
eVET2EDU | Jak navrhnout a facilitovat on-line kurz v kontextu odborného vzdělávání | Květen 2014 1 

 

Jak navrhnout a facilitovat on-line 

kurz 
Textová verze on-line kurzu 

On-line verze je dostupná: http://evet2edu.eu/moodle/course/view.php?id=24 

 
| Autoři: partneři projektu eVET2EDU 
| Projekt: eVET2EDU Podpora učitelů a lektorů působících v rámci odborného vzdělávání a přípravy v 
e-learningu  | http://evet2edu.eu/  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://http/evet2edu.eu/


eVET2EDU | Jak navrhnout a facilitovat on-line kurz v kontextu odborného vzdělávání | Květen 2014 2 

 

Obsah 

 

Obsah .................................................................................................................................................... 2 

Úvodní modul ....................................................................................................................................... 3 

Modul 1. Úvod a rozcvičení ................................................................................................................ 12 

Modul 2. Rozvoj kompetencí .............................................................................................................. 17 

Modul 3. Za poznáním e-learningu ..................................................................................................... 27 

Modul 4. Navrhování e-tivit ................................................................................................................ 32 

Modul 5. Motivace.............................................................................................................................. 41 

Modul 6. Skupinová práce .................................................................................................................. 47 

Modul 7. Moderování on-line diskuzního fóra ................................................................................... 56 

Modul 8. Vývoj e-learningových zdrojů .............................................................................................. 62 

Modul 9. On-line zdroje: opakované využití, sdílení a vyhodnocování .............................................. 69 

Modul 10. Role facilitátora ................................................................................................................. 76 

 
 

  



eVET2EDU | Jak navrhnout a facilitovat on-line kurz v kontextu odborného vzdělávání | Květen 2014 3 

Úvodní modul  

 

Příručka kurzu 

 
1 - Výsledky kurzu 

Po absolvování tohoto kurzu budete schopni plánovat e-learningový kurz pro předmět z oblasti 
odborného vzdělávání a přípravy, včetně cvičení a prvků strategie on-line výuky, a to s pomocí různých 
nástrojů a metod výuky zvolených speciálně pro splnění vašich cílů. 
Očekáváme od vás, že: 

• nám zašlete tabulku znázorňující vaše kompetence (po každém modulu) 
• poskytnete důkaz o vašich kompetencích na základě práce v kurzu (po každém modulu) 
• budete schopen plánovat e-learningový kurz 
• budete schopen vést e-learningový kurz 
• splníte úkoly v po sobě jdoucích modulech 
• dodržíte termíny 
• se přihlásíte alespoň třikrát týdně 

 
2 - Výukové prostředí 

Kurz "Jak navrhnout a facilitovat on-line kurz v kontextu odborného vzdělávání a přípravy" je vytvořen 
na platformě Moodle. To znamená, že všechny úkoly, zdroje a organizační informace najdete na této 
platformě. Všechny rozhovory budou probíhat na diskuzním fóru této platformy. 
 
Budete požádáni o vyplnění kompetenční tabulky s evidencí vašich kompetencí a napsání reflexe, která 
shrne práci nad konkrétním tématem kurzu. Pro tyto činnosti budete používat Moodle blog. Nicméně, 
některé úkoly vyžadují použití dalších nástrojů, jako jsou například Google Dokumenty pro spolupráci 
nebo nástroj pro videokonference. 
 
3 - Struktura kurzu 

Kurz se skládá z deseti modulů, které dohromady budou vyžadovat odhadem 50 hodin studia. Kurz je 
navržen tak, aby byl dokončen do tří měsíců. Kurz začíná -------------- a končí  ------------------. Na každém 
modulu budete muset pracovat ve lhůtách uvedených níže. Délka trvání uvedená pro každý modul je 
pouze orientační a naznačuje průměrnou dobu potřebnou k dokončení všech aktivit. 
 
Každý modul se skládá z části "Co se v rámci modulu naučíme" obsahující výsledky studia pro každý 
modul, "Úvod", který obsahuje nejdůležitější prvky potřebné pro cvičení (skupinové a / nebo 
individuální) a podpůrné materiály, například odkazy na pokyny nebo externí zdroje. 
 
Modul 2 "Rozvoj kompetencí", je věnován tématu, které je nezbytné pro všechny zbývající moduly. 
Bude užitečné seznámit se s touto částí před zahájením práce na cvičeních v rámci ostatních modulů. 
 
Modul 1: Úvod a rozcvičení (termín, 2h 30min.) 
 
Cílem tohoto modulu je, aby účastníci zvládli platformu, aby se bez problému zapojili, seznámení se s 
ostatními účastníky a facilitátorem kurzu, a také stanovení si plánu studia v rámci kurzu. 
 
Díky tomuto modulu budete schopni: 
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• vysvětlit význam úvodního představení a osobního přístupu v on-line vzdělávání 
• použít platformu kurzu v takové míře, která umožňuje účast na kurzu 

 
Modul 2: Rozvoj kompetencí (termín, 3h 30min.) 
 
Cílem tohoto modulu je identifikovat kompetence, které máte jako učitelé a přemýšlet o tom, jak se 
můžete ujistit, že vaši studenti dosáhli požadované (odborné) kompetence. 
 
Díky tomuto modulu budete schopni: 
 

• vysvětlit, co je kompetence 
• identifikovat své vlastní kompetence jako učitelé 
• analyzovat, jaké dovednosti lze získat pomocí informačních a komunikačních technologií 
• vysvětlit souvislost mezi kompetencemi a důkazy 

 
Modul 3: Za poznáním e-learningu (termín, 4h) 
 
Cílem tohoto modulu je sledovat různé formy e-learningu v rámci odborného vzdělávání a přípravy. 
 
Díky tomuto modulu budete schopni: 
 

• identifikovat různé formy e-learningu 
• analyzovat prvky e-learningových kurzů 
• zvážit možnosti využití různých forem e-learningu ve vlastním odborném kontextu 

 
Modul 4: Navrhování e-tivit (termín, 6h) 
 
Cílem tohoto modulu je, aby účastníci získali dovednosti potřebné pro tvorbu e-tivit. 
 
Díky tomuto modulu budete schopni: 
 

• vysvětlit pojem e-tivity 
• vysvětlit roli a význam e-learningových výstupů 
• navrhnout e-tivity, které jsou vhodné pro konkrétní odborný předmět, který učíte 
• napsat studijní výsledky s uplatněním SMART kritérií 

 
Modul 5: Motivace (termín, 5h 30min.) 
 
Cílem tohoto modulu je vysvětlit složité mechanismy, které motivují a demotivují účastníky e-
learningových vzdělávacích programů s důrazem na kontext odborného vzdělávání a přípravy. 
 
Díky tomuto modulu budete schopni: 
 

• nastínit faktory, které ovlivňují úroveň motivace mezi účastníky e-learningového kurzu 
• použít zvolené metody k stimulování aktivity mezi účastníky 

 
Modul 6: Skupinová práce (termín, 8h) 
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Cílem tohoto modulu je získat potřebné dovednosti pro návrh e-tivit ke skupinové práci. 
 
Díky tomuto modulu budete schopni: 
 

• rozvíjet své dovednosti pro spolupráci v rámci skupinové práce. 
• získáte povědomí o dovednostech pro facilitaci skupinové práce. 
• navrhnout e-tivity na základě skupinové práce. 
• pochopit charakteristiky skupinové práce. 

 
Modul 7: Moderování on-line diskuzního fóra (termín, 7h) 
 
Cílem tohoto modulu je získat dovednosti potřebné pro plánování a facilitaci on-line diskusí a reagovat 
na určité problémy v souvislosti s oblastí odborného vzdělávání a přípravy. 
 
Díky tomuto modulu budete schopni: 
 

• naplánovat on-line diskuse 
• usnadnit on-line diskuse 
• spravovat nástroj pro diskusní fórum v on-line prostředí 

 
Modul 8: Tvorba e-learningových zdrojů (termín, 6h 30min.) 
 
Cílem tohoto modulu je získat dovednosti ve vývoji základních výukových materiálů pro odborné 
předměty. 
 
Díky tomuto modulu budete schopni: 
 

• vysvětlit možnosti a výhody vývoje vlastních e-learningových zdrojů pro odborné vzdělávání a 
přípravu 

• vytvořit jednoduché video a zveřejnit ho on-line 
• analyzovat a porovnat dobrá a špatná instruktážní videa 
• budete obeznámeni s různými nástroji pro vývoj obsahu 
• plánovat výuku, ve které studenti používají nebo vytvářejí video / audio jako výukových zdroje 

 
Modul 9: On-line zdroje (termín, 4h 30min.) 
 
Cílem tohoto modulu je získat dovednosti v oblasti vyhledávání, výběru, opakovaného použití, sdílení a 
vyhodnocování on-line zdrojů pro váš odborný předmět/předměty, nezbytné k dosažení zvolených 
učebních cílů. 
 
Díky tomuto modulu budete schopni: 
 

• vysvětlit rozdíl mezi použitím obsahu chráněného autorskými právy a otevřenými výukovými 
zdroji 

• pochopit, jak vybrat, znovu použít a vyhodnotit online zdroje 
• vybrat, opakovaně použít, sdílet a vyhodnocovat on-line zdroje 
• aplikovat podmínky licencí Creative Commons 
• vybrat zdroje podle výsledků učení 
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Modul 10: Role facilitátora (termín, 2h 30min.) 
 
Cílem tohoto modulu je, aby účastníci získali dovednosti v organizaci vlastní práce v roli facilitátora e-
learningového kurzu s odborným tématem, a také rozvíjet své dovednosti v hodnocení svých vlastních 
dovedností. Jedná se také o modul, ve kterém shrneme průběh kurzu. 
 
Díky tomuto modulu budete schopni: 
 

• vysvětlit role a kompetence facilitátora on-line kurzu 
• organizovat podporu e-learningového kurzu 
• zhodnotit vlastní dovednosti facilitátora 
• vizualizovat data vlastního rozvoje 

 
Konec kurzu – termín 
 
4 - Jak absolvovat kurz 

 
Abyste absolvovali kurz a obdrželi certifikát, budete muset postupně provést záznam dvou prvků: 

• kompetenční tabulky 
• reflexe na téma daného modulu 

 
Od modulu 3 budete požádáni, abyste určili, jaké kompetence máte pocit, že jste získali, a podat o tom 
důkaz na základě vašich aktivit v kurzu. Všechny moduly jsou navrženy tak, aby obsahovaly aktivity 
vedoucí k rozvoji dovedností, získávání a použití znalostí, přehodnocení a vývoj postojů. V každém 
modulu se budete s těmito prvky srovnávat, takže budete muset vybrat důkazy a porovnat je se 
seznamem kompetencí. Později v rámci kurzu budete identifikovat kompetence sami, tzn., že vaše 
tabulka bude více individuální. Navíc vás po každém modulu požádáme, abyste se zamysleli nad 
tématem modulu z odborného hlediska a v kontextu vaší vlastní výuky a odborného předmětu, který 
učíte. 
 
Budete nahrávat oba prvky na blog v Moodlu a postupně je v průběhu kurzu vytvářet. Doporučujeme, 
abyste vytvářeli mapu kompetencí průběžně a poctivě, nejlépe po každém modulu. Na konci kurzu 
budete mít dokončenou mapu svých kompetencí, které jste během kurzu rozvíjeli nebo zlepšovali, 
stejně jako vaše nápady pro použití v odborném kontextu a zároveň s tím vytvoříte elektronické 
portfolio, které bude ilustrovat váš pokrok. Tyto prvky také napoví facilitátorovi, zda jsou cíle kurzu 
splněny a zda jste pracovali samostatně, spolupracovali s ostatními a získali dostatečnou podporu. 
Budeme vás hodnotit formativně, což znamená, že vás nebudeme klasifikovat nebo vám dávat body, 
ale sledovat váš pokrok, dokončení úkolů a poskytovat vám zpětnou vazbu. 
 
5 - Metody práce 

 
Pro zajištění hladkého průběhu kurzu a pomoci všem účastníkům v dokončení jejich úkolu, 
doporučujeme některá praktická řešení. Cvičení jsou založena jak na individuální, tak skupinové práci. 
Velmi často je individuální práce vstupem pro skupinovou diskusi nebo skupinovou práci nad úkolem. 
 
● Individuální práce: Celý kurz byl navržen tak, aby byl dokončen v rámci zhruba 50 hodin studia. To 
představuje přibližně 4 hodiny týdně. Nicméně, dle různého individuálního pracovního tempa, se 
vlastní požadovaný čas může od odhadu lišit.  
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Určitě je dobré, pokud se seznámíte s harmonogramem kurzu a požadavky, které jsou spojené s 
každým modulem. Tímto způsobem je jednodušší svou práci plánovat s ohledem na vnější faktory, jako 
jsou dovolené a prázdniny nebo osobní závazky a také ponechat určitý časový prostor na 
nepředvídatelné okolnosti. Můžete zvážit použití vestavěného kalendáře Moodle (nebo jiný 
internetový nástroj, jako je Google Calendar) ke kontrole a plánování termínů. I když o délce vašeho 
studia rozhodujete výhradně vy sami, plánování účasti na kurzu umožní lepší spolupráci v rámci kurzu 
a zajistí dokončení úkolů. 
 
● Skupinová práce: můžete těžit z činnosti ostatních účastníků kurzu, něco se od nich nebo společně 
naučit. To se děje prostřednictvím výměny názorů na diskusním fóru, vzájemného komentování 
příspěvků, citacemi ostatních a posíláním odkazů. V tomto případě úspěšně zvládnuté zadání závisí na 
úrovni aktivit každého jednotlivého účastníka, a proto je důležité s ostatními často komunikovat a 
zapojit se do práce ve skupině. Intenzivní komunikace je zásadní v prostředí, kde je nutné dodržet 
termíny. 
 
Abyste z kurzu plně těžili, měli byste si na něj vyhradit čtyři hodiny týdně a přihlásit se alespoň třikrát 
týdně. Zkuste se přihlásit dvakrát denně, např. jednou ráno, abyste mohli psát a přidávat obsah, a 
jednou večer, pro přečtení a komentování aktivit ostatních účastníků. 
 
 
6 - Zpětná vazba 

 
Facilitátoři budou poskytovat zpětnou vazbu a prostřednictvím komentářů a diskusí také účastníci 
kurzu. Zpětná vazba se bude týkat činností, příspěvků na fóru a výsledků skupinové práce. 
 
Zpětná vazba nebude vyjádřena stupnicí nebo ve formě známky, ale bude poskytnuta prostřednictvím 
konkrétních připomínek. Cílem zpětné vazby je poskytovat podporu a poradenství pro další studium. 
 
 
7 - Materiály v angličtině 

 
Téměř veškerý obsah tohoto kurzu je k dispozici ve vašem rodném jazyce a můžete jej dokončit bez 
znalosti cizího jazyka. Na druhé straně, angličtina může být užitečná pro rozšíření vašich znalostí o 
předmětu. Mnoho zajímavých příkladů a zdrojů není k dispozici ve vašem rodném jazyce. Nicméně 
mnoho cizojazyčných materiálů lze přeložit pomocí Google překladače. I když bude překlad pouze 
orientační, měl by být dostačující pro pochopení hlavního významu. 
 
 
8 - Kontakt 

 
Prostřednictvím zpráv odeslaných z platformy Moodle (Účastníci> [vyberte příjemce]> poslat zprávu) 
U všech obsahových problémů: prostřednictvím diskusního fóra v příslušném vláknu 
U všech technických problémů: prostřednictvím diskusního fóra v příslušném vláknu 
 
 
Hodnocení a certifikace 

 
Abyste absolvovali kurz a obdrželi certifikát, budete muset postupně provést záznam dvou prvků: 
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• kompetenční tabulky 
• reflexe na téma daného modulu 

 
Od modulu 3 budete požádáni, abyste určili, jaké kompetence máte pocit, že jste získali, a podat o tom 
důkaz na základě vašich aktivit v kurzu. Všechny moduly jsou navrženy tak, aby obsahovaly aktivity 
vedoucí k rozvoji dovedností, získávání a použití znalostí, přehodnocení a vývoj postojů. V každém 
modulu se budete s těmito prvky srovnávat, takže budete muset vybrat důkazy a porovnat je se 
seznamem kompetencí. Později v rámci kurzu budete identifikovat kompetence sami, to znamená, že 
vaše tabulka bude více individuální. 
 
Navíc vás po každém modulu požádáme, abyste se zamysleli nad tématem modulu z odborného 
hlediska a v kontextu vaší vlastní výuky a odborného předmětu, který učíte. 
 
Budete nahrávat oba prvky na blog v Moodlu a postupně je v průběhu kurzu vytvářet. Doporučujeme, 
abyste vytvářeli mapu kompetencí průběžně a poctivě, nejlépe po každém modulu. Na konci kurzu 
budete mít dokončenou mapu svých kompetencí, které jste během kurzu rozvíjeli nebo zlepšovali, 
stejně jako vaše nápady pro použití v odborném kontextu a zároveň s tím vytvoříte elektronické 
portfolio, které bude ilustrovat váš pokrok. Tyto prvky také napoví facilitátorovi, zda jsou cíle kurzu 
splněny a zda jste pracovali samostatně, spolupracovali s ostatními a získali dostatečnou podporu. 
 
Budeme vás hodnotit formativně, což znamená, že vás nebudeme klasifikovat nebo vám dávat body, 
ale sledovat váš pokrok, dokončení úkolů a poskytovat vám zpětnou vazbu. 
 
 

Kompetenční tabulka a hodnocení kurzu 

 
Od modulu 3 budete požádáni, abyste určili, jaké kompetence máte pocit, že jste získali, a podat o tom 
důkaz na základě vašich aktivit v kurzu.  
 
Seznam kompetencí 

 
Identifikovali jsme 8 kompetencí, které pokrývají kurz. Každá kompetence uvedená na seznamu by 
měla být svázána alespoň s jedním důkazem. 
 
Podklad dle tabulky: 

Kompetenční tabulka 

(Tabulka ukazuje některé příklady důkazů kompetencí z prvních tří modulů, abyste získali představu o 
tom, co byste mohli podat jako důkaz svých rozvinutých kompetencí. Při vytváření tabulky kompetencí, 
namísto písemných příkladů, zadejte odkazy na konkrétní důkaz svých vlastní dovedností.)  
 
Č. Kompetence Důkaz/ 

získaný v modulu (modulech) 
Zpětná 
vazba 
mentora 

1 Uvést do kontextu e-learningové kompetence do oblasti 
odborného vzdělávání 
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2 Digitální kompetence, využití ICT nástrojů pro vyučování a 
výuku v kontextu odborného vzdělávání  

např. využití/práce s Padletem (modul 
2) 
 
např. využití/práce s web konferencí 
(modul 3) 
 

 

3 Spolupracovat on-line – synchronně a asynchronně např. výsledky práce (screencasty, 
společně vytvořené tabulky) 

 

4 Obecně analyzovat kompetence a vlastní kompetence 
účastníka 

např. odkaz na diskuzní 
fórum/příspěvek o kompetencích 
(modul 2) 
 
např. písemná reflexe v kontextu 
odborného vzdělávání, publikovaná na 
moodle blogu (modul 2,3) 

 

5 Osvojit si obecné e-learningové principy a konkrétní řešení 
v jejich kontextu 

  

6 Navrhovat poutavé e-tivity pro individuální a skupinovou 
práci v souladu s výsledky učení 

  

7 Vytvářet a spravovat (publikovat, vybírat, opětovně 
využívat, sdílet a hodnotit) audiovizuální výuku / výukové 
materiály v souladu s výsledky učení 

  

8 Facilitovat, inspirovat a motivovat účastníky v e-
learningovém prostředí s cílem dosáhnout výsledků učení 

  

9 Metacognition (povědomí a kritická reflexe vlastního učení 
a výuky kompetencí) 

např.. Odkaz na písemnou reflexi v 
rámci odborného vzdělávání a přípravy 
na blogu (modul 2, 3) 

 

10 Neváhejte přidat další kompetence   

11 Neváhejte přidat další kompetence   

12 Neváhejte přidat další kompetence   

13 Neváhejte přidat další kompetence   

 
 
1. Digitální kompetence, využití ICT nastrojů pro vyučování a výuku v kontextu odborného vzdělávání. 
 
2. Kolaborativní synchronní a asynchronní online práce (sdílení myšlenek, komunikace ...). 
 
3. Analýza kompetencí - všeobecně a také vlastních kompetencí 
 
4. Kritické přijetí všeobecných e-learningových principů a konkrétních řešení v daném kontextu. 
 
5. Návrh poutavých e-tivit pro individuální nebo skupinovou práci v souladu s výsledky učení. 
 
6. Vytvořit a vést (zveřejnit, vybrat, znovu použít, sdílet a hodnotit) audio-vizuální výuku / výukové 
materiály v souladu s výsledky učení. 
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7. Facilitovat, inspirovat a motivovat účastníky v e-learningovém prostředí s cílem dosáhnout výsledků 
učení. 
 
8. Metakognice (sebepoznávání a sebepoznání vlastních individuálních poznávacích (kognitivních) 
kompetencí jako učitele a pro učení). 
 
Každý modul obsahuje aktivity, které podporují rozvoj dovedností, získávání a aplikování znalostí a 
také zvažování a získávání nových postojů. Jsou zde navrženy prvky, které byste měli publikovat ve 
vašich Google Dokumentech / na blogu v závislosti na vaší tabulce, ale můžete si také zvolit jiné, pokud 
si myslíte, že ilustrují vaše kompetence lépe. 
 
Nejlépe by bylo začít s kompetencemi, které jste získali / zlepšili v modulech 1 a 2.  
 
Jak vyplnit kompetenční tabulku 

 
1. Moodle blog 
 
Jak vytvořit kompetenční tabulku na platformě ve vašem blogu: 
 

• pro každou kompetenci vytvořte samostatný příspěvek 
• každý záznam může být doplněn přílohou, aktivním odkazem pro podání důkazu (např. 

příspěvek na fóru) 
• použijte tagy k úpravě příspěvků 
• váš příspěvek můžete sdílet s dalšími uživateli nebo může být nastaven jako privátní (nicméně 

stále dostupný facilitátorovi). 
Příklad tabulky v Moodle blogu naleznete zde [LINK] 
 
2. Google Dokumenty 
 
Facilitátor vytvoří Google Dokument a pošle vám odkaz. Dokument bude prázdný a vy si zvolíte, jak 
bude kompetenční tabulka uspořádána. 
 
Nicméně zde máte pár tipů: 
 

• každá kompetence by měla být v samostatném sloupci 
• každý modul by měl být na samostatném řádku 
• každá kompetence by měla být svázána minimálně s jedním důkazem z kurzu 
• pracujte pravidelně - po každém modulu vložte odkaz na váš příspěvek na diskuzním fóru 

nebo blogu do správného řádku, abyste svázali důkaz s kompetencí 
Příklad tabulky v Google dokumentu naleznete zde [LINK] 
 
Všechny kompetenční tabulky, které budou vytvořeny všemi účastníky během kurzu, budou 
shromážděny a dostupné pro kohokoli na wiki kurzu [LINK]. Může to být pro vás užitečné, když uvidíte, 
jak se s tímto úkolem vypořádali ostatní. 
 
Jak najít přímé odkazy na důkazy 

 
Když budete zaznamenávat vaše důkazy do kompetenční tabulky, je důležité zveřejnit odkazy na vaše 
příspěvky na diskuzních fórech a blogu. 
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Nestačí pouze vložit odkaz do vlákna fóra, kde jste publikovali váš příspěvek, protože vlákno obsahuje 
také příspěvky, které zde vložili další účastníci. To platí také pro blog. 
 
Diskuzní fórum 

 
Jděte do levého navigačního panelu, zvolte Můj profil > Příspěvky ve fóru > Příspěvky. Najděte 
příspěvek, na který chcete odkázat z kompetenční tabulky a klikněte pod příspěvkem na "Ukázat 
příspěvek v kontextu". Budete přesměrování na fórum, kde můžete zkopírovat odkaz z adresního 
řádku vašeho prohlížeče. 
 
Odkaz na váš příspěvek by měl končit jedinečným číslem například #p4258 
 
Příspěvek na blogu 

 
Jděte do levého navigačního panelu, zvolte Můj profil > Blogy > Zobrazit všechny mé příspěvky. 
Najděte příspěvek, na který chcete odkázat z kompetenční tabulky a klikněte na jeho název. Budete 
přesměrováni na příspěvek, kde můžete zkopírovat odkaz z adresního řádku vašeho prohlížeče. 
 
Odkaz na váš příspěvek by měl končit jedinečným číslem například entryid=27 
 
Popsaným způsobem - s pomocí odkazů bude vaše kompetenční tabulka jasná a budete si jisti, že vaše 
důkazy budou svázány se správnými kompetencemi.  
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Modul 1. Úvod a rozcvičení 

 
Co se v modulu 1 naučíte   

 Cílem tohoto modulu je, aby účastníci zvládli platformu, aby se bez problému zapojili, seznámení se s 

ostatními účastníky a facilitátorem kurzu, a také stanovení si plánu studia v rámci kurzu.  

 

Díky tomuto modulu budete schopni: 

• vysvětlit význam představení a osobního přístupu k on-line vzdělávání 

• použít platformu kurzu v takové míře, která umožňuje účast na kurzu 

 

Očekáváme, že během tohoto modulu: 

• budete číst materiály modulu 

• vyplníte svůj profil 

• vyplníte svůj kalendář 

• zveřejníte nejméně dva příspěvky 

• vyzkoušíte různé dostupné možnosti Moodle, které vám pomohou organizovat práci v 

průběhu kurzu 

• představíte jednoho účastníka zbytku skupiny 

 

 

Úvod 
"Proč bych měl zveřejnit svou fotku a psát o svých zájmech? Je to dětinské. " 

"Největší nevýhodou e-learningu je absence přímého osobního kontaktu s účastníky." 

 

První prohlášení bylo vyjádřeno jedním z účastníků kurzu. Není to typický názor. Druhý z nich je celkem 

typický. Slyšeli jsme to mnohokrát, když jsme požádali o zhodnocení e-learningu. Tyto dva výroky, 

zdánlivě nesouvisející, jsou vlastně dva konce téhož spektra. Jeden vyjadřuje touhu po žijící osobě na 

druhé straně optického vlákna, druhý má námitky proti odkrývání jakýchkoli osobních údajů. 

 

Jak se k tomu stavíme? Odpovíme vám tím, že vás požádáme, abyste provedli malý experiment a 

pokuste se o vizualizaci: zkuste si představit, že učíte ve třídě, kde jsou  všichni účastníci od sebe 

odděleni paravány. Znáte jejich jména, ale nevíte, jak vypadají a jejich hlasy jsou částečně ztlumené. 

Jaký máte pocit? 

 

E-learningový kurz není místo, kde navážete intimní vztahy. Mnohá témata jsou nevhodná. Nicméně, 

bez pochyby, příliš opatrnosti povede k situaci, kdy se účastníci navzájem identifikují jen jako jména, 

jak se často děje na otevřených fórech. Nebudou mezi sebou vytvářet vazby a nebudou mít pocit, že 

jsou součástí skupiny. Aktivity, které jsou založeny na diskusi a výměně názorů, proto nebudou 

fungovat.  

 

Nebojte se říci něco o sobě, něco, co jde nad rámec zjevného, připojte fotografii, viz. vaše osobní 

zkušenosti během diskuze, udělejte svůj příspěvek na tomto fóru více individuální, i trochu 

neformálně, stejně, jako to děláme v tomto textu. 
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1.1 Vyplňte svůj profil a představte se 

Představte se v profilu. Napište něco o sobě a popište specifika odborné oblasti, kterou vyučujete. 
Každá odborná oblast se liší podle svého charakteru a vyžaduje různé pedagogické přístupy. Zauvažujte 
o své učitelské praxi a popište, s jakými požadavky se u svých odborných předmětů setkáváte. 
 
Pokud máte zkušenosti s používáním technologií, ať již v soukromém nebo profesním životě, prosím, 
napište o nich (jaké technologie, jak je využíváte a v jakém kontextu). Jsme také zvědaví na vaše 
očekávání, pokud jde o tento kurz. Co byste se chtěli naučit? 
 
Rádi bychom se dozvěděli, jestli znáte, jak používat Moodle (jestli např. máte předchozí zkušenost s 
touto platformou), abychom vám mohli pomoci, pokud potřebujete více informací o tomto virtuálním 
výukovém prostředí. 
 
Nepublikujte fotografii vaší kočky, pohled z vašeho okna nebo kreslenou postavičku. Oni nejsou 
účastníky tohoto kurzu. Velikost souboru nesmí přesáhnout 16 MB. 
 
Dovolte ostatním, aby vás poznali, to ale neznamená, že musíte překročit svoji vymezenou zónu. 
Neočekáváme od vás, abyste se popsali způsobem, který zasahuje do vašeho soukromí. 
 
Odkaz na váš profil naleznete v levém panelu kurzu v navigačním bloku – klikněte na Můj profil - 
Zobrazit profil. Uvidíte prázdnou stránku s profilem. Klikněte na „Upravit můj profil“ (v pravém dolním 
rohu stránky) a zadejte potřebné informace. 
 
Čas úkolu: 45 minut 
 
 

1.2 Popište svůj stůl 

Publikujte na diskuzním fóru kurzu fotografii (pořízenou telefonem nebo fotoaparátem) věcí, které 
máte na svém stole v tuto chvíli - podle rčení "Řekni mi, co máš na stole, a já ti řeknu, kdo jsi."  
 
Udělejme to vizuálně! Soubor s fotografií může být přidán jako příloha k příspěvku na fóru. Pokud 
chcete, můžete také zveřejnit seznam věcí. Je něco, co souvisí s vaší odbornou profesí? Osoba, která 
má nejneobvyklejší předmět na svém stole, může vyhrát smajlíka od facilitátorů. 
 
Čas pro splnění úkolu: 15 minut 
 
 

1.3 Popište konkrétního účastníka kurzu 

Představil jste se a popsal svůj pracovní stůl. Ale znáte všechny ostatní účastníky kurzu? Vaším úkolem 
je vybrat jednu osobu z kurzu a představit ho nebo ji skupině (na základě informací zveřejněných touto 
osobou ve svém profilu a na fóru), pomocí sdílené nástěnky Padlet. Můžete také přidat fotografii a 
popis. Tento nástroj je uživatelsky přívětivý a nevyžaduje přihlášení. Finální produkt vaší práce bude k 
dispozici všem účastníkům kurzu, takže se navzájem poznáme, ještě než začneme společně pracovat.  
 
Nástěnka je k dispozici na [LINK], s heslem pro přístup: ………………… 
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Čas pro splnění úkolu: 30 minut 
 
 

1.4 Pohrajte si s Moodlem 

Snažte se poznat Moodle platformu, prostředí, ve kterém byl vytvořen kurz. Nebojte se kliknout na 
různé možnosti. V kurzu nemůžete nic odstranit nebo zničit. Podívejte se na místa, která vás zajímají. 
Můžete otevřít některé zdroje (soubory PDF, odkazy), jděte na fórum, najděte profily ostatních 
účastníků kurzu (v levém bočním panelu). Můžete se také podívat na kalendář kurzů (na pravé straně 
panelu), zkontrolovat nadcházející termíny a přidat své vlastní akce (například importované z 
harmonogramu kurzu). Zkontrolujte prosím, zda můžete otevřít všechny typy souborů. Pokud je to 
nutné, můžete aktualizovat svůj software. Jestliže něco nefunguje správně nebo pokud si nejste jisti, co 
znamená určitá funkce, popište to na fóru, a můžeme se pokusit tento problém řešit společně. 
 
Zde naleznete další informace k Moodlu, které by vám mohly pomoci: 
 
- Moodle video turiál: http://docs.moodle.org/22/en/Moodle_video_tutorials 
 
- Moodle manuály: http://docs.moodle.org/22/en/Moodle_manuals 
 
Pokud potřebujete více konkrétních odborných informací ke kurzu, prosím, zeptejte se vašeho 
facilitátora. 
 
Čas pro daný úkol: cca. 30 minut. 
 
 

1.5 Vytvořte mapu kurzu 

V tomto krátkém videu http://www.amara.org/pl/videos/LBqUMdcSlRsn/info/tpack-in-3-minutes/ 
(3'11''), můžete shlédnout vysvětlení vztahů mezi třemi oblastmi tvorby návrhu výuky: prezentovány 
jsou pedagogika, obsah a technologie. Pro české titulky si pod oknem videa zvolte nastavení přepisu 
titulků na "Czech". 
 
Podívejte se na video, a pokud jste prozkoumali Průvodce kurzem, vytvořte si mapu kurzu, která 
souvisí se třemi oblastmi TPACK modelu popsaného ve videu. 
 
Použijte libovolný grafický editor, prezentaci nebo jiný jednoduchý kreslící nástroj, abyste pomocí něj 
zakreslili např. názvy modulů, časové údaje a další navazující informace. 
 
Níže na stránce najdete tlačítko pro odevzdání úkolu. 
 
Čas pro tento úkol: 30 min 
 
 

1.6 Během kurzu předem plánujte 

Zapište si na fóru kurzu, co máte v úmyslu změnit v týdenním plánu, abyste si našel čas na čtyři hodiny 
studia kurzu. Tím máme na mysli možné nápady, které vám pomohou zlepšit vaši organizaci a zajistit, 
že budete mít dost času na kurz. Například, budu vstávat o hodinu dříve, stahovat materiály do 
mobilního zařízení a číst je na cestě do práce. Cílem tohoto cvičení je, abyste si sami se sebou uzavřeli 
smlouvu, ve které si sami nadefinujete pravidla práce.  
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Pomůže Vám to, pokud 

• se seznámíte s harmonogramem kurzu a označíte všechna důležitá data v kalendáři. Podívejte 
se na ně v souvislosti s jinými schůzkami ve vašem programu, zda nadcházející dny nebo 
týdny, nebudete příliš zaneprázdněni a pak byste možná museli zrušit některé z plánovaných 
aktivit. 

• si vytvoříte dopředu plán pro realizaci jednotlivých témat - použijte Příručku kurzu. 
Můžete použít kalendář, který je k dispozici na platformě (přidávání záznamů účastníků), on-line 
kalendář (např. Google), vaše vlastní papírové diáře nebo si vytisknout plán kurzu a přidat do něj 
dodatečné termíny a úkoly. 
 
Čas pro daný úkol: cca. 15 minut 
 
 

1.7 Vyplňte sebehodnotící dotazník 

Dotazník níže je založen na konceptu G. Salmona - kompetence pro facilitátory e-learningových kurzů. 
To vám umožní zhodnotit své schopnosti k vedení on-line kurzů. 
 
Zamyslete se nad třiceti tvrzeními, které se vztahují k pěti klíčovým kompetencím nezbytných pro 
vedení on-line kurzů. Uděláte to dvakrát: na začátku a na konci kurzu. Budete mít možnost porovnat 
tyto dva dotazníky a zamyslet se nad svým vývojem na konci kurzu v modulu 10. 
 
Odpovědi: 
Y - toto tvrzení mě vystihuje, 
? - nemohu odpovědět 
N - toto prohlášení mě nevystihuje 
 
POCHOPENÍ ON-LINE PROCESU 
Předtím jsem se již zúčastnil on-line kurzu 
Znám výhody on-line výuky a učení 
Znám nástroje a technologie spojené s on-line vzdělávání 
Umím motivovat a organizovat skupinovou práci a on-line spolupráci  
Umím vytvořit a vést poutavé on-line vzdělávání. 
Umím používat různé nástroje a metody pro on-line vzdělávání. 
 
TECHNICKÉ DOVEDNOSTI 
Znám základní internetové nástroje 
Znám software, který lze použít pro online vzdělávání 
Umím ohodnotit aplikace podle jejich významu pro on-line vzdělávání 
Znám aplikace a jejich funkce, které podporují hodnocení žáka 
Technologie nenarušují moji on-line výuku 
Umím vybudovat logické vzdělávací prostředí s různými nástroji 
 
ONLINE KOMUNIKACE 
Znám, a používám netiketu (netiquette) 
Umím napsat osobní a přirozenou on-line zprávu 
Cítím se v pohodě při on-line komunikaci s ostatními 
Umím motivovat ostatní, aby byli on-line aktivní 
Umím stavět na základě různých zkušeností a postojů účastníků kurzu 
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Dokážu rozlišovat mezi emocemi a obsahem v on-line diskusi 
Nereaguji na agresivní a kontroverzní příspěvky v diskusních fórech (trolling) 
 
ODBORNÉ KOMPETENCE 
Cítím se dobře ve své oblasti a dokážu sdílet své znalosti s ostatními 
Znám zajímavé zdroje k předmětu / oblasti, kterou učím 
Znám témata, která mohou vyvolat zajímavou diskusi mezi studenty 
Umím spravedlivě a přiměřeně hodnotit on-line aktivity studujících 
Dokážu zhodnotit, jestli je daný on-line zdroj relevantní pro kurz, který učím 
Umím nastavit a rozvíjet téma v rámci kurzu v závislosti na podnětech účastníků 
Osobnostní charakteristiky a postoje 
Chci učit on-line 
Umím se prezentovat, také on-line, jako skutečná osoba 
Nebojím se experimentovat s novými nástroji a využívat nových věcí na Internetu 
Opravdu si užívám učení a vyučování on-line 
Dokážu přimět lidi, aby se od sebe navzájem učili on-line.  
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Modul 2. Rozvoj kompetencí 

 

 

Co se v modulu 2 naučíte   

Cílem tohoto modulu je identifikovat kompetence, kterými disponujete jako učitelé a přemýšlet o tom, 

jak se můžete ujistit, že vaši studenti dosáhli požadované (odborné) kompetence. 

 

Díky tomuto modulu budete schopni: 

• vysvětlit, co je to kompetence 

• identifikovat své vlastní kompetence učitele 

• analyzovat, jaké dovednosti lze získat pomocí informačních a komunikačních technologií 

• vysvětlit souvislost mezi kompetencemi a důkazy 

 

Očekáváme, že během tohoto modulu: 

• si přečtete materiály k modulu 

• podělíte se o své učitelské kompetence pomocí nástěnky Padlet 

• zúčastníte se diskuze k využívání ICT pro rozvoj kompetencí 

 

 

Úvod 
 

Kompetence v odborném vzdělávání a přípravě 

Pokud hledáte definici kompetence, zjistíte, že se často uvádí v souvislosti s pracovním místem nebo 

výkonností zaměstnance. Ale, co to je kompetence? 

 

Podle Escudero (2008) kompetentní odborník je ten, kdo je schopen "provádět inteligentní činnosti při 

řešení složitých problémů v určitém kontextu". To znamená, že takový postup je výsledkem posouzení 

na základě rozhodnutí a analýzy vycházejících z dříve naučených dovedností, postojů, postupů a 

etických přesvědčení, které nemusí mít vyslovenou spojitost s problémem. 

 

Takže, kompetence znamená dostatek znalostí a dovedností, které dané osobě umožňují jednat v 

nejrůznějších situacích, to znamená uplatnit je v kontextu. 

 

Podle Department of Training and Workforce Development (2012), v odborném vzdělávání a přípravě, 

jsou jednotlivci považováni za kompetentní, když jsou schopni důsledně uplatňovat své znalosti a 

dovednosti při splnění standardů požadovaných na pracovišti. 

 

Pokud si chcete přečíst více o kompetencích, podívejte se na následující odkazy: 

 

Vysvětlení evropského rámce kvalifikací pro celoživotní učení 

http://evet2edu.eu/moodle/pluginfile.php/3625/mod_page/content/15/Vysv%C4%9Btlen%C3%AD%2

0evropsk%C3%A9ho%20r%C3%A1mce%20kvalifikac%C3%AD%20pro%20celo%C5%BEivotn%C3%AD%2

0u%C4%8Den%C3%AD.pdf 

http://evet2edu.eu/moodle/pluginfile.php/3625/mod_page/content/15/Vysv%C4%9Btlen%C3%AD%20evropsk%C3%A9ho%20r%C3%A1mce%20kvalifikac%C3%AD%20pro%20celo%C5%BEivotn%C3%AD%20u%C4%8Den%C3%AD.pdf
http://evet2edu.eu/moodle/pluginfile.php/3625/mod_page/content/15/Vysv%C4%9Btlen%C3%AD%20evropsk%C3%A9ho%20r%C3%A1mce%20kvalifikac%C3%AD%20pro%20celo%C5%BEivotn%C3%AD%20u%C4%8Den%C3%AD.pdf
http://evet2edu.eu/moodle/pluginfile.php/3625/mod_page/content/15/Vysv%C4%9Btlen%C3%AD%20evropsk%C3%A9ho%20r%C3%A1mce%20kvalifikac%C3%AD%20pro%20celo%C5%BEivotn%C3%AD%20u%C4%8Den%C3%AD.pdf
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Úrovně EQF popsané znalostmi, dovednostmi a kompetencemi 

http://www.nuov.cz/urovne-eqf 

 

Klíčové kompetence v odborném vzdělávání 

http://www.nuov.cz/klicove-kompetence 

 

Pojem kompetence na Wikipedii 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kompetence 

 

Pohled na kompetence v projektu "Kompetence pro život" 

http://www.kompetenceprozivot.cz/vyuka-jinak/ 

 

Management mania – Kompetence 

https://managementmania.com/cs/kompetence 

 

Podívejte se na následující krátké video. A zaznamenejte si své vlastní chápání pojmu kompetence. 

Můžete to dát do souvislosti s definicí, kterou jste si přečetli výše? 

 

Co to je kompetence? 

https://www.youtube.com/watch?v=xStdJXfpU4Y 

 
 

Video je opatřeno titulky. Pokud se titulky nezobrazují standardně, klikněte na tlačítko Popisky v okně 

přehrávače YouTube (skupinka vpravo dole, druhá ikona zleva) a vyberte jako jazyk angličtinu. 

 

Čas: 15 min 

 

 

Hodnocení kompetencí – digitální důkazy 
Abychom si byli jisti, že naši studenti dosáhli požadovaných kompetencí, musíme navrhnout 

hodnocení, které je založeno na kompetencích. Klíčem k hodnocení kompetencí je, že je založeno na 

https://www.youtube.com/watch?v=xStdJXfpU4Y
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skutečných dovednostech a znalostech, které člověk může prokázat na pracovišti nebo v jiných 

souvislostech. 

 

Důkazy jsou podaným svědectvím o vašich dovednostech a kompetencích. Jsou hmatatelné, na rozdíl 

od neprůkazných tvrzení. V našem kurzu (a často v e-learningu) budou v digitálním formátu. 

 

Příklady se mohou lišit - od digitálních dokumentů (např. hlavní rysy projektu v pdf), software, na 

kterém jste pracoval, audio a video soubory dokumentující vaše aktivity, fotografie vaší práce. Mohou 

být přímým výsledkem vašich aktivit např. fotografie vašeho projektu, nebo nahrávka vaší přednášky. 

 

Příklady důkazů: 

• screenshoty vašich příspěvků na diskusním fóru 

• odkaz na záznam videokonference, které jste se aktivně účastnili 

• reflexivní komentář o důkazech s popisem důležitosti / důvodů, proč jste je takto zvolili 

• foto z vaší přednášky 

• soubor se scénářem workshopu, který jste navrhli a uskutečnili 

• zpětnou vazbu od vašich studentů po workshopu, s vaší reflexí 

 

Charakteristiky dobrých důkazů: 

• soudržnost s cíli - důkazy by měly korespondovat se studiem / rozvojem cíle a měly by 

poskytnout důkaz o kompetencích, které chcete prokázat 

• opětovné použití – důkazy, které mohou být  s malou změnou znovu použity pro jiné 

publikum, nebo jiný cíl. 

• dostupnost - důkaz musí být dostupný v přístupném a univerzálním formátu souborů, 

například PDF, JPG, TXT, MP3 a podobně. 

• přístup – pokud má být přístup přes zabezpečené webové stránky, měly by být publiku 

poskytnuty přihlašovací údaje. Pokud je to jen možné, zprostředkujte ke svým materiálům 

volný (a snadný) přístup. 

 

Příklady opětovného použití 

Je důležité si uvědomit, že jeden důkaz může poskytnout důkaz pro další kompetence a dovednosti, a 

také, že určitý formát důkazu může podat více informací o autorovi, než jiné. 

 

Například můžete vaše svářečské schopnosti popsat v krátkém textu, ale mnohem lépe budou 

prezentovány v krátkém filmu nebo prostřednictvím fotografií výrobku, který jste vytvořili. Dodatečně 

takový důkaz prokáže vaše digitální dovednosti pořizování záznamu, editace a publikování on-line. 

 

Další materiály jsou k dispozici pro ty, kteří se chtějí naučit, jak identifikovat kompetence. 

Čas: 10 min. 

  

 

Jak identifikovat kompetence 

Podle Lauzackase (2006) existují tři hlavní kritéria pro určení kompetencí: 
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1. Kompetence identifikuje studentovo konečné chování, tj. to, čeho by měl být schopen po 
studiu; 

2. Kompetence jasně uvádí podmínky, za nichž dojde k tomuto chování (pomocí konkrétních 
nástrojů, atd.); 

3. Kompetence určuje kritéria pro hodnocení studentova chování (ať už je to dostatečné nebo 
ne) 

 
Příklad 

 
Téma: Osvojení si frézky modelu "N" 
 

Dílčí téma Kompetence 

Analýza struktury frézky 
model "N" 

Definujte strukturu frézky model "N", s pomocí jeho provozních a 
řídících schémat 

Nastavení frézky model "N" Nastavte frézku model "N" pro práci, pomocí úprav schématu 

Postup práce s frézkou model 
"N" Vyrobte součástku na frézce model "N" dle daného schématu. 

 

Obecná část věty Aktivní sloveso 

nebo fráze Doplněk Kontext nebo předpoklad 

Studenti budou 
schopni ... 
  

definovat ... ... ... strukturu frézky model 
"N" ... 

... s pomocí jeho provozních a 
řídících schémat 

 ...nastavit ... ... frézku model "N" pro 
práci ... ... pomocí úprav schématu 

 ...vyrobit ... ... součástku na frézce 
model "N" ... ... dle daného schématu. 

 

 

 

Reflexe a učení  

Reflexe je nedílnou součástí vzdělávání, zejména pro odborníky, lidi, kteří se profesionálně zabývají 
oblastí vzdělávání a učení. Reflexe se vztahuje především k praktickým postupům v učení 
prostřednictvím zkušeností, kde lze říci, že se jedná o silně individuální, osobní proces. 
 
Je důležité přemýšlet o zkušenosti, kterou získáváme nebo jsme již získali, místo toho, abychom ji jen 
"prožili". Rozvoj dovedností vedoucí k analýze vlastního chování umožní vědomé a záměrné učení, 
které je řízeno vlastní prací a životem, a to nejen za pomocí knih, teorie, souhrnu dokumentace, 
certifikátů a odborného poradenství. 
 
Reflexe je místo, kde se žák snaží porozumět (a nejen zapamatovat) daný materiál nebo událost a dát 
do souvislostí s předchozími zkušenostmi. V závislosti na přístupu, jsou zdůrazněny různé aspekty 
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reflexe, kdy se lze zaměřit na proces reflexe, na jeho cíle nebo na jeho výsledky. Díky reflexi je možné 
přepracovat a znovu diskutovat určité představy, kdy jsme schopni se více a důsledněji ponořit do 
problému. 
 
Proč se lépe učíme prostřednictvím reflexe? Jenny Moon (přednáší na University of Exeter), který se 
zabývá reflexí, rozlišuje čtyři hlavní důvody: 
 

• reflexe zpomaluje naše činy, zajistí, že absorbujeme fakta pomaleji a nutí nás je začít spojovat, 
hledat odkazy a začít si klást otázky. 

• prostřednictvím zařazení reflexe se stáváme vlastníky "učení". Věci, na kterých pracujeme, 
začnou pro nás být důležitější; stanou se "našimi“, protože jsme je osobně dosáhli. 

• na meta-kognitivní úrovni jsme zvýšili naše povědomí o učení. Jsme si vědomi dovedností, 
které získáváme, a jsme si vědomi dalších skrytých prvků. Protože je reflexe obvykle 
aplikována na komplexnější problémy, stává se pro studenta určitou výzvou. 

 
Čas: 10 min.  
 
 

2.1 Identifikace vašich kompetencí 

Nyní se zamyslete / přemýšlejte o vašich kompetencích odborného učitele.  
 
Jaké znalosti, dovednosti a zkušenosti do vaší třídy vnášíte při navrhování a výuce odborných 
předmětů nebo do vaší instituce? 
 
Vytvořte seznam některých vašich kompetencí a podělte se o ně s učiteli a kolegy prostřednictvím 
nástěnky Padlet.  
 
Pro vaši skupinu vám váš tutor otevře nástěnku a vysdílí vám přístupové údaje: 
 
[LINK] 
 
heslo: ……………… 
 
Použijte základní funkce pro vytvoření seznamu vašich kompetencí. Příspěvek na nástěnku můžete 
přidat např. dvojklikem do plochy nástěnky.  Ujistěte se, že váš seznam bude identifikován jako váš 
(např. podle jména, fotky). 
 
Podívejte se a porovnejte kompetence, které uvedli ostatní účastníci kurzu. Dokážete zjistit 
charakteristiky odborných předmětů? Poznamenejte si své myšlenky (např. v textovém dokumentu, 
Google dokumentu nebo kdekoli, co je pro vás nejvhodnější), budete na nich pracovat dále v aktivitě 
2.2 
 
Možnosti Padlet 

 
Jedná se o on-line nástěnku, kde můžete zveřejňovat krátké textové zprávy, fotky a odkazy. Nástěnku 
lze chránit heslem.  
 
Na Padlet se můžete zaregistrovat nebo do něj vstoupit jako host. 
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Popis možností je dostupný na http://padlet.com/features 
 
Čas úkolu: 45 minut  
 
 

2.2 Využití ICT pro rozvoj kompetencí 

Prodiskutujte vaše postřehy a myšlenky k identifikovaným kompetencím. 

 

Identifikovali jste své kompetence učitele předmětu v oblasti odborného vzdělávání a přípravy v rámci 

Aktivity 2.1. Které z těchto kompetencí lze získat pomocí informačních a komunikačních technologií? 

Jak mohou technologie podporovat získávání kompetencí? Existují nějaké kompetence, které 

nemohou být podporovány informačními a komunikačními technologiemi? Proč ne? 

 

Zamyslete se nad jedním nástrojem, který dobře znáte a vyzkoušejte na něm Bloomovu taxonomii 

výukových aktivit a výstupů (obrázek níže). 

 

Přemýšlejte, jak může zvolený nástroj pomoci vašim studentům rozvíjet kompetence, které potřebují 

získat, aby se stali kompetentními v oblasti, ve které se vzdělávají. Podělte se o své myšlenky a nápady 

s ostatními účastníky na Fóru. Váš facilitátor tam zahájí diskuzi, bude vám nápomocen, bude se snažit 

vás motivovat. 

 
 

Podle dané úrovně Bloomovy taxonomie můžete zvážit, zda tento nástroj pomáhá uživateli si 

zapamatovat, porozumět, aplikovat, analyzovat, hodnotit nebo vytvářet. Otázky z obrázku mohou být 

pro tento úkol užitečné. 

 

Například: Microsoft Excel 

• Bloomova taxonomie: Vytváření 
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o Excel jako nástroj, který může být použit ke sdělení informací vizuálně za pomocí 

grafů. 

• Bloomova taxonomie:  Hodnocení 

o Excel jako nástroj, který může být použit pro hodnocení efektivnosti. 

 

Čas úkolu: 45 minut  

 

 

Fórum pro Aktivitu 2.2 

 

 

2.3 Vytvořte si kompetenční tabulku 

Od modulu 3 vás požádáme, abyste zaznamenávali důkazy o svých kompetencích do tabulky 

kompetencí dle seznamu kompetencí definovaných pro tento kurz. 

 

Přečtěte si návod a doporučení, které naleznete ve zdroji:  Tabulce kompetencí: hodnocení kurzu a 

promyslete si, jak k tomuto úkolu přistoupíte. 

 

[v případě Google dokumentu] Zkontrolujte vaši e-mailovou schránku. Měl by vám přijít odkaz na 

Google dokument. Prověřte, jestli máte k němu přístup a můžete ho upravovat. Zamyslete se, jak 

vytvoříte kompetenční tabulku, aby vám efektivním způsobem umožnila mapování důkazů s 

kompetencemi. 

 

[v případě Moodle blogu] Najděte svůj blog na stránkách kurzu. Zamyslete se, jak nejlépe vytvořit 

jasnou a kompaktní tabulku pro mapování důkazů s kompetencemi. 

 

Moodle blog - popis 

Slovo „blog“ vzniklo stažením anglického „web log“, což v češtině zhruba znamená „webový zápisník“, 

a zkrácením slova „weblog“. Prostřednictvím blogu uživatelé vyjadřují své názory a jsou ve spojení s 

komunitou. Každý uživatel má svůj vlastní Moodle blog. 

 

Nový příspěvek na blogu můžete vytvořit tímto způsobem: Navigace> Můj profil> Blogy>Vložit nový 

příspěvek. Vepište titulek a text příspěvku. 

 

Tabulku v textu příspěvku vytvoříte kliknutím na ikonku "Vložit novou tabulku" - viz. obrázek. Zvolte 

potřebné parametry tabulky - např. počet řádků a sloupečků. 
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Chcete-li přidat přílohu, zvolte v rámečku Příloha možnost Přidat, vyhledejte soubor a nahrajte přílohu. 

 

Volbu pro zveřejnění ponechte “Všem uživatelům těchto stránek”. 

 

V poli Štítky můžete zadat klíčová slova, která popisují váš příspěvek. Existují dva typy štítků: štítky 

definované uživatelem při vytváření nových nebo aktualizaci stávajících záznamů a oficiální označení 

zadaných správcem, které jsou k dispozici všem uživatelům systému. 

 

Pro naši potřebu budeme ke všem příspěvkům vkládat štítek s označením CZ a za ním druhý štítek, 

který bude identifikovat číslo modulu, ke kterému se aktivita vztahuje - CZ-M"číslo modulu" (příklad 

CZ, CZ-M2). Díky tomuto označení můžeme příspěvky snadno dohledat. 

 

Každá položka může být později aktualizována (Upravit) nebo smazána (Odstranit). Pokud vyberete 

možnost “Trvalý odkaz”, dostanete přímý odkaz (cestu) na svůj příspěvek. 

 

Postranní blok “Nástroje Blogu” obsahuje následující možnosti (objeví se vlevo dole, máte otevřeny 

stránky našeho kurzu VETel_CZ: 

• Zobrazit všechny příspěvky související s tímto kurzem 

• Zobrazit mé příspěvky související s tímto kurzem 

• Vložit záznam týkající se tohoto kurzu 

• Zobrazit všechny mé příspěvky 

• Vložit nový příspěvek 

• Možnost hledání 

 

Čas pro splnění úkolu: 60 min 

 

 

Kompetenční tabulka 

 (Tabulka ukazuje některé příklady důkazů kompetencí z prvních tří modulů, abyste získali představu o 
tom, co byste mohli podat jako důkaz svých rozvinutých kompetencí. Při vytváření tabulky kompetencí, 
namísto písemných příkladů, zadejte odkazy na konkrétní důkaz svých vlastní dovedností.)  
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Č. Kompetence Důkaz/ 
získaný v modulu (modulech) 

Zpětná 
vazba 
mentora 

1 Uvést do kontextu e-learningové kompetence do oblasti 
odborného vzdělávání 

  

2 Digitální kompetence, využití ICT nástrojů pro vyučování a 
výuku v kontextu odborného vzdělávání  

např. využití/práce s Padletem (modul 
2) 
 
např. využití/práce s web konferencí 
(modul 3) 
 

 

3 Spolupracovat on-line – synchronně a asynchronně např. výsledky práce (screencasty, 
společně vytvořené tabulky) 

 

4 Obecně analyzovat kompetence a vlastní kompetence 
účastníka 

např. odkaz na diskuzní 
fórum/příspěvek o kompetencích 
(modul 2) 
 
např. písemná reflexe v kontextu 
odborného vzdělávání, publikovaná na 
moodle blogu (modul 2,3) 

 

5 Osvojit si obecné e-learningové principy a konkrétní řešení 
v jejich kontextu 

  

6 Navrhovat poutavé e-tivity pro individuální a skupinovou 
práci v souladu s výsledky učení 

  

7 Vytvářet a spravovat (publikovat, vybírat, opětovně 
využívat, sdílet a hodnotit) audiovizuální výuku / výukové 
materiály v souladu s výsledky učení 

  

8 Facilitovat, inspirovat a motivovat účastníky v e-
learningovém prostředí s cílem dosáhnout výsledků učení 

  

9 Metacognition (povědomí a kritická reflexe vlastního učení 
a výuky kompetencí) 

např.. Odkaz na písemnou reflexi v 
rámci odborného vzdělávání a přípravy 
na blogu (modul 2, 3) 

 

10 Neváhejte přidat další kompetence   

11 Neváhejte přidat další kompetence   

12 Neváhejte přidat další kompetence   

13 Neváhejte přidat další kompetence   

 

 

2.4 Zúčastněte se webináře ke kompetenční tabulce 
Pokud potřebujete další vysvětlení ke kompetenční tabulce nebo použitému nástroji, můžete se 

zúčastnit webináře, který bude zaměřen na tato témata. Webinář povede facilitátor formou rad a 

návodů, jak pracovat s nástrojem, jak vyplnit tabulku a také jak mapovat kompetence s důkazy. Během 

webináře bude vyhrazen také čas na vaše dotazy, proto si předem promyslete, co byste potřebovali 

osvětlit. Můžete také zveřejnit váš dotaz na diskuzním fóru, abyste dali facilitátorovi čas na přípravu 

odpovědi. 
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V případě, že potřebujete tuto pomoc, vyberte si termín webináře, který vám nejlépe vyhovuje. 

 

Webinář je plánován na max. 1 hodinu 

 

 

Rozhodněte o termínu webináře 

V aktivitě 2.4 nabízíme účastníkům webinář ke kompetenční tabulce. Jedná se o zajímavý způsob 

seznámení v jiné podobě, než jaký nabízí asynchronní diskuzní fórum. Na tomto webináři se můžete 

klást dotazy k tématu kompetenční tabulky. 

 

Nicméně simultánní komunikace klade nové výzvy. Jednou z nich je určení termínu mítinku. Zvolte 

jeden z navržených termínu pro webinář. 

 

Plánovaný čas webináře je max. 1 hodina. 
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Modul 3. Za poznáním e-learningu 

 
Co se v modulu 3 naučíte   

Cílem tohoto modulu je sledovat různé formy e-learningu v rámci odborného vzdělávání a přípravy. 
 
Díky tomuto modulu budete schopni: 

• identifikovat různé formy e-learningu 
• analyzovat prvky e-learningových kurzů 
• zvážit možnosti využití různých forem e-learningu ve vlastním odborném kontextu 
• zaznamenat důkazy vašich kompetencí v kompetenční tabulce 
• provést reflexi vašich studijních zkušeností 

 
Očekáváme, že během tohoto modulu: 

• budete číst materiály modulu 
• budete analyzovat příklady různých forem e-learningu a dělat si poznámky před 

videokonferencí 
• zapojíte se do diskuse, během videokonference 
• indikujete prvky struktury e-learningových kurzů 
• odvodíte si a budete přemýšlet o prvcích, které mohou být použity v rámci vaší odborné 

oblasti 
• napíšete krátkou reflexi o e-learningu v kontextu vašeho oboru v tabulce kompetencí 

zveřejníte důkazy pro modul 3 
 

 

Úvod 

 

Definice e-learningu 

 
William Horton (2006) uvádí, že e-learning ve svém nejlepším provedení, může být stejně dobrý jako 
nejlepší lekce. Pokud je špatný, může být stejně špatný, jako nejhorší lekce. Žádná z forem učení nemá 
přirozenou výhodu, pouze konkrétní návrh pro daný účel a podpora kurzu rozhoduje o kvalitě kurzu. 
 
Pokud chceme hodnotit e-learning, musíme nejprve definovat a určit naše očekávání. Velmi často je 
definice přímo odvozena od tvůrce kurzu s jeho pojetím e-learningu a možnostmi implementace. 
Kontext (nebo prostředí) výuky, charakteristika cílové skupiny, cíle vzdělávání, finanční a technologická 
omezení, atd., budou určovat typ e-learningu, který se chystáte uvést do praxe. Někdy pod stejným 
nebo podobným názvem (distanční výuka, distanční vzdělávání, e-learning, TEL) najdete velmi odlišné 
metody výuky. Možná by stály za zmínku dvě definice: 
 

• E-learning znamená využívání informačních a počítačových technologií k vytvoření studijních 
zkušeností. (Zdroj: E-learning by Design, William Horton, 2006) 

• E-learning je interaktivní způsob výuky, který pomocí internetu a dostupných komunikačních 
technologií, umožňuje vytváření určitých vztahů mezi facilitátorem (tutorem) a studentem, 
stejně jako mezi jednotlivými studenty ve skupině. (Zdroj: Úvod do e-learningu, 2008) 
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Volba definice ovlivňuje výběr pedagogických přístupů ve vztahu k návrhu e-learningových kurzů (nebo 
obecně do procesu učení v on-line prostředí). 
 
Čas: 10 minut 
 
 

3.1 E-learning má mnoho tváří: analýza příkladů 

Podle níže uvedené otázky zanalyzujte dva navrhované příklady e-learningových kurzů. 
 
Zapište si svá pozorování a vložte své poznámky pod úkol na platformě (zadejte text v okně, které se 
objeví v rámci obsahu činnosti, po kliknutí na tlačítko "Upravit můj úkol"). Musíte dokončit tuto činnost 
předtím, než budete pracovat na Aktivitě 3.3. Zúčastněte se videokonference. 
 
Zanalyzujte Vámi zvolený kurz. Můžete si zvolit nějaký, který znáte, nebo Vám byl někým doporučen. 
Zde uvádíme některé příklady dostupných kurzů nebo jejich demoverzí: 
 
http://kurz.citace.com/ 
 
http://elearning.rvp.cz/kurzy/ - přihlásit se jako "host" - na seznamu dostupných kurzů je např. kurz: 
Základy finanční gramotnosti 
 
http://ekurzy.scio.cz/Demo.aspx - demo verze kurzů SCIO - není potřeba se registrovat, jen na stránce 
vyplníte ověřovací kód a na další stačí stisknout tlačítko "uložit" - měl by se Vám objevit seznam demo 
kurzů - zde je např. kurz: Právní logika 
 
http://www.modernivinar.cz/e-learning/ - ukázka kurzu pro vinaře - demoverze je přístupná s loginem: 
demoverze, heslem: demo 
 
Na fóru "E-learningové kurzy" diskutujte a sdělte své názory na téma e-learningových kurzů. Podělte se 
také s kolegy ve skupině o odkazy na zajímavé e-learningové kurzy, které znáte nebo Vám byly 
doporučeny. 
 
Následující otázky vám mohou pomoci při analýze: 
 

• Kde je kurz k dispozici? 
• Můžete určit, co se student může v jeho průběhu naučit? Je to reálné s ohledem na zdroje, 

čas a aktivity / dané úkoly? 
• Můžete proces učení sledovat, nebo jsou materiály propojeny poněkud volněji? 
• Můžete identifikovat nějaké vytvořené skupinové procesy? Existuje nějaká místnost pro 

interakci člověk-člověk? 
• Je v tomto kurzu role facilitátora nebo je určen pro individuální učení? Pokud není k dispozici 

facilitátor, jaké důsledky to má pro účastníka / uživatele? 
• Zapojí daná cvičení účastníky aktivně nebo pasivně (například čtení textů a hodnocení znalostí 

pomocí testu, na rozdíl od kritické analýzy textů a následném publikování příspěvku na fóru)? 
• Jaký je formát zdrojů? Jsou pro vás snadno dostupné? Jsou dány nějaké konkrétní technické 

požadavky pro účast v kurzu (např. systém, software, vybavení)? 
• Jaká je forma zadání? Je to on-line? 
• Dostane účastník během kurzu nějakou zpětnou vazbu? Pokud ano, co je tam uvedeno? Jakou 

má podobu (lidskou / automatickou, popisnou / pomocí škály)? Od koho ji dostanete? 
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Odhadovaná doba pro daný úkol: 1 hodina 
 
 

3.2 Naučit se používat videokonference 

Prozkoumejte a pohrajte si s nástrojem pro videokonference. 
 
Tato aktivita je vynikající příležitostí, jak na vlastní pěst vyzkoušet, jak funguje videokonference ještě 
před samotnou skupinovou diskusí, která je plánována v další kapitole kurzu. Pokud jste ještě 
nehlasovali pro termín setkání skupiny, nadešel čas, abyste tak učinili - zde je odkaz na hlasování o 
termínu videokonference. 
 
I když máte zkušenosti s tímto typem online spolupráce, může být užitečné seznámit se s 
doporučeným nástrojem ještě před konáním mítinku. Případné potíže s technologií mohou vést ke 
zbytečné ztrátě času věnované nedůležitým a nepodstatným otázkám. Je lepší otestovat nástroj a řešit 
případné problémy ještě před samotným mítinkem tak, abyste na něj byli plně připraveni. 
 
Zvláště důležité pro efektivní účast na videokonferenci je splnění technických požadavků, jako je 
například: 
 

• instalace Flash pluginu (verze 8 nebo novější), který si můžete stáhnout ze stránek společnosti 
Adobe 

• mikrofon, který je nezbytný (vestavěný nebo u sluchátek) a volitelně webová kamera (to, že 
nemáte webkameru vám nebrání používat videokonference, ale komunikaci brání, pokud 
někteří účastníci nejsou viditelní). 

 
Naše videokonference proběhne na platformě OpenMeetings, http://openmeetings.apache.org/ - zde 
najdete informace o tomto nástroji. Pokud byste měli zájem si nástroj vyzkoušet v rámci demoverze - 
oficiální odkaz z webu OpenMeetings je následující: http://demo.dataved.ru/openmeetings/ 
 
Čas pro splnění úkolu: 30 min 
 
 

3.3 Účast na videokonferenci: e-learning ve vaší třídě 

Vaším úkolem je zúčastnit se videokonference.  
 
Cílem této videokonference je prodiskutovat nápady pro využití různých e-learningových forem, které 
jste ve vaší třídě analyzovali v Aktivitě 3.1. Proč byste některou použili? Proč ne? Během této 
videokonference budeme stavět na vašich analýzách příkladů e-learningových kurzů v kontextu 
odborného předmětu, který učíte. 
 
Diskuse bude moderována. Mítink bude nahráván, což je výchozí nastavení. Během videokonference 
byste měli mít po ruce své postřehy a úvahy, které jste si připravili v Aktivitě 3.1, protože ty jsou 
základem pro tuto diskusi. 
 
Odkaz na videokonferenci – [LINK] 
 
Pokud datum videokonference koliduje s vašimi dalšími povinnostmi a nemůžete se mítinku zúčastnit, 
je vaší povinností shlédnout záznam videokonference, zúčastnit se diskuse, která následuje na fóru 
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kurzu a přečíst si shrnutí. Nicméně důrazně doporučujeme, aby všichni brali toto cvičení jako prioritu. 
Je nejen důležitou součástí kurzu, ale samozřejmě také možností seznámit se s novým nástrojem a 
novou e-learningové technikou. Tento konkrétní úkol nelze později dohnat. 
 
Odhadovaná doba pro tento úkolu: 1 hodina 30 minut 
 
 

Rozhodněte o termínu videokonference 

V aktivitě 3.3 navrhujeme setkání pro účastníky a facilitátory kurzu prostřednictvím videokonference. 
Je to zajímavý způsob, jak se vzájemně poznat jiným způsobem, než jaký poskytuje asynchronní 
diskusní fórum. Nicméně, simultánní komunikace sebou nese nové výzvy. Jednou z nich bude 
stanovení termínu schůzky. 
 
Vyberte si jeden z termínů navržených pro videokonference.  
 
Setkání je plánováno na 1,5 hodiny. 
 
 

3.4 Reflexe v kontextu odborného vzdělávání a přípravy 

Uvažujte o svých zkušenostech v Modulu 3, zapište je (max. 200 slov) a zveřejněte na svém blogu. 
 
Nad jakou zkušeností se chcete zamyslet: 
Videokonference, moderování, synchronní vyjadřování se pomocí audia a videa, diskutování na fóru 
 
Proč je tato zkušenost pro mě důležitá? 
Bylo to poprvé? Můžu to porovnat s nějakou předchozí zkušeností s on-line komunikací? 
 
Co mám dělat teď? 
Můžete použít tyto nástroje a způsoby komunikace do vašich odborných předmětů? 
 
Čas 20 min 
 
 
 

3.5 Zaznamenejte důkazy o vašich kompetencích. Publikujte důkazy v kompetenční 

tabulce 

Pamatujte na to, že od tohoto modulu dále po vás budeme požadovat, abyste určili, které kompetence 
máte pocit, že jste zlepšili nebo získali a abyste pro tyto kompetence zaznamenali důkazy 
prostřednictvím aktivit v kurzu. 
 
Začněte zaznamenávat důkazy ke kompetencím, které jste získali v modulu 3 a zveřejněte alespoň tři v 
tabulce kompetencí. 
 
Můžete zvážit: 
 

1. Diskusní fórum 
2. Záznam videokonference 
3. Reflexi 
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4. Odkazy nebo jiná zajímavá zjištění, která chcete zaznamenat o tomto modulu 
 
Čas pro úkol: 15 min. 
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Modul 4. Navrhování e-tivit 

 
Co se v modulu 4 naučíte   

Cílem tohoto modulu je, aby účastníci získali dovednosti potřebné pro tvorbu e-tivit. 
 
Díky tomuto modulu budete schopni: 

• vysvětlit pojem e-tivity 
• vysvětlit roli a význam e-learningových výstupů 
• navrhnout e-tivity, které jsou vhodné pro konkrétní odborný předmět, který učíte 
• napsat studijní výsledky s uplatněním SMART kritérií 

 
Očekáváme, že během tohoto modulu: 

• navrhnete výsledky učení pro vaši e-tivitu v odborném předmětu 
• vyjádříte se k výsledkům učení navržených ostatními účastníky 
• navrhnete e-tivitu specifickou pro vaši odbornou oblast 
• okomentujete e-tivity navržené ostatními účastníky 
• napíšete krátkou reflexi o e-tivitách v kontextu odborného vzdělávání a přípravy 
• v kompetenční tabulce zveřejníte důkazy 

 
 

Úvod 

Navrhování cvičení je nezbytné pro dosažení požadovaných konkrétních výsledků. Klikání na 
obrazovkách, procházení snímků nebo sledování videa vás jako takové mnoho nenaučí. Nicméně, 
může vás to vyzvat k provedení účinnější didaktické aktivity, jakou jsou reflexe, diskuse, hledání dalších 
informací, analýzy, hodnocení a rozvoj svých vlastních implementačních plánů. 
 
Jak se učíme - pedagogika 

 
Mnohé již bylo řečeno o upřednostňovaných stylech učení, existují také pokusy přizpůsobit obsah a 
cvičení osobním preferencím jednotlivých žáků a automatizovat vzdělávací cestu. V této souvislosti je 
vzdělávací proces individuální a je možné ho přesně navrhnout. 
 
Na druhé straně koncept sociálního učení zdůrazňuje úlohu ostatních, kteří se procesu účastní. Zdá se, 
že můžeme z této akademické debaty extrahovat několik bodů, které jsou užitečné z našeho, to 
znamená praktického, pohledu: 
 

• každý se učí jinak, v závislosti na kontextu nebo konkrétním předmětu, a je obtížné, aby bylo 
možné jednoznačně definovat jeden neměnný a vždy preferovaný styl učení pro konkrétní 
osobu. Proto čím je rozmanitější přenos, tím je větší pravděpodobnost, že se uloží do paměti. 

• nejlépe se učíme prostřednictvím akcí, takže navrhněte takové činnosti, které budou od 
studentů vyžadovat aktivitu, což znamená, akce, které zahrnují lidi a média s cílem dosáhnout 
konkrétních výsledků. 

• oceňte stávající znalosti a dovednosti studujících a odkažte se na ně při návrhu, například 
skupinové práce. Tímto způsobem budete používat různé zkušenosti a dáte šanci těm, kteří 
mají různé dovednosti. 
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Cvičení a aktivity, které navrhnete, budou podporovat (ve větší míře) specifické, často různé způsoby 
učení. Měly by být v souladu s předem obecnými a specifickými výsledky, a stojí za to poznamenat, že 
se zde často chytíme do pasti, a to zejména při navrhování e-learningových aktivit: slibujeme, že 
budeme učit, jak psát básně, zatímco pouze nabídneme výběr poezie ke čtení. Výuka praktických 
dovedností vyžaduje použití velmi přesných pokynů, protože student musí následovat proces s cílem 
zopakovat operaci. Tento způsob také často zahrnuje použití vizuálních vodítek a textů nebo zvukové 
výzvy. 
 
Čas: 10 min. 
 
 

Navrhování e-tivit 

Pojem e-tivity vymyslela Gilly Salmon a znamená "on-line úkol", jedná se o rámec pro učení se něčemu 
dynamickým a interaktivním způsobem. 
 
E-tivita je jednoduché cvičení zahájené moderátorem, vyžadující jistý způsob interakce mezi účastníky. 
Je třeba vzít v úvahu obtíže / omezení typické pro určitou fázi kurzu, stejně jako zapojení studujících a 
pomoci jim k dosažení konkrétního výsledku učení. Mohou být znovu použity, takže pokud máte dobrý 
nápad a dobře ho připravíte, opakované použití vyžaduje pouze malé úpravy vyplývající z, např. 
individuálních charakteristik žáků, specifického kontextu nebo získání nových informací. E-tivity jsou 
vhodné pro plně on-line programy, stejně jako pro kombinované aktivity s podporou e-learningu. 
 
V každé e-tivitě by měl být prvek interakce s ostatními účastníky, např. prostřednictvím žádostí o 
zpětnou vazbu k úkolům dokončeným ostatními účastníky (úkoly, příspěvky atd.). Vytváří to pocit 
účasti a zapojení, které jsou základními prvky cvičení založených na skupinové práci. 
 
S tím, jak rostou vaše zkušenosti facilitátora a v navrhování on-line cvičení, můžete rozvíjet a 
diverzifikovat své e-tivity přidáním multimédií, experimentovat s různými nástroji a měnit formu 
komunikace. Pokud je pro vás a vaše žáky technologie opravdu něčím neviditelným, v případě, že se 
zaměříte na výsledky, stane se pro každého poutavou a motivující. 
 
Existuje pět klíčových složek e-tivity: 
 

1. "jiskra": výzva, problém, inspirace nebo stimul 
2. online aktivita: studenti musí vykonávat určitou činnost, dělat něco 
3. prvky zapojení: studenti musí začít interakci mezi sebou, například tím, že poskytnou zpětnou 

vazbu 
4. shrnutí, vyhodnocení, zpětná vazba, hodnocení, analýza: od facilitátora nebo od skupiny 
5. instrukce a pozvání k účasti na cvičení 

 
Nečekejte rovnou, že dokážete navrhnout e-tivity, které zaujmou všechny účastníky kurzu. Pečlivě 
sledujte a vyvoďte závěry (reflexivní poznámky budou velmi užitečné), aby byly vaše další pokusy stále 
lepší. Využijte pomoc ostatních, vyzkoušet své nápady na lidech zvenčí, inspirujte se a nebojte se 
kritiky. 
 
Tabulka e-tivit 

Tabulka uvedená níže obsahuje všechny důležité prvky pro navrhování online aktivity, takže ji můžete 
použít jako pomůcku pro navrhování e-tivit. V pravém sloupci jsou vysvětlení uvedená facilitátorem, 
které jsou založeny na příkladu videokonferenční aktivity z modulu 3. 
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Název e-tivity např. různé formy e-learningu - videokonferenční diskuze 

Výsledky učení (pro 
více informací si 
přečtěte kapitolu 
"výsledky učení") 

identifikovat různé formy e-learningu v rámci odborného vzdělávání a 
přípravy 
seznámení se s nástroji pro videokonference (OpenMeetings) 

Výsledek / závěr Pochopení různých forem e-learningu 

Jiskra 
podnět k zahájení e-tivity, např. (1) analýza dvou příkladů e-learningových 
kurzů z úhlu navrhování a facilitování v souladu s pokyny vypracovanými 
facilitátory, (2) úvod facilitátora 

Počet účastníků 
např. u videokonference maximálně deset plus dva facilitátoři. 
Důležité pro asynchronní e-tivity: obvykle optimální velikost skupiny je 12 až 
20 lidí 

Struktura (co se v e-
tivitě bude dít) 

např. (1) přivítání účastníků, (2) vymezení výsledků a zásady pro mítink, (3) 
moderovaná diskuse, (4) shrnutí 

Trvání (čas, který 
prochází mezi 
začátkem a koncem e-
tivity) 

v případě videokonference je to stejné jako čas pro účastníka. V případě 
některých jiných e-tivit je tento čas podstatně delší 

Čas pro facilitátora 
(množství pracovních 
hodin, které musí 
investovat) 

např. dvě a půl hodiny na přípravu a dvě hodiny na facilitování 
videokonference 

Akce facilitátora 

konkrétní akce prováděné facilitátorem, např. (1) příprava osnovy mítinku, 
(2) organizace: určení termínů, komunikace prostřednictvím e-mailu, 
technické příprava; (3) facilitace konference (přivítání, moderování, 
technická podpora, shrnutí) 

Vytížení účastníka 
(množství pracovních 
hodin, které musí 
investovat) 

např. dvě hodiny 

Akce účastníka 
(konkrétní akce 
prováděné 
účastníkem) 

např. (1) seznámení se a otestování nástroje Flashmeeting (2) analýza kurzů 
připravených facilitátory (3) účast na videokonferenci 

Nástroj použitý při 
této činnosti Videokonference - OpenMeetings 

Metody a kritéria 
hodnocení 

např. chybějící měřitelné hodnocení. Zpětná vazba ve formě obecného 
přehledu, který bude brát v úvahu následující otázky: technické (např. 
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ukázka technických zdrojů problémů), s vazbou na obsah (např. analýza 
obvyklých argumentů, snaha překonat sporné body) a interpersonální (např. 
motivační potenciál simultánní komunikace) 

 
Čas: 20 min. 
 
 

Výsledky učení 

Závěr je vyjádření (věta) očekávaných výsledků, které mohou být prezentovány (měřeny, ověřeny nebo 
hodnoceny) po zvoleném bloku kurzu (kurzu, cvičení nebo přednášce). Výsledek je zaměřen na 
konkrétního účastníka, popisuje jeho nebo její chování a metodu prezentace. Je klíčovým prvkem v 
každé výukové aktivitě, včetně e-tivit. 
 
Proč je to důležité? 
 
Definování výsledků pomáhá studentovi pochopit očekávání a poskytuje tvůrci / facilitátorovi kurzu 
doporučení, které bude určovat výběr obsahu, formy nebo činností a metody hodnocení. 
 
Proto definování výsledků usnadňuje práci studentovi, ale také vývojáři nebo facilitátorovi kurzu. 
 
Obecné a zvláštní (provozní) výsledky 
 
První se týkají směrnic a opatření, ale nemají je definovat. Provozní výsledky se vztahují přímo na 
požadované účinky nebo výsledky a akce, ale také definují způsoby provádění a vyhodnocování. 
 
Jak navrhnout učební výsledek? 
 
Výsledek by měl být jasně a přesně popsán, mělo by se týkat akcí a chování a být měřitelný v 
kategoriích času, místa, množství, frekvence atd. 
 
Měl by také sledovat kritéria SMART - to znamená, že by měl být konkrétní, měřitelný, dosažitelný, 
odpovídající a ohraničený v čase. "S" může být také interpretováno jako „zaměřeno na studenta“ (s 
důrazem na skutečnost, že výsledky by měly určovat činnosti studenta, nikoli facilitátora). 
 
Správně formulovaný výsledek: 
 

• obsahuje popis znalostí a dovedností, které by měly být studentem získány.  Nemělo by to být 
zaměňováno s popisem vykonávaných úkolů nebo popisem obsahu nebo materiálů 

• definuje podmínky, za kterých by měl být dosažen 
• používá aktivní slovesa popisující požadované chování (jak je uvedeno na obrázku níže): 
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Příklad 1: Rozdíly ve formulování výsledků 

Nižší myšlenkové dovednosti Vyšší myšlenkové dovednosti 

Po této lekci budete rozumět dopravním 
předpisům. Po tomto kurzu budete schopni analyzovat dopravní rizika 

Cílem tohoto kurzu je seznámit studenty se 
základními pojmy ze zeměměřictví. 

Po absolvování tohoto kurzu budete schopni aplikovat základní 
techniky v zeměměřictví při měření terénu. 

Cílem tohoto kurzu je představit, jak 
používat počítač (popis obsahu) 

Po absolvování tohoto kurzu budete moci použít počítač s 
připojenou myší a tiskárnou, abyste mohli psát a tisknout texty 
(dovednosti) 

Na základě této lekce budete schopni 
vyjmenovat pravidla komunikace, která jsou 
nezbytná pro řízení vaší společnosti 
(obecně) 

Po absolvování tohoto kurzu budete schopni vytvořit efektivní 
komunikační strategii výběrem odpovídajícího obsahu, 
prostředku a organizační struktury (konkrétní zaměření na 
dovednosti studenta) 

 
6 kroků k dosažení vašich studijních výsledků (příklad) 
 
Krok 1: Definujte záměr: Po absolvování školení budete schopni natřít zahradní lavičku. 
 
Krok 2: Definujte výsledek: natřená zahradní lavička 
 
Krok 3-4: Zapište akce a jejich pořadí: obeznamte se s materiály, natřete lavičku jednou barvou, 
použijte správné barvy pro daný materiál, rovnoměrně pokryjte všechny povrchy nátěrem, a 
zkontrolujte, jestli na lavičce nejsou žádné ochranné prvky. 
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Krok 5: Definujte kritéria ověření skrze smysly zraku a hmatu: lavice je natřena rovnoměrně v jedné 
barvě (stará barva neprosvítá, nejsou tam žádné pruhy, povrch byl dobře připraven, aby mohla být 
barva rovnoměrně nanesena), barva je vhodná pro daný materiál (neloupe se, zaschla, nejsou 
zašpiněny další prvky lavičky), všechny povrchy jsou rovnoměrně pokryté barvou (100% pokrytí všech 
prvků lavičky) a na lavičce nejsou žádné přilepená věci (štětiny z kartáčku, ochranná páska, listí, atd.) 
 
Krok 6: Proces hodnocení: Myslím, že výsledku bude dosaženo, když bude lavička natřena. 
 
Čas: 30 min. 
 
 
4.1 Návrh výsledků učení pro vaše e-tivity 

Hlavním úkolem v modulu 4 je navrhnout e-tivity. Nicméně nejdůležitější část tohoto úkolu je 
naplánovat a navrhnout výsledky učení. Pečlivě se zamyslete nad požadovanými výsledky učení a 
potom pro účastníky přidejte akce a strukturu. 
 
Při navrhování výsledku se zaměřte na výsledky individuální činnosti, které nevyžadují skupinovou 
spolupráci vašich účastníků. Skupinová práce je náročnější a budeme se jí věnovat v samostatném 
modulu. 
 

• Přečtěte si text "Výsledky učení", postupujte podle pokynů a navrhněte konkrétní výsledek. 
Dále budete muset přemýšlet nad obecným cílem, se kterým specifický cíl přímo souvisí. 

• Použijte metodu "6 kroků", abyste udrželi logickou návaznost mezi vašimi specifickými 
výstupy, akcemi a výsledky. Při formulování výsledků používejte aktivní slovesa. 

• Nezapomeňte dodržovat kritéria SMART. 
• Nezapomeňte, že navrhujete své výsledky v rámci odborného kontextu, ujistěte se, že je 

zajištěno získání praktických znalostí, v případě, že je to nutné. 
• Zapište si výsledek do tabulky. Nezapomeňte na obsah, cvičení a metody hodnocení, které 

jste si stanovili, a že by měly být rovněž upraveny. 
 
Můžete použít následující tabulku pro vytvoření struktury výsledků učení a přiřaďte výsledky a prvky 
pro hodnocení: 

Předmět 
Akce  

(Aktivní 

slovesa) 

Kritéria (tj. úroveň výkonu) a 

obsah (výsledky) 
Kontext a další okolnosti 

(vyhodnocení) 

Studenti budou 
schopni kreslit projekty pro konstrukci 

kancelářských stolů 
pomocí profesionálního 
software pro modelování 

Studenti budou 
schopni aplikovat 3 postupy pro resuscitaci bez použití zdravotnické 

techniky 

Studenti budou 
schopni navrhovat originální recept na polévku dosažením požadované 

rovnováhy chutí. 

... ... ... ... 

 
Publikujte správně formulovaný výsledek na Diskusním fóru v modulu 4. 
 
Čas úkolu: 1 hodina 



eVET2EDU | Jak navrhnout a facilitovat on-line kurz v kontextu odborného vzdělávání | Květen 2014 38 

 
 

4.2 Navrhněte individuální e-tivitu a zveřejněte ji na fóru 

Vaším úkolem v tomto modulu je navrhnout e-tivitu. V rámci Aktivit 4.1 a 4.2 jste již vytvořili výsledek 
učení, záměry a seznam akcí studentů. 
 
Nyní nadešel čas navrhnout zbytek e-tivity. Před zahájením však mějte na paměti, že navrhujete v 
rámci odborného kontextu a zamyslete se, zda existují nějaké zvláštnosti vaší odborné oblasti, které je 
třeba vzít v úvahu při navrhování e-tivity? 
 
1) Přečtěte si poznámky o vaší práci, které poskytli ostatní účastníci a vemte je v úvahu, pokud je 
považujete za užitečné. 
 
2) Vzpomeňte si na 5 klíčových složek e-tivity a tabulku e-tivit. Nyní vytvořte stejnou tabulku a vyplňte 
ji – slouží pro vás jako tvůrce, abyste se ujistil, že všechny důležité prvky e-tivity jsou pokryty. 
 
Následující příklad vám může pomoci s naplánováním vaší vlastní e-tivity: 

Jméno e-tivity E-workshop - vytvoření receptu pro krém na obličej 

Výsledky učení 

Díky této aktivitě budou studenti schopni: 
• vytvořit recept pro krém na obličej 
• použít Padlet pro zveřejňování a sdílení materiálů 
• používat fórum jako místo pro výměnu informací 
• použít YouTube pro výuku. 

Výsledky Vytvoření receptu pro krém na obličej dle typu vaší kůže. 

Jiskra 

1. Nebylo by skvělé, kdybychom si vybrali ingredience 
kosmetických přípravků a věděli přesně, co si nanášíme na 
svoji kůži? 

2. Když si zhotovíte svůj vlastní krém, nebudete oklamáni 
reklamou nebo nezaplatíte tolik peněz za jeho zhotovení 

Počet účastníků Od 12 do 20 studentů. 

Struktura (co se bude dít v 

e-tivitě) 

1. Definování výsledku a organizační záležitosti 
2. Zopakování znalostí o emulzích, nastudování rostlinných 

olejů, esenciálních olejů, hydratačních látek 
3. Poskytnutí odkazů na další literaturu 
4. Prezentace základních principů vytvoření receptu 
5. Studenti vytvářejí své recepty 

Trvání (čas, mezi začátkem a 

koncem e-tivity) 
Od 3 do 7 dnů. 

Čas facilitátora (množství 

pracovních hodin, které 

tomu bude muset věnovat) 

4 hodiny na přípravu materiálů a prezentací, 2 hodiny na kontrolu 
výsledků. 
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Akce facilitátora 

1. Příprava materiálů pro výuku a instrukce 
2. Hledání dalších zdrojů 
3. Technická příprava pro Padlet a příprava návodu na použití 
4. Vytvoření prezentace a její nahrání 

Vytížení účastníků (množství 

pracovních hodin, se 

kterými musí počítat) 

3 hod.. 

Akce účastníka (konkrétní 

akce prováděné účastníkem) 

1. Sledování prezentace (30 min.) 
2. Vytvoření a vyplnění tabulky (10 min.) 
3. Seznámení se s Padletem (15 min.) 
4. Psaní v Padletu (15 min.) 
5. Vytvoření receptu na krém (10 min.) 
6. Zveřejnění receptu na Padletu (10 min.) 

Nástroj používaný při této 

činnosti 
PowerPoint, YouTube, Excel, Padlet 

Metody a kritéria hodnocení 

Proces hodnocení bude probíhat formou kontroly a čtení příspěvků s 
recepty na Padletu. Úkol je splněn, pokud je recept správně navržen. 
V průběhu srovnávání produktů podpořte vzájemnou komunikaci. 

 
Můžete použít následující vzor pro vytvoření vaší vlastní e-tivity. 
 
3) Zapište pokyny pro účastníky v rámci vaší e-tivity (je to text činnosti, jako je ta, kterou právě teď 
čtete) 
 
Publikujte tabulku a pokyny pro e-tivitu na Diskusním fóru v modulu 4. 
 
Čas úkolu: 2 hodiny 
 
 

4.3 Napište svůj názor na e-tivity navržené ostatními 

Vyberte dvě e-tivity navržené jinými účastníky. Analyzujte je a poskytněte zpětnou vazbu svým 
kolegům. Použijte tabulku e-tivit jako základ pro vaše analýzy a komentáře. Také se ujistěte, že jste 
zvážili, zda jejich e-tivity jsou vhodné pro danou odbornou oblast a tím bylo zajištěno získání 
kompetencí. Zanalyzujte je a napište zpětnou vazbu s využitím této tabulky. 
 
Publikujte vaši analýzu na Fóru. Nebojte se být kritický, ale ujistěte se, že vaše kritika je konstruktivní a 
je zaměřen na e-tivity, a ne na lidi, kteří je navrhli. 
 
Čas pro splnění úkolu: 45 min 
 
 

4.4 Reflexe v rámci odborného vzdělávání a přípravy 

Uvažujte o svých zkušenostech v modulu 4, udělejte si poznámky (do max. 200 slov.) a zveřejněte je na 
svém blogu. 
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K jaké zkušenosti se chcete vyjádřit: 
 
Např. vytváření výsledků učení, analýze výsledků učení, vytváření e-tivit, zajištění, že výsledky a e-tivity 
jsou v souladu s odbornými souvislostmi, analýze e-tivit 
 
Proč je tato zkušenost pro mě důležitá? 
 
Např. pokud budu vytvářet e-tivity, změní to způsob, jakým vyučuji můj předmět? Jaké nové možnosti 
do mé výuky e-tivity přinesou? Mohu použít e-tivity při výuce kompetencí? 
 
Co mám dělat teď? 
 
Např. mohu použít e-tivity, které jsem navrhl při výuce v mé odborné oblasti? Jak mohu vytvořit více e-
tivit pro použití v mém vyučování? 
 
Čas úkolu: 20 minut. 
 
 

4.5 Pořiďte důkazy. Publikujte důkazy v tabulce kompetencí 

Pořiďte důkazy kompetencí, které jste získali v modulu 4 a zveřejněte nejméně tři v tabulce 
kompetencí. 
 
Můžete zvážit.: 
 

1. navržené výsledky učení 
2. navržené e-tivity v odborném kontextu 
3. screenshot zpětné vazby na vaši e-tivitu od jiných účastníků 
4. screenshot zpětné vazby, které jste poskytli k e-tivitám, navrženým ostatními účastníky 
5. odkazy nebo jiné nalezené zajímavosti, které chcete nahrát k tomuto modulu 

 
Čas úkolu: 15 min. 
 
 

Fórum pro modul 4 
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Modul 5. Motivace 

 
Co se v modulu 5 naučíte  

Cílem tohoto modulu je vysvětlit složité mechanismy, které motivují a demotivují účastníky e-
learningových vzdělávacích programů s důrazem na kontext odborného vzdělávání a přípravy. 
 
Díky tomuto modulu budete schopni: 

• nastínit faktory, které ovlivňují úroveň motivace mezi účastníky e-learningového kurzu 
• použít vybrané metody k podpoře aktivity mezi účastníky 

 
Očekáváme, že během tohoto modulu: 

• vyplníte demotivující faktory do tabulky na Google Dokumentech (spolu s dalšími účastníky) 
• zveřejníte alespoň pět příspěvků na tomto fóru 
• napíšete krátkou reflexi 
• zveřejníte důkazy k modulu 7 v tabulce kompetencí 

 
 

Úvod 

"Problém e-learningu není e-learning, je to motivace." Podle definice nabízí e-learning studentovi větší 
svobodu volby, pokud jde o to, kdy a co se učit. Ve srovnání s tradičními kurzy má facilitátor menší 
kontrolu. Pro studenty to znamená, že s větší svobodou přichází větší odpovědnost za organizaci 
vlastního vzdělávacího procesu, a ne každý se s tím srovná. 
 
Motivace je často hnací silou, která vede studenty neustále tvrdě pracovat, i když se látka předmětu 
stane monotónní a nudnou. Již na začátku kurzu jsou různí účastníci motivováni ke studiu různými 
věcmi, a to jak interně, tak externě. A úroveň jejich motivace se mění, jak kurz pokračuje. Na jedné 
straně to může záviset na akcích facilitátorů, na druhé straně to může záviset na preferencích a 
rozhodnutích účastníků kurzu. Ztráta motivace může dokončení jakéhokoli vzdělávacího programu 
udělat velmi obtížným, ne-li nemožným. Neustále je třeba se snažit udržet vysokou motivaci mezi 
účastníky kurzu. A to je jeden z hlavních úkolů facilitátora kurzu. 
 
Demotivující faktory 
 
Naše zkušenosti ukazují, že úroveň motivace v průběhu e-learningového kurzu lze často zobrazit 
grafem ve tvaru písmene U. Na začátku jsou účastníci zapálení, což je s největší pravděpodobností 
poháněno zvídavostí po novotách. Postupem času se činnost účastníků stává méně systematická; 
investují méně úsilí, ale to se znovu zvětší před tím, než mají odevzdat svá konečná hodnocení. Jaké 
faktory ovlivňují tento model? Marta, učitelka z chorvatského odborné školy, odpovídá, že "strach z 
nových technologií (strach z neznáma), nedostatek dovedností v oblasti ICT, příliš mnoho nových 
informací, nejasné nebo příliš vysoké cíle vzdělávání, nejasný účel studia, nedostatečné zapojení 
facilitátora (nedostatečná podpora, zdlouhavá on-line komunikace, pomalé předání zpětné vazby) a 
nedostatek pravidelného praktické práce jsou hlavními demotivující faktory v oblasti odborného 
vzdělávání a odborné přípravy ". Radí: "tak málo teorie, jak je to jen možné a konkrétnější obsah 
vztahující se k odborné oblasti." 
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V tomto modulu, budete spolu s ostatními účastníky přemýšlet o možných demotivujících faktorech. 
Vezměte v úvahu následující kategorie: 
 

• technologii, 
• sebehodnocení, 
• organizaci výuky, 
• nástroje, 
• mezilidské faktory; komunikaci, 
• sebeorganizování, 
• cíl a očekávání, 
• priority, 
• zpětnou vazbu. 

 
 

Jak někoho motivovat? 

V první části úvodu jsme představili některé z faktorů, které mohou snížit míru motivace mezi 
účastníky on-line kurzu. Teď budeme mluvit o těch faktorech, které zvyšují aktivitu a systematické 
učení. Vezměte prosím na vědomí, že ne všechny budou aplikovatelné na daném kurzu. 
 
Facilitátor nemůže předpokládat, že účastníci projdou kurzem se stejnou úrovní motivace, jakou měli 
na začátku. Pro udržení a zvýšení motivace je zásadní podněcování úsilí. Na konkrétnější úrovni by 
facilitátor měl 
 

• snažit se pochopit rozdíly v motivaci účastníků. Účastníci jsou v kurzu z různých důvodů a mají 
různou motivaci ke studiu. Ne všechny motivační metody budou univerzální. Pro jednoho 
člověka může být dostatečné, pokud bude jeho úsilí oceněno, a někdo jiný bude pracovat z 
důvodu získání osvědčení. 

• dostatečně organizovat pracovní prostředí. Pokud účastník tráví více času zvládnutím nástrojů 
a snahou pochopit očekávání, než skutečným studiem, pak dosažení základního cíle kurzu 
bude zcela jistě vyžadovat velkou vytrvalost. Zvláštní pozornost by měla být věnována výběru 
nástrojů. Je dobré zpestřit kurz, ale s použitím příliš mnoha aplikací (nemluvě o problémech s 
jejich funkčností) mohou mít někteří lidé pocit, že jsou ztracení a demotivovaní. 

• pomoci s obtížemi. Nehledě na facilitátorovo úsilí, můžete očekávat nepředvídatelné potíže. 
Když se objeví, je nutné je řešit rychle a efektivně. 

• stanovit realistická očekávání. Cíle stanovené pro účastníky by měly být náročné, ale 
dosažitelné. Odpovídající úroveň obtížnosti kurzu je motivačním faktorem. 

• dát svobodu. Účastníci kurzu často začínají s různými úrovněmi znalostí. Mají také různé 
specifické cíle. Proto je nemožné, aby se splnila všechna očekávání. Nicméně, můžeme 
uspokojit každého tím, že mu dáme větší svobodu. Toho může být dosaženo navržením 
cvičení, která umožňují kreativní odpovědi nebo se zaměřte na vlastní zkušenosti účastníků či 
odbornou praxi. 

• poskytovat zpětnou vazbu na konstantní úrovni. Facilitátor by měl být aktivní a podílet se na 
kurzu. Měl by mít neustále poznámky k diskuzím, cvičením a otázkám. 

• chválit. Cukr je mnohem lepší metoda než bič. Účastníci, kteří udělali něco dobře, by měli být 
odměněni, což obvykle zvyšuje motivaci k práci. 

• mobilizovat neaktivní účastníky. Existují lidé, kteří nejsou příliš aktivní, nebo jejich míra 
zapojení v průběhu kurzu klesá. Neměli by zůstat pozadu. Vždy je užitečné zjistit, proč jsou 
neaktivní a co lze udělat s tím, aby se vrátili k více systematickému způsobu práce. 
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• snažit se udržet příjemnou atmosféru. Tým může být velmi efektivní, i když vztahy mezi členy 
souvisejí pouze s prací. Nicméně, mohlo by pomoci, pokud by se účastníci měli navzájem rádi, 
nebo mezi nimi alespoň nejsou dlouhotrvající konflikty. Pro efektivní skupinovou výuku je 
pozitivní atmosféra přínosem. 

 
 

5.1 Vytvořte seznam demotivujících faktorů 

V Moodlu máte možnost se podívat na informace o vaší aktivitě v kurzu. V bloku "Nastavení" zvolte 
"Nastavení mého profilu -> Sestavy o činnosti -> Všechny protokoly". Graf ukazuje počet zhlédnutých 
zdrojů s denním rozpisem. Jsme si vědomi omezení při vyvozování závěrů z tohoto limitujícího souhrnu 
dat, ale s největší pravděpodobností takový graf nebude hladký, ale budou tam dny nebo i delší 
období, kdy bude málo přihlášení nebo vůbec žádné. To znamená, že práce nebyla zcela systematická. 
Prostřednictvím tohoto cvičení bychom byli rádi, abyste se zamysleli nad tím, proč se to stalo a co lze 
udělat, abychom se vypořádali s nižší motivací. 
 
Vaším úkolem je vzít v potaz úvodní texty a vaše vlastní zkušenosti z kurzu k vytvoření seznamu 
demotivujících faktorů, které brání on-line vzdělávání. Následně popište opatření, která mohou být 
přijata k řešení jednotlivých faktorů. V úvodu najdete několik tipů, které vám pomohou dokončit tento 
úkol, ale očekáváme, že vaše návrhy budou velmi podrobné a konkrétní. Dokončíte tento úkol spolu s 
ostatními účastníky. Vyplníte tabulku, kterou naleznete pod tímto odkazem 
https://docs.google.com/document/d/1vqUrbfquiOD1Bd7NCurqcMsaLOC4d-
RkrvE8bLfdmnk/edit?usp=sharing Vaším úkolem je určit jeden demotivující faktor, a navrhnout řešení 
pro další dva. Prosím, přidejte své iniciály k vašim příspěvkům. Rádi bychom vás povzbudili, abyste 
rozvíjeli návrhy ostatních účastníků, nebo navrhli alternativní řešení. Pokud někdo navrhl řešení 
jednoho problému, neznamená to, že daný předmět se stal vyhrazeným a uzavřeným. Součástí role 
člověka, který naznačil demotivující faktor je upravit a "utřepat" všechna navržená řešení tak, aby 
výsledná verze byla jasná. 
 
Toto cvičení je také příležitostí obeznámit se se spoluprací na tvorbě textů pomocí Google Dokumentů. 
Google Disk je balík kancelářských aplikací, které umožňují mnoha lidem pracovat na stejném 
dokumentu. Toto prostředí můžete také použít pro vývoj obsahu pro vaše výukové účely (např. se 
svými žáky, s ostatními učiteli atd.)  
 
Čas úkolu: 2 hod. 
 
 

5.2 Motivujte účastníky kurzu 

Dále v textu najdete seznam lidí, kteří se účastní hypotetického kurzu. Někdy jejich motivace není z 
různých důvodů na optimální úrovni. Vaším úkolem je napsat krátkou motivující zprávu určenou pěti 
členům kurzu, které jste vybrali ze seznamu. V některých případech existují důvody ke chvále, v jiných 
k pokárání, ale je vždy důležité, aby byl účastník více motivován učit se. Jděte na fórum modulu a 
vložte zde své zprávy. Diskuze jsou pojmenovány jmény osob. Váš příspěvek by měl mít motivující 
poselství. Představte si, že jste tutor kurzu a odpovídáte vašemu studentovi.  
 
Po zveřejnění zprávy budete mít možnost vidět návrhy ostatních účastníků kurzu, pokud již některé 
byly zveřejněny. 
 

• Lenka vám nedávno napsala e-mail. Říká, že předmět kurzu je velmi zajímavý, ale že se jí nelíbí 
jeho prvky. Zejména si myslí, že kurz je určitě zahlcen teorií. Podle ní by se kurz bez toho 
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obešel. Přihlásila se do kurzu k získání praktických dovedností. Zdůrazňuje význam praktické 
práce v odborném vzdělávání a přípravě a chtěla by se učit tímto způsobem. Navíc, některé 
prvky kurzu dostatečně neodpovídají obecným cílům kurzu. Nemůžete předělat kurz z 
pohledu jeho délky, ale možná jste schopni nalézt způsob, jak přesvědčit Lenku, že může z 
kurzu stále něco získat? 

• Marie již dala jasně najevo, že si není jistá v práci s počítačem. Je jí více než 50 let a většinu 
svého života s počítačem nepracovala. Teď musí počítač používat, díky požadavkům 
současnosti, ale je to pro ni těžké. Umí používat e-mailového klienta a zná základní funkce 
vyhledávače, ale to je skoro všechno. Je to poprvé, co se podílí na e-learningovém kurzu a 
není si jistá, jestli to bude zvládat. Přesvědčte Marii, že technologie nebude překážkou, která 
by ji zabránila kurz absolvovat. 

• Pavel se v kurzu okamžitě cítil velmi sebejistě. V prvních 2-3 týdnech byl velmi aktivní; hodně 
se na něm podílel. Pak se začal přihlašovat méně, a když se přihlásí, tak není příliš aktivní. 
Zjistěte, co je důvodem jeho nižší aktivity a snažte se ho stimulovat. 

• Jana pracuje systematicky, ale výsledky její práce nejsou uspokojivé. Máte dojem, že do své 
práce nevkládá žádné úsilí. Její zaujetí je slabé a navržená řešení jsou nevýrazná a nepříliš 
kreativní. V diskusi na fóru obvykle dává jen standardní odpověď, někdy pouze reaguje na 
příspěvky ostatních. Mobilizujte Janu, aby pracovala lépe, aniž byste zdiskreditovali její 
předchozí práci. 

• David nebyl od začátku v kurzu velmi aktivní. Byl přítomen, ale jeho aktivita byla hodně nízká 
v porovnání s ostatními účastníky. V poslední době měl v diskuzním fóru zajímavý příspěvek, 
ale nebyl relevantní k tématu. Když jste na to poukázali, odpověděl, že mu není jasné, jaká 
jsou v tomto kurzu očekávání. Nemá směr a není si jistý, co má dělat. Zkuste Davidovi pomoci 
s jeho pochybnostmi. 

• Franta nemá nedostatek motivace. Můžete si dokonce myslet, že může být přemotivovaný. 
Odevzdává úkoly dlouho před termínem, pokládá mnoho otázek, chce se dozvědět, co nejvíce 
je to možné. To není problém, ale podobně je aktivní také na fóru. On je první, kdo vloží 
příspěvek na každé vlákno, publikuje mnoho dlouhých příspěvků a komentuje téměř všechny 
příspěvky ostatních. Máte dojem, že demotivuje ostatní členy skupiny. Nejste si jisti, jestli se 
Frantou ostatní cítí zastrašeni, jsou podráždění nebo si myslí, že udělá veškerou práci, ale 
faktem je, že ostatní jsou v diskuzích méně aktivní. Zkuste uklidnit Frantu bez nepříznivých 
dopadů na jeho pocity a bez jeho úplného stažení z fóra. 

• Gábina je nejlepším účastníkem kurzu. Je aktivní a kompetentní. V poslední době se však 
účastní méně než dříve. Když byla dotázána, odpověděla, že se podobných kurzů účastnila a 
hodně materiálu je buď jednoduchých, nebo je již zná. Pokuste se najít řešení, které jí zabrání, 
aby se nudila. 

• Kromě práce na plný úvazek byla Eva povinna absolvovat kurz jako doškolení. Je velmi aktivní, 
ukazuje skutečný zájem a konstruktivně přispívá. Nicméně, jste si všimli, že se časem její 
energie snižuje a její vstupy jsou stále méně významné. Ve své korespondenci s Vámi a 
ostatními účastníky kurzu naznačuje, že je pro ni čím dál tím obtížnější udržet tempo v práci i 
v rámci kurzu. Pokuste se zjistit, jaký druh problémů Eva má. Přemýšlejte o tom, jak byste ji 
mohli pomoci, aby byla schopna věci lépe organizovat nebo snížit svou pracovní zátěž a 
navrhněte ji to. 

• Honza se během kurzu nevyznamenal. Jeho výsledky a úkoly splnily požadavky, ale nikdy 
nebyly zvlášť dobré. To se ale změnilo během posledního diskusního fóra. Honzův příspěvek 
byl mimořádně bystrý, relevantní a kreativní. Z tohoto příspěvku by se dalo hodně naučit. 
Chtěli byste, aby byl tento příspěvek pro Honzu normou, a ne jen výjimkou. Použijte tento 
příspěvek, abyste ho do budoucna motivovali. 
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• Iva během tohoto kurzu pracuje poctivě. Výjimkou jsou aktivity, které vyžadují spolupráci s 
ostatními účastníky. Iva mnoho nepřispívá do diskuzí a také skupinových prací. Chtěli byste 
vědět, proč Iva s ostatními zrovna dobře nespolupracuje a snažte se to změnit. 

• Jarda se nezaregistroval do kurzu dobrovolně. Jeho nadřízený požadoval, ať se kurzu účastní. 
Máte dojem, že se mu toto rozhodnutí nezamlouvá. Naznačuje, někdy zcela jasně, že se mu 
kurz nelíbí a že nesplňuje jeho potřeby. Obáváte se, že jeho postoj může demotivovat ostatní 
účastníky. Pokuste se Jardu přesvědčit, aby se konstruktivně zapojil do práce. 

 
Čas pro splnění úkolu: 2 hod. 30 min. 
 
 

5.3 Reflexe v rámci odborného vzdělávání a přípravy 

Uvažujte o svých zkušenostech v modulu 5, zapište je (max. 200 slov) a zveřejněte v kompetenční 
tabulce. 
 
K jaké zkušenosti chcete provést reflexi? 
 
Nalezení demotivujících faktorů, které ovlivňují můj e-learning, popsání opatření, která mohou být 
přijata k řešení demotivujících faktorů, psaní motivačních zpráv studentům. 
 
Proč je tato zkušenost pro mě důležitá? 
 
Snažím se zjistit demotivující faktory mých studentů a vypořádat se s nimi? 
 
V oblasti odborného vzdělávání a přípravy? 
 
Co mám dělat dále? 
 
Změnil jsem svůj postoj k motivaci? Jak důležité je udržet vysokou motivaci ve třídě? V oblasti 
odborného vzdělávání a přípravy? V e-learningu? 
 
Čas úkolu: 15 min. 
 
 

5.4 Zaznamenejte důkazy. Publikujte důkazy v tabulce kompetencí 

Zaznamenejte důkazy kompetencí, které jste získali v modulu 5 a zveřejněte nejméně tři v 
kompetenční tabulce. 
 
Můžete zvážit: 
 

1. demotivující faktory a tabulku řešení 
(https://docs.google.com/document/d/1vqUrbfquiOD1Bd7NCurqcMsaLOC4d-
RkrvE8bLfdmnk/edit?usp=sharing) 

2. motivační zprávy (screenshoty z fóra) 
3. reflexe 
4. odkazy nebo jiné zajímavosti, které chcete nahrát k tomuto modulu 

 
Čas pro splnění úkolu: 15 min. 
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Fórum pro modul 5 

Toto fórum slouží pro tvorbu krátkých motivujících zpráv pro 5 hypotetických členů kurzu. Pro 
vytvoření zprávy klikněte na jméno osoby a "Odpovězte" touto první zprávou (jako tutor). Po 
zveřejnění zprávy se budete moci podívat na zprávy jiných účastníků kurzu (pokud již nějaké zprávy 
vytvořili). 
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Modul 6. Skupinová práce 

 
Co se v modulu 6 naučíte  

Cílem tohoto modulu je získat potřebné dovednosti pro návrh e-tivit ke skupinové práci. 
 
Díky tomuto modulu budete schopni: 

• rozvíjet své dovednosti pro spolupráci v rámci skupinové práce 
• získáte povědomí o dovednostech pro facilitaci skupinové práce 
• navrhnout e-tivitu založenou na skupinové práci 
• pochopit charakteristiky skupinové práce 

 
Očekáváme, že během tohoto modulu:      

• si přečtete materiály modulu 
• budete pracovat ve skupině 
• v průběhu videokonference se zapojíte do diskuse 
• vytvoříte pokyny pro facilitátory k online skupinové práci 
• provedete recenze e-tivit v jiných skupinách a napíšete k nim své připomínky 
• napíšete krátkou reflexi 

 
 

Úvod 

Spolupráce 

 
Spolupráce je v procesu učení důležitá. Zvyšuje úroveň motivace mezi studenty a podporuje kritické 
myšlení, což vyžaduje, aby studenti hledali společné cesty, jak řešit konkrétní úkol nebo problém, 
přistupovali k procesu řešení problému prostřednictvím individuální a týmové práce, prezentovali a 
kriticky diskutovali nad výsledky a shrnovali a zobecňovali výsledky. 
 
Téměř vždy, když existuje skupina lidí, vyměňují si názory, přicházejí s novými nápady a získávají nové 
dovednosti. Předpokládá se, že skupinová práce podporuje učení (např. řešení problémů, lepší 
zapamatování a udržení znalostí, vyšší produktivitu, vytváření složitých konceptů a dedukcí, předávání 
znalostí, vytváření společných definicí, poslouchání a analýzu argumentů, vyjadřování svých názorů, 
vysvětlování vlastních stanovisek, vyměňování názorů). Ale skupinová práce také utváří emoce 
prostřednictvím zlepšování mezilidských vztahů, větší podporou jednotlivců, připisováním úspěchu či 
neúspěchu na úkolech, větší zvídavostí, zvýšením motivace, větším zapojením do učení. 
Prostřednictvím skupinové práce jsou také rozvíjeny "pracovní" dovednosti (rozdělení rolí ve skupině, 
stanovení lhůt, plnění termínů, zajištění, že úkoly jsou dokončeny atd.). Typické skupinové cvičení 
například zahrnuje vytvoření finančního plánu, přípravu doporučení nebo reportu a nastavení pravidel 
atd. 
 
Vzhledem k tomu, že dovednosti práce ve skupině jsou stále důležitější (např. v profesní kariéře), 
metody, které jsou založeny na spolupráci (také on-line) umožňují rozvoj klíčových "skupinových" 
dovedností, které také souvisí s rozšířeným studiem. Vzhledem k tomu, že internet tvoří také sociální 
síť, pak určitě stojí za to využít příležitostí, které poskytuje k rozvoji dalších kompetencí. 
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Pro zajištění úspěchu cvičení založených na skupinové práci je důležité, vybavit členy skupiny poznatky 
o skupinových procesech a mechanismech a důkladně navrhnout činnosti, materiály a technologie v e-
learningovém prostředí. 
 
Při navrhování skupinového cvičení je důležité vzít v úvahu dynamiku skupiny: 
 
Fáze 1 – formování skupiny: členové skupiny jsou pozitivně nakloněni nové formě práce, i když stále 
mohou mít zneklidňující pocity z "něčeho nového". Objevuje se mnoho nových otázek o způsobu 
práce, úkolech, očekáváních a hodnoceních atd. Skupina věnuje většinu své energie na vypracování 
pravidel spolupráce, následně vznikne dohoda (více o tom níže). Nezaměřují se na obsah úkolu nebo 
cvičení. 
 
Fáze 2 - problémy a tlak: v této fázi začíná skupina pracovat na dosažení cílů a mohou je případně 
ověřit (např. zda jsou příliš nebo málo ambiciózní). Existuje nebezpečí z frustrace a konfliktů, stejně 
jako potřeba přeformulovat a kriticky hodnotit první předpoklady. To může vést k vytvoření a / nebo 
ověřování pravidel a norem. 
 
Fáze 3 - stabilizace: skupinová práce se začíná rýsovat, členové skupiny jsou zaujetí prací, diskutují a 
vyměňují si názory, a mají pocit, že se blíží k dosažení cílů. V této fázi skupina ovládá mechanismus 
spolupráce a díky tomu je produktivita mnohem vyšší. 
 
Fáze 4 - trvalý pokrok: dominantním pocitem je spokojenost. Členové skupiny jsou si vědomi silných a 
slabých stránek své práce, ale zároveň cítí, že dosažené výsledky jsou více než jen souhrn úsilí 
jednotlivců. Role ve skupině jsou plynulejší a rozdíly mezi účastníky jsou vnímány jako faktor stimulující 
produktivitu. 
 
Fáze 5 - dokončení a prezentace výsledků: v této fázi členové skupiny dělají závěrečnou revizi jejich 
úspěchů. Může to být doprovázeno pocitem uspokojení či neúspěchu, takže míra zapojení v konečné 
fázi práce může být různá. V této fázi si každý člen skupiny musí být vědom toho, co se naučili. 
 
Z pohledu moderátora - navrhování cvičení a především plánování racionálních odpovědí patří k 
zásadním krokům pro dosažení požadovaného výukového cíle v každé fázi skupinové práce. Jedním ze 
způsobů organizace práce skupiny je vytvoření skupinové smlouvy (o pravidlech práce ve skupině 
rozhodují jeho členové). Při návrhu e-tivity jsme zdůraznili prvek interakce mezi účastníky, který je 
určen k utváření pocitu účasti ve skupině. Moderátor má za úkol vždy vytvořit příjemné pracovní 
prostředí, někdy to znamená plánování termínů nebo rozdělení rolí v případě, že skupina si s tím neví 
rady. Skupinové e-tivity mohou zahrnovat: 
 

• případové studie, analýzu situace, návrh produktu 
• určení rolí ve skupině 
• provádění společného výzkumu, evaluaci 
• vytváření společného rozhodnutí, vypracování řešení 
• vytvoření seznamu úkolů, činností, postupů 
• společnou prezentaci výsledků 
• atd. 
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E-learningové nástroje pro skupinovou práci 

 
1 - Seznam e-learningových nástrojů - Úvod 

 
Ve vzdělávacím technologickém světě existuje mnoho nástrojů, které mohou posílit spolupráci a 
skupinovou práci. Z technického hlediska byly některé nástroje vytvořeny speciálně k tomuto účelu 
(např. BSCW, projekt Pier). Nejběžnější vlastností všech nástrojů, je možnost sdílení složek, společná 
úprava dokumentů (ukládání předchozích verzí) a podpora komunikace s ostatními členy skupiny. Tyto 
nástroje umožňují bezpečné sdílení dokumentů na webu, organizovat práci skupiny a efektivněji 
spolupracovat. 
 
Na druhou stranu, Web 2.0 nástroje obsahují spolupráci jako zásadní součást komunikace mezi 
uživateli a většina nástrojů Web 2.0 umožňuje spolupráci prostřednictvím komentářů, tagování, sdílení 
dokumentů, atd. Tzn. i přesto, že jsou tyto nástroje určené pro jiné účely (vytvoření dokumentu, 
myšlenkové mapy, zveřejnění videa), mohou být použity pro společné učení a skupinovou práci, pokud 
vezmeme v potaz jejich sociální charakteristiky. 
 
Některé z nich, například videokonference, blogy nebo sociální sítě, umožňují on-line komunikaci a 
mohou být použity pro výměnu názorů, připomínek a nápadů s ostatními. 
 
2 - Specifické nástroje pro spolupráci 

 
Jsou to nástroje, které byly konkrétně vytvořeny pro spolupráci ve skupinách, takže jejich technické 
specifikace vycházejí z potřeby spolupracující skupiny: 
 
BSCW - https://public.bscw.de/pub/ - je platforma podporující spolupráci, ve které můžete ukládat, 
sdílet a spravovat soubory (dokumenty, obrázky atd.). Máte možnost přidělit heslem chráněný přístup 
přátelům a kolegům, vytvořit libovolné množství týmů, pozvat nové členy prostřednictvím e-mailu, 
spravovat události, kontakty, úkoly a poznámky; použít verzování a upravit sestavy pro sledování 
distribuovaných procesů; být v obraze o aktivitách svých kolegů; vytvářet a publikovat blogy; využívat 
hlasování k průzkumu názorů, posílat automatická připomenutí událostí a věcí, na kterých je potřeba 
pracovat. 
TWIDDLA - http://www.twiddla.com/ - je zdarma, platforma pro webové mítinky; 
Padlet - http://padlet.com/ -nástroj pro virtuální spolupráci; 
Google groups - https://groups.google.com/forum/#!overview 
 
3 - Kolaborativní tvorba dokumentů 

 
Google Disk - https://drive.google.com/#my-drive - je uložiště souborů a synchronizační služba 
poskytovaná Googlem – umožňuje kolaborativní úpravy textu, tabulek a poskytuje prezentační 
nástroje.   
Wiki jsou kolaborativní weby, které umožňují uživatelům přidávat, měnit nebo mazat obsah 
prostřednictvím prohlížeče. Nejběžnějším příkladem wiki je Wikipedia, která je bezkonkurenčním 
příkladem spolupráce. Některé příklady wiki nástrojů: Pbworks - http://www.pbworks.com/, 
Mediawiki - http://www.mediawiki.org/wiki/MediaWiki 
 
4 - Společné myšlenkové mapy 

 

http://www.twiddla.com/
http://padlet.com/
https://groups.google.com/forum/#!overview
https://drive.google.com/#my-drive
http://www.mediawiki.org/wiki/MediaWiki
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Společné myšlenkové mapy jsou také možným způsobem, jak sdílet své myšlenky, nápady nebo jak 
společně rozvíjet ideu. Některé příklady kolaborativních nástrojů pro myšlenkové mapy jsou: 
 

• Mind42 - http://mind42.com/ - kolaborativní webový nástroj s neomezeným počtem 
současně přihlášených uživatelů, pro tvorbu myšlenkových map. 

• Mindmeister - http://www.mindmeister.com/ 
• Cmaptools - http://cmap.ihmc.us/ 
• Bubbl.us - https://bubbl.us/ 

  
5 - Videokonference 

 
Videokonference lze použít pro online mítinky na dálku (v určitou dobu, pro vybranou skupinu lidí). 
Některé z videokonferenčních nástrojů, které mohou být užitečné: 
 
Flashmeeting - http://fm.ea-tel.eu/ 
OpenMeetings - https://code.google.com/p/openmeetings/ 
BigBlueButton - http://bigbluebutton.org/ 
Skype - http://www.skype.com/cs/ 
WiZiQ - http://www.wiziq.com/ 
Google Hangouts - http://www.google.com/+/learnmore/hangouts/ 
 
6 - Blogy 

 
Blogy jsou většinou stránky pro individuální online publikování, nicméně mají potenciál pro 
kolaborativní a skupinovou práci, a to díky možnosti mít více než jednoho autora a provádění 
komentářů k tomu, co bylo zveřejněno. Oblíbené blogovací nástroje, které můžete využít pro práci s 
vašimi studenty: 
 
Blogger - https://www.blogger.com/ 
Wordpress - https://wordpress.com/ 
 
7 - Sociální sítě 

 
V současné době jsou sociální sítě jedním z nejpoužívanějších on-line nástrojů v každodenním životě, 
stejně tak v práci. Umožňují uživatelům zůstat v kontaktu s ostatními, snadno sdílet informace a 
navázat kontakty s lidmi - tyto charakteristiky mohou být použity pro online spolupráci skupiny 
spolužáků nad úkoly, sdílení výsledků jejich práce s komunitou, která požaduje zpětnou vazbu nebo 
nápady pro řešení, a také kontaktování studentů a učitelů na dálku, kteří studují stejné odborné téma z 
jiného úhlu pohledu a v jiném kontextu. To vše poskytuje příležitost pro spolupráci při učení a 
skupinové práci a může obohatit proces učení. Je možné využít sociální síť, která již existuje (např. 
Facebook, kde si můžete vytvořit svoji pracovní skupinu) nebo si vytvořit vlastní síť (na Social go, Elgg 
apod.): 
 
Facebook - https://www.facebook.com/ 
Social GO - http://www.socialgo.com/ 
Elgg - http://elgg.org/ 
 
8 - Další nástroje 

 

http://mind42.com/
http://www.google.com/+/learnmore/hangouts/
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Další nástroje, jako například virtuální disky (např. Dropbox - https://www.dropbox.com/) nebo 
sociální mediální sítě, jsou určeny pro sdílení zdrojů, které mohou být velmi užitečné při práci na 
vzdělávací aktivitě ve skupině. Sociální mediální sítě jsou používány ke sdílení multimediálních objektů 
(video, obrázky, audio, prezentace atd.), ale jak název napovídá, zahrnují intenzivní sociální interakci 
mezi uživateli. Jakmile je zdroj na internetu zveřejněn, může být společně analyzován, komentován a 
ideově dále rozvíjen. Příklady nástrojů patřících do této skupiny s potenciálem pro použití ve třídě: 
 
Video:YouTube - https://www.youtube.com/ 
Presentation: Slideshare - http://www.slideshare.net/ 
Pictures:Flickr  - https://www.flickr.com/ 
Webpages: Diigo - https://www.diigo.com/ 
 
 
6.1 Skupinová práce: vytvořte seznam tipů pro facilitátora a připravte se na 

videokonferenci 

Na tomto úkolu budete pracovat společně. Na začátku budete pracovat ve skupinách po pěti (do 
kterých vás rozdělí facilitátor) a po ukončení činnosti bude každá malá skupina sdílet své výsledky s 
velkou skupinou (všichni účastníci) s využitím kolaborativního nástroje jako jsou Google Dokumenty, 
Etherpad, Wiki, Microsoft One Drive. 
 
Na základě zkušeností, očekávání a znalostí svých členů, připraví každá skupina seznam "pokynů" nebo 
"klíčových bodů", které musí vzít facilitátor v úvahu při aktivitách skupinové práce. Pro vytvoření 
seznamu můžete použít nástroj, který považujete pro vaše potřeby za nejvhodnější (např. Google Disk, 
myšlenkové mapy jako je Mindmeister nebo mind42 apod.) – dohodněte se ve skupině na jednom 
nástroji, ale protože je čas na celou činnost omezen, ujistěte se, že nebudete trávit příliš mnoho času 
volbou nástroje. Pro usnadnění činnosti jsou vytvořeny dva Google dokumenty: 
 
- pro skupinu č. 1: https://docs.google.com/document/d/1F84I-EBlkBJ4-
RJ8oIpf7IH9X6XCFPBAXSfX83Hg_ng/edit?usp=sharing 
 
- pro skupinu č. 2: https://docs.google.com/document/d/1Fcbs_JJT-o_K-
4nJWWjsfFeTNiIApMDX7QRvpKi1ho0/edit?usp=sharing 
 
Nezapomeňte na své vlastní zkušenosti i z tohoto kurzu, postřehy od jiných facilitátorů, které znáte, 
vaše očekávání, potřeby, a to i třeba ze své zkušenosti studenta i jako učitele. Přemýšlejte o tom, co by 
facilitátor nebo tvůrce měl vědět, pokud chce do kurzu zavést prvky skupinové práce. Za jaké prvky 
skupinové práce bude facilitátor zcela zodpovědný a jaké prvky mohou být delegovány na účastníky? 
Po vytvoření seznamu s návodem uspořádáme videokonferenci (celá skupina), abychom prodiskutovali 
některé nejasnosti, myšlenky a poznatky. 
 
Diskuze bude moderována. Mítink bude nahráván [LINK NA VIDEOKONFERENCI]. V případě, že se 
videokonference kryje s vašimi jinými povinnostmi a určitě se nemůžete mítinku zúčastnit, pak je vaší 
povinností shlédnout její záznam, zapojit se do navazující diskuze a fóru kurzu a přečíst si shrnutí. 
Nicméně důrazně doporučujeme, abyste vzali toto cvičení s vysokou prioritou. Není to pouze důležitá 
část celého kurzu, ale také možnost naučit se pracovat s novým nástrojem a novou učební technikou. 
Později již nelze tento konkrétní úkol dohnat. 
 
Čas úlohy 2 hod. 30 min. - práce v malých skupinách (vytvoření návodu nebo klíčových bodů, které 
musí vzít facilitátor v úvahu v rámci aktivity skupinové práce), 30 min. práce ve velké skupině (všichni 
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účastníci) s využitím kolaborativního nástroje jako jsou Google Dokumenty, Etherpad, Wiki, Microsoft 
One Drive.  
 
 
 

Wiki pro Aktivitu 6.1 

SKUPINOVÁ PRÁCE: Připravte si seznam "pokynů" nebo "klíčových bodů", které musí vzít facilitátor v 
úvahu při aktivitách skupinové práce. 
 
 

6.2 Zúčastněte se videokonference o skupinové práci  

Jak jsme oznámili již dříve, v tomto modulu se budete podílet na další videokonferenci. Pokud jste ještě 
nehlasovali o termínu videokonference, je čas, abyste tak učinili. 
 
Cílem této aktivity je identifikovat rozdíly a podobnosti mezi on-a off-line prací ve skupinách. V Aktivitě 
6.1 společně si vytvoříte pravidla a pokyny pro tvorbu aktivit, které podporují skupinovou práci na 
internetu v po sobě jdoucích etapách v daném kontextu (např. odborná příprava, lekce, seminář se 
studenty, projekt, atd.). 
 
V rámci této činnosti budeme mít videokonferenci (celá skupina), abychom projednali některé z vašich 
myšlenek, pochybnosti a reflexe. Po videokonferenci, a jakmile bude vaší skupinou vytvořen seznam, 
požádejte zástupce své skupiny, aby ho dal sdílet s ostatními skupinami ve společném kolaborativním 
prostoru, na kterém jste se dohodli. Zde zkombinujte všechny své vstupy do jednoho seznamu. Budete 
pravděpodobně muset s ostatními skupinami vyjednávat a dohodnout se, které prvky by měly být v 
seznamu na prvním místě, a také jaké zvolit pořadí priorit. Tento proces vyžaduje čas a schopnosti lidí, 
ale ve skupinové práci je to běžná situace a měli byste s tím počítat jak ve třídě, tak v on-line prostředí. 
 
Před videokonferencí se zamyslete, kdy jste naposledy pracovali na úkolu, který vyžadoval spolupráci 
alespoň několika lidí (v práci, během kurzu sebezlepšování, při svém studiu či osobním životě; např. 
pořádání rodinného výletu nebo party)? Jaká byla vaše role? Zamyslete se nad aspekty skupinové 
práce, za které 
 

• jste byli zodpovědní a máte za to, že úspěšně 
• jste byli zodpovědní, a že se to dalo udělat lépe 
• jiní lidé byli zodpovědní a byly přínosem pro skupinu 
• jiní lidé byli zodpovědní a měly negativní vliv na skupinovou práci 
• nikdo nebyl zodpovědný, a byla to chyba 
• Můžete zmínit funkce, které jste měli v průběhu spolupráce, skutečné úkoly, ve kterých jste se 

angažovali během práce nebo obecné úvahy o způsobu komunikace a nástrojích používaných 
členy skupiny apod. 

 
Zamyslete se: 
 

• jestli znáte metody k řešení zjištěných problémů 
• jak by proces skupinové práce probíhal v on-line prostředí 
• zda nový kontext může ovlivnit prvky úspěchu a neúspěchu, které jste zmínili, a pokud ano, 

jak. 
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• Vyjděte z vlastních zkušeností, např. z tohoto kurzu. Které prvky skupinové práce (ve fázi 
plánování a návrhu) je jednodušší nebo obtížnější provádět online? Za jaké prvky skupinové 
práce by měl být odpovědný facilitátor, a které by měly být delegovány na účastníky? 

 
Zapište své reakce v okně níže (k dispozici po kliknutí na tlačítko "Upravit můj úkol"). V průběhu 
videokonference budou základem pro diskusi s ostatními účastníky. Videokonference se bude konat 
pomocí nástroje Openmeetings, na který jste již zvyklí. Setkání je plánováno na úterý 11. 3. 2014 
přibližně na 1 - 2 hodiny. 
 
V tomto kurzu jste se již videokonference účastnili, ale pokud potřebujete připomenout, jak použít 
videokonferenční nástroj a připravit se na ní, můžete si projít instrukce z Modulu 3 - Aktivita 3.2. 
 
Odkaz na videokonferenci: http://evet2edu.eu/moodle/mod/openmeetings/view.php?id=2658 
 
Čas úkolu: 2 hod. 
 
 

Rozhodněte o termínu videokonference  

V Aktivitě 6.2 navrhujeme, abyste se opět setkali v rámci videokonference, kde budete přemýšlet o 
dalších specifických formách učení v prostředí internetu - práci ve skupině. Z důvodu, aby uskutečnění 
mítinku bylo možné, žádáme vás, abyste pomocí ankety zvolili jeden z navrhovaných termínů 
videokonference.  
 
Setkání je plánováno na 1 hod. 30 min. - 2 hod. 
 
 

6.3 Návrh skupinové práce  

Navrhněte e-tivitu pro odborný kurz, který jste zvolili jako skupina. Postupujte podle pokynů, které jste 
vytvořili ve vaší skupině v Aktivitě 6.1 a pomocí hlavních myšlenek z Aktivity 6.2. Opět budete pracovat 
v malých skupinách, do kterých vás váš facilitátor v minulosti rozdělil.   
 
Při navrhování vezměte v úvahu konkrétní pracovní prostředí kurzu, které navrhujete a specifické 
nástroje, které by mohly být použity. Přemýšlejte o tom, jaké typy nástrojů znáte, které by mohly 
usnadnit práci skupiny. Vezměte také v úvahu své prozatímní zkušenosti s kurzem. K jakým úkolům se 
tyto nástroje nejlépe hodí? Co budete potřebovat (jaké funkce) k dosažení svých cílů a pokynů 
připravených v Aktivitě 6.1? Vidíte případná rizika? Použijte tabulku prvků e-tivit jako vzor, která je 
zahrnuta v modulu 4, abychom vzali v potaz všechny důležité aspekty. 
 
Podívejte se na seznam e-learningových nástrojů pro skupinovou práci a přečtěte si jejich popisy. 
Pokud potřebujete podrobnější popisy funkcí, přejděte na domovskou stránku nástroje, abyste se 
dozvěděli více informací. Zapište si, jaké nástroje máte v úmyslu použít v rámci vaší e-tivity a vysvětlete 
svoji volbu. 
 
Publikujte váš návrh skupinové e-tivity na diskuzním Fóru modulu (pouze jeden člen skupiny, ale 
jménem všech), pak se podívejte na e-tivity, které navrhly ostatní skupiny, zanalyzujte je a poskytněte 
zpětnou vazbu. Vyjádřete se alespoň ke dvěma, které považujete za zvláště zajímavé nebo které nesou 
velké riziko možného neúspěchu.  
 



eVET2EDU | Jak navrhnout a facilitovat on-line kurz v kontextu odborného vzdělávání | Květen 2014 54 

Použijte vzor pro hodnocení e-tivity [LINK], který jste použili v aktivitě 4.4 jako základ pro analýzu a 
komentáře:  
 
Vyber si 2 e-tivity od jiných účastníků. Zanalyzuj je a napiš zpětnou vazbu za pomocí následující 
tabulky. 
 

Název e-tivity: 
Autor: 

+/- 

E-tivita je v souladu s odborným kontextem, pro který byla vytvořena 
 

E-tivita podpoří studenty v osvojení si alespoň jedné odborné kompetence 
 

E-tivita odráží definované výsledky učení 
 

E-tivita je v rámci hodiny odborného předmětu proveditelná 
 

E-tivita je jasná a srozumitelná 
 

 
Publikujte analýzu na fóru. 
 
Váš projekt na e-tivity rovněž obdrží připomínky od facilitátora kurzu. 
 
Čas úkolu: 3 hod. 
 
Nebojte se být kritičtí, ale buďte si jistí, že vaše kritika je konstruktivní a cílená na e-tivity, ne na 
skupinu, která je navrhla. 
 
 

6.4 Reflexe v rámci odborného vzdělávání a přípravy  

Uvažujte o svých zkušenostech v Modulu 6, zapište je (max. 200 slov) a zveřejněte je v kompetenční 
tabulce. 
 
K jaké zkušenosti chcete provést reflexi? 
 
Zkušenosti ze skupinové práce. Použití jednoho nebo více nástrojů pro spolupráci. Kolaborativní 
vytvoření seznamu tipů ke skupinové práci pro facilitátory.   
 
Proč je tato zkušenost pro mě důležitá? 
 
Považujete skupinovou práci v tomto kurzu jako student za prospěšnou? Bylo to pro vás jako 
odborného učitele prospěšné? V jakém smyslu? Co jste se dozvěděli o sobě a ostatních, pokud jde o 
spolupráci a zejména o online spolupráci? 
 
Co mám dělat dále? 
 
Můžete zahrnout skupinovou práci (off-line, kombinovanou nebo on-line) v rámci vaší třídy do výuky 
odborných předmětů? Co to bude od vás vyžadovat jako od facilitátora? Mohlo by to přinést další 
výhody pro konkrétní odborné oblasti, kterých nelze dosáhnout pomocí individuálních cvičení? 
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Čas úkolu: 20 min. 
 
 

6.5 Zaznamenejte důkazy. Publikujte důkazy v tabulce kompetencí  

Zaznamenejte důkazy kompetencí, které jste získali v Modulu 6 a zveřejněte nejméně tři v 
kompetenční tabulce.  
 
Můžete zvážit: 
 

1. Individuální reflexe o skupinové práci 
2. Seznam tipů a požadavků na efektivní skupinovou práci 
3. E-tivity skupinové práce 
4. Odkazy nebo jiné zajímavosti, které chcete nahrát k tomuto modulu 

 
Čas úkolu: 15 min. 
 
 

Fórum pro modul 6 
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Modul 7. Moderování on-line diskuzního fóra  

 
Co se v modulu 7 naučíte   

Cílem tohoto modulu je získat dovednosti potřebné pro plánování a facilitaci on-line diskuze a 
reagovat na určité problémy v kontextu odborného vzdělávání a přípravy. 
 
Díky tomuto modulu budete schopni: 

• naplánovat on-line diskuze, 
• facilitovat on-line diskuze, 
• zvládnout nástroj pro diskuzní fórum v on-line prostředí. 

 
Očekáváme, že z průběhu tohoto modulu: 

• otevřete a budete facilitovat vlastní diskuzi, 
• odhadnete čas, který potřebujete pro moderování diskuze, 
• zúčastníte se alespoň šesti diskuzí otevřených ostatními účastníky, 
• identifikujete problém a připravíte na to adekvátní reakci tím, že zveřejníte svoji odpověď na 

fóru (osm případů), 
• v tabulce kompetencí zveřejníte důkazy pro modul 7, 
• napíšete krátkou reflexi. 

 
 

Úvod: Diskuze v e-learningovém kurzu.  

Diskuze jsou skvělou součástí každého kurzu odborného vzdělávání a přípravy. Podporují interakci, 
vytváří pocit sounáležitosti a zapojení, umožňují sdílet informace a znalosti. On-line diskuze přispívají k 
rozvoji kognitivního, kritického myšlení, dávají dostatek času k přemýšlení a hlubším úvahám o 
tématech kurzu, usnadňují učení s ověřováním, posilují studenty, zejména ty, kteří jsou plaší, bojí se 
mluvit na veřejnosti a vyjadřovat se. Na druhou stranu mohou způsobit účastníkům mnoho problémů a 
přinést zklamání. Jak zacházet s přemírou informací, listováním nevýznamnými příspěvky a efektivním 
psaní příspěvků. Jsou to dovednosti, které se lze časem naučit. Jak podpořit účastníka tak, aby byla 
diskuze co nejužitečnější? 
 
1 :: FÁZE NÁVRHU 

 
Odhadněte čas 
 
On-line diskuze zabírají mnohem více času než ty, které jsou face-to-face. Podle Hortona, 10 minut 
konverzace se rovná 20 minutám konverzace přes internetové volání (např. přes Skype), 30 minutám 
na chatu a 2 dnům diskuzí na fóru. Při návrhu cvičení, které zahrnuje diskuze, musíte odhadnout 
potřebný čas. Je možné, že k dosažení cíle bude efektivnější použití chatu nebo diskuze (pokud je to 
možné). 
 
Organizace fór 
 
V závislosti na vaší e-learningové platformě se můžete setkat s různými možnostmi a různými typy fór. 
Zvažte: 
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• jedno fórum pro celý kurz (vezměte v úvahu problém vyhledávání relevantních informací) 
nebo více fór pro mnoho témat (vezměte v úvahu, že se účastníci v mnoha samostatných 
fórech mohou ztratit). 

• technické fórum, které řeší problémy v souvislosti se softwarem nebo zařízeními (zvládnete 
moderovat toto fórum nebo budete potřebovat podporu?) 

• fórum typu nástěnky 
• sociální fórum pro zábavu (plánujete navštívit toto fórum nebo se jedná o zónu bez 

facilitátora?) 
 
Nastavení pravidel 
 
Na začátku kurzu je dobré informovat studenty, jak odpovídat a citovat zprávy, jak vytvářet nová 
témata, jak sdílet odkazy, přidávat přílohy, jaká je maximální velikost přílohy. Můžete si také vytvořit a 
přidat k úvodnímu příspěvku některá pravidla, například formu vzájemného oslovování (např. křestním 
jménem), dodržování obecných zásad slušného chování - netikety (poskytnout odkaz nebo vytvořit 
vlastní), atd. 
 
Téma diskuze 
 
Zajímavá diskuze začíná podněcujícím, atraktivním tématem. Diskuze na běžné téma zřejmé nikdy 
nebude poutavá, a může vést k opakujícím se komentářům a výsledkem bude nuda. Pokuste se 
vytvořit e-tivitu takovým způsobem, aby byl diskutovaný problém vícerozměrný a existovaly různé 
způsoby, jimiž lze řešit. Ujistěte se, že téma je jasné, srozumitelné, umožňuje ostatním najít relevantní 
diskuze a že poukazuje na klíčový problém diskuze. Přemýšlejte o tom, co je pro žáky nejdůležitější o 
tématu znát a myslete na to při utváření vašich dotazů. 
 
Zde jsou některé typy otázek, které simulují různé druhy myšlení: 

Konvergentní myšlení Divergentní myšlení Hodnotící myšlení 

Obvykle začíná: 
• Proč 
• Jak 
• Jakými způsoby 

... 

Obvykle začíná: 
• Představte si 
• Předpokládejme 
• Tipněme si ... 
• Jestli ... pak ... 
• Jak může ... 
• Můžete vytvořit ... 
• Jaké jsou možné 

důsledky ... 

Obvykle začíná: 
• Obhajte 
• Usuzujeme 
• Ospravedlněme ... 
• Co si myslíte o ... 
• Jaký je váš názor na ... 

Příklady: 
• Jak se 

liší  gravitace od 
elektrostatické 
přitažlivosti? 

• Byla invaze do 
Grenady 
příkladem 

Příklady: 
• Předpokládejme, že by 

se Caesar nikdy nevrátil 
z Galie do 
Říma. Existovala by Říše? 

• Jaká je vaše prognóza 
ohledně procesu 
hlasování na Floridě? 

Příklady: 
• Jaké jsou podle vás výhody 

solární energie oproti 
uhelným elektrárnám? 

• Je spravedlivé, že hlava IX 
vyžaduje po vysokých 
školách financovat sport 
pro ženy tak i pro muže? 
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Monroeovy 
doktríny v akci? 

• Proč byl Richard 
III považován za 
zlého krále? 

• Jak by se život v roce 
2100 mohl lišit od 
současnosti? 

• Jaký máte pocit z toho, že 
se zvýší věk řidiče na 18 
let? Proč? 

 
Určete a oznamte, jak budete hodnotit účast studentů 
 
Studenti musí vědět, jak budou jejich příspěvky hodnoceny, abyste zajistili účinné reakce (Jaká jsou 
kritéria pro přijatelnou odpověď? Potřebujete poslat určitý počet příspěvků? Existují nějaké termíny? 
Nějaká daná délka? Je tam informace, kterou by měly zahrnovat nebo se na ni odkazovat?). Jinak může 
dojít k nepochopení nebo si nebudou jisti, co se od nich očekává. Důsledkem by byla frustrující a 
neefektivní vzdělávací zkušenost. 
 
2 :: FÁZE DISKUZÍ A MODEROVÁNÍ 

 
Vítejte 
 
Každá diskuze musí mít začátek. Moderátor by měl přivítat a nabudit účastníky, vysvětlit cíle diskuze a 
ukázat odkazy vztahující se k tématu nebo diskuzi. 
 
Buďte aktivní, ale nedominujte 
 
Čím častěji budete diskutovat, komentovat, povzbuzovat k účasti, podněcovat tvořivost, uklidňovat 
náladu nebo hrát ďáblova advokáta, tím větší je pravděpodobnost, že účastníci budou aktivní. Ale 
vytýkání drobných chyb a omylů, zejména na začátku kurzu, může nahánět strach. Shrňte téma (nebo 
požádejte některého z účastníků, aby tak učinil), odpovězte na zveřejněnou otázku, pokud to nikdo jiný 
v přiděleném čase neudělal. 
 
Vyjádření vaší pozice 
 
Samozřejmě, že máte právo to udělat, ale raději ve shrnutí diskuze. Pamatujte si, že vaše role je 
moderovat, tj. podporovat účastníky v diskuzi, a ne je přesvědčovat. Pokud uvedete svůj názor příliš 
brzy, zvláště pokud je kontroverzní, může to vést k negativnímu efektu dominantního moderátora, 
který byl popsán výše. 
 
Problém "Souhlasím s předchozím řečníkem" 
 
Musíte se naučit zacházet s plytkými příspěvky. Povzbuďte účastníky příklady a předložením důkazů 
podpořte svá prohlášení. Je-li každý téhož názoru, tak hrajte ďáblova advokáta, podávejte výzvy jako 
"a co když ...", "dokažte, že se mýlím ..." 
 
Dr. Jekyll a pan Hyde 
 
Diskuzní fóra v kurzech, kde se lidé musí zaregistrovat svým jménem a příjmením nezaručují, že 
nebudou vznikat frustrující rozepře. Někdy může nevinná poznámka způsobit lavinu obviňování, 
stížností a agrese. Úlohou moderátora je vždy situaci uklidnit a pomoci vyřešit problém s přihlédnutím 
na všechny strany. Odstranění příspěvku, který nectí netiketu nebo je v rozporu se zákonem, je krajním 
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řešením, které funguje pouze v extrémních situacích (a vyžaduje vysvětlení důvodů). Můžete také 
použít e-mail nebo poslat individuální zprávu autorovi. 
 
„Weaving“ proti „summarising“ 
 
Jedná se o poměrně typické aktivity moderátora nebo školitele. Jaký je v tom rozdíl? Souhrn 
(summary) je zkrácená verze příspěvku, který klade důraz na hlavní body a argumenty. „Weaving“ je 
mnohem kreativnější, moderátor vybere fragmenty a složí z nich nový příběh, vytváří spojení, která 
nejsou účastníkům vždy jasná. 
 
Jak provádět „weaving“? 
 

• shromažďovat všechny příspěvky, například kopírovat a vkládat je do nového dokumentu 
• číst je a zvýrazňovat klíčové prvky 
• identifikovat spojovací prvky a rozpory 
• shrnout klíčové prvky s uvedením shody a rozporů, uveďte příklady a odkažte na původní 

příspěvek 
• přidat pozitivní komentář 
• přidat kritický komentář 
• pogratulovat 
• publikovat na fóru a podporovat další diskuze 

 
 

7.1 Otevřete a moderujte on-line diskuzi 

Vaším úkolem je vytvořit nové vlákno a začít diskuzi na Diskuzním fóru tohoto modulu. 
 
Otevřete diskuzi nejpozději druhý den práce v modulu (nejpozději --- aktuální datum ----), aby ostatní 
účastníci měli čas se zúčastnit. 
 
Téma diskuze nelze vztahovat k tématu, které již začal někdo jiný a nemůže být příliš specializované 
(ledaže by to byla kvantová fyzika pro začátečníky). Tato diskuze se bude týkat účastníků kurzu a 
facilitátorů. 
 
Přečtěte si Úvod do tohoto modulu a postupujte podle pokynů. Připravte si prvky, které budete 
očekávat od účastníků diskuze (např. v bodech) a zapište je (například v textovém souboru). Zamyslete 
se nad možnými argumenty, příklady atd. a zapište si je, abyste je mohli použít při moderování. 
 
Starejte se o své diskuze: vy jste moderátorem. Ujistěte se, že cíl, který jste nastavili, byl na konci 
dosažen a všechny důležité prvky, které jste si poznačili, se staly součástí diskuze. Motivujte ostatní k 
účasti na diskuzi, reagujte na příspěvky. Použijte techniku „weaving“ nebo si zapište souhrn pomocí 
pokynů z úvodního textu. Nezapomeňte citovat příspěvky ostatních a pomocí jejich prvků vytvářet 
nové, inspirativní příspěvky. Veďte deník moderátora, ve kterém budete psát konkrétní opatření a čas 
strávený během moderování. 
 
Čas úkolu: 3 hodiny  
 
 

7.2 Zapojte se do diskuze moderované jiným účastníkem  
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Zapojte se do alespoň šesti diskuzí, které otevřeli jiní účastníci (v rámci Aktivity 7.1). 
 
Diverzifikujte své příspěvky: můžete hrát roli (např. paní Kňouralová nebo pan Hlavoun) nebo zůstaňte 
sami sebou. 
 
Čas pro splnění úkolu: 2 hod. 15 min. 
 
 

Fórum pro Aktivity 7.1 a 7.2 

Toto fórum slouží pro: 
• započetí diskuze. Pro započetí diskuze vytvořte nové vlákno 
• účast alespoň v šesti diskuzích založených jinými účastníky. Pro zveřejnění příspěvku 

klikněte u příslušné zprávy na "Odpovědět". 
 
 

7.3 Identifikujte problém a reagujte na něj  

Seznamte se s fragmenty autentických diskuzí * přidaných k modulu v Diskuzním fóru. 
 
Identifikujte problém a připravte adekvátní reakci na každý z těchto příspěvků (klikněte na 
"odpovědět"). 
 
Ujistěte se, že to bude skutečná odpověď od moderátora (kterého zosobňujete) na konkrétní problém, 
který jste identifikoval. Publikováním odpovědi získáte přístup k reakcím ostatních účastníků kurzu. 
Můžete si poznamenat ty nejpřesnější, které mohou být užitečné pro budoucí diskuze, které budete 
moderovat. 
 
Čas úkolu: 1 hod. 
 
* Diskuze jsou přejaty s předchozích kurzů "Úvod do e-learningu" od E-learnigového centra na AGH. 
Jedná se o originální texty, mimo informace, které by mohly identifikovat autory. 
 
 
 

Fórum pro Aktivitu 7.3 

Toto fórum slouží pro: 
• identifikaci problému a reakci na něj. 

 
Abyste zveřejnili svůj příspěvek, klikněte na diskuzní vlákno a "Odpovězte" na první příspěvek tutora. 
Po zveřejnění budete mít možnost podívat se na příspěvky ostatních účastníků. 
 
 

7.4 Reflexe v rámci odborného vzdělávání a přípravy  

Uvažujte o svých zkušenostech v modulu 7, zapište je (max. 200 slov) a zveřejněte na svém blogu. 
 
K jaké zkušenosti chcete provést reflexi? 
 
Účast v on-line diskuzích, moderování, odpovídání na příspěvky, manipulace s obsahem a emocemi; 
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Proč je tato zkušenost pro mě důležitá? 
 
Používám diskuze v mé třídě? V oblasti odborného vzdělávání? 
 
Co mám dělat dále? 
 
Změnil jsem svůj postoj k diskuzím? Jsou diskuze pro odborný předmět, který učím, důležité? 
 
Čas úkolu: 20 min. 
 
 

7.5 Zaznamenejte důkazy. Publikujte důkazy v tabulce kompetencí. 

Zaznamenejte důkazy kompetencí, které jste získali v modulu 9 a zveřejněte nejméně tři v 
kompetenční tabulce.  
 
Můžete zvážit: 
 

1. spuštění a facilitace diskuze (screenshoty z diskuze nebo odkazy na váš příspěvek), 
2. účast v diskuzích (screenshoty z diskuze nebo odkazy na váš příspěvek), 
3. reflexe, 
4. odkazy nebo jiné zajímavosti, které chcete nahrát k tomuto modulu. 

 
Čas úkolu: 15 min. 
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Modul 8. Vývoj e-learningových zdrojů  

 
Co se v modulu 8 naučíte   

Cílem tohoto modulu je získat dovednosti ve vývoji základních výukových materiálů pro odborné 
předměty. 
 
Díky tomuto modulu budete schopni: 

• vytvořit jednoduché video a zveřejnit ho on-line 
• analyzovat a porovnat dobrá a špatná instruktážní videa 
• budete obeznámeni s různými nástroji pro vývoj obsahu 
• plánovat výuku, ve které studenti používají nebo vytvářejí video / audio jako výukových zdroje 

 
Očekáváme, že během tohoto modulu: 

• si přečtete materiály k modulu 
• vytvoříte, upravíte a publikujete jednoduchý videoklip nebo zvukový materiál 
• napíšete krátkou reflexi o rozvoji zdrojů v rámci odborného vzdělávání a přípravy 
• publikujete důkazy v tabulce kompetencí 

 

 

Úvod  
V modulu 1, Aktivita 1.5 jste identifikovali část obsahu tohoto kurzu. Zdroje jsou všechny materiály, 

které podporují studenta v dosažení stanoveného cíle. Hrají roli učebního zážehu v e-tivitách, 

poskytnou základní informace, představí téma, vysvětlí, inspirují a motivují. Zdroje přicházejí v různých 

formách, například jako texty, odkazy, filmy, prezentace, zvukové nahrávky, simulace nebo externí 

diskuzní fóra. Mohou být připraveny s pomocí dalších nástrojů, nebo s těmi, které jsou již součástí 

online platformy. 

 

Jednou z otázek, se kterou se u mnoha učitelů odborných předmětů často setkáváme, je nedostatek 

aktuálních zdrojů pro předmět, který vyučují. V posledních letech se objevilo mnoho volně dostupných 

(online) nástrojů, které umožňují i ne zcela zdatným uživatelům vytvořit cokoliv od textů, obrázků, 

prezentací, webových stránek, digitálních plakátů, kreseb, audio a video materiálů, které používají ve 

své třídě. Učitelé odborných předmětů mohou nyní překonat překážky tvorby vlastních výukových 

zdrojů a jejich zpřístupnění studentům, a to zejména v e-learningovém prostředí. 

 

Média a nástroje 

 

Zde jsou některé z nástrojů nebo skupiny nástrojů, které mohou být použity k vývoji e-learningových 

zdrojů pro odborné vzdělávání a přípravu: 

 

• specifické nástroje a funkce k dispozici v rámci LMS (Learning Management System) - fóra, 

vestavěné wiki, blogy, webové stránky atd. 

• samostatné wiki (např. PBworks - http://www.pbworks.com/ nebo Wikispaces - 

http://www.wikispaces.com/, oba jsou on-line nástroji) 

• samostatné blogy (např. Wordpress - https://wordpress.com/, také on-line nástroj) 
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• prezentační nástroje (např., offline nástroje: Powerpoint - http://office.microsoft.com/en-

us/powerpoint/, on-line nástroje: Prezi - http://prezi.com/ nebo Google presentations - 

https://drive.google.com/#my-drive ) 

• on-line nástroje pro vytváření digitálních plakátů (např. Glogster - 

http://edu.glogster.com/?ref=com), kreseb (např. Pixton - http://www.pixton.com/ nebo 

Toondoo - http://www.toondoo.com/), komiksů (např. Bubblr - 

http://www.pimpampum.net/bubblr/) nebo map (např. Google maps - 

https://www.google.com/maps/preview) 

• online nástroje pro myšlenkové mapy (např. Mindomo - http://www.mindomo.com/ nebo 

Bubbl.us - https://bubbl.us/) 

• podcasting nástroje (např. v režimu offline Audacity - http://audacity.sourceforge.net/ nebo 

online Voki - http://www.voki.com/) 

• screencasting nástroje (např. v režimu offline Jing - http://www.techsmith.com/jing.html 

nebo online Screencast-o-Matic - http://www.screencast-o-matic.com/) 

• nástroje pro záznam videa (hardware - např. webkamery nebo fotoaparáty mobilních 

telefonů, software: např. v režimu offline Windows movie maker - 

http://windows.microsoft.com/en-us/windows-live/movie-maker#t1=overview) 

 

Pokud potřebujete více příkladů nástrojů pro získávání zdrojů, širší seznam najdete zde: 

http://www.go2web20.net/#tag:create. 

 

Při vývoji vlastních materiálů, je důležité mít na mysli požadované dovednosti, znalosti a kompetence 

studentů. Využití technologie by mělo být v souladu s dosažením výsledků učení. 

 

Kromě toho se snažte rozvíjet pro vaše kurzy různé typy obsahu tak, aby zahrnovaly různé komunikační 

kanály (text, audio, vizuály, video), a různé druhy činností, s cílem zajistit lepší ohlas ze strany 

studentů. 

 

Čas: 20 min. 

 

 

Jak nejlépe na tvorbu videa  
1. Pokud video zobrazuje vaši tvář, udržujte oční kontakt s diváky. 

 

2. Zaměřte se na sdělení stěžejního obsahu - jaký je váš cíl? Lze použít malé interaktivní prvky - jako 

jsou jednoduché kvízy, otázky nebo snadné úlohy mohou zvednout pozornost diváků. 

 

3. Mluvte jednoduše, přirozeně. "Tak... hmm, víte...." - pokud toho není příliš, pak to vaše sdělení dělá 

více přirozeným. 

 

4. Film by měl být 2-3 min. dlouhý. Je lepší připravit si sérii krátkých nahrávek než jeden dlouhý film. 

 

5. Začněte nahrávat 10 vteřin před vlastní akcí, zastavte nahrávání 10 vteřin po skončení. Zařízení 

potřebuje čas na reakci. 
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6. Vyhněte se použití digitálního zoomu u mobilních zařízení. Výrazně to snižuje kvalitu záznamu. Je 

lepší posunout se blíže k objektu, který chcete natočit. 

 

7. Pokud chcete zaznamenat lidské chování a akce, ujistěte se, že se aktéři nedívají přímo do kamery. 

Při jednání nebo během diskuze to vypadá velmi nepřirozeně. 

 

8. Když uděláte chybu, stiskněte raději pauzu místo tlačítka stop. Ušetří vám to čas a práce na 

sestříhání bude mnohem snazší. 

 

9. Vaši studenti mohou používat pro sledování videa různá zařízení, také chytré telefony s relativně 

malými obrazovkami. Malé objekty použité ve filmech nemusí být proto vidět. 

 

10. Mějte na paměti, že potřebujete získat souhlas od lidí, které natáčíte. Vysvětlete jim účel vaší práce 

a kdy a kde bude výsledek dostupný. V případě nezletilých o svolení požádejte jejich zákonné zástupce 

nebo rodiče. 

 

 

Naplánování tvorby videa  
Video nebo audio nahrávky jsou výukovými materiály. Aby bylo možné vytvořit hodnotný zdroj pro 

výuku, je potřebné si nejdříve vytvořit plán. Plán vám také zjednoduší práci s ohledem na aplikování 

změn, úpravy a natáčení. 

 

1. Definujte si cíl videonahrávky. Pomůže vám to dodržet souvislost a zvolit vhodná měřítka. Video 

může sloužit pro různé účely - může prezentovat chování, popsat souvislosti, inspirovat, dát konkrétní 

vodítka. 

 

2. Promyslete si časovou osu. Čeho chcete dosáhnout a co chcete sdělit v tak krátkém čase? Určete si 

nosnou myšlenku. 

 

3. Přemýšlejte o procesu natáčení. Nemáte žádné profesionální zázemí, herce nebo studio. Nicméně, 

máte cosi hodnotného, co chcete prezentovat. Jaké máte zdroje? 

 

4. Krátce popište, co se ve vašem filmu bude dít. Plán by vám měl pomoci. Měl by vás podpořit při 

přípravě srozumitelného sdělení a proto by měl být tak detailní, jak jen vám to vyhovuje. 

 

5. Video by mělo mít začátek - což znamená moment, kde je indikován problém, kde je potřeba 

studenty zaujmout nebo vyvolat hlavní otázky. Druhá část může rozvinout hlavní myšlenky, přednést 

nejdůležitější informace/problémy nebo změny, které by měly provokovat. 

 

6. Naplánujte si pár "poutačů pozornosti". Poslech statického záznamu vede studenty k tomu, že 

vypnou mozek, aby byl připraven na něco poutavějšího. Vzpomeňte si na příklady, některé triky jsou 

snadné, ale velmi efektivní a atraktivní. 

 

7. Předtím než začnete natáčet, vytvořte si seznam potřebných věcí. Nezapomeňte správně nastavit 

kameru, stativ, mikrofon, zkontrolujte nabití baterií, připravte si náhradní zdroj, vhodné je také 
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pořizovat audio záznam na další zařízení - například diktafon, sluchátka (pro poslech záznamu), vhodné 

osvětlení, náhradní kazetu nebo paměťovou kartu a externí disk. 

 

8. Zajistěte si všechna potřebná zařízení, pomůcky a dodržujte plán. Hluboce se nadechněte a stiskněte 

"REC". 

 

 

8.1 Sledujte a analyzujte video přednášky  

"Co dělat" a "nedělat" při videoprezentacích. 

 

Příklad špatné video přednášky 

 

Zhlédněte klip uvedený níže a udělejte si poznámky o identifikovaných chybách na svůj blog. Otevřete 

svůj blog v novém okně vašeho prohlížeče, což vám umožní dělat si poznámky a současně sledovat 

video. Můžete zastavit přehrávání videa, kdykoli budete chtít. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=s5LjAyaOR3Q 

 
 

 

Příklad dobré video přednášky 

 

Podívejte se na klip, který ukazuje lektora, který vytvořil dobře připravenou, dobře provedenou video 

přednášku.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=nF3Rz1KjH0I 
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Zaznamenejte na svém blogu ty prvky video přednášky, které byly provedené lépe než v předchozím 

případě (např. opravené nebo odstraněné chyby). Jako výstup této aktivity vytvoříte seznam špatných 

a dobrých praktik, které budou užitečné pro aktivitu 8.2.2. 

 

Čas pro splnění úkolu: 25 min 

 

 

8.2 Navrhněte e-tivitu založenou na vaší videonahrávce  

Vaším úkolem je navrhnout e-tivitu založenou na videu vytvořeném v aktivitě 8.2.2 a publikovaném v 

aktivitě 8.2.3. 

 

Pokud potřebujete příklad takové e-tivity, přejděte k aktivitě 1.5 Vytvořte mapu kurzu nebo 8.1 

Sledujte a analyzujte video přednášky. 

 

Vytvořte tabulku a zapište instrukce pro studenty tak, jak jste to dělali v modulu 4 (aktivita 4.3). 

Publikujte svoji práci na fóru modulu 8 jako reakci ve vláknu, které pro vás vytvořil facilitátor. 

 

Čas pro splnění úkolu: 4 hod. 10 min. (zahrnuje: 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3) 

 

 

8.2.1 Vytvořte stručný plán pro vaše video  
Přečtěte si seznam tipů pro plánování videa a poznamenejte si stručný plán pro tvorbu vašeho videa, 

které vytvoříte v aktivitě 8.2.2. Délka videa by neměla přesáhnout 3 minuty. 

 

Čas pro splnění úkolu: 1 hod. 

 

 

8.2.2 Vytvoření videonahrávky  
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Přečtěte si tipy na tvorbu videa. Během nahrávání vám pomohou poznámky z aktivity 8.1. Můžete 

použít vaše mobilní zařízení jako je chytrý telefon, mobil, notebook se zabudovanou kamerou a 

mikrofonem. 

 

Můžete také vyzkoušet YouTube online nahrávání, které podporuje zveřejnění na YouTube - 

https://support.google.com/youtube/answer/57409?hl=en-GB (budete na to dotázáni v aktivitě 8.2.3). 

 

Čas na splnění úkolu: 1 hod. 30 min. 

 

Tato úloha je plánována pouze na 1 hodinu a 30 minut. Znamená to, že není vyžadováno pořízení 

vysoce kvalitní video nahrávky. Využijte tento čas a zaměřte se na vytvoření poutavé e-tivity, kde 

videonahrávka bude sloužit jako "jiskra" ke studentským aktivitám (zdroj, který motivuje studenty k 

nějaké akci). 

 

 

8.2.3 Zveřejněte video  

Existuje řada serverů, kde můžete své video zveřejnit. Nejpopulárnější je YouTube. Vaším úkolem je 

sdílet prostřednictvím YouTube vaši nahrávku vytvořenou v aktivitě 8.2.2. 

 

Níže v několika bodech naleznete stručné instrukce, které vysvětlují, jak zveřejnit video: 

 

1. Vytvořte si zdarma účet na YouTube (http://youtube.com). Pokud máte Gmail účet, můžete jej 

využít k přístupu k YouTube (patří do Google služeb). 

 

2. Přihlaste se k YouTube (http://youtube.com). 

 

3. Klikněte na "Upload" tlačítko nahoře na stránce. 

 

4. Vyberte soubor na počítači. YouTube akceptuje následující formáty: MOV, MPEG4, AVI, WMV, 

MPEGPS, FLV, 3GPP,  WebM. 

 

5. Pokud budete nahrávat soubor v jiném formátu, než které jsou uvedené, použijte tento odkaz 

(https://support.google.com/youtube/troubleshooter/2888402?hl=en-GB&ref_topic=2888648) pro 

zkonvertování vašeho souboru. 

 

6. Nahrajte video, přidejte popis a nastavte stav. Pro potřeby kurzu, prosím, nastavte stav na "public". 

Všechna videa budou přidána do evet2edu YouTube playlistu. 

 

7. Přidejte nahranému videu tag: evet2edu 

 

8. Zveřejněte link na video ve vaší e-tivitě 

 

Čas pro splnění úkolu: 30 min. 
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8.3 Reflexe v rámci odborného vzdělávání a přípravy  
Uvažujte o svých zkušenostech v modulu 8, zapište to (max. 200 slov) a zveřejněte na svém blogu. 

 

K jaké zkušenosti chcete provést reflexi: 

 

Vytvoření jednoduchého instruktážního videa. Plánování směrem k mým studentům, aby vytvořili on-

line výukové zdroje. 

 

Proč je tato zkušenost pro mě důležité? 

 

Jak by mi mohlo vytváření mých vlastních zdrojů pomoci zlepšit výuku? Co by to změnilo v mé praxi? 

Mohu zapojit své studenty a / nebo kolegy do tohoto procesu? Existují nějaké zvláštnosti, které se 

vážou k odborné výuce? 

 

Co mám dělat dále? 

 

Jaké výhody vidím při tvorbě vlastních výukových pomůcek pro odborné předměty? Existují nějaké 

nevýhody, a mohly by mě zastavit? Mohl bych spolupracovat se svými kolegy na vytvoření výukových a 

studijních materiálů? 

 

Čas pro splnění úkolu: 20 min. 

 

 

8.4 Zaznamenejte důkazy. Publikujte důkazy v kompetenční tabulce.  
Nahrajte důkazy ke kompetencím, které jste získali v modulu 8 a zveřejněte nejméně tři v tabulce 

kompetencí.  

 

Můžete zvážit: 

 

1. Odkaz na krátký video klip 

2. Plán pro krátké vzdělávací video 

3. Poznámky k dobrým a špatným prvkům ve videu 

4. E-tivitu 

5. Úvahy o procesu produkce 

 

Čas pro splnění úkolu: 15 min 

 

 

Fórum pro modul 8 
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Modul 9. On-line zdroje: opakované využití, sdílení 
a vyhodnocování 

 
 

Co se v modulu 9 naučíte   

Cílem tohoto modulu je získat dovednosti v oblasti vyhledávání, výběru, opakovaného použití, sdílení a 
vyhodnocování on-line zdrojů pro váš odborný předmět (y) nezbytné k dosažení zvolených učebních 
cílů. 
 
Díky tomuto modulu budete schopni: 

• vysvětlit rozdíl mezi použitím obsahu chráněného autorskými právy a otevřenými výukovými 
zdroji 

• vybrat, opakovaně použít, sdílet a vyhodnocovat on-line zdroje 
• aplikovat podmínky licencí Creative Commons 
• vybrat zdroje podle výsledků učení 

 
Očekáváme, že během tohoto modulu: 

• budete pracovat ve skupině 
• ve skupině vysvětlíte váš výběr materiálů 
• vyhledáte otevřené výukové zdroje 
• napíšete krátkou reflexi o zdrojích v rámci odborného vzdělávání a přípravy 
• v kompetenční tabulce zveřejníte důkazy k modulu 9 

 
 

Úvod  

V předchozím modulu jsme hovořili o zdrojích pro výuku, které si můžete vytvořit sami. Nicméně, 
existují i jiné způsoby. 
 
Na internetu existuje mnoho hotových materiálů vyvinutých pro vzdělávací účely, které jsou 
publikovány pod open licencí. Nazývají se otevřené výukové zdroje (OER – Open Educational 
Resources) http://en.wikipedia.org/wiki/Open_educational_resources. V závislosti na autorem zvolené 
licenci, je může každý svobodně používat, kopírovat, upravovat a distribuovat pro své vlastní účely. 
Tvůrce kurzu to zbaví individuálního a časově náročného vývoje zdrojů, umožní jim využít čas pro 
rozvoj důkladného didaktického projektu a snížit náklady na nákup nástrojů pro tvorbu zdrojů. 
 
Vyhodnocení on-line zdrojů 
 
Neměl by být problém najít informace k předmětu, který vás zajímá. Ale abyste si byli jisti, že je obsah 
spolehlivý a k tématu, nebudete mít problémy při opakovaném použití, je důležité vědět, které prvky 
bychom měli vzít v úvahu, když to chceme vyhodnotit. Před použitím již dostupných údajů je třeba 
zkontrolovat: 
 

• jejich spolehlivost (Jestli můžete určit, kdo je autorem) 
• oprávnění pro používání a opakované použití (Jestli můžete kopírovat, upravovat, měnit, 

distribuovat obsah vyvinutý ostatními) 
• jeho dostupnost (Jestli můžete přistupovat k prostředkům bez vytváření dalšího účtu / 

přihlášení nebo speciálního softwaru). 
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Dobře vybrané prostředky: 
 

• umožňují zachování správné rovnováhy mezi obsahem a aktivitami studentů. 
• předejdou přetížení studentů obsahem a studenti obdrží jen ty články a kapitoly z knih, které 

jsou nezbytné pro dokončení cvičení nebo naplánování projektu. 
 
Pokuste se udržet rovnováhu mezi statickým obsahem (text a obrázky) a multimédii - což zajistí, že 
materiál bude více přístupný a atraktivní. 
 
Opětovné využití zdrojů 
 
V souvislosti s OER, opětovné využití zdrojů vyvinutých někým jiným vyžaduje jejich lokalizaci. 
Lokalizace souvisí s procesem využití vzdělávacích zdrojů vyvíjených v daném kontextu a jejich 
přizpůsobení do jiných souvislostí. Tyto souvislosti mohou být například geografické, pedagogické 
nebo technické. Prakticky lokalizace zahrnuje více než jen překlad materiálů do místního jazyka nebo 
výměnu fotografií s cílem respektování kultury. Lokalizace je podstatným procesem OER – dokládá 
rozmanitost, otevřenost a opětovné použití. 
 
Bez ohledu na to, kde žijete, nebo to, co učíte, pokud pro vlastní potřebu upravujete otevřené a volně 
sdílené materiály, tak je lokalizujete. Existuje mnoho důvodů, proč pedagogové i studenti materiály 
lokalizují. Zde jsou některé z nich – chcete-li: 
 

• řešit konkrétní učební styl nebo styl učení 
• přizpůsobit různým úrovním 
• přizpůsobit různým oborům 
• nastavit pro různá vzdělávací prostředí 
• řešit různorodé potřeby 
• řešit kulturní preference 
• podpořit specifickou pedagogickou potřebu 
• řešit buď školní, nebo místní standardizovaný učební plán 

 
Co mají všechny tyto příklady společné, je možnost přizpůsobit materiály, aby splňovaly jedinečné 
výukové a vzdělávací potřeby. OER proces lokalizace materiálů je "zplnomocňující" aktivitou: ti, kteří 
využívají tyto materiály, je mohou přizpůsobit, jak sami chtějí. Materiály, které jsou v úložišti OER, jako 
je OER Commons, se liší od materiálů získaných od vydavatele. OER materiály mají nejčastěji licence o 
podmínkách užívání, které umožňují přizpůsobení místním výukovým a vzdělávacím potřebám. Většinu 
vydávaných materiálů nelze změnit. 
 
Při použití materiálů z OER repozitářů, které upravujete je zavedená praxe, že je zpětně budete opět 
sdílet. Dělejte tedy obě věci - lokalizujte materiály pro své vlastní potřeby a současně je dejte volně k 
dispozici ostatním pedagogům a studentům na celém světě. Zpětné sdílení změn, které jste provedli, 
prohlubuje pochopení toho, jak byl materiál upraven [z Connexions: 
http://cnx.org/content/m15222/latest] 
 
Sdílení zdrojů on-line 
 
Materiály, které vytváříte a sdílíte, jsou cenným zdrojem pro ostatní, aby je mohli využívat nebo na 
nich dále stavět. Tyto materiály vám pomohou rozšířit OER tak, aby se staly z praktického pohledu 
škálovatelnými a udržitelnými. 
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Při vytváření materiálů pro vlastní vzdělávací účely může být obtížné si představit, jak někdo za 
různých podmínek v jiné části světa chce použít váš materiál. Nicméně pokud budete mít na paměti 
následující tipy při vytváření těchto materiálů určených ke sdílení, může to zjednodušit proces 
modifikace další osobě, která chce materiál upravit pro vlastní potřebu. 
 
 

Seznam míst se zdroji OER užitečných v kontextu odborného vzdělávání a přípravy  

Seznam míst se zdroji OER užitečných v kontextu odborného vzdělávání a přípravy 
 

• Curriki http://www.curriki.org/welcome/resources-curricula/ - online osnovy, programy 
kurzů, scénář výuky hlavně pro střední školy. Pro hledání obsahu v oblasti odborného 
vzdělávání a přípravy: Kariéra a technické vzdělávání a zdraví 

• Open Course Library: http://opencourselibrary.org/ 
• College Open Textbooks: http://www.collegeopentextbooks.org/opentextbookcontent/open-

textbooks-by-subject 
• Wikieducator – Technical and Vocational Education: 

http://wikieducator.org/Content#Technical_and_vocational_education 
• Professional Education, Testing and Certification Organization International (PEOI) - 

http://www.peoi.org/Courses/Coursesen/coursesframe.html - vzdělávací materiály pro 
odborné předměty 

• OpenScout ( http://learn.openscout.net/ ) - vyhledávání na základě dovedností volně 
dostupného obsahu pro školení manažerských odborníků 

• Wikipedia - on-line encyklopedie zdarma http://cs.wikipedia.org (dostupná ve většině jazyků) 
• Jamendo ( http://www.jamendo.com/ ) - hudba (vybrané materiály pod licencí Creative 

Commons) 
 
Vyhledávače pro otevřené výukové zdroje 
 

• Creative Commons Search – multivyhledávací stroj (http://search.creativecommons.org/) 
Umožňuje vyhledávání zdrojů z Googlu, Google Graphics, Flickru, Europeny, Jamenda, 
Wikimedia Commons a několika dalších. Po zvolení služby, pomocí které byste chtěli 
vyhledávat, máte možnost volby "použití pro komerční účely" a "modifikovat, přizpůsobovat 
nebo na nich stavět". 

• Google - pokročilé vyhledávání (Pole: Uživatelská práva) 
https://www.google.pl/advanced_search?q=ss&biw=1299&bih=827&hl=cz 

• Flickr http://www.flickr.com/ - repozitář fotografií nahraných uživatelem. Více než 200 
miliónů fotografií pod Creative Commons. V rozšířeném vyhledávání se můžete rozhodnout, 
jestli budete hledat pouze fotografie pod různými licencemi Creative Commons ("Hledejte 
obsah pro komerční použití" nebo "Hledejte obsah, který lze měnit, upravovat, nebo na něm 
stavět") 

• YouTube http://youtube.com – repozitář videí. Zde naleznete návody, nahrávky přednášek, 
laboratoře atd. Většina obsahu je dostupná ve standardní YouTube licenci (s autorskými 
právy), ale v pokročilém hledání nabízí YouTube možnost vyhledávat obsah na základě 
Creative Commons Attribution licence. 

• Vimeo - https://vimeo.com/ repozitář videí. Umožňuje přidávání video obsahu pod jakoukoli 
licencí Creative Commons 

 
Služby pro sdílení online zdrojů 
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Sdílení obsahu na těchto službách vyžaduje vytvoření účtu a musíte být přihlášeni 
 

• Flickr http://www.flickr.com/ úložiště fotek nahraných uživatelem. Můžete publikovat fotky 
pod jakoukoli CC licencí 

• YouTube http://youtube.com – repozitář videí. Umožňuje sdílení pod CC BY nebo standardní 
licencí YouTube. 

• Vimeo https://vimeo.com/ - pro přidávání video obsahu pod všemi licencemi Creative 
Commons 

• Slideshare http://www.slideshare.net/ - pro sdílení prezentací pod licencemi Creative 
Commons 

• Scribd http://scribd.com/ - pro sdílení dokumentů ve formátu PDF, DOC a Open Office pod 
Creative Commons License 

• Soundcloud https://soundcloud.com/ - pro sdílení audio zdrojů pod licencí Creative Commons 
 
 

9.1 Zkontrolujte podmínky používání on-line zdrojů  

Podívejte se na následující krátké video vytvořené pod Creative Commons 
http://www.amara.org/pl/videos/qkVyfvyulT1B/info/creative-commons-kiwi/ . Pro české titulky zvolte 
z nabídky pod oknem s videem "Czech subtitles". 
 
Obeznámíte se s pravidly používání materiálů dostupných na internetu pod licencí Creative Commons. 
Zeptejte se sami sebe, zda a jak jste již dříve použili práci jiných lidí, která je k dispozici na internetu. 
Pokud ano, zkontrolovali jste podmínky pro jejich použití? 
 
Poté přejděte ke službě, kterou používáte nejčastěji, připravte se na práci a najděte alespoň dva 
zdroje, které byste mohli použít ve svém odborném kurzu. Zkontrolujte autorská práva a snažte se je 
dodržet. Přemýšlejte o tom, na co je třeba pamatovat při využití práce jiných lidí. Jak byste to aplikovali 
ve svém e-learningovém kurzu nebo ve vaší výuce? 
 
Čas úkolu: 30 min. 
 
 

9.2 Vyberte zdroje podle výsledků učení  

V modulu 4 jste se naučili, jak navrhnout didaktické výstupy a e-tivity. Cílem tohoto cvičení je vytvořit 
příslušný výběr studijních materiálů tak, aby vám pomohly v dosažení specifických výsledků učení v 
rámci aktivity a také dosažení obecného cíle kurzu. 
 
V tomto cvičení budete pracovat ve skupině. Facilitátor vás na začátku modulu rozdělí do skupin. 
Úkolem skupiny je najít a navrhnout dva zdroje pro vybrané téma nebo cíl (z níže uvedeného seznamu) 
a zveřejnit jej (nebo dát odkaz) na Fóru kurzu v samostatném vlákně. Poté každá skupina bude 
ospravedlňovat své návrhy, co se týká cíle, licence, kvality a jejich užitečnosti. Doporučené zdroje musí 
představovat různé formáty. Každá skupinová práce bude shrnuta facilitátorem. 
 
Během vašeho hledání použijte OER vyhledávače a OER repozitáře, o kterých jste se učili v předchozím 
cvičení, vyhledávače, které používáte každý den a další ověřené metody. Zde jsou témata, která budou 
facilitátory přidělená skupinám (každá skupina bude mít jedno téma): 
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• Po dokončení této lekce bude student schopen vytvořit článek ve wiki o typické kuchyni v 
jejich zemi. 

• Po dokončení této lekce bude účastník schopen vysvětlit pojem Web 2.0 
• Po absolvování tohoto modulu bude účastník schopen napsat seznam výhod týkajících se 

výuky, která využívá WebQuest. 
• Po dokončení této lekce bude student schopen připravit seznam osvědčených postupů při 

vytváření poutavé prezentace 
 
Čas pro splnění úkolu: 1 hod. 30 min. 
 
 

9.3 Vyhledejte a znovu použijte otevřené zdroje pro vaši e-tivitu  

V modulu 4 jste vytvořili e-tivitu. Jak již víte, jedním z prvků při navrhování e-tivity je volba jiskry (= 
podnět k zahájení e-tivity). Zdroje mohou zcela jistě hrát roli jiskry v e-tivitě. Aktivita 9.2 zdůrazňuje 
důležitost vybrat ty správné zdroje, které podporují dosahování učebních cílů. 
 
Vaším úkolem v této aktivitě je: 
 
1) najít jeden zdroj publikovaný s právy pro modifikaci (zkontrolujte prosím, která z licencí Creative 
Commons toto umožňuje), který může být cenný pro vámi navrženou e-tivitu v modulu 4. Mezi zdroje 
jsme zahrnuli seznam repozitářů, kde můžete najít otevřené výukové zdroje (OER) a příklady OER 
vyhledávačů. Seznam je dlouhý, ale samozřejmě není úplný. Vyberte ze seznamu některé archivy a 
najděte v nich materiály, které mohou být ve vašem případě užitečné. 
 
2) přizpůsobit zvolený OER ve smyslu použití ve vaší e-tivitě. Pamatujte si, že počet a rozsah změn, 
které provedete je jen na vás, a může se pohybovat od menších k velkým změnám.  Mohli byste 
odstranit část obsahu a napsat novou kapitolu nebo jen změnit pár slov a vložit nové audiovizuální 
zdroje. 
 
3) publikujte odkaz na vybraný OER a přiložte upravenou verzi originálu na Fóru modulu. Zapojte se do 
diskuse o tom, jak je otevřený vzdělávací obsah lokalizovaný a jak vytváření OER usnadňuje nebo brání 
tomu, aby byl vytvořen kontextově zaměřený obsah. Zde je několik otázek, které je třeba vzít ve vašem 
příspěvku v úvahu: 
 
Jaké změny jste provedli v materiálech, které jste použili z OER stránek? 

1. Jak je lokalizován obsah na úrovni jednotlivce a úrovni školy a jaké to má výhody? 
2. Je lokalizace pouze proces přizpůsobování stávajících materiálů na místní podmínky? Nebo je 

to také metodika pro vytváření nových materiálů? 
3. Najdete-li nějaké další zajímavé repozitáře OER, prosím, podělte se také o tyto informace na 

Diskuzním fóru modulu. 
 
Máte-li jakékoli pochybnosti o autorských právech materiálů, které jste našli, podělte se o ně na Fóru. 
 
Čas úkolu: 45 minut 
 
 

9.4 Sdílejte své zdroje on-line jako OER  
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V modulu 8 jste vytvořili a publikovali video na YouTube. Pravděpodobně jej nesdílíte pod otevřenými 
podmínkami a zvolili jste standardní licence YouTube. Nyní si vyzkoušíte sdílení obsahu s ostatními 
otevřenějším způsobem. 
 
Ve zdrojích tohoto modulu jsme poskytli seznam služeb, kde můžete, pod licencí Creative Commons 
otevřeně sdílet své zdroje. Rozhodněte se, zda se chcete podělit o své video z modulu 8 nebo o 
materiál z Aktivity 9.3. V závislosti na typu zdroje si vyberte odpovídající službu ze seznamu. Vyberte si 
Creative Commons licenci pro svůj obsah.  Následující infografika může být v tomto ohledu pro vás 
užitečná: 
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Napište ve Fóru pro Modul 9 krátký příspěvek o důvodech, omezeních a aktivátorech, se kterými se 
setkáváme při sdílení OER obsahu v rámci regionální výuky a studiu. Prosím, vysvětlete také důvod, 
proč jste si vybrali pro svůj obsah konkrétní licenci? 
 
Čas pro aktivitu: 30 min. 
 
 
 

9.5 Reflexe v rámci odborného vzdělávání a přípravy  

Uvažujte o svých zkušenostech v modulu 9, zapište je (max. 200 slov) a zveřejněte na svém blogu. 
 
K jaké zkušenosti chcete provést reflexi? 
 
Co říkáte zkušenosti ve smyslu změny účelu a sdílení vašich zdrojů online? 
 
Proč je tato zkušenost pro mě důležitá? 
 
Myslíte si, že jsou užitečné pro vaši praxi v oblasti odborného vzdělávání? Jste schopni/ochotni sdílet 
své vlastní zdroje na internetu? 
 
Co mám dělat dále? 
 
Vidíte nějaké možnosti využití zdrojů vytvořených jinými lidmi, které jsou k dispozici na internetu, ve 
vašich odborných kurzech? 
 
Čas úkolu: 20 min. 
 
 

9.6 Zaznamenejte důkazy. Publikujte důkazy v kompetenční tabulce.  

Zaznamenejte důkazy kompetencí, které jste získali v modulu 9 a zveřejněte nejméně tři v 
kompetenční tabulce.  
 
Můžete zvážit: 
 

1. screenshoty / odkazy na fóru se skupinovou diskuzí, 
2. odkazy na zajímavé nástroje nebo OER repozitáře použitelné v rámci odborného vzdělávání a 

přípravy 
3. odkazy na zdroje, které sdílíte on-line 
4. reflexe o OER v rámci oblasti odborného vzdělávání a přípravy 
5. odkazy nebo jiné zajímavosti, které chcete nahrát k tomuto modulu 

 
Čas úkolu: 15 min. 
 
 

Fórum pro modul 9 
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Modul 10. Role facilitátora 

 
 

Co se v modulu 10 naučíte   

Cílem tohoto modulu je, aby účastníci získali dovednosti v organizaci vlastní práce jako facilitátor e-
learningového kurzu odborného předmětu, a také rozvíjení dovednosti v hodnocení vlastních 
dovedností. Je to také modul, ve kterém shrneme průběh kurzu. 
 
Díky tomuto modulu budete schopni: 

• vysvětlit role a kompetence facilitátora v on-line kurzu 
• organizovat facilitaci e-learningového kurzu 
• zhodnotit vlastní dovednosti facilitátora 
• vizualizovat data svých pokroků 

 
Očekáváme, že během tohoto modulu: 

• budete číst materiály modulu 
• zhodnotíte a porovnáte své dovednosti facilitátora e-learningového kurzu 
• zveřejníte v modulu grafy s komentáři 
• budete hodnotit svůj pokrok 
• vyberete důkazy a vyplníte kompetenční tabulku modulu 10 
• napíšete krátkou reflexi 

 
 

Úvod: Role facilitátora  

Učení "na vlastní pěst" je obtížné bez toho, aby vás někdo podporoval, zodpovídal vaše dotazy a sdílel 
s vámi myšlenky. Jistá podpora může přicházet od vašich kolegů studentů, nicméně přítomnost 
facilitátora je pro on-line vzdělávání rozhodující. Jejich role se liší od té, kterou má učitel v tradiční 
třídě. Role odborníka vyplývající z lepších znalostí tématu je pouze jednou z mnoha rolí, kterou on-line 
facilitátor má. U facilitátora se nepředpokládá, že bude jen přenášet své znalosti, ale že spíše vytvoří 
prostor s aktivitami a zdroji, které pomohou účastníkům kompetence rozvinout. Osvojení si 
kompetencí je důležité zejména ve výuce odborných předmětů, ve kterých musí účastníci získat 
praktické dovednosti, znalosti a stát se kompetentními v daném pracovním oboru. 
 
Gilly Salmon, profesionálka v e-learningu (více o její práci na webových stránkách All Things in 
Moderation - http://www.atimod.com/), identifikuje pět hlavních oblastí kompetencí e-moderátora. 
Všechny byly zahrnuty do Dotazníku sebehodnocení moderátora v Modulu 1. 
 

• Pochopení on-line procesu. Vědomí, že vzdělávání prostřednictvím internetu vyžaduje trochu 
jiný přístup, než jaký je použit v tradiční třídě. Schopnost přizpůsobit tradiční formu výuky 
jiným souvislostem. Znalosti o tom, jak využít specifických výhod on-line prostředí a 
vypořádat se s jeho omezeními. 

• Technické znalosti, které jsou chápány jako obeznámenost s nástroji, a zejména, schopnost 
najít ty funkce, které mohou být užitečné pro e-learning. V e-learningu můžete použít řadu 
aplikací a služeb, které nebyly vytvořeny pro vzdělávací účely. Nicméně je třeba objevit jejich 
potenciál. 

• Online komunikace. Informovanost o zpožděné komunikaci a odlišnostech od face-to-face. 
Schopnost komunikovat přirozeně a efektivně. 
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• Kompetence v dané oblasti. Znalosti, kde najít ty nejlepší materiály pro cíle učení definované 
v kurzu a na úrovni aktivit. 

• Osobní kompetence. Kladný postoj a motivace k práci. Rozvíjet se jako e-moderátor. Nemá 
smysl začít pracovat na úkolu, ke kterému jsme se nezavázali. 

  
Alternativně, lze identifikovat čtyři hlavní role: 
 

• pedagogická role: Podpora procesu učení a ne "přenášení" znalostí do hlav účastníků. 
Konkrétní úkoly: 

o vypracování pokynů 
o poskytování zpětné vazby 
o poskytování poradenství 
o hodnocení 
o motivování 
o usnadnění interakce mezi studenty a studijními materiály 
o sledování diskuzí, jejich zahájení nebo moderování 

 
• technická role: Aby bylo možné se účinně podílet na e-learningových kurzech, měl by mít 

facilitátor základní dovednosti v používání počítače, internetu a zvládat práci ve virtuálním 
výukovém prostředí. Zejména v počátečních fázích kurzu poskytuje facilitátor technickou 
podporu, pomáhá při přihlašování a vedení celého výukového prostředí. 

 
• organizační role. E-learning klade důraz na samostatnou práci a studentovu iniciativu, ale to 

neznamená, že by měl být ponechán vlastnímu osudu. Facilitátor by měl účastníkům pomoci 
rozvíjet dovednosti potřebné pro samostatnou organizaci práce a zvládání jejich pracovního 
procesu, a také podporovat rozvoj vzdělávacího prostředí, například vytvořením skupin, 
poznáním se navzájem, atd. Úkoly instruktora se skládají z: 

o monitoringu aktivit účastníků 
o osobního kontaktování těch, kteří byli příliš dlouho neaktivní 
o pomoci těm, kteří potřebují dohnat látku 
o stanovení termínů a jejich dodržování 
o organizace práce na platformě (vnesení pořádku do diskusních fór, řešení 

logistických problémů, atd.) 
 

• sociální role. Učení je obvykle společenskou aktivitou - jako během našeho kurzu. Je založeno 
na komunikaci. To je důvod, proč jednou z nejdůležitějších funkcí instruktora kurzu je 
socializace - tzn., aby osoby, které se neznají, on-line efektivně komunikovaly a tvořily 
dynamickou skupinu osob, mezi nimiž existuje peer learning („vzájemné učení“). Bezpečné a 
přátelské prostředí k učení podněcuje účastníky k tomu, aby se s ostatními podělili o své 
úvahy, zkušenosti a znalosti. 

 
V oblasti odborného vzdělávání, facilitační metody zahrnují také učení prostřednictvím rozhovoru, 
prostřednictvím reálných problémů k řešení, prostřednictvím dotazování, odborné demonstrace a 
přednášení. 
 
Proces přijetí určité dovednosti a stát se kompetentním, vyžaduje jistý druh pokusů a omylů, které jsou 
běžné při řešení problémů v reálném světě. 
 
Facilitativní odborná výuka mimo jiné: 
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• Klade silný důraz na pracoviště, aby poskytovalo smysluplný kontext pro studium, kde jsou 

problémy zasazeny do kontextu pracoviště. 
• Podporuje "hands on" přístup a interaktivní přístup k výukovým aktivitám, aby studenti byli 

schopni aplikovat a ztotožňovat se s myšlením a realizací aspektů učení. 
• Dává studujícím příležitost spolupracovat a vyjednávat při směrování jejich učení a procesu 

hodnocení. 
• Chápe studenty jako spolutvůrce nových znalostí a dovedností. 
• Uznává, že předchozí a životní zkušenosti žáků jsou cennými základy pro výstavbu nových 

znalostí a souborů dovedností (i když mohou mít svá omezení). (Smith, P., Blake, D., 2005) 
 
Kromě tvůrce kurzu, je úkolem facilitátora odborného e-learningového kurzu, aby se ujistil, že tyto 
podmínky jsou zajištěny také v on-line prostředí. 
 
 

Time management  

Pro facilitátora kurzu je time management velmi důležitý. E-moderátor se potýká se specifickými 
problémy: zkombinovat face-to-face život s online povinnostmi. Následující text se zaměřuje na 
strategie, jak jako facilitátor plánovat online aktivity. I když je e-learning popisován jako 24/7 aktivita, 
neznamená to, že jste po celou dobu dostupní. Vaším úkolem je rozhodnout, kolik času budete muset 
věnovat dosažení cílů kurzu. 
 
FÁZE VÝVOJE 
 
Rozhodněte se, kolik času stráveného v kurzu (denně a týdně) budete vyžadovat od účastníků a od 
sebe samého. Vezměte v úvahu nejen svou motivaci, ale také vnější faktory, jako je kombinace on-line 
práce s off-line povinnostmi nebo čas dovolených/prázdnin. Podcenění času je jednou z nejčastějších 
chyb, které vedou k frustraci a práci navíc. Naplánujte nástroje, které vám mohou pomoci, používejte 
kalendář a myslete dopředu. 
 

• Investujte do přípravy podpory: problémy se objeví, ale lze je očekávat. Věnujte nějaký čas 
přípravě podpory pro účastníky (např. průvodce kurzu, FAQ a dobře naplánovanou strukturu 
kurzu a jeho prvky). Tímto způsobem lze snížit množství otázek a připomínek a ušetří to čas. 
Pokud spustíte kurz ve více verzích, tato investice se vám vícenásobně vrátí. 

• Vytvořte opakovaně použitelný obsahu. Archivujte své připomínky, např. shrnutí diskusních 
fór. Nikdy je nebudete moci použít v plném rozsahu, ale některé fragmenty můžete znovu 
použít. Dobrý příklad opakovaně použitelného obsahu je uveden výše v Příručce kurzu. 

 
FÁZE FACILITACE 
 

• Pracujte systematicky. Pravidelně odpovídejte na zprávy (2 dny je maximum). Když budete 
čekat na všechny, aby se zapojili, tak tuto dobu lze samozřejmě prodloužit, ale zásadní je vaše 
pravidelnost. Rozdělte si práci na kousky, které je snazší dokončit jak pro vás, tak pro vaše 
žáky. 

• Motivujte účastníky pracovat systematicky ve prospěch všech. Pokud všichni předkládají své 
úkoly nebo přispívají do diskuzí včas, tak bude pro vás snadné připravit hodnocení. Nebude 
nutné vracet se k tomu, co již ostatní napsali, abyste poskytli zpětnou vazbu někomu, kdo se 
opozdil. 

• Buďte pravidelně on-line. Můžete využít volných mezer během svého denního rozvrhu. 
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• Zvládněte nástroje. Používejte software, který dobře znáte. Používejte aplikace, které 
urychlují vaši práci (např. vyhledávače, e-mailové filtry, oznámení z fór). 

• Procvičujte psaní, to je hlavní část práce facilitátora. Připravte si standardní příspěvky, pokud 
často provádíte facilitaci kurzů. 

• Vytvořte skupinu. Zvyšuje to vaši i efektivitu účastníků. Pokud je skupina aktivní, organizace 
jejich práce vás bude stát méně úsilí. Může se stát, že své problémy vyřeší sami dříve, než 
budete muset zasáhnout. 

 
 

10.1 Odhadněte čas potřebný pro vaši práci  

Při návrhu tohoto kurzu jsme odhadli pro studenta v průměru čtyři hodiny práce týdně. Doba byla 
přidělena na konkrétní činnosti a moduly a s tímto vědomím jsme vybrali zdroje a navržené aktivity. 
 
Prodiskutujte, jestli naše odhady byly správné. Pokud jsme se mýlili, které činnosti byly odhadnuty 
špatně? Kolik času jste na kurzu strávili? Jaký byl důvod, že jste museli pracovat více nebo méně, než 
jsme odhadli? Jaké jsou vaše závěry pro budoucí praxi? 
 
Publikujte své připomínky na Fóru. 
 
Čas úkolu: 45 min. 
 
 

10.2 Vyplňte sebehodnotící dotazník  

Viz. Aktivita 1.7. 
 
 

10.3 Vytvořte graf  

Na základě sebehodnotícího Dotazníku, který jste vyplnili v Modulu 1 a v Aktivitě 10.2, vytvořte dva 
grafy, které budou znázorňovat a porovnávat váš pokrok během kurzu. Publikujte grafy na Fóru 
modulu včetně vašeho zamyšlení. Jak hodnotíte svůj posun? Kterou dovednost facilitátora jste nejvíce 
rozvinuli, kterou jste zlepšili a kterou je třeba ještě zlepšit? Které aktivity během kurzu podpořily 
nejlépe váš vývoj? Které z dovedností facilitátora vnímáte jako nejužitečnější pro on-line výuku 
odborných předmětů? 
 
Příklad grafů:  

  
  



eVET2EDU | Jak navrhnout a facilitovat on-line kurz v kontextu odborného vzdělávání | Květen 2014 80 

                       Před kurzem                                                              Po ukončení kurzu 
 
Grafy znázorňují procento odpovědí účastníka kurzu: "Ano" (T), "Ne" (N) a "Nevím" (?) ze 
sebehodnotícího dotazníku, který byl proveden před a po kurzu. 
 
Čas pro splnění úkolu: 30 
 
 

10.4 Reflexe v rámci odborného vzdělávání a přípravy  

Uvažujte o svých zkušenostech v modulu 10, zapište je (max. 200 slov) a zveřejněte na svém blogu. 
 
K jaké zkušenosti chcete provést reflexi? 
 
Výsledky dotazníku sebehodnocení klíčových kompetencí facilitátora. 
 
Proč je tato zkušenost pro mě důležitá? 
 
Jak může povědomí o klíčových dovednostech facilitátora zefektivnit moji výuku? Je nějaká dovednost, 
která je zvláště důležitá ve výuce odborných předmětů? 
 
Co mám dělat dále? 
 
Jakým způsobem budete používat klíčové dovednosti facilitátora a zásady time managementu pro 
zlepšení vaší odborné pedagogické praxi? 
 
Čas úkolu: 20 min. 
 
 

10.5 Zaznamenejte důkazy. Publikujte důkazy v tabulce kompetencí.  

Zaznamenejte důkazy kompetencí, které jste získali v modulu 10 a zveřejněte nejméně tři v 
kompetenční tabulce.  
 
Můžete zvážit: 
 

1. grafy ilustrující váš vývoj v kurzu 
2. příspěvek z diskusního fóra k odhadu času a pracovnímu vytížení 
3. reflexi 
4. odkazy nebo jiné zajímavosti, které chcete nahrát k tomuto modulu 

 
Čas úkolu: 15 min. 
 
 

Fórum pro modul 10 
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