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ZÁKLADNÍ POJMY 

• Curator – opatrovník, správce 

• Klurátor – ten kdo vytváří příběh, formu, překlad 

• Digitální kurátorství (digital curation) je souborem činností, které vedou k uchovávání 

digitálních materiálů a jejich zpřístupnění 

• Informační kurátorství (information curation), je pojmem velice obsáhlým a zahrnuje 

vlastně libovolnou kurátorskou činnost spojenou s informačními artefakty 

• Digitální informační kurátorství – kombinace obojího 

• Je rozdíl mezi světem pedagogickým a informačně vědním 



INFORMAČNÍ KURÁTORSTVÍ 

• Vychází z informačního chování a je jím 

determinováno 

• Obsahuje tři fáze: 

• Získávání dat (návaznost na EIZ) 

• Řízení a uchovávání (osobní wiki, Evernote, 

ZIM) 

• Využití, presentace, zpracování 

• Personal data management je 

kurátorstvím pro vlastní potřebu 



KURÁTORSTVÍ VE ŠKOLE 

• Jak ICT využívají učitelé pro svoji osobní potřebu a přípravu na výuku? Jaké služby a 

technologie využívají? 

• Jaké ICT využívají žáci? Jaké jsou jejich informační návyky? Jaký mají hardware, 

jakých služeb jsou zvyklí využívat? 

• Jakým způsobem ICT využívá management školy k předávání informací, ale také 

vzdělávacích objektů ve škole? Liší se vertikální a horizontální způsob komunikace? 

• Jak se ICT promítá do komunikace s rodiči? 



STRATEGIE 2020 

• „Kvalitní vzdělávání přitom předpokládá také průběžnou modernizaci 

vzdělávacích zdrojů a vzdělávací infrastruktury, v níž stále významnější místo 

získávají informační a komunikační technologie. Možnosti jejich těsnější integrace 

do výuky vytváří vynikající příležitosti nejen pro podporu efektivních procesů 

učení postavených na principu individualizace v rámci školního vzdělávání, ale 

také základ pro celoživotní učení a život ve společnosti, která bude dalším 

rozvojem digitálních technologií zásadně ovlivňována.“ 



DVA SMĚRY KOMUNIKACE 

• Směrem ke klientům, uživatelům, studentům,… 

• Směrem k okolí 

 

• V čem je rozdíl? 

 



NÁSTROJE PRO DIGITÁLNÍ KURÁTORSTVÍ 



BIBBLO 

• Každý člověk si sám mixuje vzdělávací obsah 

• Možnost sledovat zajímavé lidi a jejich sbírky 

• Možnost komentování, sdílení, spolupráce, hodnocení 

• Spojování dat:  

• Video (YouTube a Vimeo) 

• Audio (SoundCloud, Audioboom) 

• Knihy (Amazon, Goodreads) 

• Články 

• Vizuální informace (Prezi, SlideShare, Imgur) 

 



 



SCOOP.IT 

• Tvoří se tematicky ucelená portfolia. 

• Lze vkládat odkazy na webové stránky, videa, presentace atp. 

• Materiál může obsahovat také komentář 

• S příspěvky lze libovolně manipulovat 

• Podpora spolupráce více tvůrců 

• Těsná návaznost na osobní portfolia 

 



 



PINTEREST 

• Podpora různých multimédií, především obrázků 

• Uživatelé si tvoří nástěnky a na ně umísťují piny 

• Pin = jeden konkrétní objekt připojený k nástěnce (obrázek, video, text). Může 

obsahovat také další informace jako je popisek, klíčová slova, polohu atp. 

• Nová data lze na Pinterest nahrávat, avšak důraz je kladen na práci se stávajícím 

obsahem 

• Motto: Pinterest je jeden velký, polostrukturovaný inspiromat, ze kterého si může každý 

vybrat to, co se mu hodí. A dát cizím datům vlastní kontext. 

 



 



TUMBLR 

• Jednoduchá blogovací platforma 

• Podpora tagů, vyhledání, … 

• Responsivní design 

• Kombinace se sociální sítí 

• Možnost tvorby také statických stránek 



 



DALŠÍ 

• Flipboard 

• Elmodo 

• Digitální knihovna (Greenstone, SimpleDL, …) – těsná návaznost na 

repozitáře. 

• … 

 



KOMPETENCE 



KOMPETENCE PODLE COMPETENCIES REQUIRED FOR 
DIGITAL CURATION: AN ANALYSIS OF JOB 
ADVERTISEMENTS 

• Komunikační a presentační kompetence 

• Technologické kompetence  

• Oborově-orientační kompetence  

• Manažerské kompetence 

• Kompetence pro design objektů a služeb 

• Systémové a analytické kompetence  



KOMPETENCE PODLE A SAMPLE OF RESEARCH 
DATA CURATION AND MANAGEMENT COURSES 

• Volba správného formátu pro ukládání dat 

• Vytváření sad objektů 

• Práce s citacemi a zdroji 

• Metadatický popis 

• Archivace 

• Strategie nakládání s daty 

 



UČITEL KURÁTOR – ISSA KOMPETENCE 

• Komunikace 

• Rodina a komunita 

• Inkluze, rozmanitost a demokratické hodnoty 

• Plánování a hodnocení 

• Výchovně vzdělávací strategie ukázka 

• Učební prostředí 

• Profesní rozvoj 

 



HOLANDSKÝ STANDARD PROFESE UČITELE 

• kompetence interpersonální, 

• kompetence pedagogická,  

• kompetence odborná a didaktická,  

• kompetence organizační,  

• kompetence pro spolupráci s kolegy,  

• kompetence pro spolupráci s okolím,  

• kompetence k reflexi a sebezdokonalování 



ZÁVĚREM 



VZTAH KE KONSTRUKTIVISMU 

• Každý jedinec má jiný zájmy, znalosti, styl učení = každá sbírka je jiná 

• Každý má vlastní vzdělávací potřeby = možnost personalizace 

• V centru zájmu je osoba, nikoli učivo = důraz na znalost klienta 

• Přirozená potřeba se učit = škola hrou, heuristické učení, zábava 

• Přirozená touha po vědě a poznání = možnost snadného doručení vědeckých 

výsledků 

 



DĚKUJI ZA POZORNOST 




