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VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

LUDMILA PŮBALOVÁ a kol.

PROBLEMATIKA ICT
VE VZDĚLÁVÁNÍ

Projekt „Nové výukové metody a využití informačních technologií
při realizaci školního vzdělávacího programu na základních a středních
školách Jihočeského kraje“, reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.06/01.0026 je
zaměřen na vzdělávání pedagogických pracovníků základních a středních
škol Jihočeského kraje. Cílem projektu je zvýšení znalostí a dovedností
cílové skupiny při práci s informačními technologiemi. Především jde
o zvýšení dovedností práce s ICT při vytváření a volbě programů vhod-
ných pro výuku v předmětech, které přímo s ICT nesouvisejí. Partnery
v projektu jsou Střední škola podnikání v Českých Budějovicích a Bis-
kupské gymnázium v Českých Budějovicích.

V rámci jednotlivých kurzů a praktických seminářů jsou proškolena tato
témata:
1. využití informačních technologií v předmětech, kde prioritou není

výuka ICT
2. výuka cizích jazyků a ICT v jazykové výuce
3. environmentální výchova a ICT
4. tvorba e-learningu a naplňování e-learningového vyučování
5. využití nových PC programů ve výuce
6. komunikace a mediální výchova
7. práce se zrakově postiženými

V rámci projektu je vytvořena aplikace sloužící k vytváření testů široké-
ho spektra pro ověření znalostí žáků na ZŠ a SŠ. Účastníci kurzů budou
proškoleni v jeho správě a aplikaci.

Program realizuje VŠERS na svém pracovišti v Českých Budějovicích
a v případě zájmu ze strany škol také na pracovištích zřízených přímo ve
školách či v jednotlivých městech Jihočeského kraje.
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ÚVOD

Tento sborník, představující zároveň významný studijní materiál,
soustřeďuje výsledky právě končícího dlouhodobého projektu, orga-
nizovaného a zajišťovaného VŠERS v rámci grantu EU a MŠMT.
Projekt pod názvem Nové výukové metody a využití informačních
technologií při realizaci školního vzdělávacího programu na zá-
kladních a středních školách Jihočeského kraje byl zaměřen na
vzdělávání pedagogických pracovníků základních a středních škol
Jihočeského kraje. Cílem projektu bylo zvýšení znalostí a doved-
ností cílové skupiny při práci s informačními technologiemi.

Jednou z klíčových aktivit projektu byla „Příprava a tvorba vý-
ukového programu, metodik, PC programů“. V rámci této aktivity
bylo realizováno pilotní ověření a výuka 19 akreditovaných vzdělá-
vacích kurzů. Na pilotním ověřování se podíleli jednotliví tvůrci
metodik, lektoři i jednotlivé podpořené osoby. Výstupem této klí-
čové aktivity jsou vytvořené metodiky ke všem kurzům, které jsou
k dispozici v elektronické verzi na CD. Dalším výstupem klíčové
aktivity je PC program pro On line testování a PC program pro
e-learning, který je v elektronické formě na CD předáván po-
sluchačům kurzu. Posluchači tak mají možnost si program nain-
stalovat a využívat ve svých školách. Na adrese www.online-
testovani.vsers.cz je vytvořeno prostředí pro PC program pro
On line testování znalostí žáků. Do tohoto prostředí je zprovozněn
samostatný aplikační program. Výuka ve vzdělávacích kurzech je
realizována jak prezenční tak i distanční formou.

Další aktivitou projektu byla „Výuka jednotlivých kurzů“.
Součástí této aktivity bylo i ověřování a činnost PC programů.
Posluchači, kteří absolvovali jednotlivé akreditované vzdělávací
kurzy obdrželi Osvědčení o absolvování vzdělávací akce. Dle zpět-
né vazby od posluchačů byla úroveň a srozumitelnost přednesu ve
vzdělávacích kurzech ohodnocena výborně. O spokojenosti cílové
skupiny svědčí nejen zpětná vazba, ale i zájem uskutečnit některé
kurzy na jednotlivých školách, kde cílová skupina působí. Na zá-
kladě vyhodnocení efektivity propagace projektu z pilotního ověření
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jsme při propagaci výuky jednotlivých kurzů přistoupili na formu
osobních návštěv na jednotlivých školách a aktivně jsme oslovo-
vali přímo jednotlivé školy s konkrétní nabídkou kurzů a možností
uskutečnit kurzy na jejich škole v navrženém termínu. V realizaci
výuky vzdělávacích kurzů se také kladně odrazily i provedené
změny vzdělávacích kurzů, především rozšíření cílové skupiny, kdy
se jich mohli zúčastnit jak pedagogové základních, tak i středních
škol.

O plánovaných aktivitách a výsledcích projektu je veřejnost in-
formována prostřednictvím webového portálu www.granty.vsers.cz
či informacemi v denním tisku. Dále byly aktivity projektu pro-
pagovány formou osobních návštěv na základních a středních
školách Jihočeského kraje, na propagačních akcích, např. na Vý-
stavě „Vzdělání a řemeslo“, na mezinárodní konferenci „Udržitelný
rozvoj v evropských regionech“ a dalších. V rámci propagace pro-
jektu je v budově VŠERS, o.p.s. a u partnerů projektu trvale umís-
těna informační vitrína s informacemi o projektu, jednotlivých
aktivitách, podpořených osobách a kontaktních osobách. V závěru
projektu se uskutečnila Konference zaměřená k problematice ICT
ve vzdělávání, jejímž výstupem je právě tento sborník.

V průběhu projektu byla organizována řada doprovodných akcí
a činností, z nichž vyjímáme:

Úvodní seminář
Na začátku projektu proběhl dne 6. 5. 2009 úvodní seminář k pro-
pagaci projektu a jeho aktivit.
Tato akce byla prvním setkáním realizátorů projektu, zástupců part-
nera, škol a dalších organizací.

Pracovní workshopy
V rámci projektu se uskutečnily dva pracovní workshopy, první
z nich dne 30. 6. 2010 ve Sporthotelu Barborka v Hluboké nad
Vltavou a druhý dne 11.–12. 7. 2011 v hotelu Western, Přední
Výtoň. Workshopu se zúčastnili členové realizačního týmu, zástup-
ci řídícího výboru projektu a také pedagogové základních a střed-
ních škol Jihočeského kraje. Při workshopu bylo zhodnoceno plnění
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7

jednotlivých aktivit harmonogramu projektu, především těch
aktivit, které se týkají vzdělávacích kurzů. Zúčastnění pedagogové
byli seznámeni s aktivitami projektu a formou diskuse byly řešeny
možnosti účasti jednotlivých škol na vzdělávacích kurzech.

Propagační akce k aktivitám projektu
Projekt byl popularizován na jednotlivých školách Jihočeského kra-
je, kdy byl ověřován zájem škol o možnost realizovat akreditované
vzdělávací kurzy přímo na jejich školách.
V září 2010 se členové realizačního týmu účastnili výstavy „Vzdě-
lání a řemeslo“ v Českých Budějovicích, kde propagovali aktivity
projektu zástupcům škol i odborné veřejnosti.
V dubnu 2011 proběhla propagace aktivit projektu na mezinárodní
konferenci „Udržitelný rozvoj v evropských regionech“, kterou po-
řádala VŠERS, o.p.s.

Konference zaměřená k problematice ICT ve vzdělávání
Program konference seznámil účastníky s průběhem vzdělávání
v jednotlivých kurzech a s problémy, se kterými se realizátoři bě-
hem projektu setkali. Dále i s navrženými způsoby řešení a se
závěrečnou zprávou. Na konferenci byli přizváni zástupci škol,
měst, obcí, veřejné správy, představitelé vysokých škol a akredito-
vaných institucí MŠMT ČR, v jejichž náplni je vzdělávání a další
vzdělávání pedagogů.

prof. PaedDr. Gabriel Švejda, CSc., dr.h.c.
garant projektu
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IMPLEMENTACE ICT V SOUVISLOSTI
S MODERNÍMI PŘÍSTUPY VE VZDĚLÁVÁNÍ

Implementation of ICT in Connection
with Modern Education Theories

Aleš BARTOŇ, Martina KOŠŤÁLOVÁ

ABSTRAKT
S postupným přechodem od společnosti industriální k informační,
mění se i prostředky vzdělávání. V této souvislosti mají jistě neza-
stupitelnou úlohu právě ICT. Jejich efektivní využití je však pod-
míněno jejich správným začleněním do výukového procesu. Jedním
z produktů ICT posledních let je interaktivní tabule. Jistě může být
dobrým nástrojem pro rozvoj informační gramotnosti, jejíž nutnost
je dnes tolik zdůrazňována.
Klíčová slova
informační gramotnost, interaktivní tabule, speciální školství, rám-
cový vzdělávací program

ABSTRACT
The means of education change with a constant movement from an
industrial society to an information one. ICT technologies play an
indispensable role in connection with this. However, they can be
used efficiently only with the right involvement into the teaching
process. Smartboard is one of ICT products dating back to the recent
years. It is certainly a good instrument for increasing the information
literacy which is emphasized these days.
Key words
information literacy, smartboard, special school system, framework
education programme

V souvislosti s nezadržitelným rozvojem techniky a nových tech-
nologií, dostává se do popředí i problematika týkající se technic-
kého vzdělávání a schopností běžné populace využívat informačních
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a komunikačních technologií, tedy být informačně a komunikačně
gramotnými. Z. Horváthová, J. Zlámal definují informační a komu-
nikační gramotnost takto (2007: 9): „…schopnost využívat digitální
technologie, komunikační nástroje a internet k úspěšnému řešení
informačních problémů. To zahrnuje schopnost používat technolo-
gie jako nástroj k hledání, získávání, organizaci informací, komu-
nikaci a také alespoň v základech porozumět etickým problémům,
které obklopují přístup k informacím a jejich využití.“

Na tuto problematiku reagovala reforma českého vzdělávacího
systému, a to zejména v podobě Rámcového vzdělávacího programu
pro základní vzdělávání, ten byl schválen 23. 8. 2004 a vstoupil
v platnost 1. 1. 2005. Jedním z cílů vzdělávacích oblastí „Informační
a komunikační technologie“ a oblasti „Člověk a svět práce“ je
reagovat na aktuální potřeby soudobé společnosti a efektivně přispí-
vat k uspokojování těchto vzrůstajících potřeb pokud jde o moderní,
tj. racionální využívání ICT. Právě proto je nezbytné, aby cílená
výuka probíhala již od nejnižších ročníků a tím bylo dosaženo toho,
že člověk ve třetím tisíciletí bude chápat svět ICT jako něco
běžného, něco čeho není třeba se obávat a hlavně bude schopen ho
bez problémů rozumně využívat. Je však nutno zdůraznit, že zavá-
dění informačních a komunikačních technologií do výuky bývá
někdy zjednodušeně chápáno jako osvojování si inovací. Proces
zavádění technologií do škol zaznamenal v posledních letech po-
měrně velký nárůst, přesto schopnost učitelů s těmito technologiemi
pracovat ve větší míře dosud neodpovídá potřebám současné spo-
lečnosti. V žádném případě nestačí, aby se učitelé naučili počítač
pouze mechanicky ovládat. Jedná se o proces vyvolávající potřebu
celkové změny učitelských schopností – kompetencí. Učitelé se
musí s novými metodickými postupy nejprve seznámit. Sami k nim
dospějí jen velmi obtížně. Jsou totiž, a s nimi celá společnost,
zvyklí na určité tradiční výukové postupy, které mají zažité již od
dob své vlastní školní docházky a jež byly po léta utvrzovány
studiem i praxí (B. Brdička 2009; L. S. Shulman 1987). Pro popis
způsobu implementace technologií ve výukovém procesu je v sou-
časné době často používán přístup vycházející z teorie L. S. Shul-
mana. Ten tvrdil, že je chybou učit studenty pedagogiku a oborové
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předměty nezávisle na sobě. Učitel by měl ve svém vzdělání ob-
sáhnout komplexnější podobu znalostí. Jsou to, kromě obsahové
znalosti daného předmětu, obecné pedagogické znalosti, strategie
vyučování a řízení, organizace, kurikulum, znalost materiálů a pro-
gramů (L. S. Shulman 1987). V době, kdy se L. S. Shulman touto
problematikou zabýval, byly vzdělávací technologie na samém
počátku vývoje, a proto je do svých úvah nezahrnoval. P. Mishar
a M. J. Koehler jeho model zrevidovali a vytvořili Technological
Pedagogical Content Knowledge, viz graf č. 1.

Graf č. 1 TPCK (B. Brdička 2009)

Schopnost využívat ICT rozhodně nelze chápat jako určité tech-
nologické kompetence, např. v podobě schopnosti spravovat inter-
netové stránky. Rizika u žáků, studentů, absolventů či při vzdělávání
dospělých, kteří opustí proces vzdělávání bez schopnosti využívat
informační a komunikační technologii, jsou značná (Z. Horváthová,
J. Zlámal 2007). Schopnost efektivního využívání uvedených tech-
nologií je podmíněna informační gramotností. „K dosažení infor-
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mační gramotnosti musí být jedinec schopen rozeznat, kdy potře-
buje informace, a dále je vyhledat, vyhodnotit a efektivně využít.
Informačně gramotní lidé se naučili, jak se učit. Vědí, jak se učit,
protože vědí, jak jsou znalosti uspořádány, jak je možné informace
vyhledat a využít je tak, aby se z nich další mohli učit. Jsou to lidé
připravení pro celoživotní vzdělávání, protože mohou vždy najít
informace potřebné k určitému rozhodnutí či k vyřešení daného
úkolu“ (V. Rambousek a kol. 2007: 36). Nové pojetí informační gra-
motnosti, které bylo ještě před masivním rozvojem informačních
a komunikačních technologií spíše spojováno s tištěnými materiály
zároveň koresponduje s novými přístupy ve vzdělávání, pro něž
jsou charakteristické znaky alternativních pedagogických směrů.
Lze je zjednodušeně označit termínem „konstruktivistické směry 1,2“.
P. Beneš a V. Rambousek (2005) uvádějí, že lze v poslední době
pociťovat odklon od deterministických behaviorálně orientovaných
psychodidaktických modelů edukace ve prospěch konstruktivistic-
kých modelů založených na objevném, projektovém, kooperativním
či kolaborativním učení. Mnohé z těchto přístupů jsou podporovány
či ve své moderní podobě umožňovány především soudobými in-
formačními a komunikačními technologiemi, které mohou výrazně
ovlivnit způsoby vzdělání. Díky snadnému přístupu k technologiím,
zvláště pak k internetu, klesá potřeba encyklopedických znalostí
a stoupá význam schopnosti informace vyhodnocovat, třídit a na je-
jich základě konstruovat znalost vlastní.

I ve speciálním školství mají ICT také nezastupitelnou úlohu,
a jsou přímo jednou ze vzdělávacích oblastí, která je povinnou sou-
částí vzdělávání již na 1. stupni. „Hlavním cílem této vzdělávací

1 Samotný konstruktivismus nemůže být označován jako novodobý přístup ke vzdělávání zahrnu-
jící několik posledních desetiletí. Jeho filozofická východiska lze hledat např. u E. Kanta a W. Dilthey
a jeho počátky lze datovat do poloviny předminulého století. Avšak nové přístupy v rámci konstruk-
tivisticky pojatého vyučování ano, např. RWCT. Viz Grecmanová, H. a kol. (2000): Podporujeme
aktivní myšlení a samostatné učení žáků. Olomouc: Hanex. 159 s. ISBN 80-85783-28-2.
2 Konstruktivismus definuje J. Průcha a kol. (2001: 105–106) takto: „Jde o široký proud teorií ve
vědách o chování a sociálních vědách, zdůrazňující jak aktivní úlohu subjektu a význam jeho vnitřních
předpokladů v pedagogických a psychologických procesech, tak důležitost jeho interakce s prostředím
a společností. V tomto smyslu je interakční teorií překonávající jednostrannost empirismu a nati-
vismu.“
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oblasti je dosažení informační gramotnosti všemi žáky“ (Z. Ku-
bíček, J. Kropáč 2004: 116). V posledních letech se mezi kognitivní
technologie3 využívané v českém školství jako jsou: počítačové
systémy a uzavřená výuková prostředí, méně častěji mikrosvěty,
prostředí dynamické geometrie, tabulkové procesory, počítačové
laboratoře, grafické kalkulátory, zařadily i interaktivní tabule (dále
jen IT). Důvod, proč právě speciální školství ve většině případů
využívá více IT, než jiných kognitivních technologií, především
vyplývá ze snížených motorických schopností žáků. J. Vaníček
(2009) uvádí, že se nejedná pouze o software, ale o komplexní po-
můcku zahrnující dotykovou desku připojenou k počítači, umož-
ňující ovládání pohybem prstů po tabuli a nahrazující polohovací
zařízení typu myši. Tabule je doplněna dataprojektorem, edukačním
softwarem a nástroji pro tvorbu potřebných výukových materiálů.
Výhodou je větší interaktivita, žák, který na tabuli pracuje, se stává
přímo součástí edukační situace.

Na rozdíl od běžné populace, která od určitého věku dokáže
dobře ovládat počítač pomocí myši a přímá výhoda interaktivity se
začíná vytrácet, u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami má ve
většině případů stále IT silně motivační charakter, který se nestává
stereotypem i při častějším užívání a mnohdy působí při správném
zařazení jako aktivizační prostředek při výuce. Zároveň může plnit
částečně i funkci terapie z těchto důvodů4:
• při manipulaci s objekty na tabuli je zapojena celá ruka, dochází

tak ke zvětšení rozsahu pohybu v loketním i ramenním kloubu;
• při pravidelné práci s tabulí dochází ke zpřesnění pohybů, žák

přesouvá objekty na zvolené místo s menšími obtížemi a tím
dochází i k nárůstu jeho sebevědomí;

• pro svůj silně motivační charakter usnadňuje stimulaci krátko-
dobé koncentrace pozornosti;

• dochází ke zlepšení zrakového vnímání.

3 Výčet kognitivních technologií uveden podle J. Vaníčka (2009).
4 Vycházíme z našich pedagogických zkušeností při práci s dětmi se specifickými vzdělávacími
potřebami a řadě hospitací při výuce s IT.



Některé z dalších výhod, které plynou z využívání IT uvádí J. Dostál
(2009), jsou to:
• žáky lze vhodným využitím IT lépe motivovat k učení (samotná

tabule to ale neumí!);
• učivo lze lépe vizualizovat, je možné využívat animace, přesou-

vat objekty, uplatňuje se zásada názornosti;
• již vytvořené materiály lze využívat opakovaně (výhoda při pa-

ralelní výuce), případně je lze snadno upravit;
• žáky lze snadněji a aktivněji zapojit do výuky;
• text psaný přímo ve výuce lze snadno uložit a sdílet prostřed-

nictvím internetu s žáky;
• žáci si při práci s tabulí rozvíjí informační a počítačovou gramot-

nost, která je pro dnešní život nezbytností;
• přímá práce s internetem (pokud je PC připojeno k internetu).
J. Dostál (2009) poukazuje i na možné nevýhody, uvádíme nejzá-
važnější:
• snadno lze sklouznout k encyklopedismu (tomu je možné před-

cházet důkladným metodickým školením učitelů);
• může být potlačován rozvoj abstraktního myšlení žáků;
• pokud je interaktivní tabule využívána velmi často, zájem žáků

opadá a berou ji jako samozřejmost (ve speciálním školství ve
většině případů neplatí);

• někteří učitelé ji využívají pouze jako projekční plátno (vytrácí
se interaktivita);

• tvorba vlastních výukových objektů je náročná na čas a doved-
nosti pracovat s ICT;

• někteří učitelé prvního stupně se vyslovují proti psaní prstem,
záleží však jen na učiteli, aby byla žáky využívána pera nebo
popisovače;

• klasická učebnice je odsouvána do pozadí (žáci se neučí praco-
vat s tištěnou knihou);

• omezuje se psaný projev obvyklý v případě „klasické tabule“
(žáci často jen „klikají“ na tlačítka);

• některé učitele může využívání interaktivní tabule svádět k po-
tlačování demonstrace reálných pokusů, přírodnin, případně ji-
ných pomůcek.
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V posledních letech se staly tyto tabule vyhledávanou didak-
tickou pomůckou českého školství. Důvodem jsou jistě některé
z uvedených předností. Zahájení projektu EU peníze školám zna-
menalo, že si již každá škola mohla dovolit pořídit tuto pomůcku
a navíc vznikla řada nových digitálních učebních materiálů (DUM)
využitelných právě při práci s IT. Výukové materiály lze nalézt
např. na těchto portálech:

www.veskole.cz
www.dum.cz
www.interaktivni-tabule-pripravy.blogspot.com/
http://www.pripravy.estranky.cz/
www.ucimeinteraktivne.cz

Doposud se tvořily vzdělávací materiály s ohledem na konkrétní
software, avšak D. Bannisterová (2010) uvádí, že univerzita ve švý-
carském Lausanne vyvinula první open source software pro IT.
Jedná se o software, který je kompatibilní se všemi dotykovými
tabulemi a tablety, takže řeší dlouho překonávaný problém pře-
nositelnosti softwaru mezi odlišnými typy IT. Software se rozšířil
velice rychle po Švýcarsku a Francii. Začíná se používat jako
optimální řešení softwaru interaktivních tabulí. V současnosti
existuje software Sankore kromě angličtiny a francouzštiny v dal-
ších 6 jazycích a hledají se další partneři pro překlad do dalších
jazyků. Software lze získat zdarma ze stránky projektu
<http://sankore.eu5.org>.

ZÁVĚR
Je nesporné, že využití ICT prochází v souvislosti s informační

gramotností neustálým vývojem. Jedná se o reakci na změnu v pří-
stupu k výuce, protože se mění cíl vzdělávání. „Společnosti stále
více dominují rychle se vyvíjející systémy technologií. Cílem vzdě-
lávání je zajistit, aby se žáci stávali informačně gramotnými
členy společnosti, kteří jsou schopni chápat v souvislostech…“
(CH. R. Mitts 2008: 80). Sama obsluha IT ještě neznamená schop-
nost být informačně gramotným, ale může být dobrým nástrojem
k hledání, získávání a třídění informací, které umožňují realizovat
výuku na základě konstruktivistických přístupů i ve speciálním
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školství a nejen tam. Aby bylo reálně naplněno požadavku na in-
formační gramotnost u žáků, musí se i sami pedagogové stát infor-
mačně gramotnými. Nápomocí jim mohou být různé granty, které
byly či stále jsou v realizaci. Jedná se např. o současně realizované
projekty: EU-peníze školám; Nové výukové metody a využití in-
formačních technologií při realizaci školního vzdělávacího pro-
gramu na základních a středních školách Jihočeského kraje
CZ.1.07/1.3.06/01.0026; Partnerství pro ICT – Písek CZ.1.07/
3.2.08/02.0034 a JAK NA TO - využití informačních a komuni-
kačních technologií cíleně, prakticky, názorně, jednoduše a v sou-
vislostech CZ.1.07/3.2.08/02.0036.

LITERATURA
1. BANNISTEROVÁ, D. (2010): Jak nejlépe využít interaktivní

tabuli. [online]. Praha: Dům zahraničních služeb. [cit. 2011-11-
12]. Dostupný z <http://www.dzs.cz/index.php?a=view-project-
folder&project_folder_id=423&>

2. BRDIČKA, B. (2009): Integrace technologií podle modelu
TPCK. [online]. Praha: Učitelský spomocník. [cit. 2009-08-21].
Dostupný z <http://spomocnik.cz/index.php?id_document=2300>

3. DOSTÁL, J. (2009): Interaktivní tabule – významný přínos pro
vzdělávání. [online]. Brno: Česká škola [20011-11-12]. Dostupný
z <http://www.ceskaskola.cz/2009/04/jiri-dostal-interaktivni-
tabule.html>

4. HORVÁTHOVÁ, Z., ZLÁMAL, J.: Potřeba zavádění informač-
ní a komunikační gramotnosti do celoživotního vzdělávání.
e-Pe-dagogium [online]. 2007, č. 3 [2009-08-23]. Dostupný
z <http://epedagog.upol.cz>

5. KUBÍČEK, Z., KROPÁČ, J. (2004): Současné trendy ve výuce
technické a informační výchovy v ČR. In: Kol. autorů, Technika
– Informatyka – Edukacja. Rzeszów: Wydawnictwo Oświatowe
FOSZE, s. 114–118. ISBN 83-88845-39-X.

6. MITTS, CH., R. (2008): Gender Preferences in Technology
Student Association Competitions. Journal of Technology
Education, 19, č. 2, s. 80–93.

16



7. RAMBOUSEK, V. (2007): Výzkum informační výchovy na zá-
kladních školách. Plzeň: Koniáš. 360 s. ISBN 80-86948-10-2.

8. SHULMAN, L. S: Knowledge and Teaching: Foundations of the
New Reform. Harvard Educational Rewiev [online]. 1987, č. 1
[2010-09-22]. Dostupný z <http://people.ucsc.edu/~ktellez/shul-
man.pdf>

9. VANÍČEK, J. (2009): Kognitivní technologie ve výuce geometrie.
Praha: Univerzita Karlova. 283 s. ISBN 978-80-7290-394-8.

Address & ©
PhDr. Aleš BARTOŇ
Základní škola a Mateřská škola Strakonice
Plánkova 430, 386 01 Strakonice
Czech Republic
bartonales@zmskolast.cz

Mgr. Martina KOŠŤÁLOVÁ
Základní škola a Mateřská škola Strakonice
Plánkova 430, 386 01 Strakonice
Czech Republic
kostalovamartina@zmskolast.cz

17



EXTREMISTÉ A INTERNET
Extremists and the Internet

Štefan DANICS

ABSTRAKT
Příspěvek nastiňuje působení extremistů na internetu a sociálních
sítích, přičemž u nelegálně působících subjektů představuje internet
hlavní komunikační nástroj nejenom dovnitř extremistické scény,
ale i navenek vůči občanské společnosti. Kromě toho, že internetové
prostředí slouží extremistům jako nástroj ke komunikaci, tak ho vy-
užívají i k propagaci svých politických vizí a náboru nových „spolu-
bojovníků“. V neposlední řadě autor přibližuje problémy s trestním
postihem „závadných“ extremistických webových stránek, zejména
těch hostujících v zahraničí, kde je liberálnější právní prostředí.
Klíčová slova
extremisté, internet, webové stránky, e-mailové služby, multime-
diální stránky, sociální sítě, Facebook, hudba k volnému stažení,
symbolika pravicových extremistů, trestní postih, hostující webové
stránky, výuka na internetu.

ABSTRACT
The paper outlines extremists‘ activities on the Internet and on social
network. The Internet is the main means of communication for
illegally acting subjects not only inwards the extremist society, but
also outwards, into the civic society. The Internet, besides its being
the extremists’ means of communication, is also used for promotion
of political visions and for recruitment of new “brothers-in-arms”.
Last but not least, the author shows problems with sanctioning
“harmful” extremist websites, especially those hosted abroad where
more liberal legal environment is.
Key words
extremists, Internet, websites, e-mail, multimedia sites, social
network, Facebook, download-free music, symbols of right-wing
extremists, sanction, hosting websites, Internet tuition
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ÚVOD
Internet nabízí neomezený prostor pro prezentaci kohokoliv

a čehokoliv, a proto ho využívají i extremisté různého ideového
a náboženského ražení. Extremisté využívání téměř vše, co jim
internet nabízí, zejména běžné webové stránky, ale i sociální sítě
jako je Facebook pro šíření různých materiálů nebo e-mailové
služby jako jsou např. spam (nevyžádaná pošta). Extremisté se
snaží oslovit mladé lidi i atraktivními multimediálními stránkami
a hudbou k volnému stažení. Internet neonacistům nahradil jejich
tzv. ziny s tím, že některé se šíří dál jako nascanované soubory po
internetu např. Národní odboj, Patriot, Legie cti, Der Stürmer atd.1

Webové stránky pravicoví extremisté využívají k sebeprezentaci,
šíření ideologie, zveřejňování instruktážních textů, glos a foto-
grafií. Na webových fórech potom navazují kontakty, diskutují
a informují se o chystaných akcích. Vzhledem k tomu, že kriminali-
ta pravicových extremistů páchaná přes internet má v poslední době
vzrůstající tendenci, hledají se způsoby jak těmto nežádoucím je-
vům zamezit, nebo je alespoň eliminovat. Dlužno dodat, že to není
pouze problém v České republice, ale obdobně se s tímto problé-
mem potýká většina států Evropské unie, neboť pravicoví extremis-
té využívají hostingu webových stránek v USA, kde jejich www
prezentace nemohou být vzhledem k liberální legislativě zrušeny.

Pravicově extremistické webové stránky
V poslední době je zřejmé, že webové stránky Národního

odporu (NO) nejsou aktivní tak jako dříve, přesto vymezují členy
Národního odporu jako bojovníky proti „Systému“ a zároveň i jako
jeho oběti, neboť se snaží vytvořit stát v duchu myšlenek nacio-
nálního socialismu.2 Dále informují o domácích a zahraničních
akcích, přičemž nechybí komentáře a články, které jsou naplněné
xenofobií. Stručně si připomeňme, že informovaly o procesu Johna
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1 Blíže viz Mareš, M.; Svoboda, I.; Stehlík, E. Extremismus jako bezpečnostní hrozba. Praha: MO
ČR, 2011. s. 35.
2 Podrobněji o vzniku a cílech NO např. Bastl, M.; Mareš, M.; Smolík, J. a Vejvodová P. Krajní
levice a krajní pravice v ČR (2000–2011). Praha: Grada, 2011. s. 145–149.



Demjanuka s nadpisem „Perzekuování Johna Demjanuka holocaus-
tovými lháři“ a také o propuštění z vězení E. Zündela, jedné z ikon
popírání holocaustu. Webové stránky využily i výročí úmrtí Karla
Kryla, který byl označen za prvního mučedníka IV. odboje ve spo-
jitosti s jeho kritickými názory a postoji k polistopadovému vývoji.
Velká pozornost byla věnována pietnímu pochodu k 65. výročí
vybombardování Drážďan, který měl nadnárodní charakter a na
webových stránkách to zdůraznily reporty a videa. Zveřejněn byl
stručný report, doplněný fotografiemi, z 3. Sachsentag JN, který
vyzýval „k upevnění německo-českého přátelství a podpoře spo-
lečného boje proti Systému“.3

Také bylo zveřejněno dostatek webových stránek, které jsou
obsahově obdobné webovým stránkám Národního odporu jako
Národní tisková agentura, Altermedia a Zvědavec. Poslední uvedená
stránka Čechokanaďana se vztahuje na témata velmocenské poli-
tiky, blízkovýchodního konfliktu a dalším neuralgických bodům
světové politiky.4

Informační portál Autonomních nacionalistů se soustředil na
kritiku státu, Policie ČR a jejich zásahů, které byly prezentovány
jako policejní zvůle. Nejzávažnějším dokumentech na těchto webo-
vých stránkách bylo „Oficiální distancování Autonomních nacio-
nalistů od Dělnické strany (sociální spravedlnosti)“, kde upozornili
na nesolidárnost a neschopnost spolupráce.5 Další stránky Auto-
nomních nacionalistů jsou zaměřeny na kritiku tzv. Systému a akce,
které jsou pořádány v zahraničí organizacemi ideově blízkými
Autonomním nacionalistům.6 Za zmínku stojí i informační portál
Svobodné mládeže, který je laděn v obdobném duchu, ale navíc se
na něm objevují i sociální témata. A také informace, že byl ukončen
centrální portál nacionaliste.com., neboť nacionalisté se vrací ke své
původní formě a profilu na sociální síti Facebook.7 V neposlední
řadě, bychom měli zmínit i webové stránky občanského sdružení
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4 Viz www.zvědavec.org.
5 Viz www.nacionalisté.com.
6 Viz www.Revolta.info.
7 Viz www.svobodnamladez.org.



Ingenuus, které deklaruje pomoc pravicovým extremistům proná-
sledovaným tzv. Systémem a poskytuje jim právní pomoc.

Webové stránky Dělnické strany sociální spravedlnosti (DSSS)
doznaly oproti webovým stránkám Dělnické strany (DS) určitých
změn, aby „na první pohled“ nezakládaly možnosti trestnímu posti-
hu. DSSS se prezentovala jako „jediná“ a „skutečná“ opozice, která
hodlá skoncovat s rozkrádáním veřejných financí a klientelismem.
Současný politický režim vnímá jako „kleptokracie“. Ovšem v prů-
běhu roku 2010 již dominovala na stránkách předvolební témata
a vystoupení Tomáše Vandase. Výsledky voleb (1.14 %) nebyly
víceméně kriticky komentovány, protože DSSS soustředila pozor-
nost na nadcházející komunální a senátní volby. Avšak předseda
Dělnické mládeže (DM) Erik Lamprecht vyhodnotil volební vý-
sledek DSSS jako neúspěch, neboť se nedosáhlo alespoň 1,5 %
hlasů, což by zajistilo státní příspěvek, který by byl potřebný pro
další fungování a rozvoj strany. Příčiny neúspěchu prý spočívají „ve
všeobecné naivitě společnosti řízené Systémem“.8 Z toho vyplývá,
že webové stránky DSSS a DM pouze subtilněji pokračují v politice
rozpuštěné DS, neboť jsou populistické, protirómské a odmítají
homosexualitu. K tomu dodejme, že nástupkyně Dělnické strany,
tj. DSSS se stejně jako její předchůdkyně zaměřuje na spolupráci
s Nationaldemokratische Partei Deutschlads (NPD), která je spol-
kovým Úřadem na ochranu ústavy řazena mezi extremistické poli-
tické subjekty.9 Tyto dvě krajně pravicové strany 3. dubna 2011
podepsaly dohodu o oficiální spolupráci tzv. „Riesa Manifest“, který
je chápán „jako přelomový krok pro další společnou spolupráci“.
Mimo jiné se v něm objevují témata jako je „omezování svobody
slova, evropská integrace a nedemokratické instituce EU, přes-
hraniční spolupráce obou stran atd.“ 10 Navíc DSSS a Dělnická
mládež vydávají vlastní periodikum, tj. Dělnické listy, které jsou
dostupné i v elektronické podobě.
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V poslední době jsou průběžně aktualizovány internetové stránky
Dělnické strany sociální spravedlnosti (DSSS) a občanského sdru-
žení Dělnická mládež (DM), ale méně aktivnější jsou stránky
Národního odporu (NO) a Informační portál Svobodné mládeže.
Ideová propojenost mezi DSSS, DM a NO je zjevná, neboť se odráží
ve zveřejňování často zcela identických zpráv, především se to
týká stránek DSSS a NO.

Začátkem roku 2011 vznikly nové internetové stránky, jejichž
autoři se hlásí k české odnoži pravicově extremistického uskupení
Blood&Honour/Combat 18 (B&H). Podle poznatků Bezpečnostní
informační služby k obnovení české pobočky B&H ve skutečnosti
nedošlo. Prohlášení autorů stránek o aktivitách tohoto uskupení
jsou prý nadnesená a lživá, i když by se neměly podceňovat výzvy
k násilným útokům, destabilizaci systému a rasové válce (známá
pod zkratkou RAHOWA – Racial Holly War – Svatá rasová vál-
ka).11 Ještě dodejme, že Blood & Honour je jedna z nejvý-
znamnějších nadnárodních neonacistických organizací, kterou
v 80. letech dvacátého století založil ve Velké Británii Ian Stuart
Donaldson, přičemž postupně vznikaly její další národní odnože
a regionální sekce v řadě zemí, včetně České republiky. A ze za-
niklé pražské sekce B&H vznikl potom Národní odpor.12 Koncovka
Combat 18 zase ukazuje, že se jedná o název militantní extremis-
tické organizace, přičemž symbolika C 18 slouží jako obecný sym-
bol ultrapravicového terorismu.

Levicová extremistická scéna využívá internetové prostředí jako
hlavní prostředek pro komunikaci, propagaci a oslovování širší
veřejnosti, když prezentuje svoji akce. Zejména se to týká Čes-
koslovenské anarchistické federace (ČSAF) a Antifašistické akce
(AFA), která představuje nejmilitantnější část levicové extremis-
tické scény. Na svých webových stránkách zveřejňuje a monitoruje
činnost krajní pravice, včetně jejich vůdčích osobností, které jsou
často i fyzicky atakováni. V rámci solidárních kampaní, které se
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objevují na internetu se čeští anarchoautonomové staví proti represi
ze strany státu a podporují stávky pracujících v Řecku a dalších
státech Evropské unie. Také se zvyšuje internetová propagace jejich
aktivit v oblasti ochrany a práv zvířat a vyjadřují podporu akcím
Mezinárodní anarchistické federace, zejména její iniciativě Good
Night White Pride až po radikální Black Block.13

Nejvýznamnějším zástupce trockistické scény se stala Nová
antikapitalistická levice (NAL), která vznikla koncem roku 2009
v důsledku snah o sjednocení roztříštěného trockistického spektra.
Vznikla jako platforma sdružující jednotlivce na osobním principu,
kteří mohli zároveň vyvíjet činnost v rámci svých původních usku-
pení. Z jejich webových stránek vyplývá, že se její členové pokusili
transformovat v politickou stranu, ale nepodařilo se jim shromáždit
dostatečný počet podpisů.14 Ani jednotlivé akce NAL nedokázaly
vzbudit větší zájem veřejnosti, a proto její členové participovali na
veřejných shromážděních jiných neobolševických subjektů. Byly
to zejména protesty proti úsporným opatřením vlády, především
zavedení školného na vysokých školách či snižování platů státních
zaměstnanců. Na internetu vyjadřují solidaritu subjektům, které
bojují proti státní represi, což je někdy provázeno i finančními
sbírkami.

Omlazování pravicové extremistické scény díky internetu
Podle odborníků na extremismus se výrazně snižuje věk pří-

znivců krajní pravice v důsledku masovějšího využívání internetu
a sociálních sítí. Na internetu např. koluje video z plzeňské základ-
ní školy, na kterém sedm tamních žáků tančí hardbass, tj. nový styl
v rámci neonacismu s tím, že v textu skladeb se objevují číslovky
14 a 88, tzn. tradiční neonacistické symboly, které jim zaručují
beztrestnost.

Jenom připomeňme, že jde o čtrnáct slov anglické věty: „We
must secure the existence of our people and a future for white
children“. V českém překladu jde o deset slov: „My musíme chránit
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existenci našich lidí a budoucnost bílých dětí“. Autorem této věty
je David Lane (USA), který zformuloval tzv. 88 přírodních zákonů
(za toto „dílko“ byl v roce 1985 odsouzen na 190 let vězení). V pro-
logu je zvýrazněno, že „Bílí lidé na Zemi musí společně pochopit,
že jsou dílem neměnných zákonů Přirozenosti jako každý jiný
tvor ve vesmíru, bez toho nemohou uchránit mír, bezpečí, a do-
konce ani svou existenci. Hlubší pochopení elementárních zákonů
Přírody je nezbytné, má-li být zachráněna civilizace“. Pro názor-
nost uveďme znění posledního tzv. přírodního zákona, který hovoří
o tom, že „existují spolehlivé znaky nemocného nebo zanikajícího
národa, což je důkazem zrady jeho představitelů:
• míšení a destrukce vlastní rasy;
• destrukce rodiny;
• vyčerpávající daně;
• mravní úpadek v podobě opilství a užívání drog;
• vraždění dětí v podobě legálně povolených potratů;
• cizinci v zemi a jejich kultura;
• homosexualita;
• náboženství nerespektující přírodní zákony“ 15

Číslo 88 – zase vyjadřuje osmé písmeno abecedy, tj. písmeno
„H“, které se opakuje a stojí na začátku kryptogramu fašistického
pozdravu „Heil Hitler“, který je trestně postižitelný pouze ve spo-
jitosti tohoto zvolání se zdvižením pravé ruky. 16

Možný trestní postih pravicových webových stránek
Pravicoví extremisté se na internetu nejčastěji dopouštějí násle-

dujících trestných činů:
– § 403 založení, podpora a propagace hnutí směřujících k po-

tlačení práv a svobod člověka;
– § 404 projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svo-

bod člověka;
– § 352 násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci;
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– § 355 hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob;
– § 356 podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k ome-

zování jejich práv a svobod.
Těchto trestních činů podle platného trestního zákoníku se může

dopustit každý na území České republiky. Ovšem ve většině případů
„právně závadný“ obsah nalézáme na webových stránkách, které
mají sídlo mimo území České republiky, především v USA a Rusku.
Zpravidla se jedná o domény s koncovkami: .org, .com, .net, .ru
…například se jedná o weby:
www.odpor.org. – Národní odpor
www.svobodnamladez.org. – Svobodná mládež
www.zvědavec.org. – Zvědavec
www.nacionalisté.com – Autonomní nacionalisté

A pokud hodlá Policie ČR získat informace o osobě, tj. logové
údaje, IP adresu, která umísťuje texty na webových stránkách
umístěných v zahraničí, nezbývá ji než se obrátit na orgány činné
v trestním řízení daného státu skrze institut právní pomoci. Ovšem
předpoklad pro to, aby dožádaný stát sdělil takovéto údaje je na-
plnění podmínky oboustranné trestnosti, tzn. nestačí, aby daný sku-
tek byl trestný podle českého práva, ale musí být trestný i v do-
žadovaném státě. Drtivá většina „závadových stránek“ pravicových
extremistů je umísťována ve Spojených státech amerických, neboť
americké pojetí svobody slova a projevu je značně odlišné od evrop-
ského pojetí. Svoboda projevu a slova je totiž chráněna prvním
dodatkem americké ústavy, a proto americké orgány činné v trest-
ním řízení nemají právní titul, na jehož základě by mohly českým
kolegům sdělit potřebné údaje, nebo webovou stránku „zakázat“.

Zásadním rozhodnutím v otázce přípustnosti extrémních pro-
jevů bylo rozhodnutí Brandenburg v Ohio, Clarence Brandenburg,
místní vůdce Ku-Klux-Klanu v Hamilton County, byl v roce 1969
odsouzen na 10 let za porušení zákona státu Ohio, který zakazoval
obhajobu zločinu, sabotáží, násilí a terorismu jako prostředku do-
sažení politických a hospodářských reforem.Trestného činu se měl
dopustit tím, že na shromáždění členů klanu pronesl mimo jiné:
„Nejsme mstivá organizace, ale pokud náš prezident a Kongres
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budou i nadále utlačovat naši bílou rasu, je možné, že bude nutné
nějakou mstu podniknout… 4. července pochodujeme na Kon-
gres… osobně si myslím, že negři by se měli vrátit do Afriky a židi
do Izraele…“ Nejvyšší soud ovšem napadené rozhodnutí zrušil
a uvedl:
a) „Ústavní záruky svobody projevu nepřipouštějí, aby jednotlivý

stát zakazoval obhajování použití síly nebo porušení práva,
pokud tato obhajoba není zaměřena na vyvolání nebo provedení
bezprostředně hrozícího bezprávného činu a není pravděpodob-
né, že takový čin vyvolá.

b) Pouhé teoretické učení o morální správnosti nebo dokonce morál-
ní nezbytnosti použití síly a násilí není totéž jako připravovat
skupinu lidí na násilný čin a zocelovat je k takovému činu.

c) Zákon, který nečiní tento rozdíl, zasahuje nepřípustně do svobod
zaručených 1. 14. dodatkem Ústavy. Zakazuje totiž projev, který
naše Ústava učinila imunní vůči vládní kontrole.“ 17

Tento rozsudek Nejvyššího soudu změnil dosavadní pojetí svo-
body projevu a je dosud platnou interpretací Prvního dodatku
Ústavy v USA. Z toho vyplývá, že judikatura Nejvyššího soudu
rozlišuje mezi pouhým hlásáním určitých myšlenek, byť propagu-
jících násilí a bezpráví, na rozdíl od přímého podněcování k násilí.
Navíc omezení svobody projevu musí být obsahově neutrální, a pro-
to zakázat pouze některé projevy např. pouze rasistické by bylo
neústavní.

ZÁVĚR
Na internetu najdeme všehochuť různých názorově vyhrocených

webů. Kromě „tradiční“ ultrapravice (neofašisté, neonacisté a vy-
hranění nacionalisté) a ultralevice (anarchisté, anarchoautonomové,
neomarxisté, trockisté) se můžeme setkat i s extrémními nábožen-
skými ideologiemi např. vesmírní lidé. Extremisté šíří své názory
a stanoviska, především na webových stránkách, ale také skrze
sociální sítě, píší osobní blogy a zakladají diskuse na Facebooku.
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Cílem prezentace extremistů není pouhá propagace jejich názorů
a ideologií, ale získávání podpory u občanské společnosti a nabírání
nových členů. A díky tomu, že světová internetová síť zmenšuje
komunikační vzdálenosti mezi lidmi a dovoluje „anonymní“ vy-
jádření jednotlivců, tak se i lépe najdou příznivci menšinových
a krajních stanovisek a ideologií.

Extremisté začali v poslední době používat zákeřnou taktiku, kdy
své postoje začali maskovat přitažlivými tématy a publikují na
doménách s neškodnými či neutrálními názvy, přičemž webové
stránky raději umísťují v zahraničí, kde je liberálnější legislativa
než u nás. Také používají různé viry a snaží se rozesílat spamy se
svými kontroverzními myšlenkami.

Při výzkumu v Evropské unii v rámci projektu „Safer Internet
for Children“ bylo zjištěno, že děti mezi 9 a 14 lety extremistické
stránky navštěvují velmi málo. V dotazovaných skupinkách se uká-
zalo, že děti prohlížejí pravicově extremistické webové stránky
pouze ojediněle. A navíc v tomto období se děti přiklánějí k ná-
zorům a postojům rodičů, a proto je tyto weby podstatněji ne-
ovlivňují. Problémy začínají u starších, kdy si začínají hledat svoji
identitu a vymezovat se vůči okolí. Někde je dospívání ztíženo tím,
že mladý člověk se neztotožňuje s hodnotami a životním stylem
rodičů a může svoji identitu hledat v extrémní ideologii, která mu
nabízí „dokonalý svět“ a pocit spolupatřičnosti se stejně oriento-
vanými vrstevníky. V tomto ohledu se problém „závadných“ webo-
vých stránek nevyřeší jejich zákazy, nebo tím, že budeme zabra-
ňovat mladým lidem surfovat po internetu či snažit se o filtrování
jeho obsahu. Vhodnější je prevence, tj. výchova k demokratickým
hodnotám v rodině, škole, ale i přitažlivá výuka na internetu, kde
mládež obdrží seriózní informace nejen o dějinách, ale i o součas-
ném politickém dění.
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ICT VE VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI
MARKETINGU

ICT in Education of Marketing

Jiří DUŠEK

ABSTRAKT
Příspěvek se zabývá novými ICT trendy v marketingu. Internet
není budoucnost ale přítomnost. Internet je efektivní řešení nejen
pro velkou společnost ale také pro malou společnost, protože inter-
netová reklama není drahá. Ve světě je nyní tendence k neustálému
rozšiřování dostupnosti internetu a to je důvod rostoucí důležitosti
internetové reklamy. Internet a další IT technologie mohou učinit
podnikání více a více efektivnější než klasický marketing. To by
mělo být reflektováno i v oblasti vzdělávání.
Klíčová slova
ICT, internet, marketing, reklama, vzdělávání, WWW

ABSTRACT
The paper deals with the new ICT trends in marketing. Internet is
not future, it is present. Internet is an effective solution not only for
a big company, but also for a small company because the Internet
advertising is not expensive. There is a tendency for the permanent-
ly increasing availability of Internet in the world and this is the
reason of increasing importance of the Internet advertising. Internet
and other IT technologies can make the business more and more
efficient than the common marketing. That should be reflected in
the sphere of education as well.
Key words
ICT, Internet, marketing, advertising, education, WWW

ÚVOD
ICT (z anglického Information and Communication Techno-

logies) ve vzdělávání je vzdělávací systém, jehož prostřednictvím je
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realizována systematická snaha o modernizaci vzdělávání s ohle-
dem na rozvoj informační společnosti. Zatímco ICT se dynamicky
rozvíjí, jiné vědní a vzdělávací disciplíny nejsou schopny držet
s takto rychlým vývojem krok. Jen pro zajímavost – v únoru 2012
to bude teprve 20 let, kdy se oficiálně připojila ČR k internetu
(prostřednictvím ČVUT v Praze Dejvicích). Dynamiku rozvoje
internetu lze dokumentovat na několika skutečnostech:
� Zatímco v roce 2010 se na českém internetu prodalo zboží za

33 miliard korun, v roce 2011 může obrat internetových obchodů
vzrůst až o 4 miliardy korun [1].

� V lednu 2008 počet návštěvníků českých internetových stránek
poprvé překročil hranici šesti milionů uživatelů [2].

� Rychle roste celosvětově počet uživatelů internetu – viz tabul-
ka 1.

Tabulka 1 – Vývoj počtu uživatelů internetu ve světě [3, vlastní
průzkum]

Rok Počet uživatelů
(v tisících)

1981 3
1990 2 500
2000 360 985
2011 2 095 006

Aby opravdu docházelo k rozvoji informační společnosti, musí
být průběžně inovováno vzdělávání na všech vzdělávacích stupních.
Situace se v posledních letech pozvolna zlepšuje, což prokazuje
MARYŠKA a DOUCEK [4], kteří na základě šetření v rámci
bakalářských i magisterských studijních oborů v ČR potvrzují, že
dochází k pozitivnímu vývoji ve znalostech, které jsou předávány
v rámci výuky předmětů v jednotlivých studijních oborech na stu-
denty. Navzdory celkem pozitivnímu vývoji však nelze usnout na
vavřínech, čehož si je vědomo i Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy.



MŠMT hodlá v letech 2009–2013 v souvislosti s čerpáním pro-
tředků z evropských fondů věnovat zvýšenou pozornost infor-
mačním a komunikačním technologiím ve školách. Podíl infor-
mačních a komunikačních technologií na výuce v ČR zaostává za
průměrem zemí OECD. Stále neuspokojivé je i vybavení části škol,
to vše je nutné změnit. Je též třeba poučit se z chyb, které se v mi-
nulosti staly v souvislosti s mamutími projekty typu Internet do
škol. Důležitá je například i podpora vzdělávání pedagogických
pracovníků v oblasti ICT či příspěvek a podpora konektivity škol
[5]. Hlavním cílem všech opatření je udržet krok s ICT vývojem
a nezaostávat.

ICT A JEHO VYUŽITÍ V MARKETINGU
Pro komerční sféru existuje hned několik důvodů, proč být na

internetu už dnes, a jejich význam se do budoucna ještě zvýší. Za-
tímco některé firmy stále ještě zvažují, zda si mají zřídit kvalitní
webovou prezentaci či nikoli, pro jiné firmy je mít své vlastní we-
bové stránky životní nutnost. Jaké jsou důvody, které je vedly ke
zřízení svých WWW stránek:
• image flexibilní, moderní a dynamické organizace,
• zlepšení kvality služeb svým zákazníkům,
• snaha zviditelnit se na trhu,
• rozšířit a najít nové příležitosti na trhu a získat nové zákazníky,
• internetové bankovnictví,
• radikální snížení nákladů na komunikaci mezi bankou a zá-

kazníky,
• rychlejší komunikace mezi bankou a zákazníky,
• snížení personálních nákladů,
• neztratit krok s dobou a hlavně s konkurencí.

Je nesporné, že marketingová komunikace prostřednictvím po-
čítačů a mobilních telefonů přináší nové možnosti jak velkým, tak
i malým firmám. Snižuje náklady na prodej, komunikaci i na pro-
pagaci. Zrychluje a rozšiřuje komunikační možnosti, ale hlavně
vede k vytváření trvalých vztahů a vazeb mezi firmou a zákazníkem,
k uspokojení individuálních přání a potřeb.
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SCULLEY a WOODS [6] se shodují v názoru, že jestliže chtějí
dnešní firmy přežít, musejí se transformovat a integrovat internet do
všeho, čím se zabývají. Určitou zaostalost signalizují i několik let
staré (i když občas aktualizované) webové stránky. Mobilní mar-
keting a WWW marketing má v příštích letech velkou budoucnost
a záleží jen na firmách, jestli budou mezi „průkopníky“ nebo těmi
„zaostalými“. Internet se proto velmi rychle zařazuje mezi význam-
né prostředky komunikace, které firmy využívají při realizaci svých
marketingových strategií. Internet se totiž bez marketingu obejde
– moderní marketing ale bez internetu ne!!! Je smutné, že tato
skutečnost ale v oblasti vzdělávání není velmi často reflektována.
Studenti například v rámci VŠ absolvují několik ICT předmětů,
ovšem vazba tradičních předmětů (marketing, ekonomie, politologie
apod.) na ICT často chybí a neodráží současný překotný technolo-
gický vývoj.

UKÁZKA IMPLEMENTACE ICT V RÁMCI
MARKETINGOVÉHO MIXU

Dle SVĚTLÍKA, J. [7] je marketing uplatňován v každé zemi
s rozvinutým tržním hospodářstvím, kde je nadbytek zboží. Výroba,
i když to zní paradoxně, sama o sobě nevytváří bohatství země.
Bohatství pochází až z prodeje zboží, nikoliv z jeho pouhé výro-
by. Proto je významné implementovat prvky ICT právě v oblasti
marketingu.

Rostoucí snaha po využití marketingu v různých odvětvích
nastolila otázku, jaké jsou – nebo jaké by měly být – klíčové kom-
ponenty marketingového mixu služeb. Správný výběr prvků mar-
ketingového mixu je nezbytný pro zajištění souladu mezi nabídkou
služeb a požadavky trhu na jejich kvalitu. Mnoho autorů tedy mo-
difikovalo základní model marketingového mixu ve snaze doplnit
jej o další prvky. Koncepce „4P“ se tak postupně rozrůstala a vzni-
kaly modely o pěti, sedmi a jedenácti prvcích. Dále se objevila
tvrzení, že oblast služeb vyžaduje zcela odlišný marketingový mix.
Byly navrženy speciální prvky marketingového mixu v některých
odvětvích služeb, například v bankovnictví, letecké dopravě, práv-
ním a účetním poradenství [8].
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V klasickém schématu marketingového mixu, jak ho původně
sestavil Neil H. Borde bychom reklamu našli jakou součást čtvrté-
ho „P“, tj. komunikačního mixu (Promotion). Do stejné skupiny
marketingových nástrojů bychom pak dále zařadili podporu prode-
je, Public Relations a osobní prodej. S rostoucí nasyceností trhu
se stále více hovoří o zákaznickém servisu. Moderní marketingo-
vé učebnice proto rozšiřují klasické schéma marketingového mixu
o páté „P“ – Person (osoba, tj. zákazník).

Pro marketing aplikovaný prostřednictvím internetu se často pou-
žívá označení eMarketing. Platí pro něj stejná pravidla jako pro kla-
sický marketing aplikovaný v klasických médiích (tisk, rozhlas,
televize, venkovní reklama a další). Internet je však svým způsobem
velmi specifické médium a od ostatních „klasických reklamních
médií“ se odlišuje především svou interaktivitou a dynamickým
rozvojem. Bordenovo schéma ve světě eMarketingu je proto potře-
ba upravit.

V novém schématu se nacházejí určité odlišnosti. Klasický CRM
(Customer Relationship Management) je nyní označován jako
eCRM. Tedy marketing zaměřující se na vztahy se zákazníky, s ni-
miž firma komunikuje prostřednictvím internetu. Také komunikační
mix ve světě e-Businessu vypadá poněkud jinak. Kromě klasických
nástrojů, jako je reklama, podpora prodeje, PR, se zde uplatňují
ještě dva další nástroje: Viral Marketing a E-mail Marketing.

Obrázek 1 – Reklama v klasickém schématu 4P+P [9]
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Obrázek 2 – Internetová reklama ve schématu 5P [9]
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Obrázek 3 – Internetová reklama jako průnik klasické reklamy
a přímého marketingu [9]

ZÁVĚR
Ještě před několika lety si každý pod pojmem internetový mar-

keting představil buď WWW stránky nebo nějakou bannerovou
reklamu. Díky rozvoji nových moderních ICT technologií dnes do
e-marketingového mixu řadíme stále nové nástroje, což potvrzuje
masivní nástup např. sociálních sítí, které se dnes stávají velmi vý-



znamným virtuálním trhem. Ještě před několika lety neexistující
sociální sítě jsou součástí denního života 600 milionů lidí po celém
světě, z toho asi 3,3 milionů Čechů.

Internet se tedy vyvinul v nové, interaktivní a dynamické médi-
um a nabízí všem firmám i jednotlivcům řadu příležitostí k využití.
Celá česká i světová ekonomika se díky němu za posledních 10 let
velmi změnila a je jen na samotných firmách, jak se k jeho dalšímu
využití postaví. Jak kdysi řekl bývalý závodník Formule 1 Mario
Andretti: „Když se vám zdá, že se věci vymykají kontrole, prostě
nejste dost rychlí.“ A tak by se opomenutí či chyba ve využití inter-
netu mohla do budoucna stát některým firmám osudnou. S růstem
počtu uživatelů Internetu a jeho efektivnějšími technologickými
možnostmi bude totiž pozice internetu sílit a sílit. Akcentovat by
tuto skutečnost měla i oblast vzdělávání, pokud opravdu chceme,
abychom žili v rozvinuté informační společnosti.
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FUNKČNOST A STYLOVÁ HODNOTA
KONDENZAČNÍCH PROSTŘEDKŮ

V PÍSEMNÝCH PROJEVECH STUDENTŮ
Functionality And Stylistic Value of Means of Sentence

Condensation in Written Discourses of Students

Karel DVOŘÁK, Lubomír PÁNA

ABSTRAKT
Jednou z metod využívanou studenty je metoda práce s odborným
textem. Odborné texty (zvláště určitých oborů přednášených na
VŠERS) jsou někdy příliš kondenzované. Jasnosti a porozumění
textu zde může vadit sama jeho konstrukce. Je nutné učit studenty
kondenzované texty poznávat a pracovat s nimi. Jejich písemné pro-
jevy by při dodržování uvedených zásad měly být srozumitelnější.
Klíčová slova
odborný text, konstrukce textu, kondenzovaný text, odborný styl,
sémantika, syntaktická forma textu

ABSTRACT
One of the methods used by students is the method of work with
a professional text. Professional texts (certain fields lectured at
VSERS especially) are sometimes too condensed. The construction
of the text can cause a problem in its clear comprehension. It is
necessary to teach students to recognize condensed texts and work
with them. Students‘ written discourses will be more comprehensi-
ble after following the presented rules.
Key words
professional text, text construction, condensed text, professional
style, semantics, syntactic form of text

Styl odborných textů má příznačný způsob vyjadřování. Aby
bylo dosaženo věcnosti, přesnosti a jednoznačnosti vyjádření, je
nutné vedle odborných termínů užívat i bohatěji rozvitých vět, vět-



ných členů a podřadných souvětí. Důležitá je také znalost věcně-
významových vztahů a schopnost užití těchto vztahů při vyjadřo-
vání různých okolností, což souvisí i s logickým myšlením studentů
a s přesností při vyjadřování myšlenky. Odborné texty (zvláště
určitých profesí) jsou někdy příliš kondenzované. Jasnosti a poro-
zumění textu zde může vadit sama jeho konstrukce. Jde často o pří-
liš komplikovanou konstrukci nominální. To pak ztěžuje přehled
věcného obsahu. Při této příležitosti připomeňme slova Viléma
Mathesia1: „Přední kulturní jazyky evropské jsou jiné. Sebespleti-
tější nominální konstrukce jim nevadí a větný obsah se dá i při nich
snadno přehlédnout. Čeština to však napodobovat nemůže a musí
hledat svou vlastní cestu k vyjádření toho, co jiné jazyky dovedou
se zdánlivou zhuštěností svými komplikovanými nominálními
konstrukcemi vyjádřit. Cesta, která se tu češtině nabízí, je cesta
vyjádření větného... Určité sloveso je okno, kterým do české věty
proudí jasné světlo...“ V současné češtině je ovšem syntaktická
kondenzace významným prostředkem, který umožňuje, abychom
se vyjadřovali ekonomičtěji a stručněji. To ovšem předpokládá vy-
soké intelektuální a vyjadřovací schopnosti.2

Jsou případy, ve kterých je nutné věty a souvětí těsně spojit
z důvodů sémantickosyntaktické výstavby textu.3 Je tak nutné učit
studenty kondenzované texty poznávat a pracovat s nimi. A to již
na středních školách. Kondenzovaným textům je nutné porozumět
a uvědomovat si jejich stylovou hodnotu, případně zvažovat, zda
určitý jev by bylo možno vzhledem k funkci uvolňovat.

Studenti právě při reprodukci přicházejí do styku s kondenzo-
vanými texty. Reprodukce je cenná v různých oborech lidské čin-
nosti. V našich předložených pracích studentů šlo spíše o repro-
dukci věrnou spočívající v nezměněném přetlumočení autorových
myšlenek při zachování jazykových prostředků předlohy.

Je nutné, aby studenti, kteří s kondenzovanými texty pracují,
si uvědomili jejich funkčnost a stylovou hodnotu. Kondenzované
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texty jsou velice náročné na pochopení obsahu textu. Práce s od-
borným textem, předloženém jako východisko pro zpracování od-
borné písemné práce je velice náročná, nemá-li jít o pouhé opsání
vybraných úseků odborných textů.

Na práci s odborným textem by se studenti měli připravovat
především pozornou četbou daného textu. Pozorné čtení lze spojit
s úkoly. Například: odpovědět na otázku, vyhledat určitý údaj. Stu-
dent by si měl ujasnit, co od čteného textu může očekávat, na co si
dát zvláštní pozor. Takže kolektivní rozhovor o textu je jednou
z nejvhodnějších forem. Lze i položit otázku, na níž bude student
hledat v textu odpověď. Lze i zařadit registraci klíčových slov,
rozpoznat hlavní myšlenku v textu.4

Úkolem by mohlo být uvolňovat text, pominout nepodstatné
části textu a uvést ty části, které jsou nezbytné pro pochopení. To již
s sebou nese změny jazykové, případně kompoziční. Reprodukce
není pouze reprodukcí věrnou, ale zkrácenou, případně upravenou.
Zde je třeba i dovednosti myšlenky na sebe navazovat.

V kondenzovaném textu se obsahové jednotky do sebe navzá-
jem začleňují a vytvářejí jednu větu. Zde je třeba zvážit, zda je
možné uvolnění. Příklady z prací studentů – jednodušší příklad:
„Kromě těchto stálých výborů parlament může rovněž zřídit dočas-
né a vyšetřovací výbory. Politické skupiny a nezařazení poslanci
mohou v daném výboru jmenovat vedle řádných členů také stálé
náhradníky pro každý výbor v počtu shodném s počtem řádných
členů.“ Možnost uvolnění textu: „Existují stálé výbory. Parlament
kromě nich může zřídit i vyšetřovací výbory dočasné. V těchto
výborech mohou politické skupiny a poslanci, kteří nejsou zařazeni,
jmenovat vedle řádných členů také stálé náhradníky pro každý
výbor. Počet náhradníků se musí shodovat s počtem řádných členů.“
V původním textu se objevují výrazy původem slovesné povahy
(nezařazení, shodném). Reprezentují skryté predikace a lze je
uvolnit.

Uvolněného vyjádření je také docíleno několikanásobnými vět-
nými členy. Příklad ze studentovy práce: „Tito stálí náhradníci jsou
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oprávněni účastnit se schůzí výboru, vystupovat na nich, případně
se účastnit hlasování.“ Jiný příklad: „Srážky ze mzdy se provádějí
i z jiných příjmů, např. z důchodu, nemocenských dávek, stipendia
a peněžité pomoci v mateřství apod.“

Složitější příklad možnosti uvolnění kondenzovaného textu: „Za
účelem provedení prohlídky je ten, kdo provádí výkon oprávněn
otevřít uzavřené dveře domu povinného, dveře do jeho bytu nebo
dveře do jiné místnosti jím užívané, jestliže je možno zámek domu
opět uzavřít.“ Předně za účelem je výraz, který v odborném stylu je
nežádoucím prostředkem kondenzace. V odborném stylu se často
vyskytují výrazy, kdy přípravné jméno získalo platnost podstat-
ného jména povinný. Text je však méně srozumitelný pro přílišnou
kondenzaci a je nutno ho uvolnit. Text možno transformovat tak, že
účelový vztah bude zachován a bude užito věty účelové se spojkou
aby. „Proto, aby prohlídka mohla být provedena, je nutné, aby ten,
kdo tento výkon provádí, byl oprávněn otevřít uzavřené dveře domu
povinného, dveře do jeho bytu nebo jiné místnosti, kterou povinný
používá. Tento výkon lze provést z podmínek, že je dům možno
opět uzavřít.“

Uvedené souvětí lze však transformovat i tak, že bude užito
syntaktické formy a sémantiky spojených zájmen ten – kdo: „Pro-
hlídkou je pověřen ten, kdo je oprávněn otevřít uzavřené dveře
domu povinného nebo uzavřené dveře do některé místnosti bytu.
Tento výkon lze uskutečnit, pokud dům je možno opět uzamknout.“
Zaměřme pozornost na sémantickou a syntaktickou funkci spojení
ten – kdo. Zde nutno odlišit přímé ukazování prostorové (ukazování
na určitý objekt) a ukazování kontextové, odkazování k tomu, co je
jazykově pojmenováno. V našem případě jde o ukazování kontex-
tové (ten) na to, co bude dále označeno, kontextové ukazování je
anticipováno. Možno však text transformovat tak, že výraz ten bude
rezumován, bude odkazováno na to, co již bylo označeno kdo – ten.
„Kdo je oprávněn otevřít uzavřené dveře domu povinného za pod-
mínek, že je dveře možno opět uzamknout, ten je zároveň pověřen
prohlídkou.“ Úkon, že otevření dveří je možné tehdy, jestliže dveře
možno opět uzamknout, je vyjádřeno vztahem podmínkovým.

Hovoří se o vztahu mezi myšlením a vyjadřováním. Zde vystu-
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puje do popředí zřetel k výstižnosti a jasnosti. Jazykové vyjadřování
je chápáno jako výběr jazykových jednotek a jejich spojování. Také
v myšlení jde o spojování myšlenkových jednotek. Nedostatky ve
vyjadřování souvisí s nedostatky v myšlení.

Určitý stupeň těsnosti nebo volnosti dosahuje stejného komu-
nikačního cíle. Jestliže chceme studenty připravovat na kondenzo-
vané vyjadřování, nutno zaměřit pozornost na poměr mezi přísud-
kem větným (verbum finitum) a nevětným. Dochází ke kondenzační
konkurenci. Slovesná kategorie se částečně ztrácí a postupně na-
bývají platnosti významy jmenné. Při užívání kondenzujících pod-
statných jmen dochází k závažným nedostatkům, k nepřehledným
přívlastkovým řetězcům.
Příklad: „S výhradou odvolání udílí se svolení k vydání povolení
k provozování této činnosti.“ Opravit toto vyjádření lze užitím
slovesa: „S výhradou svolujeme, aby byla vydána povolení k pro-
vozování této činnosti.“
„Příslušným orgánům bylo uloženo zajistit provedení opatření
k omezení potřeby topiva.“ Úprava textu: „Příslušným orgánům
bylo uloženo, aby zajistily omezení ve spotřebě topiva.“ (Příklady
jsou převzaty z výše uvedené studie Evy Hošnové.)

Pro psaný projev se předpokládá vysoký stupeň syntaktické
kondenzace, zatímco v mluveném projevu se uplatňuje zřetel k po-
sluchači, a tak výpovědi mluvčího by neměly být příliš kondenzo-
vané.

Vedle textů značně kondenzovaných se vyskytují v současné
době i texty jednodušší. V odborných projevech se zmenšuje výskyt
významově jemně odstíněných spojek. Je to proto, že v určitých
soudobých odborných pracích se vyskytuje desetinný systém při
označování jednotlivých dílčích složek textu, užívání grafů, tabu-
lek apod. To vše přebírá úkoly, které dříve musela plnit syntax.5

V odborných pracích, s nimiž studenti pracují (právnické, eko-
nomické, politologické...) se setkávají s texty kondenzovanými,
takže je nutné studenty k práci s těmito texty vést.
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INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
VE VÝUCE RUSKÉHO JAZYKA

Information Technologies in Russian Language Teaching

Lenka HAVELKOVÁ, Veronika KAPLANOVÁ

ABSTRAKT
Informační technologie jako jedna z nejdynamičtěji se rozvíjejících
oblastí bezesporu pronikají i do sféry vzdělávání. Příspěvek se
zabývá historií i současností využití ICT ve výuce a dále charak-
terizuje některé internetové stránky, které mohou být užitečnou
pomůckou pro učitele ruského jazyka ve výuce i při přípravě na ni.
V článku je rovněž uvedena charakteristika e-verze učebnice Радуга
по-новому a možnosti práce s ní.
Klíčová slova
informační technologie – historie využití ICT ve výuce jazyků –
ruský jazyk – internet – interaktivní tabule – Радуга по-новому

ABSTRACT
Information technologies being one of the most rapidly developing
fields get to the education sphere inevitably. The paper deals with
the history as well as the present of ICT usage in the education and
it characterizes some Internet pages which can help teachers prepare
and teach the Russian language. The characteristics of e-version of
the textbook Raduga po novomu and the options of the work with it
are also presented here.
Key words
information technologies – history of ICT usage in language teach-
ing – Russian language – Internet – smartboard – Raduga po novo-
mu

ÚVOD
Informační a komunikační technologie, které jsou jednou z nej-

dynamičtějších oblastí současnosti, se staly již neodmyslitelnou
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součástí života. Lidé jsou běžně zvyklí na internetu vyhledávat
informace, dívat se na filmy, číst noviny, časopisy i knihy, komu-
nikovat pomocí elektronické pošty a podobně. V dnešním globali-
zovaném světě je pro komunikaci i usnadnění přístupu k informa-
cím rovněž nezbytná aktivní znalost cizích jazyků. Výuka pomocí
informačních a komunikačních technologií proto rozhodně patří
k moderním formám vzdělávání. Ruských výukových internetových
stránek, programů a jiných pomůcek je ve srovnání, například
s angličtinou, stále velmi málo, proto se autorky příspěvku rozhod-
ly zaměřit zejména na příklady z oblasti výuky ruského jazyka.

CÍL A METODIKA
Cílem příspěvku je nastínit využívání informačních a komu-

nikačních technologií v cizojazyčné výuce jak z historického po-
hledu, tak i z perspektivy současného moderního jazykového
vzdělávání se zaměřením na výuku ruštiny jako cizího jazyka na
základních a středních školách. Dílčím cílem příspěvku je předsta-
vit některé webové stránky či portály, které mohou prakticky
napomáhat učiteli jednak při tvorbě výukových materiálů, prezen-
tací a dalších podpůrných prostředků, jednak při výuce samotné.
Dále pak bude podrobněji zhodnocena elektronická verze učebnice
ruštiny pro střední školy Радуга по-новому, která je v současné
době nejčastěji používána pro výuku ruského jazyka na středních
a někdy také na základních školách.

Článek vychází především z podrobné analýzy nejrůznějších
webových stránek, které byly autorkami didakticky posuzovány
z hlediska jejich využitelnosti a aplikace do výuky ruštiny, přičemž
mnohé takto získané materiály byly prověřeny ve výuce. V další fázi
pak byla provedena analýza e-učebnice Радуга по-новому, přičemž
byl zkoumán didaktický potenciál této elektronické verze v po-
rovnání s její tištěnou podobou.

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE
V MINULOSTI A DNES

Technologie začaly být pro jazykové vzdělávání u nás využívány
již ve 20. letech 20. století s počátkem rozhlasového vysílání. V roce
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1927 byl poprvé v rádiu uveden kurz esperanta. Přibližně ve stejné
době zazněla v rozhlase němčina a angličtina. Již před druhou svě-
tovou válkou existovaly pro výuku jazyků speciálně nahrané gra-
mofonové desky. Později se objevily magnetofony, které oproti
rádiu a deskám umožnily nejen poslech, ale i nahrávání řeči.[1]
O něco později své využití samozřejmě nalezly i televize a video.
Studenti a učitelé měli tedy postupně k dispozici zvuk i obraz
a mohli využívat hudbu, filmy, profesionální výukové audio a video
nahrávky.

Klíčový zlom v oblasti výukových technologií nastal s příchodem
mikropočítačů v 60. až 80. letech minulého století. Zároveň s roz-
vojem technologií se od 60. let začal rozvíjet i pedagogický výzkum
v této oblasti, který se zaměřoval na programované učení, televizi
a její výukové využití, efektivitu výukových videoprogramů. Byly
zkoumány rovněž rozdíly v míře únavy při výuce s pomocí moder-
ních technologií oproti tradiční výuce. V roce 1985 přijala vláda
dokument „Dlouhodobý komplexní program elektronizace ve vý-
chově a vzdělávání v oblasti školství“. Tento dlouhodobý a kom-
plexní projekt si kladl za cíl začleňování technologií do výuky
včetně vybavování škol výpočetní technikou, tvorby výukových
programů, začleňování využití počítačů v jednotlivých předmětech
a vzdělávání učitelů.[1]

Technika prodělala v posledních třech desetiletích velké změny.
Gramofonové desky a kazety nahradily DVD a kompaktní disky.
Mezníkem v oblasti technologií použitelných pro výuku cizích
jazyků je beze sporu internet. Československo bylo k celosvětové
síti připojeno v roce 1992. Komerční rozšíření internetu se datuje
přibližně od roku 1995. V této době se objevují první vyhledavače.
Dnes internet nabízí ohromné množství informací v cizím jazyce,
online jazykové kurzy, filmy, knihy, noviny, časopisy, podcasty
a podobně. Nahrávky je možné uchovávat a přehrávat rovněž
v oblíbeném formátu MP3, který lze snadno stahovat z internetu.
Tato celosvětová síť umožňuje i komunikaci v reálném čase, popří-
padě e-mailovou komunikaci. Relativně rozšířená je rovněž výuka
jazyků pomocí služby Skype.

V uplynulých deseti letech se ve školách objevuje nový fenomén,
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interaktivní tabule, velkoformátový dotykový displej, který
umožňuje přesuny objektů, označování objektů a dokonce roz-
poznává i psaný text. Pro interaktivní výuku ruštiny byla vytvořena
Interaktivní cvičení a elektronická verze prvního dílu učebnice
ruského jazyka Радуга по-новому, která bude blíže představena
v další části článku.

Mezi nejnovější technologie posledních let patří m-learning, což
je mobilní e-learning, jedna z forem elektronického vzdělávání
s pomocí mobilních telefonů, kapesních počítačů a podobně. Učit
se lze nyní kdykoliv a kdekoliv.

NĚKTERÉ UŽITEČNÉ INTERNETOVÉ PORTÁLY
A STRÁNKY PRO UČITELE

Základními a výchozími stránkami jsou bezesporu ruské vyhle-
dávače Google (http://www.google.ru/), Рамблер (www.rambler.ru)
nebo Апорт (http://www.aport.ru/). Celý katalog ruských webových
serverů je na adrese http://weblist.ru/russian/.

Speciální vzdělávací servery učitelé naleznou například na por-
tálu http://rus.1september.ru/. Zde jsou elektronické verze časopisů
Русский язык, Литература, Искусство, История, География
a další časopisy týkající se školních předmětů. Na stránkách ne-
chybí ani zprávy z oblasti vzdělávání, informace o vzdělávacích
projektech a odkazy na distanční kurzy pro učitele ruského jazyka.
Na www.edu.yar.ru se nachází i Банк педагогического опыта, je-
hož ukázková práce s textem pro 5. třídu jistě poslouží jako zdroj
inspirace. Na ruském všeobecně-vzdělávacím portálu http://www
.school.edu.ru/default.asp stojí za povšimnutí oddíl Коллекция: дик-
танты – русский язык, který obsahuje nahrávky pro diktáty a pra-
vidla pravopisu. Po kliknutí na odkaz Коллекция: русская и за-
рубежная литература для школы je možné zadat vyhledávání podle
autora, období i podle toho, zda se jedná o ruskou nebo zahraniční
literaturu. Stránky obsahují životopisy spisovatelů a odkazy na infor-
mace o některých jejich dílech. Obdobně je koncipován i oddíl
Музыкальная коллекция. Ten navíc umožňuje vyhledávání podle
žánru hudby (Музыкальная коллекция, Классическая музыка,
Эстрадная музыка) a obsahuje i slovník hudebních termínů.
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Mezi nejznámější a nejobsáhlejší internetové stránky věnované
ruskému jazyku jistě patří ГРАМОТА.РУ. Učitele zde naleznou
různé slovníky, včetně audio slovníku, kde si uživatelé mohou do-
konce i poslechnout výklad o daném heslu. Užitečnou pomůckou je
také prověrka slova. Dále jsou zde různé ruské časopisy. Z odkazu
Справка je možné poslat dotaz k ruštině (podobnou službu posky-
tuje Ústav pro jazyk český). Класс obsahuje online učebnice, videa,
diktáty a různé užitečné odkazy. Nechybí zde ani novinky, citáty,
hry a jazykolamy. Další stránky věnované ruskému pravopisu jsou
např. http://www.yamal.org/ook/index.htm#cont.

Z českých webů zaměřených na ruštinu lze uvést Lingvisto
(http://lingvisto.org/cz/russian), kde jsou k dispozici některá témata
z oblasti gramatiky a slovní zásoby, nebo Ruština on-line (http://
www.jazykynanetu.cz/rustina-on-line.html) s užitečnými cvičeními
na slovní zásobu. Stránky Seznamu (http://slovnik.seznam.cz/
learn?id=end) jsou pomůckou pro procvičování slovní zásoby, která
je rozdělena podle témat i úrovní. Začátečník si zde může procvičit
slovíčka týkající se ročních období, lidského těla, jídla a dalších.
Pokročilejší uživatel může procvičovat například názvy nemocí.
Učitelé či studenti mohou vybírat z několika typů testů: spojování
slov, překlad, znám/neznám nebo přímo dlouhou čtyřicetiminuto-
vou prověrku.

Učitelé mohou využívat zdroje i z ruských novin a časopisů.
Speciálně pro učitele slouží online verze časopisu Учительская
газета na adrese http://www.ug.ru/. V elektronické podobě lze najít
i celou řadu dalších: Комсомольская правда (http://www.kp.ru/),
Труд (http://www.trud.ru/), Правда.Ру (http://www.pravda.ru/)
a mnoho dalších. Za zmínku stojí rovněž ruská verze vysílání
BBC (http://www.bbc.co.uk/russian/), kde uživatelé naleznou
články včetně videonahrávek a audio reportáží. Materiál pro
ruský jazyk lze čerpat i z televize, například ruský všeobecný
kanál Первый канал (http://www.1tvrus.com/), РТР-Планета
(http://www.rtr-planeta.com/?d=10) nebo Вести.Ru (http:/
/www.vesti.ru/). Nelze opominout ani ruská rádia, jejichž seznam
i s odkazy je možné najít na http://top100.rambler.ru/navi/
?theme=440/445&src=cat.
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Nejen žáci, ale i učitelé při přípravě na hodiny určitě využijí
zdarma poskytované referáty a taháky. Vše přehledně roztříděné do
kategorií podle oblastí a předmětů lze najít například na http://
www.crack.ru/, http://www.referat.yaroslavl.ru/, http://referat.ru/
referats, http://www.referats.corbina.ru/referats.htm nebo http://
www.referats.net/. Pro zpestření hodiny se jistě hodí i vtipy, napří-
klad ze serveru Шутки.ru (http://shutky.ru/), kde jsou anekdoty
rozdělené do různých kategorií a podle data.

INTERAKTIVNÍ VERZE UČEBNICE RADUGA
PO-NOVOMU

Interaktivní tabule představují zcela nový fenomén českého vzdě-
lávání, který do škol začal pronikat až po přelomu tisíciletí, přičemž
jeho široké uplatnění na všech typech škol můžeme zaznamenat
až v posledních zhruba pěti letech. Interaktivní tabule disponují
obrovským potenciálem, především z hlediska vizualizace předklá-
daného materiálu, která je žádoucí nejen na základních, ale i na
středních a vysokých školách. Práce s interaktivní tabulí oslovuje
více smyslů žáků, může tedy přispívat k lepšímu zapamatovávání,
podporovat pozornost nebo může vzbuzovat zájem či působit jako
motivační prvek.

S rozvojem interaktivních tabulí začínají také postupně vznikat
interaktivní verze učebnic pro nejrůznější předměty, cizí jazyky
nevyjímaje. Digitalizací výukových materiálů a vývojem e-učebnic
se zabývá především vydavatelství Fraus, které získalo se svými
elektronickými učebnicemi mnohá ocenění i na mezinárodní scéně.
Vydavatelství Fraus v roce 2009 vydalo elektronickou verzi učeb-
nice ruštiny Радуга по-новому a v roce 2010 ji doplnilo učebnici
ještě o další CD-ROM s interaktivními cvičeními.

Elektronická verze učebnice se na první pohled od tištěné nijak
neliší, grafická úprava byla zachována, avšak rozdíl je v možnostech
použití, které si v následující části blíže rozebereme. Zcela základní
funkcí interaktivní tabule je možnost zvýrazňování či vpisování
textu do promítaného, což je mnohdy velmi užitečné. Žáci mohou
vidět na tabuli totéž, co mají v učebnici, ale učitel může text učeb-
nice doplňovat či graficky měnit.
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Další významnou funkcí je přímé propojení se zvukovými
nahrávkami. Učitel může pouhým klepnutím na příslušnou ikonu
u textu nebo cvičení spustit zvukovou nahrávku, kterou může
stejně snadno zastavovat nebo opakovat, aniž by musel manipulovat
s CD. Interaktivní tabule umožňuje snadné přehrávání nejen textů,
které byly vytvořeny autory učebnice, ale také nejrůznějších textů,
písní či videí z internetu. Učebnice nabízí také řadu odkazů přímo
na webové stránky, které jsou spjaté s probíranou tematikou a které
mohou sloužit jako rozšiřující nebo ilustrativní materiál. Jedná se
o odkazy na texty, písně, obrázky či webové stránky různých insti-
tucí, muzeí a podobně.

Interaktivní verze učebnice umožňuje pracovat s grafikou učeb-
nice, vybírat různá textová pole, zvětšovat je, pohybovat s nimi,
doplňovat novými texty. Mnohdy jsou texty či cvičení doplněny
o odkazy na různé vysvětlivky nebo další sovisející texty, které se
velmi často vyjadřují k rusko-českým kulturním a historickým vzta-
hům.

Za největší pozitivum elektronické interaktivní učebnice však lze
považovat fakt, že umožňuje učiteli vytvářet si vlastní doplňkové
výukové materiály k učebnici a vkládat si je připravené přímo do
e-učebnice, přičemž jejich zobrazení je stejně snadné jako u ná-
strojů původních.

Interaktivní elektronické učebnice tedy skýtají velký potenciál
pro pestrost cizojazyčné výuky, avšak zároveň jejich využití klade
zvýšené nároky na učitele a jeho dovednost pracovat s elektronic-
kými zdroji. A právě přípravě učitelů na tento typ práce by měla být
věnována zvýšená pozornost v jejich dalším vzdělávání, aby dovedli
plně využít možností moderních technologií ve výuce svého před-
mětu.

ZÁVĚR
Současné školství prochází v posledních letech procesem digita-

lizace výuky. Využívání informačních a komunikačních technologií
ve výuce jakéhokoli předmětu se stává samozřejmostí. Tento trend
pronikl i do výuky cizích jazyků, tedy i do výuky ruštiny, na všech
typech škol. Možností využívání ICT v cizojazyčné výuce je mnoho
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zejména v závislosti na rozšíření internetu a elektronických učebnic
do škol, avšak jejich implementace je závislá na jednotlivých uči-
telích, jak dovedou jejich potenciál využít ku prospěchu rozvoje
obecných i jazykových kompetencí žáků. Proto je třeba mít neustále
na paměti, že jedině prostřednictvím dalšího vzdělávání učitelů
můžeme dosáhnout efektivního využití informačních a komunikač-
ních technologií ve výuce.
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PARADIGMA CLOUD LEARNING
TECHNOLOGIÍ V KONTEXTU AKTUÁLNÍ

INFORMAČNÍ GRAMOTNOSTI
The paradigm of cloud learning technologies

in the context of the current information literacy

Jiří LEIPERT

ABSTRAKT
Autor se zabývá možnostmi zapojení online aplikací, síťových
služeb a sociálních sítí do tzv. cloud learningu. Se současným
výrazným využíváním internetových služeb, dominancí webových
prohlížečů a s nadcházejícím příchodem nových, síťově oriento-
vaných operačních systémů (platforma Chrome OS od Google či
Web OS HP-Palm) se nabízí nový přístup k obsahům a formám
vzdělávání v oblasti moderních informačních technologií.
V příspěvku jsou diskutována východiska, teoretické zázemí
a možnosti využívání síťových služeb v oblasti osobní elektronic-
ké agendy, kancelářských aplikací a využitelných online editorů
v kontextu e-learningového a blended learningového přístupu s mi-
nimálními nároky na uživatelské programové a hardwarové vy-
bavení.
Praktický rámec pojetí cloud learningu je demonstrován na návrhu
výběrového předmětu pro portfolio studií realizovatelných na aka-
demické půdě VŠERS o. p. s.
Klíčová slova
cloud technologie, e-learning, elektronická agenda, net based learn-
ing

ABSTRACT
The author deals with the opportunities of plugging online applica-
tions, network services and social network into so called cloud
learning. Currently used Internet services with the domination of
web browsers and forthcoming network oriented operation systems
(Google Chrome Operation System or Web HP-Palm Operation
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System) offer a new access to subjects and forms of education in the
sphere of modern information technologies.
The solutions, theoretical basis as well as possibilities of using the
network services in the sphere of personal electronic administration,
office applications and usable online editors in the context of
e-learning and blended e-learning processes with the minimum
requirements of users‘ program and hardware equipment are
discussed in the paper.
The practical framework of the cloud learning concept is presented
in the suggestion of a voluntary subject for the curriculum of stud-
ies implemented at VSERS.
Key words
cloud technologies, e-learning, electronic administration, net based
learning

ÚVOD
Samotný pojem „cloud learning“ je prozatím spíše výzvou k za-

myšlení nežli již zavedením termínem s přesnou definicí. Význa-
mově je dán spojením široké oblasti cloud technologií s neméně
širokou problematikou vzdělávání. Společně mají tyto dvě oblasti
hned několik možných významů. Cloud learning tak může být vní-
mán jako proces vzdělávání o cloud technologiích nebo jako způsob
vzdělávání prostřednictvím cloud technologií. Avšak oba významy
mají své uplatnění a můžeme tak nazírat chápání pojmu cloud lear-
ning jako druh vzdělávání, kde jsou cloud technologie zároveň
obsahem i formou tohoto procesu.

Mladá historie cloud technologií
O prvních cloudových technologiích můžeme uvažovat již s roz-

vojem internetových (webových) služeb. Tyto zprvu poskytovaly
pouze statický obsah, posléze však začaly nabízet uchovávání dat
uživatele v cloudu – na internetových serverech. Patrně první ma-
sověji využívanou službou by tak mohl být uváděn web based
e-mailový přístup. Poštovní protokol POP3 byl schválen roku 1996
a kolem tohoto data se začaly využívat i první freemailové servery

52



53

(Yahoo! e-mail v roce 1997, Seznam email v roce 1998). Zde mů-
žeme hovořit o počátcích cloud služeb, jejichž principem bylo
poskytování vzdálené služby, kdy uživatelská data jsou „fyzicky“
umístěna na internetových serverech. Další služby na sebe nene-
chaly dlouho čekat v oblastech, např.:
• Komunikace/chat (IRCnet 1988/1998, Skype 2003)
• Social Network (Facebook 2004, Twitter 2006)
• Online office suites – word processors, spreadsheets (rich inter-

net applications /Adobe/ from 2002, Ajax-Web 2.0 od 2005)
• Blogs (blogger.com provozováno od 1999)
• Web desktops

V současné době jsou síťové služby využívány čím dál častěji.
Argumenty, kdy běžný uživatel tráví „na internetu“ 80–90 % času,
vedou k dalšímu rozvoji přizpůsobených služeb – k návrhům síťo-
vých operačních systémů (Chrome OS – Google či Web OS –
Palm/HP).

Cílené oblasti Cloud technologií
Síťové operační systémy

Můžeme je členit na Citrixové servery a terminály (rok xxxx) –
virtualizace systému a pak na nově uváděné systémy, kdy je de facto
OS redukován na minimum a jedinou podstatnou aplikací je webový
prohlížeč. Takový je např.: koncept OS od firmy Google – Chrome
OS neboli projekt Chromium. Počátkem tohoto roku byla uvol-
něna beta verze tohoto systému, final release byl realizován
v červnu/červenci tohoto roku. Běh tohoto OS vyžaduje specifický
HW – očekáváme tedy nástup síťových netbooků, jejichž využití
je ve velké míře závislé na přístupu k internetu neboť veškerá data
jsou synchronizována s internetovým účtem.

Web desktops
Jedná se o projekty, které v rámci okna webového prohlížeče

simulují desktop počítače a umožňují spouštění základních aplikací.
Simulují tím jakýsi virtuální počítač dosažitelný odkudkoli. Mezi
nejlépe propracovaná prostředí web desktops patří např.:
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• EYE OS: http://classic.my.eyeos.org/
• SilveOS: http://www.silveos.com/
• Glide OS: http://www.glidedigital.com/
• Icloud: http://os.icloud.com/

Síťové služby
Interaktivní síťové služby se objevují s příchodem technologií

Web 2.0 (Ajax) kolem roku 2005, jejich další rozvoj a větší možnos-
ti jsou dány i dalším zaváděným fenoménem současnosti – tech-
nologií HTML 5.

Obecně lze pod síťovou službou uvažovat libovolnou interne-
tovou službu, ke které má uživatel přístup buď prostřednictvím
webového prohlížeče nebo speciálního klienta této služby. Pod-
statou služby je pak její řešení či řízení v cloudu a uživatel má
k dispozici její výsledky. Takovýchto služeb existuje na internetu
bezpočetné množství. Pro naše účely ve spojitosti s cloud lear-
ningem pak budeme adále uvažovat spíše takové, které jsou vy-
užitelné z hlediska obecných uživatelských ároků, jsou patřičně
zabezpečeny a případně jsou využitelné v jistém komplexnějším
balíku služeb či účtu (např. Microsoft Web Apps, Zoho Office Suite
či Google Account s aktivovanými službami Docs, Webs, Calendar,
Gmail etc.)

Learningová prostředí
Pro moderně vedenou výuku v oblasti ICT je typické, že je sama

tato výuka těmito technologiemi podpořena. Pro oblast práce
s internetovými technologiemi je velmi účelné využít patřičné elek-
tronické podpory formou některého VLM systému a adekvátního
elektronického kurzu – z hlediska dostupnosti, interaktivity etc.

Pro výuku cloudových technologií by se i samotné výukové
prostředí mělo nacházet v cloudu, opět je lákavé uvažovat, že na
internetu nenajdu jen užitečné informace, ale rovněž tak užitečné
služby a systémy které mohu využívat s maximálními možnými
požadavky na funkčnost a přínosnost jakož minimálními nároky na
vlastní HW a SW vybavení. Od informací „vždy a všude“ se posou-
váme k uvažování služeb „vždy a všude“. Otázkou tak již ani není,
zdali je využívat – vždyť v cloudu již dávno žijeme“ ale spíše v jaké



míře si je připustit k tělu, jaká míra a portfolio cloud služeb je
v zásadě přínosná, neškodná, život zjednodušující či zlehčující či
podporující naše záměry se „orientovat a pohybovat ve světě. Kde
tento svět „dnes“ existuje? V médiích, v cloudu, v „realitě“ = v re-
álné virtualitě či virtuální realitě?

Koncepce předmětu Cloud learning
Díky výrazným posunům v oblasti využívání ICT lze již nyní

uvažovat o systematickém nazírání na využívání síťových služeb
a tuto problematiku náležitě uvést, představit, vyzkoušet a disku-
tovat. Je víc než pravděpodobné, že v blízké budoucnosti budou
cloudové technologie pronikat k běžnému uživateli stále častěji
a je proto potřeba toto paradigma náležitě rozkrýt a z hlediska
možných přínosů, záporů, rizik či nedostatků. V hrubých obrysech
se začíná rýsovat nový předmět, pracovně nazvaný Cloud learning,
který by tuto problematiku komplexně pojímal a byl by coby vý-
běrový nabízen širokému okruhu vysokoškolských studentů.
Základní obrysy tohoto předmětu jsou tyto:
• jednosemestrální, dvouhodinový seminář 1× týdně
• výuka realizována buď v počítačové učebně či s běžnými stu-

dentskými notebooky a netbooky, WiFi HotSpotem a dataprojekcí
• masivní podpora e-Learningovými (cloudovými) prostředími

(Moodle kurz, Facebook info, Google Account)
Jako dominantní okruhy/témata tohoto předměty se jeví tyto:
• představení problematiky cloud služeb
• uvažování dat v síti – uživatelská agenda osobní i kancelářská
• sdílení dat, záloha, synchronizace
• mobilní přístup, druhy sítových služeb.
Cloud learning – syllabus
Úvodní hodina
• podmínky studia, požadavky k zápočtu
• vstup do LMS Moodle a blended learningového kurzu, orientace

v prostředí
• vstupní dotazník (dovednosti, zkušenosti, vybavení, expektace,

zájmy, potřeby)
• registrace služeb MS Live a Google Accounts.
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Sociální sítě a služby, formy komunikace
• Kolik e-služeb využíváš, tolikrát jsi člověkem? Facebook,

Twitter, Foursquare
• Instantní komunikace – Skype, ICQ, Jabber, chaty a další
• Formáty chatu, GTalk, mobilní aplikace, propojení protokolů
• Desktop, netbook, tablet, mobil? Jak kloubit víc „krabiček“.
Moderní správa e-mailových služeb
• Teorie centrálního účtu, provázání, hierarchie a politika několika

poštovních účtů
• IMAP, POP3, SMTP, threads, notifikace, filtry
• Mobilní přístup, poštovní klient, záloha pošty, kontakty.
Osobní i pracovní agenda
• Správa kontaktů ve službě Gmail, skupiny, synchronizace, pro-

fily
• Kalendář, publikování na webu a jeho sdílení se spolupracov-

níky, využívání více kalendářů
• Poznámky a úkolovník, synchronizace, upozornění, kategorie.
Práce v cloud office – G Docs
• Filosofie práce, sdílení a online spolupráce, chat v otevřeném do-

kumentu
• Internetové formuláře a statistiky snadno a funkčně
• Podporované formáty, OCR u obrázků a pdf, Cloud Connect,

štítky a složky.
Práce v cloud office – MS SkyDrive, Zoho
• MS Web Apps – prohlížení a základní editace, sdílení, spo-

lupráce
• Ukládání na Sky Drive, limity, formáty, prohlížeče „známých“

typů
• Profesionální služby projektu Zoho, provázanost a využitelnost.
Synchronizace a sdílení dat v Microsoft Live Mesh, vzdálená
práce
• Práce se sdílenými dokumenty na více počítačích, webová zálo-

ha Live Mesh
• Vzdálené připojení a plná kontrola počítače v prostředí web

browseru.
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Filosofie práce s vlastním „cloudovým serverem“ přes vzdálený
přístup
Spolupráce v cloudu kombinací cloudových a desktopových ná-
strojů
• Real time spolupráce na textových a tabulkových dokumentech
• Nástroj Google Cloud Connect – možnosti, výhody, nevýhody
• Praktické využití těchto nástrojů, přenositelnost mezi SW plat-

formami.
Tvoříme web na webu
• Prolínání výstupů Google služeb (kalendář, office dokumenty,

formuláře, fotogalerie, mapy)
• Rozvržení a stavba website, nastavení a spolupráce, analytické

nástroje
• Navázání na vlastní doménu, vlastní odkazník, PageRank, Full-

text Ratio.
Organizace a úprava grafických dat
• Možnosti online grafických editorů, Aviary Phoenix
• Práce ve webovém i desktopovém prostředí Picasa, export do

Rajče.net
• Tvorba webových galerií a prezentací, geotagging, komentáře,

sdílení a publikování.
Organizace a publikování zvukových dat a videí
• Vytvoření účtu YouTube, základní nastavení a orientace v něm
• Zpracování a odeslání médií, publikování, komentáře, streamová

média v cloudu
• Titulky a další nástroje, kanály, oblíbené položky, odebírání, se-

znamy, jukebox.
Další síťové služby a komponenty
• Práce s mapovými podklady, body zájmu, databázemi
• Foursquare, Augmented reality, Google Latitude
• Plánování tras, 3D mapové podklady a 3D prostředí.
Práce na projektu vlastní cloud e-xistence
• Problematika osobní a veřejné agendy, bezpečnost přístupu
• Prolnutí služeb, webová identita, život na síti, aktualizace versus

nezávislost
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• Vytvoření vlastního modelu závislosti × nezávislosti na „služ-
bách“.

Zakončení předmětu
• Vyhodnocení osobního projektu a práce v semináři
• Prezentace zápočtové úlohy
• Zápočtové řízení, možnosti pokračování.

ZÁVĚR
Oblast využívání cloud technologií a jejich vliv na naše nazí-

rání využívání moderních technologií není zatím nikterak šířeji
a adekvátně rozkryt. S postupným a očekávaným dalším rozvojem
síťových technologií bychom měli věnovat pozornost didaktickým
a metodologickým aspektům těchto přístupů abychom je mohli
vhodně polohovat do příslušných kompetenčních rolí v rámci obec-
ného nazírání na oblast propedeutické i cíleně uživatelské oblasti
informační gramotnosti.
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E-LEARNING A CIZÍ JAZYK
E-learning and Foreign Languages

Magdalena MALECHOVÁ

ABSTRAKT
E-leargning jako forma elektronického vzdělávání dnes tvoří nepo-
stradatelnou součást získávání informací a procesu učení. Současná
nabídka vzdělávacích programů je široká jak svou kvantitou
nabízených možností, tak i jejich neustále se zlepšující kvalitou.
Dnešní uživatel tak má obrovské možnosti výběru za poměrně nízké
nákladové prostředky.
Metody e-learningového vzdělávání jsou neustále zdokonalovány,
v současnosti získává na oblibě e-learningová forma online, která
nevylučuje ani přítomnost lidského faktoru při procesu vzdělávání.
Využití takovýchto forem výuky jde dnes ruku v ruce s celkovým
hospodářských a kulturním vývojem.
Klíčová slova
e-learning, cizí jazyk, forma vzdělávání, vzdělávací programy,
online vzdělávání

ABSTRACT
E-learning as a form of electronic education is an indispensable part
of knowledge gaining as well as the teaching process nowadays. The
current offer of education programs is wide due to the number of
offered possibilities as well as due to their increasing quality. A cur-
rent user has got plenty of options for quite low costs. The methods
of e-learning education keep improving, the online form gets more
popular these days, and it does not avoid the presence of human
factor within the education process. Using such forms of education
goes arm in arm with the global economic as well as cultural
development.
Key words
e-learning, foreign language, form of education, education pro-
grams, online education
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E-learningem rozumíme vzdělávání, které je vytvářeno a sdíleno
elektronicky. Nerozlišuje se zde mezi učením pomocí televize, počí-
tačového softwaru nebo internetu, vše zahrnuje pojem e-learning.

V dnešním stále integrovanějším světě se jazykové znalosti jeho
obyvatel ukazují jako stále důležitější činitel zejména v Evropě, kde
se hovoří více než dvaceti úředními jazyky.

Zaměstnavatelé všech zemí našeho kontinentu v rámci evropské-
ho úzu požadují po svých budoucích zaměstnancích aktivní znalost
alespoň dvou cizích jazyků kromě svého mateřského jazyka. Tato
skutečnost se proto stává pro nás pro všechny velkou výzvou.

Žijeme však v době, která se představuje jako doba informatická
a tok informací si lze jen těžko představit bez jazyka. I přesto, že se
na nás informace hrnou a my je často nestačíme vstřebat a zpraco-
vat, měla by být v dnešní společnosti potřeba schopnosti komuni-
kace velkou motivací. Informace je třeba umět přeměnit ve vědo-
mosti, schopnosti a dovednosti.

Dnes si svět nelze představit bez počítače, a počítačový svět je
světem cizích jazyků.

Přes mezinárodní počítačovou síť internet se odehrává obrovské
množství obchodů a proto kdo chce i v dnešní době dobře obcho-
dovat, a to nejen přes internet, musí se domluvit cizími jazyky.

Lidé se učí cizím jazykům už více než pět tisíc let. Každý kdo se
zabývá metodami výuky se pouští do oblastí, které byly již mnoho-
krát vyzkoušeny a probádány. Svět se ovšem neustále mění a s pří-
chodem počítačové techniky přicházejí i nové podněty jak výuku
cizích jazyků zefektivňovat. Myšlenka samostatného studia není
nová, pochází již z dob působení J. A. Komenského, svět počítačů
ovšem ideu samostudia přivádí téměř k dokonalosti.

Většinou první pomůckou při studiu cizího jazyka obecně jsou
online slovníky, které jsou běžně volně přístupné na síti. I zde je
však nutné porovnávat a podle potřeb hledat ty nejlepší.

Jednou z kategorií e-learningového vzdělávání jsou programy,
které nabízejí vytváření obsahu výuky online se snadnou dostup-
ností zdrojů pro studenty. K těmto patří například program Moodle.
Ten nabízí sdílet se skupinou studentů celý obsah kurzu včetně
připravených odkazů na užitečné zdroje.
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Výukové počítačové programy, které jsou nám dnes nabízeny,
slouží k nastudování cizího jazyka bez přítomnosti další fyzické
osoby. Software jazykových kurzů nabízí tradiční a světoznámé
jazykové školy jako je Berlitz, či řada dalších méně známých škol,
autorů či internetových serverů.

Základní předností dnešních programů je jejich propracovaná
ucelenost a komplexnost cílů, mezi které patří zvládnutí všech jazy-
kových dovedností jako jsou porozumění, poslech, čtení, písemné
vyjádření a v neposlední řadě i interaktivní komunikace.

Dnes nabízené programy jsou nastaveny tak, že jednotlivé části
zaznamenávají studentovy výsledky a poté je jednotlivě vyhodnocu-
jí. Často má studující na výběr z více forem výuky, např. volné či
řízené. Student si může vybírat i jen takové činnosti, které považuje
v rámci svého učení za nejdůležitější, či podle aktuální potřeby ze
seznamu, který program nabízí.

V rámci řízené výuky si uživatel vybere cíl, kterého chce do-
sáhnout, v jiném případě si vypracuje časový plán, který vyhovuje
jeho individuální potřebě.

Programy průběžně hodnotí znalosti uživatele a podle jeho vý-
konů je nadále upravována další nabídka činností, které jsou na
základě zjištěných skutečností vyhodnoceny jako potřebné.

To už ovšem patří do další tzv. operativní či dynamické formy
výuky.

Pro pokročilé studenty existuje možnost volby režimu, který je
celý veden v cizím jazyce.

Programy umožňují velké množství typů výukových činností,
které dále nabízejí mnoho aktivit pro všechny jazykové úrovně.
Programy nezapomínají ani na osvojení gramatických pravidel, roz-
voj slovní zásoby, či aktivity spojené s rozvojem a poznáním reálií
a kultury dané země. Současné programy jsou již vybaveny svě-
tovými technologiemi, které v rámci ústní komunikace a výuky
výslovnosti dokážou rozpoznat řeč a její aplikaci.

Uživatelé nových výukových programů mohou často díky ne-
omezené platnosti licence takový program využívat k pozdějšímu
opakování, nebo může být tento výzvou pro další potenciální stu-
denty.
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Abychom využívali zdroje na internetu, ale i ostatní zdroje
správným způsobem, je nutné si častěji připomínat zásady efek-
tivního osvojování jazyka. Chceme-li ve studiu cizího jazyka do-
sáhnout té nejvyšší možné úrovně, je nezbytné kombinovat pří-
stupy a aktivity vedoucí k plynulému používání cizí řeči. Jedním
ze základních předpokladů k dosažení takového cíle je vytrvalost
studujícího a jeho schopnost v učení nepřestat.

Možnosti, jak se naučit cizí jazyk jsou dnes obrovské, svět po-
čítačů neustále nabízí další a další. V současné době je možné
zahrnout do e-learningového vzdělávání i aktivní lidský faktor.
Tento způsob výuky se nazývá online vzdělávání či online
learning. Je to metoda, která spojuje lektora a studenty z různých
míst světa v jedné virtuální místnosti. Do této výuky se může
připojit každý s připojením internetu a funkčním počítačem.

Mezi základní funkce pro používání této metody patří audio-
vizuální komunikace, chat a whiteboard.

Pro výraz online vzdělávání se dnes používají i pojmy jako např.
web konference, synchronní online komunikace, online školení či
webinář – seminář vedený po webu.

Některé věhlasné univerzity již nabízí své programy a semináře
online kompletně.

Online výuka by neměla mít ambice zcela nahradit sociální kon-
takt, může však tento kontakt podpořit a umožnit setkání různých
osobností z různých zemí a kultur.
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NOVÉ TRENDY A JEJICH MOŽNOSTI
VYUŽITÍ VE VÝUCE

New IT Trends and Their Application in Tuition

Jiří NECHVÁTAL

ABSTRAKT
Příspěvek pojednává o školení „Zvýšení konkurenceschopnosti uči-
telů na trhu práce v oblasti efektivní obsluhy PC“, které proběhlo
v rámci projektu „Zvýšení konkurenceschopnosti učitelů na trhu
práce v oblasti efektivní obsluhy PC“ v rámci projektu „Nové
výukové metody a využití informačních technologií při realizaci
školního vzdělávacího programu na základních a středních školách
Jihočeského kraje“. Cílem školení bylo seznámení s aktuálními
trendy v oblasti IT a možnosti využití IT při výuce studentů a žáků.
Na školení byla přednášena tato témata: komunikace a mediální
výchova, využití nových volně šiřitelných programů ve výuce, bez-
pečnost práce na počítači a internetu, správa dat na počítači a zá-
lohování, práce s medii ve výuce.
Klíčová slova
komunikace, mediální výchova, bezpečnost práce na počítači, bez-
pečnost práce na internetu, elektronická media, grafické programy,
textové programy

ABSTRACT
The paper deals with the course “Increase of Competitive Ability of
Teachers at the Labour Market in the Field of Efficient Work with
PC” which ran within the project “Increase of Competitive Ability
of Teachers at the Labour Market in the Field of Efficient Work
with PC” within the project “New Teaching Methods and Using
the Information Technologies within the Implementation of the
School Education Programme at Basic and Secondary Schools in the
Region of South Bohemia”. The aim of the course was to get the
participants familiar with the current trends in the field of IT and the
possibilities of using IT within the tuition of students and pupils.
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The following topics were lectured at the course: communication
and media education, using new shareware and freeware programs
in the tuition, safe work with PC and Internet, PC data organization
and backup, work with media in the tuition.
Key words
communication, media education, safe work with PC, safe work
with Internet, electronic media, graphic editors, text editors

V září 2010 se konalo školení „Zvýšení konkurenceschopnosti
učitelů na trhu práce v oblasti efektivní obsluhy PC“ v rámci
projektu "Nové výukové metody a využití informačních technologií
při realizaci školního vzdělávacího programu na základních a střed-
ních školách Jihočeského kraje". Tohoto vzdělávacího kurzu se
účastnili učitelé z gymnázia Česká.

Cílem školení bylo seznámení s aktuálními trendy v oblasti IT
a možnosti využití IT při výuce studentů a žáku.

Na školení byla přednášena tato témata: komunikace a mediální
výchova, využití nových volně šiřitelných programů ve výuce, bez-
pečnost práce na počítači a internetu, správa dat na počítači a zálo-
hování, práce s medii ve výuce.

Téma Komunikace a mediální výchova bylo zaměřeno hlavně na
tzv. nová média, veřejně dostupné komunikační aktivity, které půso-
bí ve veřejných počítačových sítích, v internetu. A to zejména na
e-mailovou poštu, chaty, konference, databáze, internetové televizní
či rozhlasové vysílání, elektronicky vydávané časopisy a noviny.

Účastníci školení byli podrobně seznámeni také s historií in-
ternetu, možnostmi a hrozbami počítačové sítě, využitím chatů
a videokonferencí při výuce, prací s dostupnými databázemi při
výuce, využitím rozhlasového, televizního vysílání v síti internet,
autorským právem.

Učitelé byli rovněž seznámeni s novými freewarovými progra-
my, které lze využít ve výuce. Trh počítačových technologii je za-
plaven mnoha novinkami v oblasti softwaru i hardwaru, v kterých
se nejen učitel, ale mnohdy i počítačový odborník těžko vyzná.
V rámci školení byly probírány následující programy: programy
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obsahující textový, tabulkový a html editor, tvorbu prezentací,
editace obrázků, programy zaměřené na správu počítačových dat,
editory webových stránek, komunikační programy, prohlížeče a edi-
tory obrázků, programy pro vytváření PDF dokumentů, prohlížeče
souborů nejčastějších formátů dokumentů - adobe acrobat, foxit-
reader, context view, powerpoint, visio, wordviewer, xlviewer.

Bezpečnost práce na počítači a internetu je velkým problémem
poslední doby. Tento problém se týká jak stránky morální, ale i fy-
zické. Mnoho škol řeší otázku, jakým způsobem počítače ve škol-
ních sítích zabezpečit, jak zabezpečit a uchovávat data, jakým
způsobem uchovaná data archivovat. Účastníci školení byli sezná-
meni s tématy: zabezpečení počítače, antivirové programy, spyware
a antispyware, spam a rizika e-mailové pošty, ochrana dat proti
zcizení a zneužití, zálohování - metody, časové harmonogramy, pro-
gramy pro zálohování a zálohovací media.

V současné době mohou učitelé pro výuku využívat nejen kla-
sické materiály, ale i nejrůznější digitální záznamy, CD, VIDEO
nosiče, databáze obrázků a online dostupných videosekvencí. Proto
je nutné, aby uměli skenovat, pracovat s digitální fotografií, vkládat
obrázky do prezentací, pracovat s obrázky a upravovat je.

Ač jsou počítačové znalosti učitelů na velmi dobré úrovni, ško-
lení bylo pro posluchače přínosem. Učitelé si rozšířili a prohloubili
své znalosti v přednášeném tématu. Důkazem jsou např. kladné
ohlasy ve zpětné vazbě. Efektivní obsluha měnících se počítačových
programů zvýší kvalitu práce učitelů. Učitelé byli seznámeni s da-
nou problematikou a výuka byla směřována spíše k získání přehle-
du s výrazným důrazem na zvládnutí mezioborových vazeb.

Všechna témata byla probírána velmi praktickým způsobem. Pro-
to získané informace učitelé uplatní nejen při výuce nejrůznějších
předmětů, ale i v osobním životě.
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VÝCHOVA K INFORMAČNÍ BEZPEČNOSTI
JAKO VÝCHOVA K MODERNÍMU POJETÍ

OBČANSKÉHO VLASTENECTVÍ
Education to Information Security As Education to

Modern Concept of Civil Patriotism

Oldřich PEKÁREK

ABSTRAKT
Rozvoj informatiky má nedozírný dosah na fungování lidské spo-
lečnosti. Přináší s sebou řadu vážných hrozeb a následných ri-
zik, které nelze ignorovat. Pro demokratickou společnost jsou tato
rizika, která mají svůj původ v informatických útocích, zvláště
závažná. Těmto rizikům lze jen velmi obtížně čelit regulačními zá-
sahy, aniž bychom se dotkli osobních svobod a práv občanů. Je
nezbytné proto vést mládež k pochopení a prosazování informační
bezpečnosti, jako projevu nové formy uvědomělého vlastenectví.
Klíčová slova
informatický prostor, útok, bezpečnostní rizika, výchova k prosa-
zování informační bezpečnosti

ABSTRACT
The development of informatics has got an immense influence on
functioning of human society. It brings a lot of serious threats and
consequent risks which cannot be ignored. These risks, having been
originated in information attacks, are very serious for a democratic
society especially. These risks can be fought by regulation interven-
tions in a complicated way, without affecting personal freedom and
human rights. Therefore it is necessary to make the youth under-
stand and push through the information security as a new form of
aware patriotism.
Key words
information space, attack, security risks, education to pushing
through information security



ÚVOD
Výklad historických a politických souvislostí vzniku, rozvoje

a trendů informatiky je pevně svázán s rozvojem moderní lidské
civilizace.

Stále naléhavěji se projevuje závislost fungování moderní spo-
lečnosti na informačních systémech a to ve všech odvětvích.
Stoupá závislost států, jejich ekonomiky, finančních subsystémů,
výzkumu, vývoje a výroby, veřejného mínění a sociálního klidu
na fungování informačních systémů. Vysoká závislost se projevuje
i v obranných, bezpečnostních a řídicích systémech a informač-
ních tocích.

Vedle klasických známých bojišť, resp. způsobů vedení válek
(viz 2. světová válka na pevnině, moři a ve vzduchu), vzniklo v de-
vadesátých létech nové virtuální bojiště – informatický prostor, ve
kterém se prakticky stále vedou střety mezi útočníky a obránci.

Situace dostoupila takového stavu, že protivníkem-nepřítelem
civilizovaného demokratického státu nemusí být jeho soused, infor-
matický útok může pocházet z kteréhokoliv místa na zeměkouli,
nemusí jím být ani stát. Zdroji informatických útoků mohou být
státy podporující destabilizaci zvoleného cíle, skupiny, etnicky a ná-
božensky motivovaná hnutí i jednotlivci, kriminální živly, při čemž
účinnost a nebezpečnost informatických útoků může být srovnatel-
ná. Již v roce 1998 prezident B. Clinton byl nucen konstatovat:
„Místo vylodění na pobřeží mohou naši protivníci zahájit kyber-
netický útok na důležité vojenské systémy a naši ekonomickou
základnu….“

Jak vlastně svět došel k tomuto stavu? Jak se vyvíjela „masová
komunikace“ a „masová média?“

MASOVÁ KOMUNIKACE A MASOVÁ MÉDIA
Pojem „masová komunikace“
Definice: Masová komunikace zahrnuje instituce a postupy, jimiž
specializované skupiny využívají technické prostředky (tisk, roz-
hlas, film, telekomunikační prostředí atp.) pro šíření symbolického
obsahu směrem k rozsáhlému, nesourodému a široce rozptýlenému
publiku.
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Masová media
Kniha – nutno však vidět, že intenzita jejího dopadu na na spotře-
bitele informací značně klesla.
Noviny – vychází pravidelně a často, mají informační obsah, rela-
tivní svoboda projevu.
Film (na konci 19. stol.) – poskytl kulturní prožitek nejširším
vrstvám, vznikl zábavní průmysl, stal se namnoze nástrojem pro-
pagandy.
Rozhlas a televize – vznikly na bázi technologického pokroku,
adaptovaly obsah z jiných masových medií, výhodou je jejich práce
v reálném čase. Existuje vysoká míra regulace ze strany státu,
z toho plyne jejich politická vazba a omezení svobody projevu.
Hudba – vztah hudby k společenskému dění je nepopiratelný, je
vázána namnoze na různá hnutí a politické směry, vliv na mladé
posluchače, značně internacionální, rovněž politizovatelná.
Elektronická média (v literatuře též telematická Denis McQuail2)
– vysoký podíl nových technologií, vysoký stupeň decentralizace
informačních zdrojů, zdrojem informace se může stát prakticky kaž-
dý účastník počítačové sítě bez možnosti jeho kontroly. Existuje
přímá interakce mezi zdrojem a příjemcem informace. Možná kom-
binace různých forem informace a dialogu-text, obraz, film, video-
hry, sociální sítě, virtuální realita, atp. Rozšiřují se formy uchování
informace ve formě, různých typů paměťových médií pro text,
hudbu a videozáznam atp. Velice nízká věrohodnost informací.

Dnes dominující INTERNET – prakticky obsahově neregulován,
nad obsahem nelze vykonávat kontrolu, lze jen technicky omezit.1

Masová média vždy v sobě přináší skrytou hrozbu destabili-
zace politického systému (desinformace, manipulace veřejným
míněním atp.), tato hrozba je umocňována přeshraničním až glo-
bálním charakterem působení moderních elektronických médií.

Ve svobodném světě určitý stupeň dohledu nad působením
médií může mít pozitivní charakter, kdy je prosazován obecný
model, resp. kodex morálky a státní loajality.
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Společenská kontrola může být: z politických důvodů, z kultur-
ních a morálních důvodů, z technických důvodů, z ekonomických
důvodů (viz D. Mc.Quail).

INFORMAČNÍ VĚK APLIKOVANÁ INFORMATIKA
Samotnou současnou etapu vývoje společnosti nazýváme infor-

mační věk, který je charakterizován odklonem od fyzické a prů-
myslové výroby zboží jako hlavní ekonomické aktivity a příklo-
nem k informačním aktivitám. Informace se staly nejcennějším
zdrojem a jsou hlavní ekonomickou složkou i předmětem soupe-
ření.

Celý problém informačního věku je komplikován situací, že
světu hrozí do roku 2030 nedostatek potravin, vody a energie
(„žijeme v prostředí desinformační společnosti, výroby a rozšiřování
nepravdivých, zavádějících informací. Informace, které jsou pro-
duktem vědeckého kritického myšlení, jsou často nežádoucí“).

Svět bude objektivně ovlivňován tvrdým soupeřením o potra-
viny, vodu a energie.

Proto např. potravinová a energetická bezpečnost je předmětem
krizových plánů a bezpečnostních politik států, jejich bezpečnost-
ních doktrín, zahraniční politiky.

Důležitou součástí těchto bezpečnostních politik je ochrana in-
formací.

Co rozumíme pod pojmem aplikovaná informatika?
Jsou to počítačové vědy, počítačové inženýrství, softwarové

inženýrství, informační systémy.
Samotná informatizace představuje proces získávání, agregování

dat a distribuci informací ve společnosti.
Internet již dnes ve vyspělých zemích využívá zřejmě každý, kdo

jej využívat chce. V USA cca 70 %, v GB cca 60 %, v EU cca 43 %,
v ČR cca 36 % – stav k roku 2005. Je to právě celosvětová síť
Internet, která na jedné straně umožňuje širokou komunikaci jed-
notlivců, organizací a státní správy, na druhé straně je zdrojem trvalé
hrozby pro jeho uživatele, ať už pro připojené informační systémy,
nebo pro jednotlivé uživatele.

Snahy o alespoň nejnutnější regulaci na Internetu narážejí na
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překážky v legislativě, kdy omezující opatření jsou chápána jako
omezení osobních svobod občana. Zde pak musí nutně nastou-
pit výchova občana k vědomí spoluodpovědnosti za informace
a k dodržování nezbytných etických a bezpečnostních pravidel.
Je proto nezbytné soustavně vštěpovat mladým uživatelům in-
formatických nástrojů pocit odpovědnosti za ochranu informací
a informačních systémů jako projev novodobé formy vlastenectví.

NOVÁ FORMA VLASTENECTVÍ
Výchova k vlastenectví u mladých lidí je do značné míry po-

platná tradičnímu jednoduchému chápání ohrožení státu, národa,
společenství, kdy proti sobě stojí fyzicky „uchopitelní“ protivníci
a občan se s jedním z nich ztotožňuje. Tento primitivní model
v informatické společnosti přestává fungovat. Aktuální ohrožení
a jejich zdroje jsou vysoce sofistikované a většinou pro mladého
člověka těžko rozpoznatelné.

Mladý člověk i prostý občan obtížně chápe rizika, kterým jsou
organizovaná společnost a její mechanismy denně vystavovány
právě prostřednictvím informatických útoků. Vše se odehrává ve
virtuálním informatickém prostoru, útočníkem není typický ozbro-
jenec, ale cosi těžko pochopitelného, často vzdělaný odborník
skrývající se za různými falešnými motivy. Občan těžko chápe
skutečnost, že informatický útok může vážně ohrozit stát, společ-
nost a tím i jeho životní jistoty.

Demokratická společnost, která chrání na jedné straně maxi-
mum svobod jednotlivce, jen těžko uplatňuje jakákoliv omezení
v informačních tocích. Proto je třeba věnovat výchově mladých lidí
k uvědomělému chápání informační bezpečnosti maximální péči.
Především učitelé v tomto směru sehrají rozhodující roli tím, že
budou ve školách při každé příležitosti kvalifikovaně seznamo-
vat žáky s riziky, kterým je společnost i sám občan v informatic-
kém prostoru vystaven, a získávat je pro pochopení a aktivní
prosazování bezpečnostních protiopatření. V tomto směru lze
hovořit o nové formě aktivního vlastenectví v denním životě
občana.
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ZÁVĚR
Tento článek vznikl na základě semináře pro učitele příbram-

ského okresu, pořádaného VŠERS. Článek má pomoci v nasmě-
rování edukačního úsilí k prosazování etických a morálních hodnot
při používání informatických prostředků a má vést k pochopení
nutnosti informační bezpečnosti jako projevu uvědomělého vlaste-
nectví v této nové oblasti myšlení a technologií.
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MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ ČINNOSTI
ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL
ZE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU

Possibilities of Financing Basic and Secondary Schools
by Means of EU Structural Funds

Ludmila PŮBALOVÁ

ABSTRAKT
Chronickou nemocí školství je nedostatek finančních prostředků,
přidělovaných jim na běžnou činnost i případné další aktivity je-
jich zřizovatelem. Jistým řešením je využití grantů EU zejména
z Evropského sociálního fondu. Předpokládá to ovšem spolupráci
školy s institucí, která umí s těmito granty zacházet. Takovouto
institucí je i Vysoká škola evropských a regionálních studií, která
má své vlastní oddělení grantů.
Klíčová slova
grantová politika, projektová činnost, Evropský sociální fond.

ABSTRACT
The lack of financial means needed for a common function as well
as for other activities is a kind of chronic disease of our educational
system. A solution can be found in using the EU grants, provided by
the European Social Fund mainly. However, it presupposes a co-
operation between a school and an institution which is able to deal
with such grants. College of European and Regional Studies is such
an organization, and it has got its own Project and Grant Centre.
Key words
grant policy, project activities, European Social Fund

Základní a střední školy často „pláčí“ nad možnostmi financo-
vání jejich činnosti. Otázka zní, zda ve školství je dostatek financí
či nikoli. Tak jako pohled do vlastního rodinného rozpočtu je rela-
tivní, neboť můžete mít peníze uloženy v bance, ale peněženka zeje
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prázdnotou, tak i pohled do škol je bez hluboké analýzy stavu jen
pohledem povrchním. Nechci jej proto posuzovat.

Za několik let, kdy se zabýváme projekty a granty financovaný-
mi z Evropského sociálního fondu, jsem však pochopila, že peněz
je vcelku dostatek. Minimálně si rozpočet mohou školy vylepšit
z různých projektů. Snadno se to řekne, ale hůře udělá. Znalost škol
ohledně možnosti si tzv. rozpočet vylepšit je i přes zlepšující se
úroveň stále nedostatečná.

A nedivme se jim. Vždyť prvotním úkolem škol je vyučovat
a vychovávat, nikoli se zabývat administrativní činností, která je
s projekty spojena, a to jak při jejich tvorbě, tak i při jejich další
administraci. Mnoho zajímavých nápadů zapadne, zůstane na půli
cesty, pedagogové jsou znechuceni administrativní zátěží. Že
existují firmy, které na komerční bázi projekt vytvoří?

To je samozřejmě možné, ale má to některé nedostatky: firma
nezná potřeby školy, do projektu jsou tak vloženy těžko splnitelné
aktivity, které neřeší požadavky školy. Navíc školy jen těžko hle-
dají fondy, z kterých mohou hradit přípravu projektu.

Jak tedy nalézt řešení z této situace? Jednou z možností je využít
nabídky organizací, které mají zkušenosti se zpracováním projektů
a jejich řízením, spolupracují se školami na nekomerční bázi a na-
pomáhají školám řešit jejich potřeby. Do těchto aktivit se chce za-
pojit i Projektové středisko působící na Vysoké škole evrop-
ských a regionálních studií, o.p.s., které kromě dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníků nabízí i projekty vytvářené přímo pro
jednotlivé školy. Například projekt „Relaxační terapie pro děti
a mládež se specifickými potřebami“, kde se podařilo např. dovy-
bavit školy pomůckami pro sportovní aktivity, hippo či canisterapii.
V rámci projektu Projektový manažer nabízíme bezplatně i pora-
denskou činnost školám při vzniku jejich projektů. Kromě řešení
jednotlivých dotazů pomáháme i při zpracování monitorovacích
zpráv či celých projektů. Úspěšně jsme školám pomáhali při sesta-
vování projektů do prioritní osy 1. Operačního programu Vzdě-
lávání pro konkurenceschopnost, do EU peníze školám i EU peníze
středním školám. Naši poradci pomáhali zpracovávat i projekty do
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ROPu. Svoji poradenskou činnost chápeme jen jako jednu z aktivit,
jíž chceme školám pomáhat, využíváme zároveň jejich zkušenost
a vycházíme z ní při přípravě nových projektů, především těch,
které jsou zaměřeny na další vzdělávání pedagogických pracov-
níků. Spolupráce mezi jednotlivými školami a VŠERS tak probíhá
k oboustranné spokojenosti a zároveň pomáhá šířit dobré jméno
VŠERS i Evropské unie.
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PODPORA VYUŽÍVÁNÍ IKT PŘI REALIZACI
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY

NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH A V NIŽŠÍCH
ROČNÍCÍCH GYMNÁZIÍ

PROSTŘEDNICTVÍM PROJEKTU ENVIGAME
ICT Support for the Use of ICT Implementation

of Environmental Education in Primary and Secondary
Schools through Envigame Project

Kamila SÁSIKOVÁ, Milada ŠVECOVÁ

ABSTRAKT
Příspěvek představuje projekt ENVIGAME, jehož cílem je podpořit
využívání IKT při realizaci environmentální výchovy na základních
školách a v nižších ročnících gymnázií. Základem zmíněného pro-
jektu je herní platforma obsahující různé herní scénáře zaměřené
na témata: biologická rozmanitost, ekosystémy, kulturní dědictví,
tradice a zvyky, ekostopu, zdraví a životní styl a environmentální
problémy města (obce). Herní platforma představuje inovativní pří-
stup k výuce a prosazení myšlenky tzv. „třídy bez stěn“. Má několik
funkcí. Umožňuje on-line komunikaci mezi týmy a mezi učitelem
a žáky navzájem. Je průvodcem jak pro žáky, tak i pro učitele. Hra
se hraje v různě dlouhých časových úsecích v závislosti na výběru
herního scénáře. Hru řídí učitel, který hodnotí kvalitu splnění jed-
notlivých úkolů a nastavuje tempo hry. Jednotlivé týmy se snaží
v předem určeném časovém období splnit co nejvíce úkolů v co nej-
lepší kvalitě. Hra je kombinací outdoorových aktivit a vyučování
ve třídě s pomůckami z oblasti IKT, jako např. mobilní telefon, GPS
a notebook.
Klíčová slova
„Digital Game-Based Learning“, projekt ENVIGAME, environ-
mentálna výchova, IKT

ABSTRACT
The paper presents the Envigame Project whose aim is to promote
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the use of ICT within the implementation of environmental educa-
tion at primary schools and in lower years of grammar schools. The
project is based on a game platform involving various game scenar-
ios dealing with the following topics: biological diversity, eco-
systems, cultural heritage, traditions and customs, ecotrace, health
and lifestyle and environmental problems of town (municipality).
This game platform presents an innovative attitude to the teaching
process and it pushes through the idea of so called “classroom with-
out walls”. It has got several functions. It enables the online com-
munication between the teams and the teacher, but also among
pupils. It is a guide for pupils as well as for a teacher. The game is
played in parts which differ in lasting according to the choice of the
game scenario. The game is supervised by a teacher who controls
the speed of the game and evaluates the quality of fulfilling the
tasks. Every single team have try to fulfil as many tasks as possible
in the highest quality and in time which is set in advance. The game
is a combination of outdoor activities and indoor tuition with the
ICT instruments, such as mobile phone, GPS or notebook.
Key words
“Digital Game-Based Learning“, Envigame Project, environmental
education, ICT

ÚVOD
Trendem současné doby jsou IKT technologie. Staly se každo-

denní součástí života zejména mladých lidí. I proto si velmi rychle
našly cestu do školního prostředí. Jejich využívaním ve škole se
otevřely nové možnosti edukace. Také změnily postavení učitele,
protože využití technologií během vyučování ho staví více do role
facilitátora.

Cílem projektu ENVIGAME je najít správnou cestu smyslu-
plného provázání IKT a environmentální výchovy. Vnést do vyu-
čování trochu více zábavy a efektivnosti. Využít ty technologie,
které mají potenciál na celkový rozvoj osobnosti žáka v kontextu
environmentální výchovy. Nepřímo podporovat základní úkoly ško-
ly: probouzet zájem o životní prostředí, historii regionu; naučit žáky
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selektovat informace; čerpat z důvěryhodných zdrojů; vychovávat
ke společné práci a podobně. V rámci her se žáci snaží řešit aktuál-
ní problémy školy, města nebo regionu, přemýšlejí více o budouc-
nosti, o budoucím stavu životního prostředí, kulturního dědictví
apod.

Digital Game-Based Learning
Projekt ENVIGAME je postaven na principech tzv. „digital

game-based learning“ (DGBL), v překladu „vzdělávání založené
na digitálních hrách“. Podle Dostála1 je didaktická počítačová hra
zvláštní kategorií edukačního software. Je možné s ním dosahovat
cílů, které si však žák primárně neuvědomuje – hraje si, protože ho
to baví, ne proto, aby se učil. Autoři projektu stavěli na skutečnosti,
že dnešní mládež má ve velké oblibě počítačové hry. Snahou bylo
princip počítačových her určitou formou začlenit do školního pro-
středí, propojit aktivity v terénu s prací na počítači. Herní scénáře
dodržují základní principy DGBL, jak je uvádí Marc Prensky
(2008):
• učení probíhá formou hry v herní platformě;
• hra má pevnou strukturu a pravidla;
• hra má cíl;
• hra vyžaduje od žáků specifické znalosti;
• hra má zpětnou vazbu;
• hra obsahuje prvky soutěže;
• součástí hry je řešení problémů;
• důležitá je komunikace;
• hra má příběh – vnáší emoce. 2

Projekt ENVIGAME
Oficiální název projektu je „Školní výuka Průřezového tématu

Environmentální výchova (PT EV) prostřednictvím kombinovaného
programu ve škole i mimo školu s využitím multimediálních i mo-
bilních technologií“ s registračním číslem CZ.1.07//1.1.00/08.0084.

1 DOSTÁL, J. 2009. Počítačové hry ve vzdělávaní.
2 PRENSKY, M. 2008. Digital Game – Based Learning.



Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky. Projekt byl zahájen 11. listo-
padu 2009 a bude trvat 36 měsíců. Koordinátorem projektu je
společnost Cross Czech a. s., která spolupracuje se dvěma partnery
– Klubem ekologické výchovy, o. s. a Výzkumným ústavem peda-
gogickým v Praze. (v současnosti Národní ústav pro vzdělávání,
školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání peda-
gogických pracovníků).

Výstupem z projektu je sedm vzdělávacích programů vhodných
pro praktickou realizaci environmentální výchovy na základních
školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií.

Do ověřování projektu bylo během jednoho školního roku zapo-
jeno 10 škol (cca 250 žáků) z různých krajů celé České republiky,
které zmiňované vzdělávací programy pilotovaly. Na základě při-
pomínek ze strany učitelů i žáků byly jednotlivé programy (herní
scénáře) upraveny do současné podoby.

Rozdíl mezi doposud realizovanými vzdělávacími programy se
zaměřením na environmentální výchovu a ENVIGAME je kom-
binace práce dětí přímo v terénu a aktivit ve třídě s možností vy-
užití GPS, multifunkčního mobilního telefonu či notebooku. Vy-
užití mobilního telefonu však není podmínkou, programy je možné
realizovat i bez něj. Žáci tak mapují jednotlivé regiony Čech
z hlediska ekosystémů, biodiverzity, kulturního dědictví, tradic
a zdravého životního stylu. V programu Naše obec se zaměřují na
monitoring environmentálních problémů přímo ve městě (obci).
Ke vzdělávacím programům byly vytvořeny metodické pokyny
pro učitele.

Herní platforma představuje základ vzdělávacích programů.
Školám je volně přístupná na stránce www.envigame.cz.
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Ukázky z herní platformy:

Obr. 1: Vstup do hry
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Obr. 2: Ukázka rozehrané hry
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Herní platforma obsahuje 7 herních scénářů:
• Biodiverzita a její poznávání (dlouhodobá hra)
• Ekostopy naší školy (krátkodobá hra)
• Ekosystémy a jejich poznávání (dlouhodobá hra)
• Kulturní dědictví města, obce, kraje (krátkodobá hra)
• Naše obec (dlouhodobá hra)
• Tradice a zvyky v našem kraji (krátkodobá hra)
• Zdraví a my (dlouhodobá hra).

Herní scénáře jsou z časového hlediska rozděleny na dlouhodobé
(trvání hry je pololetí, případně jeden školní rok) a krátkodobé (hra je
nastavena na 6 vyučovacích hodin, je tedy vhodná na realizaci pro-
jektového dne). Učitel může herní scénář v omezené míře přizpůsobit

Obr. 3: Přehled bodového hodnocení týmu a aktuálního postupu
ve hře



lokálním podmínkám (např. vložením GPS souřadnic, specifikací
údajů vztahujících se k lokalizaci místa, obrázky, mapy, názvy rostlin
a živočichů apod.). Obsah úkolů však nemůže zásadně měnit.

Jak již bylo zmíněno, specifikem projektu ENVIGAME je kom-
binace práce žáků v terénu (outdoor tým) a ve třídě přímo během
hry (indoor tým). Doporučujeme hrát jednotlivé hry v týmech. Tý-
movou prací si žáci rozvíjejí své sociální dovednosti. Úkoly v her-
ních scénářích jsou uspořádány podle náročnosti, snahou bylo
zachovat základní principy a pravidla počítačových her. Cílem
týmů je propracovat se postupným plněním úkolů do nejvyšší
úrovně (levelu) a hru ukončit s co nejvyšším bodovým hodnoce-
ním. Časová náročnost úkolů je různorodá.

Důležitým nástrojem her je okamžitá zpětná vazba a bodové
hodnocení učitelem. Ten má možnost vypracovanou odpověď
žákům vrátit k doplnění, případně nové zpracování. Body může
učitel přidělit přímo po zodpovězení úlohy, případně může hru po-
zastavit a ohodnotit úlohy později. Podporována je vysoká míra
samostatného rozhodování, protože učitel ve hře vystupuje pouze
v roli hodnotitele a pomocníka v případě, kdy žáci nerozumí zadání
úlohy. Komunikuje se žáky přímo nebo prostřednictvím chatu, který
je součástí platformy.

ZÁVĚR
Jak již bylo zmíněno v úvodu, technologie jsou mladým lidem

velmi blízké, využívají je v každodenním životě. Z dílčích výsledků
evaluace projektu vyplývá, že během hry žáci projevují velký zájem
zejména o využívání techniky při plnění jednotlivých úkolů.
Dosavadní výsledky naznačují, že s osvojením techniky a principu
herní platformy mají problém spíše učitelé. S realizací vzdělávacího
procesu touto formou nemají ve své učitelské praxi žádnou zku-
šenost. Celkově méně oproti svým žákům využívají IKT i doma.
Neznalost počítačových her jim tak při snaze o jejich zavedení do
výuky přináší větší časovou náročnost, protože nejsou zvyklí se
v tomto prostředí pohybovat a využívat ho. I z tohoto důvodu je
v rámci projektu naplánována jednoletá propagační kampaň v rámci
krajů České republiky.
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Na seminářích bude učitelem (cca. 1300 pedagogických pracov-
níků) představena herní platforma. Vyškolení účastníci seminářů
budou mít k dispozici herní platformu i metodické materiály.

Efektivní využívání informačních technologií ve výuce podporu-
je aktivní učení s podporou IKT se schopností získávat, využívat,
zpracovat a prezentovat dostupné informace zábavnou formou,
bez memorování znalostí. Ambicí projektu ENVIGAME je přispět
k moderní vzdělávací politice s efektivním začleněním IKT do vy-
učovacích hodin s propojením na environmentální výchovu.
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VLIV MÉDIÍ NA DĚTI A MLÁDEŽ
Media Effect on Children And Youth

Gabriel ŠVEJDA

ABSTRAKT
Současný stav, překotný rozvoj nových technologií v oblasti me-
diálních komunikací vyžaduje adekvátní odraz v mediální výcho-
vě, zejména zaměřené na mladou generaci, prostřednictvím této
výchovy v rodinách i ve školách. Proto je nutné, a akutní se věnovat
mediální výchově na i vysokých školách připravujících učitele.
Klíčová slova
mediální výchova, mediální komunikace, globalizace, informační
a edukační technologie, negativní vliv médií.

ABSTRACT
The current situation as well as the rapid development of new tech-
nologies in the sphere of media communication requires an adequate
reflection in media education aimed at juveniles especially in fami-
lies and school. Therefore it is necessary to deal with media educa-
tion also at colleges and faculties preparing teachers.
Key words
media education, media communication, globalization, information
and eduation technologies, negative effect of media

Je zcela zřejmé a bez pochyb, že média jsou všude závislá na
společnosti, reagují na různé významné podněty a jsou podřízena
zdrojům skutečné ekonomické a politické moci. Nikdo neočekává,
že média budou vykonávat přímou moc ve svém vlastním zájmu,
mimo sféru získávání pozornosti, komunikování, informování,
bavení a vydělávání peněz. Ona svoboda vyjadřování legitimizuje
tlumočení názorů, kritiku a obhajování alternativ, to by bylo lépe
shrnuté pod pojem „vliv“. Média ovlivňují naše chování, postoje či
názory jednotlivců, rozšiřují obzory poznání, vzdělávají, pomáhají



v politickém či spotřebitelském rozhodování, ovlivňují životní
styl, ale mohou také děsit, vyvolávat napětí, navádět ke společensky
nežádoucímu jednání. Mají výrazný vliv na stabilitu společnosti,
podporují nebo naopak brzdí společenské změny. Z tohoto tvrzení
vyplývá zvýšený zájem odborníků i laiků o fungování médií, usi-
lování zákonodárců o regulaci mediální komunikace, stejně jako
nakupování reklamní plochy nebo vysílacího času inzerenty.

Média jsou významnou společenskou institucí, tudíž jejich podíl
na stavu společnosti není možné od společnosti izolovat a zkoumat
jej samostatně. Dodnes se bohužel odborníci nebyli schopni shod-
nout na tom, čím přesně vlastně média mohou ovlivňovat jed-
notlivce a společnost a jaké povahy toto působení je. To je dáno
rozdílným pohledem na média a mediální komunikaci, protože se
jedná o neustále se rozvíjející systém s vnitřní dynamikou vývoje
danou společenskými a ekonomickými podmínkami.

Účinek médií odkazuje častěji ke specifické reakci na určité
typy nabízených obsahů. Účinek odkazuje spíš behaviorálnímu myš-
lenkovému rámci. V posuzování možných účinků médií jsou důle-
žité tyto tři faktory: stav společnosti, rozvoj médií a rozvoj poznání
společnosti a uvažování o ní. Logicky si můžeme odvodit, že pokud
se někdo snaží institucionálně omezovat fungování médií, pak tím
dává najevo, že považuje média za mocná a schopná šířit mezi uži-
vatele představy, jež mu mohou být nebezpečné. A stejně tak, pokud
někdo bude bojovat, aby média byla svobodná, pak za tím můžeme
vidět, že se dotyčný domnívá, že jsou média mocná, tudíž mu stojí
za to, aby za jejich svobodu bojoval a pak z ní těžil. Obecně tedy
platí, že kterýkoli pokus o ovládnutí či kontrolu médií je nepochyb-
ně výrazem víry v moc médií. Ve společnosti jsou snahy usměrnit
přepokládanou schopnost médií ovlivnit publikum. Těmito snahami
je např. cenzura nebo propaganda. Cenzura je v podstatě snaha kon-
trolovat a korigovat nejrůznějšími zásahy zvnějšku obsahy médií,
které se k příjemcům dostanou. Propagandou se rozumí manipulace
médii s cílem dosažení společenské kontroly a předem napláno-
vaných efektů působení. V moderní společnosti propaganda prostu-
puje celým spektrem společenských činností a je možné je rozdělit
přibližně do sedmi hlavních kategorií, z jejichž názvů je patrné
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vyčíst, v jaké oblasti je propaganda využívána – politické, ekono-
mické, válečné/ vojenské, diplomatické, didaktické, a ideologické.

Důsledky působení médií pak mohou být rozličné. Od společen-
ských změn, jež nastaly po zavedení nových komunikačních tech-
nologií, přes využití médií k dosažení nejrůznějších cílů, ať už
individuálních nebo skupinových, po snahu omezit působení médií
ze strachu před jejich předpokládanou mocí.

Vývoj představ o účincích médií odráží vývoj psychologického
a sociologického poznání obecně. Někdy se výklad vývoje orga-
nizuje podle síly předpokládaných účinků a jeví se jako střídání
etap, kdy jsou média podezřívána ze schopnosti vyvolat silné ode-
zvy a období, kdy jsou podceňována jako slabá až bezmocná. Přitom
je důležité, jakou roli přisuzuje ta či ona etapa publiku a jeho akti-
vitě.

Významnou roli hraje časový rozměr sledovaného dopadu, tedy
jeho bezprostřednost či postupné prosazování a trvání v čase. Dále
je důležité, zda je účinek vyvolán přímo nějakým podnětem z médií
či zda ho zprostředkoval někdo další. V neposlední řadě musím zmí-
nit záměrnost či nezáměrnost vyvolaného účinku, povahu účinku,
koho se změna týká a jak je intenzivní. To jsou základní kritéria pro
identifikaci jednotlivých typů předpokládaných vlivů. Nejčastěji se
však v souvislosti s vlivy médií soustřeďuje pozornost na některé
typy obsahů, zvláště pak na mediální násilí, otevřené zobrazování
sexuálních aktivit či zneklidňujících obsahů, vliv zpravodajství,
reklamy, stereotypizace a zábavných pořadů.

V podstatě každý nový masový komunikační prostředek provází
obavy, že může kazit mravy a navádět k nápodobě. V souvislosti se
společenskou liberalizací, s odmítnutím cenzury, s poklesem vlivu
náboženství a mravních hodnot se v médiích postupně objevují
témata, která jsou pro větší část populace hůře přijatelná.

Jedná se především o pornografii, samoúčelné zobrazování násilí
a jeho zlehčování, které velmi významně ohrožuje psychický,
morální a sociální vývoj mládeže, dále pak rasismus, antisemi-
tismus, agresivitu vůči členům jiných náboženských, politických
a etnických skupin, pokleslou intelektuální a estetickou úroveň.
Děti a mládež, oproti minulým desetiletím, tráví většinu svého vol-



ného času u některého z masových médií. Jedná se především o sle-
dování televize, hraní počítačových her a surfování po internetu.
Značná část populace si tento negativní vliv médií ani neuvědomu-
je, nebo uvědomovat nechce, tudíž ani nenabízí svým ratolestem
jiné a mnohem vhodnější volnočasové aktivity.

Věková nepřiměřenost je jedním z mnoha problémů souvisejících
s působením masových médií. Děti a mládež často sledují mediální
obsahy, které jim nejsou určené. V předškolním věku dítě ještě není
dostatečně zralé takové obsahy vnímat. Nemá dostatek životních
a mravních zkušeností, aby plně chápalo mediální skutečnost jako
stylizovanou a ne vždy reálnou. Tím jsou děti velmi zranitelné vůči
mediálnímu působení. Bohužel, stále je v televizi málo programů
určeno přímo dětem a mládeži, tatáž situace je na webových
stránkách na internetu a v tištěných médiích.

Již výše jsem se zmínil, že mnoho rodičů se v dnešní době „zba-
vuje“ dětí tím, že je odkládají k televizi či počítači, často záměrně,
ale i nevědomky jim dovolují sledovat programy, které pro ně nej-
sou vhodné, které nejsou přiměřené jejich věkové a psychické
vyzrálosti. Tento problém se týká především dětí v předškolním
a mladším školním věku. Tyto děti často sledují programy pro
dospělé, to má neblahý vliv na jejich duševní zdraví a zdravý vývoj.

Pokud budu vycházet z předpokladu, že se děti učí, jak se mají
chovat a jak mají reagovat na vnější podněty, podle příkladu
dospělých a vůbec všeho toho, co kolem sebe vidí a zakoušejí, pak
nám „selský“ rozum říká, že není vhodné, spatřují-li děti při rozvo-
ji své osobnosti nadměrné množství realisticky podaných obrazů
násilí. To může otupit jejich cit a svědomí, že by se děti mohli
v důsledku těchto vlivů samy dát na cestu cynismu.

Děti v předškolním věku se často identifikují s postavami, se
kterými se setkávají při sledování televize. Často přijímají za svou
postavu i s jejími chybami, které se stávají součástí přitažlivosti
postavy a bývají důvodem k jejich napodobování. Je třeba si
uvědomit, že filmové postavičky velkou měrou ovlivňují zájmy,
chování i charakter dětí.

Vývoj masových médií doprovázejí obavy, že násilné obsahy
mohou mít negativní dopad na uživatele, zvláště na děti. Tyto obavy
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se stále více spojují se sledováním televize, videa a hraním počí-
tačových videoher. Dnes je zájem o problematiku násilí v médiích
důkladně rozpracovaný a utříděný typ mediálního obsahu. Pozor-
nost je věnována na obsahy zobrazující fyzické násilí, tedy záměrné
tělesné působení na druhého se záměrným úmyslem působit mu
bolest nebo poškodit mu zdraví.

Obavy z možných účinků mediálního násilí vedly k zájmu o způ-
sob, jak je násilí prezentováno – je-li samoúčelným „zpestřením“
děje nebo je-li do děje zakomponováno jako krajní řešení. Roz-
lišujeme čtyři druhy násilí:
a) implicitní – naznačené, které si musí uživatel domyslet,
b) explicitní – předvedené nebo podrobně popsané, zpravidla včet-

ně následků,
c) faktické – inspirované skutečnými událostmi, např. ve zpravo-

dajství,
d) fiktivní – předváděné ve smyšlených příbězích.

Možné účinky násilí v médiích rozlišujeme na krátkodobé a dlou-
hodobé, a rozlišujeme je na fyziologické, emocionální, poznávací,
postojové a behaviorální.

Mezi krátkodobé účinky řadíme možnost vyvolání násilného či
agresivního chování, možnost vyvolání strachu a možnost zne-
citlivění vůči násilnému chování.

Mezi dlouhodobé účinky řadí možné změny v chování, zvýšené
obavy lidí, že se sami stanou oběťmi násilí, změny v postoji k „reál-
nému“ násilí.

Veřejně sdílená představa, že média vyvolávají násilné jedná-
ní, vede k ospravedlňování násilné činnosti a kriminalizaci médií.
Lidé usvědčení z násilné trestné činnosti vysvětlují své chování
tím, že to „viděli v televizi“, přesto, že si jsou vědomi, že se jedná
o neformální polehčující okolnost. Tak se totiž dostávají z pozice
pachatele do pozice zmanipulované oběti. Mnohdy se však jedná
o účelové jednání.

Již výše jsem několikrát zmínil, že děti ze své přirozenosti na-
podobují to, co vidí. Vidí-li něco příliš často, začnou to považovat
normální. Někteří psychologové se domnívají, že je agrese nauče-
ná, že si ji osvojujeme na základě zkušeností s ní. Děti pak mohou
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„odkoukat“, že se agresivní chování může vyplácet, že se díky ní
mohou stát mocnými, že mohou získat to, po čem touží. Pak se ale
nemůžeme divit rychlému vzrůstu šikany, násilí a agresivity ve
školách. Šokující je na tom fakt, že se tyto projevy chování obje-
vují u stále mladších dětí.

V současných akčních filmech, ale nejen v nich, velmi často
vítězí zločinci a bezohlední tyrani. Často se tito „hrdinové“ dostáva-
jí z těch nejhorších situací, které by jinak normálního člověka už
dávno zabili. Pak děti ztrácí měřítko a podceňují závažnost vlast-
ního násilného jednání. V dětech dochází k oslabení schopnosti sou-
citu, v těch nejhorších případech až k zalíbení v krutosti. Opakem
bývá nepřiměřená bázeň a strach z násilí, že by se něco takového
mohlo dítěti stát. Pro děti je tedy důležité, aby si za pomoci okolí
neustále zjemňovalo svůj cit pro to, jak rozeznat hranici mezi fikcí
a realitou.

Reklama je založena na možnosti dosáhnout předem naplánova-
ných účinků, tedy cíleně ovlivnit působení médií a dosáhnout u pří-
jemců pomocí nejrůznějších typů sdělení nějaké chování žádoucího
z hlediska zadavatele reklamy. Jedná se o placenou formu neosobní
prezentace výrobků, služeb nebo myšlenek. Reklama má být účinná,
pravdivá a přiměřená. Výběr reklamních prostředků a jejich podoba
je stanovena s ohledem na psychologii zákazníka. Je sporné, zda
reklama slouží k lepšímu poznání trhu ze strany poptávající, nebo je
zneužívání a probouzí v nich zdánlivé potřeby.

Reklama je produkt, který podporuje komerční, podnikatelskou
podstatu médií. Finanční prostředky, které reklama přináší, jsou
pro většinu médií existenčně důležité. Reklama je záměrná a cílená
komunikace s jasně definovanými cíli. Musí vytvářet iluzi, že
mezi produkty a službami jsou zásadní rozdíly a že spotřebitelům
správná volba pomůže vyřešit podstatné problémy. Ovšem reklamní
sdělení se nemusí týkat jen nabídky výrobků a služeb, ale také
mohou podporovat politická hnutí či nějakou změnu v chování
společnosti – ohleduplné chování řidičů nebo bezpečný sex. Proto
můžeme hovořit o reklamě komerční, politické či sociální.

V reklamní sdělení můžeme rozlišit následující možné cíle
reklamy:
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– vytvořit či posílit povědomí o nějakém výrobku či službě
– podpořit přímý prodej
– získat větší podíl na trhu
– udržet si vlastní postavení na trhu proti aktivizující se konku-

renci.

Ve spojení s reklamou je důležité zamyslet se nad tím, v jakém
věku jsou děti schopné rozlišit reklamu od zbytku vysílání, zda jsou
schopné čelit přesvědčivým reklamním sdělením, zda věří tomu,
co reklamy sdělují.

V dnešní době se stále běžnějšími stávají rodiny vybavené více
počítači. Dospělým tak počítač většinou slouží k domácímu účet-
nictví, dodělání práce, kterou si přinesli ze zaměstnání, nebo k ban-
kovním úkonům. Pro děti je počítač zdrojem zábavy a her. Občas je
v souvislosti s počítači slyšet názor, že mládež pouze hraje počí-
tačové hry. Výzkum „Média v životě mládeže“ prokázal, že v celém
věkovém spektru mladé generace není využívání počítače ke hrám
dominantní a od 15 do 20 let význam počítačových her výrazně
klesá. Celá populace ve věku 15–30 let využívá počítač nejvíce
k psaní textu, počítačovým hrám, grafice, užívání databází a ke
vzdělávání.

Bohužel, díky rychlému technickému pokroku si každý, kdo má
doma počítač, můžeme obstarat diskety nebo CD, jejichž obsahem
je pornografie a násilí. Šíření takto pervertovaného softwaru nelze
kontrolovat, neboť se velmi snadno kopíruje, vejde se do kapsy
a lidé si jej mohou bez obtíží předávat. Rodičům tak pokrok při-
pravil další starost – jak své děti před takovým materiálem uchrá-
nit. To, co lze pak na počítači spatřit, není žádna vtipná karikatura,
ale věrná reprodukce fotografií vysoké kvality. Díky fotomontáži
pak není žádný problém k nějakému nahému tělu „přidat“ hlavu
nějaké osoby, která je pro děti určitým vzorem.

„Akční“ filmy jsou pro dětskou psychiku a mravní vývoj velmi
škodlivé, to není žádná novinka. Dosud se ale můžeme setkat
s hlasy, které tuto agresivitu obhajují. Je to dáno tím, že obchod
s mediálním násilím je neobyčejně výnosný a jeho lobby má v naší
zkorumpované politice nemalý vliv. Mediální násilí svádí děti k pří-
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mému napodobování, pak děti působením takové podívané inklinu-
jí k agresi, k úzkosti nebo strachu z agrese.

Televizní pořady pro děti, zvlášť pro ty nejmenší, jsou poměr-
ně nevinné. Je tu méně vražd, méně krve. Ale i přesto je v pořadech
pro nejmenší nejvíc násilí. Tady má jen trochu „měkčí“ podobu –
např. honičky, výhružky. To však neznamená, že je – když uvá-
žíme věk diváků – méně škodlivé. Je to násilí „přiměřené věku“,
pro starší diváky autoři „přitvrdí“. při sledování násilí v akčních
filmech bývají děti nápadně hodné, ani nedutají. Ale toto násilí je
láká k napodobení, děti si třeba zkoušejí šikanováním bezbranných
spolužáků, co viděly v televizi. Pokud to přímo nenapodobují, osla-
buje se jejich schopnost soucitu a probouzí se v nich zalíbení
v krutosti nebo ničení věcí. U některých dětí to naopak může vést
k bázlivosti, ke strachu z násilí. Samozřejmě, vždy záleží na okol-
nostech, vždy je odolnější dítě, které má doma bezpečné citové
zázemí.

V posledních letech neustále přibývá výzkumů, které se vy-
jadřují k vlivu násilí na mládež. To, že je násilí v televizi prezen-
továno je zřejmé. Sociologové a mnozí jiní odborníci se však jed-
notně neshodují na tom, zda má násilí výrazně negativní vliv. Na
počátku 80. let byly v Americe dělány výzkumy na výskyt násilných
činů a epizod u různých pořadů. Násilí bylo definováno takto:
„použití fyzické síly či hrozbu jejího použití vůči sobě nebo druhým
osobám, směřující k ublížení na těle nebo smrt“. Zhruba 80 %
televizních programů obsahovalo násilné epizody. Zjistilo se, že
programy určené pro děti obsahují ještě více násilí přesto, že se
v nich často nezabíjí. Vůbec největší počet násilných činů se vy-
skytoval v kreslených filmech.

Ze samotného zobrazovaného násilí však nelze vyvozovat, že
povede k přímé imitaci. Diváci mohou být ovlivněni morálním po-
selstvím, že zlo je nakonec potrestáno, chování tedy není ovliv-
ňováno televizními pořady jako takovými, ale spíše celkovým
rámcem postojů, v nichž jsou prezentovány.

Tradiční odpůrce regulace televizní programové skladby Václav
Bělohradský argumentuje tím, že přímá souvislost mezi sledováním
televizního násilí a pozdějším agresivním chováním nebyla nikdy
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potvrzena. Zjištění dostatečného a reprezentativního vzorku pro
experimentální skupinu je údajně nereálné a navíc – do hry vstupu-
je mnohem více proměnných, než kolik je možné ve výzkumech
zachytit (učení, motivace, postoje, příslušnost atd.).

Existuje plno teorií mediálního vlivu. Plno z nich nemůže mít
validní hodnotu, protože se jedná jen o krátkodobé studie. Po třiceti
letech od nejznámějších experimentů přicházejí opět Američané,
aby definitivně potvrdili nebo vyvrátili spojitost mezi sledováním
násilí na obrazovce a skutečným agresivním chováním. Výzkum
J. G. Johnsona z Kolumbijské Univerzity sledoval po dobu sedm-
nácti let 707 lidí. Sledovány byly děti od jednoho do deseti let,
z toho 51 % chlapců, náhodně vybraných z oblastí státu New York.
Výzkum probíhal v letech 1975, 1983, 1985, 1991–93, 2000. Pokud
muži sledovali ve čtrnácti letech televizi méně než hodinu denně,
dopustili se ve věku 16 až 22 let násilného činu na jiných osobách
v 8,9 %. Při rozmezí od jedné do tří hodin denně před obrazovkou
to bylo již 32,5 %, více než tři hodiny každodenního sledování
televize zaznamenaly nárůst trestných činů o 45,2 %. Podobný
vzestup byl také zaznamenán v kategorii napadení nebo rvačky
končící zraněním, a to v míře 8,9 %; 27,5 % a 41,7 %. U žen jsou
procenta výrazně nižší, ale agresivní jednání roste s časem strá-
veným před televizí. Američané sami uvádějí, že televizní diváci
v USA vidí každé čtyři minuty násilnou scénu a jedenáctileté dítě
shlédlo za svůj život v televizi 8000 vražd a 100 000 dalších ná-
silných činů. Výzkum došel k závěru, že čím delší čas bude dítě
trávit před televizní obrazovkou, tím větší bude pravděpodobnost,
že se začne chovat násilně. Samozřejmě je zapotřebí přihlédnout
k jiným faktorům, jakými je situace ekonomická, sociální a rodinná
anamnéza každého jedince, ale i když to vše vezmeme v úvahu,
televize se jeví jako jeden z faktorů, který v dítěti nejvíce determi-
nuje zakořenění násilí.

Bohužel, stále si dostatečně neuvědomujeme, že televize vyvo-
lává násilí dlouhodobě. Televize trvale mění způsob, kterým jedin-
ce vnímá svět, tudíž počet hodin strávených u televize může
dlouhodobě ovlivnit i osobnost dospělého jedince až do věku 30 let.
Televize a násilí otupuje citlivost, čím více se děti v televizi setká-
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vají s násilnými činy, tím méně jejich oběti litují. Kromě jiného te-
levize překládá obraz mnohem nebezpečnějšího světa, než jakým
ve skutečnosti je. Pak děti mohou v různých situacích reagovat
nepřiměřenou agresivitou. Konečným důsledkem je imunizace vůči
násilí a lhostejnost vůči zraněným osobám.

Televize má škodlivé účinky na děti a dospívající mládež, pro-
tože vývoj nervového systému není v tomto období úplně dokončen
a chybí také životní zkušenosti, které dospělým umožňují zachová-
vat si nadhled. My všichni se snažíme, aby naše děti neviděly na
obrazovkách příliš mnoho krve a násilí, ale někdy se zdá tento boj
prohraný. Většinou totiž máme pod kontrolou to, co naše děti sledu-
jí doma, ale může dojít k tomu, že film, před kterým jsme jej doma
úspěšně ochránili, shlédlo u svého kamaráda. Přesto se domnívám,
že pokud dítě takový film shlédne příležitostně a je z rodiny, kde
se o všem otevřeně hovoří, kde panuje láska, pak určitě dokáže
rozlišit mezi dobrem a zlem, pak to přežije bez vážnějších následků.

Při současné programové skladbě českých televizí, které jsou
díky nízkým výrobním nákladům amerických pořadů zhusta nasy-
ceny zámořskou produkcí, že dnešní třináctileté dítě vidělo v televi-
zi asi 52000 vražd, znásilnění, ozbrojených loupeží a přepadení,
přičemž „průměrné dítě“ stráví nejméně 25 hodin týdně před obra-
zovkou. Uvedený časový údaj odkazuje na tzv. nadměrnému sle-
dování televize.

Problematika negativních vlivů mediálních komunikací na děti
a mládež má ještě mnoho dalších prvků, kterým lze předejít jako:
Dobrou výchovou v rodině, tak i ve škole, a zejména aktivním vy-
užíváním volného času těchto věkových skupin.
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ZÁVĚR

Pomalu se blíží konec projektu, který jsme zde před třemi roky
zahajovali. V něm jsme se chtěli soustředit na další vzdělávání
pedagogických pracovníků v Jihočeském kraji. I když jsme si do-
předu zjišťovali zájem o tento projekt, byl to jeden z prvních pro-
jektů, který řešila VŠERS ve vztahu k této cílové skupině, tj.
skupině pedagogů základních a středních škol, a tudíž byl pro nás
především poučením a sbíráním zkušeností.

Jednou ze zkušeností, kterou jsme získali, byla absence funkč-
ního systému dalšího vzdělávání. Hlavní problém je, že na DVPP
školy nedostávají účelově vázané peníze. O absenci systému mlu-
vím proto, že neexistuje funkční kariérní řád. To je věc pro učitele
velmi demotivující. Během projektu jsme doporučovali pedago-
gům, kteří na kurzy přicházeli: „Schovávejte si certifikáty, které
získáváte, jednou se vám budou hodit, bude se podle nich posuzo-
vat, jaký budete mít plat, do jaké tarifní třídy budete zařazeni.“
Řada pedagogů skutečně prošla díky svému entuziasmu rozsáhlým
vzděláváním, ale z hlediska ocenění se nedočkají žádného zásad-
ního efektu. I když je vzdělávání plně hrazeno z prostředků EU
a státního rozpočtu ČR, musí leckdy pedagogičtí pracovníci do
dalšího vzdělávání investovat i vlastní prostředky např. na dopravu,
ředitel je často nechce uvolňovat, protože mu tak vznikají problé-
my s drahým suplováním. Pokud se učitelka nebo učitel nakonec
rozhodne, že bude chodit na kurzy v sobotu a v neděli, pak s nimi
nebude nikdo mluvit doma. Opakuji – chybí systém, který by pod-
poroval další vzdělávání, který by ocenil zájem, který by motivoval.

Řešením je využití práce institucí, majících zkušenosti se zpra-
cováním a řízením projektů, zaměřených na prohlubování speciali-
zovaného vzdělávání. Důležitá je v tomto procesu zkušenost ze
spolupráce se školami a znalost jejich potřeb.

Na závěr mi dovolte poděkovat celému realizačnímu týmu za
jeho úsilí beze zbytku splnit veškeré úkoly, které před nás projekt
během třech let stavěl, vedení VŠERS za pochopení, za pomoc při



řešení problémů, Krajskému výboru Jihočeského kraje, oddělení
Evropských záležitostí za vstřícnost a snahu pomoci a v neposlední
řadě všem lektorům, kteří přicházeli na své hodiny výborně při-
praveni a byli těmi pravými profesionály. V současné době VŠERS
získala další z projektů do prioritní osy 1.3 další vzdělávání peda-
gogických pracovníků, do něj jsme zapracovali poučení z projektu
předcházejícího. Pevně věřím, že se budeme scházet s cílovou sku-
pinou a přeji všem pedagogickým pracovníkům, aby vzdělávání
bylo pro ně přínosné a příjemné, aby jim napomohlo při jejich
nelehkém poslání vzdělávat v duchu českých tradic s implementací
nejmodernějších prvků výuky.

Mgr. Půbalová Ludmila
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