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Změnilo se za uplynulá tisíciletí ve vzdělávání něco podstatného? 

 

 

 













 

 

Učebnice jsou základní opora vzdělávacího procesu. 

 

 









Cenzura 

- Učebnice (popř. knihy sloužící ke vzdělávání) tedy představují posvátný 

kánon vzdělanosti dané společnosti (jiné vědomosti – než jsou ty v nich 

uvedeny – nejsou požadovány a bývaly i nežádoucí). 

- Podoba vzdělávacích textů byla proto vždy předmětem sporů a cenzorských 

zásahů. 







K čemu jsou holky na světě?  

Aby z nich byly maminky,  

aby se pěkně usmály na toho, kdo je malinký.  

Aby nás měl kdo pohladit a povědět nám pohádku.  

Proto jsou tady maminky, aby náš svět byl v pořádku. 

Jiří Žáček 



Shrnutí 

- Vzdělávací proces se za uplynula staletí v podstatě příliš nezměnil. 

- Stejně tak forma vzdělávacích textů (učebnic), na které měly vzdělávací 

instituce vždy podstatný vliv. 

- Vzdělávání dodnes zůstává - i přes různé pokusy o modernizaci formou 

distančního vzdělávání, buzzwordů jako vzdělávání 4.0. atd. - v podstatě 

pořád stejné a dá se očekávat, že se v nejbližší době nic nezmění. 

- Ale co učebnice? 





Otevřené vzdělávací zdroje (OER) 

● Otevřené vzdělávací zdroje (anglicky Open Educational Resources – OER) se definují jako: ,,Výukové, vzdělávací a 

výzkumné zdroje, které jsou ve veřejném vlastnictví, nebo byly vydány pod takovou licencí duševního vlastnictví, 

která umožňuje jejich volné použití a opětovné úpravy ostatními uživateli. Otevřené vzdělávací zdroje zahrnují 

veškeré kurzy, studijní materiály, moduly, učebnice, streamovací videa, testy, software a jakékoli jiné nástroje, 

materiály nebo techniky používané na podporu přístupu ke znalostem.” (Hewlett Foundation, 2015). 

● Umožňují volně využívat, upravovat a sdílet vzdělávací materiály (otevřená licence). 

● Nejznámějším příkladem Otevřených vzdělávacích zdrojů je Wikipedie. 

● Od starověku až po relativně novou dobu učitelé věděli z čeho se jejich žáci učí a jaké vědomosti od nich 

mohou očekávat. 

● Nástup internetu a zejména tzv. Otevřených vzdělávacích zdrojů toto změnil. Naboural kánon posvátných 

vzdělávacích textů - učebnic. 

● Učitelé nyní pomalu ztrácí přehled o tom, z čeho všeho se jejich studenti učí (a co vlastně vědí). 



Benefity OER 

- Jsou levnější. Argument důležitý zejména v USA. Odstraňují ale i nerovnosti v rámci 

společnosti a mezi lokalitami - chudý student z Bangladéše s levným notebookem a 

připojením k internetu má přístup k podobným zdrojům jako student na Harvardu – a 

přístup k více knihám než má Harvardská knihovna v tištěné verzi). 

- Studenti při studium z nich dosahují lepších výsledků. (Fischer a kol., 2015). 

- Dají se stále upravovat a tak být pořád aktuální (a tedy kvalitnější než klasické 

texty). 

- Podporují proces celoživotního vzdělávání. 

- Jsou environmentálně šetrnější (výroba, distribuce, skladování). 

- Šetří čas. 

- Ale hlavně: Většina studentů je využívá možná více než klasické učebnice (i když 

o tom učitelé třeba neví).  

- Otázka proto zní: ,,Není lepší podporovat spíše OER než učebnice (nebo alespoň 

stejně)?” 



Nezájem vzdělávacích institucí 

- Studenti jsou v OER napřed před učiteli a vzdělávacími institucemi.  

- Pilný student může již na gymnáziu mít o dané problematice aktuálnější 

přehled než jeho učitel.  

- Již na základní škole děti možná využívají Wikipedii k psaní referátu. Otevřou 

k tomu vůbec učebnice nebo leží v koutě a studují většinou přes internet? 

(Nevíme, výzkumy nemáme). 

- Debata o tom jak se má psát o sexuální výchově v učebnicích rozproudí 

veřejnou debatu (aktéři v ní stráví dohromady možná tisíce hodin). Nikoho ale 

nenapadne zeditovat heslo pohlavní styk na Wikipedii (což může jeden člověk 

udělat za pár hodin). 

 





Autoři Wikipedie 

- Českou Wikipedii edituje často a pravidelně zhruba 90 lidí (tedy dobrovolných 

uživatelů, kteří provedou více než 100 editací měsíčně).  

- Tito lidé jsou tedy “zodpovědní” za ochranu více než 360 000 článků. 

- Editovat může každý bez přihlášení. Ze svého mobilního telefonu můžete 

založit např. stránku konference Inforum a bude okamžitě dostupná na 

Wikipedii. 

- Na anglické Wikipedii je ale situace lepší (profesoři v důchodu?) a editovat 

heslo může být těžší než peer review ve vědeckém časopise. Článek Bůh 

možná nejlepším (nejobjektivnějším) článkem o Bohu, co byl kdy napsán. 

 



Čtenáři - dopad 

Přímý 

● Četba Wikipedie. 

Nepřímý 

● Média (novináři Wikipedii používají i když to často nepřiznávají, hrozí 

citogeneze).  

● Komunikace s okolím (imprinting) - Naše okolí může být formováno názory, 

které si přečetlo na Wikipedii. 

● Je možné předpokládat, že většina čtenářů Wikipedie neví, jak probíhá 

editační proces a tomu, co si na Wikipedii přečtou víceméně věří. 



Jak jsem se k editaci a výzkumu dostal? 

- Studoval jsem ekologii a ochranu prostředí. 

- Nejsem aktivista a štvalo mě, že ekologie je pro značnou část lidí synonymem 

aktivismu, bránění výstavby dálnic atd. (a když řeknu, že studuji ekologii, 

zařadí si mě do této kolonky). 

- Ekologie je v původním významu tvrdá přírodní věda. 

- Jak to změnit? 









- Více než 130 000 zhlédnutí za 8 měsíců. 

- Více než 7 000 zmínek o “ekologii” a “životním prostředí” v  dalších článcích na Wikipedii. 

- Celkem tematická hesla mohou mít několik miliónů zobrazení za rok. 

- Prakticky nulový zájem lidí činných v oboru (akademici, učitelé atd.). 



Učí se z toho ale studenti? 

- Využívají studenti ale skutečně OER jako Wikipedii při studiu nebo je to jen 

domněnka? 

- Výzkumů je překvapivě málo. V ČR nebyl žádný. 

- Jak a jaké OER studenti používají, jsou schopni ohodnotit kvalitu, vyjmenovat 

kritéria kvality atd.? 



Metoda 

- VR: Jaké jsou vzorce využívání otevřených vzdělávacích zdrojů studenty 

environmentálních oborů v České republice? 

- Kvantitativní výzkum - dotazník. 

- Vzorek: 233 studentů v rámci environmentálních kurzů z 5 vysokých škol 

(Masarykova univerzita, Palackého univerzita, Jihočeská univerzita, Karlova 

univerzita, Ostravská univerzita). 

- vyhodnocení: t-test; chi square test. 



Hypotéza potvrzena aneb nejdůležitější výsledek 

● Přes 80% studentů v odpovědích uvedlo, že využívá OER (Wikipedii atd.) při 

studiu ŽP "přibližně stejně" nebo "více než" uzavřené zdroje jako tištěná 

skripta. 



Výsledky 











Co dál? 

- Vytvořit kritéria kvality vhodnosti OER pro vysokoškolskou výuku. 

- Aplikovat kritéria na texty. Jsou články na Wikipedii z oblasti životního 

prostředí vhodný zdroj studium této problematiky na VŠ? 

 

Inspirace pro další výzkum (aneb nechcete to někdo udělat)? 

- Jak využívají Otevřené vzdělávací zdroje žáci základních/středních škol? 

- ,,Napíchnout studentům počítače” (po domluvě) a sledovat jejich aktivitu (z 

historie prohlížeče na Googlu) a sledovat jak vypadá jejich učební proces - 

jsou jen na Wikipedii? Nebo využívají externí odkazy a stahují si pdf? 
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