektronických kurzu 

• autorská práva, licenční podmínky 

• nedostatek času na práci se žáky v online prostředí 

• malé či žádné osobní zkušenosti s přípravou elektronických kurzu 
• nedostatečné SWči HW vybaveni na školních počítačích 

• nedostatečné zkušenosti v oblasti ICT 

• nedostatečné SWči HW vybavení na mém domácím počítači 

O obavy z reakci studentu na připravené elektronické materiály a kurzy 

• obava, že studenti maji větší zkušenosti na poli ICT než já 

Graf 6.23: Překážky e-leamingu (osobní pohled) 
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13. V čem vidíte osobně přínos využití virtuálního vzdělávacího prostředí ve výuce? 

praktická využitelnost v životě (celoživotní vzdělávání) 14 
možnost (u studentů) studovat z domova 13 
vytvoření prostoru pro mezipředmětové vztahy 11 
osvojení si práce s technologiemi 11 
aktivizace studentů 10 
zvýšení zájmu studentů o studované téma 10 
naplnění požadavku individuálního přístupu ke studentům 9 
možnost spolupráce mezi studenty 9 
možnost pro učitele pokračovat v práci i mimo školu 8 
archivace výsledků pro hodnocení práce studentů 8 
možnost komunikovat se studenty 6 
archivace výsledků výuky jako východisko pro sebereflexi 
učitele R 

• praktická využitelnost v životě (celoživotní vzděláváno 
• možnost (u studentu) studovat z domova 
• vytvoření prostoru pro mezipředmětové vztahy 
• osvojení si práce s technologiemi 
• aktivizace studentu 
• zvýšení zájmu studentu o studované téma 
• naplnění požadavku individuálního přístupu ke studentum 
• možnost spolupráce mezi studenty 
• možnost pro učitele pokračovat v práci i mimo školu 
• archivace výsledku pro hodnocení práce studentu 
• možnost komunikovat se studenty 
• archivace výsledku výuky jako východisko pro sebereflexi učitele 

Graf č. 24: Přínosy e-leamingu 
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DOTAZNÍK B - ICT NEVYUŽÍVÁM 

1. Co považujete obecně za největší překážku pro využívání virtuálního vzdělávacího 
prostředí ve výuce na školách? 

nedostatečné ICT zkušenosti učitele 
časová náročnost pro přípravu elektronických kurzů 
nepřipravenost učitelů navrhovat elektronické kurzy 
nedostatek ukázek, volně dostupných výukových aplikací 
nedostatek kvalitních výukových obsahů na internetu 
omezený přístup učitelů k ICT ve škole 
omezený přístup studentů k ICT ve škole 
nedostatečné ICT zkušenosti žáků 
zastaralá výpočetní technika, na níž nelze některé aplikace 
spouštět 
nevyhovující SW vybavení 
nedostatečná podpora ICT aktivit vedením školy 
absence ICT prostředků na straně studentů (domácí PC, 
přístup na internet,...) 
autorská práva, licenční podmínky 
nedostatečná rychlost připojení k internetu ve škole 
obava učitelů, že studenti mají větší zkušenosti na poli ICT než 
učitelé 
absence serveru ve škole 

8 

7 
6 
5 
4 
4 
3 
2 

2 
2 

2 

1 
1 
0 

0 
0 

„17% 

nedostatečné ICT zkušenosti učitele 
časová náročnost pro přípravu elektronických kuizů 
nepřipravenost učitelu navrhovat elektronické kuizy 
nedostatek ukázek, volně dostupných výukových aplikací 
nedostatek kvalitních výukových obsahu na internetu 
omezený přistup učitelů k ICT ve škole 
omezený přístup studentu k ICT ve škole 
nedostatečné ICT zkušenosti žáků 
zastaralá výpočetní technika, na níž nelze některé aplikace spouštět 
nevyhovujíc! SW vybaveni 
nedostatečná podpora ICT aktivit vedením školy 
absence ICT prostředku na straně studentu (domácí PC, přístup na internet, ...) 
autorská práva, licenční podmínky 

Graf č. 25: Překážky e-leamingu (obecný pohled) 
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11. Co považujete obecně za největší překážku pro využívání virtuálního vzdělávacího 
prostředí ve výuce na školách? 

nedostatek času na přípravu elektronických kurzů 7 
nedostatek času na práci se žáky v online prostředí 7 
malé či žádné osobní zkušenosti s přípravou elektronických 
kurzů 7 
nedostatečné zkušenosti v oblasti ICT 6 
nedostatečné SW či HW vybavení na školních počítačích 4 
nedostatečné SW či HW vybavení na mém domácím počítači 3 
autorská práva, licenční podmínky 1 
obavy z reakcí studentů na připravené elektronické materiály a 
kurzy 0 
obava, že studenti mají větší zkušenosti na poli ICT než já 0 

25% 

• nedostatek času na přípravu elektronických kurzu 
• nedostatek času na práci se žáky v online prostředí 
• malé či žádné osobní zkušenosti s přípravou elektronických kurzu 
• nedostatečné zkušenosti v oblasti ICT 
• nedostatečné SW či HW vybavení na školních počítačích 
• nedostatečné SW či HW vybavení na mém domácím počítači 
• autorská práva, licenční podmínky 
• obavy z reakcí studentu na připravené elektronické materiály a kurzy 
• obava, že studenti mají větší zkušenosti na poli ICT než já 

Graf č. 26: Překážky e-learningu (obecný pohled) 
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3. V čem vidíte osobně přínos využití virtuálního vzdělávacího prostředí ve výuce? 

praktická využitelnost v životě (celoživotní vzdělávání) 8 
možnost (u studentů) studovat z domova 8 
osvojení si práce s technologiemi 7 
zvýšení zájmu studentů o studované téma 6 
vytvoření prostoru pro mezipředmětové vztahy 4 
aktivizace studentů 3 
archivace výsledků výuky jako východisko pro sebereflexi 
učitele 3 
archivace výsledků pro hodnocení práce studentů 3 
naplnění požadavku individuálního přístupu ke studentům 2 
možnost komunikovat se studenty 2 
možnost spolupráce mezi studenty 1 
možnost pro učitele pokračovat v práci i mimo školu 1 

18% 

16% 

14% 
12% 

10% 

8% 

6% 

4% 
2% 

0% 

• praktická využitelnost v životě (celoživotní vzděláváni) 
• možnost (u studentů) studovat z domova 
• osvojení si práce s technologiemi 
• zvýšení zájmu studentu o studované téma 
• vytwření prostoru pro mezipředmětové vztahy 
• aktivizace studentu 
• archivace výsledku výuky jako východisko pro sebereflexi učitele 
• archivace výsledku pro hodnocení práce studentu 
• naplnění požadavku individuálního přístupu ke studentum 
• možnost komunikovat se studenty 
• možnost spolupráce mezi studenty 
• možnost pro učitele pokračovat v práci i mimo školu 

Graf č. 27: Přínosy e-learningu 
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3.3.5. Vyhodnocení hypotéz 

H1 - První očekávání bylo potvrzeno v části, která se týkala předpokladu 

větších zkušeností v sebehodnocení mužů. Součástí hypotézy bylo však 

tvrzení, že vyšší zkušenosti na poli ICT budou mít v sebereflexi učitelé 

s nižší školní praxí, avšak 55% dotázaných pedagogů, kteří se označili za 

experty či zkušené uživatele mělo délku učitelské praxe 10 a více let. 

H2 - Bylo potvrzen odhad zastoupení LMS na českých školách, neboť 

LMS Moodle využívají školy třinácti respondentů a MS Class Server pak 3 

školy respondentů. Na druhou stranu bylo mezi dotazovanými také 10 

respondentů (38%), jejichž školy zatím žádný LMS nevyužívají. 

H3 - V tomto očekávání bylo vzneseno několik domněnek a tvrzení, jež 

byla prakticky ve všech případech potvrzena. Část dotazníku, která byla 

zaměřena na pedagogy využívající ve své výuce prostředky ICT, 

prokázala, že předmětem, ve kterém jsou prostředky ICT nejvíce 

využívány je výuka informační techniky (41%), matematiky (16%) a fyziky 

(13%). Lze usuzovat, že pedagogové zaměřeni na oblast přírodních věd 

jsou využívání těchto prostředků více nakloněni, než jejich kolegové 

z humanitních oblastí. Potvrzena byla i domněnka o úspěšnosti osvojování 

si látky studenty, kde toto tvrzení podpořilo 72% dotázaných. Tento fakt byl 

potvrzen i v otázce zabývající se hlavními přínosy e-learningu, kde byla 

aktivizace studentů jednou z nejčastějších odpovědí (9%). 

H4 - Třetí očekávání se týkalo využití prostředků ICT a online podpory 

výuky ve vlastní výuce dotazovaných pedagogů. Zde bylo příjemným 

zjištěním, že pedagogové více než k pouhému předávání informací a 

různých zadání, používají těchto moderních prostředků i k vlastnímu 

testování (13%) či diskuzím o probíraných tématech (4%). Dohromady 9% 

respondentů využívá těchto technologií také k práci s nadanými studenty 

nebo se studenty, kteří vyžadují individuální přístup. 
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H5 - Moodle a MS Class Server jsou nejvyužívanějšími prostředími na 

školách respondentů. Vedle toho, že se potvrdila domněnka o využívání 

vlastní inspirace (20%) a vzdělávacích portálů (15%) při přípravě e-kurzů, 

z odpovědí dotázaných vyplynulo, že velkým pramenem inspirace je práce 

na již publikovaných projektech, či práce ostatních kolegů ve škole (11%). 

Pro tvorbu svých e-kurzů využívají respondenti nejčastěji nástrojů v tomto 

pořadí: textové editory (20%), prezentační programy (18%), tabulkové 

editory (14%). Předpoklad byl tedy správný. Zároveň respondenti 

používající prostředí MS Class Server neoznačili ani v jednom případě 

využívání komunikačních nástrojů během své výuky. 

H6- Z 16 respondentů na jejich škole je využíván některý LMS, jich 8 

(50%) skutečně prošlo i školením SIPVZ o využití PC sítí ve výuce (e-

learning). Školeními, které se týkají konkrétních předmětů a jejich výuky 

s využitím ICT, skutečně ve 100% prošli učitelé, kteří tak studovali využití 

v předmětu, který sami přednášejí. Po e-learningu byl však 

nejnavštěvovanější kurz o využití počítačové grafiky a digitální fotografie 

(22%), který byl navštěvován napříč respondenty. 

H7 - Očekávání, jež postihuje oblast překážek v prosazování a zavádění 

e-learningu do výuky, byla potvrzena, neboť skutečně u 88% všech 

respondentů byl nedostatek času na přípravu e-kurzů označen. U skupiny 

respondentů, která ICT již využívá byla tato možnost označena dokonce ve 

100%. Nedostatek času na práci v online prostředí se studenty označilo 

pouze 5% respondentů využívajících ICT a 20% u kantorů nevyužívajících 

ICT. Zde můžeme pozorovat rozdíl mezi respondenty, kteří zkušenost 

s tímto způsobem výuky mají oproti těm, jež soudili pouze teoreticky. 

Jednou z nejčastějších překážek byla však, oproti předpokladům hypotézy, 

nezkušenost učitelů v oblasti ICT (88% všech respondentů) a jejich 

nepřipravenost e-kurzy navrhovat (69% všech respondentů). 
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H8 - V přínosech e-learningu byla pak potvrzena domněnka, že největší 

pozitiva jsou spatřována v praktické využitelnosti v životě, možnost 

studentů studovat i z domova a aktivizace studentů. 

H9 - Volná otázka týkající se podmínek pro snazší a efektivnější 

zavádění e-learningu do školní praxe potvrdila očekávání, neboť 92% 

z celkového počtu respondentů uvedlo jako hlavní problém nedostatek 

času na přípravu elektronických kurzů a na práci s žáky v online prostředí. 

Mezi dalšími podmínkami byla např. motivace (finanční), lepší propagace 

virtuálních vzdělávacích prostředí a možnost konzultace s profesionály, 

kteří systémy již používají. 

3.3.6. Shrnutí dotazníkového šetření 

V této kapitole bych rád shrnul výsledky dotazníkového šetření. Jak je již uvedeno 

v předchozí kapitole, z oslovených respondentů odpovědělo 38%, což však i tak 

stačilo na relevantní zmapování situace v oblasti elektronického vzdělávání, což 

byl účel samotného dotazníkového šetření. 

Z úvodního dotazníku, který poskytuje informace o základních údajích týkajících 

se respondentů, vyplynulo, že průměrným respondentem byl muž (65%) vyučující 

na gymnáziu (69%), s praxí více než 15 let (50%) a pracující s počítači déle než 

10 let (81%). 

Důležitou informací bylo také to, že více než polovina respondentů (62%) již 

používá nebo chce používat virtuální vzdělávací prostředí či systémy pro řízení 

výuky. Ve většině škol (62%) pak již takovéto systémy fungují. 

Respondenti využívající prostředky ICT ve své výuce (65%), pak tyto prostředky 

využívají nejvíce v přírodních předmětech (70%). Na prvním místě je pak 

Pochopitelně výuka informačních technologií (41%), matematika (16%) a fyzika 
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(13%). Tuto vyučovanou látku si pak žáci v 72% případů osvojují lépe než bez 

pomoci prostředků ICT. 

Z této skupiny respondentů pak drtivá většina (87%) ve své výuce i využívá 

některého ze systémů VLE, z nichž na prvním místě v četnosti použití se umístil 

LMS systém Moodle (43%). Při tvorbě e-kurzů využívají, dle výsledků 

dotazníkového šetření především vlastní inspiraci (20%) a vzdělávací servery a 

portály (15%), vedle těchto dvou zdrojů pak značná část respondentů využívá 

práci ostatních kolegů ve škole (11%) či školení SIPVZ a projektů v rámci tohoto 

školení připravených. 

Výukovými objekty využívanými v e-kurzech jsou pak nejčastěji grafické objekty -

obrázky a fotografie (34%). Dalšími objekty jsou video-sekvence (28%), zvukové 

nahrávky (19%) a applety (11%), které jsou nejvíce využívány při výuce fyziky. 

K přípravě tohoto výčtu výukových objektů jsou nejčastěji využívány textové 

editory (20%) a prezentační programy (18%). Pokud respondenti (83%) využívají 

úložišť výukových objektů, pak jsou to nejčastěji úložiště Veskole (22%), Edu 

Brána (22%) a Telmae (17%). Ve svých e-kurzech respondenti využívají prvky 

odkazující na další informační zdroje (26%), zpřístupňují úlohy (23%) a testují 

studenty (21%). 

Respondenti, kteří absolvovali (88%) některý z kurzů SIPVZ úrovně P, pak 

nejčastěji navštěvovali kurz o využití pc sítí ve výuce (27%) a kurz týkající se 

zpracování grafiky a digitálních fotografií (22%). Je tedy zřejmé, že se jedná o 

respondenty, kteří mají jasné povědomí o problematice e-learningu a online 

podpory výuky, proto je možno mluvit o vypovídajících odpovědích, když v otázce 

o obecných překážkách zavádění e-learningu do škol, byly nejčastěji označeny 

následující tři překážky: časová náročnost na přípravu e-kurzů (20%), 

nedostatečné ICT zkušenosti učitele (19%) a nepřipravenost učitelů navrhovat 

elektronické kurzy (15%). Naopak nejméně (0-6%) byly označovány překážky 

typu špatného zabezpečení škol ICT technologií, špatného přístupu knim ze 

strany učitelů i studentů či nedostatečné konektivity k internetu. 
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Mezi osobními překážkami ve využívání e-learningu pak respondenti označili 

téměř shodně (40%) nedostatek času, který se pak ve velkém množství případů 

objevoval i v závěrečné volné otázce, týkající se tohoto tématu. Na druhém místě 

pak bylo omezení ze stran autorských práv a licenčních podmínek (17%). Jako 

nejmenší překážku pak označovali učitelé obavy z reakcí studentů (0%) či obavy 

z větších ICT zkušeností právě na straně studentů (0%). 

Z dotazovaných pedagogů, kteří ICT ve své výuce nepoužívají, spatřovala většina 

obecné problémy v zavádění e-learningu shodně s učiteli, kteří ICT využívají. 

Těmito překážkami tedy byly časová náročnost na přípravu e-kurzů (17%), 

nedostatečné ICT zkušenosti učitele (15%) a nepřipravenost učitelů navrhovat 

elektronické kurzy (13%). Tito respondenti však také nezřídka označili překážku: 

nedostatek ukázek a Volně dostupných aplikací (11%). Mezi osobními důvody pak 

nejčastěji zazněl: nedostatek času na přípravu e-kurzů (20%), nedostatek času na 

práci se žáky v online prostředí (20%), malé či žádné osobní zkušenosti 

s přípravou e-kurzů (20%) a nedostatečné zkušenosti v ICT oblasti (17%). 

Rozdíly v názorech, které měli dotazovaní učitelé na překážky a pozitiva 

v zavádění a používání e-learningu v české školní praxi, se prakticky shodovali 

v obou skupinách (využívající a nevyužívající ICT). Drobné rozdíly mohly být 

pozorovány v oblastech, které mohly být ovlivněny právě praxí s těmito prostředky 

výuky. Např. učitelé nevyužívající ICT označovali za překážky ve vyšším počtu 

nedostatek kvalitních výukových obsahů na internetu (9% oproti 5%) a nedostatek 

ukázek a volně dostupných aplikací (11% oproti 5%). Na druhou stranu učitelé 

využívající ICT spatřovali daleko častěji výhodu i vtom, že v práci mohou 

pokračovat i mimo školu (7% oproti 2%). 

Volná otázka na závěr dotazníku pro respondenty využívající i nevyužívající ICT 

byla shodná a shodné byly ve většině případů i odpovědi. Obě skupiny 

respondentů označily za podmínky a podněty, které by je vedly k prosazování a 

Používání e-learningu, tyto: 

• více času na přípravu a výuku prostřednictvím e-learningu 
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větší spolupráce mezi školami při sdílení výukových objektů a zavádění 

systémů 

širší dostupnost ICT prostředků ve škole 

větší provázanost využívání PC s ostatními netechnickými předměty 
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4. ZÁVĚR 

Elektronické vzdělávání a jeho různé podoby mají své nepopiratelné místo 

v současné informační společnosti. Častou otázkou však je, zda právě tuto formu 

na našich základních a středních školách potřebujeme? Uvedenou otázku jsem se 

pokoušel zodpovědět zejména v teoretické části této diplomové práce. Mohutný 

rozmach ICT technologií s sebou nese nový pohled na svět a nový způsob 

přístupu k informacím. Úkolem pedagogické obce potom je, naučit společnost 

s těmito prostředky zacházet a správně jich využívat. Nejde pouze o to, zařadit 

schopnost dobře rozumět a v praxi používat prostředky ICT mezi základní 

kompetence. Jde o to, jak využít jejich specifický potenciál pro osvojení dalších 

znalostí a dovedností, které jsou pokládány za podstatné (jako je např. 

iniciativnost, schopnost řešit problémy, týmová práce a další). Jedním 

z nabízejících se řešení, jak těchto cílů dosáhnout, je e-learning. 

E-learning a jeho správné fungování je podmíněno zejména dvěma základními 

faktory: technickým a programovým vybavením a kompetentními pedagogy. Jak 

bylo uváděno v teoretické části, v současné době běží v České republice a 

zároveň na pozadí i v Evropské unii několik programů a plánů, jejichž úkolem a 

cílem je zajistit kvalitní vybavení školských institucí prostředky ICT, které by tento 

druh vzdělávání umožňovaly. Zároveň existují řízená a akreditovaná školení a 

kurzy pro pedagogy, kteří se rozhodují nebo již rozhodli e-learning ve své výuce 

používat. Podmínky pro rozvoj e-learningu zde tedy jsou, potvrdilo to i dotazníkové 

šetření, ve kterém tento fakt nijak závažným způsobem nebyl vyvrácen. Proč 

potom není e-learning jako jedna z forem výuky již na každé škole? Odpověď je 

nasnadě: rozvoj tohoto stylu vzdělávání je v současné době v začátcích a jako 

každá zaváděná inovace, tak i tento způsob výuky, potřebuje mít pro svůj další 

rozvoj nějaké kladné ohlasy, které s postupem času jistě přijdou. 

Zároveň je důležité definovat a ukotvovat postavení e-learningu v povědomí 

pedagogických pracovníků. Je tedy nanejvýš na místě zdůraznit, že e-learning 
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není metodou výuky, která by měla nějakým způsobem nahradit klasickou výuku a 

její učitelé. Je to způsob doprovodného systému, který slouží jako pomoc 

pedagogům při řešení výuky ve vzdálených lokacích, libovolném čase a 

v případech, kdy mocná multimediální forma e-learningu dokáže přiblížit a objasnit 

probíranou tématiku lépe než klasické metody výuky. Role učitele je 

nezastupitelná a ať jej budeme nazývat učitelem, lektorem či tutorem, jeho úloha 

bude v řízení výuky, navazování kontaktů se studenty, upevňování sociálních 

vazeb a formování osobností jemu svěřených žáků a studentů stejně tak, jako 

tomu bylo doposud. Jediný rozdíl bude v prostředcích, které ve své výuce bude 

používat. 

E-learning tedy není žádným násilným prosazováním informačních a 

komunikačních technologií do současného stylu výuky, ale je formou a metodou 

výuky, která si bere za cíl pomáhat pedagogům řešit výuku způsoby, které 

současná technika umožňuje, a zároveň tím připravovat žáky a studenty na 

úspěšný vstup do společnosti, která takovéto kompetence a schopnosti vyžaduje. 

Přívětivou skutečností také je, že tento pohled na problematiku e-learningu se 

objevuje i ve vládních a kurikulárních dokumentech, které tak pro další vývoj 

představují formální základy, na nichž je možné tento moderní systém vzdělávání 

budovat. 
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P Ř Í L O H Y 

Příloha 1 - Dotazník 

Úvodní dotazník - obecné informace 

Vážení pedagogové, 

rád bych Vás poprosil o několik minut Vašeho času, které zabere vyplnění následujícího dotazníku. 

Údaje, které tento průzkum shromáždí, se stanou významným zdrojem pro výzkumnou část 

diplomové práce, kterou píši na Pedagogické fakultě UK na téma „Využití e-learningu ve 

vzdělávání na SŠ". 

Dotazníky jsou naprosto anonymní a Vámi poskytnuté údaje budou využity čistě jen pro výše 

zmíněnou diplomovou práci a nebudou žádným způsobem zneužity. Naopak závěry, které bude 

možno vyvodit, poslouží jako podklady k řešení otázek zda a jakým způsobem podporovat 

zařazení elektronického vzdělávání do systému českého školství. 

Výsledky dotazníkového průzkumu budou uveřejněny na webových stránkách katedry 
informačních technologií a technické výchovy (http://it.pedf.cuni.cz) v sekci Práce studentů. 

Děkuji za Váš čas a spolupráci, 

David Tichý 

Návod k vyplňování dotazníku: 

O zvolte pouze jednu odpověď 

• je možné zvolit více odpovědí 

1. Typ školy: 

O Základní škola 

O Gymnázium 

O Obchodní akademie 

O Střední odborné učiliště 

O Konzervatoř 

O Technické lyceum 

O Střední speciální škola 

O Střední odborná škola 

O Střední průmyslová škola 

O Střední zemědělská škola 

O Střední lesnická škola 

O Střední zdravotnická škola 
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O Střední hotelová škola 

O Střední pedagogická škola 

O Střední umělecká 
škola 

O Střední rodinná škola 

O Jiný typ střední odborné školy 
(uveďte prosím jaký) 

2. Vaše aprobace: 

3. Délka učitelské praxe: 

O 0-5 let 

O 5-10 let 

O 10-15 let 

O více 

4. Pohlaví: 

O žena 

O muž 

5. Kolik let již pracujete 
s počítačem? 

O 0-3 let 

O 3-6 let 

O 6-9 let 

O 10a více let 

6. Jak byste sami sebe hodnotili ve využívání informačních a komunikačních technologií 
(dále jen ICT)? 

O začátečník O zkušený uživatel O expert 

7. Orientujete se v termínech jako virtuální vzdělávací prostředí (VLE), systémy pro řízení 
výuky (LMS), online podpora výuky apod.? 

O ano a všechny tyto prostředky používám O ne, ale rád/a bych je začal/a používat 

O ano, ale tyto prostředky nevyužívám O ne, v brzké době nehodlám vyzkoušet 

8. Používá Vaše škola virtuální vzdělávací prostředí, případně jaké? 

• Moodle • Unifonm Q eDoceo 

• MS Class Server • žádné 

9. Využíváte ve své výuce pravidelně prostředků ICT? 

O ano, v tomto případě pokračujte prosím dotazníkem A 

O ne, v tomto případě pokračujte prosím dotazníkem B 
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Dotazník A - ICT využívám 

1. V jakých vyučovacích předmětech ICT využíváte? 

• český jazyk • zeměpis 

• cizí jazyk • dějepis 

• matematika • občanská výchova 

• fyzika • hudební výchova 

• chemie • výtvarná výchova 
• biologie 

• jiné 

2. Jak si studenti podle Vašeho názoru osvojují učivo vyučované s využitím ICT? 
• lépe než bez využití ICT 

• stejně jako bez využití ICT 
• hůře než bez využití ICT 
• neumím posoudit 

3. K čemu využíváte ve své výuce ICT? 

• ke zpřístupnění výukových materiálů 

studentům 

• k odkazování na další výukové zdroje 

• k diskuzím se studenty 

• k anketám mezi studenty 

• k testování studentů ve výuce 

• k zadávání úloh a jejich vyhodnocení 
• ke zpětné vazbě pro studenty 

• k organizaci práce studentů při řešení 

výukových projektů 

• ke konzultacím se vzdálenými 
experty 

• ke zpřístupnění úloh, testů, cvičení, 
atd. 

• pro práci s nadanými studenty 

• pro práci se studenty, kteří potřebují 

individuální přístup k učení 

• pro spolupráci studentů při řešení 

kolaborativních úloh 

• jiné (uvedíe) 

4. Využíváte některé virtuálních vzdělávacích prostředí. Pokud ano, s jakým virtuálním 
vzdělávacím prostředím máte zkušenosti? 

• ne, s žádným zkušenosti nemám 

• ano 
• Moodle • MS ClassServer D LearningSpace 

• eDoceo • Uniform n j j n é ( u v e ( f t e ) 

5. Odkud čerpáte inspiraci při tvorbě svých elektronických kurzů či online podpory výuky? 

• vlastní inspirace • školení SIPVZ 

• webové stránky jiných škol • školení pro učitele (DVPP, ...) 

• vzdělávací servery, portály • práce kolegů ve škole 
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• koncepce naší školy • přehlídka projektů škol v rámci SIPVZ 
• ESF projekty • zkušenosti ze zahraničí 
• inspirace ve firemních nabídkách • jiné 

6. Jaké SW nástroje používáte při tvorbě svých elektronických kurzů či online podpory své 
výuky? 

• textový editor • SW na tvorbu otázek a testů typu „drill and 
• tabulkový procesor praktice' 
• prezentační programy • SW pro tvorbu simulací či zjednodušených 
• databáze modelů 
• autorské systémy (authorware,...) • SW pro tvorbu WWW stránek 
• SW pro záznam a zpracování zvuku • jiné 
• SW pro záznam a zpracování videa 

— 

7. Které z následujících prvků zařazujete do svých elektronických-kurzů, online podpory 

své výuky? 

• informační zdroje (odkazy, studijní • úlohy 
texty, encyklopedie) • interaktivní modely (applety) 
• úkoly na procvičování typu „drill • testy 
and praktice" • ankety 
• diskusní fóra • jiné 

8. Vyznačte, které výukové objekty v digitálním formátu používáte ve své pedagogické 

práci? 

• video-sekvence • zvuková nahrávka 
• fotografie, obrázky (schémata, • žádné 
grafy aj.) • jiné 
• applety 

9. Která úložiště výukových objektů používáte ve své pedagogické prá 

• TELMAE 

• MERLOT 

• VE ŠKOLE 

• CALIBRATE (Toolbox) 
• jiné 

• DIGITAL BR 

• Zkola 
• EDU BRÁN/ 

• žádné 
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10. Které z následujících volitelných kurzů úrovně P pořádaných v rámci SIPVZ jste 
absolvoval/a? 

11. Co považujete o b e c n ě z a n e j v é t š í p ř e k á ž k u p r Q ^ ^ ^ ^ 

prostředí ve výuce na školách? 
• nedostatečné ICT zkušenosti učitele 

• nedostatečné ICT zkušenosti žáků 

• absence ICT prostředků na straně studentů (domácí PC, přístup na internet, ...) 

• časová náročnost pro přípravu elektronických kurzů 

• nedostatek kvalitních výukových obsahů na internetu 

• autorská práva, licenční podmínky 

• nedostatečná rychlost připojení k internetu ve škole 

• omezený přístup učitelů k ICT ve škole 

• omezený přístup studentů k ICT ve škole 

• zastaralá výpočetní technika, na níž nelze některé aplikace spouštět 

• obava učitelů, že studenti mají větší zkušenosti na poli ICT než učitelé 

• nevyhovující SW vybavení 

• nepřipravenost učitelů navrhovat elektronické kurzy 

• nedostatek ukázek, volně dostupných výukových aplikací 

• nedostatečná podpora ICT aktivit vedením školy 
• absence serveru ve škole 

• jiné 

12. Co považujete osobně za nejvétší překážku pro využívání virtuálního vzdělávacího 

prostředí ve výuce na školách? 

• nedostatečné zkušenosti v oblasti ICT 

• nedostatek času na přípravu elektronických kurzů 

• ICT ve výuce čj a literatury 

• ICT ve výuce anglického jazyka 

• ICT ve výuce matematiky 

• ICT ve výuce chemie 

• ICT ve výuce dějepisu 

• ICT ve výuce hudební výchovy 

• ICT ve výuce ekon. předmětů 

• výuka CAD technologií 

• počítačová grafika a digitální 

• ICT ve výuce výtvarné výchovy 

• ICT ve výuce německého jazyka 
• ICT ve výuce fyziky 

• ICT ve výuce zeměpisu 

• ICT ve výuce přírodopisu a biologie 

• ICT ve výuce na I. stupni ZŠ 

• Využití počítačových sítí ve výuce 

(e-learning) 

• publikování na internetu 

• databázové systémy 

• pokročilá práce s textem DTP 

fotografie 

• tabulkové kalkulátory 



• nedostatek času na práci se žáky v online prostředí 

• malé či žádné osobní zkušenosti s přípravou elektronických kurzů 

• nedostatečné SW či HW vybavení na školních počítačích 

• nedostatečné SW či HW vybavení na mém domácím počítači 

• autorská práva, licenční podmínky 

• obavy z reakcí studentů na připravené elektronické materiály a kurzy 

• obava, že studenti mají větší zkušenosti na poli ICT než já 

• jiné 

13. V čem vidíte osobně přínos využití virtuálního vzdělávacího prostředí ve výuce? 
• aktivizace studentů 

• zvýšení zájmu studentů o studované téma 

• vytvoření prostoru pro mezipředmětové vztahy 

• praktická využitelnost v životě (celoživotní vzdělávání) 

• osvojení si práce s technologiemi 

• naplnění požadavku individuálního přístupu ke studentům 

• možnost (u studentů) studovat z domova 

• možnost komunikovat se studenty 

• možnost spolupráce mezi studenty 

• možnost pro učitele pokračovat v práci i mimo školu 

• archivace výsledků výuky jako východisko pro sebereflexi učitele 

• archivace výsledků pro hodnocení práce studentů 

• jiné 

14. Co byste potřebovali, abyste mohli ve své každodenní práci používat e-learningové 

aktivity s využitím nějakého vybraného virtuálního vzdělávacího prostředí (MOODLE, MS 

ClassServer, eDoceo, atd.) 
1. 

2. 

3. 
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Dotazník B - ICT nevyužívám 

1. Co považujete obecně za největší překážku pro využívání virtuálního vzdělávacího 
prostředí ve výuce na školách? 

• nedostatečné ICT zkušenosti učitele 

• nedostatečné ICT zkušenosti žáků 

• absence ICT prostředků na straně studentů (domácí PC, přístup na internet, ...) 

• časová náročnost pro přípravu elektronických kurzů 

• nedostatek kvalitních výukových obsahů na internetu 

• autorská práva, licenční podmínky 

• nedostatečná rychlost připojení k internetu ve škole 

• omezený přístup učitelů k ICT ve škole 

• omezený přístup studentů k ICT ve škole 

• zastaralá výpočetní technika, na níž nelze některé aplikace spouštět 

• obava učitelů, že studenti mají větší zkušenosti na poli ICT než učitelé 

• nevyhovující SW vybavení 

• nepřipravenost učitelů navrhovat elektronické kurzy 

• nedostatek ukázek, volně dostupných výukových aplikací 

• nedostatečná podpora ICT aktivit vedením školy 

• absence serveru ve škole 

• jiné 

2. Co považujete osobně za největší překážku pro využívání virtuálního vzdělávacího 
prostředí ve výuce na školách? 

• nedostatečné zkušenosti v oblasti ICT 

• nedostatek času na přípravu elektronických kurzů 

• nedostatek času na práci se žáky v online prostředí 

• malé či žádné osobní zkušenosti s přípravou elektronických kurzů 

• nedostatečné SWči HW vybavení na školních počítačích 

• nedostatečné SW či HW vybavení na mém domácím počítači 

• autorská práva, licenční podmínky 

• obavy z reakcí studentů na připravené elektronické materiály a kurzy 

• obava, že studenti mají větší zkušenosti na poli ICT než já 

• jiné 

3. V čem vidíte osobně přínos využití virtuálního vzdělávacího prostředí ve výuce? 
• aktivizace studentů 

• zvýšení zájmu studentů o studované téma 
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• vytvoření prostoru pro mezipředmětové vztahy 

• praktická využitelnost v životě (celoživotní vzdělávání) 

• osvojení si práce s technologiemi 

• naplnění požadavku individuálního přístupu ke studentům 

• možnost (u studentů) studovat z domova 

• možnost komunikovat se studenty 

• možnost spolupráce mezi studenty 

• možnost pro učitele pokračovat v práci i mimo školu 

• archivace výsledků výuky jako východisko pro sebereflexi učitele 

• archivace výsledků pro hodnocení práce studentů 

• jiné 

4. Co byste potřebovali, abyste mohli ve své každodenní práci používat e-learningové 
aktivity s využitím nějakého vybraného virtuálního vzdělávacího prostředí (MOODLE, MS 
ClassServer, eDoceo, atd.) 

1. 

2. 

3. 
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