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Program semináře – sobota 
• Problematika digitálních technologií v rámci vzdělávání a muzejní kultury 

• Typologie digitálních produktů muzeí využitelných v edukaci  

• Praktické představení vybraných vzdělávacích portálů nebo dílčích produktů 
konkrétních českých a zahraničních muzeí (2 hod) 

• Představení projektu Central European Art Database (CEAD) – Muzeum umění 
Olomouc (2 hod) 

• Vlastní práce účastníků semináře s produkty s důrazem na vlastní průzkum 
jejich možností s výhledem na didaktické využití 



Program semináře – neděle 

• Představení nově vznikající vzdělávací hry Muzea umění 
Olomouc pro expozice AMO a AMK 

 

• Možnosti využití e-learningových produktů muzeí 
v pedagogické praxi – praktické ukázky aplikace  

 

• Diskuse účastníků semináře nad využitím e-learningových 
produktů muzeí v praxi, reflexe, evaluace 



Problematika digitálních technologií 
v rámci vzdělávání a muzejní kultury 



digitální doba – fakt provázání našich 
životů s technologiemi; 
 
otázka nezní, zda ano, či ne, ale jak moc 
a k čemu; 
 
je třeba hledat rozumnou míru 
a smysluplné využití. 

 
 





technologický optimismus vs. pesimismus; 

nezjednodušujme! (nevnímejme jen to, že jsou děti 
on-line, ale ptejme se, co tam dělají!) 

rizika nepodceňujme, ale hledejme smysluplné 
využití… 

 



„digitální demence“ – vymizení schopnosti 
myslet (Spitzer, 2014), zdravotní rizika, 

 
závislost na digitálních médiích, 

 
problémy s pamětí, poruchy pozornosti a čtení, 
úzkost a otupělost, 

 
problém soustředit se na složitější obsah,  
 
malá kritičnost ke kvalitě zdrojů a chybějící 
ochota ověřovat si informace – problém nejen 
pedagogický! (tendence přebírat nekriticky celé 
myšlenkové konstrukce a interpretace – riziko 
manipulace + masovost a blesková rychlost šíření 
libovolného obsahu na sociálních sítích), 
 
potřebnost nové gramotnosti – schopnosti 
kriticky „číst“ média a orientovat se v množství 
informací. 



paradoxy – je to poprvé v historii, 
kdy jsou děti v něčem zkušenější 
než starší generace a kdy se zcela 
změnily podmínky života 
a způsoby učení po sobě jdoucích 
generací 



Generace Y, generace milénia 
• lidé narození  1980–2000, 

• potřeba být on-line 7 dní v týdnu, 24 hodin denně,  

 

• individualizace cest ke vzdělání; vybírají si a personalizují využívané 
technologie, 

 

• přesvědčení o vlastní jedinečnosti a schopnostech,  

• snaha o inkluzivitu a tolerance (k lidem jiných ras, náboženství nebo sexuální 
orientace), radost z diverzity,  

• cílevědomost (vliv cílevědomých rodičů), 

• generace sebejistých, optimistických a zároveň praktických lidí, kteří věří 
v budoucnost a ve své uplatnění – nároční lidé orientovaní na cíl a úspěch,  

 

• občansky aktivní, ochotni věnovat se dobrovolnické práci a angažovat se 
v občanské společnosti. (Rainesová, 2002, 2003)  



• dnešní děti a mladí lidé přirozeně používají při osvojování 
nového vědění postupy a strategie, jimiž se podstatně odlišují 
od svých rodičů a prarodičů, 

 

• přístup mladších generací k získávání informací a k učení 
obecně je diametrálně odlišný; jiný způsob myšlení 
a zpracování informací vlivem dlouhodobé interakce 
s moderním typem médií, multitasking, 

 

• konektivismus – Siemens (2005) – nový teoretický rámec 
procesu učení. 



Základem učení a poznání je rozmanitost názorů. 

 

Učení je procesem spojování specializovaných uzlů nebo informačních zdrojů. 

 

Učení není pouze záležitostí lidí, ale i technických zařízení a přístrojů. 

 

Není tolik podstatné to, co nyní víme, podstatná je naše kapacita k dalšímu vědění. 

 

K podpoře kontinuálního učení je nutné povzbuzovat a udržovat stálá spojení. 

 

Klíčovou dovedností je schopnost vidět spojitosti mezi obory, myšlenkami.  

 

Konektivisticky pojaté učení usiluje o přesné a stále aktualizované znalosti.  

 

Učení je procesem rozhodování se – mezi zdroji a informacemi, ale i rozhodování se 
pro obsah, který se budeme učit, jenž nás zajímá a jímž se necháme dále 
ovlivňovat. 



Hluboká proměna: 

 
Výběr – jakékoliv příchozí informace je nutné podrobovat kritickému 
zkoumání v kontextu stále se měnící reality. 
 
V učení se propojují specializované uzly všeobecné sítě informací 
a poznatků. 
 
Poznávání je založeno na množství různorodých zkušeností a zdrojů, jen 
přítomnost – netrvalost poznání v oceánu nových informací  
 
Učení se může odehrávat i mimo nás.  
  
Permanentní spojení s internetovou sítí a s informačními uzly této sítě 
a s lidmi, s nimiž jedinec utváří formální nebo neformální sociální skupiny. 
Nutnost být stále napojen a sledovat dění – proud aktivit neustává a lidé 
cítí nutkání stále jej monitorovat. 

 



Podstatnější než fakt, že mají děti v ruce mobil, je to, 
co s ním dělají! 



Průzkum, 2010: internet lidé nejčastěji využívají k e-mailové 
komunikaci (51 %), k vyhledávání informací o zboží a službách 
(47 %), k nákupům (22 %) a k internetovému bankovnictví (17 %)  

 

Eurostat, 2016, průzkum mladých lidí: sociální sítě – zkušenost 
má 84 % mladých Evropanů;  

 

Co vkládají na internet? 

48 % nahrává obsah, který sami vytvořili,  

16 % sdílí své názory na občanské nebo politické otázky. 



Internet slouží spíše k zábavě než k učení: 

využívání on-line výukových materiálů ... 25 % 

poslouchání internetového rádia ... 39 % 

přehrávání a stahování her, obrázků, filmů či hudby ... 70 % 

 

muži X ženy – rozdíly spíše nepatrné; 

výjimkou je vyhledávání informací souvisejících se zdravím (ženy 
56 % oproti mužům 43 %); 

muži častěji hrají po síti s jinými (40 % mužů X 19 % žen). 



mladí lidé vs. celá populace? 

nejvyšší rozdíl u sociálních sítí, 84 % mladých do 29 let vs. 50 % 
celková populace. 

 

rozdíly mezi státy: Finové nejvíce využívají výukové programy (54 %) 
a spolu s Brity vedou ve vytváření webových stránek a blogů (47 %).  

 

ČR: výsledky obdobné – oproti průměru více čtou on-line zprávy 
a časopisy (82 % mladých), více přehrávají a stahují (83 %)  

 

Ale! Méně využívají on-line výukové programy – na předposledním 
místě!  

 
Za průměrem (49 %) mladí z Česka nejvíce zaostávají (26 %) v elektronické komunikaci se 
státní správou. 



Výzva pro učitele – naučit mladé 
lidi využívat on-line obsah ke 
vzdělávání! 
 
Povzbuzovat je k učení prostředky, 
které jsou atraktivní! 



Kontext e-learningu 

e-learning = multimediální podpora učení za použití ICT, pomocí 
nichž se ovlivňuje kvalita a dostupnost vzdělávání; 

 

proces učení založeného na digitálních prostředcích; 

 

častěji blended learning – kombinace „živého“ učitele 
a digitálního prostředku. 

 



ne, učitele robot nenahradí! 



změna: učitel nemusí vědět všechno, ale ukazuje žákům 
smysluplné uzly sítě a vzbuzuje v nich touhu po poznání 



integrativní vzdělávací technologie  

= rozličné „webové nástroje, systémy a mobilní technologie, které 
podporují integraci technologických a pedagogických přístupů, a to 
ve všech fázích vyučovacího procesu“.  
(Zounek a Sudický, 2012, s. 59); 

 

tyto technologie a produkty vznikají buď přímo pro edukační využití 
a nebo jsou univerzální; 

 

jsou vyvíjeny rozličnými subjekty – specifickou skupinou muzea 
a galerie.  

 



Zounek a Sudický (2012, s. 60) mezi vzdělávacími technologiemi 
rozlišují tyto typy: 

• on-line nástroje, 

• on-line systémy k podpoře vzdělávání, 

• prostředky nesoucí učební obsah, 

• nástroje mobilních technologií.  

 

technologie jsou dnes chápány jako nedílná součást výuky 
a učení, nikoliv jako jejich pouhý doplněk! 

 

 



1. On-line nástroje 

• webové aplikace, pro něž je určující jedno základní použití nebo 
soubor několika úžeji zaměřených funkcionalit; 

• např. nástroje na podporu spolupráce a komunikace uživatelů, 
nástroje pro tvorbu a prezentování obsahu nebo nástroje 
podporující administraci studia v rámci kurzu, evaluaci atd. 

• editory videa a obrázků, nástroje pro humornou úpravu selfie 
fotografií atp. – zjednodušování, nepřehlednost nabídky 







2. On-line systémy k podpoře vzdělávání 

• virtuální vzdělávací prostředí; 

• integrují v sobě různé on-line nástroje za účelem organizace 
a vedení výuky v podobě učitelem (resp. tutorem) 
administrovaných on-line kurzů; 

• nejen běžné LMS systémy, ale i plnohodnotná virtuální prostředí 

(např. Second Life) 

 







3. Prostředky nesoucí učební obsah 

• e-content – elektronický či digitální obsah,  

• tyto produkty nesou určitý vzdělávací obsah – nejsou pouze 
nástrojem,  

• např. texty, e-booky, obrázky a schémata, multimediální objekty, 
videa atd.; 

• hotový a ihned použitelný e-learningový produkt, jenž může být 
využit žáky nebo učiteli. 





představení příkladů je hlavním 
obsahem kurzu! 



4. Nástroje mobilních technologií 

• i zde můžeme rozlišit nástroje, systémové báze a produkty 
s konkrétním vzdělávacím obsahem; 

• hlavní charakteristikou této skupiny je fakt, že jsou určeny pro 
mobilní zařízení. 





představení příkladů je hlavním 
obsahem kurzu! 



Muzea a jejich nabídka 
e-learningových produktů 



• dílčí digitální objekty, ale i komplexnější 
platformy nesoucí určitý vzdělávací obsah, 

  

• díky internetu a neziskovému charakteru 
muzeí jsou zpravidla svobodně a neomezeně 
přístupné všem zájemcům.  

 



Pro pořádek: 

 

1. databáze a virtuální muzea (informační charakter – bez 
didaktické transformace) 

 

2. produkty nesoucí vzdělávací obsah: 

a) dílčí produkty: vzdělávací aplikace, metodiky, učební texty 
a pracovní listy, e-booky – knihy, učebnice, průvodce či 
katalogy v digitální podobě, dílčí produkty audiovizuálního 
charakteru (počítačové simulace, animace, eduklipy), 
produkty na bázi videohry a ve formě softwarových nástrojů; 

 

b) komplexní platformy (weby, portály). 



Databáze a virtuální muzea 



The Museum of the World (Muzeum světa, 
dostupné na 
http://www.britishmuseum.org/with_google.aspx) 





















Didakticky koncipované produkty 
nesoucí vzdělávací obsah  











































































































Výhody e-learningových produktů muzeí a galerií 

• důvěryhodnost a kvalita obsahu; 

• snadná dostupnost na internetu – často zdarma; 

• potenciál k dalšímu ovlivňování tzv. personal learning 
environmentu; 

• odpovídají současné tendenci nastupující generace 
individualizovat své cesty ke vzdělání, vybírat si a personalizovat 
využívané technologie – prostředky, nástroje i samotný 
e-content.  



Mohou e-learningové produkty proměnit – co do kvality – 
samotný proces učení? 

 
Dnešní děti přirozeně používají při osvojování nového vědění jiné postupy a strategie. 
 
Nástroje, jež užíváme, definují a formují naše myšlení.  
 

know-how a know-what (vědět jak a vědět co)                              
know-where (vědět kde) 
 
Nutnost balancovat mezi klasickým (nefunkčním) způsobem vyučování orientovaného 
na znalost, a na druhé straně mezi pastí, jíž se může stát vzdělávání orientované jen 
na tréning dovednosti vyhledávat a kriticky posuzovat zdroje bez obsahu.  
 
Skutečné vzdělání stojí vždy na obsahu, protože právě určitý oborový obsah (a nikoliv 
pouhá schopnost jej vyhledat – jakkoliv je dnes klíčová) proměňuje vědomí učícího se 
jedince a dále směruje jeho cestu za určitým věděním.  
 
Vzdělání je hodnotou samo o sobě, nikoliv pouhým instrumentem pro nějakou 
uvažovanou aplikaci! 
 



Mnohdy mizí klasický lineární výklad – nejen diverzita obsahu 
a možností výběru, ale i možnost opustit nabídnutou linii výkladu 
a „skočit“ do vln nekonečného oceánu zdrojů a informací.  

 

Bez linearity je učení spojeno s nutností stále se rozhodovat mezi 
různými možnostmi a připomíná dobrodružné objevování 
neznámých končin. 

 

Nemusí vyhovovat každému! Riziko, že v obsahu zabloudíme… 



Negativní rysy: těkavost, neschopnost soustředit se déle na statický 
podnět, rozbíhavost, povrchnost.  

 

Učení není chaotické překlikávání, neklidná těkavost je v přímém rozporu 
s klidným soustředěním – nezbytné pro osvojování složitějšího obsahu 
a pro hlubší porozumění.  

 

Linearita má své opodstatnění a každý e-learningový produkt by měl být 
pečlivě testován – možnosti hypertextu nesmějí nekolidovat s 
pedagogickými záměry.  

 

Hypertext ale umožňuje plně využít kontextuálnost a naplňuje potřebu 
dnešních mladých lidí těkat a v rychlém, dynamickém sledu otevírat stále 
nové odkazy.  

 

Mnohdy jsou mladí lidé rychlejší a bleskově zdroj zhodnotí, ale snadno 
může tento způsob učení vést k chaosu a ztrátě orientace v tématu.  



Je to na nás... 
 
Za jakých podmínek a okolností je 
využití technologií ve VV smysluplné? 
 
Pro odpověď je nezbytná vlastní 
zkušenost z interakce s novými médii! 



Děkuji za pozornost!                                     petra.sobanova@upol.cz 

Tip na knihu: ŠOBÁŇOVÁ P. et al. Muzeum vs. digitální éra. Olomouc: Univerzita Palackého 
v Olomouci, 2016. 


