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Dlouhá, Jana,
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Abstrakt 

Metodika tvorby regionálních případových studií (PS) udržitelného rozvoje pro vyso-
koškolské vzdělávání má za cíl podpořit využití konkrétních příkladů z praxe ve výuce a sou-
časné vést k rozvíjení výzkumných nástrojů relevantních pro místní environmentální proble-
matiku a otázky udržitelného rozvoje území, přičemž se tak zdůrazní význam regionálního 
kontextu a specifik. Publikace výsledků formou otevřených vzdělávacích zdrojů (tzv. Open 
Educational Resources, OER) umožní zprostředkovat tyto materiály pro regionálně oriento-
vané školství i na nižších stupních vzdělávacího systému, pro prezentaci regionálních zvlášt-
ností, a může sloužit též pro podporu dialogu o rozvoji území mezi různými společenskými 
aktéry. V metodice je uveden postup při tvorbě výukových případových studií a představen 
způsob jejich využití v procesu výuky na vysoké škole. Protože navržený postup vychází 
z kvalitativních vědeckých přístupů založených na zkušenosti, jsou zde také zmíněny po-
stupy vedoucí k vytvoření znalostní báze ve formě otevřených vzdělávacích zdrojů (OER), 
které otevírají možnost kumulace zkušeností. Metodika zohledňuje požadavek návaznosti 
studia a uvádí stručný přehled uplatnění těchto přístupů i na nižších stupních vzdělávacího 
systému; ukazuje též možnosti využití takto získaných poznatků v praxi. Přehledně shrnuje 
předpoklady a východiska výuky problematiky udržitelného rozvoje z regionálního úhlu po-
hledu. Používané metody tvorby a využití případových studií jsou založeny na vlastní praxi 
v tomto typu výuky i její teoretické reflexi. Metodika nabízí možnost propojení vysokoškolské 
výuky a výzkumu s praxí, což by mělo vést ke zvýšení schopnosti řešit místní problémy 
udržitelného rozvoje ve spolupráci s univerzitami. 

Klíčová slova 

Metodika; případové studie; Open Educational Resources; OER 

Abstract  

The methodology of development of regional case studies of Sustainable Development 
for Higher Education is aimed at the promotion of the use of practical cases in teaching; it 
should lead to the development of research tools relevant to local environmental issues and 
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issues of sustainable development of the region, and thus emphasizes the importance of the 
regional context and specifics. The publication of the cases in the form of open educational 
resources (OER) enables access to these materials for regionally oriented education at earlier 
stages of the education system, and can be used for the presentation of regional specifics, 
and may also serve to promote dialogue concerning the development of the territory be-
tween the different social actors. The methodology outlines the procedure for creating edu-
cational case studies and shows how they are used in university teaching. Because the meth-
odology is based on qualitative research methods working with direct experience, discussion 
also addresses the ways and means of creating a knowledge base as an open educational 
resources (OER), to facilitate the accumulation of this experience. The methodology takes 
into account the requirement for continuity of learning at different educational levels and 
gives a brief overview of similar approaches applied at lower levels of the education system; 
it also shows how the results can be applied in practice. The methods of case study devel-
opment and use are based on the authors’ own teaching experience, and on its theoretical 
reflection. The methodology clearly summarizes the assumptions for teaching sustainable 
development issues from a regional perspective; it offers the possibility of linking university 
teaching and research with practice, which should lead to an increased competence in ad-
dressing local issues of sustainable development in cooperation with universities. 

Key words 

Methodology; case studies; Open Educational Resources; OER 
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1. Úvod 
Předložená metodika tvorby regionálních případových studií (PS) udržitelného rozvoje 

pro vysokoškolské vzdělávání má za úkol ukázat, jakým způsobem lze ve výuce využít kon-
krétní případy z praxe a současně jak rozvíjet výzkumné nástroje relevantní pro místní en-
vironmentální problematiku a otázky udržitelného rozvoje území; důraz je přitom kladen na 
regionální kontext a specifika. Publikace výsledků formou otevřených vzdělávacích zdrojů 
(tzv. Open Educational Resources, OER) umožní využít tyto materiály pro regionálně orien-
tované školství i na nižších stupních vzdělávacího systému, pro prezentaci regionálních 
zvláštností, a může sloužit též pro podporu dialogu o rozvoji území mezi různými společen-
skými aktéry. 

V této metodice je uveden postup při tvorbě výukových případových studií a předsta-
ven způsob jejich využití v procesu výuky na vysoké škole. Protože navržený postup vychází 
z kvalitativních vědeckých přístupů založených na zkušenosti, jsou zde také zmíněny po-
stupy vedoucí k vytvoření znalostní báze ve formě otevřených vzdělávacích zdrojů (OER), 
které otevírají možnost kumulace zkušeností. Metodika zohledňuje požadavek návaznosti 
studia a uvádí stručný přehled uplatnění podobných přístupů, a to i na nižších stupních vzdě-
lávacího systému; ukazuje též uplatnění takto získaných poznatků v praxi. Jejím úkolem je 
tedy: 

• přehledně shrnout předpoklady a východiska výuky problematiky udržitelného rozvoje 
z regionálního úhlu pohledu, a to na základě zkušenostního způsobu poznávání skuteč-
nosti a prostřednictvím kvalitativních metod zkoumání, které kladou důraz na širší sou-
vislosti zkoumaného problému a místní specifika; 

• zrekapitulovat používané metody tvorby a využití případových studií a zhodnotit vlastní 
praxi v tomto typu výuky; 

• nabídnout výsledky této teoretické reflexe a praktického uplatnění postupu využití pří-
padových studií ve výuce k širšímu využití pedagogické veřejnosti; 

• posílit tak význam situačního porozumění, a to především na vysokoškolské úrovni,  

• ukázat přínos publikování formou OER pro kumulaci zkušeností a sdílení výsledků. 

 

1.1. Cíle 
Tvorba této metodiky by měla vysokoškolské výuce poskytovat následující přínosy, a to od 
velmi praktických (popis postupu, kterým lze vyučovat) přes strategické (změna celkových pří-
stupů k výuce/učení a zohlednění možností spolupráce s regiony a místními aktéry) až po te-
oretické či vědecké (rozvoj kvalitativních metod výzkumu, jejich zohlednění ve výuce a uplat-
nění pro udržitelný rozvoj v praxi). Z těchto důvodů sleduje tato Metodika následující cíle: 

• Předložit ověřený postup výuky založený na práci s informacemi vycházejícími 
z místního kontextu (dosud nezobecněnými) 

• V rámci tohoto postupu zdůraznit kroky, které umožní: 
o pochopit zvláštní charakteristiky určitého prostředí, rozvinout schopnost 

práce s místně zakotvenou problematikou  
o uvědomit si reduktivní postupy vedoucí k zobecnění poznatků z praxe  
o oba tyto předchozí body mohou vést k reflexi principů vědecké práce 

• Ukázat, jak případovou studii vytvořit a jak s ní dále pracovat: 
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o představit možné způsoby získávání informací včetně rešerše místních 
zdrojů a základních kvalitativních postupů výzkumu (např. formou in-
terview) 

o demonstrovat, jak klást relevantní otázky a zajistit spolehlivost infor-
mací 

o poukázat na jedinečnou povahu zjištění v místním kontextu a/nebo nao-
pak potřebu reprodukovatelnosti výsledků 

o v jednotlivých krocích rozpracovat postup tvorby „poznámek pro uči-
tele“ – návodu, jak případové studie použít ve výuce 

o rozpracovat způsoby interakce a komunikace při tvorbě případových 
studií – mezi učitelem a studenty i s dalšími případnými aktéry 

o shrnout možnosti hodnocení studentů na základě jejich práce 
• Zrekapitulovat možnosti publikování případových studií formou OER a výhody 

z nich vyplývající při: 
o vytváření kumulativní znalostní báze 
o sdílení zkušeností v rámci akademického prostředí (např. mezigene-

račně, pro nové studenty, nebo též s dalšími aktéry, např. vystupujícími 
v případových studiích jako zájmové skupiny) 

• Založit tak nové možnosti spolupráce v rámci akademické sféry a také s praxí 
(spolu s výzkumem místního prostředí se totiž otevírají příležitosti pro zapojení 
expertů či vědců při tvorbě vizí a strategií budoucnosti). 

• Přispět ke změně tradičních postupů ve vysokoškolské výuce – klást větší důraz 
na kompetence a dialog mezi různými přístupy. 

 

1.2. Komu má Metodika sloužit 
Cílovými skupinami, které mohou Metodiku používat pro ně specifickými způsoby, jsou: 

Tabulka 1. Cílové skupiny Metodiky a způsoby jejího využití 
Cílová skupina Způsob použití a přínos 

vysokoškolští učitelé tvorba PS a jejich uplatnění ve výuce 

studenti VŠ rozvoj kompetencí orientovaných k praxi – na zku-
šenostní poznávání, zobecnění zkušeností a pří-
padně tvorbu vizí či strategií budoucnosti 

učitelé na nižších stupních vzdě-
lávacího systému 

využití materiálů, které vznikají na VŠ a jsou publi-
kovány formou OER, pro regionální výuku či místně 
zakotvené učení 

žáci nižších stupňů vzdělávání  pochopení významu regionálně orientované vý-
uky/učení 

příprava na VŠ, kde se metodika uplatňuje 

ředitelé škol plánování výuky a vyučovacích metod vzhledem 
k provázanosti vzdělávacích stupňů, potřebám 
praxe atd. 
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tvůrci vzdělávací politiky nástroj pro rozvíjení kompetencí důležitých z hle-
diska praxe UR 

aktéři z praxe (místa či regionu) možnost získání zpětné vazby a informací z PS o 
místní situaci, expertního názoru či analýzy 

možnost uplatnění vlastních poznatků a zkušeností 
v širším rámci PS 

místní politici získání nástroje a podkladů pro komunikaci s dal-
šími místními aktéry 

pracovníci ve výzkumu práce s PS ve výuce je první fází výzkumného pro-
cesu (na jejich základě je možno vést kvalitativní 
výzkum a získat tak výsledky); lze tak těžit z výu-
kových PS a materiálů shromážděných studenty. 

agentury financování transparentní ověřování výsledků vzdělávacích pro-
jektů či programů; snadná možnost dalšího využití 
takto vzniklých zdrojů (publikovaných formou OER) 

 

1.3. Předpoklady a potřeby pro využití metodiky 
Jak je patrno z předchozího, metodiku jako celek i její jednotlivé části mohou využívat různé 
cílové skupiny. Je poměrně snadné ji přizpůsobit odborným nárokům či naopak potřebám 
praxe; případové studie tak mohou být vytvářeny na různé úrovni znalostí a metodické zdat-
nosti. Rozlišíme zde tedy základní a pokročilé využití metodiky a jejich potřeby; na pokročilé 
úrovni musí být splněny nároky základní úrovně a ještě něco navíc (vyznačeno @): 
Tabulka 2. Přehled požadavků a potřeb pro… 

 …základní využití metodiky …pokročilé využití metodiky 

Tv
or

ba
 p

ří
pa

do
vý

ch
 s

tu
di

í 

znalost místního prostředí a zdrojů 
informací 

@ mít přístup ke specifickým informač-
ním zdrojům (muzea, knihovny,…) 

@ znalost místních aktérů (např. analy-
zovaných formou analýzy aktérů); 
schopnost identifikovat důležité aktéry 

schopnost komunikovat s místními 
aktéry 

@ znát metodické postupy při získávání 
informací, např. interview 

dovednost pracovat informacemi a 
jejich zpracování do zamýšleného 
formátu (PS) 

@ znát kvalitativní postupy při zpraco-
vání informací a metody odborného 
psaní 

V
ýu

ka
 p

om
oc

í p
ří

-
pa

do
vý

ch
 s

tu
dí

 umění připravit PS pro výuku a její 
sledované cíle 

@ upravit si „poznámky pro pedagoga“ 
pro vlastní potřebu a téma PS 

schopnost zapojit žáky/studenty do 
práce s PS, diskuzí atd. (dle specific-
kých cílů výuky) 

@ procvičovat metody kvalitativního vý-
zkumu a jejich využití pro konkrétní pří-
pady 
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umění rozvíjet kritické a samostatné 
myšlení, vést dialog s žáky/stu-
denty, a podporovat další kompe-
tence 

@ reflektovat vědecké metody a souvi-
sející postupy (sběr dat) 

počítat s nároky tohoto způsobu vý-
uky oproti tradičním postupům 

@ znát, kromě odborných, též pedago-
gické a psychologické předpoklady VŠ 
výuky  

schopnost podporovat proces učení 
a reflektovat jeho výsledky včetně 
hodnocení 

@ průběžně sledovat rozvoj žádoucích 
kompetencí; umět je hodnotit 

Pu
bl

ik
ov

án
í p

ří
pa

do
vý

ch
 s

tu
di

í 
fo

rm
ou

 O
ER

 

potřeba vybrat z nabízených zdrojů 
publikovaných různými způsoby for-
mou OER 

@ znát různá informační prostředí a je-
jich výhody; umět v nich publikovat 

znalost souvisejících pravidel, např. 
co se týče copyrightu 

@ publikovat materiály pod vhodným 
copyrightem, využívat je dle právně za-
kotvených principů 

jasné vymezení a dodržování prin-
cipů kvality OER (např. je vyžadovat 
při využívání elektronických zdrojů 
pro studium)  

@ analyzovat existující OER s ohledem 
na kvalitu a formulovat její principy; vy-
značit kvalitu OER dle sdílených kritérií 

 
Základním využitím se zde myslí použití Metodiky pro výuku na všech stupních vzdělávání 
(včetně vysokoškolského, kde by byla použita jako prostý návod pro některou ze vzdělávacích 
aktivit); rozšířené využití znamená, že jde převážně o uplatnění v praxi vysokých škol, a to ne-
jen k čistě vzdělávacím účelům, ale též pro zahájení samostatného výzkumu (studenti pod ve-
dením učitelů). 
 
1.4. Postup poznávání pomocí PS 
Za hlavní přínos metody případových studií lze pokládat samostatnost poznávacího procesu, 
který klade důraz na přímou zkušenost a popis skutečnosti (nikoli vytváření teoretických mo-
delů a předpovědí). Takový poznávací proces poskytuje volnost v kladení otázek a celkově jej 
lze postupně přizpůsobovat nově otevřeným perspektivám, získaným poznatkům (a také otáz-
kám, které se na jejich základě objevují). Klade důraz na kontext, přičemž může zahrnovat 
různé subjektivní přístupy a preference; díky této své povaze také otevírá možnost nad přípa-
dem vystavět „příběh“, a tím docílit celostního zobrazení reality. Jeho výsledky jsou hodnotově 
založené a zahrnují tak potřebu rozhodnout mezi různými pohledy. 
Proces poznání je zde důsledně veden od konkrétního, známého, k abstraktnímu (což prosa-
zoval již Jan Amos Komenský1). Je tak možné sledovat věci a jevy v jejich přirozeném prostředí, 

                                                
 

1 „Základním didaktickým zákonem Komenského, který důsledně uplatňoval v celé své nauce, byl požadavek učit 
všemu příkladem, pravidlem a praxí, a to na rozdíl od středověkého ustáleného postupu od obecných pravidel ke 
konkrétnímu příkladu a k praxi. Komenský tak první v pedagogice prosazuje induktivní postup při vzdělávání, tj. 
důsledně vycházet z poznání bezprostřední skutečnosti, na jehož základě si žák sám za pomoci učitele odvozuje 
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nejprve bez teoretické zátěže a s plným vědomím jejich složitosti a všech vnějších souvislostí 
či okolností. Na začátku tohoto procesu se vychází z velmi širokého pohledu a výzkumného 
zájmu, dále je metodickými kroky kvalitativního popisu vymezen problém, který je teprve po-
stupně zužován do výzkumné otázky, pro jejíž zodpovězení se hledá vhodná metoda (může 
být i kvantitativní povahy). Postup poznání je podobný přirozenému, kdy se pohled na skuteč-
nost teprve soustřeďuje na určité téma a otázku a přibližuje se jejímu zodpovězení dílčími sys-
tematickými kroky, aniž by jej hned redukovalo a použilo již existující metodu ověřenou jinde 
a platnou pro více případů stejného druhu. 
Poznání prostřednictvím případových studií má „akumulativní charakter a epistemologii od-
lišnou od kvantitativních výzkumů, kde je poznání získáváno pomocí měření v daném teore-
tickém rámci, identifikující standardní, obecné, společné znaky zkoumaných objektů.“ V  pří-
padových studiích je naproti tomu důležitá „...empatie, porozumění tomu, co […] je unikátní, 
individuální, kontextové, ovlivněné zkušeností“. (Walterová, 2006). 
„Na rozdíl od jiných výzkumných strategií, s nimiž mohou mít společné cíle, musí splňovat 
případová studie určité podmínky: 

• stanovit typy otázek, na něž bude hledat odpovědi odkrýváním zkoumaného případu 
v terénu 

• vymezit roli výzkumníka (výzkumného týmu) 

• zvážit, zda bude zkoumat současný stav nebo historii případu. 

Každá případová studie má tzv. zakotvenou teorii, tj. svůj vlastní logický rámec, design, akční 
plán nebo scénář (Walterová 2001). Vývoj teorie je součástí designu, zpravidla jsou také sta-
noveny určité komponenty nebo jednotky analýzy, okruhy nebo typy zdrojů, získávání dat a 
způsoby jejich záznamu. Podstatný je výběr případu, který bude zkoumán tak, aby reprezen-
toval určitý typ nebo skupinu obdobných případů“ (Walterová, 2006). 
V obecné rovině postup výuky/učení pomocí případových studií pomáhá vytvořit základ pro 
výzkumné dovednosti a rozvíjet jejich další, vyšší úrovně – bez chyb, s nimiž se často setká-
váme (někdy vidíme, jak samostatná práce či „výzkum“ začíná od znalosti metody a nalezení 
předmětu, který jí vyhovuje; takto není ovšem brán v úvahu postup redukce na tento předmět 
a jeho omezení, jež pak limitují též zobecnitelnost výsledků). Rozdíl v obou přístupech lze srov-
nat na obrázcích 1 a 2.  

                                                
 

obecný závěr a důsledky vyplývající pro praxi.” Viz Stručné dějiny pedagogiky, http://www.fi.muni.cz/~qprokes/pe-
dagogika/dejiny.html  
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Obrázek 1. Postup získávání poznatků kvalitativní 
povahy, kdy prvním krokem je bezprostřední kon-
frontace se skutečností, zobecnění teprve následuje 
(souvisí s představenou metodou případových stu-
dií). 

Obrázek 2. Objektivně založený postup zkou-
mání skutečnosti vedoucí ke kvantitativnímu po-
pisu – zde se abstraktní teoretické poznání od 
samého počátku konfrontuje se skutečností, aniž 
by řádně proběhla její „redukce“ na výzkumný 
problém. 

 

Jak je patrné, v prvním případě hrají podstatně větší roli konkrétní okolnosti a místní pod-
mínky, jejichž složité působení je teprve postupně ze zkoumaného předmětu vytěsňováno (re-
duktivním postupem, který by měl být reflektovaný). Při zpětném hledání praktického uplat-
nění získaných poznatků je tak snadnější tyto složité okolnosti vzít opět v potaz (viz obr. 3). 
Obecně lze říci, že smyslem případové studie je zkoumat aktuální problém (na rozdíl od histo-
rických metod uplatňovaných na problémy minulosti) v jeho kontextu; tento popis lze navíc 
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ustavičně pozměňovat pomocí nových informací (v procesu neustálého přepisování). Nasbí-
raný materiál a data by však měly být dostatečně spolehlivé, aby mohly posloužit v debatě se 
skutečnými aktéry, nebo započít proces analýzy a výzkumu v budoucnu.  
 
Obrázek 3. Uplatnění poznatků pro řešení pro-
blémů z praxe související s představenou kvalita-
tivní metodou případových studií 

Obrázek 4. Postup uplatnění poznatků pro řešení 
problémů z praxe na základě kvantitativního abs-
traktního teoretického poznání a jeho aplikace na 
skutečnost 

 

Jak je patrné z obrázků 3 a 4, jde o dva odlišné přístupy, které se liší způsobem aplikace po-
znatků: v prvním případě je možné poměrně snadné zasazení nalezeného řešení zpět do sku-
tečnosti; ve druhém je problém od samého počátku vytržen ze skutečnosti a jeho řešení tak 
na ni – ve fázi aplikace do praxe – působí do jisté míry nepředvídatelně; podmínky pro jeho 
uplatnění se teprve ukazují. 
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Potenciální přínosy pro výuku/učení na vysokoškolské úrovni  
Využití metody výuky pomocí případových studií může přinést následující výhody: 

Nové možnosti v mezioborové výuce: na vysokoškolské úrovni je oborové dělení základem 
systému vzdělávání v České republice: oborově jsou členěny fakulty vysokých škol, ale též ka-
tedry v rámci pedagogických fakult atd. Ačkoli kurikulum základních a středních škol s určitou 
formou spolupráce mezi obory počítá (průřezová témata v rámci RVP), mezioborové přístupy 
ani zde nemají dlouhou tradici a uznání. Na vysokoškolském stupni výuka probíhá podle disci-
plinárních linií (některé se pak s ohledem na prakticky formulované cíle kombinují), protože 
hybnou silou je zde potřeba soustředit se na metodologické zvládnutí oboru, což je náročnější 
právě na vyšších úrovních vzdělávání. 
Pochopení kvalitativních přístupů a jejich relevance: pro první kroky při řešení složitých pří-
padů z praxe jsou kvalitativní metody zkoumání velmi vhodné, protože předcházejí chybám 
při kladení výzkumných otázek, což pak vede ke zbytečné genezi dat a výsledků, jež k řešení 
problému nemohou přispět. Základy této metody je možné položit velmi výhodně právě v re-
gionálně orientované výuce, kde umožní sledovat jevy související s udržitelným rozvojem, a 
potom případně rozvinout v plnohodnotnou výzkumnou metodu s širokým spektrem uplat-
nění. 
Zvýšení možností komunikace a spolupráce napříč obory a s praxí: případovou studii lze po-
kládat za společné téma či předmět zájmu2, pomocí kterého lze odbourat bariéry nedorozu-
mění mezi obory a mezi akademickou sférou a praxí. Díky své často narativní povaze v počá-
tečních stadiích svého vzniku (od obecného popisu jevů v jejich složitosti se výzkum teprve 
postupně dostává do stadia položení výzkumné otázky a metodického zkoumání) může po-
moci také překlenout rozdílné úrovně znalostí, například v navazujících stupních vzdělání. Na-
pomáhá tak propojení vědy a praxe, může mít přínosy pro praktickou sféru, zprostředkuje za-
pojení expertů do řešení situací, které mají povahu každodennosti. 
Rozvoj kompetencí důležitých z hlediska UR: případová studie (použitá ve vysokoškolské vý-
uce), jejímž cílem je zkoumat aktuální problém, může například sloužit v debatě se skutečnými 
aktéry. Jedním z (žádoucích) výstupů procesu práce na ní je tak rozvoj určitých dovedností, jež 
jsou nezbytné k účinnému řešení problémů (k nimž patří i komunikace o potenciálních řeše-
ních se zainteresovanými aktéry), ale také vznik „společenství zájmu“ o dané téma. 

Kritika a možná nebezpečí 

Pokud si učitelé neuvědomí nároky kladené na proces výuky pomocí případových studií a za-
pojení studentů do jejich tvorby, mohou být výsledky nejasné či kontraproduktivní. Zásadou 
je proto velmi pečlivá příprava a „design“ procesu výuky i samotných případových studií v je-
jím rámci – především stanovení jasných cílů výuky a zajištění dostatečného času i dalších pod-
mínek k jejich dosažení. Samotné zadání musí být velmi jasně specifikováno a studenti musí 
mít k dispozici vhodné informace a musí znát metody jejich získávání. Výukovým cílem může 
být například vytvoření nové případové studie nebo jen její určité části v rámci spolupráce; 
musí však být předem jasné, co se při její tvorbě mají studenti naučit a jak to bude hodnoceno 
(rozvoj kompetencí s cílovou úrovní přiměřenou výchozímu stavu). Obecně lze říci, že celý pro-
ces je poměrně náročný a přináší výsledky v dlouhodobém horizontu (některé ze získaných 

                                                
 

2 Odborně se tomu říká „hraniční objekt“ u jehož studia či praktických řešení se mohou se-
jít různí společenští aktéři. 
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kompetencí tak lze jen obtížně zachytit a hodnotit), a pro celkový proces poznávání (pocho-
pení hlubších principů vědeckého přístupu). Přehled rizik a způsobů jejich řešení podáváme 
v tabulce 3: 
 

Tabulka 3. Kritika případových studií, snížení rizik a možné přínosy této metody. 

 Rizika a kritizované vlastnosti PS a 
jejich využití ve výuce 

Snížení rizik a/nebo výhody PS 

Tv
or

ba
 p

ří
pa

do
vý

ch
 s

tu
di

í 

složitost případu a nezbytnost celost-
ního pohledu na skutečnost 

stanovení hranic případu je třeba vě-
novat pozornost: případ je totiž „jed-
notkou analýzy“, která musí být vy-
mezena v souvislosti s položenou 
otázkou (Yin, 2014) 

nejistoty a potíže při vymezování sle-
dovaného jevu (Dillon a Reid, 2004) 

subjektivní povaha případů (popis, in-
terpretace, zobecnitelnost) (Wri-
ting@CSU, 2014) 

to souvisí s povahou kvalitativní me-
tody; zobecnění je možné až v posled-
ních stadiích zkoumání případu či vy-
plývá z jejich srovnání 

z jedinečné („subjektivní“) povahy PS 
vyplývá ale na druhé straně, že bere 
v úvahu reálný kontext popisovaného 
jevu (Flyvbjerg, 2004) a dovoluje jeho 
hluboké, bezprostřední zkoumání 
(Merriam et al., 1985) 

malá spolehlivost PS jako metody pro 
hodnocení nebo předvídání součas-
ného nebo budoucího stavu 

je vhodné využít metody ověřování in-
formací platné pro kvalitativní vý-
zkum: triangulace, zpětné ověřování 
atd. 

lze použít v kombinaci s kvantitativ-
ními metodami (případová studie 
v rámci šetření, šetření v rámci přípa-
dové studie) (Yin, 2014: 66). 

V
ýu

ka
 p

om
oc

í p
ří

pa
do

vý
ch

 
st

ud
í 

složitost případu a nezbytnost celost-
ního pohledu na skutečnost 

potřeba zodpovědného vedení stu-
dentů; akcent na rozvíjení schopností 
klást otázky, vymezit problém, meto-
dicky zužovat oblast zájmu  

výsledky procesu učení = kompetence nutnost pečlivě stanovit výukové cíle 
pro jednotlivé fáze výuky/učení a určit 
metody jejich průběžného sledování 

složité způsoby hodnocení výsledku najít a rozvinout nové metody hodno-
cení 

Pu
bl

i-
ko

vá
ní

 
př

íp
a-

   
 neochota či malá schopnost pracovat 
v ICT prostředí 

rozvoj ICT kompetencí jako součást 
VŠ výuky 
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nedůvěra k OER výhody publikování formou OER, pře-
devším co se týče sdílení zkušeností 

vytvoření systému rozlišování OER dle 
kvality 

relativní složitost publikačního procesu decentralizace procesu publikování 

nevhodné praktiky při využívání volně 
dostupných elektronických zdrojů 
(upřednostnění dostupnosti před kvali-
tou, plagiátorství) 

nastavení pravidel pro publikování a 
využívání volně dostupných elektro-
nických zdrojů & prosazení jejich do-
držování 
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2. Metodický postup tvorby a využití případových studií ve výuce 
V této části ukážeme základní východiska a postupy při využití metodiky případových studií, 
v našem případě vytvořených pro účely zkoumání tématu regionální udržitelnosti. Předsta-
víme model učení vycházející ze zkušeností v reálném kontextu. Případové studie lze pokládat 
za specifickou metodu, kterou lze použít jako východisko pro výzkum i při výuce. Z tohoto po-
hledu jsou zde popsány základní principy tvorby případových studií a též možnosti jejich inter-
pretace a využití ve vzdělávání. 
Nejprve bychom měli porozumět metodice případových studií se všemi jejími zvláštnostmi 
v různých oblastech, kde jsou případové studie využívány. Představená metoda případových 
studií slouží jako nástroj k získání analytického přehledu o určitém problému, kterému je třeba 
porozumět a následně jej prakticky řešit; jak uvidíme, lze tento postup rovněž s úspěchem 
využít ve výuce. Následuje popis postupu ve 3 fázích: příprava případové studie učitelem (v 
této části jsou představeny hlavní zásady tvorby regionálně zaměřených výukových materi-
álů); její využití ve výuce založené na případových studiích na vysokoškolské úrovni; poslední 
částí je metodika publikace formou otevřených vzdělávacích zdrojů uvádějící všechna pravidla 
a výhody s tím spojené. 

Východiska a základní pojmy 

Postup zde představený vychází z holistické filosofie: má na mysli ucelenost vzdělávání, tedy 
rozvíjení schopnosti vidět problémy reálného světa v širších souvislostech, což vede k pocho-
pení smyslu událostí i jejich směřování (budoucích možností). Současně ovšem tento přístup 
má za cíl takové poznání „redukovat“ či „operacionalizovat“ na teoreticky či prakticky řešitelné 
úlohy. Využití Metodiky tak má napomoci tomu, aby vzdělání vedlo k lepší orientaci v dnešním 
světě, a také mohlo přispět k řešení jeho problémů. 

Pojmy související s využitím případových studií: 

Aktivní učení – na rozdíl od transmisivního způsobu vzdělávání (kdy vyučující předává znalosti, 
například v podobě přednášky, a studující je přijímá) vyžaduje samostatnou aktivitu studenta. 
Nejde tedy jen o osvojení si již existujících (a určitým způsobem uspořádaných) poznatků, ale 
o samostatné vytváření těchto poznatků podle určité metody, a následné hledání teoretických 
rámců, kam mohou být začleněny. V souvislosti s případovými studiemi lze hovořit o samo-
statném vyhledávání informací o případu (nebo kvalitativním výzkumu jevů, které v něm figu-
rují), jejich interpretaci a zobecňování. 
Kvalitativní pohled/výzkum: metody kvalitativního výzkumu umožňují formulovat otázky, jež 
se mají řešit exaktněji. Použití kvalitativních metod se pojí s aktivní konstrukcí. Zatímco kvan-
titativní metody vysvětlují (soustředí se na vztahy příčiny a následku a jejich smyslem je de-
dukce), kvalitativní metody hledají pochopení (upřednostňují otázky „jak“ a „proč“). V rámci 
šetření se vyvažuje analýza a syntéza dat a teprve se odhaluje význam – tím vědomosti spíše 
vznikají než by se předkládaly jako hotové. Dobré výsledky kvalitativních metod souvisí s re-
produkovatelností získaných zkušeností; to pro výzkumníka představuje významnou výzvu 
(Writing@CSU, 2014; Harling, 2002). Na rozdíl od pozitivistického nebo kvantitativního pří-
stupu, jenž se zabývá měřitelnými jevy a jediným významem, se kvalitativní přístupy zabývají 
„vícero konstrukcemi a interpretacemi reality, jež v čase procházejí neustálými proměnami“ 
(Merriam et al., 2002: 3–4). Výzkumní pracovníci pak přijímají interpretační kvalitativní přístup 
(mají-li zájem o zkušenosti a jejich význam pro jednotlivce), kritický kvalitativní přístup (zabý-
vají-li se vlivem širšího politického a společenského kontextu na individuální pojetí reality), 
nebo postmoderní/poststrukturalistický přístup (pracují-li s výrazně pluralitními významy) 
(ibid.). 
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Při kvalitativním postupu výzkumu se procvičují důležité myšlenkové operace (vyšší kognitivní 
a metakognitivní dovednosti, například schopnost konstruovat, hodnotit, integrovat či vyhle-
dat; viz též (Hynek et al., 2015, str. 6)); je tak možno rozvinout první předpoklady vědeckého 
myšlení a učit se lépe chápat jeho omezení. Kvalitativní a kvantitativní pohled na skutečnost 
jsou vzájemně se doplňující perspektivy, které by měly být (na vyšších, rozhodně ale i na niž-
ších stupních vzdělání) rozvíjeny stejnou měrou – k jejich oddělování má docházet účelově 
(pro řešení konkrétních problémů), nikoli při utváření názoru na svět. Zatímco kvantitativní 
metody lze realizovat rutinně, výzkum pomocí případových studií se často uskutečňuje v ne-
předvídatelných situacích, tedy zabývá se nejistotou, tvořivostí a inovací (Writing@CSU, 
2014). Ve specifickém kontextu regionálního rozvoje poskytují kvalitativní metody společen-
skovědního výzkumu lepší přehled o problematice, než pokud se výzkumník snaží o „objektivní 
popis“, protože mohou zohlednit např. různé pohledy jednotlivých zapojených aktérů. To pak 
má význam pro debaty o udržitelnosti, kde je důležité hledisko budoucnosti a podíl lidí na ní, 
mj. jejich účast v rozhodovacích procesech; tato rozhodnutí je totiž nutno teprve vyjednat 
mezi velkým množstvím aktérů. 
Další koncept vzdělávání úzce spjatý se zkušenostmi s lokálním kontextem je místně zakot-
vené učení, které pracuje s místním potenciálem, například při hledání udržitelných řešení 
nebo pokusech o snižování nerovností plynoucích z globalizačních procesů (Smith a Sobel, 
2014). Konkrétní cíle vzdělávání založeného na místě, upravené pro vysokoškolský stupeň 
vzdělávání, jsou zde formulovány následovně: 

• naučit se kvalitativní metody zkoumání, formulovat výzkumné otázky pro hlubší po-
chopení jevů (nad rámec základních požadavků ve výuce); 

• přispívat k udržitelným řešením – být aktivní, zapojovat se do místního dění; 
• pracovat s místními znalostmi a zainteresovanými stranami, zkoumat rozličné pohledy 

a vyjasňovat si své hodnoty; 
• pěstovat myšlení zaměřené na budoucnost – učení tak má podporovat tvorbu vizí a 

scénářů; 
• procvičovat sociální učení v rámci reálných nebo simulovaných interakcí. 

Případová studie (PS) je empirický popis skutečnosti, a to z celkového úhlu pohledu (což s se-
bou nese složitost, komplexitu případu). Pojem PS souvisí s metodou kvalitativního zkoumání, 
které se zabývá skutečnými jevy v jejich přirozeném prostředí (Harling, 2002). Zásady tvorby a 
využití případových studií jsou následující (Yin, 2014): 

• Jedná se o pokus pochopit složité společenské jevy a získat reálné zkušenosti. 
• Případová studie se zaměřuje na aktuální téma a zkoumá jej detailně. 
• Výzkumník nemá nad událostmi případu kontrolu, nijak je neovlivňuje. 
• Otázky, které PS pomáhá odpovědět, jsou tyto: „jak“ a „proč“ daný společenský jev 

funguje. 
• Kontext je téměř neoddělitelný od problému a hranice nejsou zřetelné. 
• Zpravidla existuje mnoho sledovaných jevů, proměnných; řešitel pracuje s různými 

zdroji 
• Interpretovat PS jako zobecnění lze jen omezeně (není též smyslem zpracování PS). 

Rozlišujeme případové studie sloužící výzkumným, anebo vzdělávacím účelům. Případová stu-
die jakožto forma výzkumu, může přinášet jedinečné poznatky nebo sloužit jako přípravná 
fáze širšího kvantitativního šetření; použití pro výukové účely se uvádí v souvislosti s konkrét-
ním přístupem (problémově orientované učení) a specifickými výukovými materiály. Podle 
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Harlinga (2002) není velkého rozdílu mezi případovými studiemi vzniklými k výzkumným a vý-
ukovým účelům (produkt – výzkumný či výukový případ – je víceméně tentýž a rozdíl je pře-
devším ve způsobu jeho prezentace). Metoda případové studie (spolu s dalšími kvalitativními 
výzkumnými přístupy, jako jsou pozorování, rozhovory, analýza textů a dokumentů) může při 
vhodném použití naplnit metodické požadavky ve výzkumu i vzdělávání, zejména tam, kde je 
(na úrovni vyššího vzdělávání) žádoucí aktivní zkoumání tématu ze strany studentů. 
Výukové případové studie – výzkumné případové studie pomáhají racionálně rozvíjet stávající 
poznání, kdežto výukový případ slouží k nácviku empirických metod poznávání skutečnosti. 
Výzkumný i výukový případ mohou vznikat podobně, avšak pro výuku je třeba skrýt část infor-
mací (či analýzy a interpretace dat) – na jejich odhalení totiž mohou pracovat sami studenti. 
Jejich úkolem je tedy případovou studii v určitém ohledu doplnit, přičemž tímto procesem po-
znání či výzkumu je musí vést učitel; zcela samostatná práce na PS může být úkolem až v po-
kročilejších fázích výuky kvalitativních metod. Výukový případ bývá proto doplněn o poznámky 
pro učitele, jež jsou k dispozici pouze jemu a obsahují chybějící informace či řešení. Někdy má 
popsaný případ pouze vytvořit rámec pro diskuse studentů – pak nemusí výuková PS tak peč-
livě zacházet s údaji a důkazy o skutečných událostech a jevech, a podstatně se v tomto ohledu 
liší od výzkumné případové studie (Yin, 2014).  
Rozvoj kompetencí je hlavním vzdělávacím cílem tohoto typu výuky. Kompetence lze defino-
vat jako přenosný a univerzálně použitelný soubor vědomostí, dovedností, postojů a hodnot, 
které potřebuje každý jedinec pro své osobní naplnění a rozvoj, pro zapojení do společnosti a 
úspěšnou zaměstnatelnost; v tomto smyslu bývají definovány především klíčové kompetence 
(EC, 2006). Jak konstatovali ministři školství zemí OECD, s rozvojem kompetencí celé naší po-
pulace „významně souvisí udržitelný rozvoj a sociální koheze“ (OECD, 2005). Kompetence jsou 
tedy důležitým, avšak často opomíjeným vzdělávacím cílem; mají význam především z hlediska 
uplatnění poznatků v praxi. V tomto ohledu mohu případové studie poskytnout příležitost 
k jejich procvičování – protože vyžadují samostatné vyhledávání a práci s informacemi, a 
kromě toho jsou často založeny na přímém kontaktu s praxí, je tento typ výuky/učení nepo-
stradatelnou součástí řešení problémů či úkolů. Učitel si může navrhnout soubor žádoucích 
kompetencí a následně sledovat míru jejich dosažení v procesu výuky/učení – a to podle vlast-
ních, pro daný typ výuky specifických vzdělávacích cílů. Následující dva příklady rámců, v nichž 
lze kompetence konkrétně pojmenovat, jsou uvedeny pro inspiraci. 

1. příklad. Žádoucí kompetence z hlediska občanské angažovanosti lze též odvodit 
z principů vzdělávání pro udržitelný rozvoj (VUR) přehledně shrnutých v Tabulce 4, 
anebo podobně, jako byly navrženy kompetence pro učitele v oblasti UR (UNECE, 
2011) a popsány u vysokoškolských učitelů (UE4SD, 2015; viz též Dlouhá, Dlouhý, 
2015). 
Tabulka 4. Základ pro rozvíjení kompetencí pomocí výuky případových studií – nejdůležitější principy VUR 
dle (Tilbury & Mulà, 2009). 

Myšlení pro budouc-
nost 

Vede k vytváření vize budoucnosti a pochopení různých 
představ o ní; rozvíjí pocit odpovědnosti za tuto budouc-
nost. 

Kritické a kreativní 
myšlení 

Zahrnuje nové způsoby myšlení a jednání, schopnost přijí-
mat informovaná rozhodnutí, která nekopírují současné 
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zvyklosti; včetně úvah o vzájemných vztazích, kulturních 
souvislostech, a nových možnostech soužití. 

Účast a participa-
tivní učení 

Angažovanost je předpokladem udržitelné budoucnosti. 
Důležité je zapojení různých zainteresovaných aktérů a ko-
munit, protože je tak možno vést dialog mezi různými po-
hledy a přístupy. Účast (a participativní učení) má také vý-
znam pro pocit odpovědnosti a sounáležitosti. 

Partnerství Partnerství motivují ke změně, pomáhají k zapojení do roz-
hodovacích procesů a vytváření kapacit v oblasti (udržitel-
ného) rozvoje; zahrnují mezikulturní partnerství. 

Systémové myšlení Systémové myšlení je základem celkového pohledu a prak-
tických přístupů, které jdou nad rámec řešení jednotlivých 
problémů a / nebo jejich příčin a následků. 

 

2. příklad. Univerzální soubor kompetencí pro celoživotní vzdělávání byl v roce 2015 
vytvořen též pro specifické podmínky České republiky – vznikl po dlouhých diskuzích 
mezi akademiky, nevládními organizacemi a dalšími společenskými aktéry3; jeho vý-
slednou podobu ukazuje obr. 3 (viz též Dlouhá, 2015). Diagram může sloužit jako rá-
mec pro posuzování vzdělávacích přístupů; jeho předností je vyváženost. Ve vztahu 
k vysokoškolské výuce poukazuje na potřebu komplexního rozvoje kompetencí včetně 
„angažovanosti“ či „zakotvenosti“, které by na této úrovni vzdělávání mohly být opo-
míjeny. 

                                                
 

3 Vizi vzdělávání pro Česko společně vytvořili zástupci těchto organizací a oborových plat-
forem: 
Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v Praze, Člověk v tísni, o. p. s., 
EDUin, o. p. s., České fórum pro rozvojovou spolupráci FoRS, Glopolis, o. p. s., Informační 
centrum OSN v Praze, NaZemi, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Sdružení 
Tereza, Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER, Zelený kruh. 
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Sociální učení – souvisí s rozvojem kompetencí nezbytných pro praxi. Sociální učení je součástí 
praxe udržitelného rozvoje, což by se mělo zohlednit i ve vzdělávání, přinejmenším vysoko-
školském. V reálné situaci toto učení představuje proces, v němž se lidé setkávají, naslouchají 
si, učí se jeden od druhého a mohou kriticky uvažovat o svých původních předpokladech a 
názorech – důsledkem je výměna a celkový růst znalostí v souvislostech konkrétní situace; ta-
kových, která podporují vznik nových řešení, jež jsou přijatelnější pro většinu zainteresova-
ných stran. Vzhledem k tomu, že povaha procesu sociálního učení je velice závislá na kontextu 
a neoddělitelná od situace, v níž k učení dochází, je možno je popsat pouze v rámci reálných 
případů (např. při vyjednávání na regionální úrovni).  
Proces sociálního učení se v praxi spojuje s takovou správou věcí veřejných, jež zohledňuje 
zpětnou vazbu od rozmanitých aktérů a vyžaduje polycentrickou tvorbu politik (Bagheri, 
Hjorth, 2007; Zahradník a kol., 2014). Politické koncepce, jež počítají s demokratickým rozho-
dováním, považují sociální učení za jednu z jeho klíčových součástí; toto pojetí se rovněž uplat-
ňuje především tam, kde se zdůrazňuje role zájmových skupin, politických stran a dalších hráčů 
mimo státní moc (Hall, 1993: 276). V tomto pohledu mají veškeré skutečné procesy vyjedná-
vání a rokování rozměr učení; ke vzniku pozitivních výsledků je zde nutná určitá angažovanost 
a vzájemná důvěra; ty pak mohou vést k přehodnocení původního přístupu nebo strategie (Sol 
a kol., 2013). Sociální učení lze tedy rozpoznat, diskutovat a analyzovat v rámci velmi rozma-
nitých procesů komunikace. 
Procesy sociálního učení souvisí s určitými kompetencemi – obecně se jim tak dostává stále 
větší pozornosti v diskursu vzdělávání pro udržitelnost. Tento druh učení umožňuje analyzovat 
rozdílnost v názorech a pomáhá moderovat dialog mezi zainteresovanými aktéry. Jelikož se 
považuje za důležitou součást konceptu udržitelnosti, vysokoškolské instituce mohou jeho po-
mocí ovlivnit jak praxi regionálního rozvoje, tak také celkovou proměnu výukových metod a 
přístupů s ním souvisejících. 
Pojmy související s otevřenými vzdělávacími zdroji (OER) budou představeny samo-
statně v části 2.3. Publikování případových studií formou OER.  
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2.1. Tvorba případových studií 
Celý proces výuky pomocí případových studií musí být řádně rozmyšlen, a to vzhledem k vzdě-
lávacím cílům (rozvoj kompetencí, nácvik kvalitativních metod výzkumu), prostředí a podmín-
kám výuky (nároky a úroveň studijního programu) a dalším okolnostem (času, který je k dis-
pozici, formě výuky, např. frontální výuka, e-learning, výuka v rámci letní školy či kombinace 
těchto forem). Před zahájením výuky je třeba mít plán zahrnující všechny fáze výuky až po její 
cíl (rozvíjené znalosti a kompetence) a výstupy (jak má vypadat případová studie po zpracování 
studenty), včetně hodnocení (kdy a v jakých fázích bude prováděno, co má ověřovat). Tento 
plán by měl být realistický a zahrnovat rozvahu nad jednotlivými úkoly i počtem hodin, které 
jsou zapotřebí k jejich splnění. Protože ne všichni studenti postupují stejně rychle, musí tato 
rozvaha klást přiměřené nároky. 

Příprava případové studie pro výuku 

V rámci přípravy výuky pomocí případových studií (podobně jako kterékoli jiné) je třeba dbát 
na výběr výchozích studijních materiálů. Studentům nelze pouze poskytnout metodický návod 
a oblast, kterou by měli zkoumat; je třeba jim též předložit již vytvořené vzory a/nebo základ 
nové případové studie v určité fázi rozpracování, takže ji pak dokončí nebo obohatí o další 
informace či data. Rozvaha o podkladech pro práci studentů (míře rozpracovanosti PS atd.) je 
pak součástí celkového designu výuky.  

Poznámky pro pedagoga 

Za účelem dostatečného metodického vedení procesu „výzkumu“, kterým studenti procházejí 
víceméně samostatně, by měly společně s případovou studií vzniknout i poznámky pro peda-
goga. Jde o dokument, jenž by měl doplňovat případovou studii; je ale k dispozici pouze peda-
gogům a obsahuje informace nezbytné ke zpracování případu (lze jej však tvořivě upravit 
podle konkrétních potřeb dané výuky). Tvorbou poznámek pro pedagoga je zajištěno, že s pří-
padem a/nebo jeho daty může pracovat kdokoli jiný, kdo si klade podobné otázky. Harling 
(1998) navrhuje, aby poznámky pro pedagoga obsahovaly následujících osm částí, jež nastiňují 
kontext a metody použití případové studie ve výuce: 

1. Kde a kdy případovou studii použít (nástin kurzů, v nichž by mohla být použita a její 
možné úpravy), 

2. Možné poučení z případové studie (příklady poučení, jichž se lze případovou studií do-
pracovat), 

3. Úvodní poznámky (shrnutí významu studie), 
4. Přehled o případu (souhrn případu, jež slouží jako předmluva), 
5. Studijní otázky (pomáhají položit „výzkumnou“ otázku a měly by se přizpůsobit zkuše-

nostem a schopnostem studentů), 
6. Výukové strategie (pokyny k analýze případu), 
7. Doplňkový materiál (další informace, jež by mohly případ ilustrovat), 
8. Pokračování případu (co se stalo ve skutečnosti po skončení případu – pomáhá při 

diskusi o zjištěních studentů). 
Poznámky pro pedagoga mohou vzniknout před napsáním vlastní případové studie (výhodou 
je, že struktura případu pak vyhovuje účelům výuky), po napsání studie (ve výuce se tak dobře 
zohlední již získané zkušenosti z případu), nebo v iterativním procesu souběžně s psaním stu-
die, což se doporučuje nejvíce (Harling, 1998). Ukázka toho, jak lze navrhnout poznámky pro 
pedagoga, viz (Dlouhá, 2014); konkrétní příklad, jak mohou vypadat ve výuce jedné z případo-
vých studií, viz (Dlouhá, Barton, 2014). 
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Psaní případové studie 

Práce na případové studii se podobá odbornému psaní v každém jiném akademickém dis-
kursu; rozdíl je v metodě práce s daty či informacemi. Jednotlivé kroky lze popsat ve struktuře 
případové studie, která tak může být návodem k postupu. Typicky obsahuje úvod, kde se na-
stíní účel případové studie, dále popis kontextu, hlavní stať, v níž se objasní „příběh“ případu 
(případně zde autor uvede data pro další analýzu – uspořádané tak, aby se odhalil jejich vý-
znam), diskusi (zde by mohlo být důležité zohlednit subjektivní pohledy a/nebo vyzdvihnout 
kritické prvky), a závěr. Je vhodné poskytnout studentům žádoucí strukturu případové studie 
s popisem jednotlivých částí, jak je patrné z boxu 1. 

Box 1. Obsahová struktura případové studie regionálního udržitelného rozvoje, viz 
Enviwiki, http://www.enviwiki.cz/wiki/N%C3%A1pov%C4%9Bda:Re-
gion%C3%A1ln%C3%AD_p%C5%99%C3%ADpadov%C3%A9_stu-
die_%E2%80%93obsahov%C3%A1_struktura  

Úvod 

Popis regionálního kontextu a možností udržitelného rozvoje v jeho rámci. 

Výběr a stručné vymezení regionálního (environmentálně relevantního) 
problému, možné alternativní přístupy k řešení. Z hlediska životního pro-
středí nás zajímají rizika a ohrožení na regionální úrovni, a/nebo možné 
aktivity směřující k udržitelnému rozvoji. Jedná se o aktivity, které jsou 
realizované v daném regionu, nemusí však nutně řešit pouze konkrétní 
místní problém. 

Příkladem je environmentální kauza, jež je specifická pro zcela konkrétní 
(regionální) kontext, její význam je ale ideálně nadregionální – jako napří-
klad kůrovec na Šumavě, nebo tradiční hospodaření v Hostětíně. 

Vymezení tématu / problému 

Toto je nejdůležitější část práce – autor si musí položit „výzkumnou“ 
otázku, kolem které další popis rozvine, na základě které jej uchopí. 
Otázka by měla specifikovat problém tak, aby další části práce směřovaly 
k jeho analýze či vysvětlení. 

Na základě této otázky pak jsou shromažďovány další informace o (regio-
nálně relevantním) kontextu, např. stručná historie, stav před vznikem 
problému a příčiny jeho vzniku. 

Metoda  

Zde je třeba popsat způsob shromažďování informací a výběru těch, které 
směřují k odpovědím na výzkumnou otázku, např.: 

Hlavní události a současný stav „řešení“ problému 

S ohledem na Vámi zvolenou otázku prosím popište vymezený problém v 
historických souvislostech. Ukažte, jak se vyvíjely události s ním souvise-
jící, okolnosti zvláštních situací, vliv na život obyvatel, pokuste se najít 

http://www.envigogika.cuni.cz/
http://www.enviwiki.cz/wiki/N%C3%A1pov%C4%9Bda:Region%C3%A1ln%C3%AD_p%C5%99%C3%ADpadov%C3%A9_studie_%E2%80%93obsahov%C3%A1_struktura
http://www.enviwiki.cz/wiki/N%C3%A1pov%C4%9Bda:Region%C3%A1ln%C3%AD_p%C5%99%C3%ADpadov%C3%A9_studie_%E2%80%93obsahov%C3%A1_struktura
http://www.enviwiki.cz/wiki/N%C3%A1pov%C4%9Bda:Region%C3%A1ln%C3%AD_p%C5%99%C3%ADpadov%C3%A9_studie_%E2%80%93obsahov%C3%A1_struktura


 
Envigogika: Charles University E-journal for Environmental Education ISSN 1802-3061 

http://www.envigogika.cuni.cz/  21 

kauzální souvislosti, popište, jak se vaše kauza postupně měnila v čase a 
jaká je situace v současnosti. Pokud možno, zdůrazněte různé pohledy a 
zájmy, které se u problému střetávají – inspirujte se otázkami v analytické 
části. 

Diskuse 

Tato část analyzuje vliv různých faktorů na tento vývoj – roli společen-
ských aktérů, působení prostředí, (omezenosti) zdrojů, dopad politiky nad-
regionálního dosahu… Současně také reflektuje metodu a spolehlivost vý-
sledků, které poskytuje. 

Závěr 

Zde (znovu) popište výsledný stav, rekapitulujte milníky, zdůrazněte 
sporné body, způsob komunikace o problému a jeho výsledky. Specifikujte 
vliv jednotlivých aktérů na vývoj situace, jejich (nevyužitý potenciální) pří-
nos (zkušeností, expertiza atd.). 

Zdůrazněte hlavní pozitiva a negativa současného řešení a předpokládaný 
vliv na budoucnost. Můžete ukázat perspektivy či navrhnout scénáře bu-
doucího vývoje a posoudit je ve světle zkušeností získaných v případové 
studii. 

Jaké jsou nejdůležitější zkušenosti v rámci dosavadního řešení kauzy? 
Existují jinde podobné případy, se kterými lze případovou studii srovnat? 

 

Při psaní případové studie je značný prostor pro tvořivost: učitel může například navrhnout 
techniky psaní, jež umožňují vytvořit „příběh“ s dramatickou zápletkou (lze použít postavy a 
dialogy, jež dodávají lidský rozměr, a další stylistické prvky). Obecně platí, že žádná část přípa-
dové studie by neměla být přehlcena informacemi, neboť je důležité od začátku až do konce 
udržet pozornost čtenáře (srov. Harling, 1998). 
V případové studii, kde je třeba popsat regionální aktéry vzhledem k jejich zvyklostem a ko-
munikační praxi, je možno pracovat s názory jednotlivých těchto aktérů, například přiřadit stu-
dentům jejich role a vybídnout je, aby pracovali s různými subjektivními pohledy (ovšem měli 
by je umět odlišit od jiných názorů či pohledů, které je třeba považovat za obecně platná 
fakta). Celkově by měly být dodrženy následující zásady (upraveno podle Corcoran et al., 
2004); je totiž třeba:  

• zvolit lokální téma, kde je možno zodpovědět některé z výzkumných otázek, např. tý-
kající se role aktérů v regionálních případech udržitelnosti; 

• vyjádřit „povahu“ případu, např. principy spolupráce nebo konfliktu; 
• důležitý je důkladný popis kontextu (kulturního, historického, právního, ekonomic-

kého, politického, estetického, podle potřeby); 
• závěry by mohly být do určité míry zobecněny; tím je umožněno porovnání s podob-

nými případy ve světě (obecně toto není cílem PS). 
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Učitel by při tvorbě výukové případové studie neměl odhalovat svou analytickou činnost 
s daty, neboť rozvoj této výzkumné dovednosti je jedním ze vzdělávacích cílů; do analýzy a 
interpretace by se totiž měli zapojit sami studenti. Pokyny k psaní (poznámky pro pedagoga) 
proto vycházejí z následujících principů: 

• případová studie by měla mít jednoznačný účel a měla by jej zohlednit – psaní přípa-
dové studie není prostý popis situace; 

• je důležité, aby případová studie zahrnovala všechny aktéry představující všechny po-
tenciálně odlišné zájmy a aby jejich role popisovala; 

• mělo by se vysvětlit, jak daná případová studie může být užitečná pro situace mimo 
vlastní kontext (určitá snaha o zobecnění). 

Příklady případových studií používaných při výuce ve vysokoškolských programech i určité me-
todické podklady pro jejich tvorbu lze nalézt v interaktivním studentském prostoru VCSEwiki 
(VCSEwiki, online), jehož smyslem je spolupráce v kurzech zaměřených na případové studie 
(srov. Dlouhá a kol., 2013). Případové studie se zde nepoužívají jako výzkumný nástroj – takto 
vzniklo několik případových studií pro výukové účely, jež umožňují na základě popsané zkuše-
nosti procvičovat určité znalosti. 
 

Tvorba analytické případové studie 

Pokud chceme případové studie využít pro hlubší analýzu 
jedné případové studie nebo srovnání více případů, lze 
tyto cíle zohlednit již v požadované struktuře. Formulář 
takové studie pro metaanalýzu případů z hlediska aktérů 
viz box 2. 
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Box 2. Osnova případové studie pro metaanalýzu souboru případů sledujících podobné 
jevy. V částech „Komunikace“ a „Úloha vědy a vědců“, které mají být podrobněji zpraco-
vány, je naznačeno téma analýzy. Viz též Enviwiki, http://www.enviwiki.cz/wiki/For-
mul%C3%A1%C5%99_p%C5%99%C3%ADpadu  

Podstata případu 

Co se stalo, odkud a kam to vedlo 

O co v PS jde a z jakého úhlu případ popisujeme 

Průběh (stručně) 

Aktéři – místní hráči 
vyjmenovat a stručně popsat: roztříděni primárně podle vztahu k řešení = jejich 
zájmu a cíle: 

pozitivní/negativní dopad na žp nebo regionální rozvoj (předmět kauzy) 

+ nevyhranění (ambivalentní), zdůraznit roli aktérů, pokud to lze identifikace: 1. 
iniciátora řešení a 2. toho, kdo má pravomoc rozhodnout 

Komunikace 

mezi jednotlivými aktéry (mezi aktérem, který má moc rozhodnout a ostatními 
aktéry), stručně popsat, či rozlišit například v těchto kategoriích: 

a) probíhá/neprobíhá 

b) konstruktivní/smíšená/konfliktní 

c) forma: tváří v tvář / zprostředkovaná (např. přes média, protestní akce – 
srážky znesvářených skupin se nepovažují za komunikaci tváří v tvář) 

Úloha vědy a vědců 

stručně popsat, například: aktivní zapojení v rozhodovacím procesu (ať už v jeho 
zprostředkování nebo přímá účast na rozhodování) / omezené zapojení – dodání 
informací, úloha poradců a konzultantů / bez možnosti zapojení, ovlivnění rozho-
dování, nejsou přizváni (i když mají zájem) 

Závěr 
Popsat výsledný stav kauzy: dopady na životní prostředí, region a místní komu-
nitu, vč. pozitivních a negativních aspektů UR 

Opět možno kategorizovat, například takto: 

a) kauza dořešená/nedořešená 

b) pozitivní/smíšený/negativní dopad na žp (zejména na ochranu žp) 

http://www.envigogika.cuni.cz/
http://www.enviwiki.cz/wiki/Formul%C3%A1%C5%99_p%C5%99%C3%ADpadu
http://www.enviwiki.cz/wiki/Formul%C3%A1%C5%99_p%C5%99%C3%ADpadu


 
Envigogika: Charles University E-journal for Environmental Education ISSN 1802-3061 

24  Envigogika 11 (1) 

c) pozitivní/smíšený/negativní dopad na místní komunitu (sociální = zda byl kon-
flikt vyřešen, přetrvává, nebo dokonce prohlouben či vyvstal nový) 

Podstatné a nepodstatné faktory, které ovlivnily současný stav 

Případně srovnání s obdobnými případy 

Odkazy/Literatura 
(zde je možno rozšířit popis případu – v PS na web je tak možno se soustředit na 
role aktérů) 

Postup při analýze a srovnání souboru těchto případových studií viz (Dlouhá, Zahradník, 
2015). 

2.2. Výuka pomocí případových studií  
Využití případových studií v rámci procesu výuky a učení má za cíl rozvíjet pochopení určitého 
typu problémů. Případové studie by se obecně měly konstruovat tak, aby byly „šité na míru“ 
určité otázce či souboru otázek; proces jejich zodpovídání je však při použití výukových přípa-
dových studií třeba projít spolu se studenty. Obecně studenti v rámci procesu výuky/učení 
procházejí jednotlivými fázemi „výzkumu“; zvolený postup souvisí se způsobem jejich zapojení 
do tématu a též případně podobou spolupráce a rozdělení zodpovědností v rámci týmu (srov. 
Fry a kol. 1999). Následný popis a reflexe přínosů tohoto výukového/učebního přístupu by 
měla usnadnit a rozšířit jeho využitelnost napříč různými kontexty vysokoškolského vzdělá-
vání. 
 

Vzdělávací zásady při uplatnění případových studií 

V kontextu výuky by případové studie mohly sloužit k získání „reálných“ zkušeností a zajištění 
informací či dat pro další kvalitativní analýzu; mohou také být pouze podkladem pro diskuse 
při samotné výuce, což napomáhá aktivnímu pochopení situace a utváření kritického pohled 
na věc. Při zkoumání skutečnosti pomocí případových studií jsou studenti uvnitř problému, 
který řeší, zaujímají postoj aktivního učení a přijímají roli řešitelů problému (Lane, 2007). 
V rámci procesu učení pak také často vznikají specifické formy spolupráce – diskuse a vzá-
jemné podněcování nápadů pomáhají rozvíjet vlastní zodpovědnost za učení. Společnou prací 
na případových studiích se studentům rovněž dostává nezprostředkovaných zkušeností se so-
ciálním učením, jež je konceptualizováno jako učení prostřednictvím interakcí, vzájemné vý-
měny zkušeností, chápání situace nebo názorů atd. 
Tuto poptávku po zohledňování rozmanitosti naplňují případové studie v oblasti regionální 
udržitelnosti, jež je možno konstruovat jako „hraniční objekt“ pro komunikaci, přičemž každý 
z aktérů může přispět svým vlastním pohledem na věc. Každá případová studie se soustředí 
na určité téma, nad kterým se tito aktéři mohou sejít a diskutovat jej s cílem identifikovat 
možné synergie nebo vzájemné rozpory a zároveň navrhnout možná všestranně přijatelná ře-
šení. Výzkumník při analýze situace začíná pracovat s mnoha subjektivními popisy daného pří-
padu, po nichž teprve se objevují možnosti hledat společné („objektivně“ přijatelné) úhly po-
hledu a řešení. 
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Postup výuky 

Je třeba postupovat podle úvodního designu výuky, a využívat poznámky pedagoga. Výuka je 
zahájena představením PS jako zvláštní metody poznávání/výzkumu, předmětu/oblasti zkou-
mání a informačních zdrojů, které jsou k dispozici, a metody jejich získávání. Pro samotný po-
stup psaní případové studie v jednotlivých stadiích včetně způsobu vyhledávání dalších zdrojů 
a posuzování jejich kvality slouží Metodika tvorby textů v otevřeném internetovém prostoru, 
která obsahuje obecné zásady odborného psaní a jednu kapitolu věnovanou tvorbě PS (Dlouhá 
et al., 2011a). 
Postup má silný komunikační rozměr – jeho součástí může být nácvik sociálního učení. Tento 
aspekt může být prohlouben vytvořením týmů studentů spolupracujících na případu či jeho 
určitých stránkách. Pro nastavení efektivních forem spolupráce lze využít Metodiky týmové 
spolupráce a tvorby týmů pro vysokoškolské vzdělávání (Dlouhá et al., 2011b). 
Protože výuka vede k výsledku, jehož podoba není předem známa (případová studie), je 
třeba postup reflektovat ve všech fázích a důležitých bodech. K tomu slouží například tyto 
postupy: 

• Zápisník studenta: studenti jsou vyzvání, aby formou odpovědí na položené 
otázky či volnou úvahou reflektovali téma případové studie, způsob jejího zpra-
cování/výzkumu, i veškeré okolnosti výuky. Zápisník by měl být dostupný uči-
teli, aby získal zpětnou vazbu o procesu učení a jeho případných potížích. 

• Platforma či prostor pro diskusi – pokud je k dispozici elektronická plat-
forma, je možno zkušenosti a ohlasy zde zveřejněné též využít pro zpětnou 
vazbu o výuce. 

• Možnost sebehodnocení nebo vzájemného hodnocení – studenti mohou re-
flektovat svůj postup vzhledem k transparentně stanoveným kritériím. 

Případové studie jsou specifickým žánrem, který lze dovést do podoby výzkumné zprávy, což 
nemusí (ale může) být cílem výuky na vysokoškolské úrovni. Protože jde o kvalitativní přístup 
ke zkoumání skutečnosti, je v této oblasti „postup vpřed“ založen na hromadění a kritické re-
flexi existující zkušenosti. 

Hodnocení dosažení vzdělávacích cílů 

Případové studie se píší s cílem doložit nějaký rys konkrétního příkladu a umožnit přenos zku-
šeností do jiných kontextů. Kvalitní případová studie naplňuje cíle, pro které byla napsána. Její 
posouzení pedagogem by mělo být založeno na obecných kritériích, jež je vhodné předem 
transparentně popsat (a dát studentům předem k dispozici, aby je mohli využít pro zlepšení 
kvality své případové studie). Vysvětlí-li se takto kritéria kvality, je též možné (a vhodné) za-
pojit do posouzení i studenty – lze tak učinit v rámci procesu vzájemného odborného posou-
zení. 

Kritéria hodnocení 

Hodnocení kvality textu vytvořeného studenty dle předem známých kritérií a požadavků. Při 
tomto způsobu hodnocení pracuje učitel se samotným textem, může jej však podrobit simu-
lovanému procesu peer-review, a to například i mezi studenty navzájem. Je totiž žádoucí získat 
více pohledů na samotný obsah PS, relevanci z hlediska zadání, i formální náležitosti. Kromě 
kvalit textu tak lze odvodit též znalosti či kompetence studentů, kteří jej vytvořili (viz tabulka 
5, poslední sloupec). 
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Tabulka 5. Hodnocení kvality textu – kriteriální tabulka 

Kritéria/míra na-
plnění 

10 bodů 0 bodů 
Znalosti a kom-
petence 

Obsah 
kvalita zdrojů & podlo-
žená argumentace: 

informace jsou ome-
zené; argumenty nej-
sou objektivní 

Znalosti (hluboké) 

Specifické za-
měření 

silná výzkumná 
otázka, silné závěry, 
jasné hodnoty 

špatně specifikovaná 
výzkumná otázka, 
nejasné, slabé závěry 

Porozumění 
(výzkumná 
otázka) 

Kontext 
široký kontext & pod-
stata problému byla 
identifikována… 

úzký kontext, pro-
blémy nejsou prová-
zané 

Znalosti (široké) 

Jasnost 
logická struktura 
textu… 

myšlenky nejasné, 
nesouvisející, text má 
špatnou strukturu 

Management in-
formací 

Kritický přístup 
vyvážený text: pre-
zentace různých hledi-
sek 

jednostranné, dema-
gogické 

Kritické myšlení 

Odpovědnost 
etika (proces psaní) & 
délka textu)… 

etické principy nedo-
statečně respekto-
vány 

Hodnoty  

Individuální 
vklad & pře-
vzetí rizika 

Iniciativa ve výzkumu 
tématu: originalita… 

žádné nové perspek-
tivy; závěry nejsou 
originální… 

Akční kompetence 

 
Hodnocení znalostí získaných studenty při psaní případové studie. Pokud bylo cílem psaní PS 
získat či upevnit (například pomocí příkladu z praxe, v diskusi nebo vzájemném posuzování) 
obecné poznatky určitého oboru, mělo by hodnocení studenta zahrnovat též složku znalostní. 
Je možné využít klasické postupy hodnocení (například test nebo zkouška), nebo lze získané 
znalosti posoudit například v rámci strukturované prezentace případové studie. Pokud se 
tento typ výuky odehrává v online prostředí, je možno využít též například záznamů z diskus-
ního fóra – studenti ale musí být s touto skutečností předem seznámeni. 
Hodnocení kompetencí, které student rozvinul v souvislosti s psaním případové studie. Jde o 
nejdůležitější přínos využití metody PS, současně však jsou metody hodnocení kompetencí 
dosud (i v teoretické rovině) málo rozpracované. Pro hodnocení kompetencí je podstatné, že 
byly od počátku formulovány jako vzdělávací cíl (například: student pozná relevantní a kvalitní 
zdroje; bude s nimi pracovat samostatně), jejich „nácvik“ souvisí s konkrétní činností v určité 
fázi postupu psaní PS (například: v zadání je jasně formulován požadavek na samostatné vy-
hledání určitých zdrojů, a to dle vyspělosti studentů – základní zdroje by měly být poskytnuty 
a je dobré též naznačit oblasti vyhledávání); hodnocení kompetencí tak lze provést dle míry 
úspěšnosti v dané činnosti (například vyhledány zdroje poskytující vhodné informace, které se 
staly součástí PS). Současně s tímto hodnocením je možné nechat samotné studenty reflekto-
vat svůj pokrok – tedy je požádat o vyplnění dotazníku týkajícího se jimi nabytých kompetencí. 
Příklad dotazníku viz tab. 6; protože žádoucí kompetence se liší podle konkrétních vzděláva-
cích cílů a obsahů, měl by si jejich „sadu“ vytvořit každý učitel pro své potřeby sám. 
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Tabulka 6. Kompetence rozvíjené v procesu výuky + jejich hodnocení z pohledu studentů (5 položek Likertovy 
škály: 1 = naprosto nesouhlasím, 3 = nemohu se rozhodnout, 5 = naprosto souhlasím). 

 Výsledky učení 
Kompetence Uveďte, do jaké míry souhlasíte s následujícím tvrzením: 
Celkové porozumění Budu schopen vysvětlit hlavní téma výuky třetí osobě 

Různé perspektivy 
Zvýšila se moje schopnost porozumět a interpretovat glo-
bální problémy z různých perspektiv (na základě oboro-
vých přístupů, např. sociologie, ekonomie, filosofie atd.). 

Přesvědčivá argumen-
tace 

Posílil jsem důvěru ve svou schopnost vyjadřovat své 
vlastní dobře informované argumenty v rámci debat o glo-
balizaci a udržitelném rozvoji. 

Plánování a studium Zvýšil jsem schopnost plánovat svůj čas a studovat samo-
statně. 

Odborné psaní Rozvinul jsem schopnost psát texty, které jasně vyjadřují 
podstatné argumenty. 

Vyhodnocení informací Zlepšil jsem svou dovednost vyhodnotit, zda jsou infor-
mace zkreslené nebo důvěryhodné. 

Informační a komuni-
kační technologie (ICT) 

Rozvinul jsem své počítačové dovednosti. 

Mezinárodní komunikace Posílil jsem svou schopnost komunikovat s lidmi z jiných 
zemí. 

Interdisciplinární komu-
nikace 

Zlepšil jsem své dovednosti studovat a komunikovat 
s lidmi z jiných vědních oborů. 

Konstruktivní kritika Umím lépe poskytovat konstruktivní kritiku k práci svých 
kolegů. 

Reflexe na vlastní práci Rozvinul jsem svou schopnost reflektovat kvalitu mé 
vlastní práce. 

 

 Proces učení 
Kompetence Uveďte, do jaké míry souhlasíte s následujícím tvrzením 

... 

Komunikace – studenti Přišel jsem na nové myšlenky a naučil se nové informace 
prostřednictvím komunikace se svými spolužáky. 

Diskuse – učitelé Rozvinul jsem nové myšlenky a naučil se nové informace 
prostřednictvím diskuse se svými lektory. 

Studium – poskytnuté 
materiály 

Rozvinul jsem nové myšlenky a naučil se nové informace 
prostřednictvím čtení poskytnutých materiálů. 

Vlastní výzkum Rozvinul jsem nové myšlenky a naučil se nové informace 
prostřednictvím hledání témat svého vlastního zájmu 
v rámci kurzu. 

Podpora učitele Můj učitel (tutor) mi pomohl najít své vlastní odpovědi tý-
kající se obsahu kurzu, když jsem to potřeboval. 

Instrukce ze strany uči-
tele 

Můj učitel (tutor) přinesl odpovědi týkající se obsahu 
kurzu, když jsem to potřeboval. 

 
Sebehodnocení a vzájemné hodnocení PS 
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Podobně jako při hodnocení učitelem, je nutno i tyto způsoby hodnocení zařadit do výuky 
transparentně (studenti ví předem, kdy a na základě čeho bude sebehodnocení či vzájemné 
hodnocení prováděno). Důležitá jsou tedy kritéria kvality výsledných případových studií: 
v tomto ohledu lze: 
• vytvořit si soubor pravidel vlastních (např. v českých kurzech bylo autory postupováno na 

základě analýzy textu: http://www.en-
viwiki.cz/wiki/N%C3%A1pov%C4%9Bda:Anal%C3%BDza_textu), 

• použít systém posuzování uplatněný například ve Wikipedii, kde jsou dobré články 
vybírány mj. podle kritérií kvality, 

• podstoupit standardní proces posuzování, který musí podstoupit kterýkoli jiný od-
borný text např. v rámci procesu peer review (na uvedeném odkazu jsou shrnuta 
pravidla pro posuzování a hodnocení textů po odborné a formální stránce). 

o při použití wiki lze kritické poznámky i výslednou peer review uplatnit v 
diskusní části stránky. 

Studenti mohou tato kritéria uplatnit jak na vlastní texty při jejich revizi, tak také na práci 
svých kolegů. V jakémkoli hodnocení se vždy odrazí konkrétní výukové cíle (dosažení urči-
tého poznání, bez ohledu na použitou metodu). 
Hodnocení procesu výuky/učení představuje důležitou, avšak často opomíjenou zpětnou 
vazbu. Zde je možné použít standardizovaných postupů například s využitím dotazníků ověře-
ných na velkých souborech responedntů. Takové hodnocení má jednak formativní povahu (na 
jeho základě lze výuku do budoucna vylepšovat), jednak lze s jejich pomocí sledovat důležité 
parametry procesu učení (např. hluboké versus povrchní učení, viz též (Dlouhá et al., 2011c; 
Dlouhá, Burandt, 2015)). Na tomto základě lze též srovnávat různé kurzy mezi sebou a reflek-
tovat přínos či nedostatky metody výuky pomocí případových studií například ve srovnání s ji-
nými běžnými přístupy v daném oboru. 
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Tabulka 7. Příklad výsledků získaných v závěrečném dotazníkovém šetření používajícím standardizovaný dotazník 
Zkušenosti s výukou a učením (ETLQ): DA = Deep approach (hluboký přístup), MS = Monitoring studying (monitoro-
vané studium), OS = Organized studying and effort management (organizované, efektivní studium), SA = Surface 
approach (povrchní přístup). Bylo využito 5 položek Likertovy škály: 1 = naprosto nesouhlasím, 3 = nemohu se roz-
hodnout, 5 = naprosto souhlasím. 

Prokázaný přístup k učení 
(2009/2010 – 12 studentů) ) 

Data: 
Do jaké míry souhlasíte s následujícím tvrzením? me-

dián 
DA: Touha samostatně porozu-
mět  4 Obvykle jsem se snažil/a pochopit sám pro sebe smysl toho, 

co jsme se měli naučit. 
DA: Touha samostatně porozu-
mět 4 Při čtení materiálů pro tento kurz jsem se snažil/a zjistit sám 

pro sebe přesně, co tím autor míní. 

DA: Propojování myšlenek (kon-
struktivismus v učení) 4 

Při hledání významu nových myšlenek jsem je často uváděl/a 
do souvislostí s praktickými nebo reálnými životními situa-
cemi. 

DA: Propojování myšlenek (kon-
struktivismus v učení) 3.5 Myšlenky, se kterými jsem se setkal/a při čtení odborných 

textů, mě často přivedly na dlouhé řetězce úvah. 

DA: Využití důkazů  4 Sledoval/a jsem se důkazy pečlivě, abych si mohl/a vytvořit 
svůj vlastní závěr o tom, co studuji. 

DA: Využití důkazů  4.5 Bylo pro mě důležité sledovat argumenty nebo se zabývat 
příčinami jevů. 

MS: Samostatný rozvoj všeobec-
ných dovedností  4 

Když jsem se snažil/a komunikovat své myšlenky, přemýšlel/a 
jsem o tom, jak dobře jsem vystihl/a důležité body (takže 
ostatní pochopili). 

MS: Samostatný rozvoj všeobec-
ných dovedností 3 Snažil/a jsem se najít lepší způsoby, jak pátrání po relevant-

ních informacích o daném předmětu. 
MS: Samostatný rozvoj porozu-
mění 4 Prováděl/a jsem revizi své práce, abych kontroloval/a své 

úvahy a viděl/a, že dávají smysl.. 
MS: Samostatný rozvoj porozu-
mění 4 Pokud jsem nepochopil/a věci dobře dost při studiu, poku-

sil/a jsem se o jiný přístup 

OS: Soustředění 4 Soustředit se bylo obvykle pro mě snadné, pokud jsem ne-
byl/a opravdu unavený/á 

OS: Úsilí 5 Obvykle do svého studia dávám hodně úsilí  

OS: Organizované studium  4 Celkově pracuji v rámci svého studia systematicky a organi-
zovaně  

OS: Organizace času  4 Organizoval/a jsem svůj studijní čas pečlivě, aby byl co nej-
lépe využit 

SA: Útržkovité znalosti  2 Hodně z toho, co jsem se naučil/a, se zdá být jen spoustou 
nesouvislých útržků v mé mysli 

SA: Memorování bez porozumění 2.5 Často jsem měl/a problémy při pochopení smyslu věcí, které 
jsem si měl/a pamatovat 

SA: Nereflektované studium  2 Procházel/a jsem jednotlivými fázemi studia, aniž bych vě-
děl/a, kam směřuji 

SA: Bezmyšlenkovité přijetí  2 Spíše jsem přijímal/a, co jsme se učili, jako zaručené, aniž 
bych to příliš zpochybňoval/a 
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2.3. Publikování případových studií formou OER 
Přínosem metody případových studií pro vysokoškolskou výuku je především rozvoj určitých 
kompetencí; hodnocení výsledků učení by se tedy mělo soustředit na tento aspekt. Další pří-
nosy souvisejí s publikací PS formou otevřených vzdělávacích zdrojů, OER. 
Otevřené vzdělávací zdroje (anglicky Open Educational Resources – OER) jsou volně pří-
stupné, otevřeně licencované dokumenty a média, která jsou využívána pro výuku, učení a 
hodnocení, jakož i pro výzkumné účely. V důsledku hnutí za otevřenost se jedná o převládající 
trend v oblasti distančního, resp. otevřeného a distančního vzdělávání (Bozkurt et al., 2015). 
Rozvoj a podpora otevřených vzdělávacích zdrojů jsou často motivovány touhou omezit ko-
modifikaci znalostí, a poskytnout alternativní či vylepšené vzdělávací paradigma (Kauppinen, 
2014).  
Definice UNESCO říká, že se „výukové, učební a výzkumné materiály na jakémkoliv médiu, 
v digitální či jiné podobě, které jsou licencovány jako veřejné vlastnictví nebo pod jinou ote-
vřenou licencí, která umožňuje neplacený přístup, používání, adaptaci a další šíření dalšími 
uživateli buď zcela bez omezení, nebo s malým omezením. Otevřená licence je postavena ve 
stávajícím rámci práv duševního vlastnictví dle příslušných mezinárodních úmluv a respektuje 
autorství práce“ (Creative Commons, 2015). 
I když ve většině definicí OER to není explicitně zmíněno, pro tuto metodiku jsou relevantní 
především elektronické zdroje; v jiných případech lze využít i například tištěné materiály, vy-
dané pod příslušnou autorskou licencí. V našem případě by ovšem takové užití nepřineslo pod-
statné výhody. 
Koncept Otevřených vzdělávacích postupů (OEP) je předpokladem pro efektivní začle-
nění OER do vzdělávacího procesu; aby materiály OER plnily svou funkci v plné šíři, je třeba 
změnit adekvátním způsobem též postupy výuky/učení. Popis těchto změn je v následujících 
odstavcích. 

OER ve výuce 

V souvislosti s používáním internetu dochází k celkové změně kultury nejen učení, ale i 
čtení a předávání informací. Tato změna se týká i většiny aspektů vzdělávacího procesu: 
jinak jsou formulovány vzdělávací cíle, stanoveny postupy a metody výuky, odlišným způ-
sobem je třeba utvářet vzdělávací prostředí, jiný je také přístup k hodnocení atd. (viz 
Dlouhá & Burandt, 2015; Dlouhá et al., 2011a, c). Jelikož základním předpokladem toho, 
že se informace postupně transformují v poznatky, je vzájemné vyjasňování pojmů, dis-
kuse, interakce, musí se s těmito faktory počítat i ve virtuálním prostředí – jsou zde ob-
zvláště důležité. Pro tyto virtuální interakce zde existují specifické nástroje, které je možné 
v praxi využít (Zahradník & Pachmanová, 2009). Nejprve se však samozřejmě vzdělavatelé 
musí s těmito nástroji dostatečně seznámit, což může v počátečních fázích představovat 
jednu z bariér k jejich efektivnímu využití. 

Otevření informačního prostředí může mít velké výhody, pokud se mu ovšem přizpůsobí 
výukové postupy (Ertmer & Ottenbreit-Leftwich, 2010). Se snadným přístupem k informa-
cím může stoupat celková úroveň znalostí, je ale třeba učit nové kompetence práce s nimi, 
například co se týče posuzování kvality zdrojů (Dlouhá et al., 2011). Samotný výběr vhod-
ných materiálů pro výuku ještě nenastartuje efektivní proces učení; zde platí, že způsob 
používání elektronických zdrojů musí být v souladu s jejich zvláštní povahou. Předpokla-
dem efektivní výuky je tak především interaktivní prostředí, jehož možností je přiměřeně 
využíváno (Hill et al., 2004).  
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OER aktivně mění vzdělávací prostředí směrem k větší otevřenosti - to pak má vliv na ak-
téry vzdělávání: jejich vztahy, role a způsoby komunikace či interakce (Atkins et al., 
2007); přirozeně se tak mění též procesy učení. Aby zavádění OER nebylo nesystémové a 
odsouzené k nezdaru, je nutné si uvědomit, že OER jsou pouze nástrojem pro zkvalitnění 
vzdělávání a nikoli vlastním cílem. Fungující systém výuky učení pomocí OER musí zahrno-
vat nejen požadavek jejich kvality, ale též důraz na uplatnění nových přístupů k vý-
uce/učení (Open Educational Practices, OEP); to by mohlo do budoucna značně proměnit 
vzdělávací systémy jako takové. 

Inovace výuky související s použitím OER jsou zvláště vhodné, pokud se spojí s postupy tvorby 
a využití případových studií – vycházejí z podobných principů aktivního postoje ke skutečnosti 
a vzájemně se tak mohou podporovat. 

Výhody a nevýhody používání OER 

Využívání OER má nepochybně velké potenciální přínosy a mnoho organizací podporuje je-
jich rozvoj. Na druhou stranu se v diskuzích o OER – jako u jakéhokoli nového vzděláva-
cího konceptu - začínají do popředí také neodmyslitelně dostávat kritické názory na určité 
aspekty využívání OER. Přínosy jsou následující: 

• Největší výhoda elektronických OER spočívá v tom, že tak lze naplno uplatnit možnost 
materiály šířit a dále adaptovat, což je podstatné pro kumulaci zkušeností; navíc jsou 
prakticky dostupné uživatelům 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu. Proti jiným formám 
jsou také nízké náklady na jejich publikování, resp. pro autora i uživatele velmi často 
nulové, odpadají náklady na dopravu a prostorové nároky jsou minimální. Kromě toho 
zde hraje roli snadná tvorba elektronických zdrojů, která často v dnešních moderních 
elektronických publikačních systémech vyžaduje pouze minimální počítačové znalosti 
pro autory těchto zdrojů. Tyto výhody jsou specificky zmíněny v kapitole Ekonomické 
přínosy.  

• Další velmi podstatnou výhodou elektronických OER je, že mohou také pokrývat tzv. 
oblast „dlouhého chvostu“, tedy vědní a znalostní oblasti, které by klasickými publi-
kačními prostředky nikdy nebyly pokryty (Dix, 2010). 

• Specifickými přednostmi elektronických OER jsou pak „elektronické vlastnosti“ – in-
dexování různými vyhledávači, možnosti využívání propojování různých dokumentů 
pomocí hyperlinků, kategorizace atd. atd. 

• Elektronické zdroje umožňují zároveň zcela nové metody práce – především 
kolektivní spolupráci různých autorů buď s rozdělením odpovědnosti či v rámci 
postupného doplňování, rozšiřování a aktualizace. 

Výše zmíněné výhody elektronických OER však mohou být také jejich závažnými nevýhodami 
– to, že jsou texty publikovány jako OER, neznamená automaticky, že se jedná o kvalitní, o 
vědecké a vůbec o pravdivé texty (Richter, 2011; Haug, 2013) a vyhledávače velmi často nejsou 
schopny rozpoznat kvalitu publikovaných textů, i když vědecké vyhledávače už se tento pro-
blém snaží řešit (Beel & Gipp, 2010). Otázka kvality je pak podstatná pro důvěru v jejich pou-
žívání, a tedy i v ochotu publikovat touto formou a doporučovat je ke studiu atd. (viz též 
Dlouhá et al., 2015). Mezi nevýhody patří dále: 

• Námitky rázu obecného, především z hlediska autorů a odborné veřejnosti. 
Se všeobecnou dostupností materiálů pro každého souvisí v obecném povědomí 
popření jejich výjimečnosti a často i kvality. Jedním z hlavních témat diskuzí 
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ohledně OER je tedy otázka kvality a její zajištění v rámci kvalitního vzdělá-
vání. Na úrovni Evropské komise se v roce 2014 zabývala otázkou kvality roz-
sáhlá zpráva State of the Art Review of Quality Issues related to Open Educati-
onal Resources (OER).  

• Kromě nutnosti zajištění kvality pro efektivní využití OER ve vzdělávání je dal-
ším kritickým aspektem ochota vzdělavatelů dále sdílet své vytvořené mate-
riály. Na úrovni základních, středních a vysokých škol se touto otázkou zabý-
vala například studie z roku 2014 provedená v Holandsku, kde je již koncept 
OER poměrně dobře rozšířený (Van Acker et al., 2014). Výsledky této studie 
ukázaly, že ačkoli většina učitelů sdílela své OER, bylo toto sdílení omezeno 
spíše na materiály s nízkou komplexitou (např. texty či obrázky) a docházelo 
k němu převážně osobně v rámci jednotlivých institucí spíše než online. Jedním 
z důležitých aspektů v ochotě ke sdílení je důvěra v kvalitu materiálů, a to jak 
na straně autorů, tak na straně dalších uživatelů.  

• Neochota sdílet vlastní výukové materiály ze strany učitelů odráží obecnou ne-
důvěru v používání volně dostupných zdrojů i ze strany dalších účastníků 
publikačního a vzdělávacího procesu (Davis et al., 2010). Přestože je tedy in-
formačně bohaté prostředí internetu dnes v mnoha oborech lidské činnosti ne-
postradatelné, je stále velkou pedagogickou výzvou naučit (se) v něm pracovat 
tak, aby výhody byly maximálně využity a nevýhody omezeny na minimum.  

• Nevýhody pro studenta. Pro využívání OER umístěných na veřejné doméně je 
většinou potřeba, aby si studenti vlastní procesy učení sami (dle svých schop-
ností) řídili, uměli si stanovit priority, organizovat svůj čas a dovedli rozpoznat 
a ocenit určitou kvalitu poskytnutých materiálů. Pokud však studenti z jakého-
koli důvodu nemají potřebné schopnosti k samostudiu, pouhé poskytnutí OER 
k nabytí nových poznatků nepřispěje. Jedním z kritizovaných aspektů konceptu 
OER je proto snižující se role pedagogů ve vzdělávacím procesu, kteří by stu-
dentům poskytli potřebnou podporu (Knox, 2013). Z tohoto důvodu také vznikl 
koncept otevřených vzdělávacích postupů (OEP), který klade důraz na praktické 
postupy využití OER ve výuce. 

• Nevýhody z pohledu učitele souvisí s celkovou změnou kultury učení a nut-
ností se jí přizpůsobit či spíše ji efektivně předvídat. 

Protože pro samotné publikování formou OER do značné míry slouží již dříve publikovaná Me-
todika využití Wiki (Dlouhý, Dlouhá, 2011), zaměříme se zde na otázky kvality OER, které jsou 
pro možnosti rozšíření těchto postupů (na vysokoškolské úrovni i jinde) určující. 

Otázky kvality 

Vzhledem k principu otevřenosti ve vytváření, využívání a šíření OER je velmi důležitým aspek-
tem práce s OER posuzování jejich kvality. Oproti klasickým vzdělávacím materiálům se totiž 
tradiční posloupnost kroků při vzniku OER může různě měnit (například může docházet k ně-
kolika kolům editace a evaluace materiálu) a jednotlivé kroky již typicky nekontroluje jen ome-
zený počet kvalifikovaných pracovníků, ale může docházet ke kolektivnímu procesu tvorby, 
editace i evaluace. Z tohoto důvodu vznikají vedle tradičních postupů zajišťování kvality, jako 
je například recenze obsahu odborníkem (tj. proces peer-review), také další systémy hodno-
cení kvality založené na větších skupinách hodnotitelů, mezi které se řadí například „peer as-
sistance“ či „social rating“ (Camilleri et al., 2014).  
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Je však nutné podotknout, že systémy zajišťování kvality OER se v současné době spolu s kon-
ceptem OER teprve rozvíjejí a zatím tedy neexistuje mezi výzkumníky ani praktiky konsensus 
ohledně toho, jakým způsobem kvalitu OER hodnotit. Vznikají první rámce a podpůrné strate-
gie a politiky (Camilleri et al., 2014; Kawachi, 2013; Kawachi, 2015), které se do budoucna 
mohou stát určitým základem pro rozlišení OER dle kvality, což umožní jejich širší využívání ve 
vzdělávacích systémech. V následujících odstavcích si ukážeme, jak je možno postupovat a 
čeho si všímat při hodnocení kvality OER z pohledu různých aktérů. 
Zajištění kvality z pohledu tvůrce OER 
Jedním z existujících nástrojů pro posouzení kvality OER z pohledu tvůrce je tzv. TIPS rámec, 
který zohledňuje různé aspekty kvality, jimž je třeba věnovat pozornost během procesu tvorby 
OER, a to ve čtyřech oblastech (Kawachi, 2013): 

(T) Procesy výuky a učení  (Teaching and learning processes) 

(I) Informace a obsah materiálu (Information and material content) 

(P) Prezentace, produkt a formát (Presentation, product and format) 

(S) Systém, technologie a technické informace (System, technical and technology) 

V každé z těchto čtyř oblastí je pak možno využít některé z 38 doporučení pro tvorbu nového 
OER, jak je představuje Kawachi (2013). Tento TIPS rámec od svého vzniku prošel prvotní fází 
validace, kdy byl konzultován s různými aktéry ve vzdělávání (odborníci, učitelé, studenti) a 
dle zpětné vazby upraven (Kawachi, 2015). Nebyl ovšem zatím testován v prostředí vysokého 
školství, ale do budoucna by mohl posloužit jako dobrý základ pro tvorbu standardů pro zajiš-
tění kvality i na této úrovni. 
Posuzování kvality z pohledu uživatele OER 
Z pohledu uživatele je jedním z nejdůležitějších aspektů v posuzování kvality otázka toho, kdo 
daný materiál vytvořil a jakým způsobem.  
OER je tak možné rozdělit dle množství přispěvatelů na materiály vytvořené: 

a. jedním autorem či malou skupinou autorů („indivudually-authored“)  
b. širší základnou přispěvatelů („peer-produced“) - sem spadá například Wikipedie 

Dále se OER mohou rozlišovat dle zázemí autorů (Weller, 2010) na: 
c. „velké OER“ - typicky vytvořené v rámci tradiční vzdělávací instituce („big OER“) 
d. „malé OER“ - typicky vytvořené jednotlivcem bez institucionálního zaštítění („little 

OER“) 
Možnosti využití tradičních i nových systémů pro posouzení kvality z pohledu uživatele OER 
tedy do velké míry závisí na tom, jaký charakter má vytvořený materiál. Pro některé typy OER 
jsou vhodné již existující systémy zaručení kvality (např. kvalita materiálu vytvořeného úzkou 
skupinou autorů na uznávané vzdělávací instituci může být zajištěna v procesu peer-review), 
ale určité typy OER vyžadují také nové přístupy v hodnocení (např. článek vytvořený na Wiki-
pedii bude hodnocen a korigován velkým množstvím různých přispěvatelů v procesu „peer-
assistance“). 
Všeobecně se ukazuje, že „velké OER“ mají konzistentně vysokou kvalitu, kdežto kvalita „ma-
lých OER“ je velmi různorodá (Camilleri et al., 2014). Na úrovni vysokého školství tak může být 
z pohledu uživatele dostatečnou zárukou kvality „velkých OER“ to, že daný zdroj byl vytvořen 
uznávanou vzdělávací institucí, která využívá svých ověřených postupů tvorby vzdělávacích 
materiálů. U „malých OER“ však musí být uživatel obezřetnější. K zajištění kvality „malých 
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OER“ totiž často nedochází ihned po vytvoření materiálu před jeho zveřejněním, ale často až 
například správcem repozitáře OER či uživatelskou komunitou. Oproti „velkým OER“ tak vět-
šinou dochází ke kontrole kvality až v pozdějších fázích a jejich uživatelé by si toho měli být 
vědomi.  
Postupem využitelným pro označení kvality již existujících OER je takzvaný „social rating“ 
(nebo také „social tagging“), což je forma peer-review od velkého množství uživatelů (tzv. 
„crowd-sourced peer-review“). Pro tento způsob neexistují žádná předem daná pravidla a 
slouží převážně pro informování dalších uživatelů. Důležitým hlediskem při takovémto hod-
nocení je celkové množství uživatelů a hodnotitelů – v malých počtech není zaručena do-
statečná spolehlivost, kdežto velké množství hodnotitelů již poskytuje poměrně dobrou 
představu o kvalitě zdroje. Proto je třeba v různých fázích „životního cyklu OER“ využívat 
různé postupy: social rating má význam až v době, kdy je zdroj již k dispozici velkému 
množství uživatelů (Camilleri et al., 2014). 

Obecně jsou při posuzování kvality OER velmi důležité informace ohledně podmínek vzniku 
materiálu (jeho autorů), a dále procesů a výsledků případného hodnocení (zde jsou rele-
vantní např. informace, že materiál prošel recenzním řízením, či že jeho kvalitu posoudilo 
určité množství předchozích uživatelů).  

Pro základní posouzení kvality OER z pohledu uživatele tedy navrhujeme vždy zvážit násle-
dující otázky: 

1. Kdo materiál vytvořil a jakým způsobem? 
2. Prošel materiál nějakým systémem hodnocení kvality (recenze, hodnocení uživatelů, 

atp.)? 
3. Jsou výsledky hodnocení kvality dostupné? 

Tyto otázky představují pouze základní aspekty, které by měl každý uživatel OER vést v patr-
nosti. Při posuzování kvality OER pro vysokoškolskou výuku mohou uživatelé těchto zdrojů (tj. 
vysokoškolští pedagogové a studenti) využít i další jejich charakteristiky, například: označení 
copyrightu, autorství, data publikování, řádného citování, provedení recenze a vyznačení je-
jího výsledku (kvality materiálu); (srov. Dlouhá et al., 2015). Pro vytvoření více propracova-
ného rámce hodnocení je třeba dalšího výzkumu v této oblasti a zejména pak také testování 
takto vzniklých kritérií a zpětná vazba z praxe.  
 
 
 
 
Kvalita OER jako výsledek standardního postupu jeho hodnocení by měla být vyznačeny 
viditelně: příkladem v prostředí Wiki je způsob navržený v Metodice využití Wiki - část 
„Ověřování stránek“, kde byl využit systém pro recenzní řízení jednotlivých stránek, který 
řídí celý recenzní proces a na stránce se projevuje jako jednoduchý grafický systém zobra-
zující, zda byla kvalita obsahu stránky posouzena z hlediska využitelnosti, kvality obsahu a 
formy  (Dlouhý, Dlouhá, 2011, viz http://www.en-
viwiki.cz/wiki/N%C3%A1pov%C4%9Bda:Ov%C4%9B%C5%99ov%C3%A1n%C3%AD_str%C3%A1nek). Tento pří-
stup může být aplikován na jakékoli materiály vytvořené v prostředí Wiki, včetně vytvoře-
ných případových studií. 

http://www.envigogika.cuni.cz/
http://www.enviwiki.cz/wiki/N%C3%A1pov%C4%9Bda:Ov%C4%9B%C5%99ov%C3%A1n%C3%AD_str%C3%A1nek
http://www.enviwiki.cz/wiki/N%C3%A1pov%C4%9Bda:Ov%C4%9B%C5%99ov%C3%A1n%C3%AD_str%C3%A1nek


 
Envigogika: Charles University E-journal for Environmental Education ISSN 1802-3061 

http://www.envigogika.cuni.cz/  35 

Příkladem jiného postupu jsou WikiSkripta, http://www.wikiskripta.eu – zde jsou články 
zkontrolované učiteli označeny jednoduchou šablonou „Zkontrolováno“, která ukazuje čte-
nářům, kdo a kdy kontrolu provedl. Vložení šablony není omezeno technicky, ale pouze 
pravidly serveru a je pravidelně kontrolováno redaktory Wikiskript. 

Zohlednění kvality OER ve výuce 

Ukazuje se, že nedůvěra v používání OER zdrojů souvisí s obecně rozšířeným názorem, že 
prostředí internetu neposkytuje kvalitní materiály pro studium; na druhé straně jsou tyto 
snadno dostupné zdroje studenty často využívány. V procesu výuky/učení hraje obecně roli 
jak výběr používaných materiálů, tak i to, jak jsou dodržovány další etické principy – tak, 
aby se přebírání informací řídilo zásadami správného citování a nevedlo k plagiátorství. 
Stávající postupy při práci se zdroji, ať již pro studium či další publikaci, jsou ale v sou-
časné době v České republice málo kontrolované, a v praxi bývají často neuvědomělé až 
nelegální (srov. Dlouhá et al., 2015). Aby se tedy předešlo nejistotám, které tak vznikají 
na straně tvůrců a uživatelů elektronických otevřených zdrojů, je třeba posuzování kvality 
OER věnovat náležitou pozornost. 

Způsoby publikování elektronických OER 

Na internetu máme dnes obrovské množství možností, jakým způsobem publikovat elek-
tronické zdroje – od prostého uložení jednoduchého html textu, přes různé blogy, které 
poskytují různé organizace, velmi často zdarma, sofistikované redakční systémy (Joomla, 
typo3, Wordpress…) až po pokročilé systémy, umožňující kolektivní práci na jednotlivých 
souborech (Wikimedia, SourceForge…). Při výběru možnosti publikování OER je nutné se 
řídit několika aspekty, jako nejdůležitější jsou následující: 

1) Majetková práva k zveřejněným materiálům – při zveřejňování materiálů na 
různých „veřejných webových stránkách“ často předáváte majetková práva 
k materiálu provozovateli webu a také mu při registraci dáváte různá další práva 
k materiálům. V případě vzdělávacích institucí není většinou velký problém 
zveřejňování dat na vlastních webových stránkách. Toto lze také doporučit 
z hlediska důvěry uživatelů v zveřejněné materiály. 

2) Autorská práva k zveřejněným materiálům – pokud chceme materiály zveřej-
ňovat jako OER, je třeba, aby byla díla zveřejněna pod takovou autorskou li-
cencí, která umožňuje sdílení a další využití díla. Velmi vhodné je dnes využití 
svobodných licencí v rámci systému Creative Commons. 

3) Vlastní technický systém zveřejňování materiálů – v současnosti jsou uživate-
lům dostupné různé systémy na publikování na internetu – mnoho těchto sys-
témů, které jsou na dobré technické úrovni je dnes dostupných uživatelům 
zdarma a ani jejich instalace nevyžaduje příliš velké nároky na počítačové zna-
losti správce. Při výběru systému velmi záleží na konkrétních podmínkách. 
V případě případových studií se bude jednat především o textové materiály, které 
mohou být doplněný obrazovými materiály a případně také videi. Pro zveřejňování 
OER textů bývají používány Systémy pro správu obsahu (Content Management 
Systems – CMS), Systémy pro správu výuky (Learning Management Systems) a 
Wiki software. 

S ohledem na již zmíněné velké množství způsobů publikování se tato metodika zaměřuje 
na jeden způsob publikování – a to pomocí Wiki software Media Wiki. Postupy dále po-
psané lze obdobně použít i ve většině jiných softwarových systémů. 
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Publikování PS v prostředí MediaWiki 
Při naší práci jsme našli několik podstatných důvodů, které nás vedly k publikování PS 
v prostředí MediaWiki 

- Prostředí MediaWiki funguje na vyzkoušeném spolehlivém software, který je do-
stupný zdarma a s ohledem na fakt, že se jedná o stejný software, na kterém běží Wi-
kipedie, jedná se o software, který má prakticky zaručenou dlouhodobou životnost 
včetně aktualizací 

- Instalace i aktualizace tohoto software jsou velmi jednoduché 
- Uživatelské rozhraní Mediawiki je velmi jednoduché a po krátkém zaučení je použi-

telné pro všechny uživatele, navíc je do budoucna možné nasazení tzv. Visual Editoru, 
v současné době zaváděném na Wikipedii, který ještě zjednoduší uživatelské rozhraní 

- S výhodou lze použít jak velmi jednoduché propojení na další stránky daného serveru 
a také na stránky jak české, tak i anglické Wikipedie, které umožní velmi snadné vy-
světlení různých pojmů v transdisciplinárním kontextu. 

- Do jednotlivých PS lze velmi snadno vkládat jakékoliv fotografie a další grafiky z Wiki-
media Commons (mnoho miliónů souborů), tak také lze použít vlastní soubory. 

- Jednou z vlastností MediaWiki (velmi výhodnou pro případové studie) jsou kategorie. 
Každou „kartu“ (samotnou případovou studii) lze zařadit do libovolného množství růz-
ných hierarchicky řazených kategorií. 

- Prostředí MediaWiki dovoluje velmi snadnou spolupráci více autorů, prostředí zazna-
menává veškeré úpravy, lze se kdykoliv vrátit k libovolné předchozí verzi textu, lze sle-
dovat kdo a kolik přispěl k danému textu. 

- Prostředí MediaWiki umožňuje velmi snadné licencování správnou Creative Commons 
licencí. 

Pro využívání tohoto software pro výukové zdroje byla vyvinuta podrobná metodika, která je 
bez úprav použitelná i pro Případové studie (Dlouhý, Dlouhá, 2011 – http://www.en-
viwiki.cz/wiki/Wiki_-_metodika) 
Příklady OER vytvořených studenty a jejich učiteli viz v části 5.1. Příklady uplatnění Metodiky 
na vysokoškolské úrovni. 
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3. Ekonomické aspekty tvorby a využití PS formou OER 
Samotná tvorba případových studií a jejich využití ve výuce může přinést ekonomické vý-
hody pouze v dlouhodobém horizontu – podobně jako kterákoli jiná výuková metoda. 

Naopak aplikace konceptu OER (a následně i OEP) ve vzdělávací praxi přináší řadu potenci-
álních výhod okamžitě: například COL a UNESCO vidí hlavní potenciál OER ve zlepšení kvality 
a efektivity vzdělávání. Svou podporu rozvoje OER na vysokých školách shrnuly tyto insti-
tuce do několika oblastí přínosů, které využívání OER ve výuce může zajistit (Butcher, 2011; 
COL & UNESCO, 2011): 

• Lepší finanční efektivita a příprava studentů do budoucna: Se zvyšující se 
poptávkou po vysokoškolském studiu hledají vzdělávací instituce efektivnější formy 
zajištění kvalitního servisu pro studenty a jejich přípravu pro budoucí potřeby spo-
lečnosti. Mnoho vzdělávacích institucí vidí potenciál právě v efektivnějším využívání 
ICT. Využívání OER je také jednou z možností, jak si studenti mohou osvojit po-
třebné digitální schopnosti a kompetence a připravit se tak na postupující digitalizaci 
naší společnosti. 

• Zlepšení reputace a přilákání nových studentů: Ukazuje se, že veřejné zpří-
stupnění kvalitních vzdělávacích kurzů a materiálů může vzdělávací instituci přilákat 
nové studenty, zlepšit reputaci a také jejich službu veřejnosti. Předpokládá se, že 
takovéto instituce mohou také získat lepší pozici pro šíření výsledků svého výzkumu 
a dosáhnout tak na další finanční zdroje.  

• Snadné sdílení materiálů a obohacení kurikula: Nové ICT technologie ve vzdě-
lávání umožňují studentům snadnější sdílení materiálů a přispívají tak k celkovému 
obohacení kurikula. Protože vstup do otevřeného informačního prostředí podporuje 
také demokratizaci výuky, je v podstatně větší míře možno uplatnit vlastní kreati-
vitu: texty lze nejen konzumovat, ale vytvářet (a publikovat) vlastní. Při této tvorbě 
mohou navíc studenti různými způsoby spolupracovat, a to jak vzájemně, tak i s uči-
teli (postupy této spolupráce mohou například simulovat zavedené publikační po-
stupy – viz Dlouhá et al., 2013). To vše rozvíjí širokou škálu kompetencí, které se 
studenti učí spolu se vzdělávacími obsahy. Používání OER může přinášet četné další 
výhody, především co se týče posílení sociálních aspektů učení (viz Hemetsberger & 
Reinhardt, 2006). 

• Rozvoj individuálního vzdělávání a inovace v pedagogice: Online přístup k 
OER umožnil další rozvoj individuálního vzdělávání. Student má možnost cíleně a 
snadno vyhledávat informace relevantní k jeho předmětu zájmu, které staví již na 
existujících vědomostech. Vyučující mohou tedy v daleko větší míře ponechat stu-
dentům autonomii ve vyhledávání vlastních zdrojů dle specifických studijních potřeb. 
Spolu s přístupem na sociální sítě a ke kolaborativnímu vzdělávání vznikly z toho 
vyplývající příležitosti k inovacím v pedagogice.  

• Profesní rozvoj vyučujících: Vzdělávací instituce mohou podporovat vyučující ve 
vytváření a užívání kvalitních a efektivních výukových materiálů, tedy například no-
vých OER, v rámci svého profesního rozvoje.  

• Nový model duševního vlastnictví: Digitalizace informací, kombinovaná s jejich 
rostoucí diseminací, se stala podstatným problémem ve vztahu k současným mode-
lům duševního vlastnictví, jako je například copyright. Vznikly proto nové formy li-
cencí autorských práv (viz např. Dlouhá et al., 2015). 
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4. Přehled přínosů, srovnání „novosti postupů“  

Výuka pomocí případových studií 

Jak na vysokoškolské úrovni, tak i na nižších vzdělávacích stupních se „kvalitativní“ pohled 
na skutečnost prosazuje těžko – tento přístup totiž nepodává tak dobré výsledky v konku-
renčním, znalostně orientovaném vzdělávacím prostředí. Cílem zde představeného postupu 
poznávání je naopak vytvořit podmínky pro spolupráci a tvůrčí prostředí vzájemné pod-
pory; přesto jej autoři této metodiky nepovažují za hlavní metodu, které by se žáci/stu-
denti měli učit. Podle jejich názoru je ale nezbytným doplňkem stávajících přístupů, pro-
tože umožňuje orientaci ve světě každodennosti, a je přínosný také pro praxi, kde příznivě 
působí na racionální přijetí a prosazování vlastní aktivní role při snaze o udržitelný rozvoj 
na různých úrovních. 

Předložená metodika přímo navazuje na předchozí tři metodiky zpracované autory (Dlouhý, 
Dlouhá, 2011; Dlouhá, J. a kol. 2011a; Dlouhá, J., a kol. 2011b) i. Využívá zkušenosti s výukou vedenou 
podle těchto dřívějších metodik a specifikuje zásady v nich uvedené pro konkrétní typ vý-
uky: využití případových studií udržitelného rozvoje. V tomto ohledu jsou její principy, cíle 
a přínosy následující: 

Principy 

• Poznávání jevů od konkrétního k obecnému 
• Uvažování v souvislostech a místním kontextu 
• Relevance pro osobní život 
• Situovanost (prostředí hraje roli z hlediska poznávání i praxe) 
• Člověk součástí situace, má v ní určitou úlohu, reflektuje ji, učí se „v akci“  
• Role sociálního prostředí (interakce s aktéry, společné aktivity) 

Cíle poznávacího procesu 

• Působit na kognitivní, ale též afektivní a konativní složku osobnosti 
• Předávat znalosti spolu s pochopením vzájemných souvislostí a vztahů (holis-

ticky) 
• Pěstovat akční dovednosti 
• Používat znalosti o místě pro výchovné účely: v rámci vzájemné spolupráce a 

interakce se společenskými aktéry, k vytváření vztahů a pěstování angažova-
nosti 

• Na VŠ úrovni: rozvinout a procvičit kvalitativní metody zkoumání problémů 
praxe, aplikovat obecné znalosti v konkrétním kontextu 

Přístupy výuky/učení 

• Pozornost je věnována místním poznatkům – krajovým specifikům 
• Cílem je rozvíjet situační porozumění – aplikuje se zde „učení s dvojitou zpět-

nou vazbou“ 
• Je kladen důraz na sociální učení (v rámci interakce mezi účastníky či aktéry) 
• Na nižších stupních vzdělávání lze využít principů místně zakotveného učení 
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• Na VŠ úrovni jsou relevantní metody kvalitativního výzkumu a znalost způ-
sobů jejich použití 

• Poznatky jsou shromažďovány metodou případové studie (kvalitativní vý-
zkum) 

• Využití případových studií vede k samostatnému řešení problému a následně 
též učení (jsou pěstovány výzkumné dovednosti)  

Přínosy 

• Zvnitřněné učení – relevance poznatků pro vlastní osobu 
• Nový vztah učitele a žáka/studenta 
• Zapojení dalších společenských aktérů 
• Vazby k okolí – zdroj aktivit, inspirace, spolupráce, projektů, možnosti aplikací 

dalších poznatků… 
• Provázanost, vztahy a spolupráce uvnitř i vně školy, sociální učení 
• Související rozvoj kompetencí, kreativity atd. 
• Procvičení metodologie kvalitativního výzkumu – od vymezení problému, po-

ložení výzkumné otázky přes volbu metod a systematický postup odpovídání 

V českém prostředí slouží případové studie například v oblasti pedagogického výzkumu, 
kde je třeba popsat dobrou praxi např. pro zlepšování kvality kurikula (Píšová, M. et al., 
2011) nebo při konfrontaci pohledů aktérů respektive institucí na problematiku výchovy a 
jejích hodnot (Vojtíšková, 2009). Někteří autoři se zamýšlejí nad jejich uplatněním na vy-
sokoškolské úrovni, kde mohou poskytovat dobrý nástroj výuky/učení především tam, kde 
vyučovaná látka zahrnuje nějaké rozhodování lidí na různých pozicích (Šauer, Lisa, 2007). 
Využití případových studií jako prostředku výuky regionální problematiky však autorům 
této Metodiky není známo. 

Přínosy a novost v oblasti OER 

Obecně jsou Otevřené vzdělávací zdroje (OER) relativně novým fenoménem ve vzdělávání, 
který si zatím vysloužil pozornost zejména v USA a západní Evropě, kde koncept vznikl a 
byl dosud utvářen a využíván. Jejich vznik je důsledkem „hnutí za otevřenost“, které se 
snaží o změnu přístupů v oblasti distančního, resp. otevřeného a distančního vzdělávání 
(Bozkurt et al., 2015). V současné době však začínají být OER viditelným tématem diskuzí 
v rámci využívání moderních ICT metod ve vzdělávání i v dalších evropských zemích, 
včetně České republiky. Díky množství potenciálních pozitivních dopadů na současné vzdě-
lávací systémy je rozvoj OER podporován širokou komunitou vzdělávacích organizací, insti-
tucí i jednotlivců. Z pohledu vzdělavatelů se mezi nejpodstatnějšími výhodami uvádí 
zejména zvýšení kvality vzdělávacích obsahů, zlepšení institucionální reputace, efektivnější 
využití finančních prostředků a vytvoření prostoru pro pedagogické inovace. Z pohledu stu-
denta pak mohou být OER atraktivní zejména díky možnosti přizpůsobovat výuku specific-
kým potřebám a získat tak větší autonomii ve vyhledávání vlastních vzdělávacích zdrojů 
dle svých studijních potřeb. 

Přes dobrou konzistenci konceptů OER a OEP se současnými trendy ve světě je nutné zmí-
nit, že dle některých odborníků zatím nebylo využito maximálního možného potenciálu 
uplatnění na vysokých školách a ke vzdělávání dospělých všeobecně (Ehlers, 2011). Jed-
ním z možných důvodů je zaměření převážně na rozšiřování přístupu k digitálnímu obsahu 
(OER) bez ohledu na to, zda se tím podpoří vzdělávací postupy (OEP) a dojde ke zlepšení 
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kvality a inovací ve výuce a učení (ibid.). V současnosti totiž zejména vznikají nové OER, 
ale nedochází k dostatečné podpoře vzdělavatelů, aby si byli schopni tyto materiály osvojit 
a začlenit je do vzdělávacího procesu (Andrade et al., 2011). Odborníci se shodují, že dal-
ším potřebným krokem po zajištění otevřeného přístupu k OER je právě jejich lepší zakot-
vení do výukových a učebních postupů, tj. otevřených vzdělávacích postupů (Open Educa-
tional Practices, OEP) (Andrade et al., 2011, Camilleri et al., 2014, Ehlers, 2011). 

Jednou z mezinárodních iniciativ, která je částečně financována Evropskou komisí a snaží 
se o prosazování většího zájmu v oblasti OEP je Open Educational Quality Initiative 
(OPAL). Iniciativu vede Univerzita v Duisburgu-Essenu v Německu a spolupracuje s mnoha 
vysokými školami, evropskými institucemi a mezinárodními organizacemi zabývajícími se 
vzděláváním, včetně UNESCO. Hlavní snahou iniciativy je posouvat zájem od otázky pou-
hého přístupu uživatelů k OER k otázce inovací a kvality ve využívání OER právě rozvojem 
otevřených vzdělávacích postupů. Zvýšením kvality a inovací v rámci OEP chce vybudovat 
důvěru učitelů i studentů ve využívání kvalitních OER pro vzdělávací účely.  

Pokud se zaměříme na otázku budoucího vývoje v oblasti OER a OEP v ČR, můžeme na zá-
kladě současných mezinárodních trendů předpokládat, že zde v následujících letech dojde 
k vyššímu zájmu o otevřené materiály a formy vzdělávání, tj. bude se pravděpodobně roz-
šiřovat nabídka online vzdělávání a dostupnost OER, ale také se začne více diskutovat o 
začleňování do současných systémů výuky a učení formou OEP. První zásadní kroky pro 
hlubší zapojení konceptu OER a OEP již v tomto směru ČR na národní úrovni učinila a to 
přípravou strategických dokumentů vztahujících se k digitálnímu vzdělávání na všech úrov-
ních vzdělávacího systému. Relevantní přístupy jsou zmíněny např. ve Strategii digitálního 
vzdělávání do roku 20204 a Strategii digitální gramotnosti5. V současné době o jejich sys-
témové zavedení v ČR usiluje tzv. Aliance pro otevřené vzdělávání6, která vytváří síť příz-
nivců otevřeného vzdělávání v ČR a snaží se napojovat se na mezinárodní dění. Má rovněž 
ambice působit na vzdělávací politiky a k tomuto cíli vytvořila Chartu otevřeného vzdělá-
vání7, jejímž cílem je stručně shrnout principy OER a získat pro jejich využívání co nejširší 
podporu (viz též Dlouhá, Dlouhý, 2015). Otázkou samozřejmě zůstává, jakým způsobem 
na vývoj v tomto směru budou reagovat sami vzdělavatelé a do jaké míry budou moci pro-
ces změn ovlivňovat i samotní studenti a další významní aktéři ve vzdělávání. 

Cílem této Metodiky s ohledem na OER je reflektovat předchozí zkušenosti autorů s tvor-
bou a využitím tohoto typu zdrojů ve výuce a nabídnout je k širšímu používání – ukazuje 
jeden z možných vzdělávacích postupů (OEP) včetně principů, na kterých je založen. Co se 
týče principů práce s OER, jsou zde zvláště diskutovány otázky kvality, pro kterou dosud 
neexistuje soubor obecně přijatých kritérií (viz též Dlouhá et al. 2015). 

                                                
 

4 Strategie byla schválena vládou v listopadu 2014; mj. říká: „Bude v něm zajištěn přístup ke sdílené 
vzdělávací infrastruktuře (…) a ke kvalitním vzdělávacím zdrojům (otevřeným vzdělávacím zdrojům, 
digitálním učebním materiálům a dalším zdrojům, které lze pro vzdělávání využít).“ 
5 vládou schválená v červenci 2015 
6 V červnu 2015 se téměř tři desítky podporovatelů otevřeného vzdělávání z různých institucí sešly, 
aby společně probraly, jak co nejlépe uskutečňovat podporu a propagaci otevřeného vzdělávání jako 
významné možnosti snižování nerovností v přístupu ke vzdělávacím zdrojům. Jako jeden z prvních cílů 
aliance má být ovlivnění harmonizace autorského práva v zemích Evropské unie. Viz 
http://www.ceskaskola.cz/2015/09/ondrej-neumajer-otevrene-vzdelavani.html  
7 Prozatímní odkaz: https://docs.google.com/document/d/1c9Z_AfO2d6vBQNDZGksoCKjtZhyOA-
pE9GJaSkGTgNM/edit?pli=1  
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5. Možnosti využití PS v kontextu regionálně orientované výuky 
Metodika naplňuje požadavek vznesený Akčním plánem Strategie VUR pro roky 2011-2012 
která byla přijata dne 23. února 2011 usnesením vlády ČR č. 143 (jako Opatření vlády č.j. 
1266/10 - Opatření pro roky 2011 a 2012 ke Strategii vzdělávání pro udržitelný rozvoj 
České republiky (2008 - 2015)). Tento dokument reagoval na aktuální potřebu (chybějící 
výuku tohoto typu a její vhodnost z hlediska cílů VUR); současně ji začleňoval do kontextu 
vzdělávání pro udržitelný rozvoj s jeho požadavky a principy. Plnění Akčního plánu se vy-
hodnocuje teprve v roce 2015, a další dokumenty tohoto typu nebyly prozatím schváleny. 

V tomto Akčním plánu je cíl vytvořit metodiku pro výuku k řešení regionálních problémů 
zmíněn v souvislosti s klíčovým tématem „Rozvoj občanské participace a dobrovolnictví“. 
Reaguje na potřebu „rozvinutí takových výchovně vzdělávacích strategií, které vybaví cí-
lové skupiny potřebnými akčními kompetencemi jako je relevantní znalost, motivace a od-
hodlání k řešení, schopnost formulovat vize budoucího vývoje a zkušenosti, kooperativní a 
výzkumné dovednosti či schopnost kritického myšlení, komunikace a vyjednávání“. 

 
Konkrétní podoba naplnění této potřeby je popsána v rámci…: 

…1. cíle: Veřejnost se zapojuje do rozhodování o svém regionu. 

Aktivity Indikátory Gesce Způsob finančního 
zabezpečení 

2. Podporovat existující 
výchovně vzdělávací a 
osvětové programy zapo-
jující žáky, studenty a 
veřejnost do analýzy a 
řešení problémů udržitel-
ného rozvoje, vyhodno-
covat jejich úspěšnost a 
podporovat informova-
nost o nich. 

Do r. 2012 budou formou článků v 
odborných časopisech, studií či 
metodických materiálů publikovány 
nejméně tři původní české vzdělá-
vací programy či případové studie 
vytvořené vzdělávacími organiza-
cemi či školami, zaměřené na ana-
lýzu a řešení regionálních pro-
blémů. Pro každý z programů bude 
provedeno vyhodnocení úspěšnosti po-
mocí standardních evaluačních metod. 

MŠMT V rámci stávajících 
kapacit Projekty 
OP VK/ Prioritní 
osa 1/ oblast pod-
pory 1.2, 1.3 Hra-
zeno z prostředků 
ESF – podle roz-
sahu schválených 
projektů 

 
 
 
 
 
5.1. Příklady uplatnění Metodiky na vysokoškolské úrovni 
Použití případových studií ve vysokoškolské výuce, jak bylo popsáno v této Metodice, je 
specifické a známo jen z výukových programů autorů – to je dáno povahou vysokoškolské 
výuky, jež je formována nejen potřebami, ale i osobností učitele. Sdílení zkušeností se děje 
na základě reflexe (odborné články) – ta v ČR zatím ve větší míře ohledně VŠ výuky ne-
probíhá. 

Metodický postup zde představený vznikl na základě dlouhodobého ověřování metody 
v mezinárodní e-learningové výuce, pro kterou vzniklo prostředí otevřených zdrojů (OER) 
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s názvem VCSEwiki, http://vcsewiki.czp.cuni.cz/wiki/Student_Area. Pro výuku a ve spolu-
práci se studenty zde vznikly především případové studie ke globální rozvojové problema-
tice (viz http://vcsewiki.czp.cuni.cz/wiki/Globalization_Case_Studies), které ukazují glo-
bální rozvojové problémy na konkrétních příkladech z Ghany, Etiopie, Nového Zélandu a 
podobně. Zkušenosti s výukou tohoto typu shrnují publikace, které vznikly v rámci tohoto 

projektu TAČR TD020400 (Dlouhá, 2014; Dlouhá, Barton, 2014). Součástí přípravy na 
tvorbu metodiky byla důkladná analýza různých aspektů výuky a některé z realizovaných 
kurzů byly reflektovány již dříve, a to například z hlediska zapojení více institucí do pro-
cesu mezinárodní výuky (Dlouhá et al., 2013) anebo s ohledem na možnosti hodnocení 
kompetencí a přístupu k učení vzhledem ke vzdělávacím cílům (Dlouhá, Burandt, 2015). 

Vznikla také česká verze otevřených zdrojů (OER) s databází případových studií udržitel-
ného rozvoje na Enviwiki: http://www.enviwiki.cz/wiki/Kategorie:P%C5%99%C3%AD-
pady_kauz_udr%C5%BEiteln%C3%A9ho_rozvoje – ta je prozatím využívána spíše k ana-
lytickým účelům, pro rozvinutí metody analýzy aktérů (viz Dlouhá, Zahradník, 2015). 
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Uplatnění Metodiky v rámci tohoto projektu TAČR TD020400 proběhlo v mezinárodní e-
learningové výuce Europan Virtual Seminar, která se uskutečnila v letech 2014/2015 
(zimní a letní semestr), pro kterou byla vytvořena a studenty dopracována případová stu-
die Černý trojúhelník, viz http://vcsewiki.czp.cuni.cz/wiki/Black_Triangle_case_study. Zá-
věrečná práce studentů je k dispozici jako příloha této Metodiky. 

Podobný typ výuky, zaměřený ovšem na poznání geografických reálií a udržitelný rozvoj 
regionu, realizuje Masarykova univerzita v Brně spolu s místní základní školou v Deblíně 
(Hynek et al., 2009; Hynek et al., 2011; Hynek et al., 2015). Tito autoři ukazují, jak efek-
tivně propojit činnost vysoké školy s aktivitami přímo v konkrétním místě, navíc v tomto 
případě ve spolupráci se základní školou a v rámci její výuky. 

Tato Metodika či zdroje publikované formou OER mohou sloužit (po nezbytném zjednodu-
šení) jako inspirace či materiály pro nižší stupně vzdělávání. 

 

5.2. Nižší stupně vzdělávání 
Vzdělávací systém má zabezpečit jistou konzistenci a provázanost vzdělávacích stupňů. 
Vysokoškolské vzdělání je tak završením předchozího poznání, otevírá cesty k jeho uplat-
nění v teorii nebo praxi. Znalosti a dovednosti potřebné pro vysokoškolské studium mají 
být pěstovány na nižších stupních vzdělávacího systému – z hlediska výuky pomocí přípa-
dových studií je zde ekvivalentem především tzv. místně zakotvené učení. Přístupy na 
něm založené vycházejí z českých tradic nebo jsou podobné zahraničním; mají však již 
oporu v českých vzdělávacích dokumentech. Například podle již zmíněného Akčního plánu 
Strategie VUR pro roky 2011-2012 „vztah k místu koresponduje s celkovým trendem sou-
středit se ve výchově ve větší míře na lokální problematiku, prostřednictvím které mohou 
žáci i široká veřejnost lépe porozumět problematice socioekonomických a environmentál-
ních vazeb, dopadů a vlivů“. 

Na nižších stupních vzdělání tak Akční plán prosazuje, že: „Cílové skupiny se učí podle 
nových a kvalitních metodik pro formování vztahu k místu, k okolnímu prostředí a 
pro environmentální interpretaci“. V tomto smyslu navrhuje: 

Aktivity Indikátory Gesce Způsob finanč-
ního zabezpe-
čení 

1. Podporovat zpřístupnění ověře-
ných domácích i zahraničních 
metodik zaměřených na formování 
vztahu k místu a interpretaci přírod-
ního a kulturního dědictví a jejich 
přizpůsobení podmínkám systému 
vzdělávání ČR. 

Do r. 2012 budou pu-
blikovány alespoň dvě 
publikace (české či 
překladové) shrnující 
některé z uvedených 
metodik 

MŽP V rámci stáva-
jících kapacit. 

 

Vztah k místu (místně zakotvené učení) 

Tento koncept se rozvíjí na základní a středoškolské úrovni. Je v centru pozornosti přede-
vším projektové výuky, která má žákům/studentům zprostředkovat kontakt s místním pro-
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středím, umožnit jejich zapojení do občanských aktivit; přináší také možnost uplatnit po-
znatky, angažovat se při „strategickém“ plánování budoucnosti a učit se vyjednávat o její 
konkrétní podobě s různými společenskými skupinami (Kol., 2010). Přispívá ke stanovení 
konkrétních a přitom společensky přínosných cílů, s nimiž se žáci mohou identifikovat 
(Kol., 2009); má tak své místo ve výchově pro „udržitelný život“ (Kulichová, Kulich, 2005). 
Tento typ výuky na rozdíl od tradičního vyučování vede žáky/studenty k samostatnému 
kladení otázek a výběru tématu, učí je vyhledávat informační zdroje a směřovat k určitému 
cíli; přispívá tedy k rozvoji důležitých kompetencí: tvořivosti, angažovanosti, spolupráce a 
v důsledku toho i spolehlivosti a zodpovědnosti (Šťastná, 2014). Jeho součástí je též tzv. 
situační učení, kdy se pracuje s potenciálem daného místa - skutečné okolnosti totiž pomá-
hají navodit určité otázky a také mohou zprostředkovat odpovědi. Princip rozvíjení kompe-
tencí mezi dítětem a okolním prostředím lze tak využívat i na úrovni mateřské školy (Voša-
hlíková, 2010). 

Regionální výuka a učebnice 

Opět jde o přístup uplatněný v základním a středoškolském vzdělávání. Zde jsou pro výuku 
využívány místní zdroje, například shromážděné v muzeích, nebo přírodní a kulturní jevy a 
zvláštnosti; jsou pak využívány pro ilustraci prvků učiva, které ovšem může být rozšířeno 
o nová témata. Pro výuku regionálních znalostí jsou vytvářeny zvláštní regionální učebnice, 
které místní zdroje shromažďují, popisují formou vhodnou pro určitou věkovou kategorii, a 
dále přizpůsobují nárokům vzdělávacího procesu (například formou úkolů, her nebo dalších 
aktivit). V tomto duchu vydala v roce 2012 Lipka „Metodiku tvorby regionální učebnice 
jako výchovně-vzdělávacího prostředku regionální výuky“, navazující na tradice regionální 
výuky, která byla ještě před časem v naší zemi samozřejmou součástí výchovy a vzdělá-
vání (Zouharová a kol., 2012). Poněkud abstraktní učivo tak může nabývat konkrétního a 
dětem/mládeži známého obsahu, přičemž do práce s místními zdroji (při jejich popisu nebo 
zkoumání) mohou být zapojeni například studenti vysokých škol. Často se tak utváří místní 
komunita s přesahy k regionálním univerzitám nebo výzkumným institucím. Tento přístup 
rozvíjí též Pedagogická fakulta UK v Praze jako jedno z východisek při výuce environmen-
talistiky (např. viz (Jančaříková, Pošvicová, (eds.), 2010), nebo v rámci projektu regionální 
spolupráce Věda do škol (Dlouhá, 2013)). 

Regionální zdroje informací 

Místní či regionální zdroje se od klasického učiva a výukových materiálů liší tím, že posky-
tují složitější (komplexnější) pohled na realitu; tato složitost je ovšem vyvážena tím, že se 
týká věcí důvěrně známých, dostupných přímé zkušenosti. Hodí se tak pro rozvíjení kom-
petencí nezbytných k řešení složitějších otázek současného světa, například problémů udr-
žitelného rozvoje. Zkušenost, které lze získat přímo v terénu a v kontaktu s místními oby-
vateli, pak mohou být základem obecných občanských dovedností potřebných pro sou-
kromý život i profesní uplatnitelnost (Kühnlová, 2007). 

Přínosy pro nižší stupně vzdělání 

Jak upozorňuje Vorlíček a Kabelka (Vorlíček, 2012; Kabelka, Vorlíček, 2012), mnohé z me-
tod poznávání regionu vychází z přirozeného procesu poznávání krajiny – zmíněného již 
Kamilou Spalovou v roce 1929: „Tento proces obsahuje čtyři kroky: 1. pohled do krajiny 
(zastav se a rozhlédni se), 2. bádání (přemýšlej), 3. hledání souvislostí (ptej se a disku-
tuj), 4. vhled (zamysli se nad významem). Kromě toho je zde důležitý přesah do domova 
studentů - úkoly naplánované do místa bydliště umožňují objevovat dané jevy i ve vlast-
ním regionu.“ (Spalová, 1929, In Vorlíček, 2012).  
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Přínosům v podobě rozvoje metodického myšlení na nižších stupních vzdělávacího systému 
se v této části podrobně nevěnujeme (kvůli značnému rozsahu této problematiky) – jde 
nicméně o důležitou složku výbavy každého jednotlivce, nezbytnou k tomu, aby jej reduk-
tivní postupy nezavedly ke zjednodušenému, pozitivistickému pohledu na skutečnost (srov. 
Vorlíček, (ed.) 2011). 

Materiály pro tento typ výuky vznikající na vysokoškolské úrovni a publikované formou 
OER mohou sloužit i na nižších stupních vzdělání – jako vzor pro aktivity (po zjednodušení 
postupu), jako zdroj informací (využití obsahu), a také jako celková inspirace, jaké kompe-
tence již pro vysokoškolské studium připravovat a rozvíjet (především co se týče kritického 
posuzování a práce s informačními zdroji, schopnosti vidět problémy v souvislostech, 
avšak současně být schopen hodnotit jejich hlavní principy a pracovat s nimi v praxi). Na-
víc tak existuje doklad toho, že postupy aktivního učení jako například regionálně zamě-
řená výuka, místně zakotvené učení atd., mají svou návaznost na vysokoškolském stupni 
vzdělávání. 
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6. Závěr 
Soubor znalostí, které škola předává, se vyznačují jistou (poměrně vysokou) úrovní obec-
nosti – tento trend souvisí s celkovou povahou globalizace a potřebou uplatnění příštích 
absolventů v různých společenských kontextech. Vzdělání, které se globalizačním trendům 
takto přizpůsobuje, tyto trendy ovšem na druhé straně též podporuje – pěstuje především 
takové znalosti a dovednosti, které neposkytují dostatečnou orientaci v lokálním kontextu, 
takže člověk je do globálního světa často „vyhnán“, aby si v něm hledal své místo dle 
svých (vzdělávacím systémem rozvíjených) schopností.  

Problémy udržitelného rozvoje kladou značné nároky na procesy vzdělávání a jejich vý-
sledky.  Metody výuky pomocí případových studií mohou být přínosné pro tématiku udrži-
telného rozvoje v globálním i regionálním a místním kontextu: může pomoci propojovat 
zkušenosti z jednotlivých regionů a otevírat je k diskusi o praktických udržitelných postu-
pech za konkrétních kulturních, environmentálních a dalších okolností, čímž se ukáží spo-
lečné principy a rozdílnosti jednotlivých lokálních případů, a také podpoří využití znalostí 
v reálných situacích. Kromě toho mají tyto metody své místo v problémově orientovaném 
učení (nejen na vysokoškolském stupni vzdělávání). 

Tato metodika měla ukázat jednu z možností, jak rozvíjet kvalitativní postupy při výuce 
složitých (mezioborových) problémů na úrovni vysokých škol, a to z hlediska toho, co do 
výuky přináší (především rozvoj kompetencí) a jejích omezení (hlavně metodologických). 
Představila obecné zásady regionální výuky a poskytla odkazy na další zdroje, kde lze na-
lézt podrobnější informace. Jejím cílem bylo mj. naznačit místo kvalitativních postupů ve 
výuce jako takové; zdůraznit potřebu návaznosti mezi různými vzdělávacími stupni (rozví-
jení již existujících přístupů z nižších úrovní ve vysokoškolské výuce); v neposlední řadě 
též upozornit na relevanci pro praxi (způsoby uplatnění obecných poznatků z oborových 
studií v rámci vytvořeném pro konkrétní případ). Poukázala na specifika metody zkoumání 
skutečnosti pomocí případových studií, i na její význam pro oblast (udržitelného) rozvoje 
společnosti, kde se střetávají různé pohledy a názory, jež je třeba při řešení problémů a 
tvorbě vizí a budoucích strategií zohlednit. Především však přehledně shrnula východiska, 
principy, postupy a možné výsledky pro jednu z metod vysokoškolské výuky, která se do-
sud na úrovni vysokých škol v ČR víceméně nepoužívá – má tak umožnit její zavedení tam, 
kde je to žádoucí. 

Autoři tohoto textu vycházejí z toho, že potřeba místní zakotvenosti je jedním z určujících 
faktorů rozvoje osobnosti i širšího společenství lidí. Vztah k nejbližším věcem lze budovat 
na základě zkušenosti, zaujetí, angažovanosti – tedy s využitím afektivní složky učení. 
Kromě toho je induktivní metoda poznávání tradiční (již J. A. Komenským) zdůrazňovaným 
principem využívaným ve výuce. Na tomto filosofickém základě pak byly v této metodice 
shromážděny zkušenosti a poznatky týkající se možností regionální výuky, a to na všech 
stupních vzdělávacího systému, přičemž těžiště je především ve vysokoškolské výuce 
(z důvodu zkušeností autorského týmu s tímto typem výuky a také vzhledem k určující po-
vaze vysokoškolského vzdělání pro nižší vzdělávací stupně – reflektované např. ve vstup-
ních v požadavcích pro uchazeče atd.). 

Seznam použitých zkratek 
CC Creative Commons (nezisková organizace, která vytvořila sadu různých au-

torských licencí) 
COL Commonwealth of Learning (mezinárodní instituce) 
ICT Information and Communication Technologies = Informační a komunikační 

technologie 
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OECD Organisation for Economic Co-operation and Development = Organizace 
pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 

OEP Open Educational Practices = Otevřené vzdělávací postupy 
OER Open Educational Resources = Otevřené vzdělávací zdroje 
PS případová studie 
UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation = Orga-

nizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu 
UR udržitelný rozvoj 
VUR vzdělávání pro udržitelný rozvoj 
 

Poděkování 

Přípravné fáze ke zpracování této Metodiky proběhly ve spolupráci českých vysokých škola 
a v souvislosti s mezinárodní výukou v programu EVS (European Virtual Seminar) realizo-
vanou v projektu MOSUR, OP VK CZ.1.07/2.4.00/17.0130 (2011-2014). Po odborné 
stránce bylo téma rozpracováno a tato Metodika byla zpracována na základě podpory 
Technologické agentury ČR v rámci projektu TD020400 „Využití regionálních případových 
studií udržitelného rozvoje ve vysokoškolské výuce a pro tvorbu tzv. Open Educational Re-
sources“ Programu na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimen-
tálního vývoje OMEGA. Vznik materiálu „Vize vzdělávání pro Česko“ byl finančně podpořen 
z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí České republiky 
v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR. 

Poděkování patří dále institucím podílejícím se na testování Metodiky (Fakulta humanitních 
studií UK v Praze, Lipka Brno, aj.) a odborným recenzentům, kteří poskytli cenné rady pro 
zlepšení a dopracování Metodiky. 
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Metodika tvorby textů v otevřeném internetovém prostoru pro vysokoškolské vzdělávání 
formou e-learningu, http://www.enviwiki.cz/wiki/Meto-
dika_tvorby_text%C5%AF_v_otev%C5%99en%C3%A9m_internetov%C3%A9m_prostoru  
Jana Dlouhá a kol. (Martin Braniš, Jiří Dlouhý, Kateřina Jančaříková, Antonín Jančařík, Petr 
Šauer) 
Metodika tvorby textů v otevřeném internetovém prostoru poskytuje základní teoretický i 
praktický rámec pro využití otevřeného internetového prostoru jako nástroje pro výuku stu-
dentů na vysokých školách, která je vedena formou e-learningu nebo blended learningu, je 
realizována v různých oborech a s rozmanitými výukovými cíli, které jsou ovšem v souladu s 
principy aktivního a problémově orientovaného učení. Tento typ výuky podporuje rozvoj klí-
čových kompetencí, které jsou nezbytné jak pro naplnění tradičních cílů vysokoškolské výuky 
(tvorba díla), tak také z hlediska aplikačního. Kompetence potřebné a pěstované ve vzdělávání 
pro udržitelný rozvoj (VUR) mají do značné míry povahu akčních kompetencí, významně jsou 
zaměřeny na schopnosti řešení problémů. V problémově orientovaných výukových situacích, 
jež jsou žádoucí z hlediska VUR, se pak uplatní takové prostředí, jako je Wiki, nazývané též 
„sociálním webem“. Tato konkrétní metodika staví na konceptu rozvíjení „akademické gra-
motnosti”, kde student rozvíjí své dovednosti současně s procesem psaní a prostřednictvím 
tohoto procesu se také učí. Metoda výuky/učení je úzce spojena s rolí prostředí, ve kterém se 
student učí - sociálního prostředí akademické komunity.  
Metodicky popsaná výuka vedená v prostoru otevřeném pro tvůrčí práci studentů v rámci e-
learningových kurzů se řídí zásadami sociálního učení a využívá vlastností wiki prostředí. Tyto 
technické vlastnosti (založené v tomto případě především na využití Web 2.0 technologií) jsou 
spojeny s konkrétními požadavky na vedení interdisciplinárního dialogu ve vzdělávání pro udr-
žitelný rozvoj. Software Mediawiki použitý v průběhu celého procesu psaní i pro diskuse a 
vzájemné hodnocení studentských prací byl zvolen ke stimulaci metakognitivních dovedností, 
organizaci procesu psaní; současně toto prostředí nabídlo model akademického prostředí 
včetně procesu peer review. Při využití v praxi se toto prostředí ukázalo jako využitelné právě 
v interdisciplinární oblasti VUR a poskytlo materiál ze studentských prací, který je „zveřejněn 
“ ve formě využitelné dalšími generacemi studentů. Primární podobou této metodiky je její 
elektronická forma v Enviwiki, www.enviwiki.cz. 
 
Metodika týmové spolupráce a tvorby týmů pro vysokoškolské vzdělávání, http://www.en-
vigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/150  
Jana Dlouhá, Jan Činčera, Kateřina Jančaříková, Jiří Dlouhý, Hana Scholleová 
Cílem metodiky je poskytnout základní teoretický a především praktický rámec pro vysoko-
školské učitele, kteří se snaží o zvýšení podílu samostatné práce studentů v procesu učení a 
využívají aktivní metody výuky a metodické postupy pro kolaborativní práci studentů. Využití 
těchto metod výuky/učení podporuje rozvoj důležitých dovedností, jako je např. schopnost 
řešení problémů v teorii i praxi, rozvíjí kritické myšlení a interpersonální komunikaci; může 
také zvýšit aktivní zapojení studentů i jejich vzájemnou interakci, což jsou všechno dovednosti 
velmi důležité pro příští úspěšné uplatnění v mezioborové oblasti životního prostředí a udrži-
telného rozvoje. Ve vysokoškolském studiu v České republice jsou tyto metody využívány pro-
zatím spíše intuitivně – předložená metodika tak má poskytnout přehled základních pedago-
gických poznatků a zkušeností, které mohou pomoci jejímu zařazení do výuky ve všech obo-
rech studia.  
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Metodika se zabývá teorií spolupráce ve skupinách: procesy, vztahy, skupinovou dynamikou, 
možnými bariérami a riziky, které se s tímto způsobem výuky pojí. Jsou popsány možnosti vý-
běru členů týmu, sociální předpoklady skupinové práce, způsoby budování důvěry a metody 
facilitace skupinových procesů. Stručně jsou rozebrány zásady pro plánování projektu týmové 
spolupráce, možnosti hodnocení jeho výsledků; jsou ukázána specifika e-learningového pro-
středí. Ve výuce formou e-learningu je využití metody týmové spolupráce jednou z možností, 
jak těžit ze všech interaktivních možností, které poskytuje internet, a podpořit tak prvky ko-
munikace a spolupráce v samotném procesu učení; představuje tak jednu z metod výuky při-
bližující e-learning potřebám praxe. 
V týmové práci, kde je úkolem pedagoga podporovat nejen procesy individuálního učení, ale 
lze též vytvořit podmínky pro tzv. učení sociální, se utváří sociální prostředí, jež pak vstupuje 
do procesu učení jako jeden z jeho podstatných faktorů. Vzniká typ kooperativního a kolabo-
rativního učení, který má výrazně transformativní povahu a je využíván všude tam, kde je cílem 
navodit změnu nejen v oblasti kognitivní, ale působit i na sociální dovednosti studentů a jejich 
prostřednictvím podpořit změny ve společnosti. Tento vzdělávací aspekt se často diskutuje a 
uplatňuje právě vzhledem k problematice udržitelného rozvoje, kde koncept sociálního učení 
hraje stále významnější úlohu. 
 
Metodika využití wiki software ve výuce, http://www.enviwiki.cz/wiki/Wiki_-_metodika  
Jiří Dlouhý, Jana Dlouhá 
Metodika využití wiki software ve výuce je určena všem pedagogům, kteří chtějí ve své práci 
používat prostředí wiki. Seznamuje s charakteristikami wiki prostředí, zabývá se různými mož-
nostmi aktivního využití, přináší návody na využití existujících wiki prostředí i na výběr a insta-
laci prostředí vlastního včetně některých jeho vylepšení. Zvláštní kapitolu tvoří též rozbor mož-
ností využití, jak pasívního, tak i aktivního, elektronické encyklopedie Wikipedie ve výuce.  
Do metodiky byla zahrnuta i problematika autorského práva s ohledem na soustavné výrazné 
podceňování (především v elektronickém prostředí) této problematiky ze strany většiny pe-
dagogů. V metodice je zároveň obšírně vysvětleno využívání svobodných autorských licencí, 
především licencí Creative Commons.  
Primární podobou této metodiky je její elektronická forma v Enviwiki www.enviwiki.cz. Meto-
dika je tím volně přístupná všem zájemcům o její využití, jak také odpovídá filosofii výuky v 
otevřeném informačním prostoru. Je dostupná právě ve wiki, kde jsou také umístěny příklady 
práce se studenty. Existuje i její tištěná forma, která však neposkytuje všechny funkce a zdroje 
informací, neboť neumožňuje především přístup k externím zdrojům dostupným v online pro-
středí, které doplňují informace zpracované autory těchto textů. 
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