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Informační systém 

 Nejasná definice 

 Různé formy a možnosti využití: od kartotéky po sémantické systémy 

 Dvě důležité charakteristiky: 

 Modularita (návaznost na digitální knihovny, databáze, ontologie, …) 

 Technické řešení využívané lidmi (antropologický aspekt) 



Informační systémy ve školství 

 Bakaláři 

 SAS 

 eTridnice 

 iŠkola 

 Škola OnLine 

 … 

 IS MU 

 

 Primárně většinou vždy především shromaždiště dat – a to je málo 



Business inteligence a school 

inteligence? 

 BI: z dat, která informační systém zpravuje, ale také z externích 

zdrojů, získávat analýzy, data, souvislosti… a pomáhat manažerům 

se rozhodovat. 

 Nové trendy: 

 Complex event processing  

 Práce s dashbord 

 Dolování dat 

 Práce s externími zdroji a databázemi 

 

 Co má umět school inteligence? 



Daty řízené vzdělávání 

 Evaluace výuky (data pro učitele jak učí) 

 Adaptabilní a personalizované vzdělávání 

 Školská politiky, hodnocení škol (via PISA či TIMSS) 

 

 „Je velký rozdíl mezi analýzou dat pro studenta a o studentovi.“ 

Martin Weller 

 „Naším ideálním cílem by mělo být, aby studující dostal informace 

pro své vlastní rozhodování a podporu učitele.“ Bořivoj Brdička 



Big data ve školství 

 Učení zažívá cestu od umění k inženýrskému přístupu 

 BI třetí generace řeší úspěšně práci s neúplnými daty. 

 Možnosti získávání – LMS, scenování testů, další data (knihovny, 

sociální sítě, speciální aplikace, kvantifikační systémy,…) 

 



Rizika 

 Ochrana soukromí 

 Zkreslení dat 

 Dehumanisace 

 Chyby 

 Falešná kauzalita 

 



Adaptabilní a personalizované 

systémy 

 Diferencované učení 

 Personalizované učení  

 Adaptivní učení 

 

 Konec MOOC? 



Technology assessment 

 Situace: rozvoj ICT, nové etické a společenské problémy, digital 

devide, růst produktivity práce, … 

 Limity: sociální, intelektuální, psychologické, zdravotní, … 

 Hlavní cíle: 

 Prevence sociálních konfliktů, které souvisí s nasazením technologií 

 Posilování vztahů mezi technickou, společenskou a vědeckou obcí 

 Efektivní tvorbu legislativy 

 Posílení role člověka ve vztahu k technologiím 

 



Participativní design 

 Funkce nejsou vše – programátoři vs. sekretářky 

 Důraz je kladen na grafický design, ekosystém, ovládání, 
intuitivnost… být sexy 

 Do návrhu IS je třeba zapojit všechny články systému – učitele, 
ředitele, studenty 

 Východiskem může být modularita, kdy si každý poskládá již hotový 
systém na míru z určitých funkčních komponent 

 UML: UseCase diagrams 

 Dvě roviny:  

 Ovládání 

 Analýza dat 



UseCase diagrams 



UseCase diagrams II 



Děkuji za pozornost 
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