
 

Využití informačních a vzdělávacích  
portálů pedagogem 

 

Ing. Marek Přecechtěl 

 

  
Bakalářská práce 
2006  

   





 



ABSTRAKT 

Vzdělávací a informační portály jsou takové servery, které z mnoha stran sledují vzděláva-

cí proces a pro školy jsou zdroji (nebo prostředníky) prakticky využitelných vzdělávacích 

materiálů. Internetový portál Zkola slouží pro podporu vzdělávání a poskytování informací 

z oblasti školství Zlínského kraje. Portál obsahuje databázi e-learningových výukových 

objektů. Představuje centrální zdroj pro jejich sdílení učiteli a žáky škol Zlínského kraje. 

Cílem projektu je zpřístupnit výukové objekty portálu Zkola také uživatelům evaluačních 

webových stránek MŠMT ČR.  

 

Klíčová slova: zkola, portál, elearning, vzdělání   

 

 

 

ABSTRACT 

The educational and informative portals are such servers which focus on the educational 

process from many sides and which are for a lot of schools the source of useful and facile 

educational information. The internet portal called Zkola serves to support the overall edu-

cation and gives necessary information related to the education sphere in area of Zlín. The 

portal includes the database of e-learning educational subjects. It represents the central 

source of sharing the mentioned information by all students and teachers from the Zlín 

area. The aim of the project is to make the educational subjects of Zkola portal available 

also for users of web pages of MŠMT ČR (Ministry of Education of Czech Republic). 
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ÚVOD 

Internet představuje fenomén, který stále díky progresivnímu růstu a vývoji, rozšiřuje 

své možnosti a použití do dalších oborů lidského konání. Se zabydlováním internetu 

v naší společnosti se objevují i dříve těžko představitelné možnosti využití informač-

ních a komunikačních technologií. Obrovská rychlost, kompaktnost, dostupnost, ote-

vřenost a interaktivita umožňuje využití internetu jako ideálního nástroje pro vzdělá-

vání. Vzdělávací proces po internetu (eLearning) není vázán na místo a čas, což je 

hlavní devizou pro jeho rozšíření. Tím neříkám, že bychom se snad měli dočkat doby 

kdy klasické školy budou plně nahrazeny komunikací studentů a učitelů po síti bez 

osobního kontaktu. 

 

Vzdělávací portály v současnosti představují především rozsáhlý balík služeb a mož-

ností ke zlepšení komunikace mezi studenty, učiteli a případně rodiči. Výborným pří-

kladem perfektně fungujícího vzdělávacího portálu představuje projekt Zkola, který 

má krom komunitní sekce určené pro pedagogy a studenty, ještě sekci úřední věnova-

nou odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje. Kolem portá-

lu Zkola se sešla parta schopných lidí, kteří celý projekt dokázali uvést v život a neu-

stále jej rozvíjí dál. Což u takovéhoto typu projektu je zásadní. Technika nenahrazuje 

člověka jen mu rozšiřuje možnosti. 

 

Internet dává vzdělávacími portály nové formální nástroje pro školy, učitele, a studen-

ty. Stejně tak i každá úroveň distančního vzdělávání se dnes neobejde bez používání 

Internetu.  
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I.  TEORETICKÁ ČÁST 
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1 MYŠLENKA KRAJSKÉHO INFORMAČNÍHO PORTÁLU 

ZKOLA 

Základní myšlenkou portálu Zkola je komunikace a výměna informací. Portál předsta-

vuje pomocnou ruku pedagogovi, rodičům a dětem. Tvůrcům portálu se podařilo 

skloubit vyspělé technické řešení společně s jednoduchostí a přehledností celého pro-

jektu. 

 

Obr. 1. Úvodní stránka serveru Zkola ze dne 6. 5. 2006. 
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1.1 Historie projektu 

Historie tohoto projektu se začala psát v květnu roku 2003, kdy Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy ČR vypisuje granty v rámci 1. etapy realizace Státní informač-

ní politiky ve vzdělání. 

 

Na základě tohoto grantu vznikl na Středisku služeb školám Zlínského kraje ve spolu-

práci s firmou DAT projekt Vzdělávacího a informačního školského portálu Zlínského 

kraje. SSŠ Zk se touto problematikou zabývalo již v minulosti v souladu se svým zá-

měrem podpořit zavádění a následné využívání informačních technologií při výuce 

především na základních, středních a speciálních školách. 

 

Práce na projektu byly zahájeny na podzim roku 2003, kdy se započaly rýsovat zá-

kladní kontury portálu. SSŠ ZK společně s firmou DAT shromažďují požadavky pe-

dagogů. Na základě těchto schůzek a dalších konzultací vznikly představy jednotli-

vých částí portálu a určuje se jejich funkcionalita. 

 

V průběhu října 2003 pak byly určeny základní požadavky technického řešení a začaly 

práce na vlastní technické realizaci. Souběžně s tím se začala ustavovat první Redakč-

ní rada portálu jako garant jeho obsahu. 

 

V první polovině roku 2004 proběhl pilotní provoz portálu na vybraných školách Zlín-

ského kraje, s ukončením k datu 11. června 2004. Současně také proběhlo vytváření a 

plnění obsahu. 

 

Na základě zkušeností a připomínek z pilotního provozu bylo konečné řešení upraveno 

tak, aby od počátku školního roku 2004 / 2005 mohly služeb portálu využívat všechny 

školy ve Zlínském kraji. 
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Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje www.zkola.cz byl slavnostně spuštěn k 

datu 23. 9. 2004. 

V průběhu října a listopadu 2004 byl portál představen ředitelům, zřizovatelům, učite-

lům a dalším uživatelům. Na každé škole v regionu byli v tomto období proškoleni 

minimálně dva pedagogové pro efektivní práci s portálem. Díky vstřícnosti ředitelů 

jednotlivých škol v kraji získali svá uživatelská práva většina zlínských pedagogů, 

kteří tak mohli začít portál ihned využívat při výuce i přípravách do hodin. 

 

Od počátku října 2004 začal portál plně fungovat. Informační zabezpečení poskytuje 

Středisko služeb školám Uherské Hradiště. [1] 

 

1.2 Struktura portálu 

1.2.1 Komunitní 

Tvoří ji sekce Před školou, Za školou, V lavici, Sborovna a Ředitelna, které jsou pro-

storem pro výměnu informací, zkušeností i sdílení výukových materiálů. Přímo publi-

kovat zde mohou všichni registrovaní uživatelé, z nichž většinu tvoří učitelé, ředitelé a 

žáci škol, které se nacházejí na území Zlínského kraje. O stránky pečuje redakce tvo-

řená pracovníky Střediska služeb školám Zlínského kraje a Zařízení pro další vzdělá-

vání pedagogických pracovníků. 

1.2.2 Úřední 

Úřední část je tvořena a spravována samostatně pracovníky odboru školství, mládeže a 

sportu Krajského úřadu Zlínského kraje. Přístup do této části je buďto z úvodní strany 

portálu (z jeho levé části), či z každé jednotlivé strany Zkoly přes odkaz umístěný na 

horní zelené liště (zcela vlevo). 
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Veřejné materiály OŠMS naleznete tedy v úřední části portálu, která je přístupná i bez 

registrace - informace zde zveřejněné mají povahu oficiálních úředních dokumentů 

(jako např. vyjádření odboru, texty ministerstva školství). [1] 

 

1.3 Klíčové možnosti portálu 

1.3.1 Upozornění na aktuální články přes e-mail 

Při otevření kterékoliv sekce na portálu Zkola se přihlášeným uživatelům zpřístupní 

volba „Upozorni mne na nový článek“. Jeho zatržením se aktivuje služba, která vždy, 

když se ve zvolené sekci objeví nový či aktualizovaný text, automaticky vygeneruje e-

mail s názvem nově publikovaného článku a přímým hypertextovým odkazem na da-

nou stránku. [1] 

 

1.3.2 Fulltextové vyhledávání na portálu 

K získání lepšího přehledu a usnadnění orientace v nových příspěvcích vám poslouží 

fulltextové vyhledávání. Tato funkce je k dispozici v pravém podokně na každé strán-

ce. Vyhledávání článků podle jejich autorů je možné přes rozšířené hledání, a to zadá-

ním počátečních písmen příjmení přispěvatele. Zadáním klíčových slov či celé fráze 

získáte přehled o článcích, ve kterých se daný pojem vyskytuje. Podobným způsobem 

lze dohledat příspěvky publikované či aktualizované v požadovaném časovém rozme-

zí. 

 

Fulltextové vyhledávání na portále Zkola podporuje české tvarosloví, možnost prohle-

dávat pouze články publikované či aktualizované po zvoleném datu. Tyto funkce vý-

razně usnadňují vyhledání informací. [1] 
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1.3.3 Prostor pro společnou práci 

Tento prostor slouží k zakládání projektů a virtuálních komunit, které fungují na po-

dobném principu jako např. uzamčené chatovací místnosti. Největší výhodou této no-

vé portálové funkce je, že nabízí na libovolnou dobu privátní prostor pro uzavřenou 

práci na společných projektech, jejichž výstup je možné zveřejnit na portále až po je-

jich dokončení a posouzení všemi účastníky. [1] 

 

1.3.4 Mapa webu 

V dolní patičce každé stránky je umístěn link „Mapa webu“, který směřuje k odkazům 

na mapy úřední a komunitní části portálu. Strom sekcí a rubrik poskytuje úplný a de-

tailní obraz obsahové struktury portálu a pomůže s orientací v rubrikách. [1] 

 

1.3.5 Inzerování na portálu 

Každý registrovaný uživatel může přidat inzerci na portál. Zkola tak nabízí nejsou-

středěnější nabídku především volných pedagogických míst v kraji. [1] 

 

1.3.6 Monitoring médií na portále 

Tuto službu poskytuje školám prostřednictvím portálu společnost Anopress za symbo-

lický měsíční poplatek. Vyhledávací katalog monitoringu zpřístupňuje obsah desítek 

mediálních zdrojů nejrůznějšího zaměření. 

 

Monitorování obsahu tisku, Internetu a pořadů vysílaných v rozhlasu či televizi před-

stavuje jednoduchý a účelný nástroj pro sebevzdělávání žáků, studentů a pedagogů. 

Poskytuje mnohostrannou reflexi témat aktuálně prožívaných veřejností. Může být 

také uplatňováno jako užitečný nástroj pro zkvalitnění výuky mediální výchovy ve 

škole. Srovnávání různých pohledů na tentýž problém stimuluje potřebnou kritičnost 

žáků a studentů v přístupu k informacím sdělovaných médii. 
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Narozdíl od podobných služeb na jiných webech přináší nabídku nesrovnatelnou co do 

rozsahu i profilace a také co do formy.  [1] 

 

1.3.7 Výukové materiály 

Portál podporuje správu a výměnu výukových materiálů mezi pedagogickými pracov-

níky. Pro tento účel jsou v současnosti (květen 2006) nejvíce využívány technologie 

firmy Microsoft. Konkrétně se jedná o Microsoft Class Server 3.0 (MCS).  

MCS je systém řízení výuky podporované informačními a komunikačními technologi-

emi. Představuje výkonnou platformu pro správu vzdělávacího procesu umožňující 

zpřístupňovat vyučování a hodnocení žáků přes web. Dovoluje školám sledovat a 

zlepšovat výsledky studentů s ohledem na místní standardizované osnovy. Učitelům 

dává možnost sdružovat žáky nejen podle tříd, nýbrž i dle zájmů, znalostí, kroužků, 

dále automatizovat únavné a nezajímavé činnosti, přesněji a obsáhleji hodnotit studen-

ty a především bez obtíží pracovat nejen on-line ve škole, ale i doma off-line. Rodiče 

si prostřednictvím MCS mohou kdykoliv ověřit studijní výsledky svých dětí. [1] 
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Obr. 2. Microsoft Class Server - Vstupní stránka. 

 

Výukový materiál může mít více podob: 

• samotný text (např. návod na lab. měření), text s obrázkem, vloženým soubo-

rem (např. pdf) či hypertextovým odkazem. Existuje možnost importovat text z 

MS WORD (lze zvolit v průvodci). Materiál lze editovat přímo v html.  

• text s možností doplnění zadaných údajů (např. připravený formulář s návo-

dem na laboratorní měření s možností vepsat studentem naměřené hodnoty z 

hodiny) 

– vhodné šablony v průvodci jsou – první VM, matematický kvíz a referát o 

knize. 

• text s možností přiložit k němu soubor (např. pro upload vypracovaného re-

ferátu či zpracovaného lab. měření) z tvůrčího psaní. 

• soubor otázek a odpovědí s možností volit mezi odpovědí, nebo i odpověď 

vepsat do připraveného pole. 

 

1.4 Základní principy portálu 

1.4.1 Vzájemnost 

Na tomto portálu se pohybují lidé, kteří mají shodné nebo velmi obdobné zájmy a pro-

blémy. Je velmi pravděpodobné, že nová zpráva z oboru nebo řešení konkrétního pro-

blému nebude užitečné jen jednomu člověku, ale bude zajímat i další návštěvníky. 

Chceme tímto způsobem přispět k vzájemné pomoci a výměně informací. [1] 

1.4.2 Obsahová otevřenost 

Vzájemnost bude fungovat pouze tehdy, pokud každý uživatel bude mít možnost do 

portálu přispívat a naopak volně používat publikované informace. Pro oba přístupy 

jsou stanovena jasná a srozumitelná pravidla. Podle nich je každému návštěvníkovi 

přiděleno patřičné oprávnění s možností přispívání do stanovených částí portálu. [1] 
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1.4.3 Komunikace 

Podpora komunikace mezi pedagogickou veřejností je jedním z hlavních důvodů, proč 

tento portál vznikl. Věříme, že její zlepšení může usnadnit a obohatit práci pedagogů a 

v konečném důsledku tak přispět ke zvýšení úrovně školství ve Zlínském kraji. Portál 

se také rozvíjí jako místo, které zastřeší veškeré informace spojené se školstvím v 

tomto regionu. [1] 

1.4.4 Přizpůsobení jednotlivými uživateli 

Umožňuje, aby si každý pravidelný a registrovaný uživatel mohl podle svých poža-

davků přizpůsobit či filtrovat svůj pohled na publikované informace. Každý uživatel 

Zkoly se tak může lépe orientovat v dění kolem témat, která jsou z jeho hlediska zají-

mavá, a naopak jím vložené informace se snáze dostanou k těm návštěvníkům, pro 

které mohou být důležité. [1] 

1.4.5 Garance obsahu 

U každého příspěvku je zřetelně uveden identifikovatelný autor nebo editor, čímž je 

vyloučenou anonymní a pseudonymní publikování. O obsahovou a formální správnost 

a přehlednost materiálů publikovaných v komunitní části portálu se stará redakce zří-

zená při Středisku služeb školám. Přesnost textů z Odboru školství, mládeže a sportu 

Krajského úřadu Zlínského kraje je zaručena tím, že je na portál editují přímo zaměst-

nanci tohoto úřadu. [1] 
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2 VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

V OBLASTI ICT 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) by mělo napomoci učitelům a 

pedagogickým pracovníkům systematicky posilovat své odborné kompetence, a tak 

být určitou zárukou jejich odborné kvalifikace po celou dobu profesní kariéry. 

  

V současné době, kdy probíhá kurikulární reforma, je DVPP zvláště potřebné. Tato 

reforma počítá s tím, že se učitelé  stanou tvůrci školních vzdělávacích programů 

(ŠVP). V  kurikulu rámcového vzdělávacího programu (RVP) základního i středního 

vzdělávání se rovněž objevují nové prvky, s jejichž přípravou  je třeba učitelům po-

moci. 

  

Oddělení DVPP Národního ústavu odborného vzdělávání průběžně sleduje a analyzuje 

vzdělávací potřeby učitelů středních a vyšších odborných škol a podílí se na metodic-

ké a obsahové přípravě (a ve specifických případech i na realizaci) vzdělávacích kur-

zů. Programy těchto kurzů oddělení DVPP předkládá k akreditaci ministerstvu škol-

ství. 

  

Vzhledem k nově vznikajícím rolím středních a vyšších odborných škol v oblasti celo-

životního učení je v rámci projektové činnosti oddělení kladem důraz na akce vytváře-

jící znalosti a dovednosti pedagogických pracovníků v oblasti přípravy vzdělávacích 

programů celoživotního učení. 

  

Rámcové vzdělávací programy, jejichž koncepce i tvorba je jednou z hlavních činností 

NÚOV, vymezují a formulují pravidla pro tvorbu školních vzdělávacích programů 

(ŠVP). Pracovníci oddělení DVPP proto spolupracují s některými konkrétními škola-

mi při tvorbě jejich ŠVP a zjištěné poznatky využijí při koncepci a realizaci vzděláva-

cího programu pro tvorbu školních vzdělávacích programů v systému středního od-

borného školství. [2] 
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2.1 Výuka počítačové gramotnosti 

Počítačová gramotnost je nový pojem. Velmi laicky řečeno, jde o schopnost uživatel-

sky využívat informačních a komunikačních technologií bez toho, že musím vědět a 

znát, jak to v počítačích a "drátech" probíhá. Počítačově gramotný člověk je schopen 

pracovat s nejčastěji využívaným programovým vybavením, je schopen používat in-

ternet ke komunikaci, k vyhledávání a zpracovávání informací, je schopen využívat 

služeb a možností, které mu tyto technologie nabízejí, a ví k čemu a jak je může efek-

tivně využít. Počítačová gramotnost je potom pouze jedním z předpokladů či podmí-

nek dobré informační gramotnosti. V případě výuky informační či počítačové gramot-

nosti by bylo proto velmi zkreslující uvádět počty vyučovacích hodin. Informační 

gramotnost totiž není záležitostí výuky konkrétního předmětu, ale jedná se o doved-

nosti, které je třeba pěstovat ve výuce i nepočítačových předmětů. Základ pro využí-

vání informačních a komunikačních technologií zpravidla studenti dostanou ve specia-

lizovaných předmětech (např. výpočetní technika), jeho konkrétní využití však je zále-

žitostí ostatních předmětů a aktivit, umožněných či organizovaných školou mimo vyu-

čování. 

 

Jsou školy, kde je vybavenost, počítačová gramotnost učitelů, využívání informačních 

technologií při výuce a přípravě, volný přístup studentů k těmto technologiím a vnitřní 

informační systém školy běžnou součástí jejího života. Na druhé straně jsou školy, kde 

je počítač moderním doplňkem. [3] 
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3 VÝZNAM INTERNETOVÝCH INFORMAČNÍCH A 

VZDĚLÁVACÍCH PORTÁLŮ 

 

Světem obchází nové módní slovo – portál. Téměř každý, kdo má byť jen vzdáleně co 

do činění s ICT se pokouší portál navrhnout, vyvinout či provozovat. 

 

Velmi častým fenoménem jsou tzv. osobní portály, které jsou a nejsou personalizova-

telné a poznají se podle toho, že začínají velmi často zájmenem My (My WebCT, My 

Yahoo, atd.). 

Toto všechno, plus mnoho dalších, bývá tedy označováno slovem portál. 

 

Co to však portál je? 

Protože o nějaké jednotné definici nemůže být řeč, podívejme se alespoň na obecně 

akceptovatelné dělení a třídění portálů. 

 

3.1 Horizontální portály - HEPs 

Horizontální portály (Horizontal Enterprise portals, též Megaportals) jsou většinou 

tzv. public website, které nabízí svým uživatelům přístup ke všem možným zdrojům a 

službám, jaké si jen mohou přát (od lístků do kina přes nabídku počasí až po právnic-

kou či ekonomickou poradnu a online nakupování). Typickým příkladem je právě Ya-

hoo, u nás například Seznam či Atlas. Veškerá personalizace je obvykle (ne vždy) 

záležitostí cookies na Vašem lokálním počítači. Přistupujete-li tedy k tomuto portálu z 

jiného než svého počítače, přicházíte o všechna svá osobní nastavení. 

 

Cíle provozovatelů jsou většinou čistě komerční – přitáhnout co nejvíce uživatelů a 

vydělávat pak na reklamách apod. 
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Takzvané HEPs většinou nemají pro akademické uživatele či pro uživatele z podniko-

vé sféry naprosto žádný význam, protože se nevztahují k jejich instituci/organizaci a 

neposkytují žádné specifické informace. Rovněž jejich vyhledávače jsou většinou na-

staveny tak, že na prvních místech zobrazují placenou inzerci. 

 

Zaměstnanci (ať již v podniku či akademické instituci) potřebují svůj kalendář s důle-

žitými 

daty, přístup k finančním zprávám, ke studijním výsledkům, atd. atd. Různí lidé potře-

bují různé informace. Horizontální portály toto zcela logicky poskytnout nemohou. 

Proto si různé instituce kupují či vyvíjejí své vlastní /tzv. vertikální portály VEPs. [4] 

 

3.2 Vertikální portály - VEPs 

VEPs vypadají pro různé uživatele různě již při první návštěvě (jinak pro studenta, 

jinak pro člena akademické obce). Navíc většinou umožňují přístup přes jméno a heslo 

(minimálně určité skupině uživatelů – například učitelé) a tím zajišťují zachování 

osobního nastavení i při použití jiného počítače. VEPy tedy umožňují jak tzv. kusto-

mizaci (identifikace uživatele a nastavení vzhledu a přístupových práv podle role, 

zodpovědnosti, postavení v tzv. workflow, atd. atd.), tak personalizaci (osobní nasta-

vení). 

 

Dovedené k dokonalosti, nazývají se někdy VEPy zkratkou CPAD (Customized, Per-

sonalized, Adaptive Desktop). [4] 

 

3.3 Adaptivní portály - CPADs 

Portál CPAD by totiž měl být také adaptivní, to znamená, že by se měl přizpůsobit 

Vašemu pracovnímu plánu (i známým změnám v něm) a posílat Vám například správ-

né informace ve správný čas). Přibyla –li k Vašim rolím na univerzitě tento akademic-

ký rok například role „řešitel XX projektu“ a o XX projektech se ví, že závěrečné 
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zprávy musí být podány do 15. prosince, měl by Vás portál včas upozornit a nabídnou 

nástroje k napsání potřebné zprávy a zajistit příslušné workflow – tedy například ode-

slání na oddělení „věda a výzkum“ k podpisu a poté na rektorát. 

 

Někdy se adaptivita dotahuje až do takových absurdit, jako například „vysleduje –li 

portál, že často navštěvujte určitou vzdálenou aplikaci, měl by Vám nabídnout její 

začlenění či případně ji začlenit sám“. To však může být nebezpečné či nepříjemné. 

 

Portál v pojetí CPAD by měl být desktopem Vašeho počítače, tedy objevit se hned po 

zapnutí a umožnit uživateli přístup do všech dalších služeb a funkcí – jako mailování, 

psaní textů, či vytváření rozpočtů nebo modelování fyzikálních jevů. 

 

S portálem typu CPAD by Vám mělo být jedno, zda přijdete k počítači s Windows 

2000, Linux nebo Mac. Mělo by být jedno dokonce i to, zda užíváte plnohodnotný 

počítač nebo Palm či ještě něco jiného. CPAD by se měl umět přizpůsobit a nabídnout 

Vám v podstatě stejné služby. [4] 

 

3.4 Learning Management Systém (LMS) 

Learning Management System je řídicí výukový systém (systém pro řízení výuky), 

tedy aplikace řešící administrativu a organizaci výuky v rámci eLearningu. 

 

LMS jsou aplikace, které v sobě integrují zpravidla nejrůznější on-line nástroje pro 

komunikaci a řízení studia (nástěnka, diskusní fórum, chat, tabule, evidence ad.) a 

zároveň zpřístupňují studentům učební materiály či výukový obsah on-line nebo i off-

line. LMS aplikací je celá řada - od těch jednoduchých přes nejrůznější LMS z akade-

mické sféry až po rozsáhlé a složité komerční aplikace. Řada LMS je šířených i jako 

free nebo open source software. 
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V ČR jsou používané například: 

• EDoceo (http://www.edoceo.cz) 

• Microsoft Class Server (http://www.classserver.cz/) 

• Moodle (http://moodle.cz/) 

• WebCT (http://www.webct.com/) 

• EDEN   

 

Zajímavou alternativou serverově orientovaných LMS jsou i P2P eLearningové apli-

kace. 

Za běžné funkce systémů řízeného vzdělávání můžeme považovat následující moduly: 

 

• Evidence a správa žáků 

• Evidence a správa kurzů 

• Katalog výukových kurzů a objektů 

• Správa studijních plánů 

• Evidence hodnocení žáků 

• Testování a přezkušování žáků 

• Správa přístupových práv 

• Komunikační nástroje 

• Autorské nástroje k vytváření výukových kurzů a objektů 

• Úložiště výukového obsahu 

 

Pro všechny tyto funkce je důležitý požadavek na jejich přenositelnost a standardizaci. 

LMS by měl být otevřený a schopný například snadno a rychle začlenit výukový ob-

sah, vytvořený například před zavedením LMS. Mezi standardizované formáty výuko-

vých jednotek patří např. SCORM, AICC, IMS, IEEE a Ariadne. [5] 
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3.5 ELearning 

Ten kdo hledá heslo eLearning určitě ví, že hledá informace o formě vzdělávání, která 

v poslední době prožívá svůj „boom“. Důvodem je doba a rychlost změn v každoden-

ním životě nás všech. V hektickém světě, kde množství volného času ubývá, ubývá i 

čas na naše vzdělávání.  

 

ELearning, ale není nic převratně nového, pouze máme v současné době k dispozici 

daleko použitelnější technologie a infrastrukturu v celé společnosti. 

 

ELearning je vzdělávací proces, využívající informační a komunikační technologie k 

tvorbě kursů, k distribuci studijního obsahu, komunikaci mezi studenty a pedagogy a k 

řízení studia. 

 

Existuje celá řada definic eLearningu, které vznikaly v různých dobách. Vzhledem k 

nepřetržitému dynamickému vývoji eLearningu samotného i souvisejících informač-

ních a komunikačních technologií, se proto často výrazně liší. Některé jsou až příliš 

jednoduché a naopak některé příliš akademické, některé jsou velmi široké, některé 

zužují význam až příliš. Uveďme čtyři z nich, použité v různých materiálech v posled-

ní době: 

 

1. eLearning je výuka s využitím výpočetní techniky a internetu. (Petr Korviny, 

Moodle (nejen) na OPF, OPF, 2005) 

2. eLearning je v podstatě jakékoli využívání elektronických materiálních a didak-

tických prostředků k efektivnímu dosažení vzdělávacího cíle. (Kamil Kopecký, 

Základy eLearningu, Net University s.r. o., 2005) 

3. eLearning je vzdělávací proces, využívající informační a komunikační technolo-

gie k tvorbě kursů, k distribuci studijního obsahu, komunikaci mezi studenty a 
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pedagogy a k řízení studia. (Jan Wagner, Nebojme se eLearningu, Česká škola, 

2005) 

4. eLearning je forma vzdělávání využívající multimediální prvky - prezentace a 

texty s odkazy, animované sekvence, video snímky, sdílené pracovní plochy, 

komunikaci s lektorem a spolužáky, testy, elektronické modely procesů, atd v 

systému pro řízení studia (LMS). (Virtuální Ostravská universita, 2005) 

 

Ze všech citovaných definic vyplývá, že eLearning v sobě zahrnuje řadu dílčích akti-

vit, které mohou být propojené do uceleného systému, ale také nemusejí. Může se jed-

nat o rozsáhlé kurzy plně distančního charakteru a propracované nástroje kolaborativ-

ního učení, naopak ale může jít jen o doplnění prezenční výuky. Vhodných ICT ná-

strojů je celá řada: vystavení studijních materiálů v internetu nebo intranetu, nabídka k 

nim vztažených autotestů, komunikace prostřednictvím diskusních fór, e-mailů a dal-

ších synchronních nebo asynchronních komunikačních nástrojů. Všechny uvedené 

nástroje je vhodné integrovat, pro tyto účely proto slouží specializované aplikace pro 

řízení procesu vzdělávání - LMS (Learning Management System). Těchto systémů je 

celá řada, kromě několika desítek nejznámějších existují stovky systémů s nejrůzněj-

ším rozsahem. 

 

Zatím se eLearning spojuje především s osobními počítači. Díky rozvoji nových kate-

gorií výkonných komunikačních prostředků, jako jsou kapesní či osobní počítače či 

organizéry, ale také nová generace mobilních telefonů, které umožňují připojení k 

internetu, se začíná hovořit i o m-learningu – mobilním vzdělávání. Dnešní mobilní 

telefony mají dostatečný výkon i pro přehrávání videopořadů a není důvod, aby ne-

mohly sloužit ke vzdělávání, stejně jako slouží k přístupu k informacím na internetu. 

 

Stejně jako jiné obory se i eLearning rozděluje na celou řadu možností přístupu a pou-

žití prostředků pro jeho realizaci a stejně jako pro jiné činnosti existují pro eLearning 

určití pravidla (standardy a normy). 
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Jaké jsou přínosy eLearningu: 

• Snížení nákladů na klasické vzdělávání. Jedná se především o náklady na 

pronájme učeben, zajištění studijních materiálů, cena za lektora, doprava a 

další. Nesmíme zapomenou na náklady, které nám vznikají v době, kdy je za-

městnanec na školení a nevykonává svoji práci. V případě eLearningu všech-

ny tyto náklady jsou sníženy na minimum. 

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

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

věnovat. Absolvuje kurzy dle vlastních potřeb - věnuje učivu tolik času, kolik 

potřebuje, volí rychlost učení, typ a formu kurzu, kdykoliv si může látku zo-

pakovat a ověřit si svoje získané znalosti. 

• Zajištění vysoké úrovně předávaných znalostí a jejich udržování. 

 

V rámci hodnocení je jistá závislost na lektorovi a nemusí přesně korespondovat s 

úrovní znalostí studenta. Také zjištění toho, jaké informace si student z kurzu odnesl a 

zda je bude schopen využít v praxi, je těžko měřitelné. V eLearningu je každý student 

hodnocen podle stejných pravidel. ELearning dává studentovi možnost okamžité zpět-

né vazby a informuje o jeho výsledcích. [5] 
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II. PRAKTICKÁ ČÁST 
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4 VYHODNOCENÍ VYUŽITELNOSTI PORTÁLU ZKOLA Z 

POHLEDU PEDAGOGŮ 

4.1 Statistiky 

Odpověď na využívání portálu Zkola pedagogy můžeme najít ve statistikách získa-

ných od  provozovatele serveru.  

 

 

4.1.1 Registrovaní uživatelé 

Tab. 1. Seznam registrovaných uživatelů portálu 

Zkola k datu 21. 9. 2005 

Typ uživatele: Suma: 

Student 5275 

Učitel 5000 

Školní správce portálu 769 

Aktivní učitel 738 

Ředitel 628 

Management školy 625 

Rodiče 159 

OSMS - redakce 76 

Odborný garant výukových materiálů 30 

Ředitelé ZUŠ 27 

editoři pro katalog škol 15 

Inzerce 15 

Realizátor výukových materiálů 13 

Redakční rada 13 

SIPVZ - admin 13 

Globální správce uživatelů 9 

celkem 13 405 
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Z (Tab. 1.) vyplívá celkem očekávaný fakt, že nejvíce registrovaných uživatelů jsou 

studenti následováni v těsném závěsu učiteli a řediteli škol. Celkový počet registrova-

ných uživatelů se během května 2006 pohyboval kolem 13 500. Do projektu Zkola 

bylo v květnu 2006 zapojeno 627 škol což představuje 98,5% z celkového počtu 636 

škol ve Zlínském kraji. 

 

4.1.2 Návštěvnost 

Tab. 2. Návštěvnost portálu Zkola během měsíce dubna 2006 

Sledovaný parametr Suma 

Dotazy  

Celkem dotazů 2,105,793 

Průměrně dotazů za den  70,193 

Průměrně dotazů na návštěvníka  40.49 

  

Zobrazení stránek 

Celkem zobrazeno stránek  649,314 

Průměrně zobrazeno stránek za den  21,643 

Průměrně zobrazeno stránek na návštěvníka  12.49 

  

Návštěvníci 

Návštěvníků celkem  52,006 

Průměrně návštěvníků za den  1,733 

Celkem jedinečných IP adres  16,065 
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4.1.3 Inzerce na portále 

Tab. 3. Tabulka rozložení inzerce na portále Zkola do 

června 2006 

Typ inzerce Suma 
učební pomůcky - inventář 0 

učební pomůcky - ostatní 1 

učební pomůcky - učebnice, knihy 1 

zaměstnání - ostatní 19 

zaměstnání - konkurzy 10 

zaměstnání – učitelé 134 
 

Tabulka rozložení inzerce na portálu jasně ukazuje zvýšený zájem inzerentů o hledání 

či poptávání zaměstnání. Inzerce patří na portálu mezi nejmladší služby poskytované 

uživatelům.  

 
 

Obr. 3. Ukázka publikování inzerce na portále Zkola (ze dne 27. 5. 2006). 
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4.1.4 Využívání MS Class Serveru ve školách 

Výukové objekty portálu Zkola se uplatňují ve vyučování v desítkách základních a 

středních škol Zlínského kraje. 

 

Ke školám s nejvyšším počtem  studentů přihlášených do prostředí  MS Class Server 

patří (informace z prosince 2005): 

• Střední a speciální školy MESIT, o. p. s., Uherské Hradiště (celkem 283 stu-

dentů), 

• Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm (142), 

• Střední průmyslová škola Uherské Hradiště (128), 

• Základní škola Křiby, Zlín (122), 

• Střední odborná škola a Střední odborné učiliště služeb, Vizovice (85), 

• Základní škola Na Výsluní, Uherský Brod (76), 

• Gymnázium Františka Palackého, Valašské Meziříčí (66), 

• Základní škola Bílovice, Uherské Hradiště (47), 

• Základní škola 4.května, Zlín-Želechovice (47), 

• Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Uherské Hradiště (43), 

• Základní škola Vlčnov (43), 

• Základní škola Halenkovice (36), 

• Základní škola Větrná, Uherské Hradiště (30), 

• SOU obchodu a služeb, Vsetín (27)  a 

• Centrum odborné přípravy technické, Kroměříž (24). 
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4.1.5 Nejčtenější články 

Tab. 4. Nejčtenější články na portálu Zkola v dubnu 2006 

pořadí článek sekce 

1 Odpovědi na dotazy k nové školské legislativě - 1. část Oddělení organizační a správní 

2 Přehled počtu přihlášek na SŠ pro šk.r.2005/2006 Oddělení organizační a správní 

3 Projekty škol 2005 Metodické pokyny MŠMT 

4 Přehled vydaných prováděcích předpisů ke školskému zákonu k 
datu 4.2.2005 Oddělení organizační a správní 

5 Upozornění ČŠI - záznam o úrazu Oddělení organizační a správní 

6 Zveřejňování údajů o počtu volných míst při přijímacím řízení na 
střední školy Články v ředitelně 

7 Zpravodaj č. 3/2005 Zpravodaj 

8 Ocenění pedagogických pracovníků Zlínského kraje 2005 Oddělení organizační a správní 

9 Ceník produktů Microsoft pro školy Nabídka SSŠ ZK 

10 Informace pro ředitele škol a školských zařízení všech zřizovatelů Oddělení organizační a správní 

11 Má být matematika povinným maturitním předmětem? Diskuse 

12 Informace Kraje na školském portále www.zkola.cz Články v ředitelně 

13 Aktuální informace k přijímacímu řízení ke studiu na SŠ Články v ředitelně 

14 Zveřejňování údajů o počtu volných míst při přijímacím řízení na 
střední školy 

Příprava k závěrečným a přijímacím 
zkouškám 

15 Přehled maturitních a závěrečných zkoušek na středních školách 
ve Zlínském kraji v roce 2005 Oddělení organizační a správní 

16 Právní výklad o platu a odměňování pedagogických pracovníků Právní výklady 

17 Instalace aplikace MS Class Server - Učitel V lavici 

18 Nové platové tarify Články 

19 Informace o vytváření přehledu volných míst na SŠ Články 

20 Pozvánka na celostátní seminář  Akce 
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4.1.6 Přístup na Zkolu z vyhledávačů 

Tab. 5. Seznam vyhledávačů, ze kterých byl portál 

Zkola navštíven v měsíci dubnu 2006. 

pořadí vyhledávač vyhledávání 

1 Seznam 10,014 

2 Google 2,677 

3 Centrum.cz 808 

4 Atlas 537 

5 Zoohoo 263 

6 MSN 69 

7 Tiscali 41 

8 Yahoo 13 

9 Altavista 8 

10 AllTheWeb 1 

11 Jyxo 1 

 celkem 14,432 

 

4.1.7 Nejvyhledávanější slova ve fulltextu 

Tab. 6. Průřez ze seznamu nejvyhledávanějších vý-

razů na portálu Zkola v dubnu 2006. 

výraz suma 

zkoušky 472 

Olympiáda 387 

zákon 338 

testy 337 

přijímačky 293 

školský 292 

Školy 242 

výchova 203 

jazyka 144 

jevy 133 
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4.2 Dotazník 

Výzkum byl proveden v období březen – duben 2006 v souvislosti s rozvíjením funkcí 

Informačního a vzdělávacího portálu školství Zlínského kraje Zkola. Důvodem zkou-

mání bylo ověření přání a potřeb uživatelů tohoto portálu. Předmětem výzkumu bylo 

především chování uživatelů portálu na Internetu, jejich názory a představy, týkající se 

využití informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání. Získané informace 

přinesly užitečné náměty, jak portál dál rozvíjet ku prospěchu všech, kteří se zajímají 

o dění v oblasti vzdělávání Zlínského kraje. 

 

4.2.1 Seznam zkoumaných škol 

1. Gymnázium UH, 

2. SOŠ a SOU Otrokovice, 

3. ZŠ Staré Město, 

4. ZŠ Malenovice, 

5. Střední průmyslová škola Uherské Hradiště, 

6. ZŠ Mariánské nám. Uherský Brod, 

7. ZŠ Valašská Bystřice, 

8. Gymnázium Holešov, 

9. Střední zdravotnická škola Vsetín 

10. COPT Kroměříž 

 

4.2.2 Respondenti 

Počet respondentů: 428 

Počet vrácených vyplněných dotazníků: 233 

Návratnost: 54,4 % 
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4.2.3 Výsledky 

Dotazník viz příloha P I. 

 

1) Rozdělení respondentů dle pohlaví: 

60,2 % žen, 39,8 % mužů 

 

2) Věková struktura respondentů: 

Tab. 7. Věková struktura respondentů. 

Věk respondenta Podíl respondentů 
do 35 let 26,20% 

36 – 45 let 30,60% 
46 – 55 let 28,50% 
nad 55 let 14,70% 

 

 

3) Rozdělení respondentů dle typu školy, na které působí: 

Tab. 8. Rozdělení respondentů dle škol 

Typ školy Podíl respondentů 

1. stupni ZŠ 15,50% 

2. stupni ZŠ 23,30% 

na gymnáziu (i víceletém) 16,40% 

na střední odborné škole 29,30% 

na odborném učilišti 15,50% 

 

 

4) Jak často pracujete s Internetem? 

Největší podíl respondentů (41,5 %) používá v zaměstnání Internet několikrát 

denně. Několikrát týdně s ním pracuje 25,4 % respondentů. Nejvíce responden-

tů (18,7 %), kteří mají přístup k Internetu i doma, uvedlo, že s ním pracují ně-
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kolikrát týdně. Internet v zaměstnání vůbec nepoužívá zhruba 9 % dotazova-

ných, doma s ním nepracuje 42,3 % dotazovaných učitelů. 

 

5) K jakému účelu užíváte Internet? 

Tab. 9. Způsob používání internetu respondenty 

Služba na Internetu 

V zaměstnání 

(v % respondentů)

Doma 

(v % respondentů) 

e-mail 78,2 78,5 

všeobecné prohlížení www stránek 49,5 56,1 

cílené vyhledávání informací na www 90,3 76,6 

elektronické konference (diskuse) 4,4 27,1 

stahování souborů a programů 31,6 1,9 

chat (IRC) 3,4 4,7 

komunikační program ICQ 6,3 7,5 

 

 

6) Myslíte si, že informační a vzdělávací portál Zkola je … 

Tab. 10. Reakce respondentů na portál Zkola 

tvrzení % 

nebytně nutný 4,3 

potřebný 44,3 

ne nutný, ale užitečný 46,5 

zbytečný, jsou jiné portály 1,3 

zbytečný 3,5 

 

Z výsledků můžeme usuzovat, že více než 95 % dotazovaných učitelů se zají-

má o portál Zkola. 
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7) Které typy informací na portálu Zkola jsou podle Vás nejvýznamnější?  

 

Tab. 11. Zhodnocení významu prezentovaných informací na portálu 

Zkola 

Typ informací  Podíl respondentů v % 

nabídka kurzů a školení  79,4 

výukové materiály  72,5 

vzdělávací programy ke stažení  70,4 

právní normy a vyhlášky z oblasti školství  70 

přehled učebnic  63,5 

aktuality a novinky z oblasti školství  63,5 

kalendář akcí škol  58,8 

katalog kontaktů a škol ve Zlínském kraji  56,2 

metodické příručky  54,5 

odkazy na stránky s obdobnou tématikou  43,3 

prezentace škol v kraji  36,1 

možnost inzerce v oblasti školství  28,8 

přípravy do hodin  27,9 

 

8) Souhlasíte s tvrzeními? 

Tab. 12. Názory respondentů 

Tvrzení Souhlasí v % 

Zajímám se o názory svých kolegů, týkající se mé profese. 98,7 

Jsem celkově spokojený(á) se stávající úrovní internetových stránek o školství. 54 

Nejsem ochotný(á) poskytovat přípravy a metodiky kolegům. 27,3 

Zapojuji se do diskusí o problematice výuky a vzdělávání. 69,8 

Nemám možnost být dostatečně informován o aktuálních událostech ve školství. 24,6 
 

Z odpovědí respondentů vyplývá, že jsou v rámci komunikace na odborné 

úrovni aktivní. Jsou ochotní spolupracovat s ostatními kolegy, vzájemně si po-

skytovat informace a pomáhat si v rámci výkonu povolání. Více než 75 % do-

tazovaných uvedlo, že se cítí být dostatečně informováno o dění ve školství. 
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9) Jakým způsobem získáváte novinky z oboru pedagogiky? 

Tab. 13. Způsob získávání informací 

Zdroj informací  Podíl respondentů v % 

z odborných publikací a časopisů  68 

ze sdělovacích prostředků  61,8 

z Internetu  47,2 

od kolegů a nadřízených  72,5 

jinak  10,7 

 

Přibližně 70 % dotazovaných uvedlo, že jejich hlavním zdrojem informací o 

novinkách v oboru jsou odborné publikace a časopisy či jejich kolegové a 

nadřízení. Pouze 47,2 % učitelů získává tyto informace i z Internetu. U mož-

nosti „jinak“, tedy jiný zdroj informací, uváděli dotazovaní nejčastěji seminá-

ře, školení a DVPP. 

 

10) Angažujete se mimo školní výuku v aktivitách typu organizace a 

veden zájmových kroužků, olympiád atd.? 

Tab. 14. Angažovanost pedagogů 

Odpověď % 

ano 63,5 

ne, ale uvažuji o tom 14,8 

ne, nemám zájem (nezbývá mi na to čas) 21,7 

 

Porovnáme-li věkové rozložení s angažovaností respondentů tak z výsledků 

vyplývá, že nejvíce aktivní jsou vyučující do 35 let. 
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11) Používáte osobní počítače ve výuce jako učební pomůcku? 

Tab. 15. Využívání počítačů ve výuce 

Odpověď % 

ano, je to nezbytné 20,3 

ano, je to pro mé žáky zpestření výuky 25,9 

ano, ale nepřináší to potřebný efekt 3,4 

ne, ale v určitých situacích by to bylo užitečné 43,1 

ne, není třeba 7,3 

 

 

12) Které předměty učíte? 

Tab. 16. Zastoupení respondentů dle předmětů 

Předmět % 

matematika  28,9 

výpočetní technika  8,6 

český jazyk a literatura  25,8 

tělesná výchova  21 

cizí jazyky  21 

společenské vědy  11,6 

dějepis  5,6 

zeměpis  6,9 

přírodovědné obory  21 

hudební, výtvarná výchova  20,2 

ostatní odborné předměty  35,2 

 

13) Velikost školy na které působí respondenti: 

Více než 55 % dotazovaných v současné době působí na škole, která patří 

svou velikostí do intervalu 201 – 600 žáků. Ostatní respondenti vyučují ve 

škole nad  601 žáků. 

 



UTB ve Zlíně, Univerzitní institut 41 

 

5 ZHODNOCENÍ MOŽNOSTÍ ICT S VÝHLEDEM DO 

BUDOUCNOSTI 

Jaká bude budoucnost ICT se snažila a snaží odhadovat řada povolaných a z většiny 

jejich protiřečících se vizí jasně vyplívá, že předpovědět dlouhodobý vývoj tak progre-

sivního odvětví je téměř nemožné.  

Každopádně se dají vysledovat aktuální trendy, které směřují ve vzdělávacích portá-

lech k: 

• Větší personalizaci obsahu s propojováním dalších služeb 

• Směřování k rozšířenému multimediálnímu obsahu 

 

5.1 Personalizace obsahu s propojováním služeb 

Na portálu Zkola je dneska již běžné, pro pedagogy, si vytvořit virtuální třídu a přidě-

lovat nadefinovaným studentům různé úkoly - například v prostředí MS Class Serveru. 

V možnostech pokročilé personalizace má portál Zkola však ještě řadu rezerv.  

 

Časem tento typ služeb v obdobných projektech půjde jistě ještě mnohem dál: 

• Centralizovaný portálový systém vedení kompletní agendy třídy, školy a peda-

goga 

• Plánování akcí školy a třídy, upozorňování na blízké a právě probíhající akce 

• Výukový systém, který se bude sám učit a dle schopností studentů bude konci-

povat testy podle jejich dřívějších znalostí – nelineární vzdělávání 

• Pedagog bude moci snáze vysledovat oblasti, ve kterých studenti nejvíce chy-

bují a zaměřit se na ně 
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5.2 Multimédia jako výuková podpora 

Video umožňuje zachytit předmět, objekt, místo nebo proces. Vzdělávací hodnota, 

kterou získáme videem je zakotvená v používání při vysvětlování obsahu daného zá-

znamu studentům. Ačkoli použití videa pro zachycení události v podobě přednášky je 

v současné době pravděpodobně nejpoužívanější technikou, může se zdát, že pedago-

gická síla videa je velkou měrou zdánlivá. Využití streamovaného videa lze rozdělit do 

několika základních kategorií. Lze tedy poskytnout jakousi typizaci různých způsobů 

reprezentace praktického využití videa v praxi. Zvolená kategorizace využívá více 

všeobecný rozsah a zahrnuje videozáznamy předmětů stejně dobře jako míst a objektů. 

Nicméně je zapotřebí vytvořit sadu kritérií, která stanovují používání videa od scéná-

risticky strukturované události k více spontánnímu nestrukturovanému přístupu. [6] 

 

 

Obr. 4. Okno komerčního multimediálního výukového systému firmy Total 

Training. (zdroj: http://www.totaltraining.com). 
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6 POUŽITELNOST V PRAXI 

Prosazování nových technologií v praxi je určováno jejich cenou, dosažitelností, flexi-

bilitou  a snadným osvojením. K portálu Zkola se díky internetu můžete kdykoliv při-

pojit a využívat jeho možností což patří mezi jeho základní vlastnost. Mezi nejpřínos-

nější a nejpraktičtější funkce portálu považuji: sekci pro společnou práci a výukové 

materiály. 

 

6.1 Sekce pro společnou práci 

Tato sekce představuje jeden se základních kamenů serveru, který je svou podstatou 

předurčen pro práci na nejrůznějších komunitních projektech. Registrovaní uživatelé 

zde bohatě využívají obrovských možností společné práce na dálku.  

 

Každý projekt je doplněn krátkou anotací pro snazší přehled v seznamu prostrou pro 

společnou práci což je důležité pro nalákání případných dalších zájemců. O projektu je 

možno rozesílat také informace emailem pro ostatní registrované uživatele sborovny 

na portálu Zkola. 

 

 

Obr. 5. Vstupní stránka do prostrou pro společnou práci. 
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6.2 Výukové materiály 

Na Zkole jsou výukové materiály řazeny dle jednotlivých předmětů do skupin jako je: 

český jazyk, anglický jazyk, francouzský jazyk, německý jazyk, španělský jazyk, rus-

ký jazyk, matematika, prvouka, přírodověda, výchova ke zdraví, vlastivěda, … 

 

 

Obr. 6. Prostředí portálu Zkola – seznam výukových materiálů. 
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Obr. 7. Prostředí portálu Zkola – náhled na výukový materiál. 

 

Ze zpětné vazby od představitelů některých škol vyplývá, že učitelé používají elektro-

nických výukových materiálů nejčastěji v předmětech informační a výpočetní techno-

logie, český jazyk a při výuce cizích jazyků. 
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Obr. 8. Prostředí Microsoft Class Serveru - Výukové materiály. 

 

Výraznou předností této e-learningové metody je to, že žák nebo student, který v prů-

běhu vyučovací hodiny nezvládá tempo probírané látky nebo se z různých důvodů 

nemůže hodiny účastnit, má možnost látku si doma kdykoliv procvičit či zopakovat. 

Učitelé předmětů, v nichž se výukové materiály používají, zaznamenali zvýšení zájmu 

žáků a studentů o vyučovanou látku. [1] 
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ZÁVĚR 

Informační a vzdělávací portály zažívají ve světě i u nás zlaté časy. Možnosti využití 

publikovaných studijních materiálů, testů, či dalšího obsahu souvisejícího s výukou do 

plně fulltextového prostředí vzdělávacích portálů jsou ohromující.  

 

Nejdál v rozvíjení portálových projektů jsou vysoké školy. Na některých fakultách 

jsou již běžné, krom informací o studiu, video záznamy z přednášek, seminářů či labo-

ratoří. Například na adrese http://video.fi.muni.cz/ se nachází 152 záznamů přednášek 

z Masarykovy univerzity v Brně (informace ze dne 8. 5. 2006).  

 

Informační a vzdělávací internetový portál Zkola je ojedinělým projektem v celé Čes-

ké republice. Portál byl budován deset měsíců za podpory společnosti Microsoft a do-

davatele, kterým byla společnost Dat z Uherského Hradiště. Ačkoliv jeho obsah je 

primárně určen pro Zlínský kraj, kvality portálu dávno hranice kraje  překročily. 

  

Portál Zkola za dobu svého fungování od roku 2004 jasně prokazuje svoje opodstatně-

ní a  nezanedbatelnou úlohu nejen při pomoci pedagogickým pracovníkům, studentům, 

rodičům, ale také dalším pracovníkům odboru školství, mládeže a sportu Krajského 

úřadu Zlínského kraje.  

 

Odpovědi respondentů, statistiky návštěvnosti, registrovaných uživatelů a škol jasně 

potvrzují zvyšující se tendenci využívání této technologie v praxi. 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 

ICT  Informační a komunikační technologie. 

IP  IP adresa je jednoznačná identifikace konkrétního zařízení (typicky počítače) v 

prostředí Internetu. Veškerá data (ve formě paketů), která jsou z / na dané zařízení 

počítačovou sítí posílána, obsahují adresu odesilatele i příjemce právě jako IP ad-

resy. 
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SEZNAM PŘÍLOH 

P I  Dotazník pro učitele. 



 

 

PŘÍLOHA P I: DOTAZNÍK PRO UČITELE 

 

Dobrý den, 

právě čtete dotazník, který poslouží potřebám firmy DAT, s.r.o.- Internet a komu-

nikace, zpracovaný pro Středisko služeb školám Zlínského kraje. Úkolem dotazníku je 

získání informací potřebných na pokračování v práci na internetovém informačním a vzdě-

lávacího portálu Zlínského kraje Zkola. Tento portál je určen všem, kteří se (ať profesně, či 

pouze osobně) zajímají o situaci a události ve školství v našem kraji. Právě proto se na Vás 

obracíme s žádostí o spolupráci.  

         Skutečnosti zjištěné z Vašich odpovědí nám budou neocenitelnou inspirací a pomocí, 

jak pokračovat v projektu tohoto školského portálu. Vždyť jde především o to, aby byl 

užitečný a dobře sloužil právě Vám. 

         Děkujeme za Vaši ochotu a čas strávený nad tímto dotazníkem. Ujišťujeme Vás, že 

veškeré takto získané informace budou zpracovány anonymně a nebudou použity k jinému 

účelu. 

 

Pokud nebude uvedeno jinak, zatrhněte, prosím, pouze jednu odpověď. 

1) Jste                     žena                           muž 

 

2) Kolik je Vám let?          

 do 35 let     36 - 45               46 - 55   nad 56 

 

3) V současné době vyučujete na: 

  Můžete zatrhnout i více možností. 

  1. stupeň ZŠ 

  2. stupeň ZŠ                     

  na gymnáziu (i víceletém) 

  na střední odborné škole 

  na odborném učilišti 

  na vyšší odborné škole 

 



 

 

 

4) Jak často pracuje s Internetem? 

Doma    V zaměstnání 

        několikrát denně       několikrát denně                                   

   1x denně      1x denně 

   několikrát týdně     několikrát týdně 

   1x týdně      1 x týdně 

   méně často     méně často 

   vůbec-přejděte na otázku č. 8    vůbec-přejděte na otázku č. 8 

   (Nemám Internet, mám, ale nepracuji s ním) 

 

5) K jakému účelu užíváte Internet?  

Můžete zatrhnout více možností. 

Doma  

 e-mail  

 všeobecné prohlížení www stránek 
 cílené vyhledávání informací na www 

 stahování souborů a programů 

 stahování souborů a programů 

 elektronické konference (diskuse) 

  chat (IRC) 

  komunikační program ICQ 

V zaměstnání 

 e-mail  

 všeobecné prohlížení www stránek 
 cílené vyhledávání informací na www 

 stahování souborů a programů 

 stahování souborů a programů 

 elektronické konference (diskuse) 

  chat (IRC) 

  komunikační program ICQ 

 



 

 

6) Myslíte si, že informační a vzdělávací portál Zkola je:   

    nezbytně nutný 

    potřebný 

    ne nutný, ale užitečný 

    zbytečný, existuje spousta jiných podobných portálů 

    zbytečný 

 

7) Které typy informací na portálu Zkola jsou podle Vás nejvýznamnější?   

Můžete zaškrtnout více možností. 

  kalendář akcí škol       

  právní normy a vyhlášky z oblasti školství  

  přípravy do hodin                          

  metodické příručky  

  katalog kontaktů a škol ve Zlínském kraji 

  možnost inzerce v oblasti školství 

  výukové materiály                                            

  přehled učebnic 

  vzdělávací programy ke stažení 

  odkazy na stránky s obdobnou tématikou  

  aktuality a novinky z oblasti školství 

  nabídka kurzů a školení 

  prezentace škol v kraji 

 



 

 

8) V souvislosti s následujícími tvrzeními zvolte možnost ano/ne: 

Zajímám se o názory svých kolegů, týkající se mé profese. 

      ano, souhlasím    ne, nesouhlasím 

Jsem celkově spokojený(á) se stávající úrovní internetových stránek o školství. 

      ano, souhlasím    ne, nesouhlasím 

Nejsem ochotný(á) poskytovat přípravy a metodiky kolegům. 

      ano, souhlasím    ne, nesouhlasím 

Zapojuji se do diskusí o problematice výuky a vzdělávání. 

      ano, souhlasím    ne, nesouhlasím 

Nemám možnost být dostatečně informován o aktuálních událostech ve školství. 

      ano, souhlasím    ne, nesouhlasím 

9) Jakým způsobem získáváte novinky z oboru pedagogiky?  

Můžete zatrhnout více možností. 

    z odborných publikací a časopisů 

    ze sdělovacích prostředků(TV, rozhlas, noviny) 

    z Internetu 

    od kolegů a nadřízených 

    jinak………………………………………………… 

 

 

10) Angažujete se mimo školní výuku v aktivitách typu organizace a vedení zájmových 

 kroužků, olympiády a soutěže pro děti (studenty), besedy atd.? 

    ano 

    ne, ale uvažuji o tom 

    ne, nemám zájem (nezbývá mi na to čas) 

 

 



 

 

11) Používáte osobní počítače ve výuce jako učební pomůcku? 

    ano, je to nezbytné  

    ano, je to pro mé žáky zpestření výuky 

    ano, ale nepřináší to potřebný efekt 

    ne, ale v určitých situacích by to bylo užitečné 

    ne, není třeba. 

 

12)Které předměty učíte?  

Můžete zatrhnout i více odpovědí. 

    matematika 

   výpočetní technika 

   český jazyk a literatura 

   tělesná výchova 

   cizí jazyky 

   společenské vědy  

   dějepis 

   zeměpis 

   přírodovědné obory (fyzika, chemie, přírodopis, biologie atd.) 

   hudební, výtvarná výchova 

   ostatní odborné předměty  

 

13) Velikost školy na které působíte dle počtu žáků (studentů). 

  do 200    201 – 600     nad 601 

 

Děkujeme Vám za Vaše odpovědi a přejeme příjemný den. 


